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Turvallisuuskäsite

Monimerkityksellistä turvallisuuden käsitettä voidaan avata
englanninkielisillä vastineilla ”security” ja ”safety”.

Security viittaa kovaan turvallisuuteen eli tarkoitukselliselta
vahingoittavalta toiminnalta suojassa olemista 
(esim. aseellinen voimankäyttö, rikollisuus tai väkivalta). 
Security-käsitteeseen liittyvän turvallisuuden tuottajia 
ovat puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja poliisi.

Safety puolestaan viittaa pehmeään turvallisuuteen, 
joka ei vaarannu tarkoituksellisen toiminnan vuoksi. 
Tällöin on kyse esimerkiksi tapaturmista, onnettomuuksista 
tai potilasturvallisuudesta. Safety-käsitteellä on henkilökohtainen
ja yksilöön kohdistuva vaikutus. Sillä on myös välitön merkitys
palvelunkäyttäjä- ja palveluntuottajasuhteessa.

Security

Safety

Hyödyntämällä näitä kortteja saat vinkkejä 
turvallisuuden viestintään ja visualisointiin. 
Punaiset kortit ovat turvallisuuden työkaluja ja 
vihreät kortit ovat ohjeita turvallisuuden viestintään.



Mitkä tekijät vaikuttavat 
asiakkaan turvallisuuskokemukseen?

Subjektiivinen Objektiivinen

Asiakkaan henkilökohtainen
käsitys turvallisuudesta,
sisäisesti koettu
turvallisuudentunne

Ulkoista, konkreettista
ja mitattavissa olevaa
turvallisuustilannetta

elämänkokemus

aiemmat kokemukset

fyysinen ja psyykkinen

ympäristö

tilannesidonnainen

sosiaalinen ympäristö

kulttuurisidonnainen 

keinoja tehdä

turvallisuus näkyväksi

mm. ensiapuvälineet 

turvallisuussäädösten

mukaista toimintaa

olosuhteet ja

terveysturvallisuus 

      ja poistumisreitit

Turvallisuuskokemus 



Palvelun käyttäjän turvallisuuskokemus

1 Ennen palvelun käyttöä 2 Palvelun käytön aikana
Odotukset
Asiakas muodostaa käsityksiä 
ja arvioi riskejä

Ennakkotieto palvelusta ja
luottamuksen rakentuminen

Fyysinen

saavutettavuus
sopimusehdot
tietoturva
tiedon ajantasaisuus
tarkka kuvaus palvelusta 

muiden asiakkaiden palaute

kulttuurisensitiivisyys: 

      ja palvelun käytöstä

      ja some

      kieli ja kommunikaatio

asiakkaalta pyydetään 

asiakkaan suositukset ja some
asiakkaiden kokemusten
hyödyntäminen viestinnässä
yritys hoitaa reklamaatiot 

      palautetta myös turvallisuudesta

tila tai paikka
varusteet ja niiden kunto
terveysturvallisuus
turvallisuuden huomioiminen 

loukkaantumis- ja tapaturmariskin
välttäminen tai minimointi 
turvaohjeiden saavutettavuus

      koko palveluketjussa

Psyykkinen

Sosiaalinen

ensivaikutelma
aiemmat kokemukset ja odotukset
sopeutuminen ryhmään
uuden taidon opettelu: nolottaa,
jos ei osaa
uskaltaako kysyä, jos ei ymmärrä
tarvittava taustatieto ja
osaaminen

ohjeistus
asiakaspalvelijan ja oppaan
toiminta: asenne, käyttäytyminen
ja ammattitaito
muut asiakkaat
kulttuuritausta: kieli ja
kommunikaatio
symboliset merkit kuten 

      kyltit ja opasteet 

3 Palvelun käytön jälkeen
Palaute ja toiminnan
kehittäminen

Turvallisuusviestinnän työkaluja



Asiakas saapuu lähtöpisteeseen

Saapuminen takaisin parkkipaikalle

Opas ottaa vastaan ja osallistujat esittäytyvät

Siirtyminen revontulien katselupaikalle

Saapuminen katselupaikalle

"Onko vaatetukseni sopiva?"
 Hyvät ohjeet saapumiseen ja varustautumiseen. 

