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Järjestön hallituksen kokous 25.3.2022 
 

Järjestön hallitus piti vuoden toisen kokouksensa 25.3.2022. Kokouksen keskeisinä aiheina oli alustava 

tilinpäätös sekä riskienhallinta ja kansainvälinen apu. Lisäksi hallitus päätti sääntöjen päivityksestä sekä 

vastasi valtuuston työskentelyn kehittämistä koskevaan aloitteeseen.  

 

Alustava tilinpäätös ja toimintakertomus 

 

Hallitus kävi keskustelun alustavasta toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Suomen Punaisen 

Ristin toiminnassa vuosi 2021 merkitsi ennen kaikkea humanitaarisen avustustyön perustan 

vahvistamista. Viranomaisia avustavan roolin merkitys korostui, kun yli 2000 vapaaehtoista osallistui 

koronarokotusten tukitehtäviin ja tartuntajäljitykseen. Koronan rajoitustoimien vuoksi toimintatapoja 

kehitettiin edelleen voimakkaasti sekä vapaaehtoistoiminnassa että työntekijöiden keskuudessa.  

 

Alustavan tilinpäätöksen osalta todettiin, että sekä varainhankinta että sijoitustoiminta on vuonna 

2021 onnistunut hyvin ja taloudellinen tilanne on vakaa, vaikka pitkän tähtäimellä on nähtävissä paljon 

epävarmuustekijöitä. Varsinaisen toimintakertomuksen lisäksi hallitus käsitteli SPR:n vuosikirjan 

vuodelta 2021, joka on toimintakertomusta laajempi asiakirja, jossa tuodaan esille ohjelma- ja 

järjestötoiminnan tuloksia ja vaikutuksia toimintakertomusta laajemmin. Vuosikirja kertoo laajemmin 

toiminnasta myös ulkopuolisille sidosryhmille. 

  

Hallitus hyväksyy lopullisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä saa tiedoksi lopullisen 

vuosikirjan, kokouksessaan 22.4.2022. Vuosikirja viedään tiedoksi myös valtuustolle sen toukokuun 

kokouksessa. 

 

Raportti toimintalinjauksen päätavoitteen 2 ”Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana” 

toteutumisesta  

 

Hallituksen kokonaisaikataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden 

toimeenpanosta. Tässä kokouksessa vuorossa oli päätavoite 2 (Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat 

mukana).   

 

Punaisen Ristin rooli ruoka-aputoiminnassa laajeni ja vahvistui merkittävästi vuoden 2021 aikana. 

Avunsaajien ja vapaaehtoisten määrä nousi ja osallisuutta lisäävää ja etsivää toimintaa on kehitetty 

ruoka-avun yhteyteen useiden rahoittajien tuella. Marraskuussa käynnistyi ruoka-avun kansallisen 

järjestökoordinaation kehittämishanke.  

 

Terveyden edistämisen toiminnoissa panostettiin vuoden 2021 aikana uusien materiaalien ja 

koulutusten tuottamiseen, niiden saavutettavuuteen sekä uusien toimintamuotojen kehittämiseen. 

Punainen Risti valmistautui sote- ja pelastustoimen uudistuksen tuomiin muutoksiin verkostoitumalla 

paikallisesti sekä osallistumalla aktiivisesti uudistusta valmisteleviin työryhmiin. 

 

Vuoden 2021 aikana valmisteltiin yksinäisyystyön uutta kehittämishanketta. Tavoitteena on kehittää 

yksinäisyystyön saavutettavuutta, laatua ja uusia avauksia yksinäisyyden vähentämiseksi. 

Hankkeeseen haetaan rahoitusta STEA:lta toukokuussa 2022. Yksinäisyystyön asiantuntijana 

Punainen Risti sai runsaasti näkyvyyttä keskeisissä valtakunnallisissa medioissa. Yhteistyö muiden 

yksinäisyystyötä tekevien tahojen kanssa tiivistyi ja yritys- ja verkostoyhteistyöpyynnöt lisääntyivät.  

