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Sisältö

1. Avunpyyntö viranomaisilta

2. Päätös auttamisesta

3. Sopimus ja auttamisen konseptointi

4. Työtehtävien jakaminen - resurssointi

5. Vapaaehtoisten rekrytointi

6. Vapaaehtoisten haastattelut

7. Koulutukset

8. Vapaehtoisvuorot

9. Purkukeskustelut

10. Raportointi

11. Laskutus



Siellä missä on hätä,

sinne Punainen Ristin menee. Piste.

- Elli Aaltonen -
Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja



Visio

Punainen Risti on Suomen
johtava valmiusjärjestö.

Arvot

Olemme avoin, 
palvelualtis, aikaansaava
ja yhteistyökykyinen järjestö.



Punaisen Ristin tehtäviä

• Kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja 
ihmisoikeuksia

• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla
• Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten 

ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi

• Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten 
aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö (mm.):

• Ylläpitää ja vahvistaa auttamisvalmiutta ja harjoittaa humanitaarista avustustoimintaa

• Ylläpitää ja vahvistaa järjestön valmiutta

Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä (827/2017)



Sopimukset 
viranomaisia tukeva rooli

• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM): Yhteistyöpöytäkirja varautumisesta ja 
ensiaputoiminnasta (2014)

• SM: Yhteistyöpöytäkirja sisäministeriön kanssa (2018)

• Maahanmuuttovirasto: Sopimus pakolaisten, kansainvälistä suojelua 
hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton tukipalveluista

• Huoltovarmuuskeskus: Sopimus materiaalisesta varautumisesta Kalkun 
logistiikkakeskuksessa

• Poliisi

• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)



Pyyntö tukea viranomaisia

Viranomiset ottavat yhteyttä ja pyytävät tukea rokotuksiin

Punainen Risti lähestyy viranomaisia ja tarjoaa apua



Päätös auttamisesta
Tarvittavat perustiedot

• Milloin mahdollisesti alkaa?

• Missä?

• Vapaaehtoisten rooli?

• Montako vapaaehtoista/vuoro?

• Ruokailut ja matkakulut?

Päätös

• Piirissä ja osastoissa tehdään päätös tukea viranomaisia

• Kontaktointi alueen osastoihin (pj, valmiuden yhdyshenkilöt, 
osastofoorumit)

• Osastojen hallitukset tekevät omalta osaltaan päätöksen, eritysesti jos 
osastot / osastofoorumi koordinoivat toimintaa



Piirin rooli
• Sopimuksesta neuvottelu ja sen 

tekeminen kaupungin/kunnan kanssa, jos 
mukana on useampi osasto

• Vastuuvapaehtoisten tarvittava perehdytys ja 
tukeminen

• Johtoryhmän kanssa tilannekatsaukset (tuki ja tiedon 
välitys)

• Materiaalien jakaminen

• Ilmoittautumislinkin tekeminen

• 365 pohjat

• Koulutusmateriaali

• Ohjeet



Vapaaehtoistehtävät

HAASTATTELIJAT KOULUTTAJAT
VAPAAEHTOIS-

VUOROJEN 
KOORDINAATIO

JOHTORYHMÄ

PIIRIN TUKI

MARKKINOINTI
JA

REKRYTOINTI

ROKOTUSPAIKOILLA 
TOIMIVAT VAPAAEHTOISET

LOGIS-
TIIKKA



Vapaehtoisten rekrytointi
100 – 60 – 30
1. Mainos Oma Punainen Risti –sivuilla esimerkkinä Vantaa

2. Lyyti linkki esimerkkinä Espoo

Tärkeitä kysymyksiä:

• Vakuutan, että olen lukenut ja ymmärtänyt THL:n ilmoittaman määritelmän riskiryhmään 
kuulumisesta. * THL riskiryhmämääritelmä

• Yhteystietoni saa välittää Punaisen Ristin paikallisosastolle, jotta he voivat ottaa minuun yhteyttä. *

• Yhteydenottoa odotellessasi voit tehdä lyhyen verkkokurssin Punaisen Ristin toiminnasta:

• Punainen Risti - Tervetuloa yhteiseen tarinaan https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/

• Röda Korset - Välkommen till vår gemensamma berättelse https://www.rodakorset.fi/frk-
historia/

3. SOME: Osastot – piiri – KT https://www.facebook.com/sprtikkurila

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10129
https://www.lyyti.fi/q/?p=a&h=a6f1367397&l=fi&eid=0&uid=
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
https://www.rodakorset.fi/frk-historia/
https://www.facebook.com/sprtikkurila


Markkinointi ja 
Rekrytointi
• Tiedotus viestintävapaaehtoisten tuella

• Osastojen vapaaehtoiset

•Ystävät

•Ensiapuryhmät

•Ensihuoltoryhmä

•Monikulttuuriset ryhmät

•Läksyhelpit yms.

• Omaan ilmoittautuneet

• Jäsenet

• Muut järjestöt (esim. Vapepa)



Haastattelijat

Tehtävänä puhelimitse uusien vapaaehtoisten 
haastattelu

• Teamsissa jaettu Exel-lista, jossa haastateltavien 
tiedot

• Valmiit haastatteluohjeet

• Kirjaus Exeliin

• Mahdollisuus käyttää erillistä soittojärjestelmää, 
jolloin oma numero ei näy soitettavalle

• Sopii kokeneille vapaaehtoisille (myös 
riskiryhmäläisille)



Kouluttajat

Tehtävänä pitää Teamsin kautta lyhyitä 
perehdytyskoulutuksia vapaaehtoisille.

• Kouluttajakoulutuksen käyneet

• Valmiit koulutuspohjat

• Selkeä käsitys itse toiminnasta

• Innostava koulutusote

• Teamsin hallinta (piiri voi tarvittaessa 
tehdä linkit)



Vapaaehtoisvuorojen 
koordinaatioryhmä

• Hupsiksessa vuorojen avaaminen

• Vuorojen seuraaminen ja vahvistaminen

• Vastuuvapaaehtoisen nimeäminen

• Kaupungille/kunnalle 
vapaaehtoisvuoroihin tulevien nimet

• Mahdollisten matkalippujen 
lähettäminen

• Ruokailujärjestelyt

• Viikottaiset tsemppiviestit vapaaehtoisille





Logistiikka
• Vapaaehtoisliivit

• Salasssapitokansio

• Muut mahdolliset tarvikkeet (sydäniskuri, EA-laukku...)



Johtoryhmä

Tehtävät :

• tilannekuvan ylläpitäminen

• tiedon välittäminen eri alatiimien 
välillä 

• tarvittava lisäresurssointi eri vastuu-
alueille

• raportointi osastoille ja piiriin

Jäseninä jokaisen alatiimin vetäjä



Palautteiden kerääminen

• Palautelinkki esimerkki

• Päivystävä puhelinnumero

• Sähköposti hup.tilannehuone@redcross.fi

• Palautteiden analysointi ja tarvittessa toiminnan muokkaaminen

https://www.lyyti.fi/questions/25aa2f3105
mailto:hup.tilannehuone@redcross.fi


Vapaaehtoisen rooli 
koronarokotuspaikoilla

Alustavasti vapaaehtoistehtävät ovat:

1. Aulahenkilönä toimiminen

• "Tervetuloa!"

• Suojamaskin ja käsidesin antaminen

• Ajanvarauksen tarkistaminen

• Ohjaaminen oikeisiin paikkoihin

2. Henkisen tuen antaminen

3. Jälkitarkkailussa toimiminen

Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, jotta olet ystävällinen 
ja kärsivällinen sekä sellaista fyysistä kuntoa, että jaksata seista 
vuorosi ajan. Tarvittaessa myös henkisen tuen osaamista.

Jälkitarkkailussa EA-päivystäjät tai terveydenhuollon ammattilaiset



Purkukeskustelut

• Jokaiseen vuoroon 
nimetään vastuuvapaaehtoinen

• Vuoron lopussa vastuuvapaaehtoinen 
järjestää fiiliskierroksen – kevyen 
purkukeskustelun

• 2-4 kertaa kuukaudessa järjestetään 
erilliset purkukeskustelut Teamsin kautta

• Purkukeskusteluihin ilmoittaudutaan 
Hupsiksen kautta

• Purkukeskusteluita suositellaan kaikille

• Purkukeskusteluista vastaa piiri



Raportointi

1. Viranomaiset
2. Piirin johto – muut työntekijät
3. Piirihallitus
4. Osastot
5. Keskustoimisto

Laskutus
Ruokailuista ja matkustuksesta aiheutuneet 
kulut. Myöhemmin kohtuulliset 
vapaaehtoiskoordinaatiosta aiheutuvat kulut. Ei 
EA-päivystyskorvausta tms.



Vapaaehtoisten vastaanotto 
koronaoperaatioissa

Mainos Omassa + Lyyti-
linkki + Yhteinen tarina

Puhelinhaastattelu + 
tiedot Teams Exeliiin

Koulutukset Teamsin 
kautta

Vapaaehtoisvuorot 
Hupsiksen kautta, itse 

auttaminen, 
purkukeskustelut

Puhelinhaastattelu 2. 
tervetuloa mukaan 

muuhun toimintaan! 
Oma profiili, jäsenmaksu

Ensiapuryhmäläisen 
polku / Ystävätoiminnan 

peruskurssi...


