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Hallituksen raportti Vaasan yleiskokoukselle

Vuosien 2018-2020 toimintalinjaus on lähtökohdiltaan kunnianhimoinen ja sen toteuttaminen nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä oli varsin vaativaa. Kuluneelle yleiskokouskaudelle on mahtunut 
paljon epävarmuutta ja yllätyksiä, viimeisimpänä loppukaudelle keväälle 2020 osunut koronaepidemia 
ja siitä seuranneet rajoitukset, jotka vaikuttavat edelleen järjestön toimintaan merkittävästi niin toimin-
nallisesti kuin taloudellisestikin.

Epidemian aikana on nähty kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen, kun kriisin keskellä ihmiset halua-
vat auttaa toisiaan. Tämä näkyi järjestöjen, myös Suomen Punaisen Ristin, toiminnan pariin tulleissa 
uusissa vapaaehtoisissa, mutta merkittävästi myös ilman eri järjestöjä tapahtuvien yhteisöllisten 
tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan kasvussa. Kriisi on jälleen osoittanut, kuinka perinteiset järjestöt 
hakevat paikkaansa ja muotoaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Se on asettanut järjestöt uusien tehtä-
vien eteen, joiden johdosta järjestöjen, myös Suomen Punaisen Ristin, on mietittävä ydintehtäväänsä ja 
pohdittava rooliaan ihmisten yhteisöllisyyden tukemisessa. Yhä enemmän ihmiset ovat kriisien ratkai-
semisessa itse keskiössä ja järjestöt voivat parhaassa tapauksessa tukea ja mahdollistaa tehokkaan 
toiminnan. Suomen Punaisen Ristin vahvuutena on sen paikallisuus, joka tarjoaa tekemisen paikkoja 
lähellä ihmistä. Paikallisen toiminnan vahvistaminen edelleen onkin keskiössä hallituksen esityksessä 
uudeksi toimintalinjaukseksi.

Epidemia on saanut suomalaiset kokemaan yhteenkuuluvuutta ja erilaiset polarisoivat identiteetti- ja 
politiikkakeskustelut ovat jääneet vähemmälle huomiolle viime kuukausien aikana. Auttamisen ilma-
piiri on saanut monet huomaamaan, että meillä on enemmän yhteistä kuin aina huomaammekaan. 
Keskustelun ja toiminnan paikkoja tarvitaan jatkossakin.

Hyvinvoinnissa panostaminen yksinäisyyden ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvään työhön on osoittautunut 
oikeaksi suunnaksi. Erityisesti koronaepidemian aikana sosiaaliset tarpeet ovat kasvaneet ja kasvavat 
edelleen, ja tarve monimuotoiselle ystävätoiminnan kaltaiselle vapaaehtoisavulle jatkuu. Tämän rinnalla 
erityisesti ruoka-apu on laajentunut eri puolilla maata ja monet osastot ovat ottaneet sen vakiintu-
neeksi toimintamuodokseen. Epidemian aikana toimintaa siirrettiin nopeasti entistä laajemmin myös 
verkkoon.

Ennen epidemiaa järjestössä seurattiin mm. rahapelihaitoista käytävää keskustelua ja sitä, mitä sen 
seurauksena mahdollisesti tapahtuvilla muutoksilla tulee olemaan järjestöille. Näitä muutoksia enna-
koiden Suomen Punaisen Ristin hallitus on kiinnittänyt huomiota siihen, että koko järjestön talous on 
vakaalla pohjalla ja että sen toimintaa uudistetaan niin, että kestämme isommatkin muutokset. Myös 
talouden läpinäkyvyyttä pitää edelleen parantaa.

Kautensa alussa hallitus valmisteli maakunta- ja soteuudistusta ja linjasi Suomen Punaisen Ristin roolia 
siinä. Viime hallituskauden uudistusta valmisteltaessa myös Punainen Risti toimi aktiivisesti valtakunnal-
lisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja monet verkostot ja yhteydet viranomaisiin sekä muihin jär-
jestöihin vahvistuivat. Valmisteilla ollut uudistus kaatui, mutta siihen liittyvä työ jatkuu edelleen monella 
suunnalla ja myös Punaisessa Ristissä jatketaan yhteistyötä keskeisten kumppaneiden kanssa.