 

Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohanke käynnistyi 

toukokuussa 2021. Vapaaehtoistoiminta säilöönottokeskuksissa ja vastaanottokeskuksissa oli 

puolestaan rajoitusten myötä lähes kokonaan tauolla. 
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Vuoden 2021 aikana nuorten vapaaehtoisten määrä osastoissa on kasvanut noin 5,4 % ja nuorten 

toimintaan pääsemisen osuus kahdella prosenttiyksiköllä. Nuorten osuus luottamustehtävissä on 

puolestaan laskenut. Punaisen Ristin osastotoimintaan kehitettiin nuorten itsenäistymistä tukeva 

vapaaehtoisuuteen perustuva tukikummimalli.  

 

Vaikka paikoitellen autettujen määrä oli koronarajoitusten takia tavoiteltua vähäisempää, kasvoi 

autettujen ja kohdattujen määrä kaiken kaikkiaan vuodesta 2020 merkittävästi (noin 49 %).  
 

Riskienhallinta  

 

Suomen Punaisen Ristin riskienhallinnan linjaus määrittelee riskienhallinnan viitekehyksen ja 

pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut riskienhallinnassa. Riskienhallinta on osa järjestön sisäistä 

valvontaa, johtamista ja raportointimenettelyjä. Riskienhallintaa toteutetaan riskienhallintalinjauksen 

pohjalta yhtenäisesti eri järjestöyksiköissä ja mallia kehitetään jatkuvasti.   

 

Koko Punaista Ristiä koskeva riskienarviointi toteutetaan vuosittain jatkuvana prosessina siten, että 

yksiköiden ja piirien riskiarviot ovat valmiit syyskuun loppuun mennessä. Arvioinnin perusteella 

merkittävimmät riskit raportoidaan riskienhallintalinjauksen mukaisesti tarkastusvaliokunnalle. 

Hallitukselle raportoidaan keskeisimmistä riskeistä myös strategisten päätavoitteiden 

hallitusseurannan vuosisyklin mukaisesti. Strategisia riskejä huomioidaan erityisesti 

toimintalinjausprosessin yhteydessä. 

 

Tähän mennessä riskejä hallintatoimenpiteineen on tunnistettu 36 kappaletta, joista operatiivisia 

riskejä 11 ja strategisia riskejä viidessä eri kategoriassa. Jatkossa myös piirien tunnistamat riskit 

hallintatoimenpiteineen seurataan yhteisenä riskirekisterinä toimivassa riskienhallintatyökalussa. 

Riski määritellään SPR:ssä strategiseksi, jos sillä voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia ja laaja-alaisia 

vaikutuksia toimintaan ja sen lähtökohtiin. Merkittävimmiksi strategisiksi riskeikseen on tunnistettu:  

1) ydintoiminnan tunnistaminen, 2) resurssien tehokas hyödyntäminen, 3) vapaaehtoisten kiinnostus 

ja kiinnittyminen, 4) tiedolla johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen sekä 5) muuttuva 

toimintaympäristö ja siihen sopeutuminen sekä rahoituksen jatkuvuus.  

 

Hallitus hyväksyi esityksen strategisista riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Hallituksen keskustelussa 

nostettiin myös kyberturvallisuus, disinformaatio sekä henkilöstöhallintoon liittyvät riskit. Hallitus piti 

tärkeänä, että riskienhallinta ja arviointi on integroitu osa SPR:n toiminnan suunnittelua, 

päätöksentekoa ja arviointia järjestön kaikilla tasoilla. Osastojen riskienhallinta käsitellään soveltuvin 

osin osana piirien riskienhallintaa.  

