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Ilmastonmuutosvaliokunnan työpaja ympäristökestävyyden linjauksesta  
 

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ilmastonmuutosvaliokunta järjesti keskiviikkona 16.6.2021 

työpajan Teamsin välityksellä. Työpajassa käsiteltiin ympäristökestävyyden linjauksen 

valmistelua esimerkein ja keskusteluin. Aluksi kuultiin Saksan Punaisen Ristin esitys heidän 

linjauksestaan, sen valmistelusta ja prosessista. Lisäksi tilaisuudessa puhui Valpuri Saarelma 

Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun kansainvälisestä liitosta (IFRC). Valpuri on ollut 

valmistelemassa IFRC:n omaa ympäristölinjausta. Toni Jokinen esitteli lyhyesti keväällä 2021 

toteutetun osasto- ja vapaaehtoiskyselyn tulokset. Lopuksi keskusteltiin SPR:n Hanna Rajalan 

johdolla linjauksen työsuunnitelmasta, resursoinnista ja seuraavista askeleista. 

 

Paikalla olivat valiokunnan jäsenet Ruut Rissanen (pj), Tytti Wallenius (vpj), Johan Heino, Ella 

Tanskanen, Karoliina Pilli-Sihvola ja Paula Uski. Harri Pietarila ja Ida Herranen olivat estyneitä. 

Ulkopuoliset puhujat olivat Kerstin Funck ja Gisela Wedler, Saksan Punaisesta Rististä sekä 

Valpuri Saarelma IFRC:ltä. Toni Jokinen SPR:ltä kirjasi ja Hanna Rajala fasilitoi keskustelua 

lopussa. Tiina Saarikoski oli estynyt. 

 

Saksan Punaisen Ristin esitys omasta linjauksestaan, sen valmistelusta ja 

prosesseista 

 

Saksan Punaisen Ristin linjauksen valmistelu alkoi joulukuussa 2020, jolloin asetettiin 

keskustoimiston eri osastoista koostuva ryhmä. Ryhmän kesken jaettiin vastuita linjauksen 

eri osioiden valmisteluun. Gisela koordinoi ryhmää.  

 

Saksan Punainen Risti on iso toimija (alla tunnuslukuja) ja he tekivät melko paljon rajauksia 

linjauksen ensimmäisessä vaiheessa (esim. sairaanhoitotoiminta). Koko prosessin nopeuden 

(kuudessa kuukaudessa valmis luonnos) mahdollisesti rajaukset ja linjauksen yksinkertaistus.  

 

 
Saksan Punaisen Ristin linjaus sisältää viisi kategoriaa: energia; matkustus; hankinnat; 

tilaisuudet; ja jätehuolto. Lisäksi siinä on erilliset osiot nuorisotyölle (toistaiseksi edistynein); 

kansainväliselle avustustoiminnalle; sekä valmiustyölle.  

 

Linjauksen kategorioilla on kaikilla sama standardipohja sisältöineen ja vastuuhenkilöineen. 

Linjauksessa ei ole vielä tavoitteita tai lähtöarvoja, nämä määritellään myöhemmin. 
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Erillisosioihin tulee lisäksi liitteitä ja pilottihankkeita, esim. nuoristyön alla ympäristö- ja 

ilmastokasvatusta ja kansainvälisen avun alla ilmasto- ja ympäristöhankkeita. Linjauksen 

raportointi tulee olemaan vuosittain hallitukselle, koordinaatioryhmä jatkaa työtään. 

 

Ruut kysyi vapaaehtoisten ja avunsaajien kuulemisesta. Saksan Punainen Risti ei osallistanut 

heitä tässä vaiheessa, myöhemmin kyllä (tähän on myös rahoittajapainetta).  

 

Ella kysyi hankintojen ja tilaisuuksien kestävyyskriteereistä. Saksan Punainen Risti ei ole vielä 

määritellyt näitä ja ne tulevat jatkossa osaksi tarkempia ohjeistuksia kuten hankintaohjeisiin. 

