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Valtuuston raportti yleiskokoukselle 
toimikaudesta 2017–2020

I. Johdanto

Hyvä Punaisen Ristin väki,

Valtuuston kolmivuotiskauteen on mahtunut vauhtia, vivahteita ja vaikeuksiakin. Onneksi, sillä 
kehitystä ei synny seisovassa vedessä.

Ensimmäiset vuodet valtuusto kiinnitti paljon huomiota meneillään olleeseen sote-uudistukseen, 
joka lopulta kaatui loppumetreillä. Työstä jäi kuitenkin järjestölle hyviä  askelmerkkejä hyödynnet-
täväksi jatkossa. Siltä pohjalta valtuusto osallistuikin jo viime vuonna tulevan toimintalinjauksen 
2021-2023 valmisteluun – kunnes tuli äkkipysähdys, covid-19!

Koronavirus on jo muutaman kuukauden määrittänyt kaikkea elämistä. Ei vain meillä, vaan koko 
maailmassa eletään poikkeuksellisia aikoja. Olemme totisesti samassa veneessä, jota olisi osattava 
soutaa samaan suuntaan vaikka vastarantaa ei näy.

Edellinen valtuusto oli selvännäkijä ennustaessaan 2017 omassa raportissaan, että järjestö kohtaa 
uudella yleiskokouskaudella varmasti sellaisia haasteita, joita ei ole osattu ennakoida. 

Järjestön toiminta on siirtynyt vahvasti verkkoon ja etäyhteyksien päähän. Myös valtuusto piti – 
onnistuneesti – kokouksensa etäyhteyksin ensimmäistä kertaa järjestön historiassa. Paikallinen 
auttaminen jatkuu vapaaehtoisten toimesta ympäri maata, mutta toimintamuodot ovat muuttu-
neet, kun meistä monet pysyttelevät oman kodin seinien sisällä.

Olemme silti yhdessä saaneet aikaan paljon: olemme pitäneet yhteyttä yksinäisiin, jakaneet 
ruoka-apua ja auttaneet ihmisiä selviämään uudesta arjesta. Olemme koonneet sairaalatelttoja 
ja jakaneet oikeaa tietoa sosiaalisessa mediassa, lentokentillä, satamissa ja sairaaloissa. Apua on 
myös lähetetty meiltä maailmalle. 

Tiivistetysti - Punainen Risti on hädän hetkellä vahva, osaava ja luotettava,

Valtuuston toimikaudella on korostettu yhteistyötä, niin viranomaisten kanssa, kuin järjestön 
omien toimijoidenkin keskuudessa. Keskustelun teemoina ovat nousset monimuotoisuus, avoi-
muus, joustavammat toimintatavat ja digitaalisuuden parempi hyödyntäminen. Kehitysaskelia on 
vuoden mittaan otettu, digitaalisuudessa kokonainen loikka. Haasteita riittää edelleen ja näistä 
teemoista työnsä jättävä valtuusto on tälläkin kaudella halunnut antaa omat suosituksensa uudelle 
valtuustolle.

Mielen päällä soivat sanat: ilmastonmuutos, pakolaiset ja maahanmuuttajat, jäsenmäärä ja vapaa-
ehtoisten hyvä vastaanotto – etenkin ovien avaaminen houkuttelemaan nuoria toimintaan ja 
antamaan heille vastuuta.
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Epidemia päättyy, mutta uusiakin tulee. Avun tarve ei lopu koskaan. Vapaaehtoisten 
tarjoama apu muuttuu ja mukautuu, mutta toimintamme keskiössä on heikoimpien 
auttaminen, yhteisen hyvän jakaminen, välittämisen ja luottamuksen vahvistaminen. 
Luottamus on monilta tahoilta mainittu tärkeimmäksi asiaksi, kun pyrimme selviä-
mään vaikeuksista. Luottamus luo pohjan ja luottamus sitoo meidät yhteen. Meidän on oltava 
luottamuksen arvoisia.

Aloitetaan siitä, että suora katse ja avoin hymy on lyhin matka kahden ihmisen välillä. 