 

Seuraavan kerran yksiköiden riskiarviointia hallintatoimenpiteineen tarkennetaan mallin mukaisesti 

syyskuun loppuun 2022 mennessä. Hallitus käsittelee riskiarviointia keväällä 2023 sen jälkeen, kun 

piirien hallitukset ja keskushallinto ovat käsitelleet omat riskiarvionsa.  

 

Kansainvälisen avustustoiminnan raportti  

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti Punaisen Ristin kansainvälisestä toiminnasta annetaan 

toimintavuoden aikana kaksi erillistä raporttia. Hallitus sai raportin vuoden 2021 toiminnasta, sekä 

ajankohtaiskatsauksen Ukrainan, Afganistanin ja Itä-Afrikan tilanteesta.  

 

Vuoden 2021 aikana hyväksyttiin Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustyön uusi linjaus, joka 

vahvistaa entisestään järjestön roolia vahvana humanitaarisena toimijana Punaisen Ristin 

kansainvälisen liikkeen piirissä. Ulkoministeriö (UM) hyväksyi uuden SPR:n kehitysyhteistyön 

ohjelmatukihakemuksen vuosille 2022–2025, jonka yhteydessä päivitettiin pitkäkestoisen ohjelman 

painopistealueet.  
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Katastrofiapua kohdennettiin vuoden aikana erityisesti Myanmarin, Etiopian ja Afganistanin 

humanitaarisiin kriiseihin, Itä-Afrikan ruoka-turvakriisiin sekä Haitin maanjäristysoperaatioon. 

Kehitysyhteistyö keskittyi terveyden ja katastrofivalmiuden edistämiseen ja painotuksina olivat 

yhteisöperustainen terveystyö, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä varautuminen ilmastonmuutoksen 

lisäämiin katastrofeihin.  

 

Ukrainan jo lähes 8 vuotta meneillään ollut konflikti laajeni 24.2. Venäjän aloitettua hyökkäyksen. 

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) on auttanut kriisissä jo konfliktin alusta, vuodesta 2014 

alkaen yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin (URCS) kanssa. Punaisen Ristin liike on laajentanut ja 

edelleen laajentamassa toimintaansa vastaamaan nykyiseen tilanteeseen sekä maan sisällä 

Ukrainassa että naapurimaissa. Hallitus sai tiedoksi ajankohtaisen tilanteen SPR:n lähettämästä 

henkilö- ja materiaaliavusta.  

 

Afganistanin osalta kuultiin, että konfliktin eskaloituminen kesällä 2021 johti maassa vallitsevan kriisin 

syvenemiseen. Kansainvälisen rahoituksen äkillinen loppuminen vaikutti erittäin vakavasti yhteiskunnan 

perustoimintoihin mm. terveydenhuoltoon. Afganistanin Punainen Puolikuu (ARCS) toimittaa 

humanitaarista apua ja mm. ylläpitää terveyspalveluita ympäri maata. Punaisen Ristin kansainvälinen 

Liitto (IFRC) ja Komitea (ICRC) toimivat myöskin maassa. SPR:n tuki Afganistaniin kanavoidaan 

ICRC:n ja IFRC:n kautta.  

 

Itä-Afrikassa kolme peräkkäistä sateetonta kautta on johtanut pitkittyneeseen kuivuuteen Etiopiassa, 

Keniassa ja Somaliassa. Tästä on seurannut laaja ruokapula. 13.6 miljoonaa ihmistä kohdannut 

vakavan ruokapulan ja on humanitaarisen avun tarpeessa.  

 
Sääntöjen päivitys 

 

Järjestön voimassa olevat säännöt (SPR-asetus 827/2017) on hyväksytty yleiskokouksessa 2017. 

Tuolloin kartoitettiin laajasti sääntöjen päivitystarpeet ja uudistettiin säännöt kokonaisuudessaan.  

