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JÄRJESTÖILLÄ ON TÄRKEÄ ROOLI  

VARAUTUMISESSA JA VALMIUDESSA

KORONAKEVÄT TIIVISTI JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖTÄ

Vuoden 2020 tammikuun alussa kuulimme uutisista, että maailmalla on levi-
ämässä koronavirus Covid-19, joka tappaa. Ihmisten liikkuvuus mahdollisti 
viruksen nopean leviämisen eri puolille maailmaa. Helmikuussa virus kylvi 
kuolemaa Italiassa ja Espanjassa ja pian Suomen hallitus totesi, että kuolemaa 
kylvävä pandemia oli saavuttanut maamme.  Hallitus antoi ensimmäiset suosi-
tuksensa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi 12.3.2020 ja valmiuslaki 
astui voimaan 17.3.2020. Valtioneuvosto perusti tilannekeskuksen ja aluehal-
lintovirastojen valmiustoimikunnat aktivoituivat säännöllisiin kokouksiin.

Suomen Punainen Risti aktivoitui helmikuun alussa pohtimaan Punaisen Ris-
tin auttamismahdollisuuksia pandemiatilanteessa sekä roolista viranomais-
ten tukena.    Punaisen Ristin laajennettu johto aloitti päivittäiset Teams-ko-
koukset 20.3. keskustoimisto perusti tilannekeskuksen ja task forcet, joista 
käsin sekä välitettiin tietoa että laadittiin koronaohjeita sekä ohjeita ja tietoa 
vapaaehtoisille eri auttamismahdollisuuksista.  

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä 
erityinen rooli kansalaisten auttamisvalmiuden osaamisen kehittämisessä, 
valmiudessa ja varautumisessa. Punaisen Ristin asetuksen (827/2017) mu-
kaan Punainen Risti varautuu, kouluttaa ja tukee viranomaisia onnettomuus- 
ja kriisitilanteissa. Sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Punaisen 
Ristin keskinäisissä yhteistyöpöytäkirjoissa on sovittu lisäksi Punaisen Ristin 
järjestökoordinaatioroolista häiriötilanteissa. 

Tällä mandaatilla Punaisen Ristin Satakunnan piiri päätti kutsua satakuntalai-
sia järjestöjä yhteen pohtimaan, mitä järjestöt voisivat tehdä yhdessä uudessa 
tilanteessa. Ensimmäinen yhteinen Teams-kokous pidettiin 20.3.2020, jonka 
jälkeen kokouksia päätettiin pitää viikoittain. Mukaan kutsuttiin myös seura-
kunnan edustaja. Syntyi järjestöjen korona-ajan kriisiorganisaatio. 
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Säännölliset tunnin mittaiset kokoukset osoittautuivat tärkeiksi tiedon jaka-
misen, keskinäisen tuen ja yhteisen suunnittelun välineeksi. Kokousten pu-
heenjohtajuus päätettiin kierrättää Punaisen Ristin, Satakunnan yhteisökes-
kuksen ja järjestöjen neuvottelukunnan kesken ja Satakunnan yhteisökeskus 
otti tiedonvälittäjän roolin. Punainen Risti otti tehtäväkseen vapaaehtoisten 
rekrytoinnin, kouluttamisen ja koordinoinnin järjestöjen yhteiseksi tueksi. Pu-
nainen Risti perusti sähköisen rekrytointikanavan korona-ajan auttamisesta 
kiinnostuneille uusille ja vanhoille vapaaehtoisille, joita välitettiin järjestöjen 
tueksi. Lisäksi Punainen Risti koulutti uusia vapaaehtoisia.   

Korona vaikutti järjestöjen toimintaan monin eri tavoin. Joidenkin työ hiipui 
ja edessä olivat lomautukset. Joidenkin järjestöjen työmäärä taas lisääntyi sa-
malla kun avuntarvitsijoiden määrä kasvoi. Vapaaehtoisten välittäminen eri-
tyisesti ruoka-aputoimintaan oli merkityksellistä, sillä monet vapaaehtoiset 
kuuluivat ikänsä vuoksi riskiryhmään. 

