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TAVOITE OSATAVOITE 
Konkreeettiset toimenpiteet / KT / 

Koordinaatio ja hallinto / Keskustoimikunta

Konkreeettiset toimenpiteet / Piirit / 

Maakuntatoimikunnat

Konkreeettiset toimenpiteet / 

Paikallistoimikunnat

Konkreeettiset toimenpiteet / 

Jäsenjärjestöt

MITTARIT 

millä toteutumista/ 

onnistumista mitataan

MITTARIT 

mikä on toteuksen/ onnistumisen 

tavoitervo (valtakunnallisesti)

Vapepa on tavoitettavissa 

tasapuolisesti kaikkialla 

Osaavat ja tasalaatuiset valmiuspäivystäjät Tuottaa tukea valmiuspäivystäjien valintaan, 

ohjeistukseen ja seurantaan.

Päivittää hälytystoiminnan lomakkeet.

Kouluttaa valmiuspäivystäjiä jatkuvasti. Valmiuspäivystäjien osaamisen 

seuranta OHTOssa.

Hälytysryhmien toiminnallinen ja 

maantieteellinen kattavuus (OHTO)

Riittävä määrä osaavia päivystäjiä 

kullakin alueella.

Ei katvealueita.

Hälytysryhmien osaavat toimia OHTO 

järjestelmän kanssa

Ylläpitää kattavaa valtakunnallista OHTO 

ohjeistusta ja materiaaleja.

Tarjoaa toimivaa OHTO tukea 

hälytysryhmille

Tuottaa alueellisesti täydentävää 

ohjeistusta

Kehittää OHTO osaamistaan. Seuraa omien toimijoiden tietoja OHTOssa Palaute toimijoilta Ei puutteita

Sitoutuneet ja motivoituneet hälytysryhmät Tukee hälytysryhmien toimintaa tiedon jakamisella 

ja positiivisella palautteella.

Palaute toimijoilta Ei moitittavaa

Auttaminen eri toimialueilla on 

laadukasta

Toimialueet ja osaaminen määritelty 

viranomaisten tarpeen ja oman toiminnan 

mukaan.

Luo kriteerit ja seurantamenettely OHTOon yksilön 

ja ryhmän osaamiselle.

Päivittää ryhmän ja yksilön minimivaatimukset ja 

niiden ylläpitovaatimukset.

Alueellisen valmiussuunnittelun kautta kuvataan 

valmius ja kehittämistarpeet.

Seuraa ja toteaa OHTOn kirjauksia.

Jalkauttaa minimivaatimukset 

hälytysryhmille.

Tukee alueellisten suunnitelmien tekoa

Edellyttää ja tukee kaikkien toimijoiden 

kirjautumista.

Ylläpitää OHTOon tarvittavia tietoja 

määritellyn mukaan (jäsenet ja ryhmien 

hälytyskortit)

Ottavat käyttöön minimivaatimukset.

Tiedottaa Vapepa toiminnan 

mahdollisuuksista omassa jäsenjärjestössä.

Toimialueiden kuvaukset ja 

minimikriteerit olemassa ja 

käytössä.

Alueelliset valmiussuunitelmat

On olemassa.

2/3 osaa alueelsista suunnitelmista 

olemassa.

Koulutus- ja harjoitustoiminta luo laatua ja 

osaamista

Kehittää koulutusjärjestelmää (oppimismoduulit ja 

osaamispohjaisuus).

Edistetään harjoitustoimintaa.

Koulutusjärjestelmän valmius

Yhtiestoimintaharjoitusten määrä

Pääosin valmis

Kaikilla alueilla, kaikkien 

viranomaisten kanssa.

OHTO tehtäväraportointi palvelee seurantaa ja 

kehittämistä

Kehittää OHTO tehtäväraportointia ja sen 

ohjeistusta.

Parantaa OHTOn seurantaraporttien toimivuutta.

Seuraa, tukee ja ohjaa hälytytysryhmien 

tehtäväraportointia.

Raportointijärjestelmän toimivuus Vastaa tarpeita (ei kiireellisiä 

kehittämistarpeita)

Jäsenjärjestöt ovat mukana aktiivisesti 

valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella 

tasolla

Selkeyttää koordinaatiorooleja ja vastuita.

Selkeyttää eri toimijoiden (toimikunnat, 

valmiuspääälliköt, keskustoimisto, järjestöjen 

luottamuselimet) rooleja.

Maakuntatoimikunnat toimivat aktiviisen 

yhteistyön rakentajina liittyen myös 

maakuntauudistuksen valmisteluun ja 

toteutukseen.