 

Jo ennen koronapandemiaa oikeusministeriössä valmisteltiin yhdistyslain päivittämistä ja pandemia 

osaltaan on vaikuttanut sen sisältöön. Hallituksen esitys yhdistyslain muuttamisesta annetaan keväällä 

tai kesällä 2022. Osa yhdistyslakiin todennäköisesti tehtävistä muutoksista koskee Suomen Punaiseen 

Ristiin lain perusteella soveltuvia pykäliä ja ne on siten huomioitava järjestön sääntöjä tarkasteltaessa. 

Samalla on mahdollisuus kartoittaa muut sellaiset sääntöjen määräykset, joilla on päivittämisen tarve. 

 

Huomioiden, että järjestön säännöt ovat suhteellisen uudet sekä edellisen kokonaispäivityksen laajuus, 

hallitus katsoi, ettei yleiskokouksessa 2023 ole tarvetta kattavalle sääntöjen uudistamiselle. Yksittäisiä 

päivitystarpeita on kuitenkin identifioitu. Alustavan yhdistyslain muuttamista koskevan esityksen pohjalta 

sekä järjestön oman kartoituksen perusteella voidaan tunnistaa ainakin seuraavat muutostarpeet: 

 

- Osaston, piirin ja valtuuston kokousten sekä yleiskokouksen etäosallistumis- ja 

verkkokokouskäytäntöjen laajentaminen ja tarkentaminen; 

- Jäsenten hyväksymismenettelyn keventäminen;  

- Sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskevien määräysten tarkentaminen niin, että valvonnan ja 

tarkastuksen erilliset funktiot tulevat selkeästi esille ja että niihin liittyvä vastuut ovat selvät; 

- Sisäiseen valvontaan liittyen piirien mahdollisuuksien puuttua toimimattomiin osastoihin 

lisääminen; 

- Osaston, piirin ja valtuuston kokousten koollekutsumismenettelyn keventäminen; sekä 

- Yleiskokouksen vaalitoimikunnan menettelytapojen modernisointi.  
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Lisäksi riippuen yhdistyslaista annettavan hallituksen esityksen lopullisesta sisällöstä, tarkennettavaksi 

saattavat tulla myös osastojen kirjanpitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset.  

 

Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella esitys sääntöjen päivittämisestä sen lokakuun 2022 

kokoukseen. Esityksessä huomioidaan soveltuvin osin yhdistyslain muuttamisesta annettavan 

hallituksen esityksen sisältö. Esitys lähetetään järjestökäsittelyyn keväällä 2023. Valtuusto käsittelee 

päivitystä kokouksessaan keväällä 2022 ja sen jälkeen säännöllisesti yleiskokoukseen asti. 

Uudistuksen etenemisestä tiedotetaan jäseniä ja vapaaehtoisia säännöllisesti RedNetissä.  

 

Aloite valtuuston työn kehittämisestä  

 

Kaksi valtuuston jäsentä on tehnyt aloitteen valtuuston työn kehittämisestä. Aloitteessa on esitetty 

toimenpiteitä paitsi valtuuston varsinaisten kokousten sisältöön myös työskentelytapoihin ja viestintään. 

Hallitus käsitteli aloitteen ja vastasi siihen.  

Hallitus piti tärkeänä, että valtuuston työtä kehitetään aidosti keskustelevaan suuntaan, jossa 

valtuuston jäsenten on mahdollista tuoda esille osaamistaan. On selvää, että valtuustossa on 

asiantuntemusta ja ymmärrystä, joka on koko järjestön tulevaisuuden kannalta keskeisille 

kysymyksille olennaista. Samalla on kuitenkin huomioitava, että SPR-asetuksen mukaisesti 

valtuuston ensisijainen tehtävä on valvoa järjestön toimintaa, taloutta ja hallintoa. Koska valtuuston 

tehtävänä on ensisijaisesti valvoa hallituksen työtä, olisi toimivaltasuhteiden näkökulmasta 

ongelmallista, mikäli valtuusto ottaisi aktiivisen roolin myös hallituksen päätöksenteon valmistelussa.  

Hallitus kannusti valtuuston jäseniä tuomaan esille ajatuksiaan valtuuston näkyvyyden ja 

kantaaottavuuden vahvistamiseksi. Aloite sekä hallituksen vastaus siihen tuodaan valtuuston tiedoksi 

sen seuraavassa kokouksessa.  

Muut asiat  
  
Hallitus kutsui koolle valtuuston toukokuun kokouksen, kuuli varainhoitajan raportin vuoden 2021 

sijoitustoiminnan hoidosta, totesi vuoden 2022 STEA-avustukset ja päätti vuoden 2022 ohjelma-

avustusten jakamisesta piireille sekä päätti esityksestä jäsenmaksuiksi vuodelle 2023. 

Hallitus sai tiedoksi raportit valiokuntien ja toimikuntien kokouksista. Näistä on julkaistu omat 
tiedotteet RedNetissä.   

 
Lisäksi hallitus kuuli raportin Kontti-johtokunnan kokouksesta 17.3.2022: Ketjun johtaja esitteli Kontti-

ketjun tuloksen vuodelta 2021. Johtokunta hyväksyi ketjun tilipäätöksen ja toimintakertomuksen 

esitettäväksi järjestön hallitukselle. Pääsihteeri ja ketjun johtaja ovat saaneet TEMistä ennakkotietoja 

palkkatuen uudistamisen lakiehdotuksesta. Uudistuksella toteutuessaan on merkittävä vaikutus Kontin 

toimintaan ja tuloksenmuodostumiseen. Johtokunta kävi myös keskustelua omistajalinjauksen 

mukaisista strategisista linjauksista Kontti-ketjun osalta.  

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 

- Ukrainan kriisiin liittyvää maahantulovarautumista, muuta kotimaan toimintaa, viestintää 
sekä varainhankintaa: Uusia vastaanottokeskuksia perustetaan ja paikkoja lisätään 
parhaillaan. Kuntien rooli vastaanotossa tulee vahvistumaan ja SPR:n osastojen rooli kuntien 
kumppaneina myös vastaanoton osalta tulee merkittävämmäksi. Kuultiin kotimaan toiminnan 
laajuudesta, joka vaihtelee satamissa vastaanotosta henkiseen tukeen ja sodan 
oikeussäännöistä kertomiseen sekä henkilötiedusteluun. Osastoilla on myös tukipisteitä 
pakolaisille. Varainhankinnan osalta kuultiin, että Ukrainaan suuntautunut Kara-keräys 
tuottanut yli 16Me, ja erityisesti yrityslahjoituksia on paljon. Yritykset antavat myös 
huomattavasti muuta tukea, esim. vapaaehtoistyötä. Pitkäkestoisia kumppanuuksia pyritään 

https://rednet.punainenristi.fi/node/49762
https://rednet.punainenristi.fi/hallituksentiedotteetjasenistolle
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rakentamaan mahdollisuuksien mukaan. Jäsenten, kuukausilahjoittajien ja vapaaehtoisten 
määrä on kasvussa. Viestinnässä järjestö on ollut näkyvä, esim. 
somekanavien yhteenlaskettu ei-maksettu tavoittavuus Ukraina-viestinnän osalta 18.3. 
mennessä oli lähes 5 miljoonaa, joka on lähes puolet koko vuoden 2021 
sometavoittavuudesta.  
 

