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2022

TAVOITE

Sopimuksellisuuteen
perustuva yhteistyö
Valmius ja
viranomaisten ja Vapepavarautuminen verkoston välillä on
toimivaa ja vastaa
yhteiskunnan tarpeita.

Järjestöverkosto

Toimenpiteet
SPR Piirit /
Maakuntatoimikunnat

TULOS onnistumisen
tavoitearvo (valtakunnallisesti)

Toimenpiteet
jäsenjärjestöissä

MITTARIT

1) Aktiivinen yhteistyö maakuntatoimikunnissa
liittyen eri tasoiseen aluelliseen ja paikalliseen
viranomaisyhteistyöhön.
2) 3)Osallisuus vapaaehtoistoiminnan
monipuolisuuden, kykyjen ja toiminnan
tunnettuuden lisäämiseen.
4) Osallistuminen tilannekuvan keräämiseen ja
hyödyntämiseen

1) Sopimukset eri
viranomaisten kanssa.
2) 3) Tehdyt materiaalit
ja määrittelyt. Tunnettuus
kyselyissä.
4) Syntyneet käytännöt

1) Uusia alueita ja viranomaisia.
2) 3) On tuotettu materiaaleja ja
märittelyjä. Tunnetaan laajalti.
4) On syntynyt ja käytetty.

1) Edistetään ja edelleenkehitetään hyviä yhteistyömalleja
järjestöjen yhteisessä sekä viranomaisten kanssa tapahtuvassa
harjoitustoiminnassa.
2) Kehitetään menettelyjä, jolla harjoitus- ja koulutustoimintaa
arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä viranomaisten kanssa.
3) Nostetaan esiin yhteisen suunnittelun tärkeyttä.

1) Yhteistoimintaharjoitusten suunnittelu ja
toteutus
2) Osallistuminen arvionnin kehittämiseen

1) Toteutus ja palaute
2) Kehittäminen ja
käyttöönotto.

1) On toteutettu, on kehitetty.
2) On kehitetty arviointi malli.
Mallia on käytetty.

Vapepalla on selkeä ja tunnistettu
rooli yhteiskunnan
varautumisessa ja
kokonaisturvallisuuden
kehittämisessä.

1) Tuotetaan verkoston käyttöön tietoa olemassa olevista
sopimuksista sekä alueellista ja paikallisesta yhteistyöstä
viranomaisten, erityisesti kuntien kanssa.
2) Tietoa yhdessä käsittelemällä ja jakamalla Vapepa verkosto
tukee järjestöissä ja paikallisyhteisöissä tapahtuvaa varautumista
ja valmiuden kehittämistä.
3) Tehdään selvitys Vapepan roolista poikkeusoloissa ja niihin
liittyvissä auttamistilanteissa.

1) 2) Tiedon tuottaminen omasta toiminnasta
yhteiseen käsitelyyn
3) Osallistuminen poikkeusolojen toiminnan
selvitykseen

1) Toteutus
2) Toteutus
3) Toteutus

1) On tuotettu
2) Tuotettua tietoa on hyödynnetty.
3) On tehty ja käsitelty yhdessä.

Jokaisella järjestöllä on oma
tunnistettu paikka ja tehtävä
Vapepa-verkostossa.

1) Jaetaan verkostossa yhteinen ymmärrys jokaisen jäsenen
tekemässä palvelulupauksessa kuvatusta roolista ja osallisuudesta
toimintaan.
2) Täsmennetään yhteinen malli ja käytännöt ohjaamaan uusien
vapaaehtoisten liittymistä verkoston järjestöihin vapaaehtoiseisen
oman kiinnostuksen mukaan.

1) Palvelulupauksen seuranta
2) Osallisuus rekrytointimallin kehittämiseen

1) Palvelulupausten teko.
Tiedon koonti. Tiedon
jakaminen. Palaute.
2) Toteutus.
Onnistuminen.

1) Luodaan toimivat käytännöt toimimiseen päivitetyn
johtosäännön yhteistä tekemistä, vaikuttamista ja edustamista
koskevien pelisääntöjen mukaan.
2) Tehdään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkoston,
järjestäytymisen, johtamisen, koordinaation sekä rahoituksen
perusteellinen ja objektiivinen arviointi valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla. Arvioinnin tulosten perusteella päätetään
verkoston tulevaisuuden toimintavaihtoehdot.

