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Järjestön hallituksen kokous 7.10.2022 
 

Järjestön hallitus piti syksyn toisen kokouksensa 7.10. Kokouksen keskeisinä asioina olivat uuden Kontti-

ketjun johtajan valinta, yleiskokoukselle esitettävät muutokset sääntöihin sekä erityisesti vuoden 2020 

yleiskokouksen vaalitoimikunnan esityksestä laadittu linjaus koskien järjestön luottamushenkilöiden 

poliittista toimintaa. 

 

Sääntöjen päivitys yleiskokouksessa 2023 sekä aloite kunniajäsenyydestä 

 

Kokouksessaan 25.3.2022 hallitus käsitteli järjestön sääntöjen uudistustarpeita ja antoi pääsihteerille 

tehtäväksi valmistella esityksen sääntöjen päivittämisestä. Huomioiden, että järjestön säännöt ovat 

suhteellisen uudet sekä edellisen kokonaispäivityksen laajuus, yleiskokouksessa 2023 ei ole tarvetta 

kattavalle sääntöjen uudistamiselle. Yksittäisiä päivitystarpeita on kuitenkin identifioitu. 

 

Oikeusministeriössä on valmisteltu yhdistyslain päivittämistä, ja etäosallistumista ja verkkokokouksia 

koskevat pysyvät muutokset yhdistyslakiin on hyväksytty kesäkuussa 2022, mutta muihin uudistukseen 

sisältyviin muutoksiin liittyvän hallituksen esityksen antaminen on viivästynyt. Näiden muutosten 

lopullinen mahdollinen muotoilu vaikuttaa siihen, minkälaisia muutoksia järjestön sääntöihin on tehtävä. 

  

Alustavan hallituksen esityksen sekä sisäisen kartoituksen perusteella hallitukselle oli laadittu esitys 

yleiskokoukselle esitettävistä sääntömuutoksista. Näitä ovat tällä hetkellä: 

 

- etäosallistumisen ja etäkokousten mahdollisuuksien laajentaminen: sallitaan kokonaan verkossa 

(ilman kokouspaikkaa) pidettävät kokoukset perinteisen osaston, piirin ja valtuuston kokouksen 

vaihtoehtona sekä vakiinnutetaan etäosallistumismahdollisuudesta päättäminen myös 

järjestöyksikön hallituksen tehtäväksi; 

- jäsenten hyväksymisen delegointi hallitukselta toimihenkilölle (ehdollinen yhdistyslain muutoksille); 

- osastojen tilinpäätöksestä määrääminen (ehdollinen yhdistyslain muutoksille); 

- sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sääntelyn tarkentaminen asetuksessa sekä myöhemmin 

syksyllä 2023 johtosäännöissä ja taloussäännössä; 

- lisätään piirin mahdollisuuksia puuttua toimimattomiin osastoihin: tarkoituksena on lisätä piirin 

mahdollisuuksia yhdistää osastoja tilanteissa, joissa osastossa ei käytännössä ole toimintaa tai 

joissa sääntömääräisiä velvollisuuksia ei toteuteta; 

- nuorten kiintiöiden asettaminen luottamuselimiin kaikilla järjestötasoilla; 

- piirin hallituksen jäsenten kausien määrän yhdenmukaistaminen osastojen ja järjestön hallituksen 

mukaisesti; 

- osaston, piirin ja valtuuston kokousten koollekutsumistapojen modernisointi; 

- yleiskokouksen vaalitoimikunnan toimintatapojen keventäminen. 

 

Hallitus kävi keskustelun muutosesityksistä, erityisesti nuorten kiintiöitä sekä piirin hallituksen jäsenten 

kausia koskien. Hallitus pyysi huomioitavan jatkovalmistelussa hallituksen jäsenten huomiot. Hallitus 

hyväksyy esityksen muutoksiksi kokouksessaan tammikuussa 2023, jonka jälkeen esitys lähetetään 

järjestökäsittelyyn osastoihin ja piireihin.  
 

Samassa yhteydessä käsiteltiin Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitukselle tekemän aloitteen, että 

osaksi vuoden 2023 yleiskokouksessa tehtäviä sääntöpäivityksiä otettaisiin käsiteltäväksi myös 

järjestön kunniajäsenyyttä koskevien sääntöjen päivittäminen siten, että kunniajäseneksi nimettävälle 

mahdollistettaisiin osallistuminen järjestön luottamustehtäviin ja äänioikeus säilytettäisiin.  
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Suomen Punaisessa Ristissä kunniajäsenyyttä on käytetty erityisesti silloin, kun on haluttu osoittaa 

kunnioitusta toiminnassa pitkään mukana olleelle, mutta siitä jo pois jättäytyneelle tai jättäytyvälle 

henkilölle. Kunniajäsenyyttä ei ole myönnetty vielä aktiivisesti toiminnassa mukana oleville henkilöille.  