- Palkkatukilainsäädännön uudistamista: Suomen hallitus on uudistamassa 
palkkatukilainsäädäntöä. Uudistuksella pyritään ohjaamaan palkkatuen käyttöä yhä enemmän 
yrityksiin, avoimen työmarkkinan työnantajille. Nykylainsäädännön puitteissa monet 
yleishyödylliset järjestöt ovat voineet työllistää tietyin ehdoin pitkään työttömänä olleita 
käytännössä 100%-tuella, esim. Kontti-ketju saa tällaista tukea noin 5,5 miljoonaa euroa 
vuodessa. Tuella on työllistetty Kontissa noin 800 henkilöä vuosittain. Nyt suunnitteilla 
olevassa lakiuudistuksessa tällaista 100-% tukea voitaisiin myöntää maksimissaan yhteensä 
200 000 € kolmen vuoden aikana, mikä tarkoittaa 4-5 henkilön työllistämistä vuosittain. 
Käytännössä 100% -tuki loppuu toimijoilta, jotka työllistävät yli 4 henkilöä vuosittain. 
Toteutuessaan muutoksella on merkittävä vaikutus Kontti-ketjun ja muiden 100%-tukea 
käyttävien yksiköiden toimintaan ja tuloksenmuodostumiseen. Kontin osalta tulosvaikutus on 
maksimissaan 2,5 – 3 m€.  

 

- Liikkeen kansainvälisiä kokouksia vuonna 2022: Euroopan alueellinen konferenssi 
järjestetään Georgiassa huhtikuun lopulla. Sen pääpainopiste Ukrainan kriisissä sekä 
naapurimaiden kapasiteetissa, mutta myös muuttoliike ja ilmasto ovat ohjelmassa. Liiton 
yleiskokous päätettiin vuoden 2021 lopulla siirtää Geneveen koronapandemian vuoksi. 
Epidemia vaikuttaa edelleen kokoukseen muotoon, niin että delegaatioiden kokoa on 
pienennetty ja online-tilaisuuksia lisätty. Kokouksessa pidetään vaalit ja liitolle valitaan 
puheenjohtaja ja hallitus. Lisäksi päivitettävänä ovat ainakin veripalvelulinjaus, ensiapulinjaus 
sekä kansallisten yhdistysten kehittämiseen liittyvät linjaukset. Valtuutettujen neuvosto 
järjestetään heti yleiskokouksen perään. Myös sen valmistelu on siirretty pitkälti kevään 
aikana järjestettyihin online- työpajoihin. Keskeisin keskustelua herättävä asia on nk. Sevilla 
Agreement ja sen päivittäminen.  

 

- Ystävänpäiväkampanjan onnistumista: Kampanjan tavoitteiden toteutumista seurattiin 
yksityiskohtaisella mittaristolla. Lähes jokaisen mittarin kohdalla asetettu tavoite saavutettiin 
tai ylitettiin. Kampanjalle ja yksinäisyysbarometrille saatiin runsaasti näkyvyyttä mediassa, ja 
osastot järjestivät huomattavasti enemmän tapahtumia kuin edellisenä vuonna. Myös 
vaikuttajayhteistyö onnistui hyvin: sisällöt kiinnostivat omia ja vaikuttajien 
someseuraajia. Jatkokehityksen osalta todettiin erityisesti, että yritysyhteistyön tavoitteet ja 
yhteys muuhun kampanjaan täytyy suunnitella tarkemmin ja digimarkkinointiin täytyy uudessa 
konseptissa tuottaa paremmin sinne soveltuvia sisältöjä. Myös Punainen Risti tutuksi –iltoja oli 
vain kolme, mikä on merkki siitä, että piirit ja osastot eivät vielä osaa hyödyntää kampanjan 
antamaa näkyvyyttä muussa vapaaehtoisrekrytoinnissa.  

 

- Rasisminvastaisen viikon sisältöjä; ja  
 

- Auttajat Aulangolla vapaaehtoistapahtumaa huhtikuun alussa.  
 

*** 

 

Hallituksen edellisen kokouksen (28.1.) pöytäkirja on julkaistu verkkosivuilla. 

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 22.4, jolloin keskeisinä aiheina ovat lopullinen 

toimintakertomus ja tilinpäätös, raportti päätavoite 3:n toteutumisesta sekä sisäisen tarkastajan 

raportti.  

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

