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Tommi Mattila

Valmiuspäällikkö

Suomen Punainen Risti

Hämeen piiri

SPR:n kokonaisvalmiuden 
koulutusohjelma 2018-2019

1. osa 2. tunti syksy 2018
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1. Tunti
Koulutusohjelman esittely ja tavoite

Tämän illan tavoite

Yhteiskunta muuttuu, me muutumme

Kokonaisvalmius käsitteenä

Voimmeko muuttaa perinteistä lähestymistapaamme?

Esittäytyminen

2. Tunti
Yhdessä olemme enemmän

Mistä kaikki alkoi

Toimintaamme ohjaavat normit

Kokonaisvalmius, mitä kaikkea olemme

Illan ohjelma
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Aikojen alussa……ihminen 
oli pieni 
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Aikaa myöten……ihminen oppi 
yhdessä metsästämään elääkseen 
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Valitettavasti ihminen oppi myös 
vahingoittamaan toisiaan

Solferinon taistelu

Solferinon taistelu oli Italian 
itsenäisyyssodan aikana käyty taistelu 
keskenään liittoutuneen Ranskan ja 
Sardinian kuningaskunnan joukkojen, 
sekä Itävallan joukkojen välillä 
italialaisen Solferinon kaupungin ja San 
Martinon kylän alueella. 

Kuva: 24.5. 1859 Sardinialaiset hyökkäävät San 

Martinossa. Maalannut Luigi Norfini.
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Henri Dunant

Sveitsiläinen liikemies Henri Dunant (8.5. 1828 –
30.10.1910) oli kesällä 1859 matkalla nykyisessä 
Pohjois-Italiassa kun siellä käytiin Solferinon taistelu.

Dunant järjesti yhdessä lähiseutujen asukkaiden 
kanssa apua taistelussa haavoittuneille sotilaille.

Kokemuksistaan Dunant kirjoitti vuonna 1862 kirjan 
Solferinon muisto, jossa hän ehdotti kahta asiaa.

1. Ensinnäkin hän toivoi, että perustettaisiin 
vapaaehtoisjärjestö auttamaan sodan uhreja. 

2. Toiseksi hän halusi, että haavoittuneiden sotilaiden 
hoito turvattaisiin kansainvälisin sopimuksin
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Kansallisia yhdistyksiä alkoikin syntyä 
nopeasti eri puolille Eurooppaa ja 
myöhemmin myös muihin maanosiin. 

Monessa maassa tehtäväksi otettiin alusta 
alkaen myös suuronnettomuuksien uhrien 
avustaminen ja taistelu kulkutauteja 
vastaan. 

Suomeen kansallinen yhdistys perustettiin 
toukokuussa 1877 nimellä Yhdistys 
haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa 
varten.

Punaisen Ristin liike Suomessa

1918 Punaisten ensiapusairaala Tampereella. SPR kuva-arkisto.
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Ihmisillä tahto tukea 
Punaisen Ristin toimintaa

Valmius tukea ihmisiä arjessa 
selviytymiseen

Valmius auttaa jokapäiväisissä 
onnettomuuksissa

Valmius auttaa 
vakavissa 

häiriötilanteissa

Avun 
vastaanotto

SPR:llä on valmius ottaa vastaan 
kansainvälistä apua ja tukea Punaisen Ristin 
liikkeeltä.

Vapaaehtoisten lisäksi avustustyöntekijät ja muu 
ammattihenkilöstö auttaa vakavissa ja pitkittyvissä 
avustustilanteissa.

Arjen toiminnan kautta auttavien lisäksi 
hälytysryhmien vapaaehtoiset ovat nopeassa 
hälytysvalmiudessa.

Vapaaehtoiset auttavat arjessa selviytymisessä, 
esimerkiksi ystävätoiminnan kautta.

Toiminnan mahdollistavat kaikki liikkeen aatetta 
sekä taloutta tukevat tahot.
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Toimintaamme ohjaavat lait ja sopimukset

ÅLaki ja asetus Suomen Punaisesti Rististä

ÅYhteistyöpöytäkirja STM:n kanssa

ÅYhteistyöpöytäkirja SM:n kanssa

ÅYhteistyöpöytäkirja poliisin kanssa

ÅSopimus Maahanmuuttoviraston kanssa

Å Alueelliset ja paikalliset sopimukset
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Laki (238/2000) 25.2.2000 Suomen Punaisesta Rististä

ÅPunaisen Ristin liikkeen edustaja Suomessa

ÅTunnuksen käyttöoikeus

ÅYhdistyslain soveltaminen

Asetus (827/2017) 7.12.2017 Suomen Punaisesta Rististä

ÅJärjestön tarkoitus ja toimintamuodot

ÅJärjestön säännöt (toimielimet, jäsenet, luottamistoimet 
jne…)

Toimintaamme ohjaavat lait ja sopimukset
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Asetus (827/2017) 7.12.2017
Järjestön tarkoitus

Järjestön säännöt on vahvistettu asetuksella (827/2017). Ne astuivat voimaan 1.1.2018. Järjestön 
tarkoituksena on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen perusperiaatteiden 
(Punaisen Ristin perusperiaatteet) mukaisesti:

1) kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia;
2) edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa;
3) pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla;
4) auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi
ja lieventämiseksi;
5) tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten
aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi;
6) edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä;
7) edesauttaa vapaaehtoistoimintaa ihmisten auttamiseksi;
8) edistää auttamisvalmiutta; sekä
9) lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan.
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Å SPR ylläpitää ja kouluttaa vapaaehtoisryhmiä, jotka tukevat viranomaisten toimintaa. 

Å Viranomaisten tukena riittävä määrä mm. ensiapu-, ensihuolto- ja psykososiaalisen tuen 
ryhmiä. 

Å SPR koordinoi häiriötilanteissa viranomaisten tukena toimivia Vapepaan kuuluvia järjestöjä 
sekä muita vapaaehtoisryhmiä

Å SPR kouluttaa ja ylläpitää asiantuntijaryhmiä kriisi- ja onnettomuustilanteiden varalle. 

Å SPR koordinoi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vapaaehtoistoimintaa häiriötilanteissa

Å STM suosittelee, että kunnat sopivat paikallisesti SPR:n kanssa vapaaehtoisten käytöstä, 
hälyttämisestä ja koordinoinnista. 

Yhteistyöpöytäkirja varautumisesta ja 
ensiaputoiminnasta sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Suomen Punaisen Ristin välillä 17.2.2014
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”Järjestöjen  perustehtävien  mukainen  osaaminen  tulee  ottaa  huomioon 
erityistilanteissa viranomaisten työtä täydentävänä ja tukevana voimavarana.  

Näitä  ovat  muun  muassa  1) majoitukseen,  2) muonitukseen,  3) 
vaatetukseen, 4) kuljetukseen, 5) ohjaukseen, 6) kriisi- ja ensiapuun ja 7) 
yleiseen opastukseen liittyvät tehtävät sekä taloudellinen avustaminen ja psyko-
sosiaalinen tuki.

Sosiaalitoimen  tulee  kartoittaa  alueellaan  toimivat  järjestöt  ja  sopia niiden 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja työnjaosta erilaisissa turvallisuus- ja  
erityistilanteissa.

Järjestöjen  kanssa  tulee  sopia  yhteistyöstä myös valmiussuunnitelman 
laatimisessa sekä varautumiskoulutuksiin ja valmiusharjoituksiin osallistumisessa.”

Sosiaalitoimen valmiussuunnittelu 
opas 2008 (STM)
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Å Todetaan SM:n hallinnonalan yhteistyön tavoitteet ja 
muodot normaalioloissa, häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa.

Å Ylläpidetään ensiapu- ensihuolto- ja psyko-sosiaalisen 
tuen ryhmiä

Å Valmius perustuu kattavaan vapaaehtoistoimijoiden 
verkostoon ja järjetön kokonaisvalmiuteen

Yhteistyöpöytäkirja sisäministeriön ja 
Suomen Punaisen Ristin välillä 26.4.2018
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Å Poliisihallitus, Suomen Punainen Risti, Suomen 
Meripelastusseura ry ja Suomen Lentopelastusseura ry

Å Kattaa kaiken poliisin Vapepa-järjestöjen yhteistyön

Å Poliisin oma tarkentava ohje ” Poliisin ja 
vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyö”

Å Valmiuskorvaus 400 e/ tehtävä

Sopimus poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen 
yhteistoiminnasta 4.12.2015
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Sopimus pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien 
vastaanoton liittyvistä tukipalveluista

Sopimuksella pyritään turvaamaan vastaanoton järjestäminen sekä jatkuva kehittäminen 
käyttämällä SPR:n erityisosaamista kansallisesta ja kansainvälisestä avustus- ja 
yhteistyöstä sekä vapaaehtoistoiminnasta. 

Tukipalveluilla tarkoitetaan niitä palveluita, joita SPR tuottaa viranomaisille pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän tukemiseksi. Sopimuksen mukaisesti SPR 
varautuu avustamaan viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotossa ja 
erityisesti näiden lukumäärän kasvaessa äkillisesti. 

Maahanmuuttovirasto korvaa vastaanottotoiminnan kustannukset täysimääräisesti

Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta SPR:n piirit kasvattavat 
vastaanottokapasiteettiaan laajentamalla nykyisiä vastaanottoyksiköitä sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia toimipisteitä. 

Maahanmuuttovirasto ja SPR 
11.11.2015
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Alueelliset ja paikalliset 
sopimukset 1 (2)

Å Osasto/piiri on voinut sopia tarkemmin yhteistyöstä kunnan 
/kuntayhtymän /maakunnan kanssa.