Kansainvälisesti humanitaarisen avun puolueettomuus ja riippumattomuus ovat nousseet isoiksi kysy-
myksiksi. Keskustelu esimerkiksi Syyriassa leireillä olevista ihmisistä nivoo yhteen erittäin huonoissa 
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olosuhteissa olevien ihmisten, erityisesti lasten, auttamisen ja vaikeat poliittiset- ja  
turvallisuuskysymykset. Avustustyötä tekevät järjestöt joutuvat yhä useammin muistut-
tamaan päätöksentekijöitä jokaisen oikeudesta humanitaariseen apuun ja inhimilliseen 
kohteluun. Myös Suomen Punainen Risti joutuu yhä herkemmin nojautumaan humani-
taarisiin periaatteisiin päästäkseen kaikkien apua tarvitsevien luo. 

Hallitus korostaa järjestön periaatteiden ja arvojen ylläpitämistä toimintakentässä, jossa vapaaehtoi-
suudesta haetaan tukea merkitysten ja eettisten arvojen toteuttamiseen omassa elämässä. Monien 
järjestöjen toiminnan tarkoitusta ja rahoituksen eettisyyttä haastetaan. Hallitus on pitänyt ensiar-
voisena, että periaatteet ja järjestön erityinen rooli humanitaarisena auttajana on kaiken toiminnan 
pohjana. 

Kansainvälisestä keskustelusta ilmastotietoisuus on rantautunut entistä tiiviimmin myös Suomen 
Punaiseen Ristiin. Järjestössä on otettu laajalti käyttöön WWF:n Green Office -ympäristö-järjestelmä, 
jonka avulla voimme pienentää työpai¬kan ekologista jalanjälkeä ja vähentää hiilidioksidi- ja kasvi-
huonepäästöjä. Erityisesti järjestön nuoret ovat aktiivisesti pitäneet yllä keskustelua järjestön roolista 
ilmastokriisin hoidossa, ja myös yleiskokoukselle on tehty asiasta aloite. Hallitus on omalta osaltaan 
sitoutunut ottamaan ilmastoasiat huomioon omassa päätöksenteossaan.

Valmiuden vahvistamiseksi uusia malleja

Kuluneella kaudella valmiuden kehittämisessä on keskitytty materiaalisen valmiuden ja kokonaisval-
miuden käsityksen vahvistamiseen. Järjestö osoitti toimintavalmiutensa mm. Porin ja Palokan suurissa 
tulipaloissa, joissa apua annettiin laaja-alaisesti materiaalisesta avusta henkiseen tukeen. Alueelliset 
valmiussuunnitelmat paransivat kokonaiskuvaa yhteisestä valmiudestamme. Loppukaudesta hallitus 
panosti osastojen toimintavalmiuksien vahvistamiseen materiaalisen tuen ja koulutuksen kautta.

Vuoden 2020 koronaepidemiasta tuli iso valmiusharjoitus, joka osoitti, että meillä on vielä paljon tehtä-
vää erityisesti haavoittuvuusanalyysien tekemisessä. Järjestön omista toimintamalleista löytyi heikkoja 
pisteitä, jotka vaativat työtä tulevalla yleiskokouskaudella. 

Vuoden 2019 toisella puoliskolla hallitus päätti osastojen toiminnan ja erityisesti valmiuden tukemi-
sesta. Tuen tavoitteena on osastojen toiminnan vahvistaminen tavalla, joka on skaalattavissa järjes-
tössä laajalle sekä uudistaa sen toimintaa. Vuoden 2020 alusta alkaen osastoille on jaettu varoja 
vapaa ehtoistoiminnan tukemiseksi, paikallisen valmiuden parantamiseksi sekä viestintäosaamisen 
lisäämiseksi. Tukea saavilta osastoilta edellytetään suunnitelmaa siitä, miten vapaaehtoisten rekrytoi-
minen, mukaan ottaminen ja paikallisiin tarpeisiin vastaaminen toimii. Tuen tuloksista tehdään väliarvio 
syksyllä 2020, jonka perusteella kehitetään jaettavan tuen muotoja ja perusteita.

