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Tilanne Ukrainassa ja lähialueilla

• Humanitaarisen avun tarve on 
valtava. Koko maa kärsii konfliktin 
vaikutuksista.

• Ukrainassa kotinsa on joutunut 
jättämään n. 13 miljoonaa ihmistä, 
joista 5,1 miljoonaa on paennut 
maasta. Loput ovat maan sisäisiä 
pakolaisia.

• Kotinsa jättäneistä 90 % on naisia 
ja lapsia.



Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja lähimaissa 

Kuva: Puolan Punainen Risti Kuva: Ukrainan Punainen Risti



Suomen Punaisen Ristin apu Ukrainassa ja 
lähialueilla

• Suomen Punainen Risti kanavoi apunsa kansainvälisen 

Punaisen Ristin operaatioon.

• Tähän mennessä olemme

• välittäneet katastrofirahastostamme yli 3,5 

miljoonaa euroa rahallista ja materiaaliapua

• toimittaneet alueelle majoitustarvikkeita, 

hygieniatuotteita, vesikanistereita ja 

lääkintätarvikkeita.

• tukeneet kansainvälisen Punaisen Ristin 

lääkehankintoja puolella miljoonalla eurolla

• lähettäneet avustustyöntekijöitä: mm. logistiikan, 

terveydenhuollon, järjestökehityksen ja 

psykososiaalisen tuen ammattilaisia. 

Kuva: Suomen Punainen Risti



Tilastoja

Suomessa

suojelua hakenut 

21 419 (25.2.-)

ukrainalaista

tilapäistä suojelua 
saanut 11 420 (-25.4.)

suojelua hakeneista
38-41 % lapsia 

aikuisista 85 % on naisia
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Autamme avun tarpeessa olevia äkillisissä 

onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Autamme 

konfliktia pakenevia viranomaisten tukena.

Tarjoamme paenneille henkistä tukea, käytännön 

apua ja neuvontaa. Voimme antaa myös vaatteita 

ja muuta materiaalista apua. Toimimme siellä, 

missä apua tarvitaan, esimerkiksi satamassa, 

lentokentällä, vastaanottokeskuksissa ja 

poliisilaitoksilla.

Kasvatamme viranomaisen pyynnöstä 
vastaanottokeskustemme kapasiteettia ja 
tuemme hätämajoitusyksiköiden 
perustamisessa. Olemme perustaneet uusia 
vastaanottokeskuksia, väliaikaismajoitusyksiköitä 
sekä palveluyksiköitä yksityismajoituksessa 
asuville.

Huomioimme henkisen tuen tarpeet 
vastaanottotoiminnassa ja olemme tuottaneet 
henkisen tuen materiaalia ukrainaksi ja 
venäjäksi. Lisäksi annamme henkistä tukea muun 
muassa ystävätoiminnassamme, Sekasin-chatissa
ja Nuorten turvataloilla.
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Keräämme ja välitämme materiaalisen avun 

tarjouksia kunnille ja Maahanmuuttovirastolle 

infopisteessämme osoitteessa 

punainenristi.fi/ukrainainfo.

Keräämme hätäapukeräyksellä rahaa 

katastrofirahastoon, jonka varoja käytetään 

konfliktista kärsivien auttamiseen.

Viestimme aktiivisesti Ukrainan humanitaarisesta 

tilanteesta, avun tarpeesta ja henkisestä tuesta. 

Vahvistamme ihmisten tietoisuutta humanitaarisen 

oikeuden periaatteista ja haavoittuvassa asemassa 

olevien suojelemisesta.

Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta ja 

tarjoamme mahdollisuuksia auttaa sitä mukaa, kun 

tekemisen paikkoja eri alueilla ja paikkakunnilla 

avautuu.



SPR:n havaintoja alueilta

• Vastaanottopalvelujen saatavuus ja riittävyys 

• Yksityismajoittuneiden tavoittaminen palvelujen piiriin

• Kodinomaiset olosuhteet, yhteisön vastaanottavuus

• Päivähoitopaikkojen riittävyys vs. työllistyminen

• Koulupaikkojen riittävyys

• Viestinnän merkitys korostuu



Kiitos!

Erja-Riitta Reinikainen

Maahanmuuttotyön päällikkö

erja.reinikainen@redcross.fi


