
 
 

SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINTA 
 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 53 eri järjestön muodostama yhteenliittymä, joka tukee 
viranomaisia erilaisissa tehtävissä. Sukeltajaliitto on yksi Vapepan jäsenjärjestöistä. Liiton alaiset 
Vapepa-hälytysryhmät suorittavat pääsääntöisesti vesistöalueilla tapahtuvaa kadonneen henkilön 
tai esineen etsintää. 
 
Vapepa-sukellustoiminta perustuu 
- poliisihallituksen ohjeeseen: Poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminta 
- sopimukseen poliisin ja Vapepan yhteistoiminnasta. 
 
Vapepa-valiokunta 
Sukeltajaliiton hallituksen alainen Vapepa-valiokunta kehittää, organisoi sekä ohjeistaa 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallista sukellustoimintaa. Valiokunta järjestää vuosittain 
valtakunnallista Vapepa-sukeltajakoulutusta. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan alueilla, 
joissa on tarvetta uusille Vapepa-sukeltajille. Vapepa-sukeltajakurssien yhteydessä järjestetään 
myöskin Vapepa-sukelluskouluttajakoulutusta. 
 
Vapepa-sukeltajat 
Sukeltajaliiton jäsenseuroissa toimivat Vapepa-hälytysryhmät ylläpitävät riittävää valmiutta 
vastata viranomaisen tarpeisiin. Vapepa-sukeltajat osallistuvat viranomaisen pyynnöstä erilaisiin 
kadonneen henkilön tai esineen etsintätehtäviin vesistöalueilla. Tärkeimpiä näistä ovat 
hukkuneiden etsintätehtävät. 
 
Vapepa-sukeltaja on aina koulutettu erikoisosaaja, joka on käynyt Vapepa-sukeltajakurssin ja 
hänellä on voimassa oleva Vapepa-sukeltajakortti. 
 
Vapepa-sukeltajakurssi 
Vapepa-sukeltajakurssi on kolmepäiväinen koulutus, joka toteutetaan osittain e-
oppimisympäristössä. Kurssiin kuuluu sekä teoria-, että käytännön osuuksia. Kurssiin sisällytetään 
aina iso yhteistoimintaharjoitus, joka toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten sekä muun 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. 
 
Hyväksytysti läpäistyn kurssin jälkeen osallistujilla on tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat 
toimiakseen sukeltajina Vapaaehtoisen pelastuspalvelun erilaisissa sukellustehtävissä. Kurssin 
hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen kurssin suorittamisesta ja Vapepa-sukeltajakortin, 
joka on voimassa viisi vuotta kerrallaan. 
 
Vapepa-sukeltajakurssille voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 
 • Oppilas on maksanut Sukeltajaliiton jäsenmaksun ja hän kuuluu Liiton alaiseen 

sukellusseuraan, jossa ylläpidetään Vapepa-sukellustoimintaa. 
 • Oppilas ilmoittautuu kurssille sukellusseuran nimenkirjoittajan tai Vapepa-vastaan 

esityksestä, joka toimitetaan kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkamista. 
 • Oppilaalla on oltava voimassa oleva, vähintään Sukeltajaliitto ry:n laitesukelluksen 

jatkokurssiluokitus tai muun kansainvälisen koulutusjärjestelmän vastaava koulutus. 



 
 

 • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joiden yhteiskesto on vähintään 25 h ja joista vähintään 
10 tuntia 15 metrin syvyyteen ennen kurssin alkua 

 • Oppilaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ennen kurssille saapumista. 
 • Oppilaalla on oltava voimassa oleva, yleisesti tunnettu perusensiapukoulutus sekä 

valmiudet happiensiavun antoon. 
 • Oppilaalla on oltava voimassa, korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus 

sukelluskelpoisuudestaan (esim. SSLY Harrastussukeltajan lääkärintarkastus). 
 • Oppilaalla on oltava laitesukellustapaturmien ja painekammiohoidon kattava vakuutus. 
 • Ennakkomateriaalin omatoiminen opiskelu ja lähtötasokokeen hyväksytty suoritus. 
 • Riittävä yleiskunto Vapepa -tehtävien suorittamiseen. 
 
Vapepa-erikoissukellusryhmä 
Vapepa-erikoissukellusryhmä voidaan hälyttää viranomaisen avuksi esimerkiksi luoliin, kaivoksiin 
tai syviin kohteisiin. Vapepa-erikoissukellusryhmä on valtakunnallinen kokeneista 
tekniikkasukeltajista koostuva ryhmä, joka toimii suoraan Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunnan 
alaisena hälytysryhmänä. Se ei ole sidoksissa sukelluseuratoimintaan. 
 
Vapepa-erikoissukellusryhmän toiminta eroaa perinteisestä Vapepa-sukellustoiminnasta. 
Erikoissukellusryhmä ei osallistu tavanomaisiin kadonneen henkilön etsintätehtäviin, vaan se 
voidaan hälyttää tilanteisiin, joissa viranomaissukeltajilla ei ole kalustoa, koulutusta tai heidän 
turvaohjeensa eivät salli suorittaa tehtävän vaatimaa sukellusta tai tehtävää ei voida suorittaa 
Vapepa-sukeltajien toimesta. 

 
Vapepa-erikoissukeltaja on koulutettu tekniikka- tai luolasukeltaja. Tehtävälle osallistuvalla 
sukeltajalla on aina riittävä kokemus vastaavanlaisista sukelluksista sekä luolastoissa tapahtuvissa 
tehtävissä kohdepaikan hyvä tuntemus. Vapepa-erikoissukeltaja on suorittanut hyväksytysti 
Vapepa-erikoissukeltajakurssin ja hänellä on voimassa oleva Vapepa-erikoissukeltajakortti. 
 
Vapepa-sukeltajien hälyttäminen 
Vapepa-sukellustoimintaa ei voida suorittaa ilman viranomaisen tehtävää sekä -pyyntöä. Etsintää 
ei aloiteta omatoimisesti, omaisten tai kenenkään muunkaan pyynnöstä. 
 
Vapepa-sukellusryhmät sekä Vapepa-erikoissukellusryhmä hälytetään Vapepan ohjeiden 
mukaisesti. Viranomaisen pyytäessä Vapepaa etsintätehtävälle, tämän edustaja soittaa Vapepan 
valmiuspäivystäjälle, joka hälyttää tehtävälle tarvittavat resurssit. 
 
Vaitiolovelvollisuus 
Poliisin avustamistehtävään osallistuvat vapaaehtoisjärjestöön kuuluvat henkilöt ovat 
vaitiolovelvollisia poliisilain 7 luvun 1 §:n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 23 §:n perusteella. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa ilmaista 
tehtävän päättymisen jälkeenkään. Vapaaehtoisjärjestölle etsintä- tai avustamistehtävän 
yhteydessä kertynyt tapahtuma-aineisto luovutetaan tilannetta johtaneelle poliisimiehelle 
liitettäväksi poliisi- tai esitutkintamateriaaliin. 
 
 
Lisätietoa: sami.kuivainen@sukeltaja.fi 


