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SAATTEEKSi

Hyvä lukija. kädessäsi on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuollon 
opasvihko. sen sivuilla esitellään ensihuoltoa, käytännön auttamistilan-
teita, varautumista ja viranomaistoimintaa. oppaan tarkoituksena on an-
taa ensihuoltotoiminnassa tarvittavaa perustietoa Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun toimijoille. se tarjoaa myös vinkkejä lisätiedon löytämiseen.

opas on tarkoitettu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuollon kou-
lutusmateriaaliksi, ja se toimii sekä kouluttajan että kurssilaisen mate-
riaalina. Toivon oppaan tuovan lisää koulutettuja toimijoita ensihuollon 
monipuolisiin, vaativiin ja laaja-alaisiin auttamistehtäviin. 

Tampereella 15.5.2008

Mari kallio
valmiussuunnittelija
suomen Punainen Risti
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Mitä ensihuolto on

MiTä ENSiHUOlTO ON

ensihuolto on onnettomuuden uhreille, heidän läheisilleen ja auttajille 
annettavaa monipuolista apua ja tukea. siihen ryhdytään heti pelastami-
sen ja fyysisen ensiavun jälkeen ja sitä jatketaan onnettomuutta seuraa-
vien lähivuorokausien ajan.

onnettomuudet, joissa tarvitaan ensihuoltoa, voivat koskettaa yksilöä, 
perhettä tai yhteisöä. sellaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tulipalot, 
kadonneiden etsinnät, liikenneonnettomuudet, suuronnettomuudet, pa-
kolaisten vastaanottaminen ja erilaiset erityistilanteet.

Toimintamuodot

ensihuollon toimintamuotoja ovat
• vaatetus ja muu materiaalinen apu
• ruokahuolto
• hätämajoitus
• henkinen tuki
• ensiapu ja perusterveydenhuolto
• neuvonta ja käytännön apu
• henkilötiedustelu ja rekisteröinti.

Myös itse auttajat voivat tarvita esimerkiksi ruokahuoltoa tai henkistä 
tukea. se mitä ensihuollon toimintamuotoja kulloinkin käytetään, riip-
puu onnettomuuden laadusta ja laajuudesta. Avun tarpeen kartoitus on 
tehtävä huolellisesti ennen varsinaisia avustustoimia.
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Valmiussuunnittelu ja -suunnitelma

yleistä

Varautuminen on valmistautumista etukäteen tehtäviin ja tilanteisiin, 
joihin normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa voidaan 
 joutua. Varautuminen perustuu valmiuslakiin, ja sen tavoitteena on 
 ennalta ehkäistä yhteiskunnan toimintakykyä heikentävien tilanteiden 
synty mistä sekä luoda edellytykset hallita sellaisia tilanteita ja niiden 
seu rauksia. 

Varautumisen keinoja ovat
• valmiussuunnitelman laatiminen
• etukäteisvalmistelut (henkilöstön kouluttaminen, materiaalin 

 hankinta) 
• harjoittelu.

Valmiussuunnittelu ja -suunnitelma

Valmiussuunnittelu 

on prosessi, joka koostuu kaikista sellaisista  toimenpiteistä, joiden avul-
la kukin organisaatio pyrkii jo normaalioloissa varmistamaan kriisiaikojen 
toimintavalmiutensa. Tarkoitus on turvata toimintojen sujuminen ja jat-
kuvuus kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Valmiussuunnitelma 

on etukäteen laadittu suunnitelma ja toimintaohje. se sisältää tiedot 
yksikön hälyttämisestä, johtamisesta, resursseista, tehtävistä, alueen 
riskeistä, yhteistyösopimuksista sekä toimintaohjeet erilaisten tilantei-
den varalle. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmius tulisi saada osaksi 
viranomaisten valmiussuunnitelmia.

VARAUTUMiNEN
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Varautuminen

Mihin varaudutaan

Turvallisuustilanteet

Turvallisuustilanteet jaetaan usein kolmeen luokkaan: normaaliolot, häi-
riötilanne ja poikkeusolot. Turvallisuustilanteita arvioidaan sen mukaan, 
miten suurena tai vakavana uhkaa kulloinkin pidetään.

Normaaliolot

normaalioloiksi kutsutaan tilannetta, jossa esiintyviä uhkia voidaan 
 ehkäistä ja torjua viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin ja 
 resurssein. normaaliolojen tavallisia onnettomuuksia ovat esimerkiksi 
tulipalot, liikenneonnettomuudet ja työtapaturmat sekä muut vaiku-
tuksiltaan niihin verrattavat tapahtumat. Pelastustoiminta on yleensä 
 lyhytaikaista ja tarvittavien voimien määrä on vähäinen.

Erilaisten turvallisuustilanteiden määrää ja vakavuutta voidaan  
kuvata kaaviokuvan avulla.
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Mihin varaudutaan

Häiriötilanteet

Häiriötilanteeksi sanotaan tilannetta, joka vaarantaa väestön turvalli-
suutta ja yhteiskunnan toimivuutta. Häiriötilanteita voivat riskianalyy-
sien mukaan olla esimerkiksi 
• suuronnettomuus
• luonnononnettomuudet
• ihmisiä tai eläimiä koskevat epidemiat
• ympäristön vakava saastuminen
• vakavat häiriöt kunnallistekniikan eri sektoreilla
• kriittisen infrastruktuurin ongelmat
• kansainväliset taloudelliset vaaratekijät (esimerkiksi öljyn  

hinnan nousu, taloudellinen taantuma)
• laajamittainen maahantulo
• terroriteot.

Poikkeusolot

Poikkeusolot erotetaan muista turvallisuustilanteista valmiuslain perus-
teella. Poikkeusolojen vallitessa kyseessä on turvallisuustilanne, jonka 
hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimi-
valtuuksin ja resurssein. 

Poikkeusoloissa varaudutaan turvaamaan väestön toimeentulo ja maan 
talouselämä, ylläpitämään oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmis-
oikeuksia sekä turvaamaan valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja 
itsenäisyys. Poikkeusoloissa lisätään viranomaisten valtuuksia ja mah-
dollisesti rajoitetaan joitakin kansalaisten oikeuksia. 

Poikkeusoloihin johtavia syitä voivat olla muun muassa
• suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan 

 jälki tila
• suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja   

maahan kohdistuva sodanuhka
• vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka, joka edellyttää 

 toimenpiteitä myös suomessa
• taloudellinen kriisi, joka uhkaa väestön toimeentuloa tai maan 

 talouselämän perusteita
• suuronnettomuus.
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Varautuminen

Viranomaisen johtovastuu

Monet pelastuspalvelutehtävät ovat yhteistoimintatehtäviä, joissa eri 
viranomaiset ja vapaaehtoiset toimivat yhdessä. jos pelastustoimintaan 
osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana 
toimii pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtamista käsitel-
lään Pelastuslain 44 §:ssä.

• Pelastusviranomainen johtaa pelastustoimintaa.
• Poliisi vastaa kadonneen etsinnästä maalla ja sisävesialueilla.
• lentopelastusta johtaa ilmailuviranomainen, niin kauan kuin ilma-

alus on kateissa.
• Rajavartiolaitos toimii johtavana viranomaisena merialueilla.
• Paikallisella tasolla sosiaalihuollon johtovastuu on sosiaalijohta - 

jalla ja terveydenhuollon johtovastuu on johtavalla terveyskeskus-
lääkärillä. 

Vapepan joukot toimivat aina viranomaisen alaisuudessa omien koulu-
tettujen Vapepa- ja toimialajohtajien johtamina. 
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Viranomaisen johtovastuu

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena:

Jokela 7.11.2007

jokelan koulukeskuksessa Tuusulassa oppilas surmasi 
ampumalla useita henkilöitä ja lopuksi itsensä.

koulukeskuksen oppilaat pakenivat viereiselle kirkolle ja 
Pertun koululle, jonne perustettiin myös kriisikeskus.

Vapepan tehtävät Jokelan kirkolla ja 
viereisellä Pertun koululla:

• Kriisikeskuksen perustaminen: Vapaaehtoiset aut-
toivat organisoimaan kriisikeskuksen jokelan kirkolle.

• Kirjaamistehtävät: Vapaaehtoiset kirjasivat kriisi-
keskuksessa koulukeskuksen oppilaiden henkilö-
tiedot Vapepan evakuointilomakkeille. Tiedot luovu-
tettiin poliisille.

• Henkisen tuen tehtävät: Vapaaehtoiset osallistuivat 
henkisen tuen antamiseen kriisikeskuksessa oleville.

• Muonitus: Vapaaehtoiset osallistuivat autettavien ja 
toimijoiden muonitukseen.

• Opastus: Vapaaehtoiset opastivat ja auttoivat monin 
eri tavoin kriisikeskuksen ja jokelan nuorisotalon asi-
akkaita.

• liikenteen ohjaus: Vapaaehtoiset järjestivät liiken-
teenohjauksen kriisikeskuksen piha-alueella.

Vapepan tehtäviä Tuusulan ulkopuolella:

• Palveleva puhelin: Vapaaehtoiset vastasivat avat-
tuun puhelimeen ympäri vuorokauden ja auttoivat ja 
opastivat soittajia

Avustustyöhön osallistui 49 vapaaehtoista.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

VAPAAEHTOiNEN PElASTUSPAlVElU

Vapaehtoisen pelastuspalvelun organisaatio.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on perustettu vuonna 1964. 
sen tehtävänä on avustaa viranomaisia erilaisissa pelastuspalveluteh-
tävissä. Vapepan toiminta on pyyteetöntä, organisoitua ja koulutettua 
vapaaehtoistoimintaa. Toiminnassa on mukana 48 järjestöä ja yli 20 000 
vapaaehtoista. Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan siihen kuulutaan 
jonkin jäsenjärjestön kautta.

suomen Punainen Risti toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteysjär-
jestönä ja koordinoi toimintaa yleisen pelastuspalvelun osalta. Meri- ja 
järvialueilla koordinointivastuu on suomen Meripelastusseuralla ja lento-
pelastustoiminnassa suomen lentopelastusseuralla.
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmius

Vapepan tehtäviä avustustilanteissa voivat olla esimerkiksi
• etsintä
• ensiapu
• ensihuolto
• liikenteenohjaus
• viestitys
• kuljetus
• sammutus
• henkinen tuki
• lastenhoito
• vesistöetsintä
• vedenalainen etsintä
• lentopelastus
• omaisuuden pelastamien
• ympäristöonnettomuuksissa avustaminen
• muut viranomaisten määräämät tehtävät.

Vapepalla on 400–500 hälytystehtävää vuodessa. Yleisin sille tuleva 
 hälytystehtävä on kadonneen henkilön etsintä.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmius

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmius perustuu sen jäsenjärjestöjen 
ja hälytysryhmien varautumiseen. Vapepa varautuu tehtäviinsä koulut-
tamalla jäseniään ja järjestämällä harjoituksia sekä varustamalla ja or-
ganisoimalla hälytysryhmiä. 

Vapepan valmiussuunnitelma tehdään toimikunnittain. ensihuoltoon 
 varautuminen on tärkeä valmiussuunnittelun osa-alue.

Hälytysvalmius

koulutettu ja varustettu ryhmä ilmoitetaan viranomaisia avustavaksi 
 hälytysryhmäksi. Ryhmä on valmis toimimaan hälytystehtävissä, kun 
valmiuden kaikki osa-alueet ovat kunnossa. Valmius kattaa seuraavat 
osa-alueet:

• Henkilövalmius – ryhmä on perustettu ja nimet ovat hälytys - 
listalla.

• Materiallinen valmius – välineet on hankittu ja niitä osataan  
käyttää.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

• koulutusvalmius – kaikki ryhmän jäsenet on koulutettu tehtä- 
viinsä.

• Hälytysvalmius – toimiva hälytyskaavio ja hälytyskortti ovat  
kun nossa.

• kuljetusvalmius – kuljetus hälytyksissä on suunniteltu.
• johtamisvalmius – johtajat on nimetty ja koulutettu.

Hälytysryhmien minimivaatimukset

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun työvaliokunta on asettanut hälytys-
ryhmille minimivaatimukset, joilla pyritään takaamaan annettavan avun 
laatu. Vaatimuksissa kuvataan sekä ryhmän että yksittäisen ryhmäläisen 
toimintaa, osaamisen tasoa, oikeuksia ja velvollisuuksia. Hälytysryhmän 
minimivaatimukset liitteessä 1.

Hälyttäminen

Hälytysryhmän on laadittava itselleen hälytyskaavio. se on ohje, jonka 
mukaan hälytys etenee ryhmän sisällä.

Hälytyskaavioksi ei ole olemassa tiettyä mallia, vaan jokaisen ryhmän 
on mietittävä itselleen paras ratkaisu. kaavion on kuitenkin oltava aina 
toimintakelpoinen, toisin sanoen kenen tahansa ryhmäläisen on tarvit-
taessa pystyttävä hoitamaan ryhmän hälyttäminen. Hälytyskaavio tulee 
järjestää sellaiseksi, että koko ryhmän tai toiminnan kannalta tärkeim-
mät henkilöt, esimerkiksi johtoryhmän jäsenet, ryhmien johtajat ja muut 
nimetyt vastuuhenkilöt, saavat tiedon hälytyksestä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. 

Vapepa toimii ainoastaan viranomaisen hälyttämänä ja valtuuttamana. 
saatuaan Vapepan hälytysnumeroon viranomaisilta hälytysviestin Va-
pepan valmiuspäivystäjä käynnistää tarvittavien henkilöiden ja ryhmien 
hälyttämisen. kukin hälytysryhmä hälyttää sen jälkeen oman hälytys-
kaavionsa mukaisesti ryhmänsä suorittamaan tehtävää.

Hälytyskortti

kun ryhmällä on riittävät valmiudet hälytystoimintaan, se täyttää Vape-
pan hälytyskortin. Ryhmä lisätään Vapepan hälytysjärjestelmään kirjaa-
malla hälytyskortin tiedot Vapepan valtakunnalliseen valmiustietokan-
taan. näin ryhmä sitoutuu avustamaan viranomaisia. 
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmius

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen hälytysmalli.

on tärkeää, että hälytyskortin tiedot päivitetään aina, kun ryhmässä 
tapahtuu olennaisia muutoksia, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 
Hälytyskortti liitteessä 2.
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Kuva Raulilta
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Kunnan sosiaaliviranomaisten tehtävät

PAiKAlliNEN  
ENSiHUOlTOVAlMiUS

Peruspalvelujen ja muiden yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen yllä-
pitäminen on kuntien vastuulla, joten niillä on keskeinen rooli varau-
tumisessa. kunnan varautumista johtaa kunnanjohtaja ja kunnan eri 
 toimialojen varautumista kunkin viraston johto.

Kunnan sosiaaliviranomaisten tehtävät

Monenlaiset vaara- ja uhkatilanteet sekä onnettomuudet vaativat kii-
reellistä sosiaalipalvelujen toteuttamista. kuntien sosiaaliviranomaiset 
ovat varautuneet tällaisia normaaliajan onnettomuuksia ja häiriötilan-
teita sekä poikkeusoloja varten valmiussuunnitelmilla, joiden mukaan 
järjestetään tarvittaessa erilaisia ensihuollollisia ja psykososiaalisia 
 tukipalveluja.

sosiaalitoimen varautuminen perustuu valmiuslakiin, ja varautumista ja 
valmiussuunnittelua ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema 
sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas.

sosiaalihuollon järjestäminen puolestaan perustuu sosiaalihuoltolakiin 
(710/1982). laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan sosiaalihuollon suun-
nittelusta ja toteuttamisesta. sosiaalitoimen erityistehtäviä on huolehtia 
väestön ruokahuollosta, majoituksesta ja vaatetuksesta sekä yhteis-
työssä terveydenhuollon kanssa psykososiaalisesta tuesta ja palveluis-
ta. kriisitilanne saattaa edellyttää myös pelastus- ja huoltotehtävissä 
toimivien henkilöiden ruokahuollon järjestämistä. useimmille paikka-
kunnille on perustettu psykososiaalisen tuen järjestämistä varten eri-
tyinen terveystoimen organisoima kriisiryhmä. 

Huoltotoimien käytännön organisoinnista ja johtamisesta sekä esimer-
kiksi siitä, kuinka laajasti ennalta sovittuihin järjestelyihin ryhdytään, 
päättää kunnan sosiaalijohtaja kunkin tilanteen vaatimusten mukaisesti.

sosiaalitoimen valmiussuunnitteluohjeen mukaan kunnan sosiaalitoi-
men tulee kartoittaa alueellaan toimivat järjestöt ja sopia niiden kanssa 
yhteistyöstä ja työnjaosta sosiaaliviranomaisille kuuluvissa tehtävissä 
erilaisissa turvallisuustilanteissa. Yhteistyön suositus koskee myös val-
miussuunnitelman laatimista sekä koulutuksiin ja harjoituksiin osallis-
tumista.
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Paikallinen ensihuoltovalmius

Kuntien sosiaalipäivystys

sosiaalipäivystyksellä varmistetaan, että kiireellisiä toimenpiteitä vaa-
tivissa tilanteissa, kuten erilaisissa kriisi- ja hätätilanteissa, pystytään 
kaikkina vuorokauden aikoina vastaamaan välittömiin sosiaalipalvelujen 
tarpeisiin ja ohjaamaan asiakasta saamaan muuta apua. useissa kun-
nissa on sovittu järjestelyistä kiireellisten sosiaalipalvelujen toteuttami-
seksi niin normaaleina aukioloaikoina kuin aukioloaikojen ulkopuolel-
lakin. 

kunta voi järjestää sosiaalipäivystyksen 
• hoitamalla toiminnan itse 
• sopimalla toiminnasta yhdessä muun kunnan taikka muiden   

kuntien kanssa 
• olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntaliitossa tai 
• hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta   

tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.

kunnan sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen on annettava hätäkes-
kukselle hälytysohjeet tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä eri vuo-
rokauden aikoina. silloin kun hätäkeskuspäivystäjä arvioi, että on tarve 
lähettää tilanteeseen sosiaaliviranomainen, päivystäjä antaa hälytyksen 
siihen viestivälineeseen ja numeroon, jonka kunnan sosiaaliviranomainen 
on hätäkeskukselle antanut. (sTM 1361/2007)

sosiaalipäivystysjärjestelmä on tarkoitus saada koko maan kattavaksi. 
Hyvin toimiva päivystysjärjestelmä ei kuitenkaan poista järjestöjen eri-
tyisosaamisen eikä vapaaehtoisten auttajien antaman avun tarvetta.

Vapaaehtoinen ensihuoltovalmius

ensihuoltoa tarvitaan sekä päivittäisissä onnettomuuksissa että etenkin 
suuronnettomuuksissa ja erityistilanteissa. Tavallisimpia ensihuoltoa vaa-
tivia tilanteita ovat asuintalojen tulipalot. 

Vapaaehtoisjärjestöjen ensihuollon valmiussuunnitelmat laaditaan viran-
omaisten kanssa neuvotellen. keskusteluissa selvitetään viranomaisten 
valmiussuunnitelmat sekä se, mitä viranomaiset odottavat järjestöiltä ja 
mitä ensihuollon palveluja vapaaehtoisjärjestöt voivat tarjota. esimerkki 
ensihuollon sopimuksesta liitteessä 3.
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Vapaaehtoinen ensihuoltovalmius

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena:

Askainen toukokuussa 2007

Asunto-osakeyhtiö Pakanrivin rivitalossa, aivan vanhustentalon 
vieressä, syttyi lauantai-iltana tulipalo. Tilanne oli vakava ja 
palokunta evakuoi koko talon. kaikki asukkaat pääsivät va-
hingoittumattomina ulos huoneistoistaan.

Askaisten Vapaapalokunnan saatua tiedon tulipalosta paikalle 
hälytettiin kunnan sosiaalisihteeri ja kotipalvelun työntekijöi-
tä. Muutaman tunnin kuluttua paikalle saapui myös Punaisen 
Ristin paikallisosaston edustaja tarjoamaan apuaan ja sopi-
maan auttamistoimista.

kaikille tarvitseville järjestyi pientä syötävää ja keskus teluapua. 
Myös yösijat järjestyivät ilman ongelmia, sillä pienessä ky-
lässä kaikki tuntevat toisensa ja ovat halukkaita auttamaan. 
Asukkaita majoitettiin tuttavien ja sukulaisten lisäksi myös 
tyhjennettyyn ryhmä kotiin, kesämökkeihin ja paikallisen ma-
joitusliikkeen huoneistoihin.

seuraavana päivänä talon asukkaat, kunnan työntekijät, seu-
rakunnan ja Punaisen Ristin väki kokoontuivat yhteiseen tilai-
suuteen keskustelemaan tilanteesta ja käymään läpi tulipaloa. 
Asukkaiden irtaimistoa oli palanut tai se oli savun vahingoit-
tamaa, eikä taloon saanut mennä. Talon asukkaille hankittiin 
Punaisen Ristin paikallisosaston avustuksella välttämättö-
myystarvikkeita ja vaihtovaatteita. Asukkaat tekivät ostokset 
itse, mutta jokai selle perheelle oli varattu oma auttava hen-
kilö mukaan ostoksille. Perheitä tuettiin myöhemmin myös 
keskus teluin. Asukkailla oli pitkään käytössään vapaaehtois-
ten toimittama pieni sähköliesi ruoanlaittoa varten.

Vapaaehtoiset saivat Askaisten kunnan sosiaalisihtee riltä tun-
nustusta kiitettävästi sujuneesta yhteistyöstä. Heiltä saatiin 
paitsi konkreettista apua niin isoissa kuin pienissäkin asioissa 
myös ystävällisyyttä, tukea ja  myötätuntoa tapahtumasta sel-
viämiseksi.
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Paikallinen ensihuoltovalmius

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltovalmiutta järjestettäessä 
 järjestöjen kannattaa koota voimansa yhteen. Yhteinen koulutus ja toi-
minnan koordinointi edistävät yhteistyötä varsinaisessa toimintatilan-
teessa.

ensihuoltovalmiuden suunnittelussa
• selvitetään paikalliset riskit (viranomaisten selvitykset, mahdolliset 

omat selvitykset)
• kartoitetaan henkilö- ja materiaaliresurssit
• sovitaan tehtävistä, yhteistyöstä ja työnjaosta hälytystilanteissa vi-

ranomaisten ja järjestöjen kesken
• tehdään etukäteissopimukset liikkeiden tms. kanssa
• sovitaan hälytysvalmiudesta ja johtamisesta (hälytyskaavio, 

 hälytysnumero)
• huolehditaan kouluttautumisesta ja valmiuden kehittämisestä
• sovitaan harjoitusten järjestämisestä
• sovitaan jälkipurkujärjestelmästä ensihuoltoon osallistuneille 

 vapaaehtoisille. 
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Vaatetus ja muu materiaalinen apu

AVUSTAMiNEN KäyTäNNÖSSä

Vaatetus ja muu materiaalinen apu

esimerkiksi tulipaloissa ihmiset saattavat menettää kaiken irtaimen 
omaisuutensa. Vaatteista ja muusta irtaimistosta jäävät usein jäljelle 
vain sillä hetkellä päällä olevat. Vaatetuksen ja muiden välttämättömyys-
tarvikkeiden hankkimisessa on tilanteen suuruuden ja laadun  mukaan 
seuraavia vaihtoehtoja:

• ostetaan uusia tuotteita sopimusliikkeestä.
• Hankitaan käytettyjä tuotteita esimerkiksi konteista tai kirppu-

toreilta.
• Tilataan vaatteita Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta.
• järjestetään paikallinen vaatekeräys.

uusien vaatteiden ja muiden välttämättömyystuotteiden ostosta on hyvä 
tehdä etukäteen sopimukset läheisen kaupan, tavaratalon tai muun 
vaatteita myyvän liikkeen kanssa. näin varmistetaan, että onnetto-
muuteen joutuneelle saadaan välttämättömät tarvikkeet silloinkin, kun 
kauppa ei ole auki. Hankinnat tehdään maksusitoumuksella.

logistiikkakeskus ja Kontit 

suomen Punaisen Ristin kierrätystavarataloissa eli konteissa myydään 
käytettyjä vaatteita ja kodin tavaroita. lähimpään konttiin tai kirppu-
toriin on hyvä käydä tutustumassa etukäteen.

Punaisen Ristin osastot saavat kotimaan onnettomuustilanteissa mate-
riaalista apua Tampereella sijaitsevasta logistiikkakeskuksesta. siellä on 
huopia, liinavaatteita, käytettyjä vaatteita ja telttoja. osaston hallituksen 
nimeämä yhteyshenkilö voi tilata logistiikkakeskuksesta materiaaliapua 
puhelimitse, jolloin pyynnön vastaanottaja täyttää tilauslomakkeen. 

Pienissä onnettomuuksissa ja tilanteissa, joissa on saatava vaatetta ja 
muuta välttämätöntä heti, vuorokauden ajasta riippumatta, on kuitenkin 
käytännöllisempää ostaa kaikki ensihätään tarvittava uutena. logistiik-
kakeskuksen ja konttien yhteystiedot ovat suomen Punaisen Ristin vies-
tiyhteysvihossa.
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Avustaminen käytännössä

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena:

Jyväskylä 11.8.2006

jyväskylässä keltinmäen kaupunginosassa tulipalo tuhosi 
pahoin kerrostalon. Palo sai alkunsa parvekkeelta perjan-
taina kello 16.50. Talossa asui 26 nuorta 18 asunnossa. 
Viranomaiset päättivät evakuoida koko rakennuksen.

Vapaaehtoisten tehtävät:

• kaikille talon asukkaille varmistettiin yöpymispaikka 
viikonlopuksi, osa majoitettiin hotelliin ja yhdelle jär-
jestettiin kuljetus majapaikkaan.

• Viranomaisten toivomuksesta soitettiin kaikille talon 
asukkaille ja varmistettiin, että he olivat tietoisia tuli-
palosta.

• Autoon perustetussa neuvontapisteessä annettiin 
opastusta ja kriisikeskuksen yhteystietoja.

• lauantaina vapaaehtoiset kirjoittivat maksusitou-
muksia ruokakunnille, joiden asunnot olivat pahim-
min vahingoittuneet.

• Vapaaehtoiset soittivat lauantaina kaikille asukkaille 
kertoakseen järjestettävästä tiedotustilaisuudesta ja 
tiedustellakseen heidän vointiaan ja mielialaansa.

• Alkuviikosta vapaaehtoiset kirjoittivat vielä maksusi-
toumuksia ja auttoivat muutossa ja muuttokuljetuk-
sissa.

• keskiviikkona vapaaehtoiset tekivät talon asukkaille 
kolmannen soittokierroksen, jossa he kertoivat sosi-
aalitoimen antamista ohjeista.

Auttamistehtäviin osallistui 9 vapaaehtoista, ja he tekivät 
70 vapaaehtoistyötuntia.
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Ruokahuolto

Vaate- ja muu materiaalikeräys

keräyksen järjestäminen on mietittävä tarkkaan. Vaatteiden ja muun 
materiaalin vastaanottaminen, lajittelu ja eteenpäin toimittaminen vaatii 
paljon työvoimaa. Myös vaatteiden ja tavaroiden vastaanotto- ja säilytys-
tiojen on oltava tarpeeksi suuret. Huonokuntoiset vaatteet on ehdot-
tomasti eroteltava joukosta ja vietävä esimerkiksi lumppukeräykseen. 
keräysvaatteita ja muuta materiaalista apua saattaa myös tulla liikaa. 
silloin keräys on lopetettava riittävän ajoissa. Hyvällä tiedottamisella 
voidaan välttyä suurilta määriltä huonokuntoisia vaatteita ja muita tar-
peettomia tuotteita. jatkuva tiedottaminen keräystilanteesta esimerkiksi 
paikallisradion kautta auttaa keräyksen toteuttamisessa.

Ruokahuolto

Ruokahuolto on olennainen osa ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä. 
sitä tarvitsevat sekä onnettomuuden uhrit että pelastus- ja avustushen-
kilöstö. Ruokahuollon yhteydessä on muistettava turvata puhtaan veden 
saanti.

lyhytaikaisissa tilanteissa riittää pienimuotoinen muonitus, kuten voilei-
vät ja mehu. jos pelastustilanne kestää pidempään, käynnistetään muo-
nitusorganisaation toiminta.

Hälytysmuonitus edellyttää hyvää ennalta suunnittelua ja organisointia. 
Ruokahuolto ja joukkomuonitus kuuluvat useiden Vapepan jäsenjärjes-
töjen erityisasiantuntemukseen.

Hälytysmuonituksen perusperiaatteisiin kuuluu, että ruoka on
• helposti kuljetettavaa ja syötävää
• nopeasti tarjoiltavaa
• energiapitoista
• maukasta.

Ruoan jakelumenetelmä riippuu olosuhteista, ja ruoka voidaan jakaa 
kuiva-annoksina tai valmisruokana. Pelastushenkilöstön muonittami-
sessa ruoka jaetaan mahdollisimman helpolla ja nopealla tavalla. onnet-
tomuuden uhrien muonittamisessa on otettava huomioon mahdol lisuus 
omatoimisuuteen ja oma-aloitteisuuteen.
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Avustaminen käytännössä

Ruokahuollossa tulee muistaa hyvä elintarvike- ja käsihygienia. elin-
tarvikkeiden osalta hyvä hygienia toteutuu parhaiten, kun huolehdi-
taan kaikissa vaiheissa, että ruoan säilytys- ja käsittelylämpötilat ovat 
oikeat. Hyvään käsihygieniaan kuuluu, että kädet pestään aina huolel-
lisesti ennen ruoan käsittelyä tai laittoa. erityisen tärkeää käsihygienia 
on hoidettaessa sairastuneita tai loukkaantuneita henkilöitä.

Ruokahuollossa on huomioitava erilaiset kulttuuritaustat ja niihin liit-
tyvät ruokailutottumukset, joten sen suunnitteluun tulee heti alkuvai-
heessa ottaa mukaan myös muita kulttuureita edustavia henkilöitä.

Hätämajoitus

Hätämajoitusta tarvitaan tavallisimmin tulipalojen ja evakuointitilan-
tei den yhteydessä. luontevin vaihtoehto on, että onnettomuudessa 
 olleet majoittuvat tilapäisesti sukulaistensa tai ystäviensä luokse, mutta 
tarvittaessa heidät majoitetaan esimerkiksi hotelliin. Hätämajoitus to-
teutetaan yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa, ja sitä tar vitaan 
yleensä vain ensimmäisiksi päiviksi onnettomuuden jälkeen. Pysyväm-
pien asuntojen hankkimisessa kotinsa menettäneille auttavat kuntien 
sosiaaliviranomaiset.

evakuointitilanteissa käytetään lomakkeina evakuointipöytäkirjaa ja  
-korttia. ne voi tulostaa Vapepan verkkosivuilta. lomakkeisiin on hyvä 
tutustua etukäteen, jotta niiden täyttäminen tosipaikan tullen sujuu 
 ongelmitta.

Hätämajoituspaikan perustaminen

Mikäli majoittaminen sukulaisten tai ystävien luo tai hotelliin ei ole mah-
dollista, on evakuoiduille tai muille tilapäistä majoitusta tarvitseville pe-
rustettava erillinen hätämajoituspaikka. 

Hätämajoituspaikan tehtävänä on
• toimia kokoamis-, tiedotus- ja johtopaikkana
• koota tietoja hätämajoituspaikkaan tulevista henkilöistä
• järjestää ruokahuolto sekä majoituspaikassa asuville että  

pelastus- ja avustushenkilöstölle
• kerätä, varastoida ja jakaa avustusmateriaalia
• hoitaa muita tarpeelliseksi katsottuja tehtäviä.
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Hätämajoitus

Esimerkki tilanteesta, jossa tarvitaan runsaasti 
ensihuollon eri avustusmuotoja:

laajamittainen maahantulo 

suomen lähialueilla tapahtuva suuronnettomuus, luonnon-
onnettomuus, epidemia, yhteiskuntarauhan häiriö  tai aseel-
linen	konflikti	voivat	aiheuttaa	mittavia	väestön	liikkeitä,	
esimerkiksi ulkomaalaisten laajamittaisen maahantulon.

Vastuu turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja pako-
laisasioista on ollut vuodesta 2008 alkaen sisäasiain-
ministeriöllä sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksilla 
 (Te-keskuksilla), jotka ylläpitävät vastaanottokeskuksia 
tai ovat sopineet niiden ylläpidosta kuntien kanssa.

normaaliaikaiseen maahantulijoiden vastaanoton valta-
kunnalliseen varautumissuunnitelmaan sisältyy valtion 
ja suomen Punaisen Ristin välinen sopimus. sen nojalla 
suomen Punainen Risti ylläpitää valmiutta avustaa pyy-
dettäessä alueviranomaisia (Te-keskuksia) ja tarvitta-
essa perustaa vastaanottokeskuksia. suomen Punainen 
Risti on kouluttanut sitä varten vapaaehtoisia ja järjes-
tänyt harjoituksia muun muassa järjestelykeskuksen 
 perustamisesta. (sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas, 
Asiantuntijatyöryhmän muistio 2008.) Te-keskukset ja 
suomen Punaisen Ristin piirit sopivat varautumiseen liit-
tyvästä yhteistyöstä aiesopimuksilla.

Hätämajoituspaikkaa perustettaessa on huomioitava erityisesti
• yksityisyys
• perheiden yhdessä pitäminen
• hygieniatilat (käymälät, peseytymistilat, käsien pesumahdollisuudet)
• yhteistilat
• henkilökunnan tilat
• toimistotilat
• opastus
• minimivaatimukset (sphere-standardit).
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Kuva Raulilta
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Henkinen tuki

Hätämajoituspaikan johtamisesta vastaava henkilö huolehtii majoituksen 
ja muiden toimintojen organisoimisesta. lisäksi organisaatiossa tarvitaan 
henkilöitä huolehtimaan seuraavista tehtävistä:
• tiedotus
• huolto (muonitus, majoitus, kuljetus, materiaalinen apu)
• toimistotyöt (vastaanotto, kirjaaminen, viesti, toimistopalvelut)
• ensiapu.

Vaikka onnettomuus ei vaatisi varsinaista hätämajoitusta, voidaan silti 
tarvita kokoamispaikkaa onnettomuudesta loukkaantumatta selvinneille 
sekä onnettomuuden vaikutuksista ja läheisistään huolestuneille ihmi-
sille. kokoamispaikassa pystytään rauhoittamaan hätääntyneitä ihmisiä, 
keskustelemaan heidän kanssaan, tiedottamaan tilanteesta ja jakamaan 
tietoa esimerkiksi avunsaantimahdollisuuksista.

Henkinen tuki

onnettomuus vaikuttaa psyykkisesti kaikkiin siinä mukana olleisiin tai 
sen välillisesti kokeneisiin: uhreihin, läheisiin, auttajiin ja silminnäkijöihin. 
onnettomuus voi vaikuttaa myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät ole olleet 
läsnä varsinaisessa tapahtumassa. 

Vapepan auttajat toimivat viranomaisten tukena myös henkisen tuen 
auttamistilanteissa. Psyykkiset vaikutukset niin autettaviin kuin auttajiin-
kin tulee huomioida kaikessa Vapepan toiminnassa.

Mikä on traumaattinen tapahtuma

Traumaattinen tapahtuma on luonteeltaan yllättävä ja järkyttävä. koska 
se sattuu ilman ennakkovaroitusta, siihen ei voi etukäteen psyykkisesti 
valmistautua. Traumaattinen tapahtuma on psyykkisesti hyvin kuormit-
tava, ja se muuttaa usein uhrin keskeisiä elämänarvoja. Traumaattinen 
tapahtuma voi koskettaa yksilöä, yhteisöä tai jopa kansakuntaa. (Hynni-
nen–upanne 2006.)

äkillisen kriisin vaiheet

epätavallisen, järkyttävän kokemuksen aiheuttamassa äkillisessä kriisi-
tilanteessa ihmisen reaktiot ovat luonnollisesti hyvin voimakkaita. Hän 
turvautuu välittömästi ja osin automaattisestikin reagointi- ja käsitte-
lytapoihin, jotka yleensä ovat tarkoituksenmukaisia ja auttavat häntä 
 selviytymään akuutista tilanteesta.
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Avustaminen käytännössä

jokainen kriisi on yksilöllinen prosessi, mutta eri ihmisten reaktioissa 
voidaan silti tunnistaa säännönmukaisuuksia. Traumaattisen kriisin ta-
vanomaista psyykkistä prosessia voidaan kuvata seuraavasti:

Sokkivaihe

• syntyy välittömästi traumaattisen tapahtuman jälkeen.
• kestää muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen.
• sokissa oleva ei välttämättä tunne henkistä eikä fyysistä kipua, 

vaan varsinaiset reaktiot tulevat vasta jälkeenpäin.
• sokkivaiheessa uhri tarvitsee ennen kaikkea turvaa, oikeaa  tietoa, 

rauhallista läsnäoloa, tukea ja kuuntelua.

Reaktiovaihe

• Reaktiovaihe alkaa, kun välitön vaara ja järkyttävä tilanne ovat ohi.
• uhri tiedostaa, mitä on tapahtunut.
• Tiedostamisen ja ymmärtämisen myötä esiin nousee voimak kaita 

tunteita ja reaktioita.
• Tähän vaiheeseen voi liittyä itkuisuutta, pelkoa, ahdistusta, syylli-

syyttä sekä muisti- ja keskittymisvaikeuksia.
• Reaktiovaiheessa uhrille on tärkeää oma sosiaalinen lähiver kosto, 

perhe, omaiset ja muut läheiset, sekä se, että hänellä on kuuntelija 
ja mahdollisuus keskustella tapahtumasta.

Työstämis- ja käsittelyvaihe

• Tapahtumaan tulee etäisyyttä ja kriisin merkitys alkaa jäsentyä.
• järkyttävää tapahtumaa käsitellään hyvin aktiivisesti.
• kriisiprosessi hidastuu, joten vaihe voi kestää useita kuukausia.
• intensiivinen psyykkinen prosessointi saattaa aiheuttaa muisti- ja 

keskittymisongelmia sekä univaikeuksia, koska suuri osa tarkkaavai-
suudesta on keskittynyt järkyttävän kokemuksen  käsittelyyn.

Uudelleen asennoitumisen vaihe

• Reaktiot lievittyvät ajan myötä, vaikka niitä saattaa tulla  uudelleen 
vielä pitkänkin ajan kuluttua.

• uudelleen asennoituminen voi alkaa, kun henkilö on päässyt kriisis-
tä yli ja on alkanut hyväksyä tapahtuneen.

• Tapahtumasta tulee osa omaa elämää, ja usko tulevaisuuteen alkaa 
palata.

• elämä jatkuu järkyttävästä kokemuksesta huolimatta. 
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Henkinen tuki

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena:

Tsunami 26.12.2004, Kaakkois-Aasia

Merenalaisen maanjäristyksen aiheuttama hyökyaalto aiheutti 
laajalti tuhoa useiden valtioiden alueella.

Vapepan tehtävät Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla:

• Rajakirjaus: Maahan palaavilta kirjattiin muun  muassa 
henkilötiedot rajavartiolaitoksen pyynnöstä.

• lääkinnän tukitehtävät: Hus perusti lentoasemalle “kent-
täsairaalan”, jossa ensiapuryhmäläiset toimivat erilaisissa 
avustustehtävissä.

• Opastus: Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa opastus- ja 
avustustehtävissä.

• Ovi-ryhmä: Ryhmä vapaaehtoisia arvioi avuntarvetta ja 
opasti tarjolla olevan avun piiriin.

• Vaatetus: lentoasemalla vaatetettiin yli 500 ihmistä.
• Henkinen ensiapu: Vapaaehtoiset osallistuivat henkisen 

tuen toimiin.
• Omaistuki: Vapaaehtoiset opastivat ja avustivat omaisiaan 

odottavia vastaanottajia.
• Kuljetukset: Vapaaehtoiset huolehtivat erilaisista kulje-

tuspalveluista, kuten vaatekuljetuksista avustusoperaation 
 aikana.

Vapepan tehtäviä lentoaseman ulkopuolella:

• Palveleva puhelin: Vapaaehtoiset vastasivat avattuun 
puhelimeen ympäri vuorokauden ja auttoivat ja opastivat 
soittajia.

• Toimistopalvelut: ”Rajakirjaustiedot” kirjoitettiin puhtaak-
si ja toimitettiin viranomaisten käyttöön.

Avustustyöhön osallistui Helsingin ja uudenmaan piirin alueella 
160 vapaaehtoista, ja he tekivät 2 347 vapaa ehtoistyötuntia.
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Avustaminen käytännössä

Miten auttaa kriisissä olevaa

Tärkeintä auttajalle ja tukijalle on taito kuunnella ja olla läsnä. 

Näin autat äkilliseen kriisiin joutunutta:

• Anna aina ensin fyysinen ensiapu.
• esittele itsesi.
• käyttäydy rauhallisesti.
• kuuntele uhria.
• kosketa, jos uhri kokee sen hyväksi.
• Muista yleinen huolenpito (huolehdi esimerkiksi uhrin tavaroista, tarjoa 

hänelle juotavaa).
• Anna uhrin itkeä.
• Pidä uteliaat katselijat ja tiedotusvälineet loitolla.
• älä jätä uhria yksin.
• kerro, mitä teet.
• ole rehellinen, älä anna katteettomia lupauksia.
• Muista luottamuksellisuus
• Varmista, ettei uhri jää lähtösi jälkeen yksin. Huolehdi avun  jatku misesta. 
• Pidä huolta myös itsestäsi.

Apua on tarjottava aktiivisesti, mutta yksilöä kunnioittaen ja hienovaraisesti. 
useimmat traumaattisen tapahtuman kokeneet eivät osaa tai jaksa hakea 
apua itse. erityisesti on pidettävä huolta lapsista.

Vapaaehtoisten on hyvä selvittää, miten oman paikkakunnan am-
matilliset kriisipalvelut on järjestetty!

Käytännön toimintavinkkejä

seuraavassa muutamia käytännön vinkkejä, miten vapaaehtoiset voivat olla 
henkisenä tukena kriisin eri vaiheissa. 

Apu heti tapahtuman jälkeen:

• kuuntelu, läsnäolo, keskustelu, tiedottaminen, huolenpito
• ketään ei jätetä yksin, autetaan saamaan yhteys läheisiin
• poliisin mukana suruviestiä vietäessä
• omaisten tapaaminen
• omatoimisuuteen kannustaminen
• ammattiavun piiriin ohjaaminen
• erityisryhmien huomiointi
• käytännön apu.
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Vapaaehtoiset viranomaisen tukena:

äänekoski 19.3.2004 

Perjantaina 19.3.2004 klo 02.08 tapahtui äänekosken 
konginkankaalla valtatiellä 4 liikenneonnettomuus, jossa 
raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu ja linja-auto 
törmäsivät toisiinsa. Ajoneuvoyhdistelmän kuormana oli 
paperirullia. linja-autossa oli onnettomuushetkellä 36 
matkustajaa. onnettomuudessa sai surmansa 22 mat-
kustajaa ja linja-auton kuljettaja, muut matkustajat louk-
kaantuivat vakavasti. Vapaaehtoiset toteuttivat ensihuol-
totoimintaa yhdessä viranomaisten ja ammattiauttajien 
kanssa.

Vapaaehtoisten tehtävät:

• Vapaaehtoiset avustivat keskussairaalan kriisivalmi-
usryhmää omaisille varatussa tilassa, jossa tehtävinä 
olivat henkisen tuen antaminen ja fyysisestä hyvin-
voinnista huolehtiminen.

• Vapaaehtoiset olivat vastassa omaisia jo sairaalan 
ovella ja opastivat heidät omaisille varattuun tilaan.

• ensihuoltoryhmäläisten päivystyspari päivysti omais-
ten majoitustilassa lauantaiaamuun saakka.

Auttamiseen osallistui kymmeniä vapaaehtoisia.

Apu jälkeenpäin:

• omaisten tapaamiset
• käytännön apu, esimerkiksi auttaminen hautajaisten järjestelyissä 
• muistotilaisuuteen osallistuminen, omaisten tukeminen
• tukihenkilö- ja ystävätoiminta
• ammattiavun piiriin ohjaaminen.
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Avustaminen käytännössä

Auttajan tukeminen

Myös auttajat reagoivat auttamistilanteissa esiin tulleisiin asioihin. Aut-
tajilla voi ilmetä samanlaisia reaktioita kuin autettavilla. Reaktiot tulevat 
usein jälkikäteen. Aina sellaisen tapahtuman jälkeen, joka voi aiheuttaa 
auttajalle psyykkistä stressiä ja vaikeuttaa hänen paluutaan normaaliin 
elämänrytmiin, tulee käydä purkukeskustelu. 