Pirkko-Liisa Ollila

Valtuuston puheenjohtaja

II.  Valtuuston käsittelemät keskeiset teemat

1. Järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan muuttuva toimintaympäristö

Valtuusto on käsitellyt järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan muutosta useassa kokouksessaan yleis-
kokouskauden aikana, sekä yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia niihin. Valtuusto 
käsitteli kahteen otteeseen sote-uudistuksen etenemistä vuosina 2017 ja 2018. SPR teki uudistuk-
sen yhteydessä monella eri tasolla runsaasti verkostoitumis- ja asiantuntijuutta vahvistavaa työtä, 
josta on jatkossa hyötyä. Vaikka itse uudistus kaatuikin, siihen liittyvät monet muut kehittämistoi-
menpiteet, mm. pelastustoimen uudistus, etenevät edelleen. 

Sote-uudistuksen lisäksi valtuusto käsittely syksyllä 2018 vapaaehtoistoiminnan muutosta, ja kuuli 
asiantuntijoina mm. STM:n kansliapäällikköä sekä Kansalaisareenan toiminnanjohtajaa. Valtuusto 
kävi aiheesta vilkkaan keskustelun, pohtien mm. miltä Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
minnan tulisi näyttää vuonna 2025 ja mitkä kaksi asiaa tulisi tapahtua jotta toivetilaan päästäisiin. 
Keskustelussa nousivat esiin erityisesti verkostoituminen ja moniäänisyys, sekä vapaaehtoisten 
aktiivisen osallisuuden vahvistaminen. Keskeisinä muutoksen kohteina nähtiin myös joustavat 
toimintamuodot ja itseohjautuvuus, sekä osallistumisen matala kynnys.

 Valtuusto sivusi aihetta myös keskustellessaan tulevan toimintalinjauksen 2021-2023 sisällöistä. 
Valtuuston keskustelussa korostui yhteistyö niin järjestön sisällä kuin muidenkin toimijoiden (kun-
nat ja muut järjestöt) kanssa sekä hallinnon keventäminen, jotta vapaaehtoisille jää varsinaiselle 
auttamistyölle enemmän aikaa. 

Vapaaehtoistoimintaan liittyvissä keskusteluissaan valtuusto sivusi usein toiminnan digitalisoitu-
mista, joka nähtiin paitsi mahdollisuutena, myös haasteena tai uhkakuvana kasvokkain tapahtu-
valle toiminnalle. Keväällä 2020 järjestö asetettiin digitalisaation eteen kysymättä, kun koronaepi-
demia pakotti toiminnan, ml. valtuuston itsensä, pitkälti verkkoon ja etäyhteyksien päähän. 

Viimeisessä kokouksessaan valtuusto käsittelikin operaation haasteita ja onnistumisia, ja vaikka 
verkkoyhteyksin toimiminen olikin osin ollut hankalaa, se koettiin kuitenkin yllättävän onnistu-
neeksi ja monia pitkään suunnitteilla olleita uudistuksia tehtiin nopeasti, kun tarve oli. Mm. verkko-
vapaaehtoistoiminta ja verkkokoulutukset saivat operaatiosta lisää vauhtia.  Myös valtuuston oma 
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kokous sujui etäyhteyksin hyvin, ja vastaavaa kokoustapaa pidetään, ainakin ajoittain, 
mahdollisuutena jatkossakin. 

2. Vaikuttamistyö

Keväällä 2019 valtuusto tutustui omakohtaisesti SPR:n, Amnesty International Suomen osaston 
sekä Kirkon Ulkomaanavun yhteiseen Vain Ihmisiä -kampanjaan osallistumalla osallistui kohtaamis-
kahvilaan kampanjan materiaaleja hyödyntäen. Valtuusto totesi konseptin olevan hyvä ja kannusti 
osastoja käyttämään kampanjan materiaaleja hyödyksi toiminnassaan myös kampanjan päätyttyä. 

Valtuusto on kokouksissaan toistuvasti ottanut esille järjestön vaikuttamistyön, ja tällä kaudella 
erityisesti paikallistason kantaaottavuuden. 

Valtuusto mm. esitti hallitukselle toivomuksen, että järjestö ottaisi vahvemmin kantaa ajankoh-
taisiin asioihin, ja että osastoille mahdollistetaan kannanottaminen paikallisissa kysymyksissä. 
Samalla huomioitiin, että järjestön kannanotot pohjaavat sen omalle toiminnalle. Valtuusto kan-
nusti osastoja ottamaan periaatteet huomioiden kantaa paikallisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, 
sekä lisäämään ja hyödyntämään osastoille tarjottavaa viestintäkoulutusta kannustettiin. 

3. Tietosuojakysymykset ml. kyberuhat

Menneellä toimintakaudella digitaalinen ympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa ja sen 
mukana myös tietosuojakysymykset ovat näkyneet valtuuston työssä paljon. 

