
Vapaaehtoisena Vastaanottokeskuksessa   

 
  

Tervetuloa vapaaehtoiseksi Suomen Punaiseen Ristiin. Punaisen Ristin 

vapaaehtoisena sitoudut noudattamaan organisaation ohjeita ja toimimaan 

periaatteidemme mukaisesti. Oikeuksistasi, velvollisuuksistasi ja periaatteistamme voit 

lukea lisää tämän dokumentin lopusta. 

 

Usein kysytyt kysymykset turvapaikanhakijoihin liittyen 

Miten ja kuinka henkilöt rekisteröidään vastaanottokeskuksessa? 

Hätämajoitukseen saapuvat turvapaikanhakijat on pikarekisteröity poliisin toimesta 

ennen kuin he saapuvat hätämajoituspaikkaansa. Punainen Risti rekisteröi saapuvat 

turvapaikanhakijat UMAREK:iin niin pian kuin mahdollista. UMAREK on rekisteri 

henkilöille, jotka ovat saapuneet Suomeen. Vasta UMAREK rekisteröinnin Henkilö voi 

saada ID-kortin (vastaanottokeskuksen toimesta) vasta UMAREK rekisteröinnin jälkeen. 

Ennen kuin turvapaikan hakijalla on ID-kortti, hänen tulisi välttää 

vastaanottokeskuksesta katsottuna etäälle poistumista / matkustamista, sillä ilman ID-

korttia liikkuva henkilö voidaan katsoa paperittomaksi (poliisi voi ottaa henkilön säilöön). 

Ennen henkilökortin saamista henkilöt voivat liikkua usein esim. saman kunnan tai 

lähikuntien alueella. Henkilökortin (ID) saatuaan henkilöt voivat liikkua vapaasti. 

Rekisteriin pääsevät ainoastaan asiain hoidosta vastaavat maahanmuuttoviraston, 

poliisin sekä vastaanottokeskusten työntekijät (mm. sosiaalityöntekijä).  

Kuinka kauan turvapaikanhaku prosessi kestää? 

Rekisteröinnin jälkeen alkaa pitkä odottelun ja epävarmuuden sävyttämä prosessi. 

Prosessin keskeisiä etappeja ovat poliisin haastattelu tuloreitistä sekä 

maahanmuuttoviraston haastattelu, joka liittyy henkilökohtaisiin turvapaikan 

myöntämisen perusteisiin. Ennen nykytilannetta prosessi vei noin puolivuotta, mutta 

turvapaikanhakija määrän lisäännyttyä prosessin kestoa on ollut vaikea arvioida 

tarkkaan. Keskimäärin prosessin kestää noin 8-9 kuukautta. 

Mitä vapaaehtoinen voi vastata uteluihin prosessista? 

Vapaaehtoisen ei tule ottaa kantaa prosessiin tai ilmaista mielipidettään menettelystä. 

Vapaaehtoisen roolissa toimiva henkilö ei voi ottaa asianhoitajan, puolustusasianajajan 

tai ylipäätään viranomaisen roolia. Riskinä on muun muassa se, että herätetään toiveita, 

joille ei ole perusteita.  



Tilastollisesti noin 37 % hakijoista on saanut turvapaikan Suomesta viime vuosina. Muut 

reilut 60 % ovat saanet kielteisen päätöksen, joka perustuu Suomen lakiin. Tulevista 

päätöksistä emme tiedä, mutta yleinen arvio on se, että myönteisten päätösten määrä 

tulee prosentuaalisesti laskemaan. 

Kuinka kauan tulijat joutuvat viettämään hätämajoituksessa? 

Tähän emme tiedä vastausta. Maahan saapuu edelleen suuria määriä 

turvapaikanhakijoita, ja vaikka asiaan liittyviä resursseja onkin nostettu jonkin verran, on 

yllä kuvattujen turvapaikkaprosessien ennustaminen vaikeaa. 

Mitä vapaaehtoiset voivat tehdä? 

