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JÄRJESTÖPANKIN SÄÄNNÖT 
 

 

SPR:n taloussäännön 7. luvun 29§:n mukaisesti SPR:n hallitus voi vahvistamissaan 

järjestöpankin säännöissä määrätä järjestöpankin toiminnasta. 

 

1§ Järjestöpankin tarkoitus 

 

Järjestöpankista määrätään SPR:n taloussäännön 7. luvun 29§:ssä. Järjestöllä on sisäinen 

järjestöpankki, jonka tarkoituksena on vastaanottaa eri järjestöyksiköiden talletuksia, 

myöntää järjestötoimintaa varten luottoja sekä sijoittaa järjestöpankkitalletuksia 

mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti ja tuottavasti. 

 

2§ Talletus järjestöpankkiin 

 

Järjestöpankkiin voivat järjestöyksiköt tehdä talletuksia, joiden alaraja on 2000 euroa. 

Sijoitukset tehdään täysinä satoina euroina tilisiirtona keskustoimiston pankkitilille. Viesti -

kenttään merkitään osaston nimi sekä maininta järjestöpankkitalletus. 

 

Järjestöyksikkö toimittaa keskustoimistolle järjestöyksikön hallituksen päätöksen 

talletuksesta sekä pankkiyhteystietonsa koronmaksua varten. Järjestöyksikön tulee myös 

ilmoittaa muutoksista pankkiyhteystiedoissaan sekä mahdollisen rahastonhoitajan 

yhteystiedoissa. Keskustoimisto lähettää talletuksesta kirjallisen vahvistuksen. 

 

Talletusten korkoperuste on 3 kk euribor (vähintään kuitenkin 0,00%) + marginaali 0,5 %. 

Korko pääomitetaan kvartaaleittain. Osastoille lähetetään talletuksen tiliote per 31.12. Tiliote 

on mahdollista saada myös pyydettäessä talousyksiköstä kalenterivuoden aikana. 

 

Järjestöyksiköillä on mahdollisuus tehdä talletuksia sekä nostoja halutessaan vuoden aikana. 

Noston käsittelyaika on 14 vrk siitä, kun pyyntö tulee talousyksikköön. Talletukset kirjataan 

pankin arvopäivän mukaan. Sekä nostosta että talletuksesta tulee toimittaa järjestöyksikön 

hallituksen päätös keskustoimistolle.     

3§ Luotto järjestöpankista 

 

Järjestöyksiköt voivat hakea luottoa järjestöpankista. Edellytykset lainan myöntämiselle on 

turvaava vakuus ja luoton takaisinmaksukyky. Lainaa hakiessaan järjestöyksikkö toimittaa 

keskustoimistolle hallituksen päätöksen, josta selviää lainan vakuus, lainan pääomamäärä, 

käyttötarkoitus ja takaisinmaksuaika. Maksimi lainamäärä on 100 000 euroa ja laina-aika on 

enintään 10 vuotta. Lainaa haettaessa järjestöyksikön on huomioitava SPR:n asetuksen 12. 

luvun 64§:n 4. mom. määräykset liittyen toimenpiteisiin, joista voi syntyä merkittäviä 

taloudellisia vastuita. 

 

Pääsihteeri hyväksyy tai hylkää laina-anomuksen. Myönnetystä lainasta tehdään 

lainasopimus, jossa sovitaan lainan ehdot.  

 

 

 

http://www.punainenristi.fi/
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Lainan korkoperuste on 3 kk euribor (kuitenkin vähintään 0,00%) sekä marginaali 1,0 %. 

Korko veloitetaan velalliselta kvartaaleittain jälkikäteen. Lainaa lyhennetään sovitun 

takaisinmaksuohjelman mukaisesti. Järjestöyksiköllä on kuitenkin oikeus maksaa laina 

kokonaisuudessaan takaisin kesken laina-ajan.  

 

4§ Järjestöpankin varojen käyttö 

 

SPR:n hallitus päättää järjestöpankin varojen käytöstä. Jos SPR:n hallitus ei tee erillistä 

päätöstä järjestöpankin varojen käytöstä, järjestöpankin varat sijoitetaan SPR:n hallituksen 

hyväksymän sijoitustoiminnan linjauksen mukaisesti. Järjestöpankin tuotot käytetään 

vuosittain talousarvion mukaisesti järjestön toiminnan rahoittamiseen. 

5§ Järjestöpankin sääntöjen voimaantulo ja sääntöjen muuttaminen 

 

Nämä järjestöpankin säännöt on hyväksynyt Suomen Punaisen Ristin hallitus 1.2.2019, jonka 

jälkeen ne koskevat järjestöpankin toimintaa. Järjestöpankin sääntöjen muutoksista päättää 

SPR:n hallitus. 

http://www.punainenristi.fi/