Ensiapupäivystysten kehittämiseksi ryhdyttiin valmistelemaan toimintamallia, jossa koko järjestön ensi-
apu- ja terveydenedistämisen sekä valmiuden osaamisella vahvistetaan ensiapuryhmien ja päivystys-
toimintaa. Työ jatkuu edelleen tulevalla toimintakaudella.

Valmiutta vahvistettiin lukuisten harjoitusten merkeissä. Valtakunnallinen Pisara-harjoitus syksyllä 
2019 keräsi mukaan yli 200 osastoa, kannustaen osastoja yhteistyöhön alueellisten viran¬omaisten ja 
järjestöjen kanssa. Samalla vahvistettiin Punaisen Ristin roolia järjestöjen koordi¬noimisessa niin kun-
nallisella ja maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Samana syksynä kansallisessa MedEvac-
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harjoituksessa SPR harjoitteli yhdessä mm. sosiaali- ja terveysministeriön, Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Vantaan sosiaali- ja kriisikeskuksen kanssa lääkin-
nällistä evakuointia.

Kotimaan valmiutta kehitettiin myös osana lähialueen valmiutta. SPR johdolla tehtävässä 
hankkeessa Itämeren alueen Punaisten Ristien välistä yhteistyötä jatketaan tavoitteena nykyistä 
parempi alueellinen varautuminen ja valmius suuronnettomuuksiin. 

Vapaaehtoistoimintaa entistä digitaalisemmin

Edellisellä hallituskaudella järjestön digitalisaatio saatiin kunnolla vauhtiin, kun monet keskeiset uudis-
tukset, kuten vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmä, verkkovapaaehtoisuuden eri muodot sekä 
verkkoviestinnän uudistus, laitettiin alulle. Kuluvalla kaudella digitaalisuuden vahvistamista on edelleen 
jatkettu yhtenä keskisimmistä painopisteistä. 

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia entistä monipuolisempaan, monimuotoisempaan ja nopeasti 
rea goi vaan järjestötoimintaan. Digitalisaation hyödyntämiseen tähtäävän digitalisaatio-ohjelman 
tavoitteena on vahvistaa ja kehittää vapaaehtoisten digitaalisia palveluita, tukea uusia työn tekemi-
sen ja yhteistyön malleja sekä nopeuttaa järjestön sisäistä viestintää vastaamaan valmiusjärjestön 
toimintatapoja. 

Keväällä 2020 järjestön toiminta siirtyi poikkeusoloissa pitkälti verkkoon ja etäyhteyksien päähän. 
Sopeutuminen tapahtui pääsääntöisesti vaivattomasti, ja monet nyt käyttöönotetut mallit ja työ-
tavat ovat tulleet jäädäkseen. Samana keväänä hallitus hyväksyi järjestölle digitalisaatiolinjauksen, 
jota tarkastellaan tiheästi, jotta voidaan varmistua sen ajantasaisuudesta nopeasti muuttuvassa 
toimintakentässä. 

Vapaaehtoisten digitaalisten palveluiden kehittäminen on tärkeimpiä vapaaehtoisten tuen paino-
pisteistä. Merkittävin edistysaskel oli vuoden 2018 aikana valmistunut ja käyttöönotettu uusi vapaa-
ehtoisten tietojärjestelmä Oma Punainen Risti. Oma Punainen Risti toimii kaikkien vapaaehtoisten 
digitaalisten palveluiden alustana, ja sen ominaisuuksia on käytetty muun muassa sähköisen ystävä-
välityksen rakentamisessa. Vuoden 2020 aikana järjestelmä on jo vakiintunut osastojen käyttöön ja 
uusien vapaaehtoisten sisääntuloväyläksi. Myös verkkoviestinnän uudistamista on viety eteenpäin, ja 
työ saadaan päätökseen alkavan yleiskokouskauden alussa.

