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PSYKOSOSIAALINEN TUKI TURVAPAIKANHAKIJOIDEN JA 

PAPERITTOMIEN KANSSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE 

 

Turvapaikanhakijoiden tukena sekä paperittomien kanssa toimivat vapaaehtoiset ja 

työntekijät kohtaavat ihmisiä, jotka ovat kaukana perheestään uudessa maassa. 

Turvapaikanhakijat ja paperittomat ovat saattaneet kokea, kuulla tai nähdä erilaisia 

järkyttäviä tapahtumia, jotka aiheuttaisivat tuntemuksia ja reaktioita meissä jokaisessa. 

Monet elävät epävarmassa tilanteessa ilman tietoa tulevaisuudesta. Epävarmuus lisää 

ahdistuneisuutta ja pelkoa. Myös erilaiset fyysiset ja henkiset ongelmat voivat aiheuttaa 

tuen tarvetta. 

 

Vapaaehtoinen arjen tukena 

Sujuva arki tuo mukanaan rytmiä päivään, ihmiskontakteja ja mielekästä tekemistä. 

Tämä tukee niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia.  

Vapaaehtoisilla on tärkeä tehtävä osana sujuvaa arkea. Vapaaehtoiset tuovat mukanaan 

arvostuksen, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja toivoa.  

 

Vapaaehtoistyön haasteet 

Jotta vapaaehtoiset jaksava ja voivat tehdä tätä tärkeää työtä, myös heidän omasta 

hyvinvoinnista on huolehdittava.  

Psykososiaalisen tuen auttamistehtävien riskeinä ovat myötätuntouupumus ja 

sijaistraumatisoituminen. Uupuminen ja sijaistraumatisoituminen saattavat tapahtua 

vähitellen, huomaamatta ilmeten esimerkiksi ylilyönteinä, kyynistymisenä tai oman 

maailmankuvan muutoksina.  

Oma rajallisuus voi olla vaikea hyväksyä. Toisaalta voi ajatella, että olen tänään tehnyt 

parhaani tässä tilanteessa ja hyväksyn, että se riittää.  

 

Tuki vapaaehtoiselle 

Punainen Risti huolehtii vapaaehtoisistaan perehdyttämällä heidät tehtäväänsä, 

järjestämällä koulutusta sekä järjestämällä erilaisia tukimuotoja. Tuki organisoituu niin,  
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että keskustoimisto tuottaa koulutus- ja tukimallit sekä materiaalit, piiri järjestää 

koulutuksen ja tukee osaston vapaaehtoisten ryhmänvetäjiä.  

Ryhmänvetäjä tukee vapaaehtoisten ryhmää ja mahdollisuuksien mukaan yksittäistä 

vapaaehtoista. Vaikeissa tilanteissa ryhmänvetäjä voi kääntyä piirin työntekijän puoleen 

ja yhdessä voidaan arvioida tuen tarvetta. 

 

Kuva 1. Tuen ketju Punaisessa Ristissä turvapaikanhakijoiden ja paperittomien parissa. 

 

 

 

Vastuu jaksamisesta ja hyvinvoinnista 

Vapaaehtoisen jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen jakaantuu yksilön oman 

vastuun, vapaaehtoisten ryhmän vastuun ja toimintaa organisoivan tahon vastuuseen. 

 

 

 

Paperiton

Vapaaehtoinen
Osaston 

vapaaehtoisten 
ryhmänvetäjä

Piirin työntekijä

- monikulttuuri-
suustyön 

suunnittelija

- sosiaalipalvelu-
suunnittelija tai 

- valmiuspäällikkö

Turvapaikan-
hakija 

- Vastaanotto- 
keskuksessa,  
- kotimajoi-
tuksessa 

Tukee Tukee 

Tukee 

Tukee 
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Kuva 2. Tuki vapaaehtoiselle – vastuun jakautuminen 

 

 

 

1. Yksilön vastuu  Jokaisen omalla vastuulla  

- Omien voimavarojen tunnistaminen 

- Lupa ja velvollisuus kieltäytyä tehtävästä, jos 

o autettava on liian lähellä itseä,  
o autettava on liian lähellä omaa elämäntilannetta tai 

o oma elämäntilanne ei ole tasapainossa 
- Velvollisuus pitää riittävästi taukoja ja levätä 
- Velvollisuus osallistua säännöllisesti yhteisiin ryhmäiltoihin, joissa voi jakaa 

kokemuksia 
- Oikeus koulutukseen 

- Velvollisuus pyytää apua ja tukea 

- Vaitiolovelvollisuuden ja muiden yhteisten pelisääntöjen noudattaminen 

 