Purku (defusing) toteutetaan auttamistilanteessa olleiden auttajien kes-
ken heti auttamistoimien jälkeen ja viimeistään 8 tunnin kuluttua. se on 
luottamuksellinen pienryhmäkeskustelu, jonka sisällöstä ei puhuta ulko-
puolisille. Purkukeskustelun vetämisen voi ottaa hoitaakseen ryhmän-
johtaja tai muu koulutettu ja erikseen sovittu henkilö. Vapaaehtois auttajien 
purkutilanteessa auttajat saavat mahdollisuuden käydä läpi tapahtumia 
ja keskustella päällimmäisistä tunteistaan. Purulla ei tarkoiteta kritiikki-
palaveria. Purun aikana arvioidaan mahdollinen ammatillisen jälkipuinnin 
eli	debriefingin	tarve	sekä	keskustellaan	ja	sovitaan	jatkotoimista.	

Auttajan on huolehdittava omasta hyvinvoinnistaan ja tunnettava oma 
rajallisuutensa. Hänen on tarvittaessa osattava kieltäytyä itselleen 
sopimattomista tehtävistä. kaikkien ihmisten – myös vapaaehtoisten – 
elämäntilanne voi joskus olla sellainen, etteivät omat voimavarat riitä 
toisten auttamiseen. Vapaaehtoinen osoittaa silloin ”ammatillista har-
kintakykyä” jättäytyessään auttamisessa esimerkiksi pienelle tauolle.

Toimintaa kehitettäessä on myös hyvä miettiä sekä yksittäisten ryhmä-
läisten että koko ryhmän toiminta- ja työtapoja. Auttamistilanteissa on 
todettu monelta kannalta hyväksi työtavaksi toimia esimerkiksi pareittain.

Ammattiapuun ohjaaminen

Vapaaehtoisauttaja on kuuntelija, tukija ja rinnalla kulkija. Hänen toimin-
tansa ei korvaa ammattiauttajan työtä. sen sijaan hänen on tunnistet-
tava tilanne, jossa tuettava henkilö tarvitsee ammattiapua. seuraavasta 
luettelosta on apua ammattiavun tarvetta arvioitaessa:

• Tuettava on jatkuvasti ahdistunut, masentunut ja jännittynyt.
• Hänen on vaikea saada unta ja hän nukkuu rauhattomasti.
• Hän ei pysty keskittymään.
• Työnteko ei suju.
• Hänellä on fyysisiä oireita, joihin ei löydy syytä.
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Perusterveydenhuollon tukena – Neuvonta ja käytännön apu

• Hänellä ei ole ketään, jolle puhua.
• Hänen ihmissuhteensa kärsivät ja hän eristäytyy.
• Hän on kadottanut elämänhalunsa.
• Hän käyttää liikaa lääkkeitä tai alkoholia.
• Hänellä on itsemurha-ajatuksia.

jos tunnistat osankin yllä luetelluista oireista, ohjaa tuettavaa hakeutu-
maan avun piiriin.

Perusterveydenhuollon tukena

Perusterveydenhuoltoon kuuluu
• ensiavusta huolehtiminen
• ravitsemustilasta huolehtiminen
• sairauksien ehkäisy ja hoito
• hygienia ja puhtaudesta huolehtiminen
• erityisryhmien terveydenhoito (esimerkiksi raskaana olevat, 

 vanhukset)
• välttämättömien lääkkeiden saanti
• jätehuollon järjestäminen.

Perusterveydenhuollossa painotetaan terveyttä edistävien ja sairauksia 
ehkäisevien toimien merkitystä. siinä keskitytään yleisten sairauksien ja 
vammojen hoitoon sekä infektioiden leviämisen ehkäisyyn. lisäksi tur-
vataan jatkuvaa lääkitystä saavien henkilöiden lääkkeiden saanti (esi-
merkiksi diabetes-, sydän- ja verenpainelääkkeet).

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu toimii hälytystilanteessa julkisen ter-
veydenhuollon tukena muun muassa kartoittamalla erilaisten onnetto-
muuksien välittömiä riskejä ja mahdollisesti vähitellen syntyviä ongel-
mia. suuronnettomuuk sissa niitä on esimerkiksi epidemioiden leviämi-
nen (infektiosairaudet, ripuli jne.), joten hygieniasta huolehtiminen ja 
jätehuollon järjestäminen ovat niissä erityisen tärkeä tehtäväalue. 

Neuvonta ja käytännön apu

Traumaattisen tilanteen jälkeen onnettomuuden uhrin voi olla vaikeaa 
hoitaa itse käytännön asioita. Vapaaehtoiset voivat silloin tarjota hä-
nelle apuaan. Autettaessa on kuitenkin tärkeää samalla tukea ihmisten 
omatoimisuutta, sillä juuri arjen askareet auttavat uhria parhaiten saa-
maan elämästä uudelleen kiinni.
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Avustaminen käytännössä

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena:

Nokia 5.12.2007 

Tuhannet nokialaiset jäivät ilman juomavettä, kun kaupungin viranomai-
set asetettivat vesijohtoveden käyttökieltoon.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävät:

• Vapaaehtoiset osallistuivat vedenjakeluun kahtena päivänä puolus-
tusvoimien varusmiesten ja kaupungin henkilökunnan kanssa. Vettä 
jaettiin sekä kiinteiden pisteiden avulla että ovelta ovelle -jakeluna.

•	 Ovelta	ovelle	kiertäneet	vapaehtoiset	jakoivat	myös	desintifiointi
ainetta sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi. käynnin aikana myös 
tiedusteltiin ihmisten vointia ja tarkkailtiin esimerkiksi yksin asuvien 
vanhusten kuntoa sekä ohjattiin apua tarvitsevia hoitoon.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset tekivät kahden päivän ai-
kana noin 900 vapaaehtoistyötuntia. 

käytännön apua voivat olla muun muassa
• tietojen välittäminen sekä uhreille että viranomaisille
• auttaminen virallisten, esimerkiksi korvauksiin liittyvien, asioiden 

selvittämisessä 
• hautajaisjärjestelyissä auttaminen
• talkooapu
• siivousapu
• lastenhoito
• muut työpalvelut
• henkisen tuen palveluiden ja vertaistukiryhmien selvittäminen.

Hälytysluonteisissa ensihuoltotehtävissä voidaan tarvita myös lasten-
hoitopalveluja. Apua lastenhoidossa saattavat tarvita sekä onnetto-
muuden uhrit että pelastus- ja avustushenkilöstö, erityisesti silloin,   
kun vanhemmat ovat loukkaantuneet niin, etteivät voi itse huolehtia 
lapsistaan. lastenhoitajan tarve voi jatkua siihen asti, kunnes joku suku-
lainen tai perheen ystävä ehtii paikalle.
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Henkilötiedustelu ja rekisteröinti

Henkilötiedustelu ja rekisteröinti

Henkilötiedustelua tarvitaan lähinnä onnettomuudessa olleiden ihmisten 
paikantamiseen.	Katastrofiuutisen	kuulleet	ovat	luonnollisesti	huolis-
saan omaistensa ja ystäviensä kohtalosta, joten henkilötiedustelupalve-
lun järjestäminen on eräs keino helpottaa heidän hätäänsä. Henkilötie-
dustelu tulee huomioida valmiussuunnitelmissa, ja sitä voidaan harjoi-
tella suuronnettomuusharjoitusten yhteydessä.

onnettomuustilanteissa henkilötiedustelu ja tunnistamistehtävät kuu-
luvat suomessa poliisiviranomaisille. suuronnettomuuksissa tai muissa 
erityistilanteissa tarvitaan lisäksi vapaaehtoisten apua esimerkiksi uh-
rien rekisteröinnissä ja kirjaamisessa. 

suomen Punainen Risti varautuu tarvittaessa järjestämään myös puhelin-
palvelun ja vastaanottamaan omaisten tiedusteluja onnettomuuden uh-
reista sekä selvittämään yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa uhrien 
kohtaloita. Toiminnan organisoinnin hoitaa Punaisen Ristin piiritoimisto 
yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. 

Menetelmät

Henkilötiedustelussa tulee hyödyntää kaikkia mahdollisia tietolähtei-
tä: matkustajaluetteloita, talonkirjoja ja tiedotusvälineiden tuottamaa 
tietoa. Paikallisten tiedotusvälineiden, kuten paikallisradion, kautta voi-
daan paikantaa onnettomuudessa olleita esimerkiksi aineellisen avun 
antamista varten.

Henkilötiedustelun onnistuminen edellyttää, että 
• kerätään mahdollisimman paljon tietoa sekä tiedustelijasta että 

 etsitystä henkilöstä
• merkitään muistiin kaikki, mitä uhreista tiedetään
• tiedot rekisteröidään siellä, mistä uhri löydetään
• tallennetaan mahdollisuuksien mukaan tiedot kaikista autetuista 

(mukaan lukien ensiapua, terveydenhuoltopalveluja, ruoka-apua, 
majoitusapua jne. saaneet).

joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse saadut tiedot kirjataan erityi-
selle tiedustelulomakkeelle, jona suomessa käytetään keskusrikos-
poliisin	DVItiedustelulomaketta	(DVI	=	Disaster	Victim	Identification).	
kakkien lomakkeiden tiedot kootaan sitten samaan kortistoon ja/tai 
 tietokoneelle.



36

Avustaminen käytännössä

Muu aineellinen apu

Suomen Punaisen Ristin  
katastrofirahaston käyttö

suomen Punaisen Ristin osastot voivat avustaa viranomaisten tukena 
äkillisten onnettomuuksien uhreja. Apu rahoitetaan tavallisesti suomen 
Punaisen	Ristin	katastrofirahastosta,	mutta	useat	osastot	käyttävät	
avustamiseen myös omia varojaan. Taloudellinen apu annetaan aina 
maksusitoumuksena.

Tapauskohtainen, yksilöllinen avun tarve selvitetään tarvekartoituksella. 
samalla selvitetään, miten sosiaaliviranomaiset, muut järjestöt ja seura-
kunta avustavat tilanteessa ja mikä on autettavan vakuutusturva. 

Aineellisella avulla on tarkoitus kattaa yleensä onnettomuuden jälkeis-
ten lähipäivien tarpeet, ja avustaminen aloitetaan mahdollisimman pian. 
Välttämättömiä menoja syntyy muun muassa majoituksesta, ruokailusta, 
vaatetuksesta, hygieniatarvikkeista sekä kodin tarvikkeiden ja välttämät-
tömien huonekalujen hankinnasta.

Punaisen	Ristin	osastolla	on	oikeus	myöntää	avustusta	Katastrofirahas-
tosta äkillisissä onnettomuustilanteissa enintään 1000 euroa. Piirien 
avustusoikeuden yläraja on 10 000 euroa. sitä suuremmista avustuksista 
päätetään keskustoimistossa. Avustuskäytännöstä saa tarkempaa tietoa 
Katastrofirahaston	säännöt	ja	avustustoiminnan	ohjeet	vihkosesta.

Keräystoiminta

jos tietyn kohteen avustamiseen ei ole olemassa valtakunnallista ke-
räyslupaa, tulee keräystä varten hankkia erikseen lupa viranomaiselta ja 
avata sille erillinen pankkitili. Yhden poliisipiirin alueella toimeenpanta-
vaan rahankeräykseen myöntää luvan poliisipiirin päällikkö, laajempaan 
keräykseen lääninhallitus. keräystoimintaa säätelee rahankeräyslaki.

keräyksen aloittamista kannattaa harkita tarkkaan. ennen sitä on poh-
dittava kaikki vaihtoehdot materiaalisen avun hankkimiseksi.
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liSäTiETOJA

• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta ja koulutus 
vapepa	.fi

• koordinaatiojärjestön tarjoama koulutus ja aineisto 
punainenristi.fi	

• jäsenjärjestöjen omat www-sivut
• Henkisen tuen sivut 

punainenristi.fi/apuajatukea/henkinentuki/fi_FI/

liiTTEET

liite 1 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu   Työvaliokunta 7.3.2006

suosiTus

HäLyTySryHmäN mINImIVAATImUkSET

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on koulutettua ja koordinoitua auttamistoi-
mintaa. Vapaaehtoiset toimivat viranomaisten johdon ja ohjeiden mukaises-
ti. Hälytysryhmäksi ilmoittautuvan ryhmän tulee täyttää minimivaatimukset. 
Hälytysryhmän johtaja vastaa ryhmänsä tieto- ja taito tasosta sekä hälytys-
tehtävään ilmoitetun kaluston kunnosta. Ryhmästä tulee hälytystilantee-
seen lähdettäessä löytyä seuraavat tiedot ja taidot:

Vaatimukset hälytysryhmälle:
• pelastuspalvelun peruskurssin sisältöjen tunteminen: Vapaaehtoisen 

 pelastuspalvelun perusteiden tunteminen
• oman järjestön tuntemus
• ensiavun perustaidot, minimissään eAi-kurssi
• viestitaidot, viestikurssi 
• ensihuollon perusteiden tuntemus (ensihuollon peruskurssi)
• ryhmän taitojen ylläpito
• raportointivelvollisuus
• ryhmän jälkihuollosta huolehtiminen (tehtävän purku)

lisäksi hälytysryhmän tulee täyttää oman toimialansa koulutus- ja muut 
vaatimukset.
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Hälytysryhmän kaluston ja varusteiden valmius:
• hälytyskortilla luvatun mukainen kalusto
• varusteiden hyvä kunto ja huolto
• varusteiden käyttötaito
• näkyvä Vapepan tunniste, esim. liivi selkämerkillä tai järjestön  

käyttämä tunnisteliivi

ryhmän jäsenten henkilökohtaiset valmiudet:
• asennoituminen auttamistehtävään
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja oman järjestön arvojen hyväksy-

minen ja noudattaminen
• taito toimia johdetusti ryhmässä paineen alaisena, kurinalaisuus
• oman rajallisuuden tunnistaminen tehtävissä (fyysinen ja psyykkinen 

jaksaminen ja rajallisuus)
• ikäsuositusten noudattaminen
• täysivaltaisuus
• lähtövalmius tehtävään sovitun/luvatun mukaisesti
• työn ja perheen sitoumusten huomioiminen hälytystoimintaan ilmoit-

tauduttaessa
• tehtävässä vaadittava osaaminen, kyky vastata Vapepan tehtävän haas-

teeseen
• vaitiolotaito

Hälytysryhmän jäsenen oikeudet:
• oikeus koulutukseen
• oikeus ryhmän varusteisiin
• oikeus tehtävän mukaiseen perehdytykseen
• oikeus kieltäytyä tehtävästä
• oikeus tehtävän aikaiseen huoltoon
• oikeus jälkihuoltoon
• oikeus sovittuun kulukorvaukseen
• oikeus vakuutukseen

Hälytysryhmän jäsenen velvollisuudet:
• sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen
• hälytystehtävässä mahdollisesti kertyneen henkilöitä koskevan 

 mate riaalin hävittäminen asiallisesti
• yksityisyyden kunnioittaminen
• kouluttautuminen tehtävään ja tietojen ja taitojen ylläpito
• annettujen käskyjen noudattaminen
• raportointi ryhmänjohtajalle tai Vapepa-johtajalle
• kieltäytyminen epäsopivasta tehtävästä
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liite 2 
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liite 3 

ENSIHUOLTOSOPImUS (esimerkki)

1 Sopijaosapuolet
kaitalahden kunnan sosiaalitoimi
sPR kaitalahden osasto

2 Sopimuksen kohde

2.1 Ensihuoltoon osallistuva ryhmä, ryhmän valmius, tehtävät sekä 
 hälytys ja viestijärjestelmä

Ryhmä: kaitalahden auttajat (Ryhmä kuuluu sPR kaitalahden osastoon)
kokonaisvahvuus: 25 henkilöä
Minimivahvuus: 5 henkilöä
Ryhmän tavoitevalmius: 

5 henkilöä paikalle kahdessa tunnissa, 10 henkilöä paikalle viidessä tun-
nissa. Ryhmän tavoittaa Vapepa hälytyspäivystys numerosta:  
040 444  5555.

Ryhmän tehtävät:
•  hälytysmuonitus
•   vaatetus (osastolla sopimus kaitalahden s-marketin kanssa)
•   hätämajoitus
•   henkinen tuki
•  ensiapu ja perusterveydenhuolto
•   muu materiaalinen apu.

Ryhmän vastuuhenkilö:
erkki esimerkki
kaitalahdenkuja 3, 20316 kaitalahti
Puhelin (virka-aikana) 01 234 5678
GsM (koti): 050 123 4567
s-posti: e.esimerkki@gmail.com

Varahenkilö:
Anu Avulias
kivikatu 13, 20315 kaitalahti
Puhelin (virkaaikana) (01) 234 0123
GsM (koti): 0400 987 654
s-posti: a.avulias@gmail.com

2.2 Toimintaa koskevat rajaukset

sPR Vapaaehtoisryhmä varautuu toimimaan maksimissaan seitsemän vuoro-
kautta. Pidempikestoisista tilanteista sovittava erikseen sPR länsi-suomen 
piirin kanssa. 

sPR Vapaaehtoisryhmä on kaikissa tilanteissa velvollinen noudattamaan Pu-
naisen Ristin liikkeen sääntöjä sekä toimintaperiaatteita. Mikäli järjestöllä on 
joku oma poikkeuksellisen tärkeä tehtävä samanaikaisesti, pyritään sosiaali-
toimen kanssa sovittu tehtävä hoitamaan minimivahvuuksilla. 

suomen Punainen Risti varautuu toimimaan normaaliaikaisissa hätä- ja häiri-
ötilanteissa. järjestön toiminnasta poikkeusoloissa on sovittava erikseen.



41

3 ryhmän varustus ja muu välineistö sekä hankintapaikat
Ryhmällä on käytössään seuraava varustus ja välineistö:

•  henkilökohtaiset varusteet: Vapepan tunnuksin varustetut huomio-
liivit

•  perusensiapuvarusteet
•  kenttäkeittiö ja hälytysmuonituksen järjestämiseen tarvittavat elin-

tarvikkeet 70 henkilön muonittamiseen (täydennettävä   
kahden vuorokauden jälkeen)

•  kaksi telttaa (2 x 3m)
•  10 kpl 20 litran vesikanistereita
•  toimistotarvikkeita.

Ryhmä vastaa seuraavista kuluista:
•  ryhmän välineistön käyttökustannukset.

kunnan sosiaalitoimi vastaa seuraavasta varustuksesta ja välineistöstä 
 aiheutuvista kuluista:

•  muonitustehtävissä elintarvikkeiden kustannukset (tositetta  vastaan)
•  matkakustannukset (esimerkiksi polttoainekulut).

Muut tiedot:
•  ensihuoltoryhmällä on sopimus kaitalahden s-marketin kanssa muo-

nitus- ja vaatetustarpeiden noudosta tai hankkimisesta  kauppojen 
aukioloaikojen ulkopuolella.

  kaitalahden s-market
  kaitalahdenkatu 5, 20316 kaitalahti
  Puhelin 01 123 4569

4 Vastuut ja velvollisuudet
kunnan ja kuntayhtymien eri toimialoista vastaavien virastojen ja laitosten sosi-
aalitoimen tehtävistä pelastustoiminnassa määritellään pelastuslain   
6 §:n nojalla  pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 
6 §:n 16 kohdassa. sen mukaan kyseiset virastot ja laitokset teh täväalueensa, 
keskinäisen työnjakonsa ja kuntia koskevan lainsäädännön mukaisesti

c) vastaavat onnettomuuksien uhrien ja evakuoidun väestön majoituk-
sesta, muonituksesta, vaatetuksesta ja muusta perushuollosta, väes-
tönsuojelussa tarvittavasta raivaus- ja puhdistustoiminnasta sekä ensi-
avusta ja näihin tehtäviin tarvittavan väestönsuojeluorganisaation valmis-
teluista

d) huolehtivat yhteistoiminnassa muiden asiantuntijoiden kanssa psykoso-
siaalisen tuen ja palvelujen järjestämisestä niille, jotka uhreina, uhrien 
omaisina tai pelastajina ovat joutuneet osallisiksi onnettomuuteen.

sosiaalitoimella on kokonaisvastuu ensihuolto- ym. palveluiden järjestämises-
tä, myös silloin kun yhteistyöstä tai jonkun huoltotoiminnan osa-alueen hoi-
tamisesta on tehty sopimus muun tahon kanssa.

sPR vastaa oman/omien ryhmiensä toiminnasta. Varautumiseen liittyvistä jär-
jestelyistä sPR ja kunnan sosiaalitoimi sopivat yksityiskohtaisesti.
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Vapaaehtoisilla on velvollisuus ilmoittaa sovitulle sosiaalitoimen vastuuhenki-
lölle (puhelinnumero xx) oman toimintansa käynnistämisestä. Vapaaehtoisilla 
on vaitiolovelvollisuus.

Yhteistyösopimuksesta tiedotetaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.

5 raportointi ja seuranta
kunnan sosiaalitoimella on vastuu toiminnan seurannasta. seurantaa varten 
sPR:n ensihuoltotoimintaan osallistuva ryhmä/ryhmät raportoivat kirjallisesti 
toimintatilanteista esimerkiksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tilannerapor-
tilla. Tehdyt sopimukset pyydetään toimittamaan tiedoksi suomen Punaiseen 
Ristin keskustoimistoon ensihuollon suunnittelijalle:

suvi suunnittelija
sPR, keskustoimisto
Pl 168, 00141 Helsinki
Tehtaankatu 1 a, 00414 Helsinki
Puh. 09 129 31
Faksi 09 129 3338
etunimi.sukunimi@redcross.fi

6 koulutus
Alueellisia valmiuskoulutuksia:
 koulutus on osa valmiussuunnittelua. sPR vastaa omien vapaaehtoisten-

sa valmiuskoulutuksen järjestämisestä ja kustannuksista. kaitalahden 
kunnan alueella järjestetään erillisen koulutussuunnitelman mukaista yh-
teistoimintakoulutusta ja -harjoituksia. kaitalahden kunta vastaa yhteis-
ten koulutusten järjestämisestä ja kustannuksista.

7 korvaukset ja vakuutukset
kunnan on huolehdittava ensihuoltoryhmän henkilö- ja materiaalivakuutuk-
sista kunnan hälytyksissä. Muissa tapauksissa ensihuoltoryhmä huolehtii itse 
omista vakuutuksistaan.

8 Sopimuksen voimassaoloaika
sopimus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2008. sopimus on voimassa 

vuoden.
sopimuksen irtisanomisehdot:

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kum-
mallekin sopijapuolelle. sopimuksen sisältö tarkistetaan vuosittain sopi-
japuolten kesken.

kaitalahdella 17 päivänä tammikuuta 2008.

kaisa kyvykäs  Markku Mallikas
sosiaalijohtaja  Puheenjohtaja (virallinen nimenkirjoittaja)
kaitalahden kunta  sPR kaitalahden osasto
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VAPAAEHTOiSEN PElASTUSPAlVElUN JäSENJäRJESTÖT 

Autoliitto	 www.autoliitto.fi
Finlands	Svenska	Marthaförbund	 www.marthaforbundet.fi
Folkhälsan	 www.folkhalsan.fi
Johanniitat	 www.johanniitat.fi
Maa	ja	Kotitalousnaisten	keskus	 www.maajakotitalousnaiset.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys		 www.mpkry.fi
Maanpuolustuskiltojen	liitto	 www.mpkl.fi
Maanpuolustusnaisten	liitto	ry	 www.maanpuolustusnaistenliitto.fi
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto	 www.mll.fi
Marttaliitto		 www.martat.fi
Metsästäjäin	Keskusjärjestö	 www.riista.fi
Reserviläisliitto	 www.reservilaisliitto.fi
SFCaravan	 www.karavaanarit.fi
Sukeltajaliitto	 www.sukeltaja.fi
Suomen	Lentopelastusseura	 www.lentopelastus.fi
Suomen	Latu	 www.suomenlatu.fi
Suomen	Punainen	Risti	 www.redcross.fi
Suomen	Liikunta	ja	Urheilu	 www.slu.fi
Suomen	Meripelastusseura	 www.meripelastus.fi
Suomen	Metsästäjäliitto	ry	 www.metsastajaliitto.fi
Suomen	Mielenterveysseura	 www.mielenterveysseura.fi
Suomen	Moottoriliitto	 www.moottoriliitto.fi
Suomen	Palveluskoiraliitto	 www.palveluskoiraliitto.fi
Suomen	Partiolaiset	 www.partio.fi
Suomen	Pelastusalan	Keskusjärjestö	 www.spek.fi
Suomen	Pelastuskoiraliitto	 www.pelastuskoiraliitto.fi
Suomen	Radioamatööriliitto	 www.sral.fi
Suomen	Reserviupseeriliitto	 www.rul.fi
Suomen	Rauhanturvaajaliitto	 www.rauhanturvaajaliitto.fi
Suomen	Taksiliitto	 www.taksiliitto.fi
Suomen	Tiepalvelumiehet	 www.tiepalvelumiehet.fi
suomen Tiepalvelumiesliitto http://turuntori.com/kotisivut/?id=1009
Suomen	Työväen	Urheiluliitto	 www.tul.fi
Suomen	Uimaopetus	ja	Hengenpelastusliitto	 www.suh.fi
Suomen	Veneilyliitto	 www.veneilyliitto.fi
Suomen	WWF	 www.wwf.fi
Veteraanisuunnistajat
Elinkeinoelämän	keskusliitto	 www.ek.fi
FINNETliitto	 www.finnet.fi
Naisten	Valmiusliitto	 www.naistenvalmiusliitto.fi
Suomen	Ammattiliittojen	Keskusjärjestö		 www.sak.fi
suomen Humanitaarisen oikeuden seura
Suomen	Kuntaliitto	 www.kuntaliitto.fi
Suomen	Lääkäriliitto	 www.laakariliitto.fi
Suomen	Naisjärjestöjen	Keskusliitto	 www.naisjarjestojenkeskusliitto.fi
suomen osuuskauppojen keskuskunta www.s-kanava.net
TAPio Metsätalouden kehittämiskeskus www.tapio.net
Työturvallisuuskeskus	 www.tyoturva.fi
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Vapaaehtoisen ensihuolto-oppaassa käsitellään 
ensihuollon toimintamuotoja, Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun valmiutta, käytännön 
auttamistilanteita sekä viranomaistoimintaa. 

Opas on tarkoitettu ensihuollon peruskurssin 
opintomateriaaliksi.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
c/o suomen Punainen Risti
keskustoimisto
020 701 2000
Tehtaankatu 1a
00140 Helsinki

vapepa.fi