Verkkovapaaehtoistoiminta on tullut järjestöön pysyväksi toiminnaksi mm. kriisiavun muodossa osana 
järjestön valmiutta. Erilaisia verkkovapaaehtoisuuden muotoja kehitetään jatkuvasti osana eri toimin-
toja. Uudelle vapaaehtoisuustoiminnalle antaa suuntaa esimerkiksi Hackathon-kokeilusta alkunsa 
saanut Ilmastovaikuttajat, joka innostaa mukaan erityisesti nuoria vapaaehtoisia ympäri Suomea. 
Ilmastovaikuttajien kautta kehitetään myös laajemmin uusia verkon kautta toimivia ja organisoituvia 
toimintamuotoja sekä ratkaistaan verkkovapaaehtoisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan tuesta ja 
rahoituksesta.

Digitalisaatioon liittyvät tiiviisti tietosuojakysymykset, jotka tulivat ajankohtaiseksi viimeistään lain-
säädännön olennaisesti muuttuessa vuonna 2018. Uudistusta ennakoiden koko järjestössä toteutettiin 
kartoitus henkilötietojen käsittelystä syksyllä 2017, ja sille perustetiin tietosuojaryhmä tammikuussa 
2018. Ryhmän tärkeimpinä tehtävinä on järjestön rekisteriselosteiden ja tietosuojakäytäntöjen vahvis-
taminen, ohjeistusten laatiminen työntekijöille, vapaaehtoisille, rekisterin omistajille, ja piirien/laitok-
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sien yhteyshenkilöille sekä tietosuojakoulutukset ensisijaisesti keskustoimiston ja piirien 
henkilökunnalle. Myös vapaaehtoiset ovat saaneet tietosuojakoulutusta kuluvan kauden 
loppupuolella. 

Nuoret aktiivisina kaikilla toimialoilla

Hallitus on päätöksenteossaan pyrkinyt varmistamaan, että nuoria on mukana kaikessa järjestön 
toiminnassa yhä enemmän. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta työsti kaudella nuorisolinjausta, joka 
saatettiin loppuun kevään 2020 aikana. Linjausta hyödynnetään myös yleiskokouksen keskusteluiden 
taustalla. Vuonna 2019 Tampereella järjestettiin valtakunnallinen nuorten tapaaminen, jossa nuoret 
käsittelivät muun muassa nuorisolinjausta ja kestävän kehityksen teemoja.

Erityisesti nuorten aktiivisuutta ensiaputoiminnassa sekä vaikuttamistyössä on vahvistettu. Kahdeksas-
luokkalaisten pelilliselle InAction! – Hyvät tyypit toimii -hätäensiapukursseille on osallistunut tuhansia 
nuoria. Kurssit ovat saaneet nuorilta erittäin hyvää palautetta.

Nuorille suunnattua viestintää kehitettiin ja tehostettiin etenkin sosiaalisessa mediassa. Aktiivisempi ja 
monipuolisempi viestintä toi paljon uusia seuraajia kanavillemme. Myös nuoret vapaaehtoiset osallistui-
vat sisällöntuotantoon kertomalla toiminnastaan Instagramissa.

Talouden tasapainottaminen

Yleiskokouspäätösten tavoitteena on, että järjestön talous kehittyy tasapainoisesti. Myös kuluvalla 
kaudella hallitus on käsitellyt sekä keskustoimiston että piirien taloutta säännöllisesti omissa kokouk-
sissaan ja yhdessä piirien kanssa. Osana talouden tasapainottamista hallitus on jatkanut myös varain-
hankinnan kehittämistä niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Keskustoimiston talouden tasapainottamissuunnitelmassa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 
jatkuvan operatiivisen toiminnan kulujen rahoitus turvataan. Rahoituksessa on ollut ja tulee olemaan 
suurta epävarmuutta sijoitustoiminnan poikkeuksellisen suurten heilahdusten, suurilta rahoittajilta 
kuten STEA:lta saatavien avustusten muutosten sekä erityisesti viime aikoina koronakriisin johdosta 
syntyneiden, koko yhteiskunnan talouden heikkojen näkymien vuoksi. 