Odottelu ja epätietoisuus kuormittavat kenen tahansa mieltä. Vapaaehtoisena on 

mahdollisuus tukea turvapaikanhakijaa tämän, kuluttavan, prosessin läpikäymisessä sekä 

tarjota toiminnan paikkoja arjessa. Vapaaehtoiset voivat olla läsnä kanssaihmisinä ja 

rinnalla kulkijoina. Ilman yhteistä kieltä voimme tehdä monenlaista toiminnallista: 

urheilla, pelata lauta- ja korttipelejä, kuunnella musiikkia, ulkoilla tai harrastaa jotakin 

muuta, josta sinä ja turvapaikanhakijat pidätte.  

Vapaaehtoisena sinulla on mahdollisuus oppia myös tulijoilta mitä moninaisempia asioita!  

SPR:n monikulttuurisuustoiminnan ja ystävätoiminnan ympyröissä on mahdollista saada 

myös uusia ystäviä! On hyvä kunnioittaa muita kulttuureja, mutta niiden osalta ei 

kuitenkaan tarvitse olla asiantuntija toimintaan ryhtyäkseen. Hymyilemällä ja hyvällä 

käytöksellä pääsee pitkälle. Välittämisen ja kiinnostuksen osoittamiseen ei välttämättä 

tarvita sanoja. 

 

Tehtävään liittyvää tärkeää tietoa: 

Vapaaehtoisen velvollisuuksiin kuuluu  

- vaitiolovelvollisuus 

- järjestön eettisten ohjeiden noudattaminen 

- vastaanottokeskuksen tai muun tilan vastaavien ohjaajien sekä muun 

henkilökunnan ohjeiden seuraaminen  nämä tahot ovat viime kädessä vastuussa 

siitä, mitä kohteessa tapahtuu 

- tarkistaa vastaanottokeskustoimintaan liittyvät rokotesuositukset ja päivittää 

henkilökohtainen rokotesuoja (Vaaditut rokotteet kuuluvat pääsääntöisesti 

kansalliseen rokoteohjelmaan)  

Vapaaehtoisilta on ehdottomasti kielletty 

- romanttiset suhteet turvapaikkaprosessissa olevien kanssa 

- luottamuksellisten asioiden kertominen 

- omanvaltaiset päätökset asioiden ja aktiviteettien järjestämisessä 

- rahan lainaaminen tai antaminen suoraan turvapaikanhakijoille sekä erillisten 

hankintojen tekeminen 



Suosittelemme lisäksi, että 

- vapaaehtoiset käyttävät vastaanottokeskusympäristössä ainoastaan etunimeään 

- vapaaehtoiset eivät luovuta omia yhteystietojaan asukkaille 

 

Kun saavut vapaaehtoistyöhösi vastaanottokeskukseen: 

Ilmoita henkilökunnalle tai toimintaa koordinoivalle vastuutaholle / -vapaaehtoiselle 

etukäteen saapumisestasi sovitun käytännön mukaisesti. Ilmoittaudu, kun olet paikalla ja 

kerro, että olet Punaisen Ristin vapaaehtoinen. Vastaanottokeskuksiin on pyritty 

(perustamisvaiheen niin salliessa) nimeämään vapaaehtoistoiminnasta vastaava 

työntekijä. Saat paikan päällä toimintaohjeet joko vastuuvapaaehtoiselta tai 

henkilökunnan edustajalta. Henkilökunnan läsnäolo saattaa kuitenkin vaihdella esim. 

viikonpäivien mukaan.  

Kaikki Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset ovat vakuutettuja (lisätietoja 

Piirin verkkosivuilta). 

Muuta tarpeellista tietoa: 

Ikärajat: Vastaanottokeskuksessa saa toimia vain 18 vuotta täyttänyt vapaaehtoinen. 

Media: Älä puhu tiedotusvälineiden edustajille ennen kuin olet keskustellut 

henkilökunnan / vastuuvapaaehtoisen kanssa. Älä kommentoi vastaanottokeskuksen 

arkeen liittyviä asioita, sen tekee ainoastaan vastaanottokeskuksen henkilökunta. Voit 

näin sovittaessa kertoa roolistasi vapaaehtoisena ja omasta vapaaehtoistoiminnastasi - 

periaatteidemme mukaisesti. Myös sosiaalisen median käytössä kannattaa noudattaa 

varovaisuutta. 

