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Henkinen tuki

Henkisen tuen perusperiaatteena on turvallisuuden tunteen luominen tai sen palautta-
minen. 

Keskeisiä keinoja henkisessä tuessa ovat 
• rauhallinen läsnäolo ja kuuntelu
• realistisen toivon antaminen
• yhteydenotto lähiomaisiin
• ohjeiden antaminen (esimerkiksi Olet kokenut jotain järkyttävää -esite)
• tapahtuneesta kertominen viranomaisilta saadun tiedon mukaan
• jatkoapuun ohjaaminen.

Toimintamuodot 

• henkinen tuki osana kaikkea Punaisen Ristin toimintaa
• henkinen tuki osana osaston auttamisvalmiutta
• henkisen tuen valmiusryhmät
• henkisen tuen kouluttajana toimiminen

Käytännössä henkinen tuki voi olla
• omaisten tukemista etsinnöissä
• äkillisiä auttamistilanteita osana kotimaan apua, jolloin tukea annetaan  
 katastrofirahaston sääntöjen mukaan (esimerkiksi tulipalotilanteet)
• etsijöiden ja muiden auttajien purkukeskusteluja ennen kotiin lähtöä  
 hälytystilanteen jälkeen
• katupartiointia
• isojen onnettomuuksien vuosipäivissä tukemista
• harjoitusten purkukeskusteluja
• viranomaisten tukemista isoissa onnettomuuksissa
• perustehtävän hoitamista: läsnäoloa ja kuuntelemista – turvallisuuden tunteen   
 palauttamista

Henkinen tuki osana osastojen valmiutta

Arkipäivän auttamistyö on osastojen valmiuden perusta, jota voidaan hyödyntää äkil-
lisissä auttamistilanteissa. Osaston valmius muodostuu eri toimintaryhmien ja niissä 
toimivien vapaaehtoisten osaamisesta. 

Minimivaatimus henkisen tuen osaamiselle on henkisen tuen peruskurssin suorittaminen 
sekä käytännössä hankittu kokemus esimerkiksi ensihuoltoryhmässä, ensiapuryhmässä, 
ystävätoiminnassa tai monikulttuurisuustoiminnassa. Kyky ja halu toimia auttajana henki-
sen tuen auttamistilanteissa ovat lisäksi keskeisiä edellytyksiä toiminnalle.  
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Osastot voivat tehdä yhteistyötä henkisen avun osaamisen kartuttamiseksi. Tärkeintä on 
varmistaa alueellinen valmius vastata erilaisiin auttamistarpeisiin.

Lisätietoja vapaaehtoisten verkkopalvelusta RedNetistä (Tieto ja taito – Henkinen tuki).  

Henkisen tuen valmiusryhmät

Henkisen tuen ryhmät ovat keskittyneet henkisen tuen antamiseen onnettomuus- ja 
erityistilanteissa. Henkisen tuen hälytysryhmät ovat osa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) organisaatiota ja hälytysjärjestelmää. Henkisen tuen valmiusryhmien jäsenten 
on täytettävä ylläkuvatut henkisen tuen vapaaehtoisen osaamisvaatimukset. 

Valmiusryhmä voi olla yhden osaston oma ryhmä tai useamman osaston yhteinen alueel-
linen hälytysryhmä. 

Lisätietoja RedNetistä (Tieto ja taito – Henkinen tuki – Henkisen tuen ryhmät).    

Koulutus

• Henkisen tuen peruskurssi
• Henkisen tuen jatkokurssi
• Purkukoulutus
• Ensihuollon peruskurssi
• Ensihuollon jatkokurssi
• Valmiuspromo
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kurssit
  
  

Näin pääsee alkuun 
  
Jos osasto haluaa perustaa oman henkisen tuen ryhmän, lisätietoa ja tukea saa 
piiristä ja RedNetistä. Ennen ryhmän perustamista osasto lähettää vapaaehtoisiaan 
henkisen tuen koulutuksiin.

 
  

Keneltä saa apua  
 
Osastot saavat tukea piiriltä, henkisen tuen kouluttajilta sekä keskustoimiston kotimaan 
valmiuden psykososiaalisen tuen suunnittelijalta.  
  

Rahoitus

Toiminta rahoitetaan osaston omista varoista. Ryhmät voivat hakea toiminta-avustusta 
kotikunnaltaan.   
  

Materiaalia

• Henkisen tuen sivut ja ryhmät RedNetissä, joista linkit myös ensihuollon, ensiapuryh- 
 mätoiminnan sekä ystävätoiminnan ryhmiin 
• Vapaaehtoisesta pelastuspalvelun sivut www.vapepa.fi
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Henkisen tuen kouluttajaksi

Henkisen tuen koulutuksen tarkoituksena antaa eväitä on selviytymisen tukemiseen ja 
omien voimavarojen tiedostamiseen sekä lisätä tietoisuutta saatavilla olevasta ammatil-
lisesta avusta.

Suomen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen toiminnan tavoitteena on ihmisten ja 
yhteisöjen selviytymisen tukeminen niin arjessa kuin kriisienkin aikana ja niiden jälkeen.  
Lisäksi tavoitteena on parantaa Punaisen Ristin osastojen ja vapaaehtoisten kykyä aut-
taa.

Henkisen tuen kouluttajaksi olet erityisen sopiva, jos
• sinulla on soveltuva terveys- tai sosiaalialan koulutus
• työkokemusta tai vapaaehtoistyön kokemusta alalta
• henkisen tuen peruskurssi suoritettuna 
• halukkuutta kehittyä ja jakaa osaamistasi
•  ymmärrät mitä tarkoittaa ”isot korvat, pieni suu ja suuri sydän”.

Henkisen tuen kouluttajana
• koulutat vapaaehtoisia
• toimit henkisen tuen sparraajana osastosi eri toimintamuodoissa
• olet innostaja ja kannustaja.   
 
 

Keneltä saa apua

Henkisen tuen kouluttajaksi haluavan kannattaa olla yhteydessä piiriin.

Materiaali

• rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat 
   
  

Rahoitus

Kouluttajakoulutukset kustantaa useimmiten lähettävä osasto tai piiri.