Kokonaisuuden hahmottamiseksi hallitus on pyytänyt piirien hallitusten näkemyksiä kunkin piirin 
talou den tulevaisuudesta ja tasapainoisen talouden varmistamisesta. Piirien talous on kokonaisuu-
tena vah vistunut, mutta ilman vastaanottotoimintaa kaikkien piirien talous olisi alijäämäistä, ja hallitus 
onkin keskustellut myös mm. piirien sijoitustoiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä. Saatujen raporttien 
perusteella piirit tiedostavat hyvin taloudellisen tilanteensa, ja toimenpiteisiin on ryhdytty siellä, missä 
tarvetta on ollut.

Hallitus katsoo, että taloudellisen tilan lisäksi on keskeistä, että järjestön ml. piirien toiminnallista tilaa 
arvioidaan. Samoin hallituksen asettama tarkastusvaliokunta on osaltaan korostanut pitemmän aika-
välin toiminnallisten muutosten aikaansaamista. Tästä syystä hallitus pyysi alkuvuonna 2020, että sille 
valmistellaan tilannekuva maan väestö- ja talouskehityksen vaikutuksista järjestön valtakunnalliselle 
toiminnalle ja eri piirien taloudelle. Analyysin pohjalta laaditaan suunnitelma järjestön toiminnan tur-
vaamiseksi koko maassa sellaisessa tilanteessa, jossa yhden tai useamman piirin taloudellinen tilanne 
äkillisesti ja pysyvästi heikkenee. Tämä työ jatkuu tulevalla yleiskokouskaudella.
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Palvelukeskus muotoutui

Yhteisten tukipalveluiden, eli erityisesti piireille tarjottavien talous-, palkkahallinto- ja 
IT-palveluiden kehittäminen, joka alkoi edellisellä yleiskokouskaudella, jatkoi muotoutu-
mistaan. Hallitus on pitänyt tärkeänä, että yhteinen tukipalvelujärjestelmä toteutetaan 
kuluvalla yleiskokouskaudella koko järjestön yhteisenä asiana.

Palveluiden kehittäminen tapahtui useammassa eri vaiheessa, ja suunnittelu ja toteutus tehtiin yhdessä 
käyttäjien kanssa. Tukipalvelut muotoutuivat palvelukeskukseksi, jossa keskiössä on asiakaspalvelu- ja 
asiakkuudenhoitoajattelu. 

Vuoden 2017 alussa käynnistetyistä osastokirjanpitopalveluista saatujen hyvien kokemusten pohjalta 
myös osastoille tarjottavien tukipalvelujen laajentamista jatkettiin. Vuonna 2020 osastojen talous- ja 
palkkahallinnon järjestelmää on pilotoitu ja se laajenee edelleen syksyn aikana. Tavoitteena tarjota 
talous- ja palkkahallinnon järjestelmä ja jatkossa myös palvelut kaikille sitä haluaville osastoille. 

Keskushallinnon, piirien ja myös osastojen taloushallinnon yhdenmukaistamisen tavoitteena on helpot-
taa, yksinkertaistaa ja keventää järjestön hallintoa, sekä mahdollistaa entistä läpinäkyvämpi raportointi 
järjestön toiminnasta ja taloudesta.

Järjestötukimallia uudistettiin

Hallitus asetti kautensa alussa tavoitteeksi piireille jaettavan taloudellisen tuen mallin tarkentamisen 
ja kehittämisen. Uuden nk. järjestötukimallin tavoitteena on ollut muutoksen johtaminen, yleiskokous-
päätösten yhteinen toteuttaminen, tuen ennakoitavuus, alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasa-
puolisuus, valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja valmiuden kehittäminen sekä 
alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen.

