
      
 
 

Punaisen Ristin valokuvaetsintä 
 

Suomen Punainen Risti on mukana Punaisen Ristin kansainvälisen komitean aloittamassa 
Trace the Face kampanjassa. Katastrofit ja kriisitilanteet saattavat erottaa 
perheenjäsenet toisistaan useiksi vuosiksi. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
kansalliset yhdistykset auttavat etsimään kadonneita perheenjäseniä Trace the Face 
kampanjan avulla nyt koko Euroopan laajuisesti. 
 
Lähes 30 Punaisen Ristin kansallista yhdistystä julkaisee kuukausittain julisteen 
perheenjäsenistä, jotka etsivät kadonneita läheisiään. Tavoitteena on, että kadonnut 
henkilö itse tai joku hänet tunteva tunnistaa kuvan ja ottaa yhteyttä paikalliseen 
Punaiseen Ristiin. Suomen Punainen Risti jakaa julisteita muun muassa 
vastaanottokeskuksiin. Julisteen lisäksi Punaisen Ristin valokuvaetsinnän verkkosivuilta 
www.tracetheface.org löytyy kadonneita läheisiään etsivien kuvia. Sivustolta löytyy 
myös lisätietoa kampanjasta. Sivustolla kannattaa vierailla usein, sillä uusia kuvia 
julkaistaan päivittäin. Linkistä löydät myös videon, joka kertoo Trace the Face 
kampanjan toiminnasta. Video ja sivusto on käännetty seuraaville kielille: englanti, 
ranska, arabia, farsi, paštu. 
 
Yli 4 000 henkilöä on julkaissut valokuvansa www.tracetheface.org verkkosivuilla. 
Keskimäärin yksi perhe joka viikko löytää perheenjäsenensä valokuvaetsinnän avulla. 
Mitä enemmän ihmiset tietävät kampanjasta, käyvät verkkosivuilla ja julkaisevat kuvia, 
sitä enemmän kadonneita perheenjäseniä pystytään löytämään. 
 
Punaisen Ristin valokuvaetsintä täydentää Punaisen Ristin henkilötiedustelua. Ennen 
valokuvan julkaisua tulee aloittaa henkilötiedustelu kadonneista omaisista.  
 
 
Mitä minun tulee tietää, jos haluan valokuvani julkaistavaksi 
Punaisen Ristin verkkosivuilla ja julisteessa?  
 
Kuvan julkaisu Punaisen Ristin verkkosivuilla  www.tracetheface.org 

• Ennen kuvan julkaisua sinun on aloitettava Punaisen Ristin henkilötiedustelu 
täyttämällä henkilötiedustelulomake.  

• Sinun tulee olla täyttänyt 15 vuotta.  
• Kun valokuvasi julkaistaan Punaisen Ristin verkkosivulla, parantaa se 

mahdollisuuksiasi löytää kadonnut perheenjäsenesi. 
• Vain valokuva ja perheyhteytesi etsimääsi henkilöön julkaistaan, muut tietosi 

(mm. nimesi ja yhteystietosi) pysyvät salaisina.  
• Jos haluat julkaista valokuvan, sinun tulee antaa suostumuksesi 

henkilötietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella.  
• Jos joku tunnistaa sinut valokuvastasi ja haluaa olla sinuun yhteydessä, hän 

ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin verkossa olevan lomakkeen avulla. 
Välitämme saamamme tiedot sinulle. Sinut tunnistaneelle henkilölle ei selviä 
missä maassa oleskelet, eikä hän saa verkkosivulta sinun nimeäsi eikä 
yhteystietojasi.  

• Voit halutessasi pyytää henkilötietojesi ja valokuvasi poistamista Punaisen 
Ristin tietokannoista. 