"Miten retki menee ryhmän kesken? 
Kestääkö akkuni ja saanko hyviä kuvia?"
Oppaalla on tarvittavia lisävarusteita 
mukanaan kuten varavirtalähde. 

"Onko pimeää ja liukasta? Pysynkö muun ryhmän 
mukana? Onko vaikeita paikkoja? Pääsenkö ojan yli?"
Opas on varmistanut turvallisen reitin. 
Retken kesto ja pituus on osallistujilla etukäteen 
tiedossa. Opas on jakanut kaikille otsalamput. 

"Saako opas pidettyä porukan kasassa ja pois 
virtapaikoilta? Onko paikalla ensiaputaitoisia, jos 
jotain sattuu? Paleltuvatko sormeni valokuvatessa?"
Asiat on varmistettu etukäteen ja alue on 
merkattu pimeässä näkyvin merkein. Oppaalla on 
lämmittimiä mukanaan ja hän on ensiaputaitoinen. 

"Lähteekö autoni käyntiin?"
Opas varmistaa ja lähtee viimeisenä paikalta.

Turvallisuusviestinnän työkaluja

Turvallisuuspolku

Esimerkki revontulien katselupalvelun turvallisuuspolusta:

Turvallisuuspolun avulla käydään läpi palvelun 
turvallisuustekijät asiakasnäkökulmasta.



Turvallisuusviestinnän työkaluja

Turvallisuuskollaasi
Fyysinen tai digitaalinen turvallisuuskollaasi koostuu
kuvista, teksteistä, esineistä tai muista asioista, jotka
auttavat viestimään turvallisuutta. Tavoitteena on luoda
taulu turvallisuustunnelmasta, jota voidaan hyödyntää
esimerkiksi asiakasviestinnässä tai ohjaamaan palvelun
suunnittelutyötä. 



Keinoja kerätä turvallisuuspalautetta

Keskustele ja kysy
asiakkaan turvallisuuden
kokemuksesta palvelun
aikana ja sen jälkeen 

Käytä liikennevaloja ja
palautelaatikkoa

Sisällytä turvallisuusteema
osaksi asiakaspalautetta 

Hyödynnä keräämääsi
palautetta palvelujen 
ja niiden turvallisuuden
kehittämisessä 

Pyydä asiakkaalta palvelun tai aktiviteetin jälkeen palautetta 
esim. asteikolla 1-5 (1= turvaton, 2= hieman turvaton, 
3= en kiinnittänyt asiaan huomiota, 4= melko turvallinen, 
5= erittäin turvallinen) sekä perusteluja mielipiteelle.  

Turvallisuuspalaute
Pyydä asiakkaaltasi palautetta
turvallisuudesta. Näin voit saada
subjektiivista ja yllättävääkin tietoa
asiakkaan turvallisuushuolista.
Turvallisuuspalautteen avulla voit
edelleen kehittää palvelusi turvallisuutta.

Turvallisuusviestinnän työkaluja



Asiakasprofiili

Seija: 65-vuotias
sairaanhoitaja
Seppo: 69-vuotias
prosessinhoitaja
Asuvat omakotitalossa
Kempeleessä
paimenkoiran kanssa
Viettävät paljon aikaa

Demografia:

      lastenlasten kanssa

Harrastukset
Puutarhanhoito, sauvakävely, hiihto, 
sukututkimus, vesijumppa, kesäteatteri, 
tanssi, pelit, luontopalvelut, ajan 
viettäminen lastenlasten kanssa

Turvallisuus
Erittäin turvallisuushakuisia; 
prioriteettina selkeät opasteet,
terveysturvallisuus, hoitoon pääsyn 
nopeus ja turvallinen ympäristö

Motivaatio ja tavoitteet
Vaihtelua arkeen, samanhenkinen seura,
nostalgiset muistot, laaja tarjonta, 
mahdollisuus lähteä milloin tahansa 

Asiakasprofiilin avulla voidaan kehittää 
palvelua, parantaa viestintää ja ennakoida 
asiakkaan turvallisuushuolia.