Hallitukselle tehtävän esityksen valmistelua varten perustettiin työryhmä, jossa oli mukana sekä piirien 
että keskustoimiston edustajia. Työryhmää varten tuotettiin useita erilaisia malleja, joita työskentelyn 
edetessä kehitettiin edelleen. Keskeisenä muutoksena aiempaan malliin on, että jaettavan summan 
määrä on sidottu yleiskokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Hallitus käsitteli työryhmän esitystä useaan otteeseen vuosien 2018 ja 2019 aikana, ennen kuin päätti 
uudesta mallista syksyllä 2019. Päätöksessä huomioitiin erityisesti järjestön valtakunnallinen kattavuus 
ja se, miten toimintaa saadaan pidettyä yllä sekä kasvukeskuksissa että syrjäseuduilla. Järjestötukimalli 
sisältää kolmen vuoden siirtymäkauden, jonka aikana muutos nykyiseen tukitasoon tapahtuu portait-
tain. Siirtymäkauden tarkoituksena on varmistaa maltillinen ja suunnitelmallinen siirtyminen uuteen 
järjestötukimalliin.

Järjestön erityistä roolia haastettiin

Hallituksen ratkottavana oli edelliseltä hallituskaudelta jääneitä vaikeita verotukseen ja järjestön yleis-
hyödyllisyyteen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä. Vastaanottotoiminnan ja ensiapukoulutuksen verot-
tomuuteen liittyvät muutokset ovat edelleen eri viranomaisten päätöksenteon kohteina. Järjestölle asia 
on etenkin ensiaputoiminnan osalta periaatteellinen. 
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Suomen Punainen Risti on yhä yksi keskeisimmistä viranomaisten yhteistyökumppaneista 
niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Yhteistyö on kuluvalla kaudella entisestään 
vahvistunut mm. sisäministeriön kanssa vuonna 2018 tehdyn yhteistyöpöytäkirjan avulla. 
Alueellisesti viranomais- ja sidosryhmäverkostot ovat vahvistuneet sote- ja maakunta-
uudistusta valmistellessa, sekä myöhemmin koronaoperaation aikana.

Kuitenkin saman aikaan yhä useammassa yhteydessä on tullut esille, että yhteinen ymmärrys Suomen 
Punaisen Ristin yleishyödyllisestä ja viranomaisia tukevasta roolista on joidenkin viranomaisten silmissä 
hämärtynyt. Riskinä on, että samanlaiset kilpailevaan toimintaan liittyvät tulkinnat laajentuvat myös 
muille vapaaehtoistoiminnan kentille, kuten ystävätoimintaan. Tästä syystä hallitus on uudessa toimin-
talinjausluonnoksessa esittänyt myös järjestön erityisen roolin vahvistamista ja kirkastamista viran-
omaisiin päin. 

Järjestön erityiseen rooliin kuuluu myös Punaisen ristin merkin käyttö ja sen valvonta. Menneellä 
yleis kokouskaudella ollut poikkeuksellisen paljon merkin käyttöön liittyviä kysymyksiä, myös järjestön 
sisällä. Käyttöön liittyvät kysymykset on saatu ratkaistua yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

Kansainvälinen toiminta vilkasta

Yleiskokouskaudella kansainvälinen toimintaympäristö on tullut yhä monimutkaisemmaksi ja pääsystä 
avun tarvitsijoiden luo vaikeampaa. Suomen Punainen Risti on periaatteidensa mukaisesti pidättäytynyt 
ottamasta kantaa julkisen keskustelun poliittisiin puoliin, mutta on toistuvasti muistuttanut huma-
nitaarisen avun tarpeesta sekä kaikkien oikeudesta siihen. Vahvuuksiamme ovat edelleen henkilö-
reservimme, logistiikkavalmiudet sekä Katastrofirahasto. Kykyymme auttaa puolueettomasti luotetaan 
ja olemme viranomaisten keskeinen yhteistyökumppani vaikeissakin konflikteissa.  

