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Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan
ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja 
tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja 
erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi, niiden 
vaikutusten lieventämiseksi ja seurauksista 
selviämiseksi.

Punaisen Ristin valmiustoiminta täydentää 
viranomaisvalmiutta.

Punainen Risti:

- tukee ja avustaa viranomaisia paljon pelastushenkilöstöä 
vaativissa tehtävissä

- ylläpitää suuronnettomuus- ja erityistilanteita varten 
valtakunnallista psykologien valmiusryhmää
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Perusta Punaisen Ristin 
valmius toiminnalle 

Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä 
säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin 
laki (238/2000),  asetus (811/2005), laki 
veripalvelutoiminnasta (968/1994)

Punaisen Ristin humanitäärisen toiminnan periaatteet

Suomen Punainen Risti varautuu normaaliaikojen 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin samoja 
toimintaperiaatteita noudattaen kuin viranomaiset ja muut 
julkisyhteisöt. 

Suomen Punainen Risti ylläpitää toimintavalmiuttaan 
normaaliaikana ja sopeuttaa organisaationsa häiriö-
ja poikkeusolotilanteissa
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Sauvo
Masku
Taivassalo-Kustavi
Salo/Perniö
Nousiainen
Salo/Halikko
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EVAKUOINTI-
KESKUSHARJOITUS
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Sopimus SPR –
Turun/Salon kaupunki

• Pelastuslain 379/2011 46 § 5 kohdan mukaan kunnan ja 
kuntayhtymien sosiaali- ja terveysviranomaiset … 
psykososiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden 
johdosta hätään joutuneiden huollosta ja 
majoituksesta.

• Sosiaali- ja terveystoimella on kokonaisvastuu 
ensihuolto- ym. palveluiden järjestämisestä, myös 
silloin kun yhteistyöstä tai jonkun huoltotoiminnan 
osa-alueen hoitamisesta on tehty sopimus muun 
tahon kanssa. 

• SPR:n vapaaehtoisryhmät avustavat viranomaisia 
tarvittaessa uhrien ja heidän omaistensa 
psykososiaalisen tuen järjestämisessä sekä 
onnettomuuksiin liittyvissä tiedustelu- ja 
kirjaamistehtävissä.
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• Hälytyksen vastaanottajana toimii sosiaalipäivystys, joka 
hälyttää SPR:n ja antaa sosiaali- ja terveysviranomaisen 
tehtäväksi annon seuraavasti:

• Päivittäisissä tilanteissa hälytetään Suomen 
Punaisen Ristin Turun/Salon seudun 
henkisen tuen ryhmä.

• Muissa tilanteissa hälytetään /annetaan 
viranomaisen toimeksianto Suomen 
Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin 
palvelupisteeseen virka-aikana tai piirin 
henkilökunnan valmiuspäivystäjälle piirin 
valmiussuunnitelman mukaisesti.

Sopimus SPR –
Turun/Salon kaupunki
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Turun kaupungin Hyton 
valmiussuunnitelma
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Harjoitustavoitteet

• Luoda toimintasuunnitelma/toimintakortti 
evakuointikeskuksen perustamisessa 
tukemiseen (sopimustehtävä)

• Harjoituttaa toimivaa johtoa 
– operatiivinen johto ja ryhmänjohtajat

• Luoda toimijoille käsitys, mikä on 
evakuointikeskus

• Harjoitus toteutettiin osana Äkkilähtö-
harjoitussarjaa, mutta siitä irrallisena
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Harjoitustilanne

• Kerrostalo, 
– Osoite Harjoituskatu 1, Turku, Kaksi porrasta, 7 kerrosta

• Tulipalo A-rapussa, 1 ja 2. krs:n huoneistossa

• Lauantaiaamu 1.10.2016

• Ei tietoa muiden asuntojen vahingoista

• Palokunta evakuoinut kaikki talossa olleet

– Asukkaat ja kyläilijät 

• Evakuointi n. klo 8.00 aamulla

– Osa vielä nukkumassa, osa täysissä pukeissa

• Evakuoidut tuodaan kahdella linja-autokuljetuksella 
evakuointikeskukseen

• Evakuoituja n. 50 henkilöä, joista n. 20 on ulkomaalaistaustaisia

• Mukana rollaattorilla ja kyynärsauvoilla kävelevät, kaksi lasta ja 
yksi evakuoitu koira
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Evakuoitujen roolit

• Kaikilla käytössä omat tai keksityt 
taustatiedot

• Kaikki eivät puhu suomea tai 

ruotsia

• Osa tarvitsee ensiapua                      
(mm. migreeni, diabetes)

• Osa tarvitsee henkistä tukea

• Osalla puuttuu lääkkeet, päivävaatteet, 
kengät, silmälasit, kännykkä, kukkaro, 
henkilöpaperit yms.

• Osa pyrkii saamaan lisätietoja (mm. kissa)

Kuvat:SPR/Jussi Vierimaa
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Hälytys 8.01

1. Valmius perustaa evakuointikeskus 
Kupittaan 
urheiluhalliin, ensimmäiset 
evakuoidut saapuvat noin 10.00

2. varautua noin 100 henkilöön

3. joiden luettelointi, joista

4. kolmannekselle yhden yön majoitus

5. muonituksen aloittaminen,  
muonitusvastuu siirtyy kaupungin 
huoltoryhmälle klo 15
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Valmistelu

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Evakuointikeskus

Kuva: SPR Turun osasto/Mika Vilpo
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Vastaanotto

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa



www.punainenristi.fiTunnettu auttamisesta

Kirjaus

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Haastattelu ja kartoitus
Materiaalinen apu

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Henkistä tukea 
ja ensiapua

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Muonitusta

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Majoitusta

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Tietoa ja 
huolenpitoa

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Evakuointikeskuksen 
organisaatio (osastot)

Osaston
operatiivinen

johtaja

Kirjaus ja 
kulun-

valvonta

Opastus
Kotimaan

apu
Muonitus Majoitus Huolto Ensiapu

Henkinen
tuki

Tilanne-
keskus

Varajohtaja

Kuva: SPR Turun osasto/Mika Vilpo
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Organisaatio 
(piiri)

Valmiuden taktinen johto
Tuki ensihuoltoon
Tiedotus
Tilannekuva

Maakunnallinen Punainen Risti
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Piiri – osasto
tuki ja ohjaus

Strateginen, taktinen ja suorittava rooli

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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Piirin taustaroolit
Tilannetietoisuus, asiantuntijuus,                                    
tiedotus, resurssit, yhteydet

Kuvat: SPR/Sirpa Lehtimäki ja Jussi Vierimaa
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www.punainenristi.fi

www.vapepa.fi

tommi.virtanen@punainenristi.fi

020 701 2405

Vapaaehtoisjärjestöjen valmiustoiminta
viranomaisten apuna