• Olemme sitoutuneet suojelemaan perusoikeuksia ja -vapauksia liittyen 
erityisesti henkilötietojen suojaan, luottamuksellisuuteen ja tietoturvaan. 

http://www.tracetheface.org/
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Kuvan julkaisu julisteessa:  
• Ennen kuvan julkaisua sinun on aloitettava Punaisen Ristin henkilötiedustelu 

täyttämällä henkilötiedustelulomake.  
• Sinun tulee olla täyttänyt 15 vuotta. 
• Kun valokuvasi julkaistaan Punaisen Ristin julisteessa eri Euroopan maissa, 

parantaa se mahdollisuuksiasi löytää kadonnut perheenjäsenesi.  
• Vain valokuvasi ja perheyhteytesi etsimääsi henkilöön julkaistaan, muut 

tietosi (mm. nimesi ja yhteystietosi) pysyvät salaisina.  
• Jos haluat julkaista valokuvan, sinun tulee antaa suostumuksesi 

henkilötietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella.  
• Kun valokuvasi julkaistaan julisteessa, juliste tulee olemaan ainakin yhden 

kuukauden julkisilla paikoilla useassa Euroopan maassa.  
• Jos joku tunnistaa sinut valokuvastasi ja haluaa olla sinuun yhteydessä hän 

ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin verkossa olevan lomakkeen avulla. 
Välitämme saamamme tiedot sinulle. Sinut tunnistaneelle henkilölle ei selviä 
missä maassa oleskelet, eikä hän saa verkkosivulta sinun nimeäsi eikä 
yhteystietojasi.  

• Julisteeseen mahtuu kuusitoista valokuvaa. Saatat joutua odottamaan ennen 
kuin kuvasi julkaistaan.  

• Kun julisteen julkaisuaika on päättynyt, valokuvasi on halutessasi edelleen 
näkyvissä nettisivullamme.  

 
Miten toimin, kun haluan kuvani julkaistavaksi? 
 

1. Täytä henkilötiedustelulomake. www.punainenristi.fi/henkilotiedustelu 
2. Täytä suostumuslomake valokuvaetsintään. 
3. Ota itsestäsi kuva erillisen ohjeen mukaisesti.  
4. Lähetä kuva sekä täytetyt lomakkeet sähköpostilla osoitteeseen 

tracing@redcross.fi tai postilla SPR henkilötiedustelut, PL 168,  
00141 Helsinki.  

5. Ilmoitamme antamaasi osoitteeseen, kun kuvasi on julkaistu. 
 
 

Mistä saan lisätietoja kampanjasta? Jäikö sinulle kysyttävää? 
 
Ota yhteyttä Punaiseen Ristiin sähköpostilla tracing@redcross.fi tai soita 020 701 2000  

 

http://www.punainenristi.fi/henkilotiedustelu
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Ohje valokuvan ottamiseen 

 

SPR Henkilötiedustelut, tracing@redcross.fi, puh. 020 701 2000 

1. Muoto 
 

 
 
2. Kohdistus 
 

 
 
3. Tausta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Suunta:  pystykuva 
 
Suhde: 3/4 
esim. : 480 x 640 pikseliä 
           1200 x 1600 pikseliä 
 
Muoto: JPEG 
Esim. : PICT00231.jpg 

a.Kuva tulisi keskittää suuhun ... 
 
b. … huomioikaa riittävä tila 
puhekuplalle 
 

a.  b.  

a. Taustan on oltava 
mahdollisimman selkeä ja 
neutraali. Ihannetapauksessa 
valkoinen seinä. 
 
 
b.Ei tummaa taustaa 
 
 

a.  b.  c.  

 



 

 
Ohje valokuvan ottamiseen 

 

SPR Henkilötiedustelut, tracing@redcross.fi, puh. 020 701 2000 

4. Ilme 
 

 
 
 
5. Katseen suunta 
 

 
 
 
 

 
 

a.Neutraali ilme.. 
 
 
b.Ei hymyä tai muuta kasvojen 
ilmettä 
 
 

a.  b.  

 

a. Katseen suunta edestä päin  
( kasvot ja vartalo ) 
 
 
b.Ei sivukuva  
 

a.  b.  
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Suostumuslomake “Punaisen Ristin valokuvaetsintään” 

Täytä latinalaisin aakkosin! 