Seuraa ja kannustaa osallistumista 

maakuntatoimikuntatoimikuntiin.

Osallisuus eri toimikunnissa Kaikki aktiiviset mukana eri tasoilla

Järjestöyhteistyö toimii ja 

tuottaa lisäarvoa

Toimintatavat ja työkalut vastaavat aikaansa 

ja tarvetta.

Kehitettää verkostomaisia toimintapoja edelleen.

Tehostetaan sähköisten alustojen ja työtapojen 

käyttöä. 

Tuottaa tarvittavaa ohjausta ja tukea.

Käyttää itse ja tukee niiden käyttöä 

alueellaan.

Ottaa käyttöön. On mukana käyttämässä ja kehittämässä 

työtapoja.

Palaute toimijoilta Saatu käyttöön

Tarpeeseen perustuva suunnittelu ja ohjaus Käynnistää Vapepan strategiatyön 2020 eteenpäin.

Keräää ja seuraa toiminnan ohjaus- ja 

kehittämistarpeita systemaattisesti.

Kerää ja tuottaa tietoa erityisesti toiminnan 

laadusta ja vaikuttavuudesta.

Välittää tarpeita koordinaatiolle Antaa palautetta Antaa palautetta Keruu- ja seurantajärjestelmä toimii Tuottaa tarvittavan tiedon

Sopimuksellisuuten perustuva 

viranomaisyhteistys

Edistää valtakunnallisesti yhtenäisiä 

sopimusmalleja.

Kerää ja jakaa alueellisia hyviä käytäntöjä.

Laajentaa sopimuksellisuutta 

valtakunnallisin mallein alueellisesti 

sovittaen

Edistää paikallista yhteistyötä alueellisin 

mallein.

Jakaa tietoa sopimuksista ja niiden 

merkityksestä

Sopimusten kattavuus

Kouluttajien ajantasaisesta osaamisesta 

huolehtiminen. 

Täydennyskouluttaa nykyisiä ja kouluttaa uusia 

kouluttajia.  

Seuraa kouluttajien vaadittua pätevyyttä.

Yhtenäistää MSO osaamista kaikilla alueilla.

Järjestää koulutuksia tai tapaamisia 

kouluttajille.

Rekrytoi lisäkouluttajia.

Eri tehtävissä olevien 

pätevyysvaatimukset täyttävien 

määrä.

100% täyttää ylläpitovaatimukset

Ajanmukaista koulutusta on 

tarjolla kaikkiin tehtäviin.

Paikalliset toimijat saadaan motivoitua 

koulutusten järjestämiseen ja osallistumiseen.

Kehittää koulutusjärjestelmää (selkeät moduulit ja 

ohjeet)

Ajantasaistaa koulutusmateriaaleja.

Laajentaan alueellista koulutuspalettia 

jäsenjärjestöjen Vapepa toimintaan 

liittyvillä koulutuksilla.

Tiedottaa ja markkinoi kaikkien järjestöjen  

Vapepa-toimintaan liittyviä koulutuksia. 

Koulutusten määrä ja niihin 

osallistuneet

Yli edellisen vuoden

Koulutuksia ja harjoituksia tehdään viranomais- 

ja järjestöyhteistyössä. 

Edistää koulutus- ja harjoitysyhteistyötä. Osallistuu viranomaisten ja toisten 

järjestöjen järjestämiin harjoituksiin.

Pitää yllä ja luo uusia yhteistyökontakteja.

Avaa omia harjoituksia toisille 

jäsenjärjestöille.

Yhteistoimintaharjoitusten ja 

tilasuuksien määrä (viranomaiset, 

järjestöjen yhteiset)

Yli edellisen vuoden

Verkoston läpinäkyvyys kasvaa. Sisäinen 

viestintä tukee toimikuntien yhteistyötä ja 

hälytysryhmien toimintaa.

Ottaa käyttöön Extranet Vapepan aineistopankiksi 

ja viralliseksi sisäiseksi viestintäkanavaksi. 

Tukee Extranetin käyttöönottoa ohjeistamalla ja 

tarjoamalla tukea käyttäjille. 

Tekee Extranetiin tarvittavia muutoksia kerättävän 

palautteen pohjalta. 

Jakaa Keskustoimikunnan asiakirjat Extranetissä.

Toimikunnat ottavat Extranetin käyttöön 

viralliseksi sisäiseksi viestintäkanavakseen 

ja siirtävät aineistonsa Extranetiin. 

Toimikunnat tilaavat tarvittaessa 

viestintäkoulutusta tarpeidensa mukaan.