 

Hallitus kiitti Helsingin ja Uudenmaan piiriä aloitteesta ja päätti, että kunniajäsenyyteen ei esitetä 

muutoksia vuoden 2023 yleiskokouksessa.  

 

Poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskeva linjaus  

 
Kokouksessaan toukokuussa 2021 hallitus käsitteli Länsi-Suomen piirin hallituksen aloitteen, jossa 

pyydettiin, että järjestön hallitus ottaa sääntöuudistuksen yhteydessä tarkasteluun IFRC:n ja ICRC:n 

yhteisen sääntökomitean (Joint Statutes Commission) riippumattomuussuosituksen, jonka mukaan 

politiikassa aktiivisesti mukana olevaa tai yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevaa henkilöä 

ei tulisi valita järjestössä merkittäviin luottamustoimiin. Myös vuoden 2020 yleiskokouksen 

henkilövalintoja valmistellut vaalitoimikunta esitti toiveen, että luottamustoimia ja ehdokasasettelua 

koskevat ohjeet kirjattaisiin selkeästi sääntöihin niin, ettei niiden asemasta jää epäselvyyttä.  

 

Päätöksessään toukokuussa 2021 hallitus päätti arvioida luottamushenkilöiden esteellisyyttä 

koskevien säännösten tarkentamisen. Hallitus korosti keskustelussaan, että tähän liittyvien ohjeiden 

ei tule rajoittaa yhteiskunnallisesti aktiivisten henkilöiden toimintaan järjestössä etenkään alueellisella 

tai paikallisella tasolla, vaan suojata järjestön riippumattomuutta korkeimmalla päättävällä tasolla. 

Hallitus katsoi, että esteellisyyttä koskevat tarkennukset sisällytetään valtuuston hyväksymiin ohjeisiin 

ja ne saadaan näin voimaan ennen seuraavaa yleiskokousta.  

 

Aloitteen pohjalta hallitukselle on valmisteltu luonnos poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa 

koskevasta linjauksesta. Se pyrkii antamaan yleisiä ohjeita järjestön luottamustoimissa toimivien 

henkilöiden poliittisten sitoumusten huomioimisesta valinnassa ja luottamustoimessa toimimisen 

aikana. Kantavana periaatteena on, että mitä näkyvämmästä roolista järjestössä on kyse, sitä 

tiukemmin puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita järjestössä tulkitaan.  

 

Linjauksessa kuitenkin huomioidaan myös se, että erityisesti paikallisessa toiminnassa voi olla ja on 

mukana henkilöitä, joiden poliittinen tai muuten julkinen tehtävä on eduksi järjestön 

yhteiskuntasuhteiden ja toiminnan tehokkuuden vahvistamisessa.  

 

Hallitus kävi keskustelun linjauksesta ja piti sen sisältöä riittävän tasapainoisena toisaalta tukemaan 

järjestön riippumattomuutta ja toisaalta huomiomaan se, että järjestön jäsenet voivat olla poliittisesti 

aktiivisia ilman, että sillä olla vaikutusta heidän toimintaansa järjestössä. Hallitus hyväksyi luonnoksen 

poliittista ja siihen verrattavaa toimintaa koskevasta linjauksesta muutettuna esitettäväksi valtuuston 

hyväksyttäväksi valtuuston kokouksessa 18.11.2022.  

 

Lahjoitus Ukrainan käteisavustuksiin 

 

Heti Ukrainan konfliktin eskaloiduttua SPR aloitti hätäapukeräyksen, jonka tuotto kohdennetaan 

Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi. Tähän mennessä SPR:n katastrofirahastoon on 

lahjoitettu yli 35 miljoonaa euroa käytettäväksi Punaisen Ristin liikkeen Ukraina operaatioon. Myös 

ulkoministeriö on tukenut Punaisen Ristin liikkeen Ukraina operaatiota 4 miljoonalla eurolla.  

 

Katastrofirahastoon kertyneistä Ukrainaan kohdennetuista rahoista on tähän mennessä tuettu 

Punaisen Ristin liikkeen avustusoperaatiota, noin 8 miljoonalla eurolla mm. tukemalla Punaisen Ristin 

liikkeen kansainvälistä avustusoperaatiota rahallisesti, lähettämällä materiaaliapua (mm. lääkinnällistä 

materiaalia ja avustustarvikkeita) sekä avustustyöntekijöillä. Lisäksi Suomen Punainen Risti on 
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lähettänyt katastrofiyksiköistään logistiikkayksikön ja terveysklinikan osana Punaisen Ristin 

operaatiota.  

