
 

FACT SHEET / Suomen Punainen Risti 
www.punainenristi.fi 

 

7.6.2021 

 

 

 

 

 
 

Toimintaa valtakunnallisesti 
 

Paikallinen osasto on järjestön edustaja 

paikkakunnallaan. Osastot toteuttavat 

toimintaa pääsääntöisesti vapaaehtois-

voimin. Osaston tärkeimpänä tehtävänä 

on edistää Punaisen Ristin aatetta ja 

järjestöllistä toimintavalmiutta paikka-

kunnallaan, mm. vastaamalla äkillisiin 

avuntarpeisiin alueellaan. Järjestöllä on 

442 paikallisosastoa (CRM rekisteri 

31.5.2021). Osastojen tueksi ja 

alueellista toimintaa järjestämään, maa 

on jaettu 12 piiriin. Valtakunnallisesti 

toimintaa tuetaan ja koordinoidaan 

keskustoimistosta.  

Ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön 

valitsema yleiskokous, joka kokoontuu 

joka kolmas vuosi. Yleiskokouksessa 

järjestölle valitaan hallitus ja muut 

luottamushenkilöt johtamaan järjestön 

toimintaa.  

Järjestön tehtävää ja tavoitetta toteute-

taan myös laitoksissa: Nuorten turva-

talot, Veripalvelu ja Kontti. Lisäksi 

järjestö omistaa kokonaan Punainen Risti 

Ensiapu Oy:n ja ylläpitää vastaanotto-

keskuksia.  

 

Puheenjohtaja: Elli Aaltonen (2020–) 

Pääsihteeri: Kristiina Kumpula (2004–)  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset harjoittelevat vedenpuhdistusta Kalkussa. (Joonas Brandt).   

Suomen Punaisen Ristin tehtävä 
 

Suomen Punainen Risti on viranomaisia tukeva julkisoikeudelli-

nen yhteisö, jonka oikeudellisesta erityisasemasta on 

Suomessa säädetty lailla (238/2000) sekä sen nojalla annetulla 

tasavallan presidentin asetuksella (827/2017). Suomen 

Punaisen Ristin tehtävänä on tukea ja avustaa maan 

viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten 

aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöllä on 

sopimuksellista yhteistyötä mm. eri ministeriöiden (SM, STM), 

Huoltovarmuuskeskuksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa.  

 

Suomen Punainen Risti, Keskustoimisto Tehtaankatu 1 a, 

00141 Helsinki, PL 168, 00141 Helsinki, Puhelin 020 701 2000 

Faksi 020 701 2310 Y-tunnus 0116988-7 

 

Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun yhdistystenkansainväliseen liittoon. 

 

 

 

Vapaaehtoiset ovat toiminnan ydin 
 
Missä päin maailmaa tapahtuukin, Punaisen Ristin vapaaehtois-

et ovat katastrofien keskellä lievittämässä inhimillistä kärsimys-

tä. Suomen Punaisella Ristillä on osastojen vapaaehtoistoi-

minnassa mukana 20 966 vapaaehtoista, josta 3 515 on alle 29-

vuotiaita (Tilastokirja 2020).  

 

Vapaaehtoistoiminnalla pyritään auttamaan ja tukemaan 

ihmisiä vahvistamaan terveyttä ja hyvinvointia sekä edistämän 

inhimillisiä arvoja ja auttamismieltä. Vapaaehtoistoimintaa voi 

tehdä 

• ryhmässä, yksilönä tai kertaluontoisesti paikan päällä 

• verkossa 

• lahjoittamalla 

• vaikuttajana 
 

Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta: 

• Oma Punainen Risti punainenristi.fi/oma.  

• Rednet-sivusto vapaaehtoisille rednet.punainenristi.fi  

 

 

 

 

 

•   

SUOMEN PUNAINEN RISTI 
LUKUINA (TILASTOKIRJA, JOS EI MUU LÄHDE MAINITTU) 

 

 

 

Jäseniä kokonaisuudessa (CRM 31.12.2020) 73 449 

Nuorisojäseniä = alle 29v (CRM 31.12.2020) 3 915 

Katastrofirahaston keräystuotot 2020 13,69 milj. 