Toimikunnat ottavat Extranetin käyttöön 

viralliseksi sisäiseksi viestintäkanavakseen 

ja siirtävät aineistonsa Extranetiin.

Jäsenjärjestöjen Vapepa-yhteyshenkilöt ja 

tiedottajat (tai vastaavat) kirjautuvat 

Extranetiin ja kannustavat järjestönsä 

vapaehtoisia käyttämään sitä.

Extranetin käyttäjämäärät ja 

käyttäjien alueellinen jakauma. 

Extranetin aktiivisten 

maakuntatoimikuntaryhmien 

määrä.

Vuoden loppuun mennessä jokainen 

maakuntatoimikunta käyttää 

aktiivisesti Extranetiä. 

Toimikuntien luottamushenkilöt ovat 

tutustuneet Extranetiin.

Vapepan viestintä tukee 

hälytysryhmien toimintaa ja 

verkoston sisäistä yhteistyötä 

sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

avulla.

Vapepan alueellinen ja paikallinen näkyvyys 

tukee uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja 

Vapepan toimintatapojen alueellista ja 

paikallista tunnettuutta.

Päättää alueellisen ja paikallisen verkkoviestinnän 

ratkaisuista (esim. alueelliset verkkosivut) 

aiemmin toteutetun vapaaehtoisten konsultoinnin 

perusteella. Suunnitelee, toteuttaa, kouluttaa em. 

ratkaisut avainhenkilöille ja kerää niistä jatkuvasti 

palautetta.

Maakunnat ovat mukana kertomassa 

näkemyksensä verkkoviestinnän 

ratkaisuista. Toimenpiteet riippuvat siitä, 

millaiset verkkoviestintäratkaisut otetaan 

käyttöön.

Paikallistoimikunnat ovat 

maakuntatoimikuntien kautta mukana 

kertomassa näkemyksensä 

verkkoviestinnän ratkaisuista. 

Toimenpiteet riippuvat siitä, millaiset 

verkkoviestintäratkaisut otetaan käyttöön.

Järjestöt kannustavat toimijoitaan 

osallistumaan Vapepan alueellisen ja 

paikallisen viestinnän suunnitteluun ja 

toteuttamiseen.

Ratkaisut suunniteltu, toteutettu ja 

otettu käyttöön konsultaation 

tulosten mukaisesti. Tarkka mittari 

päätetään valittujen ratkaisujen 

mukaan.

Jäsenjärjestöjen oma Vapepa-viestintä 

muuttuu aktiivisemmaksi vastaten sekä kunkin 

järjestön omiin että koko verkoston tarpeisiin.

Koostaa jäsenjärjestöille täydennettävä 

viestintäpaketti Vapepasta järjestön omaa sisäistä 

ja ulkoista viestintää varten. Mukana myös tieto 

järjestön omasta hälytysryhmätoiminnasta.

Tarkentaa Vapepan tunnusten käyttöä koskevaa 

ohjeistusta. 

Tarjoaa järjestöille Vapepan tiedottajan tukea 

viestintäänsä tarpeen mukaan.

Viestii (järjestöjen kautta) Vapepasta 

aktiivisesti omissa alueellisissa 

verkostoissaan ja tapahtumissaan. 

Viestii (järjestöjen kautta) Vapepasta 

aktiivisesti omissa paikallisissa 

verkostoissaan ja tapahtumissaan.

Järjestöt viestivät Vapepasta aktiivisesti 

omissa verkostoissaan ja tapahtumissaan 

järjestön omien ja verkoston yhteisten 

tavoitteiden ja ohjeistusten mukaisesti. 

Järjestöt ottavat käyttöön viestintäpaketin, 

täydentävät sitä omalta osaltaan ja antavat 

siitä palautetta Vapepan tiedottajalle.

Vapepa-toiminnan näkyvyys 

järjestöjen omilla kanavilla 

(järjestöt raportoivat itse KTK:lle). 

Vapepa-tunnusten ohjeenmukainen 

käyttö harjoitustoiminnassa 

suurimmissa 

yhteistoimintaharjoituksissa.

Vapepa-toiminta näkyy aktiivisimpien 

järjestöjen omassa sisäisessä ja 

ulkoisessa viestinnässä järjestön 

tarpeiden mukaan. Vapepan 

tunnuksia käytetään Vapepa-

toiminnassa yhtenäisellä tavalla.

Koordinaatio

Koulutukset ja 

harjoitukset

Viestintä

Vapepa 

2019

Vapepa 

2019

Hälytys-

toiminta 

Auttamis-

valmius