Punaisen Ristin henkilötiedustelun viitenumero: 

Etsijän koko nimi: 

Etsijän sukupuoli: 

Etsijän syntymäaika: 

Etsijän kansalaisuus: 

Etsijän osoite: 

Etsijän sähköpostiosoite: 

Etsijän puhelinnumero: 

Etsin (sukulaisuussuhde / henkilö jota etsin on minun…): 

Suostumus valokuvan käyttöön 

Minulle on kerrottu mahdollisuudesta etsiä kadonnutta henkilöä valokuvani avulla. Annan 
suostumukseni siihen, että minusta otetaan digikuva, joka lähetetään Punaisen Ristin kansainväliselle 
komitealle tässä tarkoituksessa. Haluaisin käyttää seuraavia keinoja kadonneen etsinnässä (laita rasti 
(X) soveltuviin kohtiin):

Etsintä Internet-sivujen avulla 
Annan suostumukseni siihen, että Punaisen Ristin Kansainvälinen komitea julkaisee kuvani 
Internet-sivuillaan http://familylinks.icrc.org/europe kadonneen löytämiseksi. Ymmärrän, että 
julkaisemisen jälkeen kuvani ja etsintään liittyvät tiedot ovat kaikkien saatavilla.  Internet-
sivujen käyttäjät voivat rajata kuvien määrää valitsemalla tiettyjä kriteerejä kuten iän, 
sukupuolen ja alkuperämaan. Kolmansilla osapuolilla ei ole mahdollisuutta ladata tai muuten 
käyttää kuvaani. Tämä on estetty teknisillä keinoilla. On kuitenkin mahdollista, että kolmannet 
osapuolet saavat kuvani haltuunsa ottamalla esimerkiksi kuvakaappauksen. Jos kuvaani 
käytetään luvattomasti, siinä on vesileima ja kuvan alkuperä voidaan jäljittää.  

 Kyllä  Ei

Käännä -> 
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Etsintä julisteen ja painettujen vihkosten avulla 
Annan suostumukseni siihen, että kuvani voidaan julkaista julisteessa, vihkosessa, 
kohdennetuissa yhteisöissä ja julkisesti eri paikoissa. Julkaisemisesta päättää Punaisen Ristin 
/ Punaisen Puolikuun henkilötiedustelupalvelu, joka on osallisena kadonneen etsinnässä. Olen 
tietoinen siitä, että en voi esittää vaatimuksia sen suhteen, että kuvani julkaistaan julisteessa 
tai vihkosessa.  

 Kyllä  Ei

Median käyttö 
Annan suostumukseni siihen, että kuvaani käytetään mediassa (sanomalehdet, kirjat, 
lentolehtiset jne.) kadonneen etsinnässä: 

 Kyllä  Ei

Suostumuksen peruutukset voidaan osoittaa kirjallisesti Punaisen Ristin henkilötiedustelupalveluun 
osoitteessa SPR Henkilötiedustelut, PL 168, 00141 Helsinki 

Mikäli haluatte peruuttaa suostumuksenne, Punaisen Ristin henkilötiedustelupalvelu poistaa kuvan ja 
siihen liittyvät tiedot julkisesti nähtävillä olevilta Internet-sivuilta mahdollisimman nopeasti. Mikäli 
suostumuksen peruuttamishetkellä kuva on ehditty julkaisemaan julisteessa ja/tai vihkosessa, ei 
kuvan käyttöä voida enää peruuttaa.  

  Olen saanut kopion tästä suostumuslomakkeesta 

__________________________ _______________________________ 
Paikka, päivämäärä  Tiedustelijan allekirjoitus 

Mikäli tiedustelija on alaikäinen (15-17 vuotias), pyydetään tiedustelijan allekirjoituksen 
lisäksi edustajan nimeä, allekirjoitusta ja yhteystietoja.  

_____________________________________________________________________________ 
Edustajan nimi ja allekirjoitus  

_____________________________________________________________________________ 
Edustajan yhteystiedot 
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