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18.11.2019 2020 TAVOITE OSATAVOITE 
Konkreettiset toimenpiteet / KT / Koordinaatio ja 

hallinto / Keskustoimikunta

Konkreettiset toimenpiteet / Piirit / 

Maakuntatoimikunnat

Konkreettiset toimenpiteet / 

Jäsenjärjestöt

MITTARIT 

millä toteutumista/ onnistumista 

mitataan

MITTARIT 

mikä on toteutuksen/ 

onnistumisen tavoitearvo 

(valtakunnallisesti)

Tarvekartoitukset kuntien ja viranomaisten 

kanssa on tehty.

Kehitetään yhteistä toimintamallia.

Tuetaan alueita kartoituksessa. 

Tehdään kartoituksia ja tuotetaan koottua 

tietoa.

Osallistutaan alueellisiin kartoituksiin.

Huomioidaan oma rooli tarpeisiin 

vastaamisessa.

Tarvekartoitusten kattavuus. Kaikkien maakuntien alueilla.

Kaikkien viranomaisten kanssa.

50% kunnista kanssa.

Tarpeen mukaisen auttajajoukon 

hälyttäminen ja hallinta eri tilanteissa on 

sujuvaa.

Kehitetään OHTOa erikoistilanteisiin (hälytyksen 

tarkennus, poimiva hälytys, johdon työkalu)

Otetaan käyttöön tilannekuvajärjestelmä.

Käytetään OHTOa sovittujen tapojen  mukaan 

ja tuotetaan palautetta sen kehittämiseen.

Tuotetaan kehitysajatuksia OHTOon oman 

toimialueen näkökulmasta.

Palaute toimivuudesta. Keskeiset kehittämistoiveet täytetty.

Käyttö sujuvaa kaikissa eri tilanteissa.

Kaikki hälytettävät henkilöt ja ryhmät on 

OHTOssa.

Viedään OHTO linjaukset ja ohjeet tiedoksi kaikille.

Varmistetaan OHTOn  hyvä käytettävyys eri toimijoille.

Seurataan tilannetta ja tuetaan hälytysryhmiä 

OHTOon kirjautumisessa.

Seurataan hälytyskorttien ajantaisuutta.

Seurataan ja tuetaan oman järjestön 

hälytysryhmien OHTOon kirjautumista ja 

hälytyskorttien tietojen täyttämistä.

Kirjautuneiden määrä 

kokonaisuutena ja hälytysryhmittäin.

Yli 10000 hälytysryhmissä.

Kaikki hälytysryhmät.

Kaikki hälytysryhmät kokonaisina (ei 

vain hälyttäjiä).

Toimialueet ja osaaminen on määritelty 

kuntien ja viranomaisten yhteisössä 

vastaamaan tarpeita ja alueen riskejä.

Kootaan tietoa eri resurssien vastaavuudesta 

kartoitettuun tarpeeseen.

Tuotetaan ja seurataan alueellista tietoa. Tunnistetaan oman järjestön rooli ja tehtävät 

toimialueittain.

Tehdyt ja jaetut alueelliset 

määrittelyt riskikartoitusten pohjalta.

Kaikilla alueilla.

Hälytystoiminnan  minimikriteerit on 

määritelty ja niiden toteutuminen 

varmistetaan laadukalla koulutus ja 

harjoitustoiminnalla.

Seurataan kriteerien täyttymistä ja tuetaan 

noudattamista.

Tehdään minimikriteerit tunnetuksi.

Varmistetaan krieteerien jakelu kentälle ja 

tuetaan niiden noudattamista.

Tehdään omaa järjestöä koskevat kriteerit 

tunnetuksi ja tuetaan niiden soveltamista.

Kriteerien mukaiset hälytysryhmät 

toimialueittain OHTOssa.

50% on vahvistanut OHTOssa.

Auttamisvalmiuden laatua kehitetään 

tiedon kautta.

Kehitetään OHTO järjestelmää seurantatiedon 

tuottamisessa toiminnan kehittämiseen.

Maakunnille ja jäsenjärjestöille jaetaan kattavat tiedot 

hälytysryhmistä.

Huolehditaan OHTOssa olevan alueellisen 

tiedon laadusta.