Järjestön hallitus on seurannut toimintaa erityisesti Syyriassa, jossa olemme olleet osana Punaisen 
ristin kansainvälisen komitean sairaalaoperaatiota. Samoin naapurimaa Jemenissä tilanne on kehittynyt 
yhä huonompaan suuntaan ja avun tarve kasvaa. SPR on toimittanut alueelle materiaaliapua sekä tuke-
nut liikkeen työtä Katastrofirahastosta. 

Konfliktitilanteiden ulkopuolelta näkyvimpiä avustusoperaatioita olivat mm. Bangladeshiin sairaala, 
jossa SPR oli mukana vuosina 2017-2018 avustamassa Myanmarin väkivaltaisuuksia paenneita. 
Operaatiossa työskenteli sen keston ajan yli 100 suomalaista delegaattia. Tämän lisäksi autoimme 
mm. hirmumyrskyissä Mosambikissa ja Bahamalla sekä maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsu-
namissa Indonesiassa. Näkyviä katastrofeja hiljaisemmissa kriiseissä erityisesti Etelä-Afrikan kuivuus 
aiheutti ja aiheuttaa edelleen valtavan avuntarpeen. Kriisissä auttamiseksi Suomen Punainen Risti sai 
Euroopan unionilta poikkeuksellisen suuren avustuksen käteisoperaatioon ruokaturvan parantamiseksi 
Zimbabwessa. 

Rahoituksen vähentyessä kumppanimaiden määrää kehitysyhteistyössä on jouduttu vähentämään ja 
priorisoimaan apua sitä kaikkein eniten tarvitseville. Järjestö on tukenut sisaryhdistystensä pitkäkes-
toista ohjelmatyötä silti edelleen yli 6 miljoonalla eurolla 14 maassa.

Keväällä 2020 SPR:n toiminnalle tehtiin Euroopan unionin humanitaarisen avun osaston (ECHO) tarkas-
tus, jonka tarkoituksena oli varmistaa, että järjestön toiminta ja prosessit täyttävät edelleen kumppa-
nijärjestöille asetetut edellytykset. Tarkastus koski tällä kertaa poikkeuksellisesti koko järjestöä, myös 
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sen kotimaan toimintaa. Tarkastuksen lopputuloksena SPR sai erinomaisen arvion, vaikka 
joitakin kehittämisen paikkojakin löytyi. Näihin panostetaan tulevalla yleiskokouskaudella. 

EU-tasolla Suomen Punainen Risti sai näkyvyyttä myös Suomen EU-puheen johtajuus-
kauden johdosta. Liikkeen kansainvälisen konferenssin alle syksyllä 2019 osunut puheen-
johtajuuskausi mahdollisti sen, että järjestö pääsi edustamaan koko Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun liikettä EU:n keskeisissä pelastustoimen ja humanitaarisen avun työryhmissä.

Humanitaarisen oikeuden kysymyksille näkyvyyttä

Yleiskokouskaudelle osui joka neljäs vuosi järjestettävä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansain-
välinen konferenssi talvella 2019. Konferenssin keskiössä olivat humanitaarisen oikeuden lisäksi 
perheen  yhdistämiseen ja katastrofivalmiuteen liittyvät teemat. Konferenssi hyväksyi myös hyvin ajan-
kohtaisen epidemioiden ja pandemioiden koordinointiin liittyvät päätöslauselman.  

Humanitaarisen oikeuden kysymykset olivat vahvasti esillä myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
aikana syksyllä 2019. Suomen johdolla Euroopan unionin neuvosto mm. hyväksyi humanitaarista apua 
ja humanitaarista oikeutta koskevat päätelmät, joissa neuvosto vahvisti tukensa kansainvälisen huma-
nitaarisen oikeuden kunnioittamiselle ja edistämiselle. Myös Suomen Punainen Risti oli päätelmien 
valmistelussa aktiivisesti mukana. 

