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Kotimaan apu, avustaminen äkillisissä 
onnettomuustilanteissa 

Kotimaan apua voidaan myöntää äkillisissä onnettomuus ja erityistilanteissa, joiden 
vaikutukset yksilölle tai perheelle ovat kohtuuttomat. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi 
tulipalo, tulva, muu luonnononnettomuus tai suuronnettomuus.

Toimintamuodot

•	 Kotimaan	avun	suunnittelu	ja	toimeenpano	osaston	alueella	kotimaan	avun		
	 yhteyshenkilön	koordinoimana
•	 Vapaaehtoisten	apu	(suositeltavaa	on,	että	mahdollisuuksien	mukaan	avustus-	
	 tilanteeseen	lähtee	kaksi	vapaaehtoista	autettavaa	tukemaan)	

Koulutus

•	 Piirin	järjestämä	koulutus	osastojen	kotimaan	avun	yhteyshenkilöille
•	 Ensihuollon	peruskurssi
•	 Ensihuollon	jatkokurssi
•	 Valmiuspromo-koulutus

Keneltä saa apua

Piirin kotimaan avun vastuuhenkilö tai toiminnanjohtaja tukee ja ohjaa osastoja äkilli-
seen avustamiseen liittyvissä asioissa.

Materiaali

Katastrofirahaston säännöt ja kotimaan avustustoiminnan ohjeet



Kotimaan apu, avustaminen äkillisissä onnettomuustilanteissaSuomen Punainen Risti • Järjestökoulutus 2014 • Sivu 2

Toiminta	äkillisissä	onnettomuustilanteissa

1.		Kun	saat	tiedon	onnettomuudesta	ota	viipymättä	yhteys	onnettomuuden	uhriin		
	 tai	uhreihin	sekä	tarvittaessa	piiritoimistoon.
 • Avustus on aloitettava viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa tapahtuneesta. 
 • Erityistilanteissa aikarajasta voidaan poiketa, jos esimerkiksi uhri on sairaalassa.

2.		Selvitä	avustuksen	tarve	(materiaalinen	tuki,	henkinen	tuki,	ohjaus	ja	neuvonta).

3.		Tee	tarvekartoitus	
 • Käytä tarvittaessa kotimaan avun viitteellistä ostoslistaa. 
 • Selvitä vakuutusturva. Vakuutusyhtiöllä saattaa olla 24/7 päivystyspalvelu, jonka  
  kautta voi saada nopeastikin apua. 
 • Selvitä avustettavalta mahdolliset muut avustajatahot päällekkäisen avustamisen  
  välttämiseksi (esimerkiksi vakuutusyhtiö, sosiaaliviranomaiset, seurakunta, muut  
  järjestöt). 

4.		Täytä	maksusitoumuslomake	
 • Materiaalista apua myönnetään välittömiin tarpeisiin (esim. majoitus, muonitus,   
  vaatteet, huonekalut)
 • Avustusta ei koskaan anneta rahana, sitä ei voi muuttaa lahjakortiksi eikä sillä voi  
  avata ostotiliä. 
 • Avustusta ei voi käyttää alkoholi- ja tupakkatuotteisiin.
 • Osaston myöntämä avustussumma määräytyy kotimaan avun ohjeiden mukaisesti.  
  Jos kyseessä on useampaa kuin yhtä perhettä koskeva onnettomuus, tiedota piiriä.  
  Ota yhteys piiritoimistoon myös silloin, jos kyseessä on suurempi avustussumma.  
 • Maksusitoumus on voimassa enintään 14 vuorokautta.

5.		Pyydä	maksusitoumuksen	vastaanottavaa	liikettä	lähettämään	laskut	suoraan			
	 osaston	antamaan	osoitteeseen.	

6.		Auta
 • Suositeltavaa on, että mahdollisuuksien mukaan ostoksille lähtee autettavan   
  kanssa kaksi vapaaehtoista.
 • Viitteellinen ostoslista voi olla tukena ostotilanteessa.
 • Mukana voi olla myös Olet kokenut jotain järkyttävää -esitteitä.
 • Tarvittaessa ohjaa onnettomuuden kokeneet henkilöt jatkoapuun.
 • Avuntarvitsijaan on hyvä olla yhteydessä muutaman päivän kuluttua mahdollisen  
  lisäavun antamiseksi tai muun tuen piiriin ohjaamiseksi. 

7.		Täytä	hakemus	katastrofirahastosta
 • Hakemuksen allekirjoittaa osaston kotimaan avun yhteyshenkilö ja osaston  
  virallinen nimenkirjoittaja tai kotimaan avun yhteyshenkilön ollessa estyneenä   
  kaksi osaston virallista nimenkirjoittajaa.
 • Ota kopio päätöksistä ja kuiteista osaston arkistoon. 

8.		Lähetä	osaston	alkuperäisillä	allekirjoituksilla	varustettu	hakemus	liitteineen		
	 piirin	kotimaan	avusta	vastaavalle	henkilölle	mahdollisimman	pian.	
 • Tehdyt avustustoiminnan päätökset viedään osaston hallitukseen tiedoksi.

9.		Jos	sinulla	on	kysyttävää,	ota	yhteyttä	piirin	kotimaan	avusta	vastaavaan		
	 henkilöön	tai	toiminnanjohtajaan.	


