
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIISIN JA VAPEPAN YHTEISTYÖ 

ITÄ-UUDENMAAN ALUEELLA 
 

Koulutuspaketti Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta poliisimiehille 

 

Henri Virta & Roosa Ärväs 

 

4/2019 

 



Tiivistelmä  

 

Tekijä 

 

Henri Virta ja 

Roosa Ärväs 

 

Tutkinto/kurssi ja opinnäytetyö/nimike 

 

Poliisi (AMK) 

Julkaisun nimi 

 

Poliisin ja Vapepan yhteistyö Itä-

Uudenmaan alueella.  

 

Julkisuusaste 

 

Julkinen 

Ohjaajat ja opintoaine/opetustiimi 

 

Heikki Asunta, Kimmo Kuukasjärvi & 

Samuli Mikkola 

 

Opinnäytetyön muoto 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö 

Tiivistelmä 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä poliisimiesten tietoisuutta 

Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta (Vapepa) ja siitä, kuinka poliisin tulisi toimia 

vapaaehtoisten kanssa yhteisillä tehtävillä. Tietoisuutta on pyritty lisäämään 

opinnäytetyön produktina olevalla koulutuspaketilla. Lisäämällä poliisimiesten tietämystä 

Vapepasta ja siitä, kuinka yhteistehtävillä toimitaan, voidaan mahdollisesti lisätä Vapepan 

käyttöä soveltuvilla poliisitehtävillä. 

 

Opinnäytetyössä poliisin ja Vapepan yhteistyötä on tarkasteltu erityisesti Itä-Uudenmaan 

poliisilaitoksen alueella. Alussa on perehdytty yhteistyötä ohjaaviin lakeihin, ohjeisiin 

sekä sopimuksiin. Tämän jälkeen opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin Vapepan 

toimintaan ja hälyttämiseen tehtäville. Tarkastelussa keskitytään käsittelemään Vapepan 

hälyttämistä ja hyödyntämistä erityisesti kadonneen henkilön etsinnässä. Opinnäytetyössä 

käsitellään myös poliisin roolia Vapepan kanssa yhteisellä etsintätehtävällä sekä Vapepan 

hälyttämisen kustannuksia hälytyksen tehneelle poliisilaitokselle. Lopuksi aihetta 

tutkitaan laadullisen tutkimuksen keinoin. Puolistruturoidun teemahaastattelun avulla on 

selvitetty poliisimiesten ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimijan kokemuksia poliisin 

ja Vapepan yhteistyöstä sekä siitä, mitä tavallisen poliisimiehen tulisi aiheesta tietää.  

 

Haastatteluissa selvisi, että yhteistyö poliisin ja Vapepan välillä sujuu pääosin hyvin Itä-

Uudenmaan poliisilaitoksen alueella, mutta yhteistoimintaa voi aina kehittää. Suurimpana 

haasteena ja kehityksen kohteena yhteistyössä haastatteluissa nousi esille tiedonkulku 

tehtävillä. 

 

Sivumäärä 

 

48 + 2 liitesivua 

 

Tarkastuskuukausi ja vuosi 

 

Huhtikuu 2019 

Opinnäytetyökoodi (OPS) 

 

AMK2017ONT 

Avainsanat 

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa, yhteistyö, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, poliisi, 

kadonnut henkilö, toiminnallinen opinnäytetyö 

 

 



SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................. 3 

2 TAVOITTEET JA TAUSTA ...................................................................... 5 

2.1 Lainsäädäntö, ohjeet ja sopimukset .............................................................................. 5 

2.1.1 Poliisilaki ............................................................................................................... 5 

2.1.2 Ohjeet ..................................................................................................................... 6 

2.1.3 Sopimus ................................................................................................................. 7 

2.2 Aiheen rajaaminen ........................................................................................................ 8 

2.3 Käsitteet ........................................................................................................................ 9 

3 VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU (VAPEPA) ..................... 10 

3.1 Yleistä ......................................................................................................................... 10 

3.2 Toiminnan eri muodot ................................................................................................ 11 

3.3 Henkilön etsintä .......................................................................................................... 13 

3.3.1 Hätäetsintä ........................................................................................................... 13 

3.3.2 Tutkinnallinen etsintä .......................................................................................... 15 

3.4 Hälyttäminen .............................................................................................................. 15 

4 POLIISIN JA VAPEPAN YHTEISTYÖ ................................................. 17 

4.1 Yleistä ......................................................................................................................... 17 

4.2 Itä-Uusimaa ................................................................................................................ 19 

4.3 Kustannukset .............................................................................................................. 20 

4.4 Pelastuskoirien käyttö ................................................................................................. 23 

5 KOKEMUKSIA YHTEISTYÖSTÄ ......................................................... 26 

5.1 Lähestymistapa ........................................................................................................... 26 

5.2 Aineistonkeruumenetelmät ......................................................................................... 28 

5.3 Haastattelun toteutus .................................................................................................. 30 

5.4 Haastattelut ................................................................................................................. 33 

5.4.1 Vanhempi konstaapeli.......................................................................................... 33 

5.4.2 Ylikonstaapeli ...................................................................................................... 35 

5.4.3 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimija............................................................. 36 

5.5 Haastattelujen yhteenveto ........................................................................................... 39 

6 POHDINTA ................................................................................................ 41 

6.1 Produktin valmistuminen ........................................................................................... 41 

6.1.1 Produktin 1. versio ............................................................................................... 41 

6.1.2 Valmis produkti ................................................................................................... 42 

6.2 Produktin käytettävyys ............................................................................................... 43 

6.3 Luotettavuus ............................................................................................................... 43 

6.4 Tulevaisuus ................................................................................................................. 44 

LÄHTEET ..................................................................................................... 46 



2 

 

LIITTEET  



3 

 

1  JOHDANTO 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on poliisille kustannustehokas lisäresurssi sekä 

laadukas työkalu. Yleisimmin Vapepa hälytetään poliisin avuksi etsimään kadonnutta hen-

kilöä. Vapepaa voidaan käyttää apuna myös monissa muissa tehtävissä, kuten alueen eristä-

misessä ja muonituksessa pidentyneillä tehtävillä. Viranomaisten resurssien jatkuva vähen-

tyminen synnyttää suurempaa tarvetta vapaaehtoisauttajista koottujen organisaatioiden käy-

tölle. Poliisi voi turvautua vapaaehtoisten apuun myös suuronnettomuustilanteissa ja heidän 

apuunsa on turvauduttukin esimerkiksi Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten yhteydessä. 

Vapaaehtoistoiminta on viranomaisille merkittävä voimavara, jota ilman olisi mahdotonta 

toimia. (Rikander 2016, 3.) 

 

Kadonneen henkilön etsintä voi sitoa jopa satoja henkilöitä eikä poliisilla ole tällä hetkellä 

tarvittavaa resurssia käytettävissään (Rikander 2016, 17). Poliisin mahdollisuudet käyttää 

poliisihenkilöitä kadonneen henkilön etsinnässä ovat erittäin rajalliset. Kunkin laitoksen päi-

vittäiset vahvuudet on määritelty vallitsevan tilannekuvan mukaan siten, ettei ylimääräisiä 

resursseja ole. Ilmoituksia kadonneista henkilöistä ei ole mahdollista ennakoida, jolloin et-

sintään sidottavat partiot ovat lähes poikkeuksetta pois normaalista päivittäisestä vahvuu-

desta. Siksi olisikin tärkeää, että poliisi hyödyntäisi vapaaehtoisista koostuvia resursseja 

mahdollisuuksien mukaan apuna tehtävillä. 

 

Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi eräässä yövuorossa. Toinen tämän opinnäytetyön teki-

jöistä suoritti työharjoittelunsa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella. Hän oli eräässä työvuo-

rossa ajanut samassa partiossa kenttäjohtajana toimineen ylikonstaapelin kanssa. Keskuste-

lussa oli noussut esille Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja sen hälyttäminen poliisin avuksi. 

Kenttäjohtajan mukaan poliisimiesten kynnys hälyttää Vapepa poliisin avuksi, esimerkiksi 

henkilön etsintä tehtäville, vaihtelee. Toiset turvautuvat Vapepan apuun helpommin kuin 

toiset. Syitä tähän pohdittaessa esiin nousi se, että poliisimiesten tietämys Vapepasta on osit-

tain heikkoa. Kaikki eivät tiedä, kuinka Vapepan kanssa tehtävillä tulisi toimia. Monella 

poliisimiehellä saattaa olla esimerkiksi epätietoisuutta siitä, joutuvatko he etsinnänjohtajana 

toimiessaan vastaamaan yksittäisen vapaaehtoisen etsijän ohjaamisesta tai siitä, pystyykö 

etsijä suoriutumaan hänelle annetusta tehtävästä. 

 

Kyseisellä tämän opinnäytetyön tekijällä on kokemusta myös Vapepan vapaaehtoisena toi-

mimisesta henkilön etsintä tehtäviltä. Hänen kokemuksensa kautta oli tiedossa, että juuri Itä-
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Uudellamaalla sekä Keski-Uudellamaalla Vapepan ja poliisin yhteistyö on erittäin toimivaa. 

Tämän takia koimme, että olisi luontevaa tutkia Vapepan ja poliisin yhteistyötä juuri Itä-

Uudenmaan poliisilaitoksen alueella, johon myös Keski-Uudenmaan alue nykyään kuuluu. 

Hänellä oli myös valmiita kontakteja alueella toimiviin Vapepan vapaaehtoisiin. 

 

Poliisin ja Vapepan yhteistyöstä on tehty muutamia opinnäytetöitä ja käsikirjoja. Aiemmissa 

Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetöissä on tutkittu mm. kadonneen henkilön maastoet-

sinnän operatiivista johtamista (Niemelä 2009) sekä kadonneen henkilön etsinnän alkuvai-

heen puhuttelun merkitystä tilannekuvan luomiselle (Mattila 2018). Henri Rikander on myös 

tehnyt Poliisiammattikorkeakoululla tutkimusta poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

yhteistoiminnasta ja sen kustannuksista (Rikander 2016). Aiheesta tehdyt käsikirjat liittyvät 

enemmänkin yleis- ja tilannejohtajan rooliin henkilön etsintä tehtävillä. Kaikissa aiemmissa 

töissä kuitenkin sivutaan myös Vapepan hyödyntämistä poliisin apuna etsinnöillä. 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena olisikin saada lisättyä poliisimiesten tie-

toisuutta Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja siitä, kuinka vapaaehtoisten kanssa tulisi toi-

mia yhteisellä tehtävällä. Tietämystä pyrimme lisäämään opinnäytetyön produktina olevalla 

koulutuspaketilla Vapepasta. Lisäämällä poliisimiesten tietämystä asiasta voitaisiin mahdol-

lisesti madaltaa kynnystä hälyttää vapaaehtoisia avustamaan poliisia mm. kadonneen etsin-

nässä. Näin voitaisiin mahdollisesti myös lisätä ja tehostaa Vapepan käyttöä nykyisestä. Te-

hokkaalla Vapepan resurssien hyödyntämisellä poliisilaitokset voisivat säästää esimerkiksi 

ylityökuluissa. 

 

Tietoa Vapepasta ja sen toiminnasta olemme keränneet jo aiemmin tehdyistä opinnäytetöistä 

ja Vapepan omista lähteistä. Suoritimme myös sähköpostihaastatteluita Itä-Uudenmaan po-

liisilaitoksen alueella työskenteleville poliisimiehille sekä Uudenmaan alueella toimivalle 

Vapepan vapaaehtoiselle. Näistä haastatteluista saimme käytännön kokemuksia poliisin ja 

Vapepan välisestä yhteistyöstä sekä sen toimivuudesta. Käytimme hyväksi kirjallisia lähteitä 

sekä haastatteluita produktin koostamiseen. Lähetimme myös alustavan koulutuspaketin 

haastatelluille henkilöille kommentoitavaksi. Näiden kommenttien perusteella teimme pa-

rannuksia ja muutoksia produktin lopulliseen versioon. 



5 

 

2 TAVOITTEET JA TAUSTA 

2.1 Lainsäädäntö, ohjeet ja sopimukset 

Poliisilaki, Poliisihallituksen ohjeet ja sopimus poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoi-

minnasta antavat poliisille mahdollisuuden käyttää Vapaaehtoista pelastuspalvelua apunaan 

soveltuvien poliisitehtävien yhteydessä. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta löytyy myös oma 

ohje, joka ohjeistaa kadonneen henkilön etsintää. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ohjetta on 

käsitelty tarkemmin opinnäytetyön kohdassa 4.2 Itä-Uusimaa. 

 

2.1.1 Poliisilaki 

Poliisilain (827/2011) 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan poliisin tulee ryhtyä tarvittaviin 

toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi, jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen 

tai joutuneen onnettomuuden uhriksi. 

 

Poliisilain 6 luvun 1 §:n mukaan poliisin on toimitettava poliisitutkinta kadonneen henkilön 

löytämiseksi, mikäli se on ilmoituksen perusteella tai muusta erityisestä syystä tarpeen. 

 

Poliisilain 9 luvun 4 § antaa poliisille mahdollisuuden käyttää apunaan vapaaehtoisjärjestöjä 

etsintehtävissä sekä muissa sellaisissa avustustehtävissä, joihin ei sisälly merkittävää julki-

sen vallan käyttöä. Päätöksen vapaaehtoisjärjestön käyttämisestä etsintätehtävissä tekee et-

sintää johtava poliisimies. Muussa avustustehtävässä päätöksen tekee päällystöön kuuluva 

poliisimies. 

 

Poliisilain 9 luvun 5 §:n mukaan poliisia avustavalla henkilöllä on oikeus poliisimiehen oh-

jeiden mukaisesti suorittaa sellaisia yleisen järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseen 

liittyviä toimenpiteitä, jotka poliisimies toimivaltansa rajoissa osoittaa. Poliisia avustava va-

paaehtoinen voi siis poliisimiehen pyynnöstä tai tämän suostumuksella avustaa poliisia vir-

katehtävällä, johon sisältyy julkisen vallan käyttämistä. Tämmöinen tehtävä voi olla esimer-

kiksi poliisin eristämän alueen valvonta. Julkisen vallan käytöstä on annettu tarkemmat oh-

jeet Poliisihallituksen ohjeessa poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimista (POL-2018-

49982). 
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2.1.2 Ohjeet 

Poliisihallituksen ohje POL-2018-49982 raamittaa poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteis-

toimintaa. Myös Poliisihallituksen ohjeessa 2020/2013/3057 kadonneen henkilön etsinnästä 

ja poliisitutkinnasta sivutaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttämistä etsintätehtävillä. 

 

Ohjeen POL-2018-49982 mukaan poliisi voi käyttää vapaaehtoisjärjestöjä hyväkseen polii-

silaissa tarkoitetuissa etsintä- ja pelastustehtävissä, esitutkintaa ja poliisitutkintaa tukevassa 

tehtävässä, poliisi henkilöstön huoltotehtävissä, poliisin henkilöstön ja materiaalin kuljetta-

misessa ja muissa tehtävissä, joihin ei kuulu merkittävää julkisen vallan käyttöä. Vapaaeh-

toista pelastuspalvelua voidaan siis henkilön etsinnän lisäksi hyödyntää esimerkiksi evaku-

oiduista huolehtimisessa tai poliisin eristämän alueen vartioinnissa. Poliisin tulee kuitenkin 

huolehtia siitä, että vapaaehtoinen ei joudu tehtävää suorittaessaan alttiiksi ennakoitavissa 

olevalle vaaralle (POL-2018-49982). 

 

Mikäli poliisi hyödyntää etsintätehtävillä vapaaehtoisjärjestöjen pelastuskoiria, tulee niillä 

olla suoritettuina erikseen ohjeistettu pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomais-

käyttöön (POL-2018-49982). 