 

 

 

 

Ryhmän 
vastuu

- vapaaehtois-
ten ryhmä, 

ryhmänvetäjä

Organisaation vastuu

- osasto, piiri

Yksilön 
vastuu

- Jokaisen 
oma vastuu
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2. Ryhmän vastuu  vapaaehtoisten ryhmän ja ryhmänvetäjän vastuulla 

- Säännöllinen kokoontuminen 

- Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen 

- Vaitiolovelvollisuus ryhmässä kerrotuista asioista 

- Toisten vapaaehtoisten kunnioittaminen 

- Velvollisuus pyytää apua ja tukea 

 

 

3. Järjestävän organisaation vastuu  osaston ja piirin vastuulla  

- Järjestää perehdytys tehtävään 

- Järjestää koulutusta 

- Järjestää muuta tarvittavaa tukea, kuten voimavarapäiviä, vapaaehtoisten 

ohjausiltoja, kokemuskeskusteluja, purkukeskusteluja sekä tarvittaessa 

työnohjausta 

 

 

Liitteet 

1. Ryhmänjohtajan tueksi säännöllisten tapaamisten ohjelmarunko 

2. MiniVok 

3. Kokemuskeskustelu 

4. Monikulttuurinen ohjausilta 

5. Purkukeskustelu kannattaa ottaa tavaksi 

6. Ohjeistus uhkatilanteeseen 

 

Lisää luettavaa 

1. Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen –opas  

 

 

  

 

 

             

 

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Ohjeita%20vapaaehtoisty%C3%B6ss%C3%A4%20jaksamiseen_opas.pdf
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           6.4.2017/TL 

 

PSYKOSOSIAALINEN TUKI VASTAANOTTOTOIMINNASSA JA PAPERITTOMIEN 

KANSSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE 

 

Ryhmänjohtajan tueksi – säännöllisten tapaamisten ohjelmarunko 

 

Tekeminen Tarkoitus 

Ryhmän yleiset kuulumiset, keskustelua 

ym. 

 

Ilmapiirin luominen 

Läpikäydään keskeiset keskustelussa 

esiin tulleet asiat tai osallistujilta 

etukäteen tulleita toivottuja teemoja. 

 

Vertaistuki, muiden kertomuksista 

oppiminen, ryhmähengen ja 

yhteenkuuluvuuden paraneminen, 

virheistä oppiminen  

Kertausta koulutuksista joihin joku/osa 

ryhmästä osallistunut 

 

Tiedon jako koko ryhmälle, osaamisen 

jakaminen 

Tulevista koulutuksista/tapahtumista ym. 

kertominen 

 

Kehittyminen, uuden oppiminen, 

yhteishengen luominen 

Muista asioista kertominen esimerkiksi 

toimintaan vaikuttavista päätöksistä, 

valtakunnallisista linjauksista tai 

muutoksista ryhmässä, osastossa, 

piirissä, kunnassa, jne. 

Tiedon jakaminen, yhteisistä asioista 

keskustelua, ilmapiirin luominen 

Kevät- ja joulujuhlat Yhteishengen luominen ja 

ylläpitäminen, virkistäytyminen, 

itsensä palkitseminen 
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Case-harjoituksia 

 

Osaamisen kehittyminen, kokemuksen 

saaminen, virheistä oppiminen, 

vertaistuki, parityöskentely 

Muut asiat:  

Ryhmän pelisäännöistä sopiminen 

 

 

 

 

 

 

Tapaamisella voi olla myös jokin teema, 

kuten vierailu muussa ryhmässä, 

VOKissa, sosiaalitoimessa, kirkon 

edustaja, mielenterveysseura. 

