
 
 
 
 

Katastrofirahaston säännöt 
 
Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin hallituksessa 18.9.2000. Nämä säännöt korvaavat 
v.1977 hyväksytyt säännöt. 
 
1 § Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto 
Suomen Punaisen Risti kerää varoja katastrofirahastoonsa voidakseen auttaa nopeasti 
kotimaassa ja kansainvälisesti. 
 
2 § Rahaston käyttö 
Rahastosta annetaan apua Punaisen Ristin periaatteita ja avustusohjeita noudattaen 
katastrofien ja kriisien ehkäisyyn, niihin varautumiseen ja niistä kärsivien ihmisten 
auttamiseen. Rahaston avulla voidaan vahvistaa avustusvalmiutta ja –alttiutta. Rahasto 
täydentää alueellista ja paikallista avustustoimintaa.  
 
Rahaston kartuttamisesta aiheutuneet välittömät kulut saa vähentää rahaston tuotosta. 
Suomen Punaisen Ristin hallitus määrittelee keräyskulujen enimmäismäärän talousarvion 
laadinnan yhteydessä. Em. kulujen jälkeen rahastoon siirretyt varat käytetään 
lyhentämättöminä Suomen Punaisen Ristin avustustoimintaan. 
 
3 § Rahaston varojen käytöstä päättäminen 
Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen. Tästä voidaan lahjoittajan 
suostumuksella tehdä poikkeus ja käyttää varoja toiseen tarkoitukseen. Jos alkuperäinen 
käyttö ei ole mahdollista, hallitus voi päättää varojen käytöstä vastaavaan tarkoitukseen.  
 
Rahaston varojen käytöstä päättää pääsihteeri eri toimialojen esitysten perusteella. 
Pääsihteeri voi Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaisesti siirtää toimivaltaansa toiselle 
toimihenkilölle sekä osastojen nimeämille yhdyshenkilöille siten kuin järjestön 
työjärjestyksessä määrätään. 
 
4 § Rahaston kartuttaminen 
Rahaston kartuttamiseksi Suomen Punainen Risti järjestää keräyksiä ja muuta 
varainhankintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Rahastoon otetaan vastaan 
kohdennettuja lahjoituksia vain Punaisen Ristin toiminta-periaatteiden mukaiseen toimintaan. 
 
Suomen Punaisen Ristin piirit tai osastot voivat rahaston kartuttamiseksi järjestää alueellisia 
tai paikallisia keräyksiä. 
 
5 § Rahaston valvonta 
Suomen Punaisen Ristin hallitus valvoo rahaston kartuttamista sekä sen varojen käyttöä. 
 
6 § Keräyksen järjestäminen ja varojen vastaanottaminen 
Suomen Punaisen Ristin järjestämistä keräyksistä päättää pääsihteeri. Keräyksistä alueellisiin 
ja paikallisiin tarkoituksiin päättää piirin toiminnanjohtaja. Pääsihteeri tai piirin 
toiminnanjohtaja varmistaa, että alueellisissa ja paikallisissa rahaston keräyksissä sekä 
lahjoitusten ja jälkisäädösten kohdistamisessa noudatetaan Punaisen Ristin perusperiaatteita. 
 
7 § Rahaston varojen hoito 
Rahaston varoja hoidetaan turvaavalla tavalla. Rahaston peruspääoma, jonka järjestö on itse 
asettanut, on 850 000 euroa. Sitä voidaan käyttää ainoastaan Suomen Punaisen Ristin 
hallituksen luvalla. 
 
8 § Keräysten tuoton tilitys 
Keskushallinto vastaa valtakunnallisen keräysluvan edellyttämän kokonaistilityksen 
tekemisestä keräysluvan myöntäneelle viranomaiselle. 
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Katastrofirahaston keräysluvalla keräävä siirtää tuotot viiveettä suoraan katastrofirahaston 
tilille. Keräystuotot tilitetään katastrofirahastoon tilitysohjeen mukaisesti. 
 
9 § Rahaston kirjanpito ja tilintarkastus 
Rahaston kirjanpitoa hoidetaan osana keskushallinnon muuta taloushallintoa siten, että 
rahaston tuotot, kulut ja annetut avustukset ilmenevät erikseen kirjanpidosta. Rahaston 
hallinto ja kirjanpito tarkastetaan osana järjestön muuta tilintarkastusta. 
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Katastrofirahaston sääntöjä täydentävät Punaisen Ristin perusperiaatteet ja Suomen 
Punaisen Ristin hallituksen hyväksymät kansainvälisen avun ohje, kotimaan avun ohje sekä 
Suomen Punaisen Ristin keräys- ja tilitysohje. 
 
 
 