 

Etsintätehtävillä tai muilla avustustehtävillä poliisi vastaa tilanteen operatiivisesta johtami-

sesta ja luo tarvittavan tilanneorganisaation. Vapaaehtoisjärjestö osallistuu tehtävään oman 

organisaationsa johtosuhteiden mukaisesti osana poliisin tilanneorganisaatiota. Vapaaehtoi-

set toimivat niiden toimintaohjeiden puitteissa, jotka toimintaa johtavan poliisimiehen 

kanssa on sovittu. Vapaaehtoisorganisaation johtava henkilö johtaa omia yksiköitään ja vas-

taa siitä, että vapaaehtoiset suoriutuvat tehtävästä. (POL-2018-49982). Vapaaehtoisten joh-

tajat raportoivat toimistaan tilannetta johtavalle poliisimiehelle (POHA Dno 

2020/2013/3057). 

 

Mikäli tehtävä vaatii vapaaehtoisilta julkisen vallan käyttöä, toimintaa johtavan poliisimie-

hen on selostettava tehtävä ja sen tarkoitus. Lisäksi poliisin tulee ohjeistaa, miten annettu 

tehtävä on suoritettava ja, kuinka on toimittava, esimerkiksi estettäessä sivullisten pääsy po-

liisin eristämälle alueelle. Tällöin on tärkeää korostaa tehtävän henkilökohtaisuutta ja sitä, 

että vapaaehtoisen on ilmoitettava suorittavansa tehtävää poliisin pyynnöstä. (POL-2018-

49982). 
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Poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminta -ohjeen (POL-2018-49982) mukaan poliisin 

saadessa tiedon etsintä- tai muusta avustustehtävästä, jossa päädytään käyttämään vapaaeh-

toisjärjestöä, tulee järjestölle tehdä ennakkoilmoitus mahdollisesta tehtävästä. Ennakkoil-

moitus tehdään Vapepan maakunnalliselle hälytyspäivystäjälle. Ilmoituksessa tulisi käydä 

ilmi arvioitavan etsinnän kiireellisyys, toiminta-alue ja sen laajuus, tarkoituksenmukaisin 

etsintätapa sekä muut käytettävissä olevat voimavarat ja keinot. Tehokkaan ja nopean etsin-

nän käynnistämiseksi tulee ennakkoilmoitus varautumisesta tehdä vapaaehtoisille niin pian 

kuin mahdollista (POHA Dno 2020/2013/3057). 

 

Poliisin avustamistehtävään osallistuvat vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia. Vaitiolovel-

vollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa ilmaista edes tehtävän päättymisen jälkeen. Vapaa-

ehtoiset luovuttavat etsintä- tai avustamistehtävän yhteydessä kertyneen aineiston tilannetta 

johtaneelle poliisimiehelle. Materiaali tullaan liittämään poliisi- tai esitutkintamateriaaliin. 

(POL-2018-49982). 

 

Poliisilaitoksissa tulee olla nimettynä poliisimies, joka vastaa alueen poliisin ja vapaaehtois-

järjestöjen yhteistoiminnasta. Poliisilaitosten tulee suunnitella ja järjestää koulutuksia yh-

dessä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan poliisin tulisi osallistua va-

paaehtoisjärjestöjen järjestämiin harjoituksiin. (POL-2018-49982). 

 

2.1.3 Sopimus 

Poliisilain 9 luvun 4 §:n tarkoittaman vapaaehtoisjärjestön käyttäminen poliisin apuna tu-

keutuu poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen väliseen sopimukseen. Poliisihallitus on sopinut yh-

teistoiminnasta sekä Suomen Punaisen Ristin, Suomen Meripelastusseura ry:n, että Suomen 

Lentopelastusseura ry:n kanssa sopimuksessa POL-2015-14615. Suomen Punainen Risti toi-

mii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdysjärjestönä ja koordinoi sen toimintaa. 

 

Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluvat vapaaehtoiset ovat sitoutuneet avustamaan po-

liisia etsintä- ja muissa avustustehtävissä ilman henkilökohtaisen hyödyn tavoittelua. Va-

pepan alueorganisaatiolle maksattava palkkio kokoontumiseen johtaneesta hälytyksestä on 

400 €/tehtävä. Maksettu korvaus ei riipu etsintään tai avustustehtävään käytetystä ajasta tai 

vapaaehtoisten määrästä. Toimeksiannon antanut poliisilaitos maksaa korvauksen Va-

pepalle. (POL-2015-14615). 
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Korvausta tai palkkiota ei kuitenkaan makseta Vapepan johtoryhmän hälyttämisestä, val-

miushälyttämisestä eikä ennalta sovitusta harjoitushälyttämisestä (POL-2018-49982). Toi-

sin sanoen poliisin tekemä ennakkoilmoitus mahdollisesta etsinnästä Vapepan maakunnalli-

selle hälytyspäivystäjälle tai johtajalle on ilmainen. 

 

2.2 Aiheen rajaaminen 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta on laaja-alaista. Käsittelemme opinnäytetyös-

sämme yleisellä tasolla, mihin kaikkeen poliisi voi hyödyntää Vapepan osaamista. Keski-

tymme kuitenkin tarkastelemaan tarkemmin Vapepan käyttöä kadonneen henkilö etsinnässä. 

Koemme tärkeäksi sen, että yhteistyö toimii erityisesti silloin, kun henkilö on kateissa eikä 

aikaa ole hukattavaksi. Tällöin olisi hyvä, että etsinnälle määräytyneellä poliisipartiolla olisi 

jonkinlainen käsitys siitä, milloin Vapepaa voidaan käyttää ja, kuinka yhteistyö tehtävällä 

toimii. Hyvällä yhteistyöllä ja nopealla toiminnalla voidaan mahdollisesti pelastaa kadon-

neen ihmisen henki. 

 

Keskitymme opinnäytetyössämme ja sen produktissa tarkastelemaan poliisin ja Vapepan yh-

teistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Produktin tekoon on haastateltu Itä-Uu-

denmaan poliisilaitoksen alueella työskenteleviä poliisimiehiä sekä Uudenmaan alueella toi-

mivaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoista. Päädyimme rajaamaan työmme Itä-

Uudenmaan poliisilaitoksen alueelle, koska toisella tämän opinnäytetyön tekijöistä on sinne 

jo valmiita kontakteja niin poliiseihin kuin Vapepan vapaaehtoisiinkin. Työn idea tuli myös 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella työskentelevältä poliisimieheltä, joten siellä oli tar-

vetta tietopaketille Vapepasta. 

 

Ajattelimme ensin tarkastella poliisin ja Vapepan yhteistyötä myös Pohjanmaan poliisilai-

toksen alueella, koska toinen tämän opinnäytetyön tekijöistä suoritti työharjoittelunsa Sei-

näjoella. Itä-Uusimaa ja Pohjanmaa eroavat kuitenkin toisistaan paljon niin maantieteelli-

sesti kuin väestöllisestikin. Vaarana olisi saattanut olla, että työstä olisi tullut liian laaja eikä 

olisi näin ollen palvellut halutulla tavalla kumpaakaan laitosta. Tämän takia päädyimme pi-

täytymään Itä-Uudenmaan alueessa. 

 

Tulevaisuudessa aihetta voisi tarkastella näkökulmasta, joka ottaisi huomioon alueellisten 

erojen vaikutuksen poliisin ja Vapepan yhteistyön luonteeseen ja Vapepan käytettävyyteen. 
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Myös sitä voisi tarkastella, kuinka opinnäytetyömme produktia tulisi muokata, jotta sitä 

voisi hyödyntää mahdollisimman hyvin myös muilla Suomen poliisilaitoksilla. 

 

2.3 Käsitteet 

Tähän olemme koonneet muutamia opinnäytetyössä käytettyjä lyhenteitä ja termejä, jotka 

koimme tärkeäksi avata tarkemmin lukijalle. 

 

Vapepa – Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Eri jäsenjärjestöistä koostuva yhteenliittymä, 

minkä toimintaa Suomen Punainen Risti koordinoi. 

 

Pelastuskoirakko – Pelastuskoira ja ohjaaja muodostavat pelastuskoirakon. 

 

Kadonnut henkilö – Poliisille kadonneeksi ilmoitettu henkilö. 

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos – Toimialueena Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmi-

järvi, Hyvinkää, Porvoo, Pornainen, Askola, Pukkila, Myrskylä ja Loviisa. 

 

 

Kuva 1. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialue. (Kuva: https://www.poliisi.fi/itauusimaa/yhteys-

tiedot) 
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3 VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU (VAPEPA) 

3.1 Yleistä 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on perustettu vuonna 1964. Sen toiminta perustuu toimin-

nassa mukana olevien vapaaehtoisten pyyteettömään auttamisen haluun. Vapepa koostuu 

53:sta eri järjestöstä, kuten Autoliitto, Reserviläisliitto ja Suomen Metsästäjäliitto. Nämä jä-

senjärjestöt muodostavat Suomen laajuisen verkoston, jonka tarkoituksena on tukea viran-

omaisia onnettomuuksissa ja kriisitilanteissa kellon ympäri ja vuoden jokaisena päivänä. Jä-

senjärjestöt vastaavat myös vapaaehtoistensa koulutuksesta ja varustamisesta. (Vapaaehtoi-

nen pelastuspalvelu.) 

 

Viranomaiset turvautuvat Vapepan apuun usein silloin kun apua tarvitaan nopeasti ja tilanne 

vaatii runsaasti resursseja (Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vuosikertomus 2016). Poliisi hä-

lyttää Vapepan useimmiten auttamaan kadonneen henkilön etsinnässä, mutta vapaaehtoisia 

voidaan hyödyntää myös esimerkiksi liikenteen ohjauksessa, evakuoinneissa ja henkisen 

tuen antamisessa. Vapepalla on valmiuksia auttaa viranomaisia niin maalla, vesialueilla kuin 

ilmassakin. Poliisin apuna toimiessaan Vapepan vapaaehtoiset johtavat omaa toimintaansa. 

(Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.) Tilannekokonaisuuden johtovastuu säilyy kuitenkin aina 

poliisilla. 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti. Se vastaa toi-

minnasta myös yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta. Vapaaehtoisen meripelastustoimin-

nan osalta toimintaa koordinoi Suomen Meripelastusseura ja vastaavasti vapaaehtoisen len-

topelastustoiminnan osalta Suomen Lentopelastusseura. (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.) 

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vuoden 2016 vuosikertomuksen mukaan Suomessa toimi n. 

1500 Vapepan hälytysryhmää, joihin kuului n. 18 000 vapaaehtoista. Hälytystehtäviä maalla 

Vapepa sai viranomaisilta yhteensä 359 kpl. Näistä yli puolet olivat etsintätehtäviä. Vapaa-

ehtoiset auttoivat hälytystehtävissä 1 370 ihmistä. (Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vuosi-

kertomus 2016.)  

 

Vuonna 2017 Vapepan käyttö hälytystehtävillä lisääntyi. Tällöin Vapepa sai koko maan alu-

eella yhteensä 416 hälytystä. Myös tällöin etsintätehtävien osuus hälytyksistä oli suuri (196 
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kpl). Alla olevassa kaaviossa on tarkasteltu Vapepan maalla saamia hälytyksiä vuosina 

2010-2017. (Vapepan keskustoimikunnan pöytäkirja 2/2018.) 

 

Kaavio 1. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta maalla v. 2010-2017. (Lähde: Vapepan kes-

kustoimikunnan pöytäkirja 2/2018) 

 

 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella viranomaiset hälyttivät Vapepan maalla yhteensä 54 

kertaa vuonna 2017. Näistä 25 oli henkilönetsintä hälytyksiä, 12 ensihuolto hälytyksiä ja 

yksi hälytys tehtiin liikenneonnettomuuden takia. Toimintaan johtamattomia hälytyksiä eli 

valmiushälytyksiä oli 11 kpl. (Vapepan keskustoimikunnan pöytäkirja 2/2018.) 

 

3.2 Toiminnan eri muodot 

Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluvilla jäsenjärjestöillä on tarjota viranomaisille osaa-

mista laidasta laitaan. Mukana on laaja kirjo eri yhdistyksiä ja seuroja aina koiraharrastajista 

ilmailun parissa viihtyviin sekä suunnistajista karavaanareihin. Esimerkiksi SF-Caravan ry:n 

vapaaehtoiset osallistuvat monipuolisesti hälytystehtäville ympäri Suomea, auttaen viran-

omaisia erityisesti kadonneen henkilön etsinnässä ja liikenteenohjauksessa. Myös esimer-

kiksi metsästäjä- ja suunnistusliittojen vapaaehtoiset ovat hyvä apu viranomaisille etsintä-

tehtävillä paikallistuntemuksensa ja maastontuntemuksensa takia. (Vapaaehtoinen pelastus-

palvelu.) 

 

Kadonneen henkilön etsinnän lisäksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisilta löytyy 

osaamista mm. ensihuollon tehtävistä, liikenteenohjaamisesta, henkisen tuen tarjoamisesta 

sekä muonituksesta. Ensihuollon auttamistilanteet ovat usein tulipaloja. Liikenteenohjaajia 
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poliisi voi hyödyntää esimerkiksi liikenneonnettomuuden jälkeen, kun omat sen hetkiset re-

surssit ovat vähäiset. Henkisen tuen vapaaehtoisia voidaan käyttää onnettomuuden tai kriisin 

jälkeen auttamaan uhria esimerkiksi siihen asti, että sosiaaliviranomainen pääsee paikalle. 

Muonittajat pitävät huolen etsijöiden ravinnosta pitkittyneillä tehtävillä. Tehtävän luonteen 

mukaan nämä kaikki edellä mainitut sektorit toimivat joko yhdessä tai erikseen auttaakseen 

viranomaisia ja hädässä olevia ihmisiä. (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.) 

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu huolehtii itse vapaaehtoistensa koulutuksesta. Suomen Pu-

nainen Risti vastaa Vapepan yhteisestä etsintä-, ensihuolto- ja viestikoulutuksesta. Se vastaa 

myös Vapepa-johtajien ja valmiusjohtajien koulutuksesta. Valmiusjohtajat toimivat ympäri 

Suomen vapaaehtoisten kouluttajina Vapepan peruskursseilla ja etsintäkoulutuksissa. (Va-

paaehtoinen pelastuspalvelu). Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluvat jäsenjärjestöt 

ovat itse vastuussa siitä, että hälytysvalmiuteen ilmoitetuilla henkilöillä on tehtävien vaatima 

koulutus ja valmiudet suoriutua tehtävistä. Tällä pyritään varmistamaan se, ettei vapaaehtoi-

sista etsijöistä tule itse avun tarpeessa olevia. 

 

Vapaaehtoiset suorittavat ensin perustason kurssin, jolla he oppivat tarvittavat taidot toimi-

akseen vapaaehtoisena hälytysryhmässä. Peruskurssilla opetellaan esimerkiksi henkilön et-

sintää, viestintäjärjestelmien käyttöä, ensiapua ja henkisen tuen antamista. Vapaaehtoiset 

oppivat myös, kuinka viranomaisten apuna toimitaan. Peruskurssin taitoja ja yhteistyötä vi-

ranomaisten kanssa harjoitellaan yhteisharjoituksissa viranomaisten kanssa. Vapaaehtoisten 

on mahdollista syventää osaamistaan Vapepan tarjoamilla alueellisilla jatkokoulutuskurs-

seilla. Kokeneet vapaaehtoiset voivat hakeutua valtakunnalliseen jatkokoulutukseen, jossa 

he voivat kouluttautua esimerkiksi Vapepa-johtajaksi tai valmiuskouluttajaksi. (Vapaaehtoi-

nen pelastuspalvelu.) 

 

Vuonna 2017 Vapepa järjesti maalla valtakunnallisesti yhteensä 197 koulutusta, joihin osal-

listui 3 647 vapaaehtoista. Helsingin ja Uudenmaan piirissä erilaisia koulutuksia järjestettiin 

yhteensä 13 kpl ja niihin osallistui 301 vapaaehtoista. Edellisvuoteen verrattuna vapaaehtoi-

sille järjestettiin enemmän peruskursseja, mutta kokonaisuutena koulutusten määrä väheni 

hieman. (Vapepan keskustoimikunnan pöytäkirja 2/2018.) 
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3.3 Henkilön etsintä 

Viranomaiset hyödyntävät Vapaaehtoista pelastuspalvelua edelleen eniten etsintätehtävillä. 

Vuonna 2016 Vapepa hälytettiin viranomaisten avuksi 153 etsinnälle (Vapaaehtoisen pe-

lastuspalvelun vuosikertomus 2016). Vuonna 2017 Vapepan saamien etsintähälytysten 

määrä oli 196 kpl, mikä oli hieman edellisvuotta enemmän (Vapepan keskustoimikunnan 

pöytäkirja 2/2018). 

 

Vapepalla on tarjota viranomaisille vapaaehtoisten etsijöiden lisäksi ilma-aluksia ja vesi-

alueille veneitä etsintöjen avuksi. Vuonna 2017 on myös koulutettu kolme miehittämättö-

män ilma-aluksen (RPAS) kauko-ohjaajaa (Vapepan keskustoimikunnan pöytäkirja 

2/2018). Miehittämättömät ilma-alukset ovat hyvä apu etsinnöille, mikäli etsittävä alue on 

laaja tai etsijöitä vähän. Olosuhteet, kuten kova tuuli, voivat kuitenkin rajoittaa RPAS-

aluksen käyttöä etsinnällä. 

 

Vapaaehtoiset oppivat peruskurssilla taitoja henkilön etsintään. Etsintäkursseilla vapaaeh-

toiset tutustuvat eri etsintäolosuhteisiin. Etsintää harjoitellaan niin maastossa kuin taajamas-

sakin. Etsintäkurssilla vapaaehtoiset opettelevat myös etsinnässä tarvittavia perustaitoja, ku-

ten luonnossa liikkumista, suunnistamista ja varustautumista etsinnälle. Varsinaista etsintää 

ja etsintämenetelmiä vapaaehtoiset pääsevät harjoittelemaan erinäisissä Vapepan ja poliisin 

järjestämissä etsintäharjoituksissa. Yhteisharjoituksissa harjoitellaan myös yhteistyötä vi-

ranomaisten kanssa. Yhteiset harjoitukset auttavat ja sujuvoittavat toimintaa tosi tilanteissa. 

 

Poliisilla on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimiin kadonneen henkilön löytämiseksi. Huo-

miota tulee kiinnittää erityisesti etsintätoimien kiireellisyyteen ja siihen, missä laajuudessa 

etsintöjä suoritetaan. (POHA Dno 2020/2013/3057.) Poliisin suorittama kadonneen henkilön 

etsintä voidaankin jaotella kiireelliseen hätäetsintään ja vähemmän kiireelliseen tutkinnalli-

seen etsintään. 

 

3.3.1 Hätäetsintä 

Poliisilain (827/2011) 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan poliisin tulee ryhtyä tarvittaviin 

toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi, jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen 

tai joutuneen onnettomuuden uhriksi. 
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Kiireellinen hätäetsintä käynnistetään silloin, jos kadonneen henkilön odotetaan olevan 

elossa ja välittömän avun tarpeessa heti katoamisensa jälkeen. Hätäetsinnässä on kyse ih-

mishengen pelastamisesta. Hätäetsintätehtävä tulee priorisoida korkealle ja poliisin tulee 

käyttää henkilön löytämiseksi kaikkia tarkoituksenmukaisia keinoja. Vapaaehtoiselle pelas-

tuspalvelulle tulee antaa mahdollisimman pian esihälytys. Esihälytys nopeuttaa Vapepa-joh-

tajan toimintaa ja vapaaehtoisten hälyttämistä etsintäpaikalle. Mikäli poliisin suorittamat al-

kutoimet, kuten lähietsintä, omaistiedustelut ja sairaalatiedustelut, eivät tuota tulosta, tulee 

varsinainen etsintä aloittaa välittömästi. (POL-2018-49982.)  

 

Arvioitaessa etsinnän kiireellisyyttä on otettava huomioon mm. vuoden aika, sääolot ja muut 

olosuhteet. Myös kadonneeksi ilmoitetun henkilön ominaisuudet vaikuttavat etsinnän kii-

reellisyyteen. Mikäli kadonneen henkilön tiedetään olevan lapsi, vanhus, sairas tai muuten 

kyvytön huolehtimaan itsestään, tulee etsintä aloittaa viipymättä. Välitön hätäetsintä tulee 

käynnistää myös silloin, kun on syytä epäillä henkilön joutuneen rikoksen uhriksi. (POHA 

Dno 2020/2013/3057.) 

 

Hätäetsintää tulee jatkaa yhtäjaksoisesti niin kauan, kuin etsittävän voidaan olosuhteet huo-

mioon ottaen odottaa olevan elossa ja avun tarpeessa. Ilman erityistä syytä etsintää ei tule 

lopettaa edes yön ajaksi. Vaativissa olosuhteissa tai yöllä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

vapaaehtoisten tulee olla kokeneita ja vaativiin olosuhteisiin sopivia etsijöitä. (POL-2018-

49982.) Vapepa-johtaja vastaa vapaaehtoisten etsijöiden sopivuudesta etsinnälle ja johtaa 

heidän toimintaansa poliisin ohjeiden mukaisesti. 

 

Hätäetsinnälle hälytettävät vapaaehtoiset saavat tiedon tehtävästä Vapepan oman OHTO-

hälytysjärjestelmän kautta. Hälytysryhmässä mukana olevat vapaaehtoiset ovat koulutettuja 

ja varautuneita hälytyksiin. Hälytysryhmään päästäkseen vapaaehtoisen on täytynyt suorit-

taa Vapepan peruskurssi, jossa opetellaan esimerkiksi henkilön etsintää. Itä-Uudenmaan alu-

eella hälytysryhmä on etsintäpaikalla yleensä noin 1-2 tunnin kuluttua hälytyksestä. Häly-

tysryhmän toimintaa ohjaa paikallisjärjestön kanssa tehty sopimus hälytysryhmänä toimimi-

sesta. Sopimuksessa velvoitetaan hälytysryhmän jäsenten olevan valmiudessa etsintään tie-

tyn ajan sisällä. 
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3.3.2 Tutkinnallinen etsintä 

Suurin ero tutkinnallisen ja hätäetsinnän välillä on niiden kiireellisyys. Hätäetsintä tulee 

aloittaa välittömästi, mutta tutkinnallinen etsintä saatetaan suorittaa pitkälläkin viiveellä ta-

pahtuneesta. Tutkinnallinen etsintä tukee poliisin muuta tutkintaa tai esitutkintaa kadon-

neeksi ilmoitetun tai etsittävän henkilön löytämiseksi. Kyseessä voi olla myös etsintä kadon-

neen omaisuuden löytämiseksi. (POL-2018-49982.) 

 

Poliisi voi hyödyntää Vapepaa myös tutkinnallisessa etsinnässä. Tutkinnalliset etsinnät eivät 

ole usein yhtä kiireellisiä kuin hätäetsinnät. Tällöin ne voidaan suunnitella useimmiten tar-

kemmin ennakkoon ja kohdistaa sopivaan ajankohtaan. Suunnittelu mahdollistaa etsinnälle 

mahdollisimman suuret resurssit ja, mikäli kiirettä ei ole, etsintä voidaan ajoittaa parhaisiin 

mahdollisiin olosuhteisiin.  

 

3.4 Hälyttäminen 

Kun poliisi päättää käyttää Vapaaehtoista pelastuspalvelua apunaan kadonneen henkilön et-

sinnässä, tulee sen mahdollisimman pian tehdä asiasta ennakkoilmoitus Vapepalle. Maalla 

ja sisävesillä tapahtuville etsinnöille hälytys tehdään Vapepan maakunnalliselle hälytys-

päivystäjälle ja merialueilla meripelastuksen johtokeskukselle. (POL-2018-49982.) 

 

Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on käytössään tekstiviestipohjainen OHTO-hälytysjär-

jestelmä, jonka avulla vapaaehtoiset hälytetään tehtävälle. Viranomaishälytys tulee Vapepan 

valmiuspäivystäjälle, joka soittaa hälytyksen jälkeen viranomaiselle kysellen lisätietoja teh-

tävästä ja tietoa siitä, mitä apua Vapepalta halutaan. Hyvä päivystäjä tuntee vastuu alueensa 

Vapepan resurssit ja osaa tarvittaessa myös sanoa, jos tarvittavia valmiuksia auttamiseen ei 

ole. Lisätietojen saannin jälkeen valmiuspäivystäjä lähettää vapaaehtoisille OHTO-järjestel-

män kautta tiedon tulevasta tehtävästä. (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.) Vapaaehtoiset kuit-

taavat hälytyksen ilmoittamalla ovatko käytettävissä vai eivät. Näin saadaan tieto siitä, 

kuinka monta vapaaehtoista on saatavilla kyseiselle tehtävälle. 

 

Nopeasti tehty ennakkoilmoitus mahdollistaa tehokkaan ja nopean etsinnän käynnistämisen. 

Ennakkoilmoituksen yhteydessä poliisin tulee yhdessä Vapepa-johtajan kanssa arvioida et-

sinnän kiireellisyys, toiminta-alue ja sen laajuus, tarkoituksenmukainen etsintätapa sekä 

käytettävissä olevat voimavarat ja keinot. (POL-2018-49982.) Vapaaehtoisten paikalle 
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saapumisessa kestää oma aikansa, joten ajoissa tehty ennakkoilmoitus antaa lisäresursseille 

enemmän aikaa valmistautua tulevaan tehtävään (Niemelä 2009, 17). 

 

Haastattelemamme Vapepa-johtajan mielestä poliisi voisi parantaa ennakkohälytyksen te-

koa nykyisestä. Hänen mielestään poliisi voisi useammin tehdä Vapepalle ennakkohälytyk-

sen hyvissä ajoin tilanteissa, joissa on lähtötietojen perusteella vähänkin mahdollista, että 

viranomainen tarvitsee lisää käsiä ja toimijoita tilanteen pitkittyessä. Hälytyksestä ei synny 

vielä kustannuksia viranomaisille, mutta Vapepa-johtaja voi alkaa suunnittelemaan tehtävää. 

Myös vapaaehtoisilla voi kestää kokoontumispaikalle tuloon hälytyksestä ja vuorokauden 

ajasta riippuen noin 1-2 tuntia. Haastattelemamme Vapepa-johtajan mielestä olisi myös 

hyvä, että poliisi pyrkisi sopimaan Vapepa-johtajan kanssa ajoissa tehtävän käytännön jär-

jestelyistä, esimerkiksi tarvittavien karttojen tulostamisesta.  
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4 POLIISIN JA VAPEPAN YHTEISTYÖ 

4.1 Yleistä 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu osallistuu hälytystehtäviin avustaen poliisia. Poliisi vastaa 

tehtävän kokonaisuuden johtamisesta. Vapepa osallistuu tehtävään oman organisaationsa 

johtosuhteiden mukaisesti ja toimii osana poliisin tilanneorganisaatiota niiden toimintaoh-

jeiden puitteissa, jotka toimintaa johtavan poliisimiehen kanssa on sovittu. Vapepa-johtaja 

pitää huolen siitä, että toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset suoriutuvat tehtävästä ja, että 

heidän tarvitsemansa välineet ovat kunnossa. (POL-2018-49982.) 

 

Päätöksen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttämisestä kadonneen henkilön etsinnässä te-

kee etsintää johtava poliisimies. Muissa avustustehtävissä päätöksen Vapepan käytöstä tekee 

päällystöön kuuluva poliisimies. (POHA Dno 2020/2013/3057.) 

 

Etsintätehtävä on vaativa poliisitehtävä ja usein myös monimutkainen hoitaa. Tehtävää ei 

helpota se, että usein etsintää johtavaksi poliisimieheksi päätyvällä ei ole kovinkaan paljon 

kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä tai niiden johtamisesta. Varsinkin etsinnän alkuvai-

heessa tilanne saattaa vaikuttaa johtajan silmiin kaoottiselta. Tilanteen johtamisen haasteita 

lisää myös se, että mukana on vapaaehtoisia ja muita viranomaisia, joiden takia tehtävän 

henkilömäärä kasvaa poikkeuksellisen suureksi normaaleihin poliisitehtäviin nähden. (Nie-

melä 2009, 11.) 

 

Kadonneen henkilön etsintä tehtävällä Vapepa-johtaja on yksi poliisin tärkeimmistä yhteis-

työkumppaneista. Vapepa-johtaja järjestää ja tuntee parhaiten omat joukkonsa. Hän johtaa 

vapaaehtoisia etsijöitä johtovastuussa olevan poliisin ohjeiden mukaisesti. Hän myös vastaa 

etsijöiden pärjäämisestä ja jaksamisesta tehtävällä. Vapepa-johtajalla on tehtävällä oma esi-

kuntansa eli kirjuri ja tarvittaessa viestittäjä. Vapepa-johtaja voikin omalla toiminnallaan 

vapauttaa poliisin resursseja muuhun työhön, kuten omaisten puhuttamiseen ja tiedon han-

kintaan. (Niemelä 2009, 26.) 

 

Poliisin kannattaa kuunnella kokenutta Vapepa-johtajaa etsintäsuunnitelmaa laadittaessa, 

koska hänellä on todennäköisesti enemmän kokemusta maastoetsinnästä kuin harvoin etsin-

tätilanteen johtajaksi päätyvällä poliisimiehellä (Niemelä 2009, 20). Myös Vapepa-johtajan 

paikallistuntemusta kannattaa hyödyntää etsintäalueen kartoittamisessa. Jotta Vapepa-
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johtajan paikallistuntemusta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, tulee val-

miushälytys tehdä riittävän ajoissa. Tällöin hän voi alkaa hankkimaan esim. etsintä alueen 

karttoja, kartoittamaan mahdollisia etsintälohkoja ja perustamaan esikuntaansa (Niemelä 

2009, 26). 

 

Johtopaikan valinnassa tulisi huomioida myös Vapepa-johtaja ja taata hänelle riittävät toi-

minta mahdollisuudet. Mikäli mahdollista hänelle tulisi varata poliisin johtoauton viereen 

oma autonsa. Tällä tavoin voidaan taata toimiva ja välitön keskusteluyhteys. Alkuvaiheessa 

johtopaikalla käy runsaasti henkilöitä, koska Vapepa-johtaja kirjaa ylös jokaisen etsintään 

osallistuvan vapaaehtoisen tiedot. Tämän jälkeen johtopaikka tulisi kuitenkin rauhoittaa ja 

sopia, että paikalla asioivat ainoastaan ryhmänjohtajat. (Niemelä 2009, 16.) Vapepa-johtajan 

johtopaikka on hyvä olla poliisin johtoauton vieressä, koska viestintä maastossa oleviin va-

paaehtoisiin sujuu parhaiten Vapepa-johtajan kautta (Niemelä 2009, 21). 

 

Poliisin tulisi ohjeistaa vapaaehtoisia siltä varalta, että he löytävät kadonneen kuolleena tai 

katoamiseen liittyy rikos. Vapaaehtoisille tulisi painottaa sitä, että näissä tilanteissa löyty-

mispaikalle ei saa tehdä ylimääräisiä jälkiä, eikä siellä olevia jälkiä saa sotkea. Alue tulisi 

eristää, jottei sinne pääsisi muita henkilöitä ennen poliisin tuloa. (Niemelä 2009, 23.) Poliisin 

tulisi muistuttaa vapaaehtoisia myös vaitiolovelvollisuudestaan. Vaitiolovelvollisuudesta 

huolimatta poliisin olisi hyvä kertoa vapaaehtoisille ainoastaan etsinnän kannalta oleelliset 

tiedot. Poliisin sisäistä viestintää on hyvä hoitaa Poke-blogissa, jolloin viestejä voi tarkas-

tella myös jälkikäteen. (Niemelä 2009, 21.) 

