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Järjestön hallituksen kokous 22.4.2022 
 

Järjestön hallituksen 22.4.2022 pidetyn kokouksen keskeisenä aiheena oli tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen hyväksyminen. Hallitus käsitteli kattavasti järjestön taloutta kuullen piirien 

tuloksista ja osastojen taloudesta, varainhankinnan kehityksestä, talouden tasapaonottamisen ohjelman 

toteutumisesta sekä tarkastusvaliokunnan huomioista järjestön toimintaan liittyen.  

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 
 
Hallitus käsitteli kokouksessaan 25.3. luonnosta keskushallinnon toimintakertomukseksi, 
tuloslaskelmaksi ja taseeksi. Tässä kokouksessa hallituksen käsittelyssä oli viimeistelty 
toimintakertomus sekä tilinpäätös. Hallitus kuuli esittelyn keskushallinnon tilinpäätöksestä vuodelta 
2021 sekä tarkastusvaliokunnan huomiot toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.  
 
Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman. Sähköisesti allekirjoitettu 
toimintakertomus lähetetään vahvistettavaksi valtuustolle kokouksessa 20.5.2022. 
 
Piirien tulokset 2021 
 
Hallitukselle esiteltiin piirien vuoden 2021 tilinpäätösten yhteenveto. Piirien tulos on talousarvioita 
selvästi parempi. Hyvä kirjanpidollinen tulos johtuu hyvästä sijoitustoiminnan tuloksesta ja siitä, että 
kokonaistasolla piirien kulut toteutuivat budjetoitua ja edellistä vuotta pienempänä. Kaiken kaikkiaan 
piirien talous on kehittynyt oikeaan suuntaan talouden tasapainottamistarpeista käytyjen keskusteluiden 
pohjalta.  
 
Sijoitustoiminnan merkitys piirin talouden kannalta on viime vuosien aikana kasvanut, jonka vuoksi 
sijoitustoiminnan hoitokäytäntöihin, yhteiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymän sijoitustoiminnan 
toteuttamiseen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Vastaanottotoiminnan tulos kasvatti 
piirien kirjanpidollisen tuloksen ylijäämäiseksi. Piirikohtaiset erot ovat kuitenkin merkityksellisiä. 
 
Talousympäristön muutos (talouskasvun hidastuminen, inflaation kasvu välillisine vaikutuksineen, 
korkotason nousu) tulee voimakkaasti heikentämään myös piirien tuloskehitystä. Piirien tietoisuus ja 
toimenpiteet tasapainoisen talouden vaatimuksista on kuitenkin lisääntynyt ja toimenpiteitä on 
käynnistetty.  
Osastojen talouden osalta hallitus kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että huomattava osa osastoista ei 
ole toimittanut tilinpäätöksiään, mikä on ongelmallista toiminnan ja talouden valvonnan näkökulmasta.  

 
Sisäisen tarkastajan raportti ja tarkastusvaliokunnan arvio  
 
Tarkastusvaliokunta käsitteli maaliskuun kokouksessaan keskushallinnon toimintakertomusta ja 
tilinpäätöstä sekä sisäisen tarkastajan raporttia toiminnastaan. Sisäisen tarkastajan raportteja on 
käsitelty myös hallituksessa, piirien hallituksessa sekä toimivan johdon kokouksissa vuoden 2021 
aikana.  
 
Hallitus kuuli tarkastusvaliokunnan huomioista koskien järjestön toimintaa. Valiokunta katsoo, että 
järjestön prosessit ja johtaminen ovat kehittyneet viime vuosina. Kuitenkin valiokunta haluaa nostaa 
esille, että järjestön hyvä johtaminen, johtamisjärjestelmän sekä toimintamallien kehittäminen ovat 
keskeisiä onnistumistekijöitä. Valiokunta huomioi hallitukselle, että järjestön sisäisten palvelujen 
yhtenäistäminen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen on hyvin alkanut prosessi mutta ei vielä riittävää. 
Tukipalvelutoimintoja on syytä edelleen keskittää. Valiokunta pitää myös tärkeinä sekä 
hankintatoiminnan kehittämistä että henkilöstölinjausten ja -toimintojen yhdenmukaistamista. 
 
Sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja toteutusta valiokunta pitää hyvänä. Valiokunta korostaa   
tarkastusten perusteella tehtyjen toimenpidesuunnitelmien toteutuksen seurantaa. 
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Keskustelussaan hallitus korosti sisäisen tarkastuksen merkitystä hyvän hallinnon ja avoimen ja 
läpinäkyvän toimintakulttuurin vahvistamisessa. Hallitus päätti ottaa tarkastusvaliokunnan ja sisäisen 
tarkastajan havainnot esille myös yhteisissä tapaamisissaan piirien hallitusten kanssa. Lisäksi hallitus 
pyysi pääsihteeriä ottamaan huomioon tarkastusvaliokunnan havainnot vuoden 2023 
toimintasuunnitelman valmisteluissa sekä tarpeellisilta osin yleiskokoukselle valmisteltavan 
toimintalinjauksen 2024-2026 sisällössä.  
 