Hyödynnetään saatua tietoa ja annetaan 

palautetta kehittämiseen

Seurataan omaa järjestöä koskevaa tietoa. Palaute toimivuudesta ja saadusta 

tiedosta.

Ei selkeitä puutteita.

Jäsenjärjestöt ovat mukana kaikilla 

tasoilla.

Luodaan kannustimia osallistua koordinaatioon (tehtävä 

ja rooli).

Kontaktoidaan jäsenjärjestöt.

Haetaan toimikuntiin aktiivisia ja toiminnan tuntevia 

henkilöitä.

Selkeytetään maakuntatoimikuntien toimintaa ja 

suhdetta jäsenjärjestöihin.

Tuetaan järjestöjen omaa tiedokulkua.

Huolehditaan alueellisesta 

järjestöyhteistyöstä.

Selkeytetään oman järjestön tehtävää ja 

roolia eri tasoilla.

Osallistutaan toimikuntien työhön kaikilla 

tasoilla.

Huolehditaan oman järjestön edustajista eri 

tasoilla.

Järjestöosallisuus eri tasoilla.

Nimeämiskäytännön mukaan 

toimiminen.

75% osallistuminen.

75% järjestöistä.

Yhteistyö viranomaisten ja 

jäsenjärjestöjen välillä vahvistuu

Sopimuksellisuutta viranomaisten kanssa 

on kehitetty edelleen.

Tuetaan valtakunnallisella tasolla Vapepan (SPR) 

aktiivista roolia ottaa itse yhteyttä viranomaisiin 

alueellisella ja paikallisella tasoilla.

Kootaan tieto alueellisista sopimuksista.

Edistetään sopimuksellisuutta alueellisella 

tasolla.

Ollaan tietoisia sopimuksista ja niiden 

sisällöistä sekä siitä, miten koskettavat omaa 

järjestöä.

Sopimusten kattavuus.

Tieto ja sopimukset koottuna.

Edellisvuotta parempi.

Valtaosa sopimuksista koottuna.

Järjestöjen tilannekuvaa on kehitetty ja 

toiminnan kehittäminen perustuu 

tarpeeseen.

Tuotetaan järjestökohtaiset tilastotiedot kullekin 

kehittämisen pohjaksi.

Huolehditaan alueellisen tiedon laadusta ja 

kattavuudesta.

Tuotetaan tietoa eri tasoilla yhteiseen 

käyttöön.

Hyödynnetään yhteistä ja omaa järjestöä 

koskevaa tilannetietoa toiminnan 

kehittämisessä.

Tilannekuvien toimitus.

Tilannekuvien hyödyllisyys.

Tuotettu kaikille keskeisille 

valmiusjärjestöille.

Todettu hyödyllisiksi.

Koulutustoimintaa on kohdistettu 

aluelliseen riskinarviointiin pohjautuen.

Tuetaan alueellista riskinarviointia ja siihen 

pohjautuvaa koulutusta.

Tuotetaan räätälöidyistä koulutuksista moduuleja 

koulutusjärjestelmään.

Ollaan mukana moduulien tuotattamisessa. Osallistutaan oman toimialan mukaiseen 

koulutuksen kehittämiseen.

Osaamista ja koulutuksia hyödynnetään yli 

järjestörajojen.

Kytketään eri järjestöjen koulutuksia Vapepan 

koulutusjärjestelmään (saatu osaaminen)

Edistetaan alueellista koulutusyhteystyötä ja 

selkeytetään työnjaokoa siinä (MPK:n kanssa)

Edistetään alueellista yhteistyötä Huolehditaan oman toimialan koulutusten 

linkittymisestä Vapepan tarjontaan.

Linkitetyt järjestöt.

Palaute yhteistyöstä.

10 keskeisintä, 5 muuta.

Yleisesti sujuvaa kaikilla alueilla.

Harjoitustoiminta on kattavaa ja 

laadukasta. 

Kehitetään harjoitustoiminnan raportointia ja seurantaa 

(ohjeistus ja toteutus)

Edistetään ja selkeytetään alueelisten harjoitusten 

pelisääntöjä ja toteuttamista (MPK yhteistyö)

Toteutetaan ja ollaan mukana alueellisissa 

harjoituksissa.

