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KADONNUT?

helpotusta          
epätietoisuuteen:  
henkilö-
tiedustelu  
ja viestit

Amina lähti miehensä ja kahden lapsensa 
kanssa pakoon Afganistanin sisällissotaa. 
Monivaiheisen matkan aikana hän 
joutui erilleen perheestään. Amina pääsi 
Suomeen ja odotti läheistensä tulevan  
perässä, mutta heitä ei kuulunut. 
Afganistaniin jääneet sukulaisetkaan  
eivät tienneet heidän olinpaikkaansa. 
Amina täytti Punaisen Ristin henkilö- 
tiedustelulomakkeen, 
joka lähetettiin mm. 
Pakistanin Puolikuulle. 
Mies ja lapset löytyi- 
vät Islamabadista. ?

amina löysi miehensä  
ja lapsensa 

HELPOTUSTA EPÄTIETOISUUTEEN 
Punainen Risti tarjoaa helpotusta epätietoisuu-
teen auttamalla erilleen joutuneita perheenjäse-
niä löytämään toisensa ja pitämään keskenään 
yhteyttä. Näin järjestömme on toiminut perus-
tamisestaan lähtien. 

Sota-alueilla työtä johtaa Punaisen Ristin 
kansainvälinen komitea (ICRC). Se tekee vuosit-
tain noin 10 000 uutta henkilötiedustelua 
(tracing) ja välittää yli 500 000 viestiä (Red Cross 
Message). 

Kaikki Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
kansalliset yhdistykset (186) osallistuvat perhei-
den yhdistämiseen. 

Suomen Punainen Risti on osa tätä maail-
manlaajuista verkostoa. Teemme vuosittain noin 
150 henkilötiedustelua yli 30 maassa. Viestejä 
välitämme Suomesta vuosittain noin 50 ja 
vastaanotamme saman verran muista maista. 

  
NÄIN TEHDÄÄN HENKILÖTIEDUSTELU 
Henkilötiedustelun voi tehdä omainen tai hänen 
huoltajansa/edustajansa. Hän täyttää Punaisen 

Ristin lomakkeen, jossa kysytään muun muassa 
etsittävän henkilötiedot ja viimeinen tunnettu 
osoite. 

Suomen Punainen Risti lähettää henkilö-
tiedustelulomakkeen sen maan Punaiseen Ristiin 
tai Punaiseen Puolikuuhun, jossa kadonnutta 
etsitään. Palvelu on luottamuksellista, eikä 
etsittävän henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille. 
Paikallinen Punainen Risti tai Punainen Puolikuu 
saattaa kuitenkin etsiä henkilöitä esimerkiksi 
virallisista rekistereistä. 

Kun etsittävä löytyy, hän voi itse päättää, 
saako Punainen Risti ilmoittaa hänen osoitteensa 
omaisille.

Vaikka etsintä ei tuottaisi tuloksia, etsittä- 
vän henkilötiedot jäävät Punaisen Ristin tieto-
kantaan. Jos uutta ilmaantuu, etsintä aloitetaan 
uudestaan.  

TÄLLAINEN ON PUNAISEN RISTIN VIESTI
Punainen Risti auttaa perheenjäseniä myös 
pitämään yhteyttä toisiinsa, kun normaali posti- 
tai teletietoliikenne ei sodan tai onnettomuuden 
vuoksi toimi. Järjestömme välittää viestejä siihen 
asti, kunnes yhteydet normalisoituvat. Viesti 
kirjoitetaan valmiille lomakkeelle. Se saa sisältää 
vain henkilökohtaisia tai perheen kuulumisia 
valokuvineen – politikointi on kiellettyä. Viestiin 
ei voi liittää myöskään esimerkiksi rahaa eikä 
lääkkeitä. 

Punainen Risti vie viestit eteenpäin oman 
verkostonsa kautta ja jakaa ne joko suoraan 
vastaanottajille tai julkaisee vastaanottajien 
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Sodan ja suuren onnettomuuden  
aiheuttamista kärsimyksistä  

tuskallisimpia on epätietoisuus.  
Mitä on tapahtunut  

läheisilleni? 
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Angolalainen Samuel (9) kadotti vanhem-
pansa, kun sotilaat olivat hänen koulussa 
ollessaan tuhonneet perheen kodin. Hän 
etsi heitä kauan, mutta turhaan. Samuelin 
setä auttoi hänet sodan jaloista pakoon 
ja hän päätyi Suomeen. Täällä hän aloitti 
vanhemmistaan henkilötiedustelun. Eräänä 
päivänä Punainen Risti tavoitti hänen 
kaukaisen sukulaisensa, joka tiesi kertoa,  
että Samuelin äiti saattoi olla Kanadassa. 
Etsintä siirrettiin Kanadan  
Punaiseen Ristiin, joka 
vihdoin löysi äidin.       