Talouden tasapainottamisen ohjelma  
 
Järjestön hallitus on vahvistanut yleiskokouskaudelle talouden tasapainottamisohjelman ja 
kokouksessaan hallitus kuuli raportin ohjelman toimeenpanosta. Vuoden 2021 osalta keskustoimiston 
tulos on ylijäämäinen ja suurin yksittäinen syy talousarviota suurempaan tulokseen on 
sijoitusomaisuuden tuotot. Vuoden 2021 osalta voidaan myös todeta, että kokonaisuudessaan 
talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisia kustannussäästöjä on saatu aikaan 
määritellyissä kuluryhmissä yhteensä lähes tavoiteltu määrä.  
 
Kuluvan vuoden talousnäkymiin vaikuttavat erityisesti pandemia ja Ukrainan sota, jotka lisäävät avun 
tarvetta ja vaikeuttavat yleisesti talouskehityksen arviointia. Sijoitustuottojen kehittyminen on 
keskipitkällä aikavälillä aleneva; kuluvan vuoden sijoitustoiminnan tuloksen näkökulmasta odotukset 
ovat heikentyneet aikaisemmasta. 
 
Eri tekijöiden yhteisvaikutusta on vaikea arvioida kokonaistasolla tällä hetkellä, jotta keskustoimiston 
talouden kehitystä voisi riittävän luotettavasti arvioida vuoden 2022 osalta. Järjestön on edelleen 
etsittävä kustannustehokkaita toimintatapoja keskipitkällä aikavälillä.  
Muuttuneessa tilanteessa vuoden 2022 osalta talouden tasapainottamisohjelman mukaiset tavoitteet 
on vaikea saavuttaa kustannussäästöjen kautta. 
 
Hallitus päätti, ettei aikaisemmin tehtyjä päätöksiä talouden tasapainottamisen tavoitteista muuteta, 
vaikka toimintaympäristön muutokset ovatkin olleet suuria. Hallitus jatkaa keskustelua 
toimintatapoihin tarvittavista muutoksista.  
 
Raportti toimintalinjauksen päätavoitteen 3 ”Luottamus ja vastuullisuutta rakentava 
yhteiskunta” toteutumisesta  
 
Hallituksen kokonaisaikataulun mukaisesti hallitukselle raportoidaan päätavoitteiden 
toimeenpanosta. Tässä kokouksessa vuorossa oli päätavoite 3 (Luottamusta ja vastuullisuutta 
rakentava yhteiskunta). 
 
Punaisen Ristin vuosittaiset kampanjat ovat näkyvä osa toimintaa valtakunnallisesti ja paikallisesti. 
Vuoden 2022 aikana Kampanjoinnin ja viestinnän menetelmiä käytetään myös muissa tilanteissa. 
Aktiivisella keskustoimiston, piirien ja vapaaehtoisten yhteistyöllä on mobilisoitu vapaaehtoisia 
toimintaan ja samalla tuotu esille vapaaehtoistoiminnan merkitystä koronakriisin ja Ukrainan konfliktin 
hoitamisessa. Ihmisten auttamisenhalua kanavoidaan Oma Punainen Risti -järjestelmän kautta ja 
rekisteröityneiden määrä onkin noussut voimakkaasti. Tällä hetkellä Omassa on noin 23 000 
rekisteröitynyttä käyttäjää.  
 
Perinteisillä tiedotusvälineillä on yhä suuri merkitys yhteiskunnallisen keskustelun painopisteiden 
luojina. Koronakriisin, Afganistanin vallanvaihdon ja Ukrainan konfliktin aikana Punaisen Ristin 
asiantuntijat ovat olleet näkyvästi esillä tuoden esiin erityisesti hädänalaisten ja tukea tarvitsevien 
ihmisten tilannetta.   
 
Vuoden 2021 aikana päivitettiin useiden toimintalinjausten tavoitteiden ja toimintamuotojen, 
esimerkiksi Vapepa-verkoston viestintäsuunnittelua. Samanaikaisesti reagoitiin ja ennakoitiin 
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viestintäsuunnittelussa nopeasti muuttuviin tilanteiseen laatimalla jatkuvasti päivittyviä pääviestejä 
esimerkiksi Ukrainan konfliktin kohdalla.  
 
Punainen Risti osallistuu aktiivisesti lainsäädännön muutosten valmisteluun ja arviointiin. Lausunnot 
perustuvat järjestön asiantuntemukseen, periaatteisiin ja arvoihin. Vaikuttamistyön tavoitteena on 
parantaa avunsaajien tilannetta ja vahvistaa kansalaistoiminnan edellytyksiä. Paikallistasolle 
ulottavaa aiempaa suunnitelmallisempaa ja avointa vaikuttamistyötä on suunniteltu yhteistyössä 
vapaaehtoisten kanssa mm. Auttajat Aulangolla -vapaaehtoistapahtuman työpajassa.  
 
Punainen Risti on myös pääyhteistyökumppani Tiedekeskus Heurekan loppuvuodesta 2021 
avautuneessa luonnonkatastrofeja käsittelevässä näyttelyssä. SPR:n globaalikasvatuksen 
oppimateriaalit on kytketty näyttelyyn.  
 
Suomen Punaisen Ristin toiminta ja Punaisen Ristin merkki tunnetaan suomalaