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Suomen Punaisen Ristin osastot voivat avustaa viranomaisten tukena äkillisten onnettomuuk-

sien uhreja. Apua voidaan myöntää äkillisissä onnettomuuksissa (yleensä tulipalot) ja muissa 

erityistilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomat. 

 

Apu voi olla henkistä tukea, ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua, talkootyötä ja taloudel-

lista apua. Taloudellista apua voidaan myöntää onnettomuutta välittömästi seuraaviin välttä-

mättömiin tarpeisiin. Kuluja voi aiheutua esimerkiksi vaatteista, ruuasta, majoituksesta sekä 

kodin tarvikkeiden ja välttämättömien huonekalujen hankkimisesta. 

 

Katastrofirahastosta annettavan taloudellisen kotimaan avun tavoitteena on 

mahdollistaa kertaluontoinen apu äkillisessä tilanteessa. Siksi Punainen Risti ei 

avusta katastrofirahaston varoin esimerkiksi silloin, kun kyseessä on taloudellinen 

ahdinko, kosteus- tai homevaurio, äkillinen sairastuminen tai haittaeläinten 

aiheuttama vahinko (esim. luteet). Punainen Ristin katastrofirahastosta ei tueta myöskään 

hautajaisiin liittyvissä kuluissa. Tarvikkeita ja huonekaluja voidaan hankkia 

katastrofirahaston varoin ainoastaan vakituiseen asuntoon. 

 

Kun onnettomuudessa avustetaan yhtä henkilöä, enimmäisavustuksen summa on 

600 euroa. Jos autettavia on samassa taloudessa useampia, seuraavia autettavia 

kohden enimmäisavustus on 300 euroa henkilöä kohden. Osasto voi omalla päätöksellään 

avustaa yhdessä onnettomuudessa enintään 2000 eurolla. Jos henkilö-, perhe- tai onnet-

tomuuskohtainen enimmäissumma on tarpeen ylittää, osaston on otettava ennen päätök-

sentekoa yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan tai piiriin kotimaan avun yhteyshenkilöön. Piiriin 

on otettava yhteyttä myös niissä tilanteissa, joissa apua tarvitsee useampi kuin yksi perhe. 

 

Piiri voi omalla päätöksellään myöntää avustusta 10 000 euroon saakka onnettomuutta 

kohden. Jos avustustarve on yli 10 000 euroa, piirin kotimaan avun yhteyshenkilö neuvottelee 

asiasta keskustoimiston kotimaan avun yhteyshenkilön kanssa, joka valmistelee asian pääsih-

teerille. Yli 10 000 euron kerta-avustuksesta päättää aina pääsihteeri. 

 

Rajauksia, ei Karasta 

- Selvät sosiaaliset syyt: työttömyydestä tai sairaudesta johtuva sosiaalinen ahdinko -> so-

siaaliviranomaisten vastuulla ihmisten perustoimeentulosta huolehtiminen 

- kosteus- tai homevauriot 

- haittaeläimet (esim. luteet) 

- Hautajaiskulut 

 

Ulkomailla tapahtuvat onnettomuudet 

-   Pääsihteeri päättää erityisen perutellusta syistä kustannuksiin, jotka aiheutuvat kriisi- tai 

onnettomuustilanteeseen joutuneiden kuljetuksista ja matkoista Suomeen tai sairaalalas-

kuihin EU-maiden ulkopuolella.  

- Vainajien tai vainajan tuhkien kuljetuksissa ei avusteta 

 

Yhteisöllinen tuki onnettomuus- tai häiriötilanteen jälkeen 

- Perustuu paikalliseen tarpeeseen 

- Tavoitteena vahvistaa yhteisöä tai ryhmää 

- Aloitus kolmen kuukauden kuluessa onnettomuudesta 

- Toteutetaan vapaaehtoisvoimin, piiri tukee 

 

 
Kotimaan avun ohjeet suomeksi ja ruotsiksi: 

 

https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu 
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