1) Oman näkökulman tuominen yhteiseen
kehittämiseen
2) Osallistuminen selvitykseen

1) Toteutus ja
käyttöönotto
2) Totetus ja
hyödyntäminen

1) Lupaukset tehty. Tuotettu
koonnit. Käsitelty ja jaettu.
Ymmärrys lisääntynyt.
2) Luotu ja otettu käyttöön malli.
Vähemmän kiinnittymättömiä
OHTOssa. Hyvä palaute
toiminnasta.
1) Kaikki järjestöt osallistuneet
päivitykseen. Toiminta vastaa
päivitystä.
2) Kattava selvitys tehty. Tulokset
hyödynnetty johtosääntötyössä ja
tulevaisuuden linjaamisessa

1) Edistetään tiedolla johtamista ja kehittämistä hyödyntämällä
kattavasti hälytysjärjestelmästä saatavaa demografia- ja
osallisuustietoa.
2) Kehittämistyötä jäntevöitetään ja jaetaan laajemmalle
teemoittaisilla työryhmillä, joiden lisäksi maakuntatoimikuntien
roolia kehittäjinä alueellisesta näkökulmasta vahvistetaan.

1) Osallistumien yhteiseen kehittämistyöhon oman
järjestön näkökulmasta

1) Toteutus ja hyödynnys 1) Järjestöille on toimitettu
2) Toteutus ja käytännöt tarvittava tieto. Tiedon pohjalta on
noussut avauksia.
2) Työryhmiä on perustettu.
Työryhmät ja maakuntatoimikunnat
ovat tuottaneet esityksiä yhteiseen
käsittelyyn.

OSATAVOITE

Toimenpiteet koordinaatio/ SPR keskustoimisto

Sopimuksellisuuteen perustuva
yhteistyö viranomaisten ja
Vapepa-verkoston välillä on
toimivaa ja vastaa yhteiskunnan
tarpeita.

1) Edistetaan yhden luukun periaatteen mukaisen toimintamalllia
ja varmistetaan, että eri viranomaisilla on tiedot Vapepan
hälyttämisestä eri tilanteissa, huomioiden sote- ja
pelastusuudistuksen vaikutukset sekä hyvinvointialueiden uusi
rooli.
2) Yhteistyön ja viestinnän keinoin lisätään vapaaehtoistoiminnan
kykyjen ja toiminnan tunnettuutta viranomaisten puolella
3) Tuodaan esiin Vapepa verkoston toiminnan laajutta ja
monipuolisuutta: osaamista on ja sitä kehitetään paljon
muuhunkin kuin etsintään.
4) Kehitetään tapoja, jolla Vapepa verkostoa hyödynnetään
yhteisen tilannekuvan keräämisessä ja ylläpitämisessä.

Säännölliset viranomaisten
kanssa yhteiset ja yhdessä
suunnitellut harjoitukset sekä
yhteistyö koulutustoiminnassa
ovat luottamuksen perusta.

Koordinaatiorakenteet ovat
toimivat ja koordinaatiolla on
selkeät, tunnistetut roolit sekä
tehtävät valtakunnallisella,
Sujuva yhteistyö
Vapepan jäsenjärjestöjen alueellisella ja paikallisella
tasolla.
kesken
takaa vaikuttavan ja
tehokkaan toiminnan.
Osallisuuden, viestinnän ja
vaikuttamisen prosessit ovat
toimivia rakentaen luottamusta,
tukien yhteistä ymmärryksen
löytämistä ja toiminnan
kehittämistä.

Kirjauksina
maakuntatoimikuntien
suunnitelmissa

2022

TAVOITE

Yhteinen osaaminen
rakennetaan tarjoamalla
Koulutukset ja kaikkiin tehtäviin
harjoitukset ajanmukaista ja tarpeita
vastaavaa koulutusta ja
harjoitustoimintaa.

Viestintä

Toimenpiteet
SPR Piirit /
Maakuntatoimikunnat

TULOS onnistumisen
tavoitearvo (valtakunnallisesti)

Toimenpiteet
jäsenjärjestöissä

MITTARIT

1) Osallistuminen koulutus- ja harjoitustoiminnan
yhteensovittamiseen.
3) Yhteisen harjoitussuunittelupohjan ja
harjoitusaportoinnin käyttö
yhteistoimintaharjoituksissa.