 

Ryhmän tapaamisissa voidaan käsitellä 

myös muita ryhmää kiinnostavia aiheita 

tai tutkimuksia. Kriisit ja niistä 

selviytyminen, Itsemurha, Suru, Stressi 

ja uupuminen, Mielenterveys ja sen 

ongelmat, Yksinäisyys, Lapset, Nuoret, 

Vanhukset, Autettavan kohtaaminen, 

Auttajan hyvinvointi 

 

Pohjaa keskustelulle esim.: 

http://www.apua.info/Kategoriat.aspx?

classID=644efa2b-df6d-4b65-a65f-

a501edd1e9ea 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 

Kättä pidempää, Työkalut 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kat

tapidempaa/tyokalut/  

 

Työkalut koko perheelle, lapselle, 

nuorelle, vanhemmalle 

Vanhempain netti: 

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/ika

/0-1/  

 

 

Mielenterveystalo, Miltä maahanmuutto 

tuntuu?: 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikui

set/itsehoito-ja-

oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Page

s/milta_maahanmuutto_tuntuu.aspx 

 

Mielenterveysseura: Monikulttuurisuus 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/ke

hitt%C3%A4mistoiminta/monikulttuuri

suus 

 

THL: Turvapaikanhakijoiden terveys ja 

hyvinvointi: 

http://www.apua.info/Kategoriat.aspx?classID=644efa2b-df6d-4b65-a65f-a501edd1e9ea
http://www.apua.info/Kategoriat.aspx?classID=644efa2b-df6d-4b65-a65f-a501edd1e9ea
http://www.apua.info/Kategoriat.aspx?classID=644efa2b-df6d-4b65-a65f-a501edd1e9ea
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kattapidempaa/tyokalut/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kattapidempaa/tyokalut/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/ika/0-1/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/ika/0-1/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/milta_maahanmuutto_tuntuu.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/milta_maahanmuutto_tuntuu.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/milta_maahanmuutto_tuntuu.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/milta_maahanmuutto_tuntuu.aspx
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/monikulttuurisuus
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/monikulttuurisuus
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/monikulttuurisuus
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https://www.thl.fi/en/web/maahanmuu

ttajat-ja-

monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-

terveys-ja-

hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-

terveys-ja-hyvinvointi 

 

Harjoituksia kehon ja mielen 

hyvinvointiin: http://oivamieli.fi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.thl.fi/en/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi
https://www.thl.fi/en/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi
https://www.thl.fi/en/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi
https://www.thl.fi/en/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi
https://www.thl.fi/en/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi
https://www.thl.fi/en/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus/maahanmuuttajien-terveys-ja-hyvinvointi/turvapaikanhakijoiden-terveys-ja-hyvinvointi
http://oivamieli.fi/
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         Liite 2. 

 

21.10.2015 

 

Turvapaikanhakijoiden hätämajoitus-ja vastaanottokeskustoiminnassa on ollut mukana 

paljon vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Heidän tukemisekseen Varsinais-Suomen piiri 

on kehittänyt hyväksi koettuja käytäntöjä:  

MiniVOK 

MiniVOK toiminta on suunnattu vastaanottokeskuksessa toimiville vapaaehtoisille.  

Kerran kuussa piirin työntekijä tai vapaaehtoistyönohjaaja/työnohjaajaksi opiskeleva 

järjestää vapaaehtoisille yhteisen tapaamisen, jossa on mahdollisuus keskustella ja 

käydä läpi kokemuksia ja päällimmäisiä tuntemuksia sekä jakaa ajatuksia toiminnan 

kehittämiseksi.  

 

Paikka:   Vastaanottokeskus, rauhallinen paikka 

Ryhmäkoko:  tarpeen mukaan 

Kesto:   1,5 tuntia 

Vetäjät:   1-2 työntekijää piiristä tai vaihtoehtoisesti vapaaehtoistyönohjaaja 

Kuinka usein:  kerran kuukaudessa 

Viestintä ja ilmoittautuminen:  

vapaaehtoistehtäviin (VOK) Lyyti-linkin kautta ilmoittautuneet, 

sähköpostimainos  

 

Lisätietoja:  

Purkukeskustelu: https://rednet.punainenristi.fi/node/4411 

Vapaaehtoisten työnohjaus http://www.mielenterveysseura.fi/sit

 es/default/files/materials_files/vapaaehtoistyon_tyonohjauksen_jarjestaminen_20

12.pdf 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/4411
http://www.mielenterveysseura.fi/sit%09es/default/files/materials_files/vapaaehtoistyon_tyonohjauksen_jarjestaminen_2012.pdf
http://www.mielenterveysseura.fi/sit%09es/default/files/materials_files/vapaaehtoistyon_tyonohjauksen_jarjestaminen_2012.pdf
http://www.mielenterveysseura.fi/sit%09es/default/files/materials_files/vapaaehtoistyon_tyonohjauksen_jarjestaminen_2012.pdf
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Liite 3. 

