
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ole  

varovainen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuusopas                                



TURVALLISUUSOPAS 

2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Teksti Tekstin muokkaus Suomen Punaiselle Ristille: Melinda Palomaa, Mari Rantio 

ja Marjut Välimaa. Pohjaa Ruotsin Punaisen Ristin ”Säkerhetsguide” tekstiin. 

Kuvitus Ruotsin Punainen Risti 
Toimitus Melinda Palomaa 

Julkaisija Suomen Punainen Risti 2018 

 
  



TURVALLISUUSOPAS 

3 

 

   

Turvallisuusoppaan laa-
juus ja soveltaminen 

Turvallisuusopas on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, luottamushenki-

löille, työntekijöille, valtuutetuille, harjoittelijoille ja opiskelijoille sekä 

niille, jotka muutoin ovat ottaneet vastaan tehtäviä Suomen Punaiselta 

Ristiltä (SPR) Suomessa tai muissa maissa. Opas edistää turvallisuustie-

toista toimintakulttuuria ja turvallisuusajattelua sekä työtehtävän aikana 

että sitä ennen ja sen jälkeen. 

Turvallisuusopas on ennaltaehkäisevä työkalu Punaisen Ristin toimi-

joiden sekä heidän auttamiensa henkilöiden turvallisuuden ja hyvinvoin-

nin edistämiseen. Turvallisuusrutiinit voivat ehkäistä onnettomuuksia 

työtehtävän aikana, sitä ennen ja sen jälkeen. 

Opas jaetaan ja selitetään kaikille aktiivisille ja uusille toimijoille 

osana perehdytystä. 

 

Mihin turvallisuusopasta tarvi-

taan? Punaisen Ristin toimijat työs-

kentelevät vaihtelevissa ympäristöissä. 

Kulloisenkin paikallisen turvallisuusti-

lanteen ymmärtäminen on tärkeää, jot-

ta voidaan minimoida erilaiset riskit ja 

maksimoida mahdollisuus suorittaa 

humanitaarinen tehtävä. Turvallisuus-

opas sopeutetaan kulloiseenkin tilan-

teeseen kolmen turvallisuustason mu-

kaisesti: 

 
Taso 1 – Matala riski normaalitilanteessa. 

Miten toimijoiden turvallisuus ja hyvin-

vointi voidaan varmistaa toiminnan yh-

teydessä? Koskee erityisesti julkisilla pai-

koilla, eristäytyneissä paikoissa, liikenne-

onnettomuuksien yhteydessä tapahtuvaa 

toimintaa tai toiminnalla alueilla, joilla on 

merkittäviä sosioekonomisia ongelmia. 

 
Taso 2 – Keskisuuri riski hätäaputoimin-

nassa (toiminta suurten onnettomuuksien 

aikana ja niiden jälkeen). Miten turvalli-

suus voidaan varmistaa kriisi-, hätä- tai 

katastrofitilanteessa? 

 
Taso 3 – Korkean riskin toiminta (mielen-

osoitukset, konfliktit tai mellakat). Miten 

turvallisuus voidaan varmistaa mielenosoi-

tusten, protestien, mellakoiden tai avoimen 

konfliktin yhteydessä, toimittaessa kriitti-

sissä poikkeuksellisen korkean riskin tehtä-

vissä? 

 
Tässä oppaassa käsitellään kahta ensim-

mäistä tasoa. Konfliktitilanteissa ja korke-

an riskin tehtävissä toimivilla henkilöillä 

(taso 3) on oltava erityinen koulutus tällai-

siin tehtäviin ja korkeamman tasoinen tur-

vallisuuskoulutus. 
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Seitsemän turvallisuusnäkökulmaa 

Punaisen Ristin turvallisuuskentällä niin 

kansainvälisesti kuin kansallisesti, orga-

nisaation sekä yksilön tasolla, rakentuu 

seitsemän turvallisuusnäkökulman eli 

tärkeimmän periaatteen varaan. Kaksi 

ensimmäistä on erityisen tärkeitä tehtä-

vällä toimiville, sillä niissä selitetään, 

miten tärkeää on tulla hyväksytyksi ja 

nähdyksi nimenomaan Punaisen Ristin 

toimijana. Seuraavat näkökulmat ovat 

tärkeitä kaikille organisaatioille, laitoksil-

le ja yrityksille, jotka huolehtivat henki-

löstönsä turvallisuudesta. 

 

1. Hyväksyntä 

On tärkeää, että ympäristö hyväksyy Pu-

naisen Ristin toimijat neutraaleina, puolu-

eettomina ja humanitaarisina toimijoina. 

Hyväksyntä on välttämätöntä myös yk-

silötasolla. Punaisen Ristin toimijoiden 

on hyväksyttävä toimintansa olevan si-

doksissa Punaisen Ristin perusperiaat-

teisiin, Punaisen Ristin turvallisuustoi-

mintatapoihin, vapaaehtoistoiminnan 

periaatteisiin ja toimintaohjeisiin sekä 

tutustuttava turvallisuusoppaaseen. 

Punaisen Ristin toimijoiden on pidet-

tävä itsensä ajan tasalla tehtävänsä, pii-

rin toiminnan, Punaisen Ristin yleisten 

asioiden, tapahtumien kulun sekä sen 

mahdollisten seurausten suhteen. Hei-

dän on kommunikoitava ympäristönsä 

kanssa aktiivisesti ja oltava valmiita mu-

kauttamaan toimintaansa, jos toimin-

taympäristön hyväksynnän varmistami-

nen niin vaatii. 

Punaisen Ristin toimijat pitävät silmällä 

tilannetta ymmärtääkseen, millaiset asi-

at saattavat vaikuttaa negatiivisesti ym-

päristön hyväksyntään. 
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2. Tunnistettavuus 

Punaisen Ristin toimijan on aina oltava 

tunnistettavissa, minkä vuoksi toimin-

nassa käytettävissä varusteissa, uni-

vormuissa, liiveissä, rintamerkeissä, 

päähineissä ja banderolleissa on aina 

oltava Punaisen Ristin logo selkeästi 

näkyvillä. 

Punaisen Ristin toimijoilla on oltava 

kuvallinen henkilökortti tai esim. vapaaeh-

toisen nimikortti, liivi tai päähine. Tällaisia 

tunnisteita käytetään ainoastaan tehtävien 

aikana, ja ne riisutaan pois kun tehtävä on 

päättynyt. 

Oman turvallisuutensa varmistamiseksi 

ja väärinkäsitysten välttämiseksi Punaisen 

Ristin toimijoiden ei tulisi käyttää varus-

teita, symboleita tai vaatteita, jotka voi-

daan sekoittaa sotilaiden, poliisin tai muun 

organisaation varusteisiin tai joilla on po-

liittinen tai uskonnollinen merkitys. 

 

3. Tiedot 

Kaikkien tietojen on oltava ajantasaisia ja 

niiden nopeaan levitykseen on oltava ole-

massa tehokas keino. Tämä koskee eten-

kin turvallisuuteen liittyviä tietoja. 

Punaisen Ristin toimijoiden on pyrit-

tävä keräämään ja jakamaan mahdolli-

simman paljon turvallisuuteen liittyvää 

tietoa. Kaikki onnettomuudet on rapor-

toitava, kirjattava ja analysoitava mah-

dollisimman pian vastaavien tapahtu-

mien välttämiseksi jatkossa. 

Punaisen Ristin piirin tai toimeksianta-

jan on laadittava ja ylläpidettävä kaikista 

aktiivisista toiminnoista ja tehtävistä pal-

velusluettelo yhteystietoineen. 

Turvallisuustilanteen muutoksista on 

ilmoitettava vastaavalle henkilölle välit-

tömästi. 

 

 

 

 

 

 

 

On tärkeää pitää yllä hyviä suhteita 

mediaan. Tähän löytyy vinkkejä ja ohjei-

ta Punaisen Ristin RedNet sivustolta: 

https://rednet.punainenristi.fi/tietotaito 

 Vapepan aineistopankki 

 Vapepan viestintäohjeet ja aineistot 

 

 

4. Ohjeet 

Punaisen Ristin turvallisuusohjeiden ja 

käytäntöjen noudattaminen on pakollista 

kaikille Punaisen Ristin toimijoille. 

Ohjeet löytyvät Rednetin osastotoimisto-

sivuilta: 

https://rednet.punainenristi.fi/tietotaito 

 Osastotoimisto 

 

 Ohjeita ja lomakkeita 

 Ohje väkivalta- ja uhkatilanteiden 

varalle 

ja  

 Vapaaehtoiset 

 Eettiset ohjeet 

 

Tiettyjen tehtävien yhteydessä on nou-

datettava erityisohjeita riskien minimoi-

miseksi ja turvallisen työympäristön ta-

kaamiseksi. Nämä voivat olla alueellisia tai 

paikallisia, ja ne riippuvat riskiarvion poh-

jalta laadituista valmiussuunnitelmista. 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/tietotaito
https://rednet.punainenristi.fi/tietotaito
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5. Käyttäytyminen/toiminta 

Kaikki Punaisen Ristin toimijat edustavat 

Punaisen Ristin liikettä, ja heidän toimin-

tansa vaikuttaa koko organisaation ar-

vostukseen ja maineeseen. Käyttäytymi-

nen vaikuttaa myös henkilökohtaiseen 

turvallisuuteen. 

Punaisen Ristin toimijoiden on oltava 

tietoisia turvallisuusympäristöstään. 

Heidän on käyttäydyttävä tilanteeseen 

sopivalla tavalla sekä oltava tietoisia 

muutoksista ja reagoitava niihin. 

Punaisen Ristin toimijoiden on ym-

märrettävä kulloiseenkin tehtäväänsä 

liittyvät turvallisuusnäkökulmat. 

Punaisen Ristin toimijoiden ei koskaan 

tule provosoida tilannetta käyttäytymällä 

aggressiivisesti, vaan muistaa aina ar-

vostaa kulttuurista, poliittista, sosiaalista 

ja uskonnollista monimuotoisuutta. 

Punaisen Ristin toimijoiden on pi-

dettävä huolta myös omasta psyykki-

sestä ja fyysisestä terveydestään ja 

pyydettävä tarvittaessa apua. 

 

6. Viestintä 

Punaisen Ristin toimijoiden turvallisuu-

den varmistaminen kriisitilanteissa vaatii 

toimivan ja tehokkaan viestintäjärjes-

telmän. 

Tehokas viestintä varmistaa toiminnan 

tehokkaan koordinoinnin ja on äärimmäi-

sen tärkeää kriisitilanteissa, joissa apua 

on kutsuttava paikalle. 

Radiopuhelimet, matkapuhelimet, in-

ternet ja muu laitteisto ei välttämättä 

takaa toimijoidenturvallisuutta, mutta 

niiden oikeanlainen käyttö takaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Toimijoiden suojelu 

Punaisen Ristin toimijoiden suojelemi-

sen varmistamiseksi on tarvittaessa 

ryhdyttävä toimenpiteisiin. Laitteisto-

jen, ajoneuvojen ja muun omaisuuden 

säännöllinen huolto ja oikeanlainen 

käyttö on myös varmistettava. 

Henkilökohtaiseen suojeluun kuuluvat 

myös tapaturmavakuutus, ensiapukoulu-

tus, ensisijainen pääsy suojelualueelle, 

suojeltavaan paikkaan tai varastoon se-

kä suojattu pysäköinti, etenkin iltaisin ja 

viikonloppuisin tapahtuvassa toiminnas-

sa. 
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Onnettomuudet ja tapahtumat 

Punaisen Ristin toimijoiden on raportoita-

va turvallisuusohjeiden ja toimintaohjeis-

tuksen rikkomuksista, läheltä piti tilanteis-

ta sekä tiedettävä, miten tapaturmat ja 

onnettomuudet raportoidaan. Eri piireillä 

on tähän piirikohtaiset ohjeet. 

 

 
Onnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä 

1. Turvallisuustilanteen puutteellinen 

ymmärrys ja/tai väärä tulkinta sekä 

puutteet yleisessä turvallisuustie-

toudessa. 

2. Tehtävän tarkoituksen väärinymmär-

rys tai virheellinen arviointi. 

3. Puutteellinen koordinointi ja tiedon-

kulku organisaation sisällä ja tärkei-

den yhteistyökumppanien kesken. 

4. Tehoton turvallisuuskoordinointi: 

puutteet opastuksessa, koulutukses-

sa, opetuksessa ja neuvonnassa. 

5. Henkilöön liittyvät ongelmat: provosoi-

va ja epäkunnioittava käytös, puutteel-

linen stressinsietokyky, terveysongel-

mat, sopimaton toiminta. 

6. Yksittäisten toimijoiden ylikuormitus 

(työajat ja/tai tehtävät). 

 

Turvallisuuskulttuurin luominen 

Punainen Risti laatii toimintatapoja turval-

lisuusasioiden läpikäymiseen ja päivittä-

miseen. Näissä läpikäyntiohjeissa selvite-

tään maan ja tiettyjen alueiden ajankoh-

tainen turvallisuustilanne sekä ennaltaeh-

käisevät toimenpiteet, joihin on ryhdytty. 

Ne perustuvat turvallisuusanalyyseihin, 

riskiarviointeihin, uhkakuviin ja haavoittu-

vuusasteeseen. 

 

 

 

 

Mikä on tärkeää henkilökohtaisen tur-

vallisuuden varmistamisessa? 

Ainakin seuraavat asiat: 

• Tieto siitä, että organisaatiolla on valmiit 

turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja 

rutiinit. Tieto tehtävään liittyvistä ris-

keistä, uhista ja vaaroista sekä niiden 

välttämiseen tarkoitettujen strategioiden 

ja rutiinien ymmärtäminen. 

• Tunne, että organisaatio välittää yksit-

täisistä toimijoistaan ja tarjoaa kaiken 

tarvittavan tuen, mukaan lukien psyko-

sosiaalisen tuen, kulloinkin tarpeelliset 

tarvikkeet, ohjauksen, vakuutuksen, 

koulutuksen, kuljetuksen, majoituksen 

sekä ruokailut aina tarvittaessa.  

• Mahdollisuus tuntea olonsa mukavaksi, 

arvostetuksi, hyväksytyksi ja osaksi or-

ganisaatiota. 

• Tilannearviointiin liittyvien rutiinien tun-

temus. 

• Jatkuva turvallisuusoppaaseen liittyvien 

tietojen saaminen. 

• Hyvä työympäristö tehtävän aikana. 
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Miten toimijoille taataan turvallinen pää-

sy kohderyhmän luo? 

Seuraavilla tavoilla: 

• Varmistetaan, että toimijat 

ymmärtävät Punaisen Ristin 

perusperiaatteet. 

• Keskustellaan tehtävään tai toimin-

taan liittyvistä riskeistä. 

• Muistutetaan ihmisiä Punaisen 

Ristin logon oikean käytön merki-

tyksestä. 

• Varmistetaan Punaisen Ristin näky-

vyys, eli se, että jokaisella on järjes-

tön logolla varustettu liivi, t-paita tai 

asuste. 

• Joustetaan ja mukautetaan 

toimintaa olosuhteiden mu-

kaan. 

• Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan 
turvallisuusrutiineja etukäteen. 

 
Henkilökohtainen suhtautuminen: 

• Punaisen Ristin perusperiaatteiden ja 
toiminta-ajatuksen ymmärrys. 

• Tieto siitä, miten organisaation lo-
goa/järjestötunnusta saa käyttää. 

• Henkilökohtainen käyttäytyminen ja 
toiminta. 

• Osaaminen, pätevyys ja tietämys. 

• Yleinen turvallisuustietoisuus ja kulloi-

senkin tilanteen riskiarvio. 

• Turvallisuuskäsittelyn raportoin-

tireittien ymmärrys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisaation suhtautuminen 

• Organisaatioympäristö (turvallisuuskult-
tuuri). 

• Turvallisuussuunnitelma on saatavilla, se 
on ymmärretty ja mukautettu. 

• Kaikkien työsuhteessa olevien ja toimi-

joiden suositellaan osallistuvan turvalli-

suuskoulutukseen. 

• Toimintaohjeistus on ajantasainen ja 

selkeä. 

• Tietoa ulkoisista turvallisuus-

kontakteista tai -toimittajista 

on saatavilla. 

• Tarjotaan henkisen tuen peruskurs-

sia. 

• Tapaturmavakuutus on olemassa. 
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Paikan päällä tapahtuva turvallisuus-

tilanteen riskiarvio 

Punaisen Ristin toimijat ovat osa sitä yh-

teiskuntaa, jossa he toimivat, ja heillä 

on paremmat valmiudet ymmärtää ja 

arvioida turvallisuuteen ja hyvinvointiin 

liittyviä asioita paikallisessa ympäristös-

sä. 

Esimerkkejä: 

1. Turvallisuusriskit ja onnettomuudet 

kouluissa, asuinalueilla, liikkeissä, liike-

keskuksissa, puistoissa, ravintoloissa, 

baareissa, kioskeilla, pankkiautomaa-

teilla, nuorisotiloissa, elokuvateatte-

reissa, teattereissa, urheilukeskuksissa, 

joukkoliikenteen asemilla ja pysäkeillä, 

uskonnollisesti merkittävissä paikoissa 

ja suuren rikosriskin alueilla. 

2. Suuret tiet: liikenneongelmat, vaa-

ralliset paikat, paikat, joissa tapah-

tuu paljon onnettomuuksia. 

3. Väkivalta/uhka: henkilöihin ja omaisuu-
teen kohdistuva. 

4. Paikat, joissa on huumeongelmia tai 
prostituutiota. 

5. Etniset, kulttuuriset, sosiaaliset, us-

konnolliset ja/tai poliittiset vähem-

mistöt. 

6. Syrjintä ja muukalaisviha. 

7. Sosioekonomiset ongelmat: puutteel-

liset mahdollisuudet, työmarkkinoihin 

liittyvät ongelmat, työtilanne, jengi-

ryhmittymät, uhat. 

8. Stressin aiheuttamat terveysriskit. 

9. Suhteet poliisiin, viranomaisiin, var-

tijoihin ja muihin virallisesti ja epä-

virallisesti turvallisuudesta vastaa-

viin tahoihin. 

Punaisen Ristin piiri vastaa toimijoidensa 

tiedottamisesta siihen liittyen, miten hei-

dän tulisi suhtautua seuraaviin kysymyk-

siin paikallisella tasolla: Miltä paikkakun-

nan tai alueen turvallisuustilanne näyt-

tää? Onko piiri valmistautunut riittävällä 

tavalla toimimaan vaaroille alttiissa pai-

koissa? 

Suunnitteluun kuuluu myös valmis-

tautuminen tilanteiden nopeisiinkin 

muutoksiin sekä tällaisten muutosten 

turvallisuusvaikutuksiin. 

Turvallisuustietoisuus tarkoittaa myös 

tietoisuutta niistä uhista, jotka saatta-

vat vahingoittaa yksilöä, ryhmää ja/tai 

varusteita tai omaisuutta suoraan tai 

epäsuorasti. 

 

Vapaaehtoisten koordinointi 

Luottamushenkilöt ohjaavat, vapaaehtois-

johtajat johtavat ja vapaaehtoiset suorit-

tavat. 

• Piirin hallitus johtaa, hallinnoi ja ke-

hittää omaa piiriään ja sen toimintaa. 

Piirin hallituksen on noudatettava val-

takunnallisella ja paikallisella tasolla 

tehtäviä päätöksiä sekä SPR:n halli-

tuksen ja valtuuston päätöksiä. 

• Piirin hallitus vastaa johtajien, vapaa-

ehtoisten, eri viranomaisten osoitta-

mien henkilöiden, harjoittelijoiden ja 

työsuhteessa olevien henkilöiden joh-

tamisesta ja organisoinnista. 

• Piirin hallitus nimeää piirin toiminnan-

johtajat ja voi delegoida heille tehtä-

viä. Hallitus vastaa myös toiminnan-

johtajille tarjottavasta tuesta, jatko-

koulutuksesta sekä kehittymismahdol-

lisuuksista.
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Kiehuva sammakko 

Vanhan tarinan mukaan sammakko, 

joka laitetaan kuumaa vettä täynnä 

olevaan kattilaan, hyppää välittö-

mästi pois kattilasta ja pelastuu. Jos 

sammakko kuitenkin laitetaan haa-

leaan veteen, jota sitten vähitellen 

kuumennetaan kiehuvaksi, se ei 

huomaa muutosta lämpötilassa en-

nen kuin on liian myöhäistä. 

 

Kuva Ruotsin Punainen Risti 

 

 
 

 

Sammakon selviytymisvaisto pohjautuu äkillisten ympäristömuutosten tun-
nistamiseen. 

Tämä tarina osoittaa myös sen, miten ihmiset joskus joutuvat pulaan. Sitä käytetäänkin 
usein muistuttamaan, että äkillisten muutosten lisäksi myös vähitellen tapahtuviin muu-
toksiin ympäristössä kannattaa kiinnittää huomiota ja että joskus vaara voi lähestyä 
paitsi äkillisesti ja itsestään selvästi, myös hitaasti ja hiipimällä. 
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Itsearviointilomake 
 

Tämä on Punaisen Ristin toimijoille ennen työtehtävää täytettäväksi 

tarkoitettu itsearviointi- ja tarkastuslista. 

Nimi: Päivämäärä: 

 

Nro Tilanteen tai henkilökohtaisen valmiuden  
osaaminen ja ymmärrys 

Ei Vähän Kyllä 

1 Ymmärränkö Punaisen Ristin perusperiaatteet? 
   

2 Tiedänkö, kenelle minun tulee raportoida? 
   

3 Tiedänkö, keiden kanssa toimin? 
   

4 Tiedänkö, keiden ulkoisten toimijoiden kanssa teen yhteis-

työtä? 

   

5 Onko tämänpäiväinen tehtäväni minulle selkeä? 
   

6 Tiedänkö, millainen maine Punaisella Ristillä kyseisellä alu-

eella on? 

   

7 Onko minulla ylläni jotain, jonka avulla minut on 
helppo tunnistaa Punaisen Ristin toimijaksi? 

   

8 Onko turvallisuusasiat käyty läpi kanssani? 
   

9 Olenko perehtynyt sijoituspaikkani ajankohtaiseen 
turvallisuustilanteeseen? 

   

10 Olenko varmistanut, ettei minussa ole mitään, mikä 
saattaisi provosoida? 

   

11 Onko minulla kaikki tarvittavat varusteet mukana? 
   

12 Onko puhelimeni akku ladattu? 
   

13 Onko minulla puhelinnumerot sille, jolle raportoin, 
tietoa jakavalle taholle, valmiusvastaavalle ja po-
liisille? 

   

14 Osaanko käyttäytyä oikein, jos kohtaan väkivaltaa? 
   

15 Tiedänkö, kenen puoleen kääntyä, jos joudun vaaraan? 
   

16 Olenko täysin valmistautunut päivän tehtäviin? 
   

17 Olenko rauhallinen? 
   

 

 

Suositus vastausten perusteella. 

Jos vastasit yhteenkin kohtaan ”Ei” tai ”Vähän”, kysy neuvoa tai keskustele ky-
seisistä kohdista kollegoidesi tai ohjaajasi kanssa ennen kuin aloitat. 
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