Nälkäpäivä-tulos 2020 2,07 milj. 

Verenluovutukset 2020 188 294 

Vapaaehtoiskoulutuksiin osallistuneet 2020 41 166 

EA-kurssien asiakkaat 2020 88 655 

OMA Punaisen Ristin profiilin luoneet (OMA 

7.6.2021) 

15 244 

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset 2020 6 380 

Ystävätoiminnan asiakkaat 2020 17 227 

Nuorten turvatalojen asiakasmäärä verkossa 
ja turvataloilla 2020 

6 134 

Ensiapuryhmäläisten määrä 2020 2 691 

Ensiapupäivystyksissä apua saaneet 2020 3 020 

Vapepan kautta autettujen määrä 2020 

(OHTO) 

4 159 

SPR hälytysryhmien vapaaehtoisten määrä 

2020 (OHTO) 

3 921 

Hälytystilanteet, henkinen tuki ja 

ensihuolto, avunsaajien määrä 2020 (OHTO) 

2 186 

Katastrofirahaston kotimaan apu, autettujen 

määrä (tapausten määrä) v. 2020 

(keskustoimiston ylläpitämä raportti) 

1 241 (159) 

Kontin asiakasmäärä 2020 1,00 milj. 

Kansainvälisiä avustustyöntekijöitä 2020 168 

 

Lisätietoja: punainenristi.fi, facebook, instagram, twitter, punainenristi.fi/oma, rednet.punainenristi.fi.  

http://www.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Tilastokirja2020.pdf
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/
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Toimintaa ohjaavat linjaukset ja ohjeet 
 

Suomen Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön säännöt. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous 

hyväksyi 11.6.2017 järjestölle uudet säännöt. Säännöt on annettu Tasavallan presidentin 

asetuksella (827/2017) 1.12.2017. 

 

Yleiskokouksen hyväksymässä toimintalinjauksessa määritellään strategiset painopisteet ja niitä 

tukevat toimenpiteet tulevalle yleiskokouskaudelle. Toimintalinjauksen pohjalta järjestön hallitus 

hyväksyy kolmivuotisen toimintasuunnitelman, jota hallitus tarkentaa vuosittain. Vapaaehtois-

toimintaa linjaa vapaaehtoistoiminnan linjaus (2008), joka mm. määrittelee vapaaehtoisen 

sekä järjestön velvollisuudet ja oikeudet. Henkilökuntaa ja vapaaehtoisia ohjaavat myös eettiset 

ohjeet sekä toimintaohjeet (2016). Järjestö haluaa linjausten ja ohjeistusten kautta varmistaa 

turvallisen ja hyvän toimintaympäristön vapaaehtoisille, avun saajille sekä henkilökunnalle.  Tätä 

tukemaan järjestöllä on seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun vastainen linjaus ja ohjeistus 

(2020), sekä ohjeistus alaikäisten turvallisesta toimintaympäristöstä (2014) ja yhdenvertai-

suussuunnitelma (2016). Vapaaehtoistoiminnan eri ohjelmia ja toimintamuotoja ohjaavat 

ohjelmakohtaiset linjaukset; ensiaputoiminnan linjaus (2009), hyvinvointi- ja terveyslinjaus 

(2008), kouluyhteistyön linjaus (2014), nuorisolinjaus (2020) ja kansainvälisen 

avustustoiminnan linjaus (2015). Järjestö on iso koulutusjärjestö kouluttamalla noin 60 000 

vapaaehtoista vuodessa. Vapaaehtoiskoulutusten kehittämistä ja järjestämistä linjaa 

vapaaehtoiskoulutuksen linjaus (2010) sekä kouluttajien ohjeistus (2014). Järjestön 

riskienhallintaa ohjaa riskienhallinnan linjaus (2015).  
 

