
 

PUNAISEN RISTIN TUKI  

VIRANOMAISILLE KOTIMAAN  

HÄIRIÖTILANTEISSA 
 

7.10.2015 

 

 

 

 

  

Miten autamme 
 

Vapaaehtoiset 

 Ensihuolto-, henkinen tuki-, ensiapu- 

ja ensivastetoiminta 

 Paikallisten järjestöjen toiminnan 

koordinoiminen tarvittaessa 

 Katastrofirahaston käyttö 
 

Piirit 

 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

koordinointi 

 Katastrofirahaston käyttö 
 

Keskustoimisto 

 Psykologien valmiusryhmä 

 Auttava puhelin 

 Katastrofivalmiusyksiköt (Emergency 

Response Unit eli ERU) ja 

henkilöreservi 

 Henkilötiedustelu ja perheiden 

yhdistäminen 

 Valtakunnallinen tilannekuva 

 Katastrofirahaston käyttö 
 

4500 KOULUTETTUA 

VAPAAEHTOISTA HÄLYTYS-
VALMIUDESSA 
 

900 KANSAINVÄLISTÄ 

AVUSTUSTYÖNTEKIJÄÄ  

 

600 JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄÄ 

 550       VERIPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ 

 

Vapaaehtoisia Kaakkois-Aasian tsunamialueelta palaavien järkyttyneiden tukena 

(Kuva Punainen Risti).  
 

 

Punaisen Ristin apu Suomessa 
 

Suomen Punaisen Ristin varautumistehtävät perustuvat 

lakiin ja asetukseen Suomen Punaisesta Rististä. 

Apumme on henkilöapua ja materiaalista apua. 

 

Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset 

hälytysryhmät, henkilöstö ja kansainvälisen 

reservin avustustyöntekijät toimivat viranomaisten 

tukena kotimaan häiriötilanteissa. Lisäksi Punainen Risti 

koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

jäsenjärjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

toimintaa pelastuspalvelutehtävissä. 

 

Punainen Risti vahvistaa kansalaisten kykyä varautua 

onnettomuuksiin ja lieventää niiden seurauksia sekä 

selviytyä niistä. 

 

 

Vapaaehtoiset vievät avun perille 
 
Vapaaehtoisten tarjoama apu äkillisissä häiriötilanteissa 

on ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua tai 

aineellista tukea. Apu täydentää viranomaisten 

antamaa tukea, mutta ei korvaa sitä. 

 

Punaisen Ristin osastot ja piirit voivat avustaa äkillisten 

onnettomuuksien uhreja katastrofirahaston varoin 

onnettomuudesta välittömästi seuraaviin tarpeisiin. Apu 

annetaan maksusitoumuksina paikallisiin liikkeisiin. 

   

PUNAISEN RISTIN KOTIMAAN APU 

     
Lisätietoja: https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/akilliseen-onnettomuuteen 

Keskustoimiston valmiuden yksikkö, p. 020 701 2000 ja piiritoimistot. 
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Toiminta viranomaisten tukena perustuu lakiin 
 
Punaisen Ristin toiminta Suomessa perustuu Geneven yleissopimuksiin ja lakiin Suomen Punaisesta Rististä. 
Niiden mukaisesti Punainen Risti varautuu tukemaan viranomaisia ja valmistautuu muokkaamaan 
toimintaansa niiden vaatimusten mukaan pitäen kuitenkin tärkeimpinä ohjenuorinaan inhimillisyyttä ja 
humanitaarisen kärsimyksen minimointia. Punainen Risti päättää itsenäisesti auttamisresurssiensa 
kohdentamisesta. 

 

Kansainväliset resurssit käytössä myös kotimaassa 
 
Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskus sijaitsee Tampereella. Keskuksessa varastoidaan muun muassa 

majoitus- ja hygieniatarvikkeita, vedenjakelu- ja puhdistuskalustoa sekä erilaisia nopean toiminnan 
yksiköitä. Punaisella Ristillä on myös pieniä paikallisvarastoja piiritoimistojen yhteydessä. 
 

Katastrofivalmiusyksiköt 
 

 Sairaalat (yleis-, kirurginen ja evakuointisairaala) sekä terveysasema (liikkuva ja kiinteä) 
 Logistiikka sekä tieto- ja viestiliikenne 
 Materiaaliavun vastaanotto, varastointi ja jakelu 
 Hätämajoitusleiri 10 000 ihmiselle 
 Vesi ja sanitaatioyksiköt (4 000 l/h per yksikkö) 

 

Punainen Risti tuo yhteen suomalaiset valmiusjärjestöt 
 
Suomen Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua eli Vapepaa, joka on 50 järjestön 

muodostama tukiverkosto onnettomuus- ja häiriötilanteissa toimiville viranomaisille. Vapepan hälytysryhmät 
on koulutettu ja varustettu toimimaan viranomaisten apuna ympäri vuorokauden esimerkiksi etsinnöissä ja 

onnettomuuksien jälkeisissä ensihuoltotehtävissä. Hälytysryhmiä johtaa aina koulutettu Vapepa-johtaja. 
 
Vapepan tuki viranomaisille voi olla esimerkiksi liikenteenohjausta, hätämajoitusta, vaatetusta, neuvontaa 
tai henkistä tukea. Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluu koko maassa 1300 hälytysryhmää, joissa 
toimii noin 20 000 vapaaehtoista. 

 
 

Esimerkki: Näin Punainen Risti voi auttaa evakuoitujen 

kokoamispaikassa 
 
Evakuoitujen kokoamiskeskuksessa 

 Valmistelee tilat kokoamiskeskuksen tehtävien hoitamiseksi 

 Järjestää yhteydet eri järjestötoimijoiden kesken 

 Avaa yhteysnumerot ja vastaa tiedusteluihin 
 

Luokittelualueella 
 Vastaanottaa ja siirtää evakuoidut kuljetusvälineistä suojatiloihin 
 Huolehtii lasten sekä muiden erityisen haavoittuvaisten henkilöiden erityistarpeista 
 Seuraa muutoksia loukkaantumattomien hoidon tarpeessa 
 Siirtää hoitoa tarvitsevat henkilöt loukkaantuneiden hoitopaikkaan 
 Ohjaa loukkaantumattomat henkilöt järjestely- ja huoltoalueelle 

 

Järjestely- ja huoltoalueella 
 Huolehtii lasten ja muiden haavoittuvaisten erityistarpeista 

 Kerää ja rekisteröi evakuoiduilta tarvittavat tiedot  
 Järjestää tarvittavan tulkkauksen  
 Jakaa järjestely- ja hoitoalueella vaadittavat henkilö- ja kulkukortit 
 Tarkistaa henkilöiden kunnon ja muut terveydelliset tarpeet (esim. säännöllinen 

lääkitys) 

 Järjestää psykososiaalista tukea  
 Järjestää yhteydet omaisiin 

 Organisoi ruokahuollon ja tarvittaessa vaatettaa evakuoidut  
 Järjestää jatkoyhteydet tai kuljetuksen kokoamiskeskuksesta majoituspaikkaan  

 