1) Toteutuminen
2) Toteutus ja käyttö
3) Toteutus ja käyttö

1) On menettely. On sovitettu
ainakin kerran.
2) On malli ja käytäntö. Otettu
käyttöön kattavasti.
3) Pohja luotu. Käytetään
kattavasti. Havainnot tuotu
yhteiseen käsittelyyn.

1) Hyödynnetään eri koulutus- ja harjoitusalustoja sekä
digitalisaation mahdollisuuksia huomioiden erityisesti harjoitusten
valmistelu.
2) Lisätään koulutuksen ja viestinnän keinoin vapaaehtoisten
ymmärrystä hälytysviesteihin omasta
käytettävyydestävastaamisen merkityksestä joka kerran.
3) Edistetään kykyä spontaanien vapaaehtoisten
vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen pohjautuen kehitettyihin
toimintamalleihin sekä materiaaleihin sekä kouluttamalla
vastuuhenkilöitä.
4) Lisätään yhteistyötä ja tiedonkulkua verkostossa eri järjestöjen
yksilöihin ja yhteisöihin kohdistuvan varautumiskoulutuksen
paremmaksi hyödyntämiseksi.

1) Tuodaan tietoa omista alustoista ja innovaatiosta
yhteiseen hyödyntämiseen
2) Kannustetaan omia hälytysryhmäläisiä
aktiivisuuteen ja hälytysviesteihin vastaamiseen.
3) Hyödynnteään toimintamalleja ja kartoitetaan
omia koulutettavia vastuuhenkilöiksi.
4) Tuodaan verkostolle tietoa
varautumiskoulutuksesta ja sen hyödyntämisestä

1) Toteutuminen
2) Muutos
vastausaktiivisuudessa
3) Toteutus.
4) Toteutus

1) Tiedot koottu ja käsitelty
yhdessä
2) Vastaamattomien osuus vähenee
25 %
3) Tuotettu koulutus
vastuuhenkilöille. Koulutettu 25
vastaavaa. Nimetty 25 vastaavaa.
4)

Verkoston jäsenten koulutusten
kautta syntyy polku Vapepan
toimintaan.

1) Kuvataan koulutuspolulku, josta ilmenee monialainen
osaamisen kehittäminen ja kerryttäminen mm. osaamismerkkejä
ja osaamiskortteja hyödyntäen.
2) Otetaan käyttöön hälytysryhmätoimintaan liittyvä
tehtäväkohtaisten osaamisvaatimusten järjestelmä (kirjaaminen ja
ylläpito).
3) Selkeytetään käytännössä koulutustoimintaohjeessa kuvattuja
pelisääntöjä verkoston yhteisten koulutusten ja harjoitusten
järjestämiselle.

1) Osallistutaan koulutuspolun kuvaamiseen
2) Kannustetaan omia hälytysryhmäläisiä
osaamisten kirjaamiseen.
3) Tuodaan esiin yhteiseen järjestämiseen
selkeyttämistä kaipaavia kohtia ja huolehditaan
niiden mukaan toimimisesta valtakunnallisesti,
alueellisesti ja paikallisesti.

1) Toteutus
2) Toteutus
3) Toteutus

1) Polku luotu ja käytössä.
Osaamismerkit ja osaamiskortit
käytössä.
2) Otettu käyttöön. 25%
ryhmäläisistä on merkintä.
3) Pelisäännöt on. Ainakin yksi
yhteinen koulutus ja useimmat
harjoitukset järjestetty niiden
mukaan.

Vapepan yhteinen viestintä tukee
jäsenten omaa viestintää
valmiudesta ja varatumisesta
sekä pelastuspalvelutoiminnasta.

1) Tuodaan esiin Vapepa verkoston jäsenten erilaiset roolit ja
tehtävät osana verkostoa ja sen kykyä toimia.
2) Jalkaútetaan viestintäsuunnitelma, joka pohjautuu Vapepan
"osallistavan viestintäsuunnittelun -mallin" mukaan tuotettuun
pelisäännöt kuvaavaan päivitettyyn viestintästrategiaan.
3) Vapepan viestien kulkemista järjestöjen sisällä tuetaan
kehittämällä verkoston viestintävastaavien yhteistyötä ja pitämällä
tapaamisia.

