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Monialaisiin merionnettomuuksiin  
varautumisen yhteistoimintasuunnitelma

1. Suomen Punainen Risti 
(SPR)

Suomen Punainen Risti (SPR) ja sen koor-
dinoima Vapaaehtoisen pelas-tuspalvelun 
(Vapepa) verkosto ovat vahva tuki viran-
omaisille massaevaku-oinneissa ja muissa 
monialaisissa merellisissä onnettomuuk-
sissa. Järjestöt tukevat toiminnallaan viran-
omaisten johtamaa toimintaa ja täydentävät 
sitä resurssiensa mukaisesti. Tässä doku-
mentissa kuvataan SPR:n ja Vapepa-ver-
koston toimintaa monialaisissa merionnet-
tomuuksissa Suomen rajojen sisäpuolella.

Punaisen Ristin valmius ja varautuminen 
perustuu koulutettujen vapaaeh-toisten 
muodostamiin hälytysryhmiin. SPR voi va-
paaehtoisresurssiensa li-säksi tarjota viran-
omaisille ammatillista tukea palkatun hen-
kilöstönsä ja psykologien valmiusryhmän 
kautta. SPR:n ja Vapepa-verkoston valmiu-
des-ta ja varautumisesta vastaavat SPR:n 
keskustoimiston ja piirien valmiuden toimi-
henkilöt. Tarvittaessa he osallistuvat myös 
operatiiviseen työhön.

Punaisen Ristin Kalkun logistiikkakeskuk-
sessa ylläpidetään valmiutta ma-teriaali-
sen avun ja katastrofivalmiusyksiköiden lä-
hettämiseen. Evakuointi-sairaala  voidaan 
hälyttää onnettomuuksiin, jossa tarvitaan 
lääkinnällistä kapasiteettia onnettomuus-
kohteeseen. Yksikkö voi esimerkiksi olla 
osa Suomen toteuttamaa lääkinnällistä 
evakuointia (MedEvac). Kalkun logis-tiikka-
keskuksen materiaalinen ja logistinen tuki 
täydentää Punaisen Ristin piirien ylläpitä-
miä evakuointiyksiköitä , jotka voidaan hä-
lyttää tukemaan evakuoitujen kokoamista 
tai auttajien huoltoa merellisessä onnetto-
muus-kohteessa Suomessa. 

Punaisen Ristin pelastus-, avustus- ja suoje-
lutoiminta perustuu tarvearvi-ointiin ja pai-
nottuu heikoimmassa asemassa olevien ja 
eniten apua tarvit-sevien auttamiseen. Puo-
lueettomana ja riippumattomana järjestönä 
Suo-men Punainen Risti tekee auttamistoi-
mintaan liittyvät päätöksensä itsenäi-sesti 
ja periaatteidensa mukaisesti. Viranomaiset 
ovat sitoutuneet kunnioit-tamaan kansain-
välisen Punaisen Ristin periaatteita järjes-
tön riippumatto-muudesta . 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN JA VAPAA- 
EHTOISEN PELASTUSPALVELUN TUKI  
MERELLISISSÄ ONNETTOMUUKSISSA
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2. Vapaaehtoinen pelastus-
palvelu (Vapepa) 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) 
on 53 järjestön verkosto, jonka hälytysryh-
mät tukevat viranomaisia onnettomuuksis-
sa ja muissa kriisitilan-teissa. Useimmiten 
Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen 
etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan 
myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, 
ohjaa-maan liikennettä ja auttamaan eva-
kuoinneissa. Auttajat toimivat maalla, ve-si-
alueilla ja ilmassa. Vapepa-järjestöt toimivat 
yhdessä, jotta jokaisen järjes-tön osaami-
nen pystytään hälytystilanteessa hyödyn-
tämään hädässä ole-van ihmisen auttami-
seksi. SPR toimii Vapepan yhteysjärjestönä 
ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pe-
lastuspalvelutoiminnan osalta. Suomen Me-
ri-pelastusseura (SMPS) koordinoi vapaa-
ehtoista meripelastustoimintaa ja Suomen 
Lentopelastusseura (SLPS) vapaaehtoista 
lentopelastustoimintaa.