 

Ukrainan Punainen Risti on Punaisen Ristin kansainvälisen liiton avulla laajentamassa merkittävästi 

käteisavustusohjelmaa Ukrainassa osana Ukrainan avustusoperaatiota. Tämänhetkisen suunnitellun   

käteis-avustusohjelman kokonaisbudjetti on n. 113 miljoonaa euroa, jonka avulla on tarkoitus tavoittaa 

yli 600 000 avuntarvitsijaa. Punaisen Ristin kansainvälinen liitto on pyytänyt Suomen Punaiselta 

Ristilä rahallista tukea käteisavustusohjelman tukemiseen Ukrainassa.  

 

Hallitus päätti myöntää 10 miljoonaa euroa SPR:n katastrofirahastosta Punaisen Ristin 

kansainvälisen liiton Ukraina-operaation käteisavustusohjelmaan. 

 

Muut asiat  

  

Hallitus valitsi Kontti-johtokunnan esityksen mukaisesti Kontti-ketjun johtajaksi 1.11.2022 alkaen 

terveystieteiden maisteri, diplomi-insinööri Ella Suojalehdon. 

 

Hallitus sai raportin Punainen Risti Ensiapu Oy:n ajankohtaisista asioista.  

 

Lisäksi hallitus totesi, että Suomen Punaisen Ristin varsinainen yleiskokous pidetään Joensuussa 10.-

11.6.2023. Hallitus antaa ilmoituksen yleiskokouksesta Tässä ja Nyt –lehdessä.  

 

Hallitus päätti Helsingissä 18.11. järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan. 

 

Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, talous- ja kehittämisvaliokunnan, 

ilmastonmuutosvaliokunnan, Konttijohtokunnan, nuorten turvatalojohtokunnan, nuorisotoimikunnan 

sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmä kokouksista: 

 

- Valiokuntien kokouksista on julkaistu tiedotteet RedNetissä.  

- Nuorten Turvatalojen johtokunnan kokouksessa 19.9. käsiteltiin erityisesti turvatalojen 

sijoittumista jatkossa todennäköisesti hyvinvointialueiden vastuualueelle ja sen vaikutuksista 

toimintaan.  

- Kontti-johtokunnan kokouksessa 15.9. käsiteltiin toimintasuunnitelmaa ja kehittämishankkeita, 

erityisesti kansainvälisen vaateavun logistiikan osalta.  

 

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 
 

- Nälkäpäivän alustavia huomioita: Tilannekuvaraportin mukaan 87% kaikista osastoista järjesti 

keräyksen jonain lipaskeräyspäivistä. Kerääjiä oli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2021. 

Nälkäpäivän mediatiedote tiistaina 20.9. meni hyvin läpi, erityisesti torstaina, ja monet mediat olivat 

hyödyntäneet tiedotetta sellaisenaan. Sometavoittavuus oli n. 196 200 lipaskeräysviikolla, mikä on 

verrattain heikko tulos verrattuna viime vuoden lipaskeräysviikkoon (500 000). Varovainen arvio 

Nälkäpäivän kokonaistuloksesta on 1,9M €. Ukraina-tilanteen mahdollisiin vaikutuksiin on listattu 

lahjoituskohteeseen liittyvät kyselyt ja hintojen kallistuminen, mutta toisaalta myös lahjoittamaan 

oppiminen ja lahjoittajien määrän kasvu pienemmillä paikkakunnilla nousivat arvioissa esiin.  

Keräys jatkuu lokakuun loppuun asti. 

  

- Pakistanin tulvia: Tulvat ovat vaatineet yli 1.000 kuolonuhria ja n. miljoona kotia tuhoutunut tai 

vahingoittunut. Koronapandemia ja ruokaturvattomuus pahentavat tilannetta. Suomen Punainen 

Risti on tukenut operaatiota tällä hetkellä henkilötuella (Logistiikka-ERU, 4 delegaattia, 

logistiikkakoordinaattori ja operaatiopäällikkö Liitolle) sekä taloudellisesti Katastrofirahastosta noin 

100 000 eurolla Liiton vetoomukseen. UM-rahoitusta on saatu 245 000 euroa.  