Laitokset

 Veripalvelu
Yleiskokouskausi on ollut Veripalvelussa suurten muutosten aikaa. Vuosia valmisteltu uusi tieto järjes tel-
mä kokonaisuus (V2V), joka kattaa koko ketjun verenluovutuksesta ja valmisteiden tuotannosta varas-
tointiin ja toimitukseen otettiin onnistuneesti käyttöön poikkeusolojen aikana keväällä 2020. Samalla 
valmisteltiin Veripalvelun muuttoa uusiin toimitiloihin vuonna 2022. 

Toiminnallisesti Veripalvelun kausi on ollut onnistunut ja niin verenluovuttajien määrä kuin kyky vastata 
sairaaloiden veren tarpeeseen on pysynyt hyvänä koko kauden ajan, myös poikkeusolojen aikana.

 Kontti-ketju
Kontti-ketjun toiminta oli vuosina 2017-2019 vakaata. Myynnissä noustiin uuteen ennätykseen, ja myös  
asiakasmäärä kasvoi. Samoin ketjun työllistämistoiminta jatkui vahvana. Kontti tarjoaa vuosittain 
edelleen lähes 1400:lle pitkään työttömänä olleelle mahdollisuuden parantaa omia työllistymisvalmiuk-
siaan, huolimatta työllistämisavustusten vähenemisestä. Työllistämistoiminnan vaikuttavuus parani 
entisestään, ja yhä useampi löytää Kontin kautta uuden työ- tai opiskelupaikan. Työllistettyjen palaute 
työjaksojen jälkeen on ollut hyvin positiivista. 

Kontti-ketjulla oli entistä vahvempi rooli osana koko järjestön valmiutta, ja sen kautta avustettiin mm. 
vuoden 2019 Porissa tapahtuneessa suurtulipalossa. 

Kevään 2020 Koronaepidemian vaikutukset ketjun toimintaan ovat olleet merkittävät ja ketjussa käytiin 
keväällä yt-neuvottelut. Liikkeet olivat useita kuukausia suljettuina, mikä tulee vaikuttamaan ketjun 
tulokseen vuonna 2020.
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 Nuorten Turvatalot
Myös Nuorten turvatalot ovat kuluneella kaudella tulleet yhä kiinteämmäksi osaksi  
järjestön valmiutta. Niin koronaepidemian, kuin mm. Kuopion väkivallantekojen aikana 
vuonna 2019 turvatalojen verkkoauttaminen on vastannut suureen tarpeeseen. 

Turvatalot toimivat yhä laajemmalla kentällä: nuoria ja perheitä autetaan paitsi osana perustyötä turva-
taloilla, myös nuorten omissa arjen ympäristöissä (nuorisotiloilla, oppilaitoksissa, kaup-pakeskuksissa) 
sekä verkossa. Toiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten määrä kasvaa, kun tarjolla on erilaisia 
tapoja auttaa ja toimia nuorten kanssa. Turvatalojen vapaaehtoiset ovat toimintaan hyvin sitoutuneita, 
ja luovat malleja, joita voidaan ottaa käyttöön järjestössä laajemmaltikin, erityisesti verkkoauttamisen 
kentällä. 

Hallitus

Järjestön hallituksen puheenjohtajana toimi Pertti Torstila ja varapuheenjohtajina Ann-Mari Audas-
Willman, Otto Kari ja Sami Laitinen. Hallituksen jäseninä olivat Henri Backman, Outi Forsblom, Eija 
Karine, Katja Kuusela, Marju Pihlajamaa ja Markku Suokas.

Hallitus piti yleiskokousten välillä 31 kokousta, ml. kuusi kahden päivän seminaaria erityisesti toiminnan 
ja talouden suunnittelua varten. Hallitus piti lisäksi viisi yhteistä tapaamista piirien puheenjohtajien, toi-
minnanjohtajien sekä toimivan johdon kanssa. Yhteisissä seminaareissa käsiteltiin erityisesti taloutta, 
järjestön digitaalisuuden kehittämistä, valmiutta, tukipalveluiden kehittämistä sekä järjestötukimallia.

Keväällä 2020 hallitus kokoontui pääsääntöisesti etäyhteyksin.