1) Tuotetaan tietoa omasta roolista verskoton
käyttöön.
2) Hyödynnetään verkoston yhteinen
viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma omassa
viestinnässä.
3) Osallistutaan viestintävastaavien yhteistyöhön.

1) Toteutus
2) Kattavuus
3) Toteutus

1) Kuvaukset julkaistu
2) 50% järjestöistä kanssa käyty
läpi yhteinen viestintäsuunnitelma
3) Järjestetty 2 tapaamista

1) Tuotetaan artikkeleita ja juttupohjia järjestöjen lehtiin sekä
sosiaalisessa mediassa käytettäväksi.
2) Kannustetaan Vapepa tunnusten liittämiseen Vapaaehtoista
pelastupalveluun liittyvään viestintään.
3) Tuotetaan uusien vapaaehtoisten polku Vapepa.fi -sivuille.
4) Tuotetaan materiaalia ja yhteyksiä pelastuspalvelutoiminnan
esilletuontiin alaan liityvissä oppilaitoksissa, koulutusohjelmissa ja
koulutustapahtumissa.

1) Hyödynnetään viestipohjia ja artikkeleita sekä
annetaan palautetta niiden kehittämiseksi.
2) Liitetään Vapepan tunnukset mukaan ("Olemme
osa Vapepaa") Vapaaehtoiseen pelastupalveluun
liittyvässä viestinnässä.
3) Osallistutaan uuden vapaaehtoisen polun
luomiseen ja hyödynnetään sitä.
4) Osallistutaan oppilaitosyhteistyöhön omien
yhteyksien kautta ja niitä yhteiseen tiedottamiseen
tarjoamalla.

1)
2)
3)
4)

1) Tuotettu useita artikeleista ja
juttupohjia.
2) Jokainen järjestö käyttänyt
tunnusta
3) On tuotettu
4) On tuotettu materiaalia. On
toteutettu ainakin yksi esilletuonti
valtakunnallisesti ja useita
alueellisesti.

1) Käytetään sisäisen viestinnän välineitä ja
annetaan niistä palautetta.
2) Välitetään tietoa tiedon ja materiaalien
löydettävyydestä koordinaatiolle.

1) Toteutus, palaute
2) Palaute
3) Toteutus

OSATAVOITE

Toimenpiteet koordinaatio/ SPR keskustoimisto

Koulutus- ja harjoitustoiminnassa
sekä sen kehittämisessä
hyödynnetään ja
yhteensovitetaan kaikkien
jäsenten osaamista.

1) Yhteensovitetaan koulutusjärjestelmää niin, että se
mahdollistaa järjestöjen erilaisen erityisosaamisen ja oman
koulutuksen hyödyntämisen yhteisessä kyvykkyyden
rakentamisessa.
2) Edistetään osaamisen tunnistamista ja hyväksilukemista
kehittämällä siihen mallit ja järjestelmä.
3) Otetaan käyttöön yhteinen harjoitussuunnittelupohja ja
seurataan syntyvää harjoitusraportointia.

Koulutus ja harjoitustoiminnalla
verkosto ylläpitää valmiuttaan
toimia viranomaisen tukena
muuttuvassa yhteiskunnassa,
johon liittyy kyky kouluttaa ja
opastaa myös tehtävään
kouluttamattomia.

Kohderymittäin suunniteltu
viestintä tukee järjestöjen
Vapepan tunnettavuutta, pelastuspalvelutoimintaan
hälytysryhmien toimintaa kytketyvää jäsenhankintaa.
ja verkoston sisäistä
yhteistyötä tuetaan
yhteisellä viestinnällä.

Verkoston viestintään on toimivat 1) Kehitetään sisäisen viestinnän välineitä kerätyn palautteen
viestinnän välineet.
pohjalta: Extranet, uutiskirjeet, webinaarit ja tapaamiset...
2) Parannetaan ajantasaisen tiedon ja materiaalien helppoa
löydettävyyttä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.
3) Kehitetään aitoa kaksikielisyyttä.

Kirjauksina
maakuntatoimikuntien
suunnitelmissa

Toteutus
Toteutuma
Toteutus
Toteutus

1) Palaute kerätty ja käsitelty.
Välineitä kehitetty palautteen
pohjalta.
2) Palautteen mukaan löydettävyys
on parantunut.
3) Kaksikielisenä tarvittava
materiaali on tuotettu.