Keväällä 2018 valtuusto kuuli Veripalvelun tietohallintojohtajan esityksen kyberuhista järjestömaa-
ilmassa, ja keskusteli kyberuhkien riskeistä ja tietoturvatietoisuudesta SPR:ssä. Tämän jälkeen 
syksyllä 2018 valtuusto kuuli EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) johdosta järjestössä tehdyistä ja 
suunnitteilla olevista toimenpiteistä. Myös pääsihteerin katsauksissa on päivitetty valtuustoa tieto-
suojaan liittyvistä kysymyksistä. 

Tietosuoja-asetus ja sitä noudattava kansallinen tietosuojalainsäädäntö huomioiden valtuusto 
hyväksyi järjestön työjärjestykseen uuden tietosuojaa koskevan luvun. 

4. Työjärjestyksen ja taloussäännön sekä piirien ja osastojen johtosäännön kaksi 
kokonaismuutosta 

Valtuusto aloitti ja päätti toimikautensa johtosääntöjen kokonaismuutoksin. Ensimmäisessä 
kokouksessaan syksyllä 2017 valtuusto hyväksyi uuden SPR-asetuksen mukaisesti järjestölle työ-
järjestyksen ja taloussäännön sekä piirien ja osastojen johtosäännöt. Viimeisessä kokouksessaan 
keväällä 2020 valtuusto hyväksyi järjestölle uuden työjärjestyksen ja taloussäännön sekä piirien ja 
osastojen johtosäännöt. Tällöin niihin tehtiin joitakin muutoksia erityisesti toiminnan ja talouden 
suunnittelun kehittämiseksi sekä tietosuojamääräysten vahvistamiseksi. 
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5. Muut asiat 

Toistuvien teemojen lisäksi valtuusto on käsitellyt yksittäisiä kysymyksiä, kuten 
kotoutumista ja järjestöjen roolia sen tukemisessa. Syksyllä 2017 valtuusto kuuli 
työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksistä järjestöjen roolista kotoutumisessa sekä esitykset SPR:n 
kotoutumistyöstä ja järjestön TET-hankkeesta. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi hallituksen 
esityksen kannanotoksi paperittomien auttamisesta. 

Valtuusto on useaan otteeseen ottanut esille Punainen Risti Ensiapu Oy:ön liittyviä kysymyksiä, 
kuten PunaisenRistin merkin käyttö, ensiapukoulutusten verokohtelu, yhtiön markkinaosuudet 
sekä yhtiön perustamisen merkityksen yhteistyölle STM:n kanssa.  

Lisäksi valtuusto on seurannut jäsenmäärän ja vapaaehtoisten määrään muutosta, mm.  Oma:n 
kehitystyön kautta. 

III. Suositukset 

1. Viranomaisia avustavan roolin tukeminen

Suomen Punaisella Ristillä on ainutlaatuinen asema viranomaisia tukevana yhteisönä. Valtion 
keskeiset viranomaiset ovat myös kattavasti edustettuna valtuustossa, mutta tätä yhteyttä ei tällä 
hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnetä. Valtuusto suosittelee, että tulevalla yleiskoko-
uskaudella järjestön viranomaisia avustavaan rooliin kiinnitetään erityistä huomiota ja valtuuston 
jäseninä toimivien viranomaisten edustajien asiantuntemusta käytetään tässä kattavasti.  

2.  Paikallisen vaikuttamisen vahvistaminen

Valtuusto on yleiskokouskauden aikana antanut yhden yhteisen kannanoton, sekä osallistunut itse 
vuonna 2019 järjestettyyn Vain Ihmisiä -kampanjan kohtaamiskahvilaan. 

Valtuusto on useassa yhteydessä keskustellut järjestön vaikuttamistyöstä, ja kiinnittänyt huomiota 
erityisesti paikalliseen vaikuttamiseen. Valtuusto rohkaisee kaikkia järjestön toimijoita entistä 
aktiivisempaan yhteydenpitoon paikallisten päättäjien suuntaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin 
kysymyksiin järjestön humanitaarisen mandaatin mukaisesti.

Yleiskokouskaudella on järjestetty runsaasti osastojen viestintäkoulutusta, ja valtuusto suosittelee 
osastojen koulutuksen kehittämistä ja hyödyntämistä myös osana vaikuttamistyötä.

