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PUNAINEN RISTI ENSIAVUN EETTISET TOIMINTAOHJEET KUMPPANEILLE 
        
Suomen Punaisen Ristin tarkoitus on kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa, pelastaa 
ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla, auttaa kaikkein heikommassa asemassa olevia inhimillisten 
kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan 
kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, edistää 
kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä, lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin 
työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan sekä vahvistaa järjestön valmiutta ja 
toimintaedellytyksiä. 
 
Punainen Risti Ensiapu on osa Punaisen Ristin liikettä, ja on omassa toiminnassaan sitoutunut 
järjestön eettisiin toimintaohjeisiin, jotka kokonaisuudessaan löytyvät verkko-osoitteesta 
https://www.punainenristi.fi/tyomme/punaisen-ristin-toimintaohjeet/ .  
 
SITOUDUMME PUNAISEN RISTIN PERIAATTEIDEN MUKAISEEN TOIMINTA-
KULTTUURIIN 

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa inhimillisyyden periaate. Vapaaehtoisuus ja yleismaailmallisuus 
avaavat kaikille avoimen kanavan antaa oman panoksensa inhimillisyyden edistämiseen. Muut 
periaatteet – tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus ja ykseys - tekevät mahdolliseksi 
avun ja tuen tarjoamisen mahdollisimman monenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.  
 
Punainen Risti Ensiapu edistää ja ylläpitää väestön ensiapuvalmiutta, terveyttä ja turvallisuutta. 
Olemme osa Suomen Punaisen Ristin ja koko maan varautumisen ja valmiuden kokonaisuutta.  
 
TOIMIN KUNNIOITTAVASTI JA RAKENTAVASTI  
 

• Kohtelen työtovereita, asiakkaita ja sidosryhmien edustajia tasavertaisesti ja 
kunnioittavasti  

• Arvostan toisten mielipiteitä ja näkemyksiä, kohtelen ihmisiä reilusti 
• En hyväksy ahdistelua, hyväksikäyttöä tai syrjintää, ja raportoin, jos sellaista havaitsen 
• Teen yhteistyötä rakentavassa hengessä 

  
HUOLEHDIN JÄRJESTÖN MAINEESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA  

• Käytän Suomen Punaisen Ristin tiloja ja työvälineitä tarkoituksen mukaisesti ja vain 
järjestön periaatteiden mukaiseen toimintaan 

• Pyrin vähentämään ympäristölle aiheutuvaa rasitusta ja huomioin toiminnassani 
kestävän kehityksen tavoitteet 

• Noudatan hyviä käytöstapoja kaikessa viestinnässäni 
• Tiedostan, että aseiden, ampumatarvikkeiden ja muiden aseen kaltaisten esineiden 

säilyttäminen ja tuominen Punaisen Ristin toimisto- tai koulutustiloihin ja ajoneuvoihin on 
Geneven sopimusten perusteella erikseen kielletty 

https://www.punainenristi.fi/tyomme/punaisen-ristin-toimintaohjeet/
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KÄYTÄN PUNAISEN RISTIN MERKKIÄ OIKEIN 

Punainen risti ja siihen rinnastettavat punainen puolikuu ja punainen kristalli ovat kansainvälisiä 
suojamerkkejä, joita käytetään sota- ja konfliktitilanteissa turvaamaan lääkintähuoltoa ja  
Avustustoimintaa. Merkin käytöstä säädetään Geneven sopimuksissa ja Suomen laissa. 
 
Punainen Risti Ensiapu ohjeistaa kumppaneitaan merkin käytöstä kouluttajaohjeessa. 
 
PUUTUN VÄÄRINKÄYTÖKSIIN JA KORRUPTIOON 

Avoimuus ja rehellisyys ovat edellytyksiä Suomen Punaisen Ristin toiminnan eettiselle, 
taloudelliselle, ja sosiaaliselle kestävyydelle. Emme hyväksy minkäänlaista väärinkäytöksiä.  
 
Väärinkäytöksellä tarkoitetaan tahallista tekoa taloudellisen hyödyn saamiseksi lainvastaisin tai 
muutoin vilpillisin keinoin, kaikenlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua, korruptiota tai 
toimivallan väärinkäyttöä edun tavoitteluun sekä lahjontaa.  
 
Toimin rehellisesti  
• En hyväksy väärinkäytöksiä, lahjontaa tai korruptiota  
• Edesautan toiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta  
• Jos havaitsen väärinkäytöksiä tai korruptiota, ilmoitan niistä välittömästi.  
 
ILMOITUSKANAVA, JOS EPÄILET TOIMINTAOHJEIDEN RIKKOMUSTA 
 
 
Täytä Väärinkäytöksen ilmoittaminen-lomake Suomen Punaisen Ristin internetsivuilla 
https://www.punainenristi.fi/  Palaute – Väärinkäytösepäilyn ilmoittaminen 
 
 
Olen lukenut Punainen Risti Ensiavun eettiset toimintaohjeet, ja sitoudun noudattamaan niitä. 
 
 
Päiväys  
 
 
 
Allekirjoitus 
 
 
 

https://www.punainenristi.fi/