3. Viranomaisten ja vapaa-
ehtoisten yhteistoiminta

Merellisissä suuronnettomuuksissa operaa-
tion johtovastuu on viranomaisil-la. Vapaa-
ehtoistoimijoiden rooli on tukea viranomais-
ten toimintaa, kulloi-senkin tukipyynnön 
mukaisesti. Toiminta perustuu alueellisiin ja 
valtakun-nallisiin sopimuksiin ja yhteistyö-
pöytäkirjoihin. 

SPR:llä on voimassa olevat valtakunnalliset 
yhteistyöpöytäkirjat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja sisäministeriön kanssa. Poliisi-
hallituksen kanssa on sovittu poliisin ja va-
paaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta. 

Tärkeää on, että paikalliset ja alueelliset vi-
ranomaiset sopivat yhteistyöstä järjestöjen 
kanssa ja kirjaavat olemassa olevat valmiu-
det valmiussuunnitel-miinsa. Tärkeää on yh-
teinen harjoittelu ja säännölliset yhteistoi-
mintata-paamiset. 

4. Vapaaehtoisille  
soveltuvat tehtävät

SPR:n ja Vapepan resurssit vaihtelevat eri 
puolilla Suomea, mutta pääasi-assa vapaa-
ehtoisille soveltuvat tehtävät noudattavat 
kaikkialla samaa mal-lia. 

MoMeVan osasuunnitelmassa ”evaku-
ointikeskuksen perustaminen” kuva-taan 
yhteistoimintamalli evakuointikeskuksen 
toimintaan. Alle on kuvattu esimerkkejä teh-
tävistä, joissa vapaaehtoiset voivat tukea vi-
ranomaisten toi-mintaan. 

Sosiaalitoimen alaiset tehtävät

• Ihmisten perustarpeista huolehtimi-
nen, sisältäen tarvikkeiden jake-lun ja 
ihmisten henkisestä tuesta huolehti-
misen (ns. ensihuoltoteh-tävät)

• Kokoamiskeskusten järjestely- ja 
huoltoalueen tehtävät

• Kuljetuksissa tukeminen

• Informaation jakaminen ja tiedotustoi-
minta

• Puhelin ja nettiauttamisen käynnis-
täminen (SPR:n auttava puhelin ja 
Sekaisin Chat)

• Psykologien valmiusryhmän aktivointi 

Poliisin tukeminen

• Henkilöiden luettelointi ja tarvittaessa 
rekisteröinti

• Henkilö- ja muussa etsintätoiminnas-
sa avustaminen

• Liikenteen ohjauksessa avustaminen 

• Toimijoiden kirjaus ja tunnisteet

• Muu opastus ja ohjaaminen

Pelastuksen ja ensihoidon alaiset tehtävät

• Vapaaehtoisresurssien hälyttäminen, 
koordinointi ja huolto

• Ennalta suunniteltujen ja/tai tilapäisiin 



3

rakenteisiin perustettavien evakuoin-
tikeskusten rakentamisessa tukemi-
nen (esim. evakuointi-sairaala (EEH) 
ja evakuointikeskus (EEC). 

• Evakuoitujen ohjaus ja opastus (louk-
kaantumattomat)

Evakuointikeskus toimii samalla usein myös 
onnettomuusalueen henkilös-tön, materiaa-
lin, ja kuljetusten huoltoetappina ja väliva-
rastointipaikkana. Vapepa-verkosto pystyy 
tukemaan viranomaisia laajasti näissä tuki- 
ja huol-totehtävissä. 

5. Hälyttäminen 
Suomen Punaisen Risti toimijat ja Vape-
pa-järjestöverkosto hälytetään alu-eella so-
vitulla tavalla tai SPR:n päivystysnumeron 
kautta. Lisätietoja: https://rednet.punainen-
risti.fi/piirit 

6. Kustannukset
Vapaehtoistoiminnan kustannuksista so-
vitaan ennakkoon sopimuksilla. Osassa 
Suomea on sovittu yhteistyöstä alueellisilla 
sopimuksilla tai yhteis-työpöytäkirjoilla. So-
pimuksissa on hyvä huomioida, että varau-
tuminen, val-miuden ylläpito ja materiaalien 
varastointi aiheuttavat kustannuksia.

Vaikka vapaaehtoiset toimijat toimivat ilman 
henkilökohtaista korvausta tai palkkiota, 
operaation johdon tehtävä on huolehtia sii-
tä, että toteutuneet ku-lut korvataan. SPR:n 
antamasta ammatillisesta ja materiaalisesta 
tuesta so-vitaan aina erikseen tapauskoh-
taisesti.
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