Omalla tahollaan Punainen Risti valmistautui erilaisiin auttamisen muotoihin. 
Koulutimme vapaaehtoisia hygienia- ja terveysturvallisuusasioissa, lisäsim-
me ruoka-apua, ohjeistimme asiointiapua, annoimme vinkkejä etäkokouksiin 
ja etätoimintaan, järjestimme puhelimen ja chatin välityksellä henkistä tukea 
jne. Punainen Risti osallistui aluehallintovirastojen valmiustoimikuntien ko-
kouksiin ja toimi näin välittäjänä järjestöjen ja viranomaisten välillä. Satakun-
nassa Punainen Risti perusti lisäksi oman kriisiaikaisen valmiusorganisaation 
vastaamaan viranomaisilta tuleviin mahdollisiin pyyntöihin ja piti myös vii-
koittaista yhteyttä vapaaehtoisten kanssa keräten tietoa auttamistilanteista ja 
viranomaisten pyynnöistä. 

KRIISINKESTÄVYYS ON KAIKKIEN ASIA

Resilienssi eli kriisinkestävyys tuli kevään aikana sekä käsitteenä että tilantee-
na tutuksi. Valmiuden näkökulmasta resilienssillä tarkoitetaan yhteisön tai or-
ganisaation kykyä selviytyä ja palautua onnettomuus- tai kriisitilanteista. Jotta 
organisaation tai yhteisön kriisinkestävyys olisi hyvä, on sen tarpeen varautua 
tilanteisiin etukäteen. 

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan organisaation pe-
rustehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kriisitilanteissa. Varau-
tumiseen kuuluu etukäteissuunnittelu sen varalta, että uudessa tilanteessa 
tarvitaan tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Täten ennakointi, ris-
kienhallinta, koulutus ja osaamisen kehittäminen, valmiussuunnittelu, jat-
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kuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut ja harjoittelu ovat osa varautumista. 
Päämääränä on paitsi huolehtia onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäi-
systä niin myös valmistautumisesta toimintaan niiden uhatessa tai sattuessa 
ja suunnitella toipuminen.

Onnettomuus- ja kriisitilanteet voivat olla organisaatiokohtaisia, yksittäisiä 
onnettomuuksia tai sitten ne voivat olla laajempia yhteisöä tai koko yhteiskun-
taa ja maailmaa koskevia katastrofeja. Perheen kotitalon palaminen koskettaa 
paitsi perhettä niin myös koko ympäröivää yhteisöä ja tahoja, jotka osallistu-
vat tavalla tai toiselle tilanteen vaatimaan auttamisketjuun. Koronaepidemi-
an aikana taas on opittu, että tartuntatautiepidemia voi heikentää ihmisten 
hyvinvointia, ruuhkauttaa sairaalat, keskeyttää koulunkäynnin ja lamauttaa 
kansainvälisen liikenteen. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa puhutaan kokonaisturvallisuudesta, 
jolla tarkoitetaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten 
yhteistyötä huolehdittaessa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista kriisiti-
lanteissa. Yhteistyöllä varmistetaan, että tarpeelliset tehtävät tulevat hoide-
tuiksi, mutta myös vältetään päällekkäisyydet ja vähennetään toiminnasta 
syntyviä kustannuksia. Tavoitteena on saada käyttöön kaikkien toimijoiden 
voimavarat, kun yhteiskunnan turvallisuus on uhattuna.  

Varautuminen ja valmiussuunnittelu ovat normaalia viranomaistyön arkea, 
joka perustuu perustuslakiin. Perustuslain mukaan yksilön perusoikeuksiin 
kuuluu oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Turvallisuudesta huolehti-
minen on siksi julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä. Lain velvoittamana viran-
omaisten on hoidettava paitsi välittömät uhkatilanteet myös ennalta varau-
duttava erilaisiin kuviteltavissa oleviin uhkiin. Valmiuslainsäädännöllä taas 
pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yh-
teiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.  

Kokonaisturvallisuuden käsite on hyödyllinen myös pohdittaessa järjestöjen 
roolia varautumisessa ja valmiudessa. Järjestöjen rooli häiriötilanteisiin va-
rautumisessa ja onnettomuuksien hallinnassa on merkittävä. Järjestöillä on 
omat erityisosaamisensa, erilaisia resursseja sekä usein myös kyky kanavoida 
ihmisten auttamishalua. Järjestöillä on myös kokemusta vapaaehtoistoimin-
nan johtamisesta ja kyky koordinoida vapaaehtoistoimintaa kansalaisten ja 
viranomaisten avuksi. Järjestöillä on huomattava rooli henkisen kriisinkestä-
vyyden ylläpitämisessä.  
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Valmiussuunnittelu varmistaa toimintojen jatkumisen onnettomuus- ja häiri-
ötilanteissa, niin että organisaation toimintakyky ja itsenäisyys turvataan. Val-
mius- ja varautumissuunnitelmien tarkoituksena on siis vahvistaa tilanteiden 
hallintaa arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kriisitilanteessa on tärkeää, että jokainen organisaatio varmistaa oman toi-
mintakykynsä jatkuvuuden ja työn jatkumisen mahdollisimman häiriöttömäs-
ti. Järjestöjen olisikin hyvä varautua kriiseihin tekemällä riskiarviointia sekä 
varautumissuunnittelua ja pohtia sisäisten ja ulkoisten uhkien vaikutuksia 
toimintaansa.  

VARAUTUMINEN JA KRIISEISSÄ TOIMIMINEN ONNISTUU 
PARHAITEN YHTEISTYÖLLÄ

Vuoden 2015 laaja-alaisen maahanmuuton tapahtumat edellyttivät valtavaa 
viranomaisten ja järjestöjen keskinäistä yhteistyötä tilanteesta selviämisek-
si.  Viranomaisilla oli kyllä suunnitelmia tilanteen varalta, mutta haastavaksi 
tilanteen teki tapahtumaketjun pitkä kaari, jatkuvasti kehittyvät tapahtumat 
ja niiden yllätyksellinen luonne. Järjestöjen ja kirkon rooli tilanteen haltuun-
otossa osoittautui erittäin merkittäväksi ensimmäisten kuukausien aikana. 
Järjestöjen asiantuntija- ja vapaaehtoistyötä koordinoi akuutissa vaiheessa 
Punainen Risti.  

Myös korona-aika on osoittanut, kuinka tärkeä aktiivinen kansalaisyhteiskun-
ta on yhteiskunnan henkiselle kriisinkestävyydelle. Naapuriapu, vapaamuo-
toiset auttamisringit ja kyläyhteisöjen organisoimat asiointiavut ovat tulleet 
yksinäisten, perheiden ja riskiryhmäläisten avuksi ja järjestöt ovat organi-
soineet verkkokoulutuksia ja virtuaalisia kohtaamisia, ruoka-apua, henkistä 
tukea ja lahjakorttien jakoa vähävaraisille. Järjestöjen roolia kokonaisturvalli-
suuden eri asiakirjoissa korostetaan nykyään paljon, minkä vuoksi järjestöjen 
olisi hyvä osata tunnistaa oma merkityksensä turvallisuustyön ketjussa. 

Ennalta arvaamattomiin vakaviin häiriötilanteisiin sekä hitaasti kehittyviin 
uhkiin varautuminen on haastavaa. Järjestöt voivat kuitenkin tuoda varautu-
misen riskinarvioihin mukaan monialaisuutta ja näkökulmia, joita ne huomaa-
vat toimiessaan lähellä kansalaisia. Järjestöjen omat ja järjestöjen kesken hio-
tut selkeät toimintamallit sopivat arkisten häiriötilanteiden hallintaan, mutta 
yllätyksellisissä ja koko maata koskevissa tilanteissa konkreettinen kokemus 
yhteistyöstä, vahvat verkostot, hyvät improvisaatiotaidot ja keskinäinen luot-
tamus ovat tärkeitä elementtejä laadukkaan auttamisketjun varmistamisessa. 
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Toiminnan yhteensovittaminen edellyttää konkreettista yhteistyötä ja sään-
nönmukaista vuoropuhelua.  

Kun puhutaan varautumiseen liittyvistä järjestöistä, tutuimpia ovat sopimus- 
ja vapaapalokunnat, meri- ja järvipelastajat sekä etsintöihin osallistuvat muut 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) verkoston järjestöt. Vapepa on 53 
järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuus- ja 
kriisitilanteissa. Vapepalaiset ovat järjestäytyneitä ja koulutettuja toimimaan 
hälytystehtävissä. Parhaiten Vapepa tunnetaan etsintätehtäviä toteuttavista 
keltaliivisistä vapaaehtoisista ja jonkin verran sosiaali- ja terveystoimea tuke-
vista vapaaehtoisista hälytysryhmistä. 

On olemassa lisäksi järjestöjä kuten Punainen Risti (SPR), Suomen pelastus-
alan keskusjärjestö (SPEK) ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), jotka 
ovat erikoistuneet varautumiseen, valmiuteen ja järjestöjen koordinointiin 
häiriötilanteissa. Näiden järjestöjen valmius perustuu henkilöresursseihin, 
osaamiseen, aineelliseen valmiuteen, järjestelmiin ja prosesseihin sekä ky-
kyyn kanavoida ihmisten auttamisen halu johdetusti mukaan toimintaan. Li-
säksi näiden järjestöjen valmius rakentuu asiantuntijuudelle, vapaaehtoisuu-
delle, viranomaisyhteistyölle sekä järjestöverkostoille. 