Lahjoitukset: Mikäli haluat itse vapaaehtoisena lahjoittaa jotakin, neuvottele asiasta 

etukäteen vastaanottokeskuksen henkilökunnan tai keskitetysti keräystä järjestävän 

tahon kanssa. Varmista lisäksi, että kyseisiä artikkeleita todella tarvitaan, sillä huonosti 

organisoituna lahjoitukset voivat aiheuttaa epäjärjestystä asukkaiden keskuudessa tai 

koitua henkilökunnalle lisätaakaksi. 

Raha-asiat: Toimintaryhmän hankinnoista vastaa vastuuvapaaehtoinen. Hankintoihin 

liittyvät kulut korvaa useimmiten järjestön paikallisosasto, jonka alle toiminta kuuluu.  

Vapaaehtoiset eivät saa lainata rahaa tai ostaa asioita turvapaikanhakijoille.  

Turvapaikan hakijoiden terveys: Vastaanottokeskuksissa työskentelee palkattu 

terveydenhoitaja, joka on päävastuussa terveydenhuollollisista asioista. Äkillisissä 

vakavissa tilanteissa, kuten vakavissa urheiluvammoissa, hoidosta vastaa sairaanhoidon 

päivystys.  Tällaiset tilanteet tulee raportoida myös keskuksen henkilökunnalle ja 

mahdollisuuksien mukaan myös vastuuvapaaehtoiselle. Vapaaehtoiset voivat tarjota 

terveysapua vain sovitusti.  



Sinun terveytesi: Huolehdi käsihygieniasta! Älä tule paikalle, mikäli tunnet itsesi 

sairaaksi: Flunssat ja mahataudit leviävät vastaanottokeskusympäristössä herkästi. Pidä 

rokotukset ajan tasalla. 

Muista levätä! Älä tee liian montaa vuoroa lyhyen ajan sisällä: Kaksi kertaa viikossa on jo 

todella paljon. Pyri suhteuttamaan vapaaehtoistyön määrä elämäntilanteeseesi.   

Vapaaehtoistyön tarve jatkuu vielä pitkään. Keskustele toisten vapaaehtoisten kanssa 

omasta ja muiden jaksamisesta.  

Lopuksi: 

Turvapaikanhakijoilla saattaa olla yhdistäviä kokemuksia ja taustojakin, mutta ryhmänä 

he ovat varsin heterogeeninen ”porukka”. Tulijoita kannattaa lähestyä ensisijaisesti 

yksilöinä, jokaisen ainutkertaista tarinaa kuulostellen. Tulijoiden joukossa saattaa olla 

traumatisoituneita ja eri tavoin reagoivia ihmisiä. Osa on saattanut paeta väkivaltaa, ja 

todistaa sellaista. On tärkeää, että olemme läsnä, mutta samalla on hyvä muistaa, että 

varsinainen kriisi- ja traumatyö on oma tehtäväkenttänsä. 

Osalle tulijoista turvapaikkaprosessi saattaa olla varsin vieras, ja siihen liittyy monia 

kysymyksiä. Ihmiset reagoivat myös odotukseen ja epätietoisuuteen eri tavoin.  

Kun keskustelet, ole ystävällinen, mutta päättäväinen. Kuuntele ja ole puolueeton. 

Korosta, ettet itse tee päätöksiä heidän asioidensa suhteen. Tue ihmisiä ja 

vastaanottokeskuksen työtä. 

Kiitos, että haluat olla vapaaehtoinen Punaisessa Ristissä.  

Panostuksestasi on suuri hyöty! 

 

  



Punaisen Ristin seitsemän periaatetta 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän 

perusperiaatetta. 

Inhimillisyys 

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin 

tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja 

ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää 

rauhaa. 

Tasapuolisuus 

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei 

kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman 

perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä. 

Puolueettomuus 

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen 

Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu 

poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin. 

Riippumattomuus 

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimiva 

humanitaarisissa tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa 

lainsäädännön alaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat 

aina toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. 

Vapaaehtoisuus 

Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. 

Yleismaailmallisuus 

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen 

kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa 

toinen toisiaan. 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka 

on avoin kaikille maan kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle 
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