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Crisis, Risk & Security



Kriisinhallinnan ja kriisivalmiuden  
palvelukokonaisuus

SOS Internationalin kriisinhallinnan ja kriisivalmiuden palvelu-
kokonaisuus auttaa yrityksiä valmistautumaan ennakkoon ja 
toimimaan oikein hätätilanteissa tai turvallisuutta uhkaavissa 
tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee apua.

Maailma muuttuu, ja turvallisina pidetyt maat ja matkakohteet eivät 
välttämättä enää olekaan turvallisia. Yritykset voivat altistua turval-
lisuusriskeille ja -uhille niin ulkomaan kuin kotimaan toiminnoissaan. 

Kohonnut riskitaso on lisännyt tarvetta ratkaisuille, joilla varmiste-
taan niin terveyteen kuin turvallisuuteen liittyvän avun saanti. Tur-
vallisuusriskeihin varautuminen on vaativa ja monisyinen prosessi, 
johon yhtenä osana liittyy huolellisesti valmisteltu kriisinhallinta ja 
kriisinvalmius kokonaisuus Yritykset haluavat pitää työntekijät tur-
vassa ja ajan tasalla ja mahdollistaa siten nopean työhön paluun.

Yrityksen huolenpitovelvollisuus, ”Duty of Care”
Yritysten huolenpitovelvollisuus ”Duty of Care” tarkoittaa yritysten 
ja organisaatioiden juridista, eettistä ja moraalista velvollisuutta 
huolehtia työntekijöiden ja heidän perheidensä turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista.

Tarjoamme apua hätätilanteissa 
kaikkialla maailmassa 

Kriisinhallinta ja kriisivalmius palvelukokonaisuuden yrityksille ja 
yritysten työntekijöille tuotetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. 

Palvelu tuotetaan auttaakseen yrityksiä ja niiden työntekijöitä 
suunnittelussa ja valmistautumisessa sekä neuvoakseen turvallisia 
toimintatapoja. Samalla se toteuttaa yrityksen kriisinhallinta- ja 
kriisivalmiusvelvoitteet. 

Reagoimme turvallisuusuhkiin ja hätätilanteisiin missä tai milloin 
tahansa:

• Yksittäiset, tiettyyn paikkaan rajautuvat tilanteet, 
 kuten hotellipalo
• Vakavat levottomuudet ja hyökkäykset, kuten poliittinen 
 mellakointi tai terrori-isku
• Luonnonmullistukset ja -katastrofit, kuten maanjäristys
• Evakuoinnit liittyen terveyteen tai turvallisuuteen 
 johtuvista syistä

Valmiina toimintaan kaikkialla maailmassa
Toimimme yhden yhteydenoton periaatteella tarjoten ratkaisuja 
jotka takaavat nopean ja asiantun-tevan avun odottamattomis-
sa tapauksissa tai kriisitilanteissa – ennen tapahtumaa tai kriisiä, 
tapahtuman tai kriisin aikana tai tapahtuman tai kriisin jälkeen. 
Ratkaisut sisältävät muun muassa seuraavat palvelut:

• Ennaltaehkäisy, koulutus ja harjoittelu
• Apu paikan päällä
• Suunnitelmien ja menetelmien arviointi
• Jälkikäsittely ja muu tapahtuman tai kriisitilanteen läpikäynti

Maailmanlaajuinen verkosto
Kriisinhallinta ja kriisivalmiuden palvelukokonaisuus tuo yritysten 
käyttöön kokemuksemme maailmanlaajuisen terveydenhuollon, 
sairaala- ja turvallisuusverkoston palveluiden tuottamisesta.

SOS INTERNATIONAL
SOS Internationalin kriisinhallinta ja 

turvallisuuspäällikkö Peter Ilsted:

“Viimeaikaiset tapahtumat ja kasvava 
tietoisuus Duty of Care -velvoitteista

ovat pakottaneet yritykset aktivoi-
tumaan vielä aiempaakin enemmän 

turvallisuusasioissa.”

DUTY
OF

CARE



Miksi kannattaa valita meidät? 
 
Toimimme yhden yhteydenoton periaatteella ja hoidamme 
verkostomme turvin hankalatkin kriisitilanteet kokenees-
ti ja osaavasti sekä yrityksen että työntekijän kannalta 
parhaalla tavalla.

• Apua on saatavilla milloin tai missä tahansa – ennen  
 tapahtumaa tai kriisiä, tapahtuman tai kriisin aikana ja  
 tapahtuman tai kriisin jälkeen
• Hälytyskeskuksissamme palvellaan pohjoismaisilla  
 kielillä ja tunnetaan pohjoismaiset kulttuurit – kaikkiaan  
 palvelua saa yli 37 kielellä
• Auttaminen on ammattimme
• Maailmanlaajuinen toimittajien verkosto
• Sähköiset palvelukokonaisuudet, mm. tietoportaali ja  
 mahdollisuudet integroitua asiakkaiden järjestelmiin
• ISO-standardit: ISO9001 (laatujohtaminen), ISO27001  
 (tietoturva) ja ISO14001 (ympäristöjohtaminen).
• Henkilötietojen hallinnan käytännöt
• Toimittajien noudatettava SOS Internationalin toimit- 
 tajia koskevia hyvän liiketavan periaatteita, jotka ovat  
 YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen ihmisoi- 
 keuksia, työelämää, korruption vastustamista ja ympä- 
 ristön suojelua koskevan periaatteen mukaisia
• Tuotemerkittömät ratkaisut

Mitä palvelukokonaisuutemme sisältää? 