 

Vapepa-johtajan tehtävänä on pitää kirjaa paikalle tulevista ja paikalta poistuvista vapaaeh-

toisista (Niemelä 2009, 18). Etsinnän päättyessä tulee varmistua siitä, että etsintään osallis-

tuneet saavat tiedon toiminnan päättymisestä ja heidän poistumisaikansa kirjataan ylös. Teh-

tävän jälkeen tilannejohtajan on hyvä lausua muutama kiitoksen sana vapaaehtoisille toimi-

joille sekä antaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta heidän toiminnastaan (Niemelä 2009, 

23.) Poistumisajan kirjaamisella varmistetaan se, että kaikki vapaaehtoiset ovat saaneet tie-

don tehtävän päättymisestä eikä kukaan ole jäänyt maastoon. Kirjaukset vaikuttavat myös 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun saamiin korvauksiin tehtävästä. 

 

Etsintätilanteen pitkittyessä Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on valmius järjestää etsijöille 

huolto- ja muonituspalveluita. Haastattelemamme Vapepa-johtajan mukaan poliisi voisikin 

hyödyntää tehokkaammin Vapepan omia huolto- ja muonitusryhmiä pitkittyneissä 
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poliisijohtoisissa tilanteissa. Ennakointi olisi tässä hyväksi, koska huollon ja muonituksen 

järjestäminen ei käy hetkessä. Huollon organisointi on pääsääntöisesti yleisjohtajan vas-

tuulla, jotta tilannejohtaja voi keskittyä ainoastaan tilanneorganisaation pyörittämiseen (Nie-

melä 2009, 20). 

 

Hyvän ja laadukkaan koulutuksen ansiosta vapaaehtoiset etsijät ovat hyvä resurssi poliisille. 

Vapaaehtoiset ovat koulutuksensa ja kokemuksensa myötä kykeneväisiä itsenäiseen toimin-

taan ja lisäksi he ovat motivoituneita ja sitoutuneita auttamaan (Alhstedt ym. 2018, 34-35). 

Poliisin omat resurssit tulisi etsintätilanteessa pystyä kohdentamaan oikein sellaisiin tehtä-

viin, joissa poliisimiesten koulutus, kokemus ja toimivalta ovat parhaassa käytössä. Tämän 

on todennut myös Juha Niemelä omassa opinnäytetyössään: 

 

On turha laittaa poliisimiestä haravoimaan maastoa etsintäketjun mukana, 

vaan poliisimiehen työpanos tulisi suunnata esimerkiksi tiedusteluun, puhutte-

luihin ja dokumentointiin (Niemelä 2009, 11). 

 

Tiedustelun ja alustavan puhuttelun merkitystä ei tulisikaan aliarvioida. Hyvin suoritettu 

alustava puhuttelu raamittaa etsintää ja auttaa tilannejohtajan päätöksentekoa. Mahdollisim-

man kattavan tilannekuvan avulla tilannejohtaja pystyy tekemään päätöksiä tarvittavista jat-

kotoimenpiteistä. On myös mahdollista, että omaisten ja ilmoittajan puhuttelujen jälkeen po-

liisilla on perusteltu syy lopettaa kadonneen etsintä. (Mattila 2018, 20-21.) Puhuttelussa voi 

selvitä seikkoja, jotka puhuvat sen puolesta, että kadonnut on kadoksissa omasta tahdostaan 

eikä hänellä ole välitöntä hengenvaaraa. 

 

4.2 Itä-Uusimaa 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on oma ohjeensa kadonneiden henkilöiden etsintään. Ohje 

mukailee pääosin Poliisihallituksen ohjeita poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimin-

nasta (POL-2018-49982) sekä kadonneen henkilön etsinnästä ja poliisitutkinnasta (POHA 

2020/2013/3057). Ohjeessa on kerrottu tarkemmin MSO-koulutettujen hälyttämisestä etsin-

nälle ja esimerkki toimenpiteitä kadonneen henkilön etsinnässä. Ohje löytyy Itä-Uudenmaan 

poliisilaitoksen projektit -kansiosta. 

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kadonneiden henkilöiden etsintä -ohjeen (2018) mukaan ka-

donneiden henkilöiden etsintätehtävillä on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään 
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tilannejohtajana joko omalla tai toisella kenttäjohtoalueella työvuorossa olevaa MSO -kou-

lutettua poliisimiestä. Mikäli työvuorossa ei ole MSO -koulutuksen saanutta, pyritään erityi-

sesti hätäetsinnöissä sellainen hälyttämään tehtävälle vapailta (Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

2018). MSO -etsinnällä (Managing search operations) tarkoitetaan sitä, että kadonnut hen-

kilö profiloidaan ja profiloinnin perusteella pyritään päättelemään henkilön todennäköinen 

löytymisalue. MSO -menetelmän käyttö helpottaa etsinnän suuntaamista ja etsittävän alueen 

rajaamista. Hätäetsinnällä tällä voi olla ihmishenkiä pelastava vaikutus. 

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella toimii useampi Vapepan yhteistoiminta-alue, jotka 

koostuvat paikallisjärjestöistä. Suurin osa poliisilaitoksen alueesta kuuluu Vapepan Keski-

Uudenmaan yhteistoiminta-alueeseen. Haastattelemamme Vapepa-johtajan mukaan yhteis-

työ poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kesken toimii hyvin etenkin Keski-Uuden-

maan alueella. Hänen mukaansa yhteistyötilanteissa on aina pystytty keskustelemaan raken-

tavasti. Itä-Uudenmaan poliisi on myös ottanut ohjelmistoonsa vuosittain järjestettävän yh-

teistoimintaharjoituksen, joka järjestetään vuorovuosin Hyvinkäällä, Vantaalla ja Porvoossa. 

 

Haastattelemamme ylikonstaapeli on samoilla linjoilla Vapepa-johtajan kanssa. Hänen mu-

kaansa poliisin ja Vapepan väliset suhteet ovat hyvät Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alu-

eella. Henkilöt tuntevat toisensa, lähestyminen on helppoa, tiedonvaihto luottamuksellista ja 

molemmat arvostavat toistensa tekemää työtä. Ylikonstaapelin mielestä on tärkeää, että po-

liisi on mukana Vapepan omissa koulutuksissa vierailevana luennoitsijana sekä koulutukset 

ja harjoitukset suunnitellaan yhdessä molempien tarpeita vastaaviksi. Suurimpana haasteena 

onkin saada aikaa ja poliisihenkilöitä yhteisiin koulutuksiin. 

 

4.3 Kustannukset 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälyttänyt poliisilaitos maksaa Vapepalle korvausta siitä al-

kaen, kun ensimmäinen Vapepa-ryhmä ilmoittautuu sovitulla kokoontumispaikalla Vapepa-

johtajalle. Toisin sanoen Vapepa-johtajan hälyttämisestä ja tapahtumapaikalle saapumisesta 

ei synny kuluja laitokselle. (Niemelä 2009, 27.) Korvausta tai palkkiota ei makseta Vapaa-

ehtoisen pelastuspalvelun johtoryhmän hälyttämisestä, valmiushälytyksestä tai ennalta sovi-

tusta harjoitushälyttämisestä (POL-2018-49982). 

 

Sopimuksessa poliisin ja vapaaehtoisjärjestön yhteistoiminnasta (POL-2015-14615) on ker-

rottu Vapepalle maksettavat palkkiot ja korvaukset. Maalla suoritettavasta etsintätehtävästä 
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sekä muusta avustustehtävästä, joka johtaa kokoontumiseen tehtäväpaikalle, toimeksiannon 

antanut poliisilaitos maksaa Vapepan alueorganisaatiolle 400 euron palkkion. Palkkio on 

aina sama riippumatta etsintään tai avustustehtävään käytetystä ajasta tai vapaaehtoisten 

määrästä. Tämän lisäksi maksetaan tehtävään käytettyjen moottorikulkuneuvojen välittömät 

kulut. (POL-2015-14615.) 

 

Henri Rikander (2016) on Poliisihallitukselle tekemässään katsauksessa selvittänyt poliisin 

ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoimintaa ja sen kustannuksia. Poliisilaitosten kir-

javien vastausten ja vaihtelevan tilastoinnin takia Rikanderin aineistoa voidaan pitää suuntaa 

antavana. Rikander on käyttänyt katsauksessaan myös Vapepan ilmoittamia tilastoja poliisin 

sille maksamista korvauksista. Tilastot ovat vuosilta 2010-2015. Alla olevassa taulukossa on 

vertailtu avustustehtävistä syntyneitä kustannuksia valtakunnallisesti ja Itä-Uudenmaan po-

liisilaitoksen alueella: 

 

Taulukko 1. Vapepan käyttö kadonneen henkilön etsinnässä ja sen kustannukset valtakunnal-

lisesti sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella (Lähde: Rikander 2016, 15) 

 

 

 

Vapepan antamien tilastojen mukaan vuosina 2010-2015 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 

alueella etsinnöille on osallistunut keskimäärin 19 etsijää per etsintä. Tilastojen mukaan Itä-

Uudenmaan poliisilaitoksella Vapepan apuun on turvauduttu etsinnöillä 148 kertaa, mikä on 

kolmanneksi eniten kaikista poliisilaitoksista (Sisä-Suomen poliisilaitos 180 kpl, Lounais-

Suomen poliisilaitos 150 kpl). Tilastoista on myös nähtävissä, että Itä-Uudenmaan poliisi-

laitoksen etsintätehtävillä Vapepan kustannukset ovat olleet keskimäärin 37 euroa per etsijä. 

Kun tämä jaetaan keskimääräisellä etsijän työtunneilla tehtävällä, saadaan yhden etsijän kus-

tannukseksi noin 15 euroa tunnilta. (Rikander 2016, 15.) 

 

Poliisilaitos voi myös tarvittaessa hälyttää poliisimiehen vapailta hätäetsinnälle. Valtion työ-

ehtosopimuksessa kerrotaan asiasta seuraavaa: 
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Hälytysluonteisella työllä tarkoitetaan työtä, johon virkamies tai työntekijä en-

nalta arvaamattomasta syystä asianomaisen esimiehen määräyksestä yllättäen 

kutsutaan vapaa-aikanaan hänen jo poistuttuaan työpaikaltaan. Mikäli virka-

mies tai työntekijä on määrätty olemaan varalla taikka päivystyksessä taikka 

mikäli virkamiehelle tai työntekijälle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä 

tai kun kysymyksessä on työaikalain 21 §:ssä tarkoitettu hätätyö, ei kysymyk-

sessä ole hälytysluonteinen työ. (Valtion virka- ja työehdot 2018, 133, 25 §.) 

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kadonneiden henkilöiden etsintä -ohjeen mukaan yleisjoh-

taja voi tehdä päätöksen vapailla olevan poliisimiehen hälyttämisestä hätäetsinnälle. 

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella vapailta hälyttäminen hätäetsinnälle koskee erityisesti 

MSO-koulutettuja poliisimiehiä. Selvitimme Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta paljonko 

konstaapelin hälyttäminen vapailta maksaa laitokselle. Laitoksella työskentelevän komisa-

rion mukaan kustannus hälyttämisestä lasketaan niin sanotun omakustannusarvon mukai-

sesti. Omakustannusarvo on hinta, joka laskutetaan poliisin käytöstä sellaisilla tehtävillä, 

joita voidaan laskuttaa eli tässä tapauksessa hätäetsinnälle hälyttämisestä. Itä-Uudenmaan 

poliisilaitoksella tämä omakustannearvo on poliisimiehen osalta 70 euroa tunnilta. 

 

Ero on merkittävä, kun vertaillaan kustannuksia vapaaehtoisten etsijöiden käyttämisen ja 

poliisimiesten vapailta hälyttämisen välillä. Joissain tilanteissa on toki järkevää, että vapailta 

hälytetään kokenut MSO -koulutettu poliisimies johtamaan etsintään. Maastossa tapahtu-

vassa etsinnässä on kuitenkin kustannustehokkaampaa käyttää vapaaehtoisia etsijöitä kuin 

poliisimiehiä.  

 

Poliisilla on Vapepan lisäksi muitakin yhteistyötahoja, kuten puolustusvoimien virka-apu-

osasto, joka koostuu pääosin varusmiespalvelustaan suorittavista varusmiehistä. Mieles-

tämme erityisesti etsintätehtävillä poliisin kannattaa kuitenkin turvautua Vapepan vapaaeh-

toisten apuun. Vapaaehtoiset ovat saaneet koulutusta henkilön etsintään ja heidän motivaa-

tionaan toimii halu auttaa hädässä olevia ihmisiä. Heillä on usein myös kokemusta viran-

omaisten kanssa toimimisesta enemmän kuin esimerkiksi varusmiehillä. 
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4.4 Pelastuskoirien käyttö 

Vapaaehtoisesta pelastuskoiratoiminnasta vastaa Suomen Pelastuskoiraliitto ry. Liiton toi-

minta perustuu täysin pyyteettömään, koulutettuun ja motivoituneeseen auttamistyöhön. 

Suomen Pelastuskoiraliiton tarkoituksena on tuottaa koulutettuja ja toimintaan testattuja pe-

lastuskoirakkoja viranomaisten avuksi kadonneiden henkilöiden etsintään. Pelastuskoiralii-

ton jäsenyhdistykset ovat hälytysvalmiudessa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päi-

vänä. (Suomen Pelastuskoiraliiton vuosikertomus 2017.)  

 

Pelastuskoiratoiminta on osa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa. Pelastuskoirayhdis-

tyksen kouluttamat koirat ja niiden ohjaajat työskentelevät Vapepan hälytysryhmissä ympäri 

Suomea. Mikäli poliisi tarvitsee tehtävällään pelastuskoiraa, sen hälyttäminen tapahtuu Va-

pepan kautta. (Niemelä 2009, 45-46.) 

 

Pelastuskoiria on koulutettu niin haku, jälki, raunio sekä tunnistusetsintään. Hakukoira etsii 

kadonnutta ilmavainuisesti. Sen toiminta perustuu ilman mukana kulkeutuvaan ihmisen ha-

juun ja sen seuraamiseen. Jälkikoira puolestaan etsii kadonnutta seuraten ihmisestä maahan 

jäänyttä hajujälkeä. Pelastuskoiria on koulutettu myös poikkeusolojen varalle etsimään ih-

misiä rakennusten raunioista ja koulutus tapahtuu yhdessä pelastusviranomaisten kanssa. 

(Suomen Pelastuskoiraliitto ry.) 

 

Jotta pelastuskoira ja ohjaaja voivat toimia viranomaisten apuna kadonneen henkilön etsin-

nässä, on niiden täytynyt läpäistä erikseen suoritettava pelastuskoirakon käyttöönottotarkas-

tus viranomaiskäyttöön (POL-2018-49982). Hälytystehtävillä käytettävällä koiralla täytyy 

olla suoritettuna loppukoe toisesta valittavissa olevista maastolajista (haku/jälki) sekä vähin-

tään perustason koe toisesta. Pelastuskoirakon täytyy olla myös suorittanut Poliisihallituksen 

ohjeessakin mainittu käyttöönottotarkastus. Mikäli koira ei läpäise kokeita tai on määrätty 

koekieltoon, se ei saa tänä aikana osallistua hälytyksille. Myös ohjaajan on tullut käydä et-

sintä- ja ensiapu 1 -kurssi, osattava käyttää viestintävälineitä ja omattava suunnistustaitoa, 

jotta hän voi toimia pelastuskoiran ohjaajana hälytystehtävillä. (Suomen Pelastuskoiraliitto 

ry.) Suomen Pelastuskoiraliiton nettisivuilta voi tarkastaa omalla alueella saatavilla olevat 

pelastuskoirakot ja heidän koehistoriansa. 