Å Sovitaan mm. valmius, hälyttäminen, tehtävät, koulutus, 
johtaminen, raportointi, kustannukset jne…..

Å Valtakunnallisia sopimusmalleja

SPR Hämeen piiri EA3 -kurssi 2018 17
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Å Hämeenlinna (2010)

Å Riihimäki (2012) 

Å Lahti 2013

Å Mänttä-Vilppula (2018)

Å Tampere (2018)

Å Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2018)

Å Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (syksy 2018?)

Alueelliset ja paikalliset sopimukset 2 (2)
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Å Valtioneuvoston periaatepäätös / 2.11.2017: ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategia”

Å Valtioneuvoston kanslia, 12.12.2017: ”Kolmas sektori viranomaisten 
turvallisuustoiminnan tukena”

Å 20.4.2017 SPR:n suunnitelma kokonaisvalmiuden kehittämisestä (keskustoimisto)

Å SPR:n yleiskokouksen toimintalinjaukset 2017

1) Valmiutta tulee tarkastella kokonaisuutena

2) Verkostoituminen osastojen ja muiden toimijoiden kanssa

3) Viranomaisten kanssa maakunnalliset yhteistyösopimukset

Nyt on oikea aika toimia
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Å Olemme nyt tutustuneet taustoihin.

Å Tiedämme miksi olemme olemassa ja että 
toimintaamme ohjaavat lukuisat 
sopimukset yms.

Å Mutta mitä kaikkea meillä on tarvittaessa 
tukena?
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Å Keskustoimiston kotimaan valmiustiimi vastaa/koordinoi

Å isot onnettomuudet, joiden seurauksena kansalaisilla on tarve 
soittaa valtakunnalliseen auttavaan puhelimeen

Å Tarve SPR:n auttavan puhelimen avaamiselle arvioidaan joka 
kerta erikseen

Å Vai ohjataanko ihmisiä soittamaan muihin auttaviin 
puhelimiin (viranomainen, Suomen Mielenterveysseura, 
Mannerheimin Lastensuojelulitto jne)

SPR:n auttava puhelin
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Å Puhelinnumero on 0800 100 200

Å Keskustoimiston viestintätiimi tiedottaa auttavasta 
puhelimesta yleisölle ja medialle

Å Alkuvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan piirin 
vapaaehtoiset vastaavat puheluihin

SPR:n auttava puhelin
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SPR:n auttava puhelin

Millä tavalla SPR:n Auttava puhelin näyttäytyy meidän 
osaston alueella?

Mitä koet tärkeäksi, jos SPR:n auttava puhelin päätetään 
aukaista sinun aluettasi koskevan onnettomuuden yms
seurauksena?
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SPR:n kriisi chat

ÅMillä tavalla SPR:n kriisi chat näyttäytyy meidän 
osaston alueella?

ÅMitä näet tärkeäksi, jos lläinen rooli piirillä on meidän 
alueen onnettomuus- tai häiriötilanteissa, joissa SPR 
apua tarvitaan?
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SPR keskustoimisto

ÅJohtaa valtakunnallista varautumista ja valmiutta

ÅPunaisen Ristin vaihde puh: 020 701 2000 arkisin klo 8-16

ÅPunaisen Ristin päivystysnumero iltaisin, viikonloppuisin ja 
juhlapyhinä, 020 701 2212
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SPR:n Hämeen piiri

Toimialue Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

Å 54 osastoa
Å 42 kuntaa
Å 740 000 asukasta
Å Piiritoimisto Tampere (13 hlöä)
Å Vastaanottotoiminta ja (vajaa sata hlöä)

Piirin vaihde arkisin: 0207 01 2770
Toiminnanjohtaja:  040 776 4891 arkisin, (24/7 vain kiireelliset asiat)
Valmiuspäällikkö: 040 589 5780 (arkisin)
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SPR Hämeen piiri

ÅMillä tavalla SPR:n Hämeen piiri näyttäytyy meidän 
osaston alueella?

ÅMillainen rooli piirillä on meidän alueen 
onnettomuus- tai häiriötilanteissa, joissa SPR apua 
tarvitaan?
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Katastrofirahasto

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten avulla autetaan sekä 
luonnonmullistusten ja sotien uhreja ympäri maailmaa, että Suomessa äkillisen onnettomuuden 
kohdanneita

Punainen Risti toimittaa avun tehokkaasti perille, sinne missä avun tarve on suurin. 
Katastrofirahaston keräyskulut ovat korkeintaan 15 %. Keräyskulut koostuvat mm. 
keräysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markkinoinnista sekä varainhankintaa tekevien 
työntekijöiden palkkakustannuksista. 

Katastrofirahaston säännöt ja tiukka valvonta säätelevät lahjoitettujen rahojen käyttöä. Apu 
toimitetaan perille yhteistyössä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistyksen 
kanssa.
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Katastrofirahasto

Millä tavalla SPR:n Katastrofirahasto näyttäytyy 
meidän osaston alueella?