 

 

KOKEMUSKESKUSTELU 

 

Kokemuskeskustelun tarkoituksena on antaa mahdollisuus vapaaehtoisille tulla 

keskustelemaan kokemuksista, tuntemuksista ja vapaaehtoistoiminnasta 

hätämajoituksen tai vastaanottokeskuksen perustamisvaiheessa. Rakenteeltaan 

keskustelu sijoittuu purkukeskustelun ja työnohjauksen välimaastoon. 

 

Paikka:   Piiritoimisto 

Ryhmäkoko: max 10 henkilöä 

Kesto:   1,5 tuntia 

Vetäjät:  1-2 työntekijää piiristä tai vaihtoehtoisesti 

vapaaehtoistyönohjaaja/henkisen tuen kouluttaja 

Kuinka usein:  1-2 kertaa viikossa (päivä ja/tai ilta-aikoja) 

Viestintä ja ilmoittautuminen: Lyytilinkin kautta viesti kaikille niille, jotka ovat olleet 

vapaaehtoistehtävissä hätämajoituksessa tai vastaanottokeskuksessa.  

 

Rakenne 

- Johdanto/alku: keskustelun periaatteet, salassapitovelvollisuus (luottamus) 
- Läpikäynti/työskentely: Missä paikassa hätämajoituksessa tai 

vastaanottokeskuksessa vapaaehtoinen on ollut ja mitä tehtäviä hän on siellä 
tehnyt. Kokemusten jako eli vapaata keskustelua. Päällimmäiset tuntemukset. 

Aluksi ohjaaja pyytää jokaista osallistujaa kertomaan päällimmäiset tuntonsa. Jos 
jollain ohjattavalla on kerrottavanaan mieltään painava tai järkyttävä asia, sen 
käsittelyyn keskitytään aivan ensimmäiseksi.  

- Lopettamisvaihe: Yhteenvetokeskustelusta, tiedon jakaminen, mahdolliset 
jatkotoimenpiteet  
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          Liite 4. 

 

MONIKULTUURINEN OHJAUSILTA 

 

5.4.2017, Hanna Holm, Helsingin ja Uudenmaan piiri 

Ohjausilta on tarkoitettu osastojen monikulttuurisen toiminnan yhdyshenkilöille, ryhmien 

vetäjille ja vastuuvapaaehtoisille. Ohjausillat toimivat vertaistuen foorumeina ja ryhmään 

osallistujat vertaistuen välittäjinä omaan toimintaryhmäänsä. Osin ohjausillat toimivat 

myös tiedonjakamisen väylänä. 

Ohjausilta on kuitenkin ensisijaisesti vertaistuellinen ja sille ennakkoon mahdollisesti 

nimetyt teemat ohjaavat keskustelua vain löyhästi. Tärkeintä on, että jokainen 

vastuutehtävissä toimiva vapaaehtoinen saa tuoda kokoontumisiin myös niitä asioita, 

jotka mielen päällä eniten askarruttavat. 

 

Tavoitteet 

- käsitellä selviytymiskeinoja ja voimavaroja omaan jaksamiseen sekä omasta 

hyvinvoinnista huolehtimiseen 

- jakaa kokemuksia, saada tietoa (mm. alueelliset käytännöt) 

- käsitellä, miten hallita epävarmuutta ja epätietoisuutta, sekä sitä, ettei 

vapaaehtoisena voi ratkaista autettavansa lupaprosessia ym.  

- käsitellä turvapaikanhakijoiden ja paperittomien kohtaamisen ja auttamisen 

aiheuttamia (omia) tuntemuksia 

 

Menetelmät 

Keskustelut, lyhyet alustukset ja vertaistuen välineet. 
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           Liite 5. 

 

PURKUKESKUSTELU KANNATTAA OTTAA TAVAKSI 

Auttaminen onnettomuus- ja kriisitilanteissa on henkisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. 

Sinulla saattaa ilmetä samanlaisia reaktioita ja tunteita kuin autettavilla. Tilanteesta 

selviytymiseen saatetaan tarvita purkukeskustelu eli defusing. Se on tarkoitettu 

tehtäväksi pienryhmille ja yhdessä työskenteleville ihmisille tunteita herättävän 

kokemuksen jälkeen. 

Hyvä purkukeskustelu luo sinulle turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen sekä 

antaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen. Purkukeskustelu pidetään mieluiten 

työvuoron päätyttyä, ennen kotiin lähtöä. Tilanteen niin vaatiessa purkukeskustelu 

voidaan järjestää myös lähipäivinä, kuitenkin mahdollisimman nopeasti tilanteen jälkeen. 

Purkukeskustelun tavoitteena on, että voit palata arkirutiineihin vaivattomasti. Jos 

kokemus on ollut jollekin henkisesti erityisen kuormittava, on arvioitava, tarvitseeko hän 

lisäksi henkilökohtaista keskustelua. 

Purkukeskustelun eli defusingin päätteeksi arvioidaan myös mahdollinen jälkipuinnin eli 

debriefingin tarve. Pidempikestoisessa jälkipuinnissa tunnereaktioita käsitellään 

purkukeskustelua syvällisemmin. Purkukeskustelun vetäjän ei tarvitse olla erikseen 

koulutettu tehtävään, kun taas jälkipuinnin vetäjä on aina siihen koulutettu. 

 

Muistilista purkukeskustelun vetäjälle: 

1. Kokoontukaa rauhalliseen paikkaan. Istukaa ringissä siten, että kaikilla on 

katsekontakti toisiinsa. 

2. Sopikaa luottamuksellisuudesta. Henkilökohtaiset tunteet ja ajatukset jäävät vain 

ryhmän tietoon. 

3. Käykää läpi tapahtumat ja toiminta siten, että jokainen mukana ollut kertoo oman 

tehtävänsä ja kokemuksensa tehtävästä ja tapahtumasta. Miltä tuntui toiminnan 

aikana? Entä sen jälkeen? 

4. Vetäjä tekee lopuksi yhteenvedon. Jos jonkun on vaikea irrota toimintatilanteesta 

tai kokemus on ollut psyykkisesti erityisen kuormittava, on arvioitava, tarvitseeko 

hän lisätukea. Lisätukena voidaan pitää henkilökohtainen purkukeskustelu. 

5. Lopuksi kerrotaan, kenen puoleen ryhmän jäsen voi kääntyä, jos tapahtunut alkaa 

vaivata mieltä myöhemmin. 
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          Liite 6. 

 

OHJEISTUS UHKATILANTEESEEN 

 

Punaisen Ristin tehtävä on huolehtia vapaaehtoisistaan. Mikäli kohtaat vapaaehtoisena 

toimiessasi uhkaavan tilanteen, toimi, kuten missä tahansa hätätilanteessa: ota yhteys 

hätäkeskukseen numero 112.  

Kun uhkatilanne on ohi, tilanne on tärkeää purkaa keskustellen. Myös muiden 

henkisesti järkyttävien tilanteiden purku on tärkeää. Purkamisessa voivat olla 

apuna tilanteen vakavuudesta riippuen joko vapaaehtoiskollegat, koulutetut henkisen 

tuen vapaaehtoiset tai piirin työntekijät ja tarvittaessa ammattilaiset.  

 

Ohjeet ja yhteystiedot henkisesti järkyttävien tilanteiden purkuun: 

Kriisitilanteiden purku on tehtävä 8 tunnin sisällä tapahtuneesta. Erityisen 

tärkeää on, että järkyttynyt ihminen ei nuku yön yli ennen purkua. Kynnys avun 

pyytämiseen tulee pitää mahdollisimman matalana.  

1. Kuka tahansa meistä voi antaa arvokasta tukea järkyttyneelle ihmiselle.  

2. Vakavassa kriisitilanteessa vapaaehtoiset voivat soittaa piirin toiminnasta vastaavalle 

henkilölle. 

 Jos uhkaavatilanne sattuu vastaanottokeskuksessa, on vapaaehtoinen tilaisuuden tullen 

välittömästi yhteydessä joko vastaanottokeskuksen vapaaehtoistoiminnasta vastaavaan 

henkilöön tai piiriin.  

 

 

Lisätietoja: 

Kun olet kokenut jotain järkyttävää –esite 

Ohjeita vapaaehtoistyössä jaksamiseen –opas 

Molemmat löytyvät: https://rednet.punainenristi.fi/node/4411 
 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/4411