 

Suomen Pelastuskoiraliiton vuoden 2018 hälytystilaston mukaan Pelastuskoiraliiton jä-

senyhdistyksissä on 44 hälytysryhmää, joihin kuuluu 511 jäsentä ja 109 hälytyskelpoista 
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koiraa. Hälytysryhmät ovat saaneet vuonna 2018 yhteensä 277 hälytystä, joista 205 hälytystä 

on johtanut etsintään (Suomen Pelastuskoiraliitto ry 2018). Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 

alueen hälytykset on eritelty erikseen alla olevaan taulukkoon: 

 

Taulukko 2. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen pelastuskoirien saamat hälytykset ja etsin-

tään johtaneet hälytykset v. 2018. (Lähde: Suomen Pelastuskoiraliito ry) 

 

Yhdistyksen nimi Hälytyksiä Etsintään johtaneita hälytyksiä 

Uudenmaan Pelastuskoirat ry 21 20 

Keski-Uudenmaan Hälytyskoirat ry 22 21 

K9 Uusimaa ry 7 6 

ITUPE, Uudenmaan Pelastusliitto – Itä-

Uusimaa ry – Pelastuskoiraosasto 

8 8 

YHTEENSÄ 58 55 

 

 

Verrattuna Suomen Pelastuskoiraliiton vuoden 2017 vuosikertomuksessa mainittuihin häly-

tystehtävä määriin pelastuskoirien käyttö hälytystehtävillä on lisääntynyt vuonna 2018 niin 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella kuin koko maassa. Alla olevassa kaaviossa koko 

Suomen muutos näkyy graafisessa muodossa: 

 

Kaavio 2. Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten saamien hälytysten kehitys vuosina 2004-2018. 

(Lähde: Suomen Pelastuskoiraliitto ry) 
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Viranomaisten resurssien vähentyessä pelastuskoirat ovat korvaamaton apu ja resurssi hen-

kilönetsintä tehtävillä. Vaikka pelastuskoirien hälytysmäärät ovat lisääntyneet, voisi poliisi 

mahdollisuuksien mukaan hyödyntää pelastuskoiria vieläkin tehokkaammin. Tällöin poliisin 

omat resurssit pystyisivät keskittymään esimerkiksi kadonneen henkilön omaisten puhutuk-

siin tai muuhun tarvittavaan tiedusteluun entistä tehokkaammin. Kuten Niemelä (2009) tuo 

esille opinnäytetyössään poliisin omat resurssit kannattaa etsintätehtävällä kohdentaa sellai-

siin tehtäviin, joissa poliisimiesten koulutus, kokemus ja toimivalta ovat parhaassa käytössä.  
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5 KOKEMUKSIA YHTEISTYÖSTÄ 

5.1 Lähestymistapa 

Tutkimuksen tarkoituksena on aina halu ymmärtää tutkittua ilmiötä ja usein tutkimuksella 

halutaan myös saada aikaiseksi muutosta parempaan. Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituk-

sena on tuottaa tietoa ymmärryksen ja päätöksenteon tueksi. (Kananen 2017, 38.) Tutki-

musta ja tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää niin perinteisessä tieteellisessä tutkimuksessa 

kuin tutkimuksellisessa kehitystoiminnassa. Tieteen tekemisen toimintasääntöihin nojautu-

vaa tutkimustyötä ei tule sekoittaa tutkimukselliseen kehittämistoimintaan.  Tutkimukselli-

nen kehittämistoiminta sisältää monia tutkimuksellisia elementtejä, mutta se ei aina kuiten-

kaan noudata tieteenalansa sääntöjä ja vaatimuksia. (Salonen 2013, 9.) Tämä opinnäytetyö 

on toiminnallinen, joten raportissa keskitytään tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien tarkas-

teluun tutkimuksellisen kehittämistoiminnan näkökulmasta.  

 

Tutkimus lähtee aina liikkeelle tutkimusongelmasta tai kehitysideasta. Tutkija on havainnut 

tai löytänyt jonkin käytännön ongelman, johon hän pyrkii tutkimuksellaan löytämään ratkai-

sun. Tutkijan päämääränä voi olla myös jonkin asian kehittäminen tai muutoksen aikaansaa-

minen. Ratkaisua lähdetään etsimään erilaisten tutkimusmenetelmien avulla. (Kananen 

2017, 38.) Tutkimusmenetelmät jaotellaan joko kvalitatiivisiin tai kvantitatiivisiin menetel-

miin. Niitä voidaan käyttää tutkimuksissa rinnakkain, mutta usein päädytään tekemään joko 

laadullista tai määrällistä tutkimusta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään tarkastelemaan tar-

kemmin kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä, koska opinnäytetyöhön saatu 

haastatteluaineisto on kerätty käyttämällä hyväksi kvalitatiivisia menetelmiä. 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa asioista ja ilmiöistä pyritään saamaan uutta 

tietoa käyttäen apuna sanoja, lauseita ja kuvia, kun taas kvantitatiivinen eli määrällinen tut-

kimus tukeutuu lukuihin ja tilastoihin. Laadullisen tutkimuksen keinoja hyväksikäyttämällä 

tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja sitä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät 

reaalimaailman. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä määrällisen tutkimuksen 

kaltaisia yleistyksiä vaan yhdestä tutkittavasta havaintoyksiköstä pyritään saamaan irti mah-

dollisimman paljon informaatiota. (Kananen 2014, 21-22.) Toisin sanoen laadullinen tutki-

mus ei anna yleensä mahdollisuutta tulosten yleistämiseen isompaan populaatioon vaan saa-

tuja tuloksia tulee tarkastella tutkitussa kontekstissa (Kananen 2017, 33). 
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Laadullisella tutkimuksella on kuitenkin paikkansa tutkimusmaailmassa. Laadullisilla tutki-

musmenetelmillä voidaan tutkia prosesseja, joita on käytännössä mahdotonta tutkia käyttä-

mällä pelkästään määrällisessä tutkimuksessa käytettyjä tilastollisia analyysejä tai kyselyitä. 

Tämä johtuu usein tutkittavien ilmiöiden ja prosessien monimutkaisuudesta. (Kananen 2017, 

36.) Laadullisella tutkimuksella saadut tiedot ovatkin yleensä aina uusien teorioiden ja mal-

lien pohjana. Laadullisten tutkimusmenetelmien avulla kehitetään reaalimaailmaa selittäviä 

teorioita ja malleja. Saatuja tuloksia voidaan myöhemmin tutkia lisää ja jalostaa käyttämällä 

hyväksi kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Voidaankin sanoa, että laadullinen tutkimus 

toimii kaiken tutkimuksen ”äitinä”. (Kananen 2017, 33.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus antaa tutkijalle enemmän mahdollisuuksia tutkimuksen toteuttami-

seen kuin kvantitatiivinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusta ja harkinnanva-

raista näytettä voidaan tarvittaessa muuttaa tilanteen mukaan. Tällöin umpikujaan ajautumi-

sen vaara on pieni. Joustavuus voi tosin antaa tutkijalle liian monta vaihtoehtoa tutkimuksen 

toteuttamiseen, mikä voi tuoda mukanaan omat haasteensa. (Kananen 2014, 23.) Esimer-

kiksi, haastateltavien määrä voi helposti kohota liian suureksi, jos jokaisella haastattelukier-

roksella tulee uutta tietoa. Myös, jos aihetta ei ole rajattu riittävän tiukaksi, voi aina vain 

avautuvat uudet ”tutkimuspolut” viedä mukanaan ja voidaan päätyä kauas alkuperäisestä 

aiheesta. 

 

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tiedon keruun ja analysoinnin keinot eroavat suuresti 

toisistaan. Koska laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka ihmiset nä-

kevät ja kokevat reaalimaailman, tarvitaan tietoa suoraan ”kokijoilta” eli ihmisiltä. Tällöin 

tiedon kerääjänä ja analysoijana toimii itse tutkija. Hänen kauttaan reaalimaailma suodattuu 

tutkimustuloksiksi. Tiedon saamiseksi tutkijan täytyy olla suorassa kontaktissa tutkittavan 

kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa tietoa kerätään yleisimmin haastattelemalla tai havain-

noimalla valittua kohdetta. Tutkimus pyritään tekemään niin sanotusti aidossa kontekstissa 

eli tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa kohdetta sen luontaisessa ympäristössä. (Kananen 

2017, 36.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhteistyö tutkittavan kohteen kanssa korostuu. Toiminnal-

lisen opinnäytetyön lopputuotoksena syntyvän produktin tarkoituksena on toiminnan ohjeis-

taminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen (Vilkka ym. 2003, 9). 

Produkti voi olla esimerkiksi opas, esite tai perehdytyskansio. Jotta produkti täyttää tavoit-

teensa, sen teko vaatii eri vaiheissa mukana olevia tutkittavan alueen asiantuntijoita. Tutkijan 
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on toimittava valittujen toimijoiden kanssa dialogisessa vuorovaikutussuhteessa.  Tiiviillä 

yhteistyöllä pyritään varmistamaan se, että produktista on mahdollisimman paljon hyötyä 

sen kohderyhmälle. (Salonen 2013, 6.) 

 

5.2 Aineistonkeruumenetelmät 

Haastattelun päämääränä on aina informaation kerääminen tutkittavasta asiasta (Hirsjärvi 

ym. 2017, 42). Haastattelun toteuttamistapoja on monia ja sopiva tapa tulisi valita aina tut-

kimusongelman tai kehitysidean mukaan (Kananen 2014, 91.) Haastattelutavan valinnassa 

tulisi ottaa myös huomioon se, millaista ja miten tarkkaa tietoa opinnäytetyön tueksi tarvi-

taan. Toiminnallisessa opinnäytetyössä voidaan hyödyntää esimerkiksi puolistrukturoitua 

teemahaastattelua aineiston keräämistapana. Puolistrukturoituna haastattelu on strukturoitua 

tapaa vapaampi menetelmä ja se toimii toiminnallisissa opinnäytetöissä mm. silloin, kun ta-

voitteena on kerätä tietoa tietystä teemasta tai tehdä konsultaatiota asiantuntijoille. (Vilkka 

ym. 2003, 63).  Monista haastattelutavoista päädyimme toteuttamaan haastattelumme puo-

listrukturoituina teemahaastatteluina, koska tarkoituksenamme oli konsultoida asiantunti-

joita. 

 

Kun kerätään tietoa konsultaationa haastatellen asiantuntijoita, saatua tietoa voidaan käyttää 

opinnäytetyössä lähdeaineiston tavoin. Toisin sanoen haastatteluista saatua tietoa voidaan 

käyttää päättelyn ja argumentoinnin tukena sekä tuomaan teoreettista syvyyttä opinnäyte-

työssä käytyyn keskusteluun. (Vilkka ym. 2003, 58). Vapepasta ja sen toiminnasta on ole-

massa jo paljon tietoa esimerkiksi Vapepan omilla internet-sivuilla ja poliisiorganisaation 

sisäisissä lähteissä. Tämän takia opinnäytetyön ja haastatteluiden tarkoituksena ei olekaan 

varsinainen uuden tiedon tuottaminen. Haastatteluita apuna käyttäen pyrimme keräämään jo 

olemassa olevasta tietomassasta poliisille olennaiset asiat ja koostamaan niistä yksinkertai-

sen ja helposti lähestyttävän tietopaketti poliisimiehelle, jonka tietämys Vapepasta ja sen 

toiminnasta on vähäinen. Tietoisuuden lisääntyminen poliisiorganisaatiossa voi mahdolli-

sesti lisätä Vapepan hyödyntämistä esimerkiksi henkilön etsinnässä tai muilla soveltuvilla 

tehtävillä. 

 

Tietotekniikan kehittyminen on tuonut mukanaan uusia tapoja toteuttaa haastatteluja. Tutki-

jan ja haastateltavan ei tarvitse olla enää samassa tilassa, vaan haastattelu voidaan toteuttaa 

esimerkiksi sähköpostin tai videoyhteyden välityksellä. Tässä opinnäyte työssä keskitytään 
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tarkastelemaan tarkemmin sähköpostin käyttämistä haastatteluvälineenä, koska produktia 

varten tehdyt haastattelut on toteutettu kyseistä menetelmää hyödyntäen. 

 

Sähköpostitse suoritettava teemahaastattelu lähtee tavallisen teemahaastattelun tapaan liik-

keelle tutkittavien löytämisellä ja heidän rekrytoinnillaan tutkimukseen. Sähköpostitse suo-

ritettava teemahaastattelu ei tarkoita sitä, että haastateltavalle lähetetään ainoastaan sähkö-

postin liitteenä haastattelulomake, johon hänen toivotaan vastaavan. Haastateltavien löydyt-

tyä tutkijan tulisi kertoa heille lisätietoa omista taustoistaan ja edustamastaan organisaa-

tiosta. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen tutkimusosio, jossa haastateltavalle lähetetään 

kysymyksiä teema kerrallaan. Vastausten perusteella voidaan esittää vielä tarkentavia ja sy-

ventäviä kysymyksiä. Samalla sovitaan myös mahdollisista lisäkysymyskierroksista ja siitä, 

miten haastateltava saa tiedot tutkimustuloksista. (Kananen 2017, 113.)  

 

Lähettämässämme haastatteluviestissä kerroimme haastateltaville hiukan taustoistamme ja 

siitä, mihin vastauksia tullaan käyttämään. Tämän lisäksi kerroimme heille, että tulemme 

mahdollisesti esittämään syventäviä ja tarkentavia lisäkysymyksiä. Ilmoitimme myös lähet-

tävämme heille ensimmäisen version produktistamme ja toivoimme saavamme heiltä mah-

dollisia kehitys- ja parannusehdotuksia. Näiden ehdotusten pohjalta teimme muutoksia lo-

pulliseen produktiin, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin kohderyhmäänsä. 

 

Toteuttamamme haastattelu oli sähköpostitse suoritettava teemahaastattelu. Päädyimme ky-

seisen menetelmän käyttöön, koska se oli ajankäytöllisesti järkevämpi kuin henkilökohtai-

sesti suoritettu haastattelu. Haastattelu olisi myös jo valmiiksi kirjallisessa muodossa, jolloin 

sitä ei tarvitsisi litteroida. Sähköpostitse suoritettava haastattelu on myös käytännöllinen tapa 

haastateltavalle. Haastateltava voi vastata sähköpostiin silloin, kun hänellä on kunnolla aikaa 

paneutua kysymyksiin ja asiasisältöihin. Näin ollen vastaukset voivat olla syvällisempiä, 

mutta ongelmaksi voi muodostua se, että vastaukset ovat jopa liian harkittuja. Tällöin vas-

taukset eivät ole enää spontaaneja vaan ne on kirjoitettu tavalla, että ne ovat sosiaalisesti 

hyväksyttäviä. (Kananen 2017, 113.) Pyrimme välttämään tätä ilmoittamalla haastateltaville, 

että heidän vastauksiaan tullaan käsittelemään opinnäytetyössä anonyymisti. 

 

Itse haastattelun suoritimme sähköpostitse lähetettävän kyselylomakkeen avulla. Pää-

dyimme tekemään kaksi erilaista kyselylomaketta, toisen poliisimiehille ja toisen Vapepan 

vapaaehtoiselle. Tähän ratkaisuun päädyimme sen takia, koska halusimme tietää molem-

milta kohderyhmiltä eri asioita. Pääosa kysymyksistä oli samoja, mutta poliiseilta meitä 
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kiinnosti kuulla, kuinka yhteistyö Vapepan kanssa toimii. Vastaavasti vapaaehtoiselta halu-

simme tietää, kuinka yhteistyö poliisin kanssa toimii. Poliisien haastattelulomakkeet olivat 

keskenään identtiset. Kyselylomakkeiden tarkempi erittely löytyy tämän opinnäytetyön koh-

dasta 5.3 Haastattelun toteutus. 