Kansainvälisen avustustoiminnan osalta pohditaan mm. hankintojen hiilijalanjälkeä. Todettiin, 

että SPR:n keskitetty hankinta on hyvä mahdollisuus saada yhteiset kriteerit koko toimintaan 

sisältyviin hankintoihin. Lisäksi huomioitiin Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) 

tuleva laskentatyökalu joka on hyvä mahdollisuus toiminnan standardointiin. Lopuksi 

muistutettiin vielä, että kestävyys on paljon muutakin kuin hiilijalanjälki (mm. sosiaaliset 

kysymykset).  

 

Vinkkejä SPR:lle 

• Prosessille tarvitaan joku omistaja ja riittävästi aikaa.  

• Alusta asti kannattaa osallistaa järjestöä mahdollisimman laajasti.  

• Selkeät, mitattavat ja aikaan sidotut tavoitteet ovat tärkeitä.  

 

Valpuri Saarelman alustus 

 

Valpurin vinkit SPR:lle ovat, osin kuten yllä 

• Linjaukseen tarvitaan konkretiaa. Käytännönläheisyys on tärkeää alusta asti; mihin 

voidaan sitoutua? Minkälaisiin osiin linjaus ja prosessi kannattaa jakaa? Tavoitteiden 

ja linjauksen tulee olla myös joustavia, sillä maailma ja standardit muuttuvat nopeasti. 

• Kannattaa käyttää mieluummin vähemmän kirjoittajia (IFRC:llä oli konsultti), jotta 

tulee koherentimpi teksti ja hyvä linjaus. 

• Kenttää kannattaa kuulla alusta asti ja johdon pitää olla sitoutunut. 

• Standardoituja sisältöjä kannattaa hyödyntää samoin muiden valmiita linjauksia 

(Valpuri mainitsi mm. WFP:n linjauksen). Samoin valmiita työkaluja; hiilijalanjälki 

(ICRC), ympäristövaikutusten arviointi (NEAT) jne. ICRC/IFRC Climate and 

Environment Charteriin on tulossa myös ohjeistuksia.  

 

Kysymyksiä joihin linjauksen valmistelussa tulisi pohtia 

• Keitä kaikkia linjaus koskee (esim. palveluntarjoajat, yhteistyökumppanit)? 

• Mitä osa-alueita linjaukseen kuuluu: toimistot, autot, jätehuolto yms., ohjelmatyötä 

(miten varmistetaan että ei tehdä haittoja esim. omilla vesiprojekteilla)? 

• Kuinka tarkkoihin sektorikohtaisiin linjauksiin mennään? 

• Kuuluuko vaikuttamistyö linjaukseen?  

 

Keskustelua omasta linjauksesta 

 

Toni kävi läpi osasto- ja vapaaehtoiskyselyn lyhyen yhteenvedon. Lyhyt kysely lähetettiin 

osastojen puheenjohtajille ja vapaaehtoisille toukokuussa; vastauksia saatiin yhteensä 393 

vapaaehtoisilta ja 17 osastoilta. Pääosin vastaajat toivoivat SPR:ltä vahvaa panostusta mutta 

myös konkretia ja realistisuus toimissa korostui. Vastaajien joukossa on myös asiaa 



 
 

 Ilmastonmuutosvaliokunta  

TYÖPAJARAPORTTI 16.6.2021 

   

 

3/3 
 

vastustavia mutta selkeässä vähemmistössä. Osa vastaajien ehdotuksista taas on 

kunnianhimoisempia kuin linjauksen suunnitelmat. Liitteessä lisää nostoja kyselystä. 

 

Hannan johdolla käytiin keskustelua ja kirjattiin ajatuksia Padlet alustaan (yhteenveto 

liitteenä). Ruut korosti, että meidän pitää pystyä vastaamaan kunnianhimon tavoitteisiin ja 

olla uskottava toimija. Johan korosti vastuullisuutta läpileikkaavana tavoitteena, sertifiointien 

ja standardien hyödyntämistä ja raportoinnin ja seurannan määrittelyn tärkeyttä. Alla nostoja 

padlet keskustelusta neljään kokonaisuuteen jaettuna.  

 

 
 

Liitteet 

- Saksan Punaisen Ristin esitys (englanniksi) 

- IFRC ympäristölinjaus (englanniksi) 

- WFP ympäristölinjaus (englanniksi) 

- ICRC/IFRC Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations 

- SPR:n osasto- ja vapaaehtoiskyselyn yhteenveto 

- Padlet työskentelyn yhteenveto   

 