JÄRJESTÖJEN YHTEISELLE VALMIUSSUUNNITTELULLE VOISI 
OLLA TILAUSTA

Vaikka järjestö ei mieltäisikään toimintaansa osaksi valmiutta ja varautumista, 
voi se kuitenkin perustehtävänsä osalta vahvistaa merkittävästikin kokonais-
turvallisuutta. Sosiaalisen hyvinvoinnin tukijana ja aktiivista kansalaisuutta 
edistävinä järjestöt lisäävät sosiaalista pääomaa ja yhteisen hyvän henkeä. 
Punaisessa Ristissä ajatellaankin, että kaikki vapaaehtoiset olivat he sitten ys-
tävätoimijoita, terveyspistevapaaehtoisia, Nälkäpäivä-kerääjiä tai ensiapupäi-
vystäjiä, ovat osa valmiutta. 

Punaisella Ristillä oli vuosina 2016 – 2019 STEAn tukema Pärjätään yhdes-
sä -hanke, jossa järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä pyrittiin lisäämään 
valmius- ja turvallisuusnäkökulmasta käsin. Järjestöille tarjottiin välineitä 
riskiarviointien ja valmiussuunnitteluun tekemiseen, mutta myös suunnitte-
lutyökaluja, joilla voidaan arvioida ja vastata omassa yhteisössä vallitseviin 
turvallisuusriskeihin. Myös kansalaisten omaehtoista valmiutta ja kriiseistä 
selviytymistä tuettiin erilaisin tapahtumin ja koulutuksin
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Hankkeeseen osallistui Satakunnassa yhdeksän verkostoa, joihin osallistui 
257 yhdistystä ja järjestöä. Hankkeen arvioinnissa todettiin, että järjestöjen 
välinen yhteistyö turvallisuuden ja valmiuden edistämisessä vaatii aikaa ja re-
sursseja ja ennen kaikkea tahtoa ja keskinäistä luottamusta. 

Vuoden 2020 korona-aika on lisännyt järjestöjen välistä yhteistyötä Satakun-
nassa. Meillä on suuri etu siinä, että meillä on yhteistyön tukijana sellaisia 
organisaatioita kuin Satakunnan yhteisökeskus ja nyt uutena järjestöjen yh-
teinen neuvottelukunta. Meillä on lisäksi yhteistyötä edistäviä yhdistysten yh-
teenliittymiä kuten Satakylät, Leader-ryhmät, Sosiaali- ja terveysturvayhdis-
tys ja meillä on valtakunnallisia piirijärjestöjä, joilla kaikilla on halu puhaltaa 
yhteen hiileen. 

Korona-aikana muodostetusta järjestöjen väliaikaisesta kriisiorganisaatiosta 
voisi kehittää jopa pysyvän toimintamallin, jossa järjestelmällisesti edistetään 
järjestöjen keskinäistä yhteistyötä varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. 
Järjestötoiminnan rinnalla toimii myös neljäs sektori, spontaani kansalaistoi-
minta, jolla on oma roolinsa auttamistyössä. Järjestöjen kannattaakin poh-
tia, miten ne voisivat lisätä yhteistyötä neljännen sektorin toimijoiden kans-
sa etenkin tilanteissa, jotka edellyttävät sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja 
toimintatapoihin. Isommissa kriisitilanteissa, joissa toimitaan viranomaisten 
tukena, spontaanien auttajien ja osallistujien hyödyntäminen vaatii organisoi-
dun vastaanoton, riittävän perehdytyksen ja valvonnan. 

Kiitos kaikille yhteistyöstä!
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 INTERNETSIVUSTOT:

https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2020/jarjestot-ja-kunnat-tukevat-yhdessa-
kuntalaisten-hyvinvointia-poikkeusoloissa

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/turvallisuus/varautu-
minen-ja-jatkuvuudenhallinta

www.mpk.fi

https://naistenvalmiusliitto.fi/

www.punainenristi.fi

www.soste.fi

www.spek.fi

www.turvallisuuskomitea.fi

www.vapepa.fi

www.vnk.fi

PAINETUT LÄHTEET:

Palomaa, Melinda 2020. Valmiusjärjestöjen vapaaehtoistoiminta valmiudessa 
ja varautumisessa eilen, tänään ja huomenna. Teoksessa Ossi Heino, Vesa 
Huotari ja Kari Laitinen (toim.): Varautuminen eilen – varautuminen huo-
menna: Puheenvuoroja Suomesta.  Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 
136. Tampere 2020.