 

Haastattelut koostimme avoimista kysymyksistä. Avoimissa kysymyksissä käytetään apuna 

kysymyssanoja, kuten mitä, miksi ja kuinka. Avoimiin kysymyksiin ei voi vastata ainoastaan 

yhdellä sanalla vaan niihin vastaaminen edellyttää aina selittämistä. (Kananen 2014, 88.) 

Päädyimme hyödyntämään avoimia kysymyksiä, koska niiden avulla voidaan saada uusia ja 

yllättäviäkin näkökulmia tutkittuun asiaan. Suljettuja kysymyksiä käyttämällä vastaukset 

olisivat voineet olla yksipuolisempia ja saadut näkökulmat suppeampia. (Paavilainen 2015, 

42.)  

 

Toteuttamamme haastattelu oli puolistrukturoitu. Puolistrukturoidulle haastattelulle ei ole 

olemassa vain yhtä määritelmää. Puolistrukturoidulle haastattelulle on kuitenkin ominaista, 

että jokin haastattelun näkökulma on lyöty lukkoon. (Hirsjärvi ym. 2017, 47.) Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään kysymyksiä tietyistä teemoista, 

muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa (Saara-

nen-Kauppinen ym. 2006). Toteuttamassamme haastattelussa esitimme kaikille haastatelta-

ville kysymyksiä, jotka liittyivät samaan teemaan eli poliisin ja Vapepan yhteistyöhön. Osa 

kysymyksistä oli kuitenkin erilaisia riippuen siitä, oliko vastaaja poliisi vai vapaaehtoinen. 

 

5.3 Haastattelun toteutus 

Opinnäytetyössämme lähdimme liikkeelle haastateltavien valinnasta. Koska Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun toiminnasta on olemassa jo paljon tietoa, haastattelujemme perimmäisenä 

tarkoituksena ei ollut tuottaa uutta tietoa, vaan kartoittaa sitä, mitä tietoa koulutuspaketissa 

olisi hyvä tuoda esille. Toisella tämän opinnäytetyön tekijöistä oli jo valmiita kontakteja 

Uudenmaan alueella toimiviin Vapepa -toimijoihin ja Vantaan pääpoliisiasemalla työsken-

televiin poliisimiehiin. Käytimme näitä kontakteja hyväksemme haastateltavien valinnassa. 

 

Haastatteluilla halusimme selvittää sekä poliisien että vapaaehtoisten kokemuksia yhteistoi-

minnasta ja siitä, mitä siinä tulisi huomioida. Tämän takia valitsimme haastateltavat kahdesta 

eri ryhmästä eli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella työskentelevistä poliisimiehistä ja Uuden-

maan alueella Vapepan toiminnassa mukana olevista vapaaehtoisista. Kaksi haastateltavista 
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ovat poliisimiehiä, jotka eivät ole mukana Vapepan toiminnassa vapaa-aikanaan. Heidän 

kontaktinsa järjestöön tulevat ainoastaan työtehtävien, kuten koulutusten ja kadonneiden 

henkilöiden etsintöjen, kautta. Kolmas opinnäytetyöhön haastateltu henkilö on jo pitemmän 

aikaa Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toiminut vapaaehtoinen. 

 

Pyrimme ottamaan mahdollisimman monta erilaista näkökulmaa huomioon haastateltavia 

valitessamme. Emme kuitenkaan valinneet haastateltavia satunnaisesti vaan kyseessä on niin 

sanottu harkinnanvarainen näyte. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa oikeiden henkilöiden va-

linta on satunnaistamista tärkeämpää. Tutkittavaksi valitaan ne henkilöt, jotka tuntevat par-

haiten tutkittavan ilmiön. (Kananen 2017, 126.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tapahtuman 

syvällisempi ymmärtäminen on tärkeämpää kuin tilastolliset yleistykset. Tarkoituksena on 

saada tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä tai saada uusia teoreettisia näkökulmia tapahtu-

miin ja ilmiöihin. Näin ollen jo muutamaa asiasta tietävää henkilöä haastattelemalla voidaan 

saada merkittävää tietoa tutkittavasta asiasta. (Hirsjärvi ym. 2017, 59.) 

 

Kaikilla haastateltavilla on jonkinlainen kokemus Vapepan kanssa toimimisesta. Poliisior-

ganisaatiosta päädyimme haastattelemaan ylikonstaapelia, joka on kenttäjohtajan tehtävissä 

ollut usein tekemisissä Vapepan kanssa poliisitehtävillä ja koulutuksissa. Halusimme kuulla 

myös ”perus” poliisimiehen kokemuksia yhteistyöstä. Tämä poliisimies valikoitui haastatel-

tavaksi sen perusteella, että toinen tämän opinnäytetyön tekijöistä oli ollut hänen kanssaan 

samassa partiossa. Hän muisteli poliisimiehen kertoneen olleensa joskus Vapepan kanssa 

samalla henkilön etsintä tehtävällä. Vapaaehtoisen yhteistiedot saimme poliisiorganisaa-

tiossa työskentelevältä henkilöltä. Hän lähetti meille listan Vapepa-toimijoista Uudenmaan 

alueella, joista valitsemme satunaisesti yhden nimen. 

 

Haastateltavat valittuamme lähestyimme heitä sähköpostitse. Kerroimme heille opiskele-

vamme tällä hetkellä Poliisiammattikorkeakoulussa ja olevamme tekemässä opinnäytetyötä 

poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistyöstä. Kysyimme heiltä alustavaa suostu-

musta osallistua opinnäytetyötämme varten tehtävään haastatteluun, joka tultaisiin toteutta-

maan kokonaisuudessaan sähköpostitse. Lähetimme haastattelupyynnön neljälle eri henki-

lölle. 

 

Pidimme haastateltujen henkilöiden määrän pienenä, jottei tutkimus paisuisi liian suureksi 

ja saatua aineistoa olisi helpompi tulkita ja hyödyntää. Alkuperäisenä suunnitelmanamme 

oli haastatella neljää eri henkilöä, kahta poliisimiestä, yhtä molemmissa organisaatioissa 
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mukana olevaa sekä yhtä Vapepan -vapaaehtoista. Olisimme halunneet haastatella opinnäy-

tetyöhömme henkilöä, joka työskentelee sekä poliisiorganisaatiossa että toimii vapaaehtoi-

sena Vapepassa. Hän ei kuitenkaan vastannut haastattelupyyntöömme. Tämän takia lopul-

lista produktia varten on haastateltu kolmea eri henkilöä. 

 

Alustavaan haastattelupyyntöön myöntävästi vastanneille lähetimme sähköpostin, joka si-

sälsi varsinaisen haastattelulomakkeen. Sähköpostissa ilmoitimme haastateltaville tarkem-

min opinnäytetyön aiheen, tekijät sekä toteutustavan. Kerroimme olevamme haastateltaviin 

yhteydessä sähköpostitse, mikäli tarve syventäviin ja tarkentaviin kysymyksiin ilmenisi. 

Haastattelusähköpostissa ilmoitimme haastateltaville tarkemmin, mihin heidän antamia vas-

tauksia tullaan käyttämään. Kerroimme, että vastausten avulla pyritään kehittämään Itä-Uu-

denmaan poliisilaitoksen ja Vapepan yhteistoimintaa. Vastauksia käytetään apuna koulutus-

paketin kokoamiseen. Koulutuspaketilla pyritään lisäämään poliisimiesten tietoisuutta Va-

pepasta ja sen toiminnasta. Ilmoitimme lähettävämme haastateltaville ensimmäisen version 

koulutuspaketista kommentoitavaksi. Näiden kommenttien perusteella pyrimme paranta-

maan produktia.  

 

Haastateltavia informoitiin myös siitä, että vastauksia tullaan käsittelemään opinnäytetyössä 

anonyymisti ja käyttämään ainoastaan kyseessä olevaan tutkimukseen. Vastaukset tullaan 

hävittämään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Haastattelukysymykset laitoimme säh-

köpostin lopuksi, jolloin haastateltava pystyi vastaamaan niihin suoraan sähköpostiin vas-

taamalla eikä erillistä liitetiedostoa tarvittu. 

 

Kuten jo aiemmin on mainittu, osa poliisien kysymyksistä erosi vapaaehtoisen kysymyk-

sistä. Pyysimme poliisimiehiä kertomaan ensin hiukan omasta taustastaan. Pyysimme heitä 

kertomaan esimerkiksi virka-asemansa ja toimipaikkansa, työnkuvansa ja työkokemuk-

sensa. Tämän jälkeen tiedustelimme heiltä, minkälaisia kokemuksia heillä on yhteistyöstä 

Vapepan kanssa, mikä on heidän näkemyksensä yhteistyöstä tällä hetkellä ja, kuinka se toi-

mii. Seuraavaksi meitä kiinnosti tietää, minkälaista yhteistyön pitäisi heidän mielestään olla. 

Tiedustelimme poliiseilta myös sitä, voisiko heidän mielestään joitain Vapepan resursseja 

hyödyntää tehokkaammin ja, jos kyllä niin, mitä ja millä tavoin. Lopuksi kysyimme vielä, 

mitä tavallisen poliisimiehen tulisi heidän mielestään tietää Vapepasta ja sen toiminnasta ja, 

mitkä ovat heidän mielestään suurimmat haasteet yhteistyössä Vapepan kanssa. 
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Vapepan vapaaehtoiselle lähetetyt kysymykset olivat suurin piirtein samoja kuin poliisien-

kin, mutta häneltä tiedustelimme yhteistyön toimivuutta poliisin kanssa. Vapaaehtoisen taus-

tasta halusimme tietää esimerkiksi sen, kuinka pitkään hän on toiminut Vapepassa, hänen 

toimenkuvansa ja, mikä sai hänet lähtemään toimintaan mukaan. Seuraavaksi kartoitimme 

vapaaehtoisen kokemuksia yhteistyöstä poliisin kanssa, millaista se on tällä hetkellä ja, 

kuinka se toimii. Kuten poliisien kohdalla, meitä kiinnosti tietää vapaaehtoisen mielipide 

siitä, minkälaista yhteistyön tulisi olla. Lopuksi kysyimme vielä, voisiko vapaaehtoisen mie-

lestä joitain Vapepan resursseja hyödyntää tehokkaammin ja jos kyllä niin, mitä ja millä 

tavoin. Halusimme myös vapaaehtoisen mielipiteen siihen, mitä tavallisen poliisimiehen tu-

lisi tietää Vapepasta ja sen toiminnasta. Poliisien haastattelulomakkeesta poiketen emme ky-

syneet vapaaehtoiselta, mitkä ovat suurimpia haasteita yhteistyössä. 

 

Poliisimiehiltä ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimijalta kysytyt kysymykset on eritelty 

tarkemmin opinnäytetyön liitteessä 1 ja 2. 

 

Olemme tietoisesti halunneet kuulla molemmista organisaatioista eri rooleissa toimivien 

henkilöiden ajatuksia aiheesta. Näytteemme pienuus ja haastateltavien harkinnanvarainen 

valinta tuo kuitenkin haasteita saatujen tutkimustulosten laajempaan yleistämiseen. Tutki-

mus on myös toteutettu maantieteellisesti katsottuna pienellä alueella, joten saadut tulokset 

eivät välttämättä päde kaikkialla. Käytännöt poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yh-

teistyössä voivat vaihdella ympäri Suomea. Näin ollen produktia ei välttämättä voida hyö-

dyntää sellaisenaan tutkimusalueen ulkopuolella. Mahdollisesti tulevaisuudessa voitaisiin-

kin tutkia sitä, kuinka käytännöt yhteistyössä vaihtelevat eri poliisilaitosten alueilla. 

 

5.4 Haastattelut 

5.4.1 Vanhempi konstaapeli 

Haastattelemamme vanhempi konstaapeli työskentelee valvonta- ja hälytyssektorilla Itä-Uu-

denmaan poliisilaitoksessa Vantaan pääpoliisiasemalla. Poliisina hän toiminut noin 1,5 

vuotta. Päädyimme haastattelemaan kyseistä konstaapelia, koska tiesimme hänellä olevan 

kokemusta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa toimimisesta kadonneen henkilön etsintä 

tehtävältä. Tämän tehtävän lisäksi hänellä ei ollut muita kokemuksia Vapepan kanssa toimi-

misesta. 
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Haastattelussa lähdimme liikkeelle kartoittamalla, minkälaisia kokemuksia vanhemmalla 

konstaapelilla oli Vapepan kanssa toimimisesta ja millaista yhteistyö organisaatioiden välillä 

on tällä hetkellä. Konstaapeli kertoi osallistuneensa yhdelle henkilön etsinnälle, missä myös 

Vapepa oli ollut mukana. Tällöin kateissa oli ollut vanhempi rouva Loviisassa. Haastatelta-

vamme mielestä Vapepa on helposti hälytettävissä ja sen asian suhteen yhteistyö toimii tällä 

hetkellä hyvin. Tärkeimmäksi asiaksi yhteistyössä konstaapeli nostaa kommunikoinnin eri 

organisaatioiden välillä. Tiedonkulun on oltava sujuvaa. 

 

Haastattelussa tiedustelimme konstaapelin mielipidettä yhteistyön toimivuudesta. Hän ker-

toi yhteistyön Vapepan kanssa toimineen kaikin puolin hyvin etsinnällä, johon hän osallistui. 

Etsinnällä Vapepan omat johtajat jakoivat vapaaehtoisten muodostamille partioille alueet, 

joista näiden partioiden oli tarkoitus henkilöä etsiä. Ennen alueiden jakamista Vapepan joh-

tajat olivat käyneet hyväksyttämässä heidän suunnitelmansa haastattelemamme konstaapelin 

partiolla. Tällä kyseisellä etsinnällä Vapepa oli konstaapelin mielestä käyttänyt resurssejaan 

tehokkaasti. Vapepa käytti koirapartioitaan etsintäalueella, kuten myös saatavilla ollutta 

dronea. 

 

Lopuksi halusimme vielä tiedustella konstaapelilta, mitä tavallisen poliisimiehen tulisi hä-

nen mielestään tietää Vapepasta ja sen toiminnasta. Tiedustelimme myös hänen mielestään 

suurimpia haasteita yhteistyössä. Konstaapelin mielestä tavallisen poliisimiehen tulisi tietää 

ainakin se, kuinka Vapepa toimii käytännössä ja, mikä on sen tehtävä tapahtumapaikalla.  

 

Suurimpia haasteita yhteistyössä konstaapeli avasi esimerkin avulla. Konstaapeli kertoi hei-

dän etsintä tehtävänsä jatkuneen vielä seuraavana päivänä. Tällöin paikalla olivat olleet ihan 

eri Vapepan vapaaehtoiset kuin edellisenä päivänä. Tämä oli tuonut haasteita päivän etsin-

tään, koska uusilla henkilöillä ei ollut minkäänlaista pohjatietoa edellisen päivän etsinnästä. 

Konstaapelin mielestä Vapepan tulisi saada välitettyä etsintöihin liittyvät tiedot eteenpäin, 

jotta uudet etsijät olisivat paikalle tullessaan jo jossain määrin tietoisia aiemman päivän et-

sinnän kulusta. Ainakin Vapepan johtajien tulisi olla tästä tietoisia. Poliisin oli pitänyt pe-

rehdyttää uudet etsijät aiemman päivän tapahtumista, mihin kului kallisarvoista etsintä aikaa. 
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5.4.2 Ylikonstaapeli 

Haastattelemamme ylikonstaapeli työskentelee Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa Hyvin-

kään poliisiasemalla. Työkokemusta poliisissa hänellä on noin 30 vuotta. Tällä hetkellä hän 

työskentelee valvonta- ja hälytyssektorilla ryhmänjohtajana ja kenttäjohtajana. 

