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Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Helsingissä 11.6.2017 päätti 
järjestön toimintalinjauksesta vuosille 2018-2020.

Painopistealueina ovat mm:

• Parannetaan valmiussuunnittelun laatua

• Lisätään sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä

• Parannetaan osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen kattavuuden

• Parannetaan johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä johtamisjärjestelmää ja 
ylläpitämällä tilannekuvaa

Kokonaisvalmiuden koulutusohjelman 
taustaa 1(2)
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Kokonaisvalmiuden koulutusohjelman 
taustaa 2 (2)

• Kokonaisvalmiuden koulutusohjelman tarkoituksena on tukea osastoja 
auttamisvalmiuden kehittämisessä yleiskokouksen toimintalinjauksen 
mukaisesti.

• Jokaisen osaston ei tarvitse painia yksin asioiden kanssa, vaan asioita tehdään 
yhdessä koulutusohjelman aikana.

• ”Yhdessä olemme enemmän”
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Koulutusohjelman painopiste 
on äkillisessä avuntarpeessa

Koulutusohjelmassa keskitytään: 
1) Etukäteistoimiin
2) Auttamistoiminnan harjoitteluun
3) Toimintakykymme kehittämiseen.

Valmistautuminen =arki Osaammeko toimia? Toipuminen ja kehittyminen

HÄIRIÖ HUOM!



Löydä oma tapasi auttaa!                                          hame.punainenristi.fiYhdessä olemme enemmän Tommi Mattila lokakuu 2018

Talvi 
2019

Kevät 
2019

Lokakuu 
2018

Syksy 
2019



Löydä oma tapasi auttaa!                                          hame.punainenristi.fiYhdessä olemme enemmän Tommi Mattila lokakuu 2018

Kokonaisvalmiuden 
koulutusohjelma, mitä sen jälkeen?

• Koulutusohjelma luo pohjan uudenlaiselle valmiusajattelulle: ” Olen Punaisen Ristin edustaja 
paikkakunnalla ja minulla on tarvittaessa koko järjestön tuki takanani”. 

• Koulutus ei ole tärkeintä, vaan kaikki se, mitä tämän jälkeen yhdessä tehdään!

• Koulutusohjelman jatkotoimina tehdään alueellisia valmiussuunnitelmia, joissa kuvataan miten 
Suomen Punainen Risti toimii ja millä resursseilla.

• Koulutusohjelman myötä saattaa nousta esiin tarve esimerkiksi uusille, yhteisille toimintaryhmille 
tai koulutuksille (esimerkiksi henkisen tuen ja ensihuollon peruskoulutus kaikille toimijoille, 
yhteiset valmiusharjoitukset jne).  
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1. Tämän illan tavoitteena on kirkastaa osanottajille Suomen Punaisen 
Ristin toiminnan perusteita.

2. Tämän illan aikana vastataan kysymykseen miksi olemme olemassa ja 
mitkä normit, ohjeet ja sopimukset ohjaavat toimintaamme. 

3. Tämän illan aikana tutustutaan lisäksi SPR:n muihin toimijoihin, joilla on 
osuutta SPR:n kokonaisvalmiudessa.

Tämän illan tavoite ja sisältö
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SPR:n valmiustoiminta > ensiapuryhmät ja Vapepa

Valmiustoiminta käsitteenä

Valmiustoiminta on kaikkea sitä toimintaa, jolla kehitetään ja ylläpidetään järjestön kaikkien 
yksiköiden toimintakykyä selviytyä yhteistyössä niistä tehtävistä, joihin meidän tulee vastata 
arvojemme, sääntöjemme ja sopimuksiemme mukaan (TMa).

Eli perinteinen valmiustoiminta tulee nähdä isompana kokonaisuutena. Erilaiset ryhmät ja 
verkostot ovat vain välineitä.
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• Valtioneuvoston periaatepäätös / 2.11.2017: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

• Valtioneuvoston kanslia, 12.12.2017: Kolmas sektori viranomaisten 
turvallisuustoiminnan tukena

• 20.4.2017 SPR:n suunnitelma kokonaisvalmiuden kehittämisestä 
(keskustoimisto)

• SPR:n yleiskokouksen toimintalinjaukset 

Yhteiskunta ympärillämme 
muuttuu, mitä meidän tulisi tehdä?

1) Valmiutta tulee tarkastella kokonaisuutena

2) Verkostoituminen osastojen ja muiden toimijoiden kanssa
3) Viranomaisten kanssa maakunnalliset yhteistyösopimukset
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Järjestön kokonaisvalmiudella tarkoitetaan järjestön kaikkien 
resurssien joustavaa käyttöä onnettomuuksien ja häiriö-
tilanteiden hallinnassa ja toipumisvaiheessa.

Kokonaisvalmius perustuu henkilöstöön, osaamiseen, aineelliseen 
valmiuteen, järjestelmiin ja prosesseihin sekä kykyyn kanavoida 
ihmisten auttamisen halu johdetusti mukaan toimintaan. 

Lähde:  20.4.2017 SPR:n suunnitelma kokonaisvalmiuden kehittämisestä

Ajatus järjestömme kokonaisvalmiudesta
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Aiemmin:

• Toimintaryhmien 
tukeminen

• Yhteistyön tukeminen

• Valmiussuunnitelma 
lomakkeen 
täyttäminen

Löydetäänkö uutta lähestymistapaa 
osastojen auttamisvalmiuden 
tukemiseksi?

Jatkossa:
• SPR:n kokonaisvalmiusajattelu: 

”Yhdessä olemme enemmän”

• Alueelliset valmiussuunnitelmat

• Alueelliset yhteistyösopimukset ja 
toimintaryhmät

• SPR:n valmiusharjoitukset
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