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SUOSITUS HÄLYTYSRYHMÄN MINIMIVAATIMUKSIKSI 

 

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on koulutettua ja koordinoitua auttamistoimintaa. 

Vapaaehtoiset toimivat viranomaisten johdon ja ohjeiden mukaisesti. Hälytysryhmäksi 

ilmoittautuvan ryhmän tulee täyttää minimivaatimukset.  

 

Ryhmässä toimivien henkilöiden tulee olla rekisteröidyn yhdistyksen tai lailla säädetyn yhteisön 

jäseniä jotta ryhmä täyttää vakuutusohjeen mukaisen ”Vapepaan osallistuvan järjestön” 

määritelmän. Nykyisin toiminnassa mukana olevien ryhmien tulee rekisteröityä yhdistykseksi 

tai liittyä Vapepan jäsenjärjestöön vuoden 2015 loppuun mennessä. 

 

Hälytysryhmän johtaja vastaa ryhmänsä tieto- ja taitotasosta sekä hälytystehtävään ilmoitetun 

kaluston kunnosta. Ryhmästä tulee hälytystilanteeseen lähdettäessä löytyä seuraavat tiedot ja 

taidot: 

 

 

Vaatimukset hälytysryhmälle: 

 

 pelastuspalvelun peruskurssin sisältöjen tunteminen: Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

perusteiden tunteminen 

 oman järjestön tuntemus 

 ensiavun perustaidot, minimissään EAI-kurssi 

 viestitaidot, viestikurssi  

 ensihuollon perusteiden tuntemus (ensihuollon peruskurssi) 

 ryhmän taitojen ylläpito 

 raportointivelvollisuus 

 ryhmän jälkihuollosta huolehtiminen (tehtävän purku) 

 

Lisäksi hälytysryhmän tulee täyttää oman toimialansa koulutus- ja muut vaatimukset. 

 

Hälytysryhmän kaluston ja varusteiden valmius: 

 

 hälytyskortilla luvatun mukainen kalusto 

 varusteiden hyvä kunto ja huolto 

 varusteiden käyttötaito 

 näkyvä Vapepan tunniste, esim. liivi selkämerkillä tai järjestön käyttämä tunnisteliivi 

 

Ryhmän jäsenten henkilökohtaiset valmiudet ovat: 

 

 asennoituminen auttamistehtävään 

 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja oman järjestön arvojen hyväksyminen ja noudattaminen 

 taito toimia johdetusti ryhmässä paineen alaisena, kurinalaisuus 

 oman rajallisuuden tunnistaminen tehtävissä (fyysinen ja psyykkinen jaksaminen ja 

rajallisuus) 

 ikäsuositusten noudattaminen 

 täysivaltaisuus 

 lähtövalmius tehtävään sovitun/luvatun mukaisesti 

 työn ja perheen sitoumusten huomioiminen hälytystoimintaan ilmoittauduttaessa 

 tehtävässä vaadittava osaaminen, kyky vastata Vapepan tehtävän haasteeseen 

 vaitiolotaito 
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Hälytysryhmän jäsenen oikeudet: 

 

 oikeus koulutukseen 

 oikeus ryhmän varusteisiin 

 oikeus tehtävän mukaiseen perehdytykseen 

 oikeus kieltäytyä tehtävästä 

 oikeus tehtävän aikaiseen huoltoon 

 oikeus jälkihuoltoon 

 oikeus sovittuun kulukorvaukseen 

 oikeus vakuutukseen 

 

Hälytysryhmän jäsenen velvollisuudet: 

 

 sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen 

 hälytystehtävässä mahdollisesti kertyneen henkilöitä koskevan materiaalin hävittäminen 

asiallisesti 

 yksityisyyden kunnioittaminen 

 kouluttautuminen tehtävään ja tietojen ja taitojen ylläpito 

 annettujen käskyjen noudattaminen 

 raportointi ryhmänjohtajalle tai Vapepa-johtajalle 

 kieltäytyminen epäsopivasta tehtävästä 
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