Hallituksen%20ja%20valiokuntien%20tiedotteet%20jäsenistölle%20|%20RedNet%20(punainenristi.fi)
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- Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksen tilannetta: Vastaanottokeskuksen toimintaa on 

käsitelty Ylen Spotlight-ohjelmassa. Ohjelma ei ole johtanut merkittävään määrään yhteydenottoja 

valtakunnallisesti eikä noussut muita kanavia pitkin keskusteluun. Piiri on tilannut keskuksen 

toiminnasta kokonaisuutena ulkopuolisen arvioinnin. Lisäksi työpaikalla tehdään piirin toimesta 

työhyvinvointia parantavia sekä yhteisiä periaatteita ja toimintatapoja kirkastavia toimenpiteitä. 

Hallitus pyysi tilanteen kehittymisestä raportin kuluvan vuoden aikana.  

 

- Vastaanottotoimintaa: Ratkenneen vastaanottotoiminnan kilpailutuksen perusteella järjestö ei 

avaa uusia vastaanottokeskuksia. Toiminta viranomaisten tukemiseksi kuitenkin jatkuu ja erityisesti 

itärajalla on kohotettu valmius maahantuloon. 

 

- Järjestön ruoka-apua: Ruoka-aputoiminnan perusongelma ovat kasvaneet hakijamäärät ja 

samaan aikaan vähentyvä hävikki. Ruoka-aputoiminnan rahoituksen lisääminen ei kuitenkaan 

ratkaise tätä keskeistä ongelmaa, koska rahoituksella ei saa ostaa jaettavaa ruokaa. Ruoka-avun 

jakamiseen osallistui vuonna 2021 noin 1600 vapaaehtoista noin 110 osastossa.  

 

- ICRC-säätiötä: ICRC julkisti 15.9. lahjoitussäätiön, jonka tavoitteena on kerätä ”Punaisen Ristin 

liikkeen laajuisesti rahoja” innovaatioihin ja uusiin rahoitusmekanismeihin. Säätiön taustalla 

on ICRC:n ja Sveitsin hallituksen 1931 perustama säätiö, jota elvytetään. Julkistaminen herätti 

voimakkaasti kielteistä huomiota kansallisissa yhdistyksissä. Suurinta huolta herätti yksipuolinen 

ilmoitus ja lahjoittajille annetut lupaukset. Komitea on sittemmin ilmoittanut, ettei sillä ole aikeita 

tulla kansallisille markkinoille ilman kansallisen yhdistyksen myötävaikutusta. 

 

- Osastojen OSSI-järjestelmää: Järjestelmällä voi tehdä ilmoituksen osaston nimenkirjoittajista 

sekä luottamus- ja yhteyshenkilöistä sekä nähdä nykyiset ja tulevat luottamus- ja yhteyshenkilöt. 

Jatkossa myös osaston aiemmat luottamus- ja yhteyshenkilöt näkyvät Ossissa. Järjestelmää on 

pilotoitu alkuvuodesta muutaman pilottiosaston ja piirin kanssa: järjestelmä sai pilotoinnissa kiitosta 

niin osastoista kuin piireistä. Pilotista nousseet kehityskohteet, on otettu huomioon nyt 

julkaistavassa järjestelmässä. 

 

- Omaishoitajien tukitoiminnan rahoituksesta luopumista: STEA kehotti syksyllä 2020 järjestöjä 

käynnistämään omien hankkeidensa priorisointivalmistelut. Myös järjestössä tunnistettu oman 

toiminnan fokusoinnin tarve. Priorisointiesityksen valmisteluprosessissa oli keskeistä, mitkä 

toimintamuodot ovat nimenomaan Punaisen Ristin tuottamana kriittisiä ja missä toimintamuodoissa 

on taas runsaammin muita toimijoita mukana. Omaishoitajien tukitoiminnan rahoitus jatkuu 

normaalisti ja täysimääräisesti vuoden 2022 ajan. Vuosi 2023 on siirtymäaikaa, jolloin varmistetaan 

muutoksen toteutuminen hallitusti. Vaikka kohdennettu tuki omaishoitajien tukitoimintaan tulee 

päättymään, omaishoitajien tukeminen jatkuu osana Punaisen Ristin hyvinvoinnin ja terveyden 

tuen toimintoja.  

 
 

*** 

 
Hallituksen edellisen kokouksen (2.-3.9.) pöytäkirja on julkaistu verkkosivuilla.  

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään ennen valtuuston kokousta 18.11. Tuolloin aiheina mm. toiminta- 

ja taloussuunnitelma 2023, vapaaehtoistoiminnan linjaus, uusi järjestötukimalli sekä vaalitoimikunnan 

koollekutsuminen. 

 

https://www.punainenristi.fi/tyomme/jarjestotoiminta/jarjestotoimintaan-liittyvat-julkaisut/