 

Halusimme ensimmäisenä kartoittaa, minkälaisia kokemuksia hänellä oli yhteistyöstä Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Hänellä on kertomansa mukaan monenlaisia kokemuk-

sia yhteistyöstä, joista pääosa on hyviä. Toiminnassa on kuitenkin aina kehitettävää. Yli-

konstaapelin mukaan yhteiset harjoitukset ja koulutukset ovat tärkeitä, koska niistä saadaan 

kokemuksia ja kehitysideoita. Niin positiivinen kuin negatiivinen palaute on tärkeää. Vapaa-

ehtoisten kannalta on tärkeää, että poliisi näkyy yhteisillä tehtävillä ja hoitaa tehtävää am-

mattimaisesti. Poliisin on myös tärkeä huomioida vapaaehtoiset tehtävällä ja muistaa hyvä 

tiedottaminen tehtävän sujumisesta Vapepan vapaaehtoisille. 

 

Seuraavaksi halusimme kuulla ylikonstaapelin näkemyksen yhteistyöstä tällä hetkellä. Hä-

nen mukaansa poliisin ja Vapepan väliset suhteet ovat hyvät. Henkilöt tuntevat toisensa, 

lähestyminen on helppoa, tiedonvaihto on luottamuksellista ja molemmat arvostavat tois-

tensa tekemää työtä. Ylikonstaapelin mielestä Vapepalle tehdyt ennakkokyselyt ja val-

miushälytykset ovat tärkeitä eri tehtävillä, koska ne nopeuttavat etsinnän ja muiden avustus-

tehtävien aloittamista. On myös tärkeää, että poliisi on mukana Vapepan omissa koulutuk-

sissa vierailevana luennoitsijana ja koulutukset ja harjoitukset suunnitellaan yhdessä molem-

pien tarpeita vastaaviksi. 

 

Meitä kiinnosti tietää, miten yhteistyö Vapepan kanssa toimii. Ylikonstaapelin kertoman 

mukaan yhteistyö toimii joustavasti. Kuulumisia organisaatioiden välillä vaihdetaan tasai-

sesti, mielipiteitä kysellään ja käydään läpi harjoitus- ja koulutusaiheita. Myös eri alueiden 

toimikuntien kokouksiin osallistutaan. 

 

Tiedustelimme voisiko joitain Vapaaehtoisen pelastuspalvelun resursseja hyödyntää ny-

kyistä tehokkaammin ja, mitä nämä resurssit ovat. Haastateltavamme mielestä poliisin tulisi 

tiedostaa, että Vapepaa voi käyttää muuhunkin kuin kadonneiden etsintään. Vapaaehtoista 

pelastuspalvelua voi käyttää myös, esimerkiksi, liikenteenohjaukseen, evakuointiin, aluei-

den eristämiseen, vartiointiin, henkiseen huoltoon ja ruokahuollon järjestämiseen. 
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Produktimme koostamisen kannalta halusimme tietää, mitä tavallisen poliisimiehen tulisi 

tietää Vapepasta ja sen toiminnasta. Ylikonstaapelin mielestä poliisien tulisi tutustua Polii-

sihallituksen ohjeisiin kadonneen henkilön etsinnästä ja poliisitutkinnasta sekä poliisin ja 

vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta. Olisi myös tärkeä tietää, kuka on poliisiaseman 

Vapepa-yhdyshenkilö. Poliisimiesten tulisi myös tietää, mikä Vapepa on ja, mitä se voi 

tehdä. 

 

Meitä kiinnosti myös tietää, mitkä ovat haastattelemamme ylikonstaapelin mielestä suurim-

mat haasteet yhteistyössä Vapepan kanssa. Hän mainitsee suurimmiksi haasteiksi saada ai-

kaa yhteisiin koulutuksiin ja saada poliisihenkilöitä näihin koulutuksiin. Poliisin toiminta 

pitäisi myös saada ammattimaiseksi ja tasalaatuiseksi yhteisillä pelisäännöillä eri tehtävillä. 

Poliisilaitoksen johdon tulisi myös huomioida Vapaaehtoinen pelastuspalvelu paremmin 

muutoinkin kuin kiitoksella onnistuneen tehtävän jälkeen. Myös tiedonkulku ja viestintä on 

tehtävillä aina tarkastelun alla ja se tulisi saada toimimaan entistä paremmin. 

 

Lopuksi ylikonstaapeli halusi vielä kertoa, että etsintätehtäviä ja muita yhteisiä tehtäviä Va-

pepan kanssa ei tule joka päivä, joten tehtävät eivät saavuta kaikkia poliisihenkilöitä tasa-

puolisesti. Voi olla, että jotkut poliisimiehet pääsevät tekemään Vapepan kanssa yhteistyötä 

tehtävillä vain harvoin tai ei ollenkaan. Eri tehtävillä vapaaehtoisten turvallisuus on tärkein 

asia ja siitä on pidettävä huolta. Poliisia avustaessaan vapaaehtoisia ei saa altistaa huolimat-

tomuudella mihinkään vaaraan. 

 

5.4.3 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimija 

Toisen tämän opinnäytetyön tekijän kontaktien kautta saimme tietoomme muutamien Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun toimijoiden yhteystietoa. Näistä yhteystiedoista valikoimme 

satunnaisesti yhden henkilön, johon otimme yhteyttä sähköpostitse. Kyselimme häneltä en-

sin hänen halukkuuttaan osallistua sähköpostihaastatteluun liittyen poliisin ja Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun yhteistyöhön Itä-Uudenmaan alueella. Hän suostui haastatteluun, jonka jäl-

keen lähetimme hänelle haastattelukysymykset. 

 

Ensimmäiseksi halusimme tietää vähän lisää hänen taustastaan. Pyysimme häntä kertomaan 

esimerkiksi, kuinka pitkään hän on toiminut Vapepassa, mikä hänen toimenkuvansa on ja 

mikä sai hänet lähtemään toimintaan mukaan. 
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Haastateltavamme on ollut Vapepan toiminnassa mukana vuodesta 1978. Nykyisin hän toi-

mii Vapepassa valmiuskouluttajana (VAK), Vapepan/SPR:n kouluttajien kouluttajana 

(RESKO), Vapepa-johtajana, valmiusohjaajana (VAO), OHTO -hälytysjärjestelmän tuki-

henkilönä, Vapepa Uusimaa valmiuspäivystäjänä ja Uudenmaan Vapepan hälytystietojen 

ylläpitäjänä. Hän toimii myös Uudellamaalla sijaitsevan Vapepan paikallistoimikunnan pu-

heenjohtajana. 

 

Mukaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan hän lähti SPR:n ensiapuryhmän kautta, 

johon hänen kaverinsa sai hänet silloin houkuteltua. Toimintaan mukaan lähtemisen perim-

mäisenä ajatuksena hänellä oli silloin ja on edelleen hädässä tai avuntarpeessa olevien ih-

misten auttaminen. Hänen kertomansa mukaan vuonna 1990 oli alettu miettiä silloisen Itä-

Uudenmaan apulaispoliisipäällikön kanssa Vapepan johtamiskuvioita ja, kuinka Vapepan 

johtopaikka sekä toiminta siellä saataisiin sellaiseksi, että se toimisi tilanteessa kuin tilan-

teessa ja auttaisi viranomaisia johtamisessa ja tilanteen kokonaiskuvan hallinnassa. 

 

Seuraavaksi halusimme tietää minkälaisia kokemuksia vapepalaisella oli yhteistyöstä polii-

sin kanssa. Kertomansa mukaan hänellä on monipuolisesti kokemusta poliisin kanssa toimi-

misesta eri tilanteissa. Hän on ollut mukana mm. etsintä- ja evakuointitilanteissa, ohjaamassa 

liikennettä, eristämässä alueita ja muonittamassa. Hänellä on myös kokemusta yhteistyöstä 

poliisin kanssa vaativissa eli VATI-tilanteissa ja suuronnettomuustilanteissa mm. Jokelassa 

tapahtuneesta kouluampumisesta. Yhteistyökokemuksia on myös yhteisistä koulutuksista, 

harjoituksista ja niiden suunnittelusta. 

 

Meitä kiinnosti myös tietää minkälaista poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistyö 

on tällä hetkellä haastateltavamme mielestä. Hänen kokemuksensa yhteistyöstä ovat ainoas-

taan hyviä. Hänen mukaansa tilanteissa on aina pystytty keskustelemaan rakentavasti sekä 

Vapepa on saanut tilanteessa tarvittavat tiedot. Itä-Uudenmaan poliisi on ottanut myös oh-

jelmistoonsa vuosittain järjestettävän yhteistoimintaharjoituksen/koulutuksen, joka järjeste-

tään vuorovuosin Hyvinkäällä, Vantaalla ja Porvoossa. Haastateltavan mielestä Keski-Uu-

denmaan alueella toiminta on kiitettävää, mutta muilla alueilla toimintaa voisi vielä hiukan 

parantaa. 

 

Haastattelulla pyrimme kartoittamaan minkälaista yhteistyön tulisi olla vapepalaisen mie-

lestä. Hänen mielestään yhteistyön tulisi olla saumatonta ja kaikkien toimijoiden olisi hyvä 

tuntea ja tietää toistensa toimintatavoista. Yhteistyön tulisi lähteä kokouksista, harjoituksista 
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ja koulutuksista, joissa vapaaehtoiset ja viranomaiset voisivat tutustua toisiinsa ja toistensa 

tapoihin tehdä asioita yhdessä. Tiedustelimme myös yhteistyön toimivuutta. Haastatelta-

vamme mukaan yhteistyö poliisin kanssa toimii hyvin ja poliisi käyttää Vapepan henkilöitä 

erilaisissa tilanteissa. 

 

Koulutuspaketin suunnittelun kannalta mielestämme oli tärkeä kartoittaa voisiko joitain Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun resursseja hyödyntää tehokkaammin ja millä tavoin. Va-

pepalaisemme mielestä poliisi voisi useammin tehdä Vapepalle valmiushälytyksen hyvissä 

ajoin tilanteissa, joissa on vähänkin lähtötietojen perusteella mahdollista, että viranomainen 

tarvitsee lisää käsiä ja toimijoita tilanteen pitkittyessä. Haastateltavamme mukaan poliisi 

voisi myös hyödyntää tehokkaammin Vapepan omia huolto- ja muonitusryhmiä pitkitty-

neissä poliisijohtoisissa tilanteissa. 

 

Toinen opinnäytetyömme produktiin oleellisesti liittyvä kysymys oli, mitä tavallisen polii-

simiehen tulisi vapepalaisen mielestä tietää Vapaaehtoisen pelastuspalvelusta ja sen toimin-

nasta. Hänen mielestään poliisien olisi tärkeä tietää, että Vapepa on moniosaajien joukko, 

jolla on oma johtonsa. Vapepan johto toimii viranomaiselta saamansa tehtävän mukaan itse-

näisesti sekä pitää viranomaisen ajan tasalla suoritetuista tehtävistä ja käytetyistä resurs-

seista. 

 

Vapepalle voi antaa valmiushälytyksen aina, kun vähänkin vaikuttaa siltä, että tilanne saattaa 

tarvita vapaaehtoisia jossain vaiheessa. Haastateltavan mukaan valmiushälytyksestä ei 

yleensä synny kustannuksia viranomaisille tai vapaaehtoisille, mutta varsinkin Vapepa-joh-

tajat voivat alkaa suunnittelemaan tehtävää ja, esimerkiksi, lohkoa valmiiksi etsintäaluetta 

poliisilta saatujen lähtötietojen pohjalta. Vapaaehtoisilla kestää kuitenkin kokoontumispai-

kalle tulo hälytyksestä ja vuorokauden ajasta riippuen 1-2 tuntia. 

 

Vapepalaisen mielestä olisi hyvä, että poliisi pyrkisi sopimaan Vapepa-johtajan kanssa 

ajoissa tehtävistä tilanteessa ja käytännön järjestelyistä. Esimerkkinä hän kertoo sen, kuinka 

etsinnöissä saadaan kartat tulostettua ja missä. Vapepa-johtaja voi esim. etsiä www.pika-

kartta.fi -osoitteesta etsintäalueen kartan 1:10 000 mittakaavassa A3 kokoisena väreissä tai 

tilanteen mukaisessa mittasuhteessa ja ladata sen sieltä pdf-tiedostona. Tämän jälkeen hän 

voi laittaa sen saamaansa sähköpostiosoitteeseen, josta partio tai poliisiasemalla oleva hen-

kilö voi tulostaa niitä värillisenä tarvittavan määrän. Kartan lataaminen tai tulostaminen ei 

onnistu suoraan TUVE-verkon kautta. 



39 

 

 

5.5 Haastattelujen yhteenveto 

Kaikilla haastatelluilla henkilöillä oli jonkinasteista henkilökohtaista kokemusta poliisin ja 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun välisestä yhteistyöstä. Kaikkien haastateltujen mielestä yh-

teistyö poliisin ja Vapepan välillä toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta toki yhteistoimintaa 

voi aina kehittää. Vapepa on helposti hälytettävissä, organisaatioiden väliset suhteet ovat 

hyvät ja molemmat toimijat arvostavat toistensa tekemää työtä. 

 

Haastattelemamme ylikonstaapelin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimijan mielestä 

hyvän yhteistoiminnan perustana toimivat yhteiset harjoitukset ja koulutukset. Näissä yhtei-

sissä tapahtumissa molempien organisaatioiden toimijat oppivat tuntemaan toistensa toimin-

tatapoja, mikä helpottaa työskentelyä tosipaikan tullen. Suurena haasteena ylikonstaapeli 

kuitenkin mainitsee ajan löytymisen näiden koulutusten ja harjoitusten järjestämiseen. 

 

Haastattelemamme vanhemman konstaapelin ja ylikonstaapelin mielestä poliisimiesten tu-

lisi tietää Vapepasta ainakin, mikä se on, mitä se voi tehdä ja, kuinka se toimii käytännössä. 

Poliisimiesten olisi myös hyvä tutustua yhteistoimintaa koskeviin ohjeisiin ja tietää, kuka on 

poliisiaseman Vapepa -yhdyshenkilö. 

 

Poliisin tulisi tiedostaa, että Vapepaa voi hyödyntää myös muuhun kuin kadonneiden hen-

kilöiden etsintään. Vapepa -toimija mainitsee, että poliisi voisi hyödyntää esimerkiksi muo-

nitusta tehokkaammin pitkittyneillä tehtävillä. Myös valmiushälytyksen tekemisen tärkeys 

nousi esille haastatteluissa. Ajoissa tehty valmiushälytys antaa Vapepa-johtajalle aikaa tule-

van tehtävän suunnitteluun ja joukkojensa kokoamiseen. Käytännön järjestelyistä tehtävällä 

on myös hyvä sopia ajoissa Vapepa-johtajan kanssa. 

 

Suurimpina haasteina ja kehityksen kohteina yhteistyössä haastatteluissa nousi esille tiedon-

kulku tehtävillä. Viestinnän ja tiedonkulun tulisi olla jouhevaa. Vanhempi konstaapeli mai-

nitsee, että erityisesti pitkittyneillä tehtävillä uusilla vapaaehtoisilla etsijöillä tulisi olla jon-

kinlainen käsitys aiempien etsintöjen kulusta, jottei perehdytykseen menisi kallisarvoista et-

sintäaikaa.  

 

Ylikonstaapeli nosti myös haastattelussaan esille, että poliisin toimia tulisi yhdenmukaistaa 

yhteisillä pelisäännöillä eri tehtävillä. Yhteistehtäviä ei tule joka päivä, joten jotkut 
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poliisimiehet pääsevät tekemisiin Vapepan kanssa harvoin tai ei koskaan. Yhteisillä peli-

säännöillä voitaisiin helpottaa ja ammattimaistaa kokemattomankin poliisimiehen toimintaa 

tehtävällä. 
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6 POHDINTA 

6.1 Produktin valmistuminen 

Opinnäytetyötä suunnitellessamme pohdimme erilaisia vaihtoehtoja lopullisen produktin to-

teutusmallista. Yhtenä vaihtoehtona pohdimme, että produkti voisi olla jonkinlainen kirjal-

linen esite, opas tai vihkonen. Päädyimme kuitenkin hylkäämään tämän ajatuksen jo suun-

nitteluvaiheessa. Yhtenä kirjallisen tuotoksen etuna olisi ollut se, että sen olisi voinut esi-

merkiksi sijoittaa poliisiautoon ja ottaa sieltä esille tarvittaessa. Koimme kuitenkin kirjalli-

sen tuotoksen päivittämisen haastavaksi. Mahdolliset muutokset materiaalissa tai lainsää-

dännössä aiheuttaisivat kirjallisen tuotoksen vanhentumisen ja tulostetut produktit tulisi 

vaihtaa uusiin. Fyysisen kirjallisen tuotoksen valmistaminen olisi myös edellyttänyt talou-

dellista panosta. Työlle olisi tässä tapauksessa ollut tarvetta hankkia rahoitusta. 

 

Päädyimme lopulta sähköisessä muodossa olevaan produktiin. Sähköisessä muodossa ole-

van lopputuotteen elinkaarin on pidempi kuin kirjallisen, sillä sen päivittäminen muutosten 

myötä on helpompaa. Törmäsimme päivittämisen tarpeeseen jo opinnäytetyötä tehdes-

sämme. Poliisihallituksen ohje 2020/2013/3177 poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoi-

minnasta päivittyi saman nimiseen ohjeeseen POL-2018-49982 opinnäytetyön kirjoittami-

sen aikana. Tämä vahvisti valintaamme toteuttaa produkti sähköisessä muodossa. Sähköinen 

produkti olisi myös helposti kaikkien siitä kiinnostuneiden saatavilla ja luettavissa. 

 

Sähköisen esityksen keinoista päädyimme valitsemaan produktimme lopulliseksi muodoksi 

Power Point -esityksen. Power Point -esitys on yhdistelmä visuaalista esitystä ja esittäjänsä 

tietotaitoa. Tästä huolimatta sitä voi käyttää esityksen lisäksi myös itseopiskelumateriaalina. 

Koimme, että produktin ulkoasun tulisi olla yhtenäinen muiden poliisin tuottamien Power 

Point -esitysten kanssa. Tämän takia päädyimme käyttämään produktimme teemana Itä-Uu-

denmaan poliisilaitoksen virallista Power Point -teemaa. Saimme teemapaketin käyttöömme 

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen viestinnästä. 

 

6.1.1 Produktin 1. versio 

Keräsimme produktiimme tietoa jo olemassa olevista kirjallisista lähteistä ja opinnäytetyö-

hömme tekemistämme haastatteluista. Haastatteluilla pyrimme erityisesti kartoittamaan sitä, 

mihin kirjallisiin lähteisiin meidän tulisi keskittyä ja mitä tietoa produktiin olisi hyvä 
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sisällyttää. Tietopohjan keräämisessä käytimme hyväksi jo aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä, 

Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ohjeita ja sopimuksia ja Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun internetistä löytyviä materiaaleja. Pyrimme yhdistelemään tietoja näistä 

lähteistä niin, että produktin lukijalle kävisi selväksi, mikä Vapepa on, mitä se voi tehdä ja, 

kuinka Vapepan ja poliisin yhteistyö toimii käytännössä henkilön etsintä tehtävällä. Py-

rimme laittamaan produktiin vain välttämättömät tiedot, jottei se paisuisi liian laajaksi. 

 

Mielestämme haastateltujen henkilöiden määrä oli riittävä ja haastattelut antoivat meille tar-

vittavat suuntaviivat produktin tekoon. Haastateltujen henkilöiden monipuolinen kokemus 

poliisin ja Vapepan yhteistyöstä oli myös positiivinen asia. Toisaalta haastateltuja henkilöitä 

olisi myös voinut olla enemmänkin, jolloin opinnäytetyöhön ja produktiin olisi saatu vielä 

enemmän haastateltujen omakohtaisia kokemuksia. 

 

Koska produkti on tehty erityisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitosta silmällä pitäen, lisäsimme 

siihen myös poliisilaitoksen kannalta tärkeää tietoa, kuten laitoksen oman ohjeen kadonneen 

henkilön etsinnästä. Ohjetta ei lisätty kokonaisuudessaan vaan siitä on poimittu olennaisim-

pia tietoja sekä kerrottu, mistä ohje löytyy.  

 

Lähetimme produktimme ensimmäisen version opinnäytetyöhön haastatelluille henkilöille. 

Pyysimme heitä antamaan vapaamuotoista palautetta produktin ulkoasusta, sisällöstä ja ra-

kenteesta. Saadun palautteen pohjalta muokkasimme produktia sen lopulliseen muotoonsa. 

 

6.1.2 Valmis produkti 

Kaikki opinnäytetyöhömme haastatellut henkilöt antoivat palautetta produktin ensimmäi-

sestä versiosta. Kommenttien perusteella produktin pituus oli hyvä. Se ei ollut liian pitkä 

eikä liian lyhyt vaan pääasiat poliisin ja Vapepan yhteistyöstä oli tiivistetty sopivaksi pake-

tiksi. 

 

Kommenttien perusteella teimme muutamia korjauksia ja lisäyksiä produktin ensimmäiseen 

versioon. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimijan kommenttien perusteella selkeytimme 

produktissa mm. sitä, mitkä tehtävät kuuluvat poliisille ja mitkä Vapepa-johtajalle. Hänen 

kommenttiensa perusteella lisäsimme produktiin myös mm. sen, että Vapepa-johtajan voi 

hankkia tehtävän vaatimat kartat ja lohkoa etsintäalueen jo etukäteen tutkinnallisella etsin-

nällä. Haastateltujen poliisien kommenttien perusteella lisäsimme produktiin perustelut sille, 
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miksi poliisin on tärkeää olla läsnä etsintäpaikalla. Ylikonstaapelin mukaan poliisin läsnäolo 

on tärkeää siksi, että läsnäolollaan poliisi tuo luottamusta, lisää etsinnän arvostusta sekä luo 

vapaaehtoisille etsijöille todentuntuisen etsintätilanteen. 

 

Tarkoituksenamme oli selvittää ja lisätä koulutuspakettiin jokaisen Itä-Uudenmaan poliisi-

laitoksen yksikön Vapepa-yhdyshenkilöinä toimivat poliisimiehet. Emme kuitenkaan saa-

neet tätä tietoa hankittua, joten produktissa on ainoastaan Itä-Uudenmaan alueen Vapepan 

valmiuspäivystäjän puhelinnumero.  

 

6.2 Produktin käytettävyys 

Tarjoamme valmista produktia käytettäväksi Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle. Poliisiyksi-

köiden Vapepa-yhdyshenkilöinä toimivat poliisimiehet voivat käyttää produktia tarvittaessa 

omassa esityksessään. Produktin olisi hyvä olla kaikkien halukkaiden saatavilla ja luetta-

vissa. Produktia voisi myös käyttää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä Itä-

Uudenmaan poliisilaitoksen ja Vapepan yhteistoiminnasta. Tällöin poliisimiehillä olisi jon-

kinlainen käsitystä Vapepasta ja siitä, miten yhteistehtävillä tulisi toimia. Tietoisuutta lisää-

mällä myös Vapepan käyttöä pystyttäisiin mahdollisesti lisäämään. Tämä taas vapauttaisi 

poliisin omia resursseja muihin päivittäisiin tehtäviin. 

 

Vaikka Vapepan hyödyntäminen on tällä hetkellä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella hyvällä 

tasolla, koemme tärkeäksi pitää Vapepan tunnettavuutta korkealla. Tietoisuuden lisäämiseen 

koulutuspaketti on hyvä ja tehokas työkalu. Se sopii laajuutensa puolesta hyvin esimerkiksi 

laitoksen aamupalaverin yhteydessä toteutettavaan Vapepa-esittelyyn. Aamupalaverin yh-

teydessä pidettävällä esittelyllä voidaan pitää huolta siitä, ettei poliisimiesten Vapepa tietoi-

suuden ylläpitäminen jää vain poliisimiesten itseopiskelun varaan. Tällöin jokaisella olisi 

edes jonkinlainen käsitys Vapepan toiminnasta ja poliisin ja Vapepan yhteistyöstä. 

 

6.3 Luotettavuus 

Haastattelututkimusta toteuttaessa tutkijan ratkaisut ovat ratkaisevassa roolissa, kun jälkikä-

teen arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisia tutkimusmenetelmiä käytettäessä 

subjektiivisuuden vaara on suuri, koska tutkija päättää itse, mitä hän kysyy, paljonko hän 

kysyy ja keneltä hän kysyy. Tämä järjestely jättää paljon tutkijan oman harkinnan ja 
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päätöksenteon varaan. (Kananen 2017, 43.) Tärkeää onkin, että tutkija perustelee täsmälli-

sesti tekemänsä valinnat tutkimusraportissaan. 

 

Opinnäytetyössä toteutetun haastattelun haastattelukysymykset on pyritty laatimaan niin, 

että ne olisivat mahdollisimman neutraaleja eivätkä johdattelisi vastaajia. Johdattavilla ky-

symyksillä tarkoitetaan kysymyksiä, joilla tutkija pyrkii tietoisesti tai tahtomattaan saamaan 

vastaajan vastaamaan niihin haluamallaan tavalla (Paavilainen 2015, 41). Neutraaleja kysy-

myksiä käyttämällä on haluttu välttää se, etteivät opinnäytetyön tekijöiden ajatukset muok-

kaisi vastaajien vastauksia johonkin tiettyyn suuntaan. 

 

Haastattelussa esitettyjen kysymysten määrää on myös pohdittu kyselylomaketta tehdessä. 

Mitä enemmän kysymyksiä haastateltavilta kysytään, sitä enemmän tutkimusaineistoa tut-

kija saa, mutta liian pitkä kysely aiheuttaa nopeasti ihmisten mielenkiinnon lopahtamisen. 

Ihmiset eivät yleensä jaksa käyttää kovin pitkää aikaa kyselyyn vastaamiseen. (Paavilainen 

2015, 41-42.) On vaikea sanoa, kuinka monta kysymystä on liian paljon, mutta päädyimme 

käyttämään haastatteluissamme 7-8 kysymystä. Mielestämme saimme näillä kysymyksillä 

produktiimme tarvittavat tiedot. 

 

Sähköpostitse suoritettavassa haastattelussa on omat haasteensa. Koska haastattelu on suo-

ritettu käyttäen hyväksi tietoteknistä välinettä, emme voineet, esimerkiksi, tarkkailla haasta-

teltavien kehonkieltä ja sanatonta viestintää. Sanaton viestintä on tärkeä osa kahden ihmisen 

välistä viestintää ja sen avulla voi päätellä paljon. Joskus kehon kieli voi viestiä aivan päin 

vastaisia asioita kuin puhe (Kananen 2017, 90). Emme myöskään voineet esittää haastelta-

ville suoraan tarkentavia tai selventäviä kysymyksiä.  

 

Päädyimme kuitenkin sähköpostitse lähetettävään haastattelukyselyyn, koska koimme sen 

tarkoitukseemme riittäväksi. Haastattelujen tarkoituksena oli hakea suuntaviivoja opinnäy-

tetyön produktin eli koulutuspaketin tekoon. Ajankäytöllisesti sähköpostitse toteutettu haas-

tattelu oli kaikkien kannalta toimivin ratkaisu. Mielestämme saimme näin myös tarvittavat 

tiedot produktin tekoon. 

 

6.4 Tulevaisuus 

Tällä hetkellä poliisi hyödyntää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun apua hyvin kadonneen hen-

kilön etsinnässä. Poliisi voisi kuitenkin tehostaa Vapepan käyttöä myös muilla soveltuvilla 
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tehtävillä. Vapepaa voitaisiin hyödyntää paremmin esimerkiksi pitkittyneillä liikenteenoh-

jaus tehtävillä. Liikenneonnettomuus -tehtävä voi sitoa poliisipartion moneksi tunniksi, jol-

loin partio ei ole käytettävissä muissa hälytystehtävissä. Vapepaa käyttämällä partio voitai-

siin vapauttaa mahdollisuuksien mukaan muihin tehtäviin. Haastatteluissa nousi esiin myös 

se, että poliisi voisi hyödyntää aiempaa tehokkaammin Vapepan muonitusta pitkittyneillä 

tehtävillä. 

 

Haastatteluissa suurimmaksi haasteeksi ja kehityksen kohteeksi yhteistyössä nähtiin tiedon-

kulku tehtävillä. Tiedonkulun tulisi olla tehtävillä välitöntä ja sujuvaa. Erityisesti pitkitty-

neillä tehtävillä vapaaehtoisten vaihtuvuus on suurta. Tällöin tehtävälle tulevilla vapaaehtoi-

silla tulisi olla jonkinlainen kuva jo tehdyistä etsinnöistä. Myös etsintää johtava poliisimies 

voi vaihtua, joten on tärkeää, että etsintöjen kulku on kirjattu näkyviin. Tämän vuoksi tehdyt 

toimenpiteet on hyvä kirjata esimerkiksi Poke-blogiin, jolloin ne ovat tarkasteltavissa myös 

jälkikäteen. Tulevaisuudessa voitaisiinkin tutkia sitä, kuinka tiedonkulkua ja -vaihtoa voi-

taisiin parantaa poliisin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun välillä, jottei aikaa menisi huk-

kaan tehtävillä. 

 

Opinnäytetyössä on keskitytty tarkastelemaan poliisin ja Vapepan yhteistyötä maantieteelli-

sesti pienellä alueella. Tämän takia saadut tulokset eivät välttämättä päde kaikkialla Suo-

messa. Käytännöt poliisin ja Vapepan yhteistyössä voivat vaihdella poliisilaitoksittain. Näin 

ollen opinnäytetyömme produktia ei välttämättä voida hyödyntää sellaisenaan tutkimusalu-

een ulkopuolella. Tulevaisuudessa voitaisiinkin tutkia sitä, kuinka käytännöt yhteistyössä 

vaihtelevat eri poliisilaitosten alueilla. Myös sitä voitaisiin tutkia, onko vaihtelevia käytän-

teitä mahdollista tai järkevää yhdenmukaistaa. Yhdenmukaisilla käytänteillä voitaisiin mah-

dollisesti helpottaa harvoin etsinnälle joutuvan poliisimiehen toimintaa Vapepan kanssa. 
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LIITE 1. Poliisimiehille esitetyt haastattelukysymykset. 

 

 

1. Haastateltavan taustatiedot (esim. virka-asema ja toimipaikka, työnkuva, työkokemus…) 

 

2. Minkälaisia kokemuksia teillä on yhteistyöstä Vapepan kanssa? 

 

3. Näkemyksenne yhteistyöstä tällä hetkellä? 

 

4. Minkälaista yhteistyön tulisi mielestänne olla? 

 

5. Kuinka yhteistyö Vapepan kanssa toimii? 

 

6. Voisiko mielestänne joitain Vapepan resursseja hyödyntää tehokkaammin? Jos kyllä, mitä 

ja millä tavoin? 

 

7. Mitä tavallisen poliisimiehen tulisi mielestänne tietää Vapepasta ja sen toiminnasta? 

 

8. Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet yhteistyössä Vapepan kanssa?



LIITE 2. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun -toimijalle esitetyt haastattelukysymykset. 

 

 

1. Haastateltavan taustatiedot (esim. kuinka pitkään olette toiminut Vapepassa, toimenkuva, 

mikä sai lähtemään toimintaan mukaan…) 

 

2. Minkälaisia kokemuksia teillä on yhteistyöstä poliisin kanssa? 

 

3. Näkemyksenne yhteistyöstä tällä hetkellä? 

 

4. Minkälaista yhteistyön tulisi mielestänne olla? 

 

5. Kuinka yhteistyö poliisin kanssa toimii? 

 

6. Voisiko mielestänne joitain Vapepan resursseja hyödyntää tehokkaammin? Jos kyllä, mitä 

ja millä tavoin? 

 

7. Mitä tavallisen poliisimiehen tulisi mielestänne tietää Vapepasta ja sen toiminnasta? 