Raportoidaan alueellisesta 

harjoitustoiminnasta ohjeiden mukaan

Tuetaan alueellista ja paikallista 

osallistumista  yhteisiin harjoituksiin.

Raportoitujen harjoitusten määrä.

Palaute yhteistyöstä.

50% kaikista raportoitu uusien 

ohjeiden mukaan.

Yleisesti sujuvaa kaikilla alueilla.

Käytössä on ajantasainen 

koulutusjärjestelmä

Otetaan uudistunut koututusjärjestelmä käyttöön 

siirtymäkauden puitteissa.

Seurataan käyttöönottoa ja arvioidaan totetumista.

Kehitetään sähköisiä koulutusmateriaaleja.

Luodaan jatkokoulutus moduuleja

Viedään uudistettua koulutusjärjestelmää 

eteenpäin alueella.

Osallistustaan kehittämistyöhön ja 

materiaalien tuottamiseen.

Tuetaan ja seurataan koulutusjärjestelmän 

käytöönottoa oman järjestön Vapepa-

toiminnassa.

Osallistutaan oman toimialan 

koulutussisältöjen tuottamiseen.

Koulutusuudistuksen käyttönotto.

Sähköiset koulutumateriaalit.

Uusien moduuleiden määrä

Kaikkien maakuntien alueilla. 75% 

koulutuksista.

100% peruskurssieista, 50 % mukana 

oppimistehtäviä.

5 uutta moduulia.

Verkoston näkyvyyttä ja houkuttelevuutta 

on edistetty.

Luodaan tarinoita ja kiinnostavia mediasisältöjä 

verkoston käyttöön.

Haetaan parempaa näkyvyyttä jäsenjärjestöjen ja 

yhteistyötahojen medioissa. 

Edistetaan alueellista näkyvyyttä. Julkaistaan järjestön omissa kanavissa 

Vapepa-aiheisia juttuja.

Juttujen määrä jäsenjärjestöjen 

lehdissä.

Nuoria on tuotu näkyviksi. Tuotetaan sisältöä nuorista yhteiseen ja jäsenjärjestön 

viestintään.

Haetaan näkyvyyttä nuorille medoiden ja tapahtumien 

kautta.

Tuotetaan alueellisia näkökulmia. Tuotetaan juttuja ja tietoa nuorista omassa 

järjestössä omaan ja yhteiseen viestintään.

Nuoria koskevien juttujen määrä.

Vapepa-verkoston ja jäsenjärjestöjen 

koulutuksia on tuotu esiin.

Haetaan parempaa näkyvyyttä eri medoissa. Nostetaan toimintaa esiin aluellisesti Tuotetaan tietoa Vapepan koulutuksista oman 

järjestön toimijoille.

Mediaosumat.

Järjestöjen rooli on tuotu esiin ja näkyy  

häiriötilanteisiin varautumisessa.

Selkeytetään kuvauksia ja nostetaan näkyvyyttä eri 

yhteistyötahojen medioissa

Selkeytetään alueellista kuvaa. Tuodaan esiin Vapepan ja oman järjestön 

roolia eri häiriötilanteisiin varautumisessa.

Juttujen määrä.

   Vuoden 2020 toiminnan painopisteet (Keskustoimikunta 2/2019):  

    1.   Järjestöjen aktivointi ja niiden roolien selkeytys osana verkostoa. Tähän liittyen verkostoon kuulumisen ja liittymisen selkeyttäminen.

    2.   Yhteistyön kehittäminen maakuntien ja kuntien kanssa.

    3.   Uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoinnin ja siihen liittyvien jäsenjärjestöjä tukevien toimien kehittäminen.

Hälytys- 

toiminta 

Auttamis-

valmius

Ajanmukaista ja tarpeita vastaa 

vaa koulutusta on tarjolla kaikkiin 

tehtäviin.

Vapepan viestintä tukee 

hälytysryhmien toimintaa ja 

verkoston sisäistä yhteistyötä 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

avulla.

Vapepa on tavoitettavissa 

tarvelähtöisesti kaikkialla 

Auttaminen eri toimialueilla on 

laadukasta

Koordinaatio

Koulutukset ja 

harjoitukset

Viestintä