VARAUTUMINEN
 
Turvallisuusriskien hallinta
Autamme yrityksiä kartoittamaan riskit ja suunnittelemaan 
strategian ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät mm.:

• Yrityksen turvallisuuskäytännöt
• Kriisinhallintasuunnitelma 
• Riskiportaali
• Turvallisuuteen liittyvä neuvonta

Asiantuntijoillamme on käytössään maailmanlaajuinen verkosto 
jonka avulla he analysoivat ja arvioivat terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä riskejä. Samalla he kokoavat lisätietoa esimerkiksi sairaa-
loista, klinikoista ja evakuointisuunnitelmista.

• Riskinarviointi
• Turvallisuusauditointi
• Kohdekartoitus

Koulutus ja harjoitukset
Tarjoamme koulutusta ja kursseja, jotka auttavat organisaation eri 
tasoilla työskenteleviä henkilöitä valmistautumaan matkaan, olipa 
määränpäänä matalan, keskisuuren tai suuren riskitason kohde.
 
• Matkustajan turvatietoisuuskoulutus 
 (Security Awareness Training, TSAT)
• Kriisinhallintakoulutus
• Harjoittelu
• Tapahtuman- tai kriisinhallintatiimin muodostaminen 
 ja avun suunnitteleminen
• Perheen turvallisuudesta huolehtiminen

AVUSTAMINEN

Huolehdimme työntekijästä tapahtuman tai kriisitilanteen aikana ja 
tiedotamme olennaisia tahoja.

• Tapahtumassa tai kriisitilanteessa avustaminen
• Evakuointi
• Perheen turvallisuudesta huolehtiminen
• Kiireellinen turvallisuuteen liittyvä neuvonta

CRISIS, RISK & SECURITY

JÄLKIKÄSITTELY JA -HOITO

Huolehdimme työntekijän hoitotarpeista tapahtuman tai kriisitilan-
teen jälkeen. Samalla arvioidaan organisaation turvataso ja toimet 
jotta jatkossa tilanteita voidaan hallita entistä paremmin.

• Suunnitelmien ja menetelmien arviointi
• Fyysinen ja henkinen arviointi

Terveys ja turvallisuusportaali
Työntekijät saavat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sähköiseen 
alustaan, joka sisältää terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tietoa. 
Täältä löydät mm. suosittelemamme sairaalat, hoitolaitokset ja 
turvallisuuteen liittyvää tietoa.
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Toimimme yhden yhteydenoton periaatteella ja tarjoamme 
räätälöityjä ratkaisuja, jotka takaavat nopean ja asiantuntevan 

avun tapahtuma ja kriisitilanteissa – ennen tapahtumaa tai kriisiä, 
tapahtuman tai kriisin aikana tai tapahtuman ja kriisin jälkeen.

Tietoa SOS Internationalista

SOS International on johtava pohjoismainen avustuspalveluorgani-
saatio. SOS International tarjoaa avustuspalveluita äkillisissä hätä-
tilanteissa kaikkialla maailmassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa sijaitsevista hälytyskeskuksista. 

SOS International tarjoaa laajan valikoiman avustuspalveluratkai-
suja, johon kuuluvat maailmanlaajuiset hoito- ja matkapalvelut, 
terveydenhoidollinen neuvonta ja tiepalvelut. 

SOS International takaa kaikessa toiminnassaan erinomaisen 
asiakastyytyväisyyden, täyden kustannustenhallintaohjelman ja 
korvaushakemusten laadukkaan käsittelyn.

SOS Internationalilla on kattava ammattitaitoisten toimittajien ja 
liikekumppaneiden verkosto ympäri maailmaa sekä yli 20 SOS- 
palvelutoimistoa. SOS Internationalin palveluksessa työskentelee 
yli 1200 työntekijää, jotka edustavat 30 eri kansallisuutta ja yli 37 eri 
kieltä.

SOS International on useiden Pohjoismaiden suurimpien vakuutus-
yhtiöiden omistama, ja käsiteltävien tapausten määrässä mitattuna 
SOS International kuuluu maailman suurimpiin avustuspalveluita 
tarjoaviin organisaatioihin.

Kaupalliset asiat

• Yrityksen turvallisuuskäy-
tännöt

• Kriisinhallintasuunnitelma
• Turvallisuuskoulutus ja 

harjoittelu
• Kohdekartoitukset
• Matkan seurannan järjestelyt

• Tapahtuman tai kriisintilan-
teessa avustaminen

• Perheen turvallisuudesta 
huolehtiminen

• Kiireellinen terveyteen ja tur-
vallisuuteen liittyvä neuvonta

• Evakuointi
• Turvallisuustietoa sisältävä 

portaali

• Fyysinen ja henkinen 
arviointi 

• Suunnitelmien ja 
menetelmien läpikäynti

ENNEN AIKANA JÄLKEEN

Tanska ja Ruotsi

Charlotte Bjerregaard

Commercial Director, 

Charlotte.Bjerregaard@sos.eu

Puhelin +45 2311 4764

Norja 

Christer Jensen

Commercial Director,

Christer.Jensen@sos.eu

Puhelin +47 9082 4851

Suomi

Paavo Reinikainen 

Director, Medical Division

Paavo.Reinikainen@sos.eu

Puhelin: +35 85030 18651

SOS INTERNATIONAL CRISIS, RISK & SECURITY