Seija ja Seppo
Eläkeläispariskunta

Kiinnostavat aktiviteetit
Perinteisiin ja historiaan liittyvät 
aktiviteetit, yhteislaulu, aktiviteetit 
lastenlasten kanssa, kulttuuri- ja luontoon 
liittyvät palvelut, asiantuntijaluennot 
(luonto, historia, terveys), huvin ja hyödyn 
yhdistäminen

Turvallisuusviestinnän työkaluja



Punainen
Punainen väri kieltää ja varoittaa vaarasta. 
Se on myös paloturvallisuuden väri.

Keltainen
Keltainen väri varoittaa vaarasta tai 
sen riskistä. Se kehottaa varautumaan.

Vihreä
Vihreä väri viestii turvallisuudesta. 
Ensiapupisteet ja hätäpoistumisreitit 
ovat vihreitä. 

Sininen 
Sininen väri ohjaa toimimaan oikein.

Turvallisuusviestinnän ohjeita

Näin käytät värejä
turvallisuusviestinnässä
Värien käytöllä voidaan opastaa, 
kiinnittää huomiota turvallisuusseikkoihin 
ja nopeuttaa hätätilanteissa toimimista.



Näin käytät muotoja
turvallisuusviestinnässä

Pyöreä
Pyöreää muotoa käytetään
kielloissa ja kehotuksissa. 

Kolmio
Kolmiot yleensä viestivät vaarasta.

Neliö ja suorakaide 
Neliötä ja suorakaidetta käytetään
turvallisten olosuhteiden kuvaamiseen.

Muotojen käyttäminen merkeissä ja kylteissä
selkeyttää ja nopeuttaa turvallisuusviestintää.

Turvallisuusviestinnän ohjeita



Näin turvallisuus voidaan 
tehdä näkyväksi
Asiakkaalle näkyvillä turvallisuustekijöillä 
luodaan mielikuvaa turvallisesta palvelusta, 
joihin asiakkaan huomio kiinnitetään.

Suullinen ja kirjallinen 
opastus ennen palvelua

Tarkka kuvaus palvelusta 
ja sen käytöstä saatavilla 
etukäteen

Verkkosivustolla kerrotaan 
turvallisuudesta selkeästi 
sanoin ja kuvin

Järjestyksenvalvojat/
asiakaspalvelijat/
oppaat erottuvat 
(huomioliivit ja univormut)

Opasteet ja merkinnät 
selkeästi esillä

Turvallisuuskuulutukset 
ja –spiikit

Universaalit kyltit 
ja opasteet

Asianmukaiset välineet 
ja varusteet

Yleinen siisteys

Palautteenantomahdollisuus

Turvallisuusviestinnän ohjeita



Huumoria voi käyttää turvallisuusviestinnässä, mutta
harkiten ja pieninä annoksina. Lisäksi tulisi huomioida
tilaisuuden, tapahtuman tai palvelun luonne ja brändi. 

Huumorin käyttö turvallisuusviestinnässä

Turvallisuusviestinnän ohjeita



Turvallisuusviestinnän ohjeita

 

Pärski hihhaa, jos ei löyvy nestuukia 

Piäthän nää turvavälit kunnosa 

Laitathan nää maskin naamalle  

Jos nää oot kippee, jää kottii 

Meijjän palavelujen käyttäjille
Terveysturvallisuus-

ohojeet 

Muistathan nää pestä käjet

ja kuivata ne kunnolla hantuukilla 

Pelekääkkö nää polliisia?
Murteen käyttö turvallisuusviestinnässä 

Turvallisuudesta voi viestiä myös murteella, 

jolloin mielenkiinto aihetta kohtaan herää. 



Miten pukeudun 
ja varustaudun 

melontaretkeen?

Minkä ikäiset lapset 
voivat osallistua
aktiviteettiin?

Mitä osaamista, 
taitoja tai kuntotasoa

aktiviteettiin osallistuminen
edellyttää? 

Onko palvelu
esteetön?

Mitä henkilötietoja
keräätte asiakkaasta 

ja miten niitä säilytetään?

Voinko tuoda ulkomaisen
ystäväni mukaan? 

Hän ei puhu suomea.

Usein kysytyt kysymykset 
Listaa useimmin kysytyt kysymykset palvelusi 
turvallisuudesta asiakkaan saataville. 

Miten voin perua
etukäteen ostamani

palvelun, jos olen
sairastunut?

Esimerkkejä:

Turvallisuusviestinnän ohjeita



Turvallisuuskortit TUSINA TURVALLISUUTTA