3. Järjestön avoimuus

Valtuusto on toimikautensa aikana kiinnittänyt huomiota järjestön avoimuuteen ja uusien toimi-
joiden mukaan ottamiseen. Toiminnan tulee olla avointa ja houkuttelevaa eri taustoista tuleville 
vapaaehtoisille, ja tässä onnistuminen edellyttää, että eri järjestötasoilla suhtaudutaan avoimin 
mielin erilaisiin näkökulmiin, uusiin ideoihin ja totutusta poikkeaviin toimintatapoihin. Kevään 
2020 poikkeukselliset olot ovat osaltaan osoittaneet, että järjestössä on paljon kyvykkyyttä tehdä 
asioita uudella tavalla ja myös saada mukaan uudenlaisia toimijoita, jos siihen on tahtoa. Valtuusto 
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suosittelee tulevaa valtuustoa seuraamaan järjestön houkuttelevuutta uusien toimijoi-
den näkökulmasta, ja tarvittaessa tekemään järjestön hallitukselle kehitysehdotuksia 
avoimuuden edistämiseksi.

4. Valtuuston ja hallituksen välisen yhteistyön kehittäminen

Valtuustokaudella on järjestetty valtuuston ja hallituksen yhteinen seminaari, joka koettiin molem-
min puolin hyödylliseksi ja keskinäistä dialogia parantavaksi. Valtuustokauden alussa järjestetty 
tilaisuus antoi valtuuston jäsenille tilaisuuden paremmin tutustua toisiinsa, järjestön hallitukseen 
sekä valtuuston työskentelyyn. Valtuusto on myös jatkanut edellisellä yleiskokouskaudella aloitet-
tua tapaa pitää valtuusto ajan tasalla kunkin hallituksen kokouksen jälkeen lähetettävällä erillisellä 
tiedotteella. 

Valtuusto suosittelee, että tuleva valtuusto ja hallitus edelleen kehittävät yhteistyömenetelmiään 
entistä keskustelevammiksi ja osallistavammiksi, sekä tiivistävät keskinäistä tiedonkulkua. 

IV. Valtuuston kokoonpano ja kokoontuminen

Valtuusto puheenjohtajana yleiskokouskaudella on toiminut Pirkko-Liisa Ollila ja varapuheenjoh-
tajana Päivi Kuntze. Valtuuston jäseninä ovat toimineet (henkilökohtainen varajäsen suluissa): 
Minttu Aho (Anne Bäck), Mari Huttunen (Juha Siira), Leif Jansson (Johan Ek), Harri Jokiranta ( 
Sari Saarikoski), Leila Kinnari (Mia Jalonen-Tuovila), Katariina Kojo (Eira Kähtävä), Esko Käki (Anne 
Kosonen), Emmi Lehikoinen (Emmi Tuohimaa), Margita Lemström (Eva Lindberg), Jenni Leppilahti 
(ent. Päivinen) (Marko Järvenoja), Pasi Murto (Tapio Laine) Juha Mustonen (Anne-Maarit Hintikka), 
Riitta Nahkiaisoja (Tarja  Tenhunen), Kari Nieminen (Lasse Heino), Kukka Nuora (Anders 
Blomberg), Juhani Parkkari (Simo-Pekka Hämäläinen), Petri Raatikainen (Sinituuli Dufva), Veli-Matti 
Salo (Ulla Laukkanen), Barbro Sjöberg (Annika Nyfors), Alpo Tanskanen (Juha Turkulainen), Harri 
Virta (Marja-Helena Salmio), Teemu Väisänen (Satu Wallenius) ja Pia Yli-Pirilä (Ruut Rissanen).

Heidän lisäkseen oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puo-
lustusministeriö, ulkoministeriö, sisäministeriö, sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat nimenneet 
edustajansa valtuustoon.

Valtuusto on kokoontunut kuusi kertaa. Kevätkokouksissa valtuusto on vahvistanut vuosikertomuk-
sen tilinpäätöksineen, myöntänyt tili- ja vastuuvapauden sekä vahvistanut jäsenmaksun määrän ja 
jäsenmaksun jakautumisen. Syyskokouksissaan valtuusto on keskustellut ajankohtaisista aiheista. 
Kaikissa kokouksissa on kuultu pääsihteerin ajankohtaiskatsaus, ml. kansainvälinen toiminta. 

Keväällä 2020 valtuusto kokoontui pääosin etäyhteyksin valtioneuvoston asettamien kokoontumis-
rajoitusten johdosta.