Toiminnan hallinnon, suunnittelun ja raportoinnin tueksi 
 

Nimenkirjoittajien tallentaminen rekisteriin on Suomen Punaisen Ristin sääntömääräinen 

velvollisuus. Suomen Punaisen Ristin nimenkirjoittamiseen oikeutetuista henkilöistä pitämä 

rekisteri vastaa Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistyksistä pitämää rekisteriä. Osaston perus-

tiedot ja tiedot nimenkirjoittajista ilmoitetaan ns. J1-lomakkeen kautta. Tiedot osaston muista 

luottamus- ja yhteyshenkilöistä ilmoitetaan ns. J2-lomakkeen kautta. Rekisteritietojen 

ajantasaisuus ja oikeellisuus on erittäin tärkeää, koska osaston rekisteriote, joka annetaan 

keskustoimistosta, perustuu J1-lomakkeella annettuihin tietoihin. 

 

Toiminnan raportoinnin ydin on vuosikertomus sekä toimintatilastot. Toiminnan ja koulutusten 

laajuudesta kerätään valtakunnallista tietoa osastoista kerättyjen toimintatilastojen kautta.  

 

Järjestön toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, testamentti- ja muilla lahjoituksilla sekä 

sijoitustoiminnalla. Lisäksi toimintaa tuetaan eri ministeriöiden ja muiden tahojen (esim. STEA) 

hanke- ja yleisavustuksilla. Järjestön kansainvälistä ja kotimaan avustustyötä toteutetaan 

Katastrofirahastoon kerätyillä varoilla, esim. Nälkäpäivä- ja muiden keräysten tuotoilla. 

Katastrofirahastoa hoidetaan järjestön muusta taloudesta erillisenä rahastona, ja sen käyttöä 

sääntelevät erilliset ohjeet. Kansainvälisen avustustoiminnan isoimmat rahoittajat ovat 

Katastrofirahaston lisäksi ulkoministeriö sekä Euroopan komissio (ECHO).  

 

Rednetin Osastotoimistosta löytyy ohjeita ja lomakkeita hallinnon, suunnittelun ja raportoinnin 

tueksi, mm. sääntöneuvontaa, osaston hallituksen tehtävät ja työnjako, tietosuojaohjeet, ohje 

miten hakea Y-tunnusta osastolle jne.  
 

Keskeisiä ohjeita ja lomakkeita toiminnan tueksi 
 

Rednetin Osastotoimistosta löytyy keskeisiä ohjeita, lomakkeita ja yleisneuvoja myös toiminnan 

tueksi, mm. järjestön vakuutukset, pikaperehdytykset avainvapaaehtoisille, vinkkejä 

kiittämiseen ja ohje huomionosoituksista, vapaaehtoisten polku ja nuorten toiminnan 

ikäpolku, sosiaalisen median ohjeistus, vinkit esteettömän toiminnan järjestämiseen, 

ohje väkivalta- ja uhkatilanteita varalle, valmiussuunnittelun ohjeet ja lomakkeet ja 

kotimaan avun ohjeet jne.   

http://www.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/node/38111
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Toimintalinjaus%202021-2023_FI%20%28002%29.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/node/41610
https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Vapaaehtoistoiminnan%20linjaus.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/node/26573
https://rednet.punainenristi.fi/node/26573
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/SPR%20linjaus%20seksuaalisen%20h%C3%A4irinn%C3%A4n%20ja%20hyv%C3%A4ksik%C3%A4yt%C3%B6n%20ehk%C3%A4isy.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/node/26419
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Yhdenvertaisuussuunnitelma%20p%C3%A4ivitys%20hyv%C3%A4ksytty%20230916_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Yhdenvertaisuussuunnitelma%20p%C3%A4ivitys%20hyv%C3%A4ksytty%20230916_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Suomen%20Punaisen%20Ristin%20ensiaputoiminnan%20linjaus_1.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Hyvinvointi-%20ja%20terveyslinjaus_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Kouluyhteisty%C3%B6n%20linjaus%202014-2020.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Nuorisolinjaus_FIN_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Vapaaehtoiskoulutuksen%20linjaus%202010%20ja%20liitteet_0.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Kouluttajan%20ohje%202019_p%C3%A4ivitysversio.pdf
https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto
https://rednet.punainenristi.fi/node/7367
https://rednet.punainenristi.fi/node/7367