?

LISÄTIETOJA
Lisätietoja ja lomakkeita Suomen Punaisen Ristin 
toimistoista ja netistä osoitteesta 
www.punainenristi.fi/henkilotiedustelu

Keskustoimisto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki
020 701 2000

Piiri- ja aluetoimistot
Helsinki/Helsingfors 020 701 2000
Joensuu 0400 158 390
Jyväskylä 014 611 411
Kouvola 020 701 2710
Kuopio 0400 158 397
Mikkeli 015 151 131
Oulu 020 701 2610
Pori 020 701 2820
Rovaniemi  020 701 2560
Seinäjoki 06 429 5800
Tampere 020 701 2770
Turku 020 701 2400

Mariehamn 018 528 503
Vasa 06 317 4549
Åbo 020 701 2500

nimilistoja pakolaisleireillä, sanomalehdissä 
tai radiossa. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, 
Punainen Risti palauttaa viestin lähettäjälle. 
Lomakkeeseen merkitään syy, miksi vastaan-
ottajaa ei tavoitettu.

TIETOTEKNIIKKA APUNA
Nykyään Punaisen Ristin kansainvälinen komitea 
tallentaa sodan uhreista eri puolilla maailmaa 
keräämänsä tiedot tietokantoihin. Niistä laajim-
mat koskevat Ruandaa ja Balkania. Kaikki tiedot 
ovat myös muiden humanitaaristen järjestöjen 
käytettävissä.

Komitea ylläpitää perheenyhdistämisen 
apuna myös nettisivuja (Family Links), joiden 
kautta on mahdollisuus etsiä kadonneita 
perheenjäseniä. Sinne voi kirjata omat yhteystie-
tonsa ja etsittävien henkilöiden nimet. Sivusto 
löytyy osoitteesta www.familylinks.icrc.org.
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PERUSTANA KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET 
Sota-alueilla Punaisen Ristin työ perheenjäsenten 
yhteyksien palauttamiseksi perustuu Geneven 
sopimuksiin ja niiden lisäpöytäkirjoihin. Niissä 
todetaan muun muassa:

 
• Jokainen henkilö, joka on selkkauksen osapuolen 
alueella tai sen valtaamalla alueella, on oikeutettu 
antamaan perheensä jäsenille, missä nämä lienevät- 
kin, henkilökohtaista luonnetta olevia tietoja sekä 
vastaanottamaan sellaisia. (4. Geneven sopimus 
1949, art. 25)
• … kansainväliset humanitaariset järjestöt pitävät 
ensisijaisesti mielessä perheiden oikeuden tietää 
sukulaistensa kohtalosta. (I lisäpöytäkirja 1977, art. 
32)
• Korkeiden sopimuspuolten ja selkkausten osa-
puolten tulee helpottaa kaikin mahdollisin tavoin 
aseellisen selkkauksen johdosta hajalle joutuneiden 
perheiden yhdistämistä ja rohkaista erityisesti tätä 
tehtävää suorittavien humanitaaristen järjestöjen 
työtä, jota tehdään yleissopimusten ja tämän pöytä-
kirjan määräysten mukaisesti ja kunkin osapuolen 
turvallisuusmääräysten rajoissa. (I lisäpöytäkirja 1977, 
art. 74)   

www.punainenristi.fi

Näillä periaatteilla 
toimimme
inhimillisyys
tasapuolisuus
puolueettomuus
vapaaehtoisuus
riippumattomuus
ykseys
yleismaailmallisuus

samuelin äiti oli 
sittenkin elossa

Mohamed oli paennut levottomasta 
Somaliasta ja tullut Suomeen hakemaan 
turvapaikkaa. Hän oli kadottanut yhtey-
den perheensä jäseniin sen jälkeen, kun 
toisen klaanin sotilaat olivat hyökänneet 
hänen vanhempiensa kotiin. Mohamed 
lähetti Punaisen Ristin kansainvälisen 
komitean ja BBC:n yhteistyössä tekemään 
radio-ohjelmaan omaistensa  
etsintäpyynnön. Moha-
medin sisar kuuli nimensä 
radio-ohjelmassa ja  
kirjoitti Punaisen Ristin 
viestin veljelleen. ?

mohamed sai viestin 
sisareltaan
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