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Kotitalouksien 72 tunnin varautumissuosituksen 

ympärille on rakennettu koulutusjärjestelmä. 
 

Perustiedot ovat kaikkien saatavilla osoitteessa 72tuntia.fi tai eri puolilla Suomea järjestettävissä 
72 tuntia -yleisötilaisuuksissa tai webinaareissa. 

Yleisötilaisuudet ja webinaarit kestävät noin 1-2 tuntia ja niissä käsitellään kotitalouksien 
varautumisen perusasioita kuten, miten pitkittyneeseen sähkökatkoon tai vedenjakeluhäiriöön 
olisi hyvä varautua. 

Yleisötilaisuuksia ja webinaareja järjestävät 72 tuntia -kouluttajat, joita löytyy kaikkialta 
Suomesta. 

Onnistunut 72 tuntia -yleisötilaisuus 

1. Valmistautuminen 

Oma valmistautuminen on tärkeää onnistunutta yleisötilaisuutta ajatellen, mutta muista myös: 

• Kenelle puhut? 
• Mitä he odottavat / Mitä he tarvitsevat? 
• Osallistujien ikä, tietotaso, asenteet. 

Yleisötilaisuuden rakenne (kesto n. 1 - 2 tuntia) 

Tervehtiminen, esittäytyminen 

• Esittele, mitä tilaisuus sisältää. 
• Herätä kiinnostus ja muista hyvä ensivaikutelma. 

Sisältö 

• Muista loogisuus, hyvä juoni, sopiva rytmi. 
• Pidä opiskelijat mukana yhteisellä keskustelulla ja erilaisilla tehtävillä. 
• Pysy aiheessa. 
• Pysy sovitussa aikataulussa. 

 

http://www.72tuntia.fi/
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Lopetus 

• Lopeta lyhyellä kertauksella, yhteenvedolla ja loppusanoilla. 

Tässä muutama vinkki webinaaria varten 

 Webinaarin suunnittelu on tärkeää   

• Verkossa työskenneltäessä huomio kiinnittyy helposti muualle, myös aikuisilla. Panosta 
suunnitteluun ja osallistamiseen. 

• Varmista hyvä nettiyhteys – se on edellytys hyvälle webinaarille. 
• Muista pysyä aikataulussa ja ohjeista osallistujia tulemaan ajoissa paikalle. 
• Sinulla, järjestäjällä pitäisi olla 2 tietokonetta käytettävissä. Näin voit helpommin seurata 

muistiinpanoja ja vaikka googlata lisätietoja jostakin asiasta. 
• Harjoittele etukäteen webinaarin pitämistä, vaikka kaverin kanssa. 

Yksinkertainen kaava ja selkeät tavoitteet 

• Mitä osallistujien on tarkoitus osata tai pystyä tekemään tämän tilaisuuden jälkeen? 
• Webinaari ei ole yksinpuhelua, ja monet webinaarialustat kuten Teams ja Zoom tarjoavat 

mahdollisuuksia osallistamiseen. 
• Webinaari voi koostua esimerkiksi esityksestä, keskusteluista, yksilötehtävistä tai 

parityöstä. 
• Hyvän webinaarin kaava on yksinkertainen ja selkeä: se alkaa teknologian haltuunotolla, 

jatkuu esityksellä, sisältää tehtäviä ja yhteisen lopetuksen. 
• Käytä 72 tuntia -tilaisuuden PowerPointin kysymyksiä. Ne saavat osallistujien äänet 

kuuluviin.  

Ääni 

• Hyvä ääni on tärkeä. Käytä erillistä mikrofonia. 
• Mikrofoni suljetaan silloin kun ei puhu. Ohjeista osallistujat tähän. 

Video 

• Ole oma itsesi. 
• Videokuva tekee webinaarista luonnollisemman. 
• Huomioi valaistus, ettet näytä haamulta tai möröltä, ja että näyt kuvassa mukavasti. 
• Mikäli näytät erillistä videota, tarkista etukäteen, että osallistujat varmasti näkevät ja 

kuulevat sen. 

Diat 

• Tärkeää on diojen selkeys ja näkyvyys, myös mobiilissa. Näytä diat esitysmuodossa. 
• Enemmän tekstiä sisältävän materiaalin voi jakaa ennen webinaaria tai sen jälkeen. 
• Puhu diojen mukaisesti. 

Rentoudu. Teknologia muuttuu aina ja yllätyksiltä ei voi välttyä.   

Lähde: Miten toteutat hyvän webinaarin?, Opintokeskus Sivis 

https://www.ok-sivis.fi/sivisnyt/miten-toteutat-hyvan-webinaarin.html
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Varautuminen 
 

 

 

Kriisitilanteessa yhteiskunta ei välttämättä toimi normaalisti. Myrskyt yleistyvät 
ilmastonmuutoksen myötä. Maailmalla tapahtuvat katastrofit ja konfliktit saattavat aiheuttaa 
joidenkin elintarvikkeiden puutetta. Häiriöt tärkeissä tietotekniikkajärjestelmissä saattavat 
vaikuttaa sähkönjakeluun. 

Arki voi vaikeutua todella nopeastikin 

• Lämmitys häviää. 
• Ruoanlaitto ja ruoan säilöntä vaikeutuvat. 
• Hanasta tai WC:stä ei tule vettä. 
• Ruoka ja muut tavarat saattavat loppua kaupoista. 
• Kortilla tai puhelimella maksaminen ei onnistu. 
• Tankkaaminen ei onnistu. 
• Matkapuhelimet ja internet lakkaavat toimimasta. 
• Joukkoliikenne ja muut kuljetukset häiriintyvät tai pysähtyvät. 
• Lääkkeiden saaminen vaikeutuu. 

Miten yhteiskunta varautuu? 

Yhteiskunta varautuu, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 
Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, 
etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset. 

Yhteiskunnan varautuminen 

• pyrkimys ehkäistä onnettomuuksia ja häiriötilanteita 
• valmius toimia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa 
• mahdollisimman nopea toipuminen onnettomuuksista ja häiriötilanteista 

Varautumisen tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. 
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Mihin yhteiskunta varautuu? 

Alla olevasta taulukosta löytyy suurimmat uhkakuvat, johon suomalainen yhteiskunta varautuu. 
Taulukossa mainitaan myös, onko uhkakuvan todennäköisyys noussut (▲) vai pysynyt samana 
(▬). 

Lähde: Kansallinen riskiarvio 2018 

 Uhkamalli/häiriötilanne                          
Todennäköisyyden 

trendi    

    

Informaatiovaikuttaminen  ▲ 

Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus    ▲ 

Sotilaallisen voiman käyttö  ▬ 

Laajamittainen maahantulo   ▲ 

Yhteiskunnan rakenteisiin tai laajoihin ihmisjoukkoihin 
tehty  terroristinen isku 

 ▬ 

Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä  ▬ 

Julkisen talouden häiriö  ▬ 

Rahoitusjärjestelmän häiriö  ▬ 

Sähkön saannin suurhäiriö  ▬ 

Polttoaineiden saannin häiriöt   ▬ 

Viestintäverkkojen- ja palveluiden vakavat häiriöt  ▲ 

Logistiikan häiriöt  ▬ 

Mikrobilääkeresistenssi  ▲ 

Influenssapandemia tai muu vastaava laajalle levinnyt epidemia  ▬ 

Helposti leviävä vakava eläintauti  ▲ 

Vaaralliset kasvintuhoajat -kasvitautiepidemia  ▬ 

Vesihuollon häiriöt  ▲ 

Elintarvikehuollon häiriöt  ▲ 

Merellinen monialaonnettomuus  ▲ 

Ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai Suomen lähialueilla  ▬ 

 

Oma valmius 

Asuinkunta vastaa siitä, että muun muassa pelastustoimi, vanhustenhoito, vesihuolto ja koulu 
toimivat myös yhteiskunnallisen kriisin aikana. Myös yksityishenkilöllä on vastuu. 
Asianmukaisesti valmistautumalla selviytyy paremmin vaikeasta tilanteesta riippumatta siitä, 
mikä sen on aiheuttanut. 

Yhteiskunnallisessa kriisissä autetaan ensimmäisenä eniten apua tarvitsevia. Useimpien täytyy 
valmistautua selviytymään itsekseen jonkin aikaa. Mitä paremmin on valmistautunut, sitä 
todennäköisemmin kykenee myös auttamaan muita, joilla ei ole yhtä hyvät edellytykset selviytyä. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161332/5_2019_Kansallinen%20riskiarvio.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Vesi, ruoka ja lämpö ovat tärkeimpiä seikkoja. On tärkeää, että voi seurata viranomaisten ja 
tiedotusvälineiden tiedotteita. Pitää myös voida ottaa yhteyttä läheisiin. 

Palovaroitin 

Testaa palovaroittimesi toiminta kerran kuukaudessa. 

• Vaihda paristot palovaroittimiin kerran vuodessa. 
• Vaihda paristo välittömästi, jos palovaroitin alkaa harvakseen piippailla. 
• Vaihda palovaroitin uuteen, jos se ei toimi paristonvaihdosta huolimatta. Uusi 

palovaroittimet 5–10 vuoden välein. 

Mihin huoneisiin palovaroitin sijoitetaan? 

• Makuuhuoneisiin. 
• Poistumisreiteille, kuten eteiseen. 
• Portaikon yläpuolelle. 

Jokaisen asunnon jokaisessa kerroksessa on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin, ja 
palovaroittimia on oltava vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Älä unohda 
tarkistaa palovaroittimia myös vapaa-ajan asunnoistasi. 

Palovaroitin sijoitetaan kattoon vähintään puolen metrin päähän seinästä ja muista esteistä, sillä 
savu ja lämpö nousevat ylöspäin. Noudata palovaroittimen asennusohjeita. Isoissa asunnoissa on 
järkevää käyttää toisiinsa kytkettäviä palovaroittimia, jolloin hälytys yhdessä palovaroittimessa 
aiheuttaa yleishälytyksen myös muissa ryhmän palovaroittimissa. 

Alkusammutus 

Alkusammutusvälineet ovat sellaisia tulipalon sammuttamiseen tarkoitettuja välineitä, joilla pieni 
palon alku saadaan ripeästi sammutettua. 

Alkusammutusvälineitä ovat: 

• palosammutin eli käsisammutin 
• sammutuspeitto 
• sankoruisku 

Toimi näin: 

• Hanki kotiin riittävä määrä sammutuspeitteitä ja käsisammuttimia. Vähintään keittiöstä on 
hyvä löytyä sammutuspeite. 

• Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla ja opettele käyttämään niitä. 
• Sammuta palon alku, jos voit, mutta älä vaaranna omaa turvallisuuttasi. 

Alkusammutustaito on tärkeää, koska palo on sammutettava mahdollisimman pian sen 
syttymisestä. Alkusammutuksen avulla voidaan ehkäistä suuria omaisuuteen ja ihmisiin 
kohdistuvia vahinkoja. 
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Ensiapu 

Ensiapu on kansalaistaito, jonka jokainen voi oppia. Tärkeintä on hengityksen turvaaminen ja 
verenvuodon tyrehdyttäminen. 

Hyvät ensiapu ohjeet löytyvät Punaisen Ristin verkkosivuilta. 

Lähteet 

Kansallinen riskiarvio 2018 

Palovaroitin, SPEK 

  

https://www.punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161332/5_2019_Kansallinen%20riskiarvio.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/palovaroitin/
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Sähkökatko 
 

 

Luonnonilmiöt, kuten tykkylumi, tulvat ja myrskyt voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Myös tekniset 
viat voivat aiheuttaa katkoja. Luonnonilmiöiden aiheuttamien tuhojen korjaaminen ei aina 
tapahdu hetkessä, jolloin sähkökatko saattaa kestää. 

Jos valot ja televisio sammuvat, kyse voi olla laiteviasta, sähkökatkosta tai kodin oman 
sähköverkon viasta.  

Kokeile ensin, syttyvätkö valot muissa huoneissa ja toimivatko muut kodinkoneet. Varmista 
sulaketaulusta, että sulakkeet ovat ehjät. Vaihda tarvittaessa palanut sulake uuteen tai nosta 
vikakatkaisin. Jos koko asunto on pimeä eivätkä mitkään laitteet toimi, pääsulake voi olla palanut. 

Katso, onko naapurilla valot. Yleensä lähitalot kuuluvat samaan sähköverkkoon. Katso siksi, 
palavatko naapuruston valot. Jos valot ovat pois sieltäkin, kyseessä on kodin sähköverkkoa 
laajempi katko. 

Sähköyhtiölle ei tarvitse ilmoittaa, että sähköt ovat poikki. Odota, kunnes sähköt palaavat. Jos 
huomaat, että sähkölinjat ovat vaurioituneet tai puu on kaatunut niiden päälle - ilmoita siitä 
sähköyhtiölle. Jos sähkökatko pitkittyy, saat lisätietoja sähköyhtiöltä. Seuraa myös radion uutisia. Jos 
vika on omassa asunnossa tai talossa, eikä sulakkeen vaihto auta - pyydä ammattiapua. 

Kodin valot ja sähkölaitteet kannattaa sammuttaa, kun sähkökatko on alkanut. Tärkeintä on katkaista 
virta liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja pesukoneesta. Ne voivat aiheuttaa tulipalon, kun 
sähkö palaa. Jätä kuitenkin esimerkiksi yksi valaisin päälle, niin tiedät, milloin sähkö palaa. 

Vettä kannattaa käyttää säästeliäästi.  Sähkökatkossa vettä voi tulla, mutta veden laskemista 
viemäriin tulisi välttää. Pitkässä sähkökatkossa vettä saattaa tulla aluksi, mutta vedentulo voi lakata 
jossain vaiheessa. Joissain kiinteistöissä vedentulo voi lakata heti. Vedentulo voi sähkökatkossa jatkua 
jonkin aikaa tai loppua heti. Seuraa oman vesihuoltolaitoksen tiedotusta ja noudata paikallisia ohjeita. 
Ohjeet voivat vaihdella alueellisesti. Vesihuoltolaitoksen verkkosivuilta saat ajankohtaista tietoa. Jos 
laitoksesi tarjoaa häiriöviestipalvelua, tilaa se. 

Linkki: Tarkista sähkökatkokartasta, missä on sähkökatkoja juuri nyt 

 

https://sahkokatkokartta.fi/#/nyt
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Näin nopeasti sähkökatko vaikuttaa 

     Heti  

• Valot sammuvat, kodinkoneet eivät toimi 
• Lämmitys katkeaa 
• Vedentulo lakkaa joissakin kotitalouksissa 
• Jääkaapit ja pakastimet alkavat lämmetä 
• Hissit pysähtyvät 
• Katuvalot ja liikennevalot sammuvat 
• Huoltoasemalta ei saa polttoainetta 
• Pankkiautomaatit ja pankkien konttorit menevät kiinni, maksukortit eivät 

toimi 
• Raitiovaunut, metro ja junat pysähtyvät 

 15 min 

  

• Useimmat ruokakaupat ja muut pienet liikkeet sulkevat ovensa 

  

 2 tuntia 

  

• Ensimmäiset tietoliikenteen tukiasemat mykistyvät - sen jälkeen ei voi 
soittaa eikä pääse nettiin 

• Vedentulo loppuu lähes kaikilta kotitalouksilta 

  

 6 tuntia 

  

• Suurimmalta osalta suomalaisia puhelin- ja nettiyhteydet ovat poikki 
• Henkilöautoista, takseista ja linja-autoista loppuu vähitellen polttoaine 

  
Lähde: Pahasti poikki, Puolustusministeriö 

 

 

 

 

 

https://my.priimalms.com/id98/course/main/3407081/content-page/3559393
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Lähde: Pahasti poikki, Puolustusministeriö 

 

 

 

Näin pysyt lämpimänä 

• Varaa kaikille riittävästi lämpimiä vaatteita ja peittoja. 
• Syö hyvin ja lepää riittävästi. 
• Uuni tai takka ovat hyviä varalämmön lähteitä. 
• Sulje ikkunat ja pidä ulko-ovi kiinni. Lämpö karkaa nopeasti, jos ulko-ovi avataan usein. 
• Sulje väliovet käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen ja tuki raot. 
• Kuumavesipulloon voi lämmittää kuumaa vettä retkikeittimellä. 
• Muista, että alkoholi on huono lämmike. 
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Jos kodin lämpötila laskee alle +15 asteen 

• Yritä pitää yksi tila asunnosta lämpimänä. Sulje uloimpien 
huoneiden ja kulmahuoneiden ovet ja tuki veto niistä matoilla tai pyyhkeillä. 

• Peitä ikkunat paksuilla verhoilla tai vilteillä. Tuo lattialle lisää mattoja. 
• Pue päälle lämpimät, hengittävät vaatteet. Lisää jalkaan sukkia tai kengät, vedä 

tarvittaessa pipo päähän ja hanskat käteen. 

Jos joudut nukkumaan kylmässä asunnossa 

• Siirrä vuoteet mahdollisimman lämpimään tilaan. Kaiva esiin kaikki täkit ja viltit. Hyvässä 
makuupussissa tarkenet hyvin. 

• Nuku vierekkäin perheenjäsenten kanssa yhteisten peittojen alla. Yksi ihminen tuottaa 
yhtä paljon lämpöä kuin 70-wattinen hehkulamppu. 

• Pysyt lämpimänä paremmin, jos teet vilteistä teltan pöydän ympärille ja nukut siellä. 
Myös retkiteltan voi pystyttää sisälle. 

Näin teet ruokaa sähkökatkon aikana 

• Suuren osan ruoista voi syödä kylmänäkin. 
• Jos haluat lämmintä ruokaa, syö säilykkeitä ja muita ruokia, jotka on helppo lämmittää. 
• Tee ruokaa ulkona, vaikka ulkogrillillä, jos sellainen löytyy.  
• Käytä takkaa, kaasuliettä, sprii- tai kaasukeitintä, jos sellainen löytyy. Tarkista, että 

sinulla on polttoainetta muutaman päivän käyttöä varten. 
• Muista turvallisuus! 

Säilytä ruoka oikein, ettet sairastu 

• Älä avaa pakastinta kahteen vuorokauteen, jos ei ole pakko. Sulava ruoka voi pilaantua ja 
aiheuttaa vatsataudin. 

• Säilytä ruoka ulkona, jos siellä on kylmä. 

Miten hyvin olet varautunut? Käy läpi tarkistuslista ja klikkaa niitä tarpeellisia tavaroita, mitä 
sinulla jo on: 

 
• kotivara ja muutama litra pullovettä 
• kannellinen ämpäri tai kanisteri 
• muovipusseja ja vessapaperia 
• taskulamppu ja paristoja 
• kynttilöitä ja tulitikkuja 
• paristokäyttöinen radio 
• ladattu varavirtalähde, jolla voi ladata matkapuhelinta 
• polttopuita, jos kotona on takka tai puu-uuni 
• pieni summa käteistä rahaa 
• välttämättömät lääkkeet ja särkylääkkeitä 
• kosteuspyyhkeitä 
• alkusammutusvälineet, esimerkiksi sammutuspeite 
• palovaroitin 
• ensiapulaukku 



13 
 

• kasvomaskeja ja käsidesiä 
• ilmastointiteippiä 

• joditabletteja 

 

 

Näin pysyt viileänä helteellä 

Pidä sisätilat viileinä 

• Sulje ikkunat päivällä, kun ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpää. 
• Varjosta auringonpuoleiset ikkunat vaaleilla sälekaihtimilla tai verhoilla, jotta aurinko ei 

porota sisään. 
• Avaa ikkunat yöksi ulkoilman viilentyessä ja tuuleta sisätilat läpivedon avulla. 
• Käytä tarvittaessa jäähdyttäviä ilmastointilaitteita. Muista samalla pitää ovet ja ikkunat 

suljettuina. 
• Sammuta turhat valot ja sähkölaitteet, sillä ne lämmittävät asuntoa. 
• Tuuletin voi helpottaa oloa, jos sisäilma on alle 35 astetta.  

Vältä kuumia paikkoja ja suoraa auringonpaistetta 

• Vietä aikaa asunnon viileimmissä osissa.  
• Vietä muutama tunti päivällä jossakin muussa viileässä paikassa, esimerkiksi ilmastoidussa 

julkisessa rakennuksessa. 
• Vältä ulkona olemista päivän kuumimpaan aikaan. Pysy varjossa. 
• Vältä raskasta fyysistä ponnistelua tai ajoita se aamuun tai iltaan, kun ulkona on viileämpää. 
• Älä jätä lapsia, vanhuksia tai eläimiä pysäköityyn ajoneuvoon. 
• Jos nukutat lasta vaunuissa, älä jätä vaunuja auringonpaisteeseen. Varmista, että ilma pääsee 

kiertämään vaunuissa. 

Juo riittävästi ja muista myös syödä 

• Juo riittävästi ja säännöllisesti pitkin päivää. Juoda kannattaa jo ennen janon tunnetta, 
erityisesti vanhusten ja lasten. 

• Tavallinen vesi on hyvä janojuoma. Muista myös syödä riittävästi. 
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• Vältä alkoholia ja kofeiinia, sillä ne kuivattavat elimistöä. Myös hyvin sokeripitoisia juomia 
kannattaa välttää. 

• Syö pieniä aterioita usein. Suosi viileitä ja vesipitoisia ruokia, kuten salaatteja ja hedelmiä. 

 

Viilennä kehoa 

• Pukeudu kevyesti löysiin vaatteisiin. Suojaudu suoralta auringonpaisteelta pitkähihaisilla 
vaatteilla, päähineellä ja aurinkolaseilla. 

• Viilennä kehoa viileiden suihkujen, kosteiden vaatteiden tai kylmäkääreiden avulla. 
• Vaihda peitto ja lakanat keveisiin, luonnonmateriaaleista valmistettuihin tekstiileihin. 

Huolehdi läheisistäsi 

• Pidä päivittäin yhteyttä yksin eläviin sukulaisiin, ystäviin ja naapureihin, ja auta heitä 
tarvittaessa suojautumaan kuumuudelta. Apua saattavat tarvita erityisesti ikääntyneet, 
pitkäaikaissairauksista kärsivät tai ne, joiden toimintakyky on muuten heikentynyt. 

 

Lähteet 

Pahasti poikki 

Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin 

THL: Helteen terveyshaittojen torjuntaohjeet väestölle 

  

https://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-071-0
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-vaestolle
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Vesikatko 
 

 

 

Vesikatko voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta tai veden saastumisesta. Vaikka yli 
vuorokauden mittaisissa vesihuollon häiriötilanteissa järjestetään usein varavedenjakelu, olisi 
helpompaa, jos kotoa löytyisi varmuuden vuoksi edes muutama litra kaupasta ostettua 
pullovettä. 

Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa puhdasta juomavettä. Lisäksi vettä tarvitaan 
ruoanlaittoon ja hygieniaan. Kokonaisvedentarve on 1–2 ämpärillistä henkeä kohti 
vuorokaudessa. 

 

 

Jos vettä ei tule 

• Varaudu tilanteeseen kannellisilla astioilla tai kanistereilla, joilla voi noutaa vettä 
esimerkiksi vedenjakelupisteistä. 

• Tarvitseeko joku apua veden kuljettamisessa? 

 



16 
 

 

 

• WC:n voi vetää vain kerran, jos vettä ei tule. Pönttöön voi asentaa roskapussin, johon 
tehdään tarpeet. Käytetty pussi suljetaan tiukasti ja lajitellaan hyvin pakattuna 
sekajätteeseen. 

Jos vesi on saastunutta 

• Estä saastuneen veden käyttö, esimerkiksi teippaamalla vesihanaan saastuneesta 
vedestä varoittava lappu.  

• Noudata vesihuoltolaitoksen ohjeita veden käytön ja mahdollisen keittokehotuksen 
suhteen. 

• Älä käytä vettä vesijohtokloorauksen (shokkiklooraus) aikana. 
• Kun puhdasta vettä on taas saatavilla, muista puhdistaa kaikki laitteet ja astiat, joihin 

saastunutta vettä on voinut joutua kuten esimerkiksi kahvinkeitin. 

Tietoa vedenjakelusta 

• Vedenjakelu voi olla katkaistu suunnitellusti ja talokohtaisesti. Lisätietoja saat 
huoltoyhtiöltä. 

• Kaikissa alueellisissa vedenjakelun häiriötilanteissa, tarkasta paikallisen vesilaitoksen 
verkkosivut. Sieltä saat tietoa voimassa olevista vedenjakelunhäiriöistä. 

• Vedenjakelukatko ja laaja sähköhäiriö vaikuttavat myös jätevesihuoltoon. Seuraa 
vesilaitoksen ja viranomaisten tiedotusta. 

Lähteet 

72 tuntia: Varautuminen kotona 

 

https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Varautuminen-kotona-esite.pdf
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Kotivara 

 

Kotivara riittää ainakin 72 tuntia 

Urbaanissa ympäristössä kotivaran merkitys unohtuu helposti, kun kaupat ovat lähellä ja nouto-
ruokaa saa. Kotivaraan kuuluu sellaisia tarvikkeita, joita tarvitset päivittäin, kuten vettä ja 
ruokaa. Kotivarassa on juuri sitä mieluisaa syötävää, jota kotona olisi muutenkin. Olennaista on, 
että ruokaa olisi kaapeissa riittävästi, jotta koko perhe pärjäisi ainakin 72 tuntia.  

Kotivaraksi soveltuu erityisen hyvin ruoka, jonka säilyvyysaika on pitkä, joka valmistuu nopeasti, 
jonka kypsentämiseen tarvitaan vain vähän vettä tai joka voidaan syödä kypsentämättä.  

Kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään arjessa tarpeen mukaan ja tilalle 
hankitaan uutta.  

Kotivaraa tarvitaan, jos: 

• tulee pitkittynyt sähkökatkos 
• sattuu tapaturma tai onnettomuus 
• kauppaan ei pääse sairauden tai tapaturman takia 
• yhteiskunta kohtaa lakon tai onnettomuuden 
• liikenneyhteydet katkeavat 
• tulee tavaroiden jakeluhäiriö 
• tulee myrsky tai tulva 
• maksujärjestelmät eivät toimi 

Miten paljon ruokaa tarvitaan? 

• Ruokaa kannattaa varata ainakin kolmeksi vuorokaudeksi 
• Muista varata myös lemmikeille riittävästi ruokaa 

Millaista ruokaa? 

• Hanki kotivaraan elintarvikkeita, joita käytät muutenkin 
• Varmista, että kotoasi löytyy myös kuivamuonaa, kuten pähkinöitä tai kuivattuja 

hedelmiä 
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• Valitse lisäksi sellaista ruokaa, jota voit valmistaa sähkökatkon aikana esimerkiksi 
retkikeittimen avulla 

Ruoan säilytys ja säilyminen 

• Ensimmäisenä käytetään jääkaapista herkästi pilaantuvat tuoretuotteet kuten maito. 
• Älä avaa tarpeettomasti kylmälaitteiden ovia, kylmä säilyy tällöin pitempään. 
• Pakasteiden sulaminen -18 asteen pakastinlämpötilasta nolla-asteiseksi vie jopa useita 

vuorokausia. 
• Nolla-asteiseksi sulaneet elintarvikkeet voit valmistaa ruoaksi tai kypsentää ennen 

uudelleen pakastamista. 

Varaa kotiin hyvin säilyvää, sellaisenaan syötävää ruokaa.  

• pullovettä, mehuja ja mehukeittoja  
• tuoreita hedelmiä, kasviksia ja juureksia sekä säilykkeitä  
• leipää, näkkileipää, riisikakkuja, korppuja  
• muroja, myslejä, hiutaleita, pähkinöitä, siemeniä  
• kuivattuja hedelmiä, kuten rusinoita, luumuja, taateleita  
• hilloja, soseita  
• huoneenlämmössä säilyvää maitoa ja kasvijuomia  
• kala-, liha- ja papusäilykkeitä  
• välipalapatukoita, keksejä, suklaata, sipsejä  

 
  

Linkki: Lue lisää kolmen päivän kotivarasta 

Lähteet 

SPEK, Varautuminen kotona 

 

 

  

https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kolmen-paivan-kotivara_esiteA5.pdf
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/varautuminen-kotona/
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Sisälle suojautuminen 
 

 

 

Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä vaaratiedotteella ja yleisellä 
vaaramerkillä. Suojautuminen lähimpiin sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta 
vaaratilanteessa ovat ensimmäiset ja yleensä riittävät suojautumiskeinot. Sisätiloja ovat koti, 
koulu, työpaikka tai muu rakennus.  

Väestöhälyttimiä testataan testiäänimerkillä, yleensä joka kuun ensimmäinen arkimaanantai klo 
12. 

Lataa puhelimeen 112 Suomi -sovellus. 

Linkki: Kuuntele yleinen vaaramerkki 

Esimerkkejä tilanteista, jolloin pitää suojautua sisälle: 

• lähialueella tulipalo, jossa syntyy runsaasti myrkyllistä savua 
• kaasuvaara, kun lähialueella on tapahtunut vaarallisten aineiden onnettomuus 
• säteilyvaara, esim. ydinvoimalaonnettomuus 

Sisälle suojautuminen on tärkeää 

• Tulipaloissa syntyvä savukaasu on aina vähintään haitallista ja sen hengittäminen 
terveydelle vaarallista tai jopa hengenvaarallista. Savukaasu on helposti havaittavissa. 

• Jos voit itse havaita vaaran, toimi aina välittömästi: suojaudu sisälle ja sulje ilmanvaihto. 
• Suojaudu sisälle viimeistään silloin, kun viranomainen kehottaa yleisellä vaaramerkillä tai 

vaaratiedotteella.  
• Vaikka osan myrkyllisistä kaasuista voi havaita aistein, kuten haistamalla, kaikkia ei voi. 

Osa vaarallisista aineista on hajuttomia ja värittömiä. 

https://www.youtube.com/watch?v=aSRM1Ke9xAI&feature=youtu.be&ab_channel=NouHataKampanja
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Pysäytä ilmanvaihto ja tiivistä raot 

• On tärkeää, että jokainen niin kotona kuin työpaikallakin osaa pysäyttää koneellisen 
ilmanvaihdon.  Kaikissa kiinteistöissä ei kuitenkaan ole koneellista ilmanvaihtoa, ja 
joissakin kiinteistössä vain kiinteistöhuolto voi sammuttaa ilmanvaihdon. 

• Kun sisälle suojautuminen on tarpeen, tilasta on pyrittävä tekemään mahdollisimman 
tiivis. 

• Ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot suljetaan sekä kaikki raot tiivistetään esimerkiksi 
tuorekelmulla tai ilmastointiteipillä. Näin vähennetään sisälle tunkeutuvan savun, 
kaasujen tai radioaktiivisten hiukkasten määrää. 

 

 

 

Tiedätkö, missä on ilmanvaihdon katkaisija? 

• Koska vaarallinen savu tai kaasu leviää ulkona melko nopeasti, tulisi asukkaiden tai 
henkilökunnan osata sulkea ilmanvaihto omin voimin. Tämä edellyttää, että 
ilmanvaihdon katkaisijan sijainti tiedetään ja katkaisijan luo on kaikilla pääsy. 

• IV-hätäseis -painikkeen asentaminen esim. eteistiloihin on usein toimiva ratkaisu, jotta 
kaikilla on mahdollisuus pysäyttää ilmanvaihto vaaratilanteissa. 
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Väestönsuojat 

Suojautuminen sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta ovat ensimmäiset ja yleensä riittävät 
suojautumiskeinot. Lähinnä kaupungeissa ja taajamissa on myös olemassa väestönsuojia. 

• Poikkeusoloissa voidaan joutua turvautumaan väestönsuojiin. Väestönsuojat otetaan 
käyttöön viranomaisen päätöksellä. 

• Nykyaikainen väestönsuoja antaa käyttökuntoon laitettuna suojan säteilyltä, myrkyllisiltä 
aineilta, sortumilta ja asevaikutuksilta. 

• Väestönsuojelun kansainvälinen merkki on sininen kolmio oranssilla pohjalla (kts. kuva 
ylhäällä). Merkki ohjaa sinut väestönsuojaan. 

Väestönsuojat asuinkiinteistöissä 

• Suurin osa väestönsuojista sijaitsee asuintaloissa ja yleisissä rakennuksissa. Ne ovat 
perinteisiä, yleensä kellarikerrokseen rakennettuja suojia. 

• Rakennuksessa sijaitsevan suojan kunto ja käyttövalmius ovat rakennuksen omistajan tai 
haltijan vastuulla. Väestönsuojan ylläpitoa ja suojautumista varten taloyhtiön hallitus tai 
kiinteistön omistaja nimeää väestönsuojan hoitajan. 

• Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa 
väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. 

Yhteiset väestönsuojat 

• Yhteiset suojat ovat taloyhtiöiden tai yritysten, virastojen ja laitosten henkilöille 
varattuja kalliosuojia. 

• Lähinnä Helsingissä on yleisiä väestönsuojia, jotka on tarkoitettu suojaksi liikkuvalle 
väestölle ja niille, joilla ei ole suojapaikkaa kotona tai työpaikalla. 

Suojautumistilanteessa jokaisen tulee itse huolehtia mukaan omaan käyttöön: 

o Ruokaa ja juomaa 2-3 päiväksi  

o Henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarvikkeet, joditabletit 

o Lasten hoitamiseen liittyvät tarvikkeet 

o Vuodevaatteet tai makuupussi 

o Taskulamppu ja paristoja 

o ajanvietettä (kirjoja, pelejä, paperia, kyniä) 
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Joditabletit 

• Radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen voidaan vähentää ottamalla joditabletti. 
• Joditabletteja suositellaan varattavaksi kotiin lapsille ja enintään 40-vuotiaille aikuisille. Ota 

joditabletti vain viranomaisen kehotuksesta oikean ajoituksen varmistamiseksi. 
• Joditabletteja 3–40-vuotiaille voi ostaa apteekeista. Julkinen terveydenhuolto hankkii alle 3-

vuotiaille lapsille sopivat joditabletit ja jakaa ne vanhemmille. 
• Noudata annostelussa pakkauksen ohjetta. 

Lue ohje lääkejodin käytöstä Säteilyturvakeskuksen sivuilta. 

 

Lähteet 

STUK, Sisälle suojautuminen 
SPEK, Sisälle suojautuminen 
STUK, Joditabletit 
Helsingin kaupunki, Väestönsuojat 
UPL, Väestönsuoja-videot 

  

https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/joditabletit
https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/sisalle-suojautuminen
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/sisalle-suojautuminen/
https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/joditabletit
https://www.hel.fi/turva/fi/varautuminen/vaestonsuojat
https://www.youtube.com/@uudenmaanpelastusliitto-va9000
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Tartuntataudit 
 

 

 

Tartuntatauti voi olla viruksen, bakteerin, loisen tai sienen aiheuttama.  

Tartuntataudeista yleisimpiä ovat erilaiset hengitystieinfektiot, kuten nuhakuume. 
Ruoansulatuskanavan infektion aiheuttajia on monenlaisia, joista merkittäviä ovat norovirus ja 
kampylobakteeri.  

Epidemia on tauti, joka tarttuu suureen osaan jonkin alueen väestöstä. Pandemia taas tarkoittaa 
yli maanosien ulottuvaa epidemiaa.  

Maailmassa pandemioita on aiheuttanut muun muassa koronavirus, sikainfluenssa ja 
espanjantaudiksi nimetty influenssa, joka levisi kaikkialle maailmaan ensimmäisen 
maailmansodan aikana ja tappoi kymmeniä miljoonia ihmisiä. 

Tartuntatauteihin voi jokainen varautua omalta osaltaan: 

• huolehdi aina hygieniasta 
• ota tarvittavat rokotukset ajallaan 
• tarkasta ennen matkaa tartuntatautitilanne 
• pidä kotona varalla käsidesiä ja kasvosuojaimia 
• muista myös omat reseptilääkkeesi ja oireenmukaisesti käytettävät lääkkeet 
• lemmikkieläimille tuontia tai matkaa varten matkapassi ja tarpeelliset rokotukset 

 

Pese kätesi aina 

• kun tulet ulkoa sisään 
• ennen ruoan laittoa ja ruokailua 
• WC-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen 
• niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen 
• kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö 
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Muista saippuan kayttö. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. 
Käsihygienia on tärkein keino ehkäistä myös vatsatauteja ja matkaripulia. 

Linkki: Katso video käsienpesusta 

Yski oikein 

• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. 
• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 
• Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. 
• Paperinen suu–nenäsuojus suojaa muita tartunnalta, jos yskit ja aivastelet. 

Linkki: Katso video oikein yskimisestä 

Lähteet 

Kodin turvaopas: Pandemia 
THL: Käsienpesu ja yskiminen 
THL: Taudit ja torjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/isLPN0UdeDM
https://youtu.be/De5Fz2lkv30
https://www.kodinturvaopas.fi/hyvinvointi/pandemia/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta
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Viestintä häiriötilanteessa ja oikea tieto 

 

 
 

Viestintä häiriötilanteessa 

Viestintä- ja tietoyhteiskunta ovat riippuvaisia sähköstä, tietotekniikasta ja tietoverkoista. 
Häiriö sähköverkossa vaikuttaa arkeen nopeasti. Akuista saattaa loppua virta ja internetiin ei 
pääse. 

Viestintää varten tarvitset: 

• paristoilla toimivan radion ja varaparistoja 
• puhelimen, jossa on virtaa 
• täyteen ladatun varavirtalähteen, jolla saat puhelimen ladattua 

Oman alueen pelastusviranomaisten sosiaalisen median kanavat ovat hyviä lähteitä. Vakavassa 
tilanteessa saat tärkeää tietoa myös Ylen kanavien kautta. On myös tärkeää, että pysyt 
yhteydessä omaisiisi ja ystäviisi.  

Hätätilanteessa ota aina yhteyttä hätänumeroon 112. Hätäpuhelun voi soittaa myös ilman 
oman operaattorin verkkoyhteyttä. Toimi näin: sammuta puhelin ja käynnistä se uudelleen. Älä 
näppäile puhelimen mahdollista PIN-koodia, vaan soita suoraan hätänumeroon. 

 

 

 

https://112.fi/hatanumero112
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Muista, että kaikki tieto ei pidä paikkansa 

Valtiot ja organisaatiot käyttävät jo nyt harhaanjohtavia tietoja vaikuttaakseen arvoihimme ja 
toimintamalleihimme. Tavoitteena saattaa olla selviytymiskykymme vähentäminen. 

Paras tapa suojautua vääriltä tiedoilta on lähdekriittisyys: 

• Onko kyseessä tosiasiat vai mielipiteet? 
• Mikä on tietojen tarkoitus? 
• Kuka on tietojen lähettäjä? 
• Onko lähde uskottava? 
• Ovatko tiedot jossakin muualla? 
• Ovatko tiedot uusia vai vanhoja ja miksi tiedot ovat esillä 

juuri nyt? 

Mitä voit itse tehdä? 

• Etsi tietoa - paras tapa löytää oikea tieto on verrata eri lähteitä. 
• Älä usko huhuihin - käytä monta uskottavaa lähdettä tarkistaaksesi, jos tieto pitää 

paikkansa. 
• Älä levitä huhuja - jos tiedot eivät vaikuta uskottavilta, älä levitä niitä edelleen. 

Lähteet 

Varautuminen kotona 
Jos kriisi puhkeaa tai sota syttyy 
Valheenpaljastaja: Mitä valeuutiset ovat ja mitä ne eivät ole 
Kenen totuus on oikea totuus? Älä jää yhden median varaan 
Trollitehdas 
 
 
 
 

  

https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-ja-paloturvallisuus/varautuminen-kotona/
https://rib.msb.se/filer/pdf/28708.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/26/valheenpaljastaja-mita-valeuutiset-ovat-ja-mita-ne-eivat-ole
https://yle.fi/uutiset/3-8367150
https://trollitehdas.yle.fi/
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Tietoturva 

 

 
 
Jokainen meistä on nykyisin tekemisissä tietoturvaan liittyvien asioiden kanssa, ja meidän 
kaikkien turvallisella toiminnalla parannetaan yksilöiden ja yhteiskunnan tietoturvariskien 
hallintaa. 

Tietoturvaa on esimerkiksi tietojen salaus, varmuuskopiointi sekä palomuurin, 
virustorjuntaohjelman ja varmenteiden käyttö.  

Sosiaalinen media 

• Älä julkaise sosiaalisessa mediassa sähköpostiosoitettasi, kotiosoitettasi, 
puhelinnumeroasi, syntymäaikaasi tai yksityisiä valokuviasi. 

• Vältä sijaintisi jakamista sosiaalisessa mediassa. Näin rikollinen ei saa tietää, että kotisi 
on tyhjä ja vartioimatta. 

• Ole tarkkana, mitä linkkejä klikkaat! Linkit saattavat sisältää haittaohjelmia tai viruksia. 

Turvallisesti netissä 

• Tunnista ja varo tietojenkalasteluyrityksiä. 
• Klikkaa harkiten, niin vältyt haittaohjelmahyökkäyksiltä. 
• Varmuuskopioi tietosi ja muista päivittää ohjelmistoja. 
• Käytä turvallisia videoneuvotteluohjelmia. 
• Älä jaa väärää tietoa. Tarkista tiedon lähde. 
• Käytä vahvoja salasanoja. 
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Turvallinen salasana 

• Mitä pidempi salasana on, sitä turvallisempi se on. 
• Hyvä salasana on helppo muistaa, mutta vaikea arvata. 
• Kokonainen lause on hyvä salasana. 
• Käytä salasanassasi isoja kirjaimia ja erikoismerkkejä. 
• Kirjoitusvirheet, murre, puhekielen ilmaisut ja muu sanojen rikkominen vahventavat 

salasanaa. 
• Käytä salasanaohjelmaa tai tee jokaiseen palveluun oma salasana. 
• Panosta tärkeisiin salasanoihin, joita käytät unohtuneiden salasanojen palautukseen, 

kuten sähköpostin salasanaa. 
• Älä koskaan kerro kenellekään salasanojasi - edes viranomaiset eivät niitä sinulta kysy! 

  

Linkki: Testaa salasanakonetta ja kokeile miten nopeasti salasanasi voidaan murtaa 

 

Suojaa rahasi 

• Maksa verkossa vain suojattujen yhteyksien kautta. 
• Käytä hyvämaineisia internetsivustoja. 
• Älä klikkaa sähköpostimainoksen linkkiä. Siirry sivustolle esimerkiki kirjoittamalla 

palvelun www-osoite suoraan selaimen osoitekenttään. 
• Maksa verkkokauppaostoksesi mieluiten luottokortilla. Jos on maksanut ostoksen 

luotolla, eikä tilattu tavara saavukaan, voi rahat hakea suoraan luotonantajalta takaisin. 

Lasten turvallisuus 

• Ole kiinnostunut siitä, millaisilla nettisivuilla lapsesi liikkuu ja millaisia some-sovelluksia 
hän käyttää. 

• Järjestä aikaa turvalliselle keskustelulle lapsesi kanssa. Näin voit saada selville, jos lasta 
pohdituttaa tai ahdistaa joku nettielämään liittyvä asia. 

• Kerro lapselle turvallisuudesta internetissä ja sen ulkopuolella. 

 

Lähteet 

Kodin turvaopas: Kyberturvallisuus 
Turvallisuusopas poikkeusolojen jälkeiseen aikaan 
Pidempi parempi - Näin teet hyvän salasanan 
Kyberin taskutieto 
 
 
 
 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/01/digitreenit-saasta-hermojasi-ota-kayttoon-salasanaohjelma
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan
https://www.kodinturvaopas.fi/kyberturvallisuus/tietoyhteiskunta-on-haavoittuvainen/
https://www.kodinturvaopas.fi/kyberturvallisuus/tietoyhteiskunta-on-haavoittuvainen/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/pidempi-parempi-nain-teet-hyvan-salasanan
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53510/978-951-39-7009-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Yhteisöllisyys ja henkinen varautuminen 

 

Yhteisöllisyys häiriötilanteissa 

• Pidä yhteyttä naapureihin, perheeseen ja ystäviin. He saattavat tarvita apua 
häiriötilanteessa. 

• Pieni apu voi olla toiselle tärkeä.  
• Kysy vierailtakin ihmisiltä, miten voit auttaa. 

 

Henkinen varautuminen 

Kriisi tarkoittaa niin vaikeaa elämäntilannetta, että sellaisen kohdatessa ihminen ei heti tiedä, 
miten siitä selviäisi. Kriisissä oleva saattaa olla hyvin hätääntynyt ja järkyttynyt. Kriisin aiheuttaa 
tavallisesti jokin äkillinen ja yllättävä tapahtuma, johon ei ole välttämättä edes voinut mitenkään 
varautua. 

Kriisissä koetut omituiset ja pelottavatkin tunteet ovat tavallisia ja asiaankuuluvia. Ne ovat 
normaalia reagointia epänormaaliin eli kriisin aiheuttaneeseen tapahtumaan.  
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Miten itseään voi auttaa kriisissä? 

• Puhumalla tapahtumasta jonkun läheisen kanssa 
• Tunteita voi ilmaista myös esimerkiksi piirtämällä, kirjoittamalla tai kuuntelemalla 

musiikkia. Tunteiden ilmaiseminen edistää toipumista 
• Syömällä ja nukkumalla riittävästi 
• Välttämällä päihteiden käyttöä 
• Hakemalla tarvittaessa ulkopuolista apua 

Toisen auttaminen - henkinen ensiapu 

• Lähesty, arvioi ja auta kriisitilanteessa. Jos henkilö vaikuttaa avun tarpeessa olevalta, 
lähesty häntä ja kerro huolestasi 

• Kun olet arvioinut, ettei välitöntä vaaraa ole, voit kysyä, miltä hänestä tuntuu ja miten 
kauan hän on tuntenut näin. On tärkeää kuunnella avoimena ja tuomitsematta, jotta hän 
tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi 

• Tue häntä ja anna tietoa. Kysy, miten voit auttaa ja tukea häntä? 
• Kannusta häntä huolehtimaan itsestään 
• Rohkaise häntä tarvittaessa hakemaan ammattiapua 

Mistä saa tukea kriisitilanteessa? 

• Hätätilanteessa, soita aina hätänumeroon 112 
• Pyydä apua naapureilta ja läheisiltä ihmisiltä 
• Järjestöt tarjoavat tukea erilaisissa tilanteissa  

Linkki: Lue lisää, mistä saat apua kriisitilanteessa 

Lähteet 

Kriisistä selviytymiseen 
Pikaopas mielenterveyden ensiapuun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/18/nain-saat-apua-kriisitilanteessa-kokosimme-listan-auttavista-puhelimista
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/nuorten-kriisit/kriisist%C3%A4-selviytymiseen
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/mielenterveys_puheeksi/Pages/pikaopas_mielenterveystaitoihin.aspx
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Ohjeet 
 

Todistus osallistujille 

Halutessasi voit jakaa tilaisuuden osallistujille todistukset. 
 
Pohjan todistuksen tekemistä varten löydät osoitteesta 72tuntia.fi/materiaalit. 

• Jos kyseessä on lähitilaisuus, korjaa todistuspohjaan osallistujan nimi ja tilaisuuden 
paikkakunta. 

• Jos kyse on webinaarista, voit jättää paikkakunnan pois ja lähettää todistuksen 
halukkaille PDF-tiedostoina sähköpostitse. 

 

 


