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Mitä on henkinen tuki? 
 

Punaisen Ristin henkisen tuen toi-

minta on vapaaehtoistoimintaa. Sen ta-

voitteena on luoda tai palauttaa ihmis-

ten turvallisuuden tunne. Turvallisuutta 

vahvistetaan olemalla rauhallisesti 

läsnä, kuuntelemalla, antamalla realis-

tista toivoa, luomalla yhteyksiä lä-

hiomaisten välille, antamalla ohjeita ja 

ohjaamalla ihmisiä tarvittaessa jat-

koavun piiriin.  

 

Henkinen tuki on osa kaikkea Punai-

sen Ristin toimintaa. Ympäri Suomen 

toimii noin 500 paikallisosastoa, joiden 

vapaaehtoiset tukevat oman yhteisönsä 

henkistä kriisinsietokykyä päivittäin esi-

merkiksi ystävä- tai ensiaputoiminnan, 

maahanmuuttajille suunnatun toiminnan 

sekä seksuaaliterveystyön ja päihdetyön 

kautta. Arkipäivän auttamistyössä han-

kittua osaamista ja verkostoja voidaan 

hyödyntää myös äkillisissä auttamisti-

lanteissa.  

 

Koulutettujen vapaaehtoisten muo-

dostamat henkisen tuen hälytysryhmät 

toimivat viranomaisten apuna esimer-

kiksi tulipalojen jälkihoidossa. Kun on-

nettomuus tai häiriötilanne koskee ko-

konaista yhteisöä, vapaaehtoiset autta-

vat esimerkiksi päivystämällä katuparti-

oissa. 

 

 

Henkinen tuki on osa kaikkea Punaisen Ristin toimintaa. Kuva: Niklas Meltio, Suomen Punai-

nen Risti 
 

 

Punaisen Ristin psykososiaalinen 

tuki 
 

Suomen Punaisen Ristin tarjoama psykososiaalinen tuki vah-

vistaa ihmisten ja yhteisöjen selviytymistä arjessa, kriisien ai-

kana ja kriisien jälkeen. 

 

Tuki voi olla vapaaehtoisten antamaa ei-ammatillista hen-

kistä tukea ja psykologien valmiusryhmän antamaa amma-

tillista tukea. Punaisen Ristin psykososiaalinen tuki on osa vi-

ranomaisten, järjestöjen ja kirkon muodostamaa psykososiaa-

lisen tuen palvelujen kokonaisuutta. Tuki on aina luottamuk-

sellista ja tuen antajia sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

 

Henkisen tuen koulutus 
 
Henkinen tuki on kansalaistaito, jota voidaan opettaa ja 

oppia. Punainen Risti järjestää henkisen tuen koulutusta 

omille vapaaehtoisilleen ja aiheesta kiinnostuneille kansalai-

sille. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien henki-

sen tuen tuntemusta ja vahvistaa heidän valmiuttaan toimia 

tilanteissa, joissa henkistä tukea tarvitaan. 

 

Vuosittain Punainen Risti järjestää kymmeniä henkisen 

tuen koulutustilaisuuksia ympäri Suomen. Vuonna 2014 kou-

lutuksiin osallistui lähes 760 ihmistä. 

 

  

Henkisen tuen hälytys-

ryhmät 2014 

 

565  AUTETTUA 

 

93 HÄLYTYSTEHTÄVÄÄ 

 

166 VAPAAEHTOISTA AUTTAMASSA 

 

Lisätietoja: https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseen-onnettomuuteen.punainenristi.fi/ 
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1. AU PSYKOSOSIAALISEN TUEN AUTTAMISEN MUODOT 
 
 

Henkinen tuki 

 

Punaisen Ristin henkisen tuen hälytysryhmät hälytetään viranomaisten tueksi joko Punaisen Ris-

tin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä ryhmän 

yhteyshenkilöön. 

 

Henkisen tuen vapaaehtoiset tekevät viranomaista tukevaa vapaaehtoistyötä. Myös terveyden-

huollon ammattihenkilöt, jotka ovat vapaaehtoistehtävässä, toimivat maallikkoauttajina. Henki-

sen tuen tehtäviin eivät kuulu ammattilaisille kuuluvat tehtävät, kuten suruviestin vieminen tai 

jälkipuinti-istunnot. Ammattiapua tarvitsevat autettavat ohjataan ammattiavun piiriin.  

 

Psykologien valmiusryhmä 

 

Psykososiaalinen tuki onnettomuus- ja häiriötilanteissa ja niiden jälkeen on viranomaisten teh-

tävä. Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä toimii viranomaisten tukena silloin, kun viran-

omaisten omat resurssit eivät äkillisessä tilanteessa riitä. Valmiusryhmän tarjoama tuki on am-

matillista ja tilaajalle maksullista.  

 

Erillisissä poikkeustapauksissa Punainen Risti voi osallistua myös onnettomuus- ja häiriötilantei-

den jälkitukeen järjestämällä ammatillisesti johdettua tukea katastrofirahaston 

kautta. Näistä poikkeustapauksista päättää pääsihteeri. Tällöin Punainen Risti voi myös 

järjestää keräyksen onnettomuuden tai häiriötilanteen uhrien auttamiseksi. 

 

Auttava puhelin 

 

Auttavan puhelimen päätarkoituksena on antaa henkistä tukea soittajille, mutta tarpeen mukaan 

auttava puhelin voi toimia myös neuvontapuhelimena. Onnettomuuksissa, joissa mahdollisia uh-

reja on paljon, ihmisille voidaan tarjota mahdollisuus ilmoittaa auttavaan puhelimeen tietoja ka-

donneista läheisistään löytymisen helpottamiseksi. Päätöksen auttavan puhelimen avaamisesta 

tekee Punaisen Ristin keskustoimiston valmiuden yksikön päällikkö. 

 

Apu verkossa ja sosiaalisessa mediassa 

 

Onnettomuus- tai häiriötilanteessa Punainen Risti jakaa verkkosivuillaan tietoa siitä, miten ihmi-

set voivat auttaa itseään ja muita. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten selviytymiskeinoja ja tur-

vallisuuden tunnetta sekä kertoa Punaisen Ristin auttamistyöstä. 

 

Tukinet on järjestöjen yhteinen verkossa toimiva kriisikeskus. Punaisen Ristin Nuorten turvatalot 

järjestävät kahdesti viikossa erityisesti nuorille suunnattuja chat-keskusteluja eri teemoista. On-

nettomuus- tai häiriötilanteessa turvatalot aukaisevat Tukinetissä kriisichatin. Tukinettiä ylläpi-

tää Suomen Mielenterveysseura. 

 

Yhteisöllinen tuki onnettomuus- tai häiriötilanteen jälkeen 

 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat tarvittaessa järjestää yhteisöä vahvistavan hankkeen on-

nettomuus- tai häiriötilanteen jälkeen. Hankkeen tavoitteena on auttaa yhteisöä sopeutumaan 

muuttuneeseen tilanteeseen ja auttaa sen jäseniä palaamaan arkeen. Käytännössä hanke voi-

daan toteuttaa esimerkiksi harrastekerhon tai yhteisön yhteisen virkistystoiminnan muodossa.  

http://www.punainenristi.fi/

