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Keitä tänään on paikalla?

1. Tunti
Kertaus: SPR:n kokonaisvalmiuden koulutusohjelma, mikä se 
on?

Kertaus: SPR:n kokonaisvalmius, mitä se on?

Millainen verkosto meidän osaston ympärillä on?

Missä apuamme tarvitaan eli mihin meidän olisi 
varauduttava? 

• A omassa osastossa

• B yhdessä

2. Tunti
Yhdessä olemme enemmän - SPR:n alueellinen valmius

Alueellinen valmiussuunnitelma

Miten tästä eteenpäin: koulutusohjelman 4. osa ja 

PISARA 2019

Illan ohjelma
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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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Kokonaisvalmiuden 
koulutusohjelma, mitä sen jälkeen?

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

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

• Koulutusohjelmassa valmistellaan 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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Mitä koulutusohjelma on jo nyt tuottanut?
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Mitä koulutusohjelma on jo nyt tuottanut?

1. ”Piiritoimiston soppalauantait” eli tutustuminen logistiikkakeskukseen ja Konttiin

2. Henkisen tuen peruskurssit SPR:n vapaaehtoisille 2019

3. Päivitys viranomaisten toiveista kolmannen sektorin toimijoille

4. Neljäs osa toteutetaan PISARA2019 yhteydessä

5. Jotain muuta?
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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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Millainen verkosto meidän osaston 
ympärillä on?

Ryhmätyö 1

1) Etsi oman osastosi kyltti

2) Muodostakaa verkosto tyyliin:
– Paljon yhteistyötä = lappu tuntumassa

– Jonkin verran yhteistyötä = lappu lähellä

– Ei juurikaan yhteistyötä = lappu kauempana

3) Jo kiinnitettyjä lappuja saa siirrellä
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Missä apuamme tarvitaan eli mihin
meidän olisi varauduttava? 

1. Kansallinen ja maakunnallinen riskinarvio

2. Koulutusohjelma 2 osan viranomaistoiveet

3. Järjestön omat tarpeet / näkemykset
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Viranomaisten toiveet
Pelastustoimi (harvoin, kerran 5-10 vuodessa))
Laajat ja pitkäkestoiset sammutus- ja pelastustehtävät (metsäpalot)

• Pääosin pelastustoimea avustavat sopimuspalokunnat (VPK) ja järvipelastusyhdistykset.
• avustaminen pelastushenkilöstön huollossa ja palon jälkivartioinnissa
• omaisuuden suojaamisessa avustaminen (vartiointi)

Poliisi (rutiinia, 20 kertaa vuodessa)
Etsintätehtävät

• kadonneen henkilön hätäetsinnät
• tutkintaa tukeva etsintä (henkilö-esine)

Muut mahdolliset tehtävät
• laajoissa operaatioissa poliisihenkilöstön huoltotehtävät (kahvitus, muonitus)
• alueen eristämisessä avustaminen
• liikenteen ohjauksessa avustaminen
• suurissa rikos-/onnettomuustapauksissa altistuneiden vastaanotossa, huoltamisessa ja kirjauksissa 
avustaminen
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Viranomaisten toiveet
Sosiaalipäivystys
Yksilötilanteet (”päivittäiset onnettomuudet”)

• Esimerkiksi yhden perheen tulipalot, yksilöä tai pientä ryhmää kohdanneet onnettomuudet ja muut psyykkiset kriisit. Erityisesti 
henkisen tuen ryhmä korostuu.

Evakuointikeskuksessa apuna:
• ensiapu
• evakuoitujen opastaminen yhteistyössä viranomaisten kanssa
• henkinen tuki
• evakuoitujen kirjaaminen ja ohjaaminen ensihuoltoon
• muonitus, vaatetus ja muu materiaalinen apu
• hätämajoitus

Suuronnettomuudet yms

• osallistuminen psyko-sosiaalisen tuen tehtäviin
• avustaminen auttavassa puhelimessa

Ensihoitopalvelu
Suuret yleisötapahtumat

• Yhdessä tilaisuuden järjestäjän ja viranomaisten kanssa turvallisuusjärjestelyiden suunnittelu ja riittävän ensiapupalveluiden
järjestäminen

Suuronnettomuudet yms
• suurissa rikos-/onnettomuustapauksissa altistuneiden vastaanotossa, huoltamisessa ja kirjauksissa avustaminen
• osallistuminen psyko-sosiaalisen tuen tehtäviin
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Järjestön toiveet
1. Vapaaehtoisten organisointi
• hälytysryhmät
• ydinvapaaehtoisten johtaminen
• spontaanien vapaaehtoisten vastaanotto ja 
johtaminen
• auttamishalun kanavoiminen toimintaan, 
apuvoiman värvääminen, pikakouluttaminen

2. Evakuoinnit
• kokoamispisteen perustaminen
• henkilöiden evakuointi
• tarvekartoitus ja rekisteröinti

3. Koordinaatio
• järjestöjen koordinaatio (STM 
yhteistyöpöytöäirja)
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
koordinaatio
• auttamiskanavana yrityksille ja yhteisöille

4. Psykososiaalinen tuki
• Henkinen tuki, kuuntelu, läsnäolo, 
• Perustarpeiden kartoitus
• Ammatillisesti: jälkihoito ja purkutilaisuudet

5. Ruokahuolto
• Ruokahuolto auttaville, uhreille ja omaisille

6. Keräystoiminta
• osallistuminen Nälkäpäiväkeräyksiin
• valmius hätäapukeräyksiin

7. Valmius SPR:n kotimaan apuun
Nimetty ja koulutettu yhteyshenkilö
• valmius avustustoimintaan yksin tai alueellisena 
yhteistyönä
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SPR:n alueellinen valmius

• Suomen Punaisessa Ristissä alueellisella valmiudella tarkoitetaan yhden piirin alueella 
olevaa osastojen yhteistoiminta aluetta, jolla on yhteinen valmiudellinen tavoite, sekä 
kyky ja halu toimia yhteistyössä.

• Jokainen osasto hallinnoi edelleen omia resurssejaan ja piiri tukee ja koordinoi 
alueellista valmiutta.

• Alueellisen valmiuden tavoitteena on jaettujen resurssien avulla taata tasalaatuisempi 
auttamiskyky koko Suomen alueella.
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SPR alueellinen valmius

1. Millä resursseilla tällä hetkellä vastaamme em. haasteisiin?

2. Mihin asioihin osastossamme tulisi paneutua em. asioissa 
heti (= tämän vuoden aikana)?

3. Mihin asioihin meidän tulisi yhdessä paneutua 
lähitulevaisuudessa (2019-2020)?
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Miten tästä eteenpäin?

• PISARA 2019


