
Laadukasta vesiturvallisuutta

Suomen Meripelastusseuran 
strategia 2020-2025

Suomen Meripelastusseura lisää turvallisuutta vesillämme monin 
tavoin. Pelastamme ja avustamme vesillä hätään joutuneita, 
ehkäisemme ennalta hätätilanteita valistusviestinnän ja koulutuksen 
avulla sekä vahvistamme vesilläliikkujien turvallisuudentunnetta 
olemalla läsnä. Työmme arvo yhteiskunnalle on merkittävä.

T oimintamme perustuu vah-
voihin arvoihin, yhteisölli-
syyteen ja yhdessä tekemi-
seen. Kaiken lähtökohta on 

vapaaehtoisten meripelastajien ha-
lu auttaa kanssaihmisiä. Sen teke-
vät mahdolliseksi tehokkaat ja tar-
koituksenmukaiset pelastusalukset 
ja varusteet sekä kansainvälisesti-
kin poikkeuksellisen laaja ja korkea-
tasoinen koulutusjärjestelmä. Pä-
tevä miehistö ja kunnon varusteet 
varmistavat sekä autettavien että 
auttajien itsensä turvallisuuden. 
Laadukkaat tukitoimet, mark-
kinointi ja viestintä, varainhan-
kinta ja yhdistyshallinto, luovat 
edellytykset toiminnalle.

Nykymaailmassa vain muutos 
on pysyvää. Meripelastusseura on 
ketterä ja vahvasti ajassa toimiva or-

ganisaatio. Pitkä ja kunniakas histo-
riamme on voimavara, ei hidaste. Al-
kavalla strategiakaudella muuttuvan 
toimintaympäristömme haasteita 
ovat edelleen lisääntyvä huviveneily, 
ympäristönsuojelun vaatimusten 
huomioiminen kaikessa toimin-
nassa, yhteiskunnan toimintamme 
vaikuttavuuteen ja vapaaehtoisten 
mielekkääseen harrastukseen koh-
distamat odotukset sekä jatkuvasti 
tiukkeneva kilpailu rahoituksesta.

Uusi strategiamme auttaa meitä 
vastaamaan näihin ja lukuisiin 
muihin haasteisiin. Se linjaa yh-
teiset tavoitteemme sekä mää-
rittää suuntaviivat ja keinot, 

joiden avulla voimme toteuttaa yhä 
tehokkaammin tehtäväämme laa-
dukkaana ja arvostettuna vesitur-
vallisuusorganisaationa. R

ARVOMME

• Vapaaehtoisuus
• Yhteisöllisyys
• Turvallisuus
• Pätevyys

VISIOMME

Suomen Meripelastusseura on

• vesilläliikkujien arvostama, 
toimintaansa, osaamistaan ja 
kalustoaan jatkuvasti kehittävä ja 
kasvava vapaaehtoisjärjestö.

• yhteiskunnallisesti merkittävä 
toimija sekä viranomaisten tärkeä 
yhteistyökumppani, jonka toiminnan 
rahoitus on vakaalla pohjalla.

• kansainvälisesti arvostettu  
aktiivinen toimija.

MISSIOMME

Päätehtävämme on pelastaa ja avustaa 
merihätään joutuneita ihmisiä Suomen 
rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi edistäm-
me yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää 
merimiestapaa. Yksittäisen vapaaehtoi-
sen pyyteetön halu auttaa ja kyky toimia 
muodostaa toimintamme perustan.
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merikelpoisia vaativissakin olosuhteissa, 
sekä riittävän suorituskykyisiä palveluta-
solupauksessa määritettyjen pelastus- ja 

avustustehtävien suorittamiseen.

Viranomaisyhteistyö

Pelastustehtäviä suoritetaan valtakunnallisesti 
yhtenäisten, asemien toimintakyvyn mukaisten 
viranomaissopimusten ja käytäntöjen pohjal-
ta. Meripelastusseuran asemien ja yksiköiden 
asema poikkeusoloissa selvitetään.

Tilannekuva

Meripelastusseuran tilannekuvan hallinta pe-
rustuu miehistöltä, aluksilta, asemilta ja viran-
omaisilta saatavaan reaaliaikaiseen tietoon 
valmiuden tasosta, alusten sijainneista ja tek-
nisestä tilasta, turvallisuustilanteesta ja ase-
mien toimintakyvystä. Kattavan tilannekuvan 
avulla varmistetaan riittävä valmius eri toimin-
ta-alueilla sekä asemien tarpeiden huomioimi-
nen ja tuen järjestäminen niiden mukaan.
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tössä tapahtuvien muutosten mukaan.
Asemilla on alussijoittelusuunnitel-

man mukainen ja aseman toimintakykyyn 
soveltuva tarkoituksenmukainen kalusto. 
Asemien toimintaa tuetaan mittaristolla, jonka 
avulla yhdistykset ja asemat voivat arvioida ja 
kehittää omaa toimintaansa. Asemien itsensä 
vahvistama valmiustason luokitus määrittää 
pelastusaseman toiminnan tason. 

Pelastusalukset

Meripelastusseuran pelastusalukset ovat 
tehtäviinsä hyvin soveltuvia, tarkoituksenmu-
kaisia ja toimintavarmoja. Pelastusalusten 
suunnittelu perustuu Meripelastusseuran vah-
vistamiin alusluokkiin. Suunnittelussa otetaan 
huomioon alusten helppokäyttöisyys, sovel-

tuvuus vapaaehtoisille sekä niiden inves-
tointi- ja elinkaarikustannukset ja ympä-
ristönäkökulmat suhteessa Meripelastus-
seuran ja pelastusasemien taloudellisiin 
voimavaroihin. Alukset ovat turvallisia ja 

1. OPERATIIVINEN TOIMINTA
Vapaaehtoiset

Meripelastusseuran toiminta perustuu motivoi-
tuneisiin ja ammattitaitoisiin vapaaehtoisiin, 
joiden turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja yhtei-
söllisyydestä pidetään huolta. Vapaaehtoisilla 
on oikeus hyvään johtamiseen, joka osaltaan 
vahvistaa asemien toimintakykyä ja pelastus-
miehistön hyvinvointia. Turvallisuus on luon-
nollinen ja kiinteä osa Meripelastusseuran ja 
pelastusasemien toimintakulttuuria.

Pelastusasemat

Meripelastusseura toimii meri- ja järvialueilla 
tukeutuen valmiudeltaan eritasoisiin pelas-
tusasemiin. Palvelutasolupaus määrittää 
valtakunnallisesti, mitä palveluita Meripe-
lastusseura tuottaa eri alueilla ja minkälai-
silla vasteajoilla niitä tuotetaan. Asema-
verkostoa sopeutetaan toimintaympäris-

JA
R

I M
IE

T
T

IN
E

N



2. MERIPELASTUSKOULUTUS JA 
ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA
Koulutusjärjestelmä

Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä on 
tehokkaasti käytössä valtakunnallisesti ja se 
koetaan vahvasti koulutusta helpottavaksi ja 
tukevaksi työkaluksi. Näyttökokeet, auditoin-
nit ja vahvistetut tehtävämääräykset tukevat 
koulutuksen arviointia. Viranomaiset sekä 
alan oppilaitokset tuntevat Meripelastus-
seuran koulutusjärjestelmän ja tunnusta-
vat sen malliesimerkiksi hyvin toimivasta 
vapaaehtoisten koulutusjärjestelmästä.

Miehistön koulutus

Pääosa koulutuksesta tapahtuu yhdistyk-
sissä paikallisesti ja alueellisesti. Meripelas-
tusseura tukee yhdistyksiä säännöllisesti ja 
suunnitellusti koulutuksen järjestämisessä. 
Valtakunnallista koulutusta järjestetään eri 
toiminta-alueilla ja eri koulutusalustoja te-
hokkaasti hyödyntäen. Koulutustoiminnassa 
on riittävät henkilöresurssit, niin palkatun, 
kuin vapaaehtoisen henkilöstön osalta sekä 
tarkoituksenmukainen kalusto ja varusteet. 
Meripelastusseura tunnetaan myös kansain-
välisesti vahvasta vapaaehtoisten koulutus-
toiminnastaan ja osaamisestaan. 

Nuorisotoiminta

Meripelastusseuran nuorisotoiminta tarjoaa 
nuorille mielekästä ja haastavaa toimintaa 
meripelastuksen ja turvallisen vesillä liikku-
misen parissa. Nuorisotoiminta on laajaa ja 
monipuolista sekä yhdistystasolla että val-
takunnallisesti ja sitä voidaan toteuttaa pai-
kallisesti eri tavoin. Meripelastusseura tukee 
yhdistyksiä säännöllisesti ja suunnitellusti 
nuorisokoulutuksen järjestämisessä.

Ennaltaehkäisevä työ ja 
turvallisuusviestintä

Meripelastusseura parantaa turvallisuutta 
vesillämme turvallisuusviestinnän ja veneily-
turvallisuuskoulutuksen avulla. Kaikille avoin, 
veneilijöille suunnattu koulutus on vakiintunut 
osa Meripelastusseuran onnettomuuksia en-
naltaehkäisevää toimintaa.

3. HALLINTO JA JÄSENPALVELUT
Yhteisöviestintä

Meripelastusseuran yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus tunnetaan ja se on tunnus-
tettu veneilyturvallisuuden asiantuntija. 
Vapaaehtoinen meripelastus on arvostettu 
ja houkutteleva harrastus, ja vapaaehtoiset 
meripelastajat mielletään ammattitaitoisiksi 
vapaaehtoisiksi. 

Yhdistysten tukeminen

Meripelastusseura tarjoaa jäsenyhdistyksil-
leen tukea, jotta yhdistykset voivat paremmin 
keskittyä ydintoimintaansa, vapaaehtoiseen 

meripelastukseen. Meripelastusseura 
tarjoaa työkaluja, valmiita toimintamal-
leja ja parhaita käytäntöjä muun muassa 
viestintään, markkinointiin, hallintoon, 
sekä jäsen- ja varainhankintaan. Yhdistysten 
jäsenrakenne ja säännöt jäsenluokkineen 
ovat tarkoituksenmukaiset.

Toiminnanohjausjärjestelmä

Meripelastusseuran jäsenyhdistyksille tar-
joama toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa 

tarkoituksenmukaiset ratkaisut yhdis-
tysten operatiivisen toiminnan, alusten 
kunnon seurannan, koulutuksen, jäsen-
hallinnon ja -rekisterin sekä raportoinnin 
tarpeisiin.

Jäsenpalvelut

Meripelastusseura tarjoaa jäsenyhdistys-
tensä jäsenille laadukasta, sujuvaa ja asian-
tuntevaa palvelua jäsenyysasioissa. Kaikille 
jäsenille tarjotaan houkuttelevia ja konkreet-
tisia jäsenetuja jäsenyyden eri vaiheisiin ja 
parannetaan jäsenpysyvyyttä.

4. TOIMINTAEDELLYTYSTEN 
TURVAAMINEN
Varainhankinta

Meripelastusseuralla on hyvä maine ja tun-
nettuus, mikä mahdollistaa laajapohjaisen 
varainhankinnan. Meripelastusseuran va-
rainhankinta sekä kattaa toiminnan menot 
että luo edellytykset tulevaisuuden inves-

tointeihin tai yllättäviin menoihin. Tros-
si-maksut kattavat merkittävän osan 
varainhankinnasta. Meripelastusseuran 
yritysrahoitus on kunnossa, ja Meripe-

lastusseuralla on hyvä rahoittajien verkosto.
Meripelastusseuran varainhankinta tukeu-

tuu kolmeen vahvaan tukipilariin: jäsen ja 
Trossi-maksuihin, yksityisen sektorin lahjoi-
tuksiin ja julkiseen tukeen.

Markkinointiviestintä

Meripelastusseura on houkutteleva ja tuke-
misen arvoinen yhteistyökumppani yrityksille 
ja yhteisöille sekä kiinnostava lahjoituskohde 
yksityishenkilöille. Laaja ja vakaa rahoitus-
pohja taataan pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja 
lahjoittajia sitouttamalla. Uusien rahoittajien 
houkuttelemiseksi ja toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi Meripelastusseura panos-
taa yhä enemmän toiminnan yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden korostamiseen.

Kokonaistaloudellisuus

Meripelastusseuran toiminta perustuu koko-
naistaloudelliseen ajatteluun, mikä huomi-
oidaan Meripelastusseuran kaikissa toimin-
noissa. Toiminta ja talous ovat tasapainossa, 
ja vakaa kassavirta kattaa toiminnan kulut 
sekä investoinnit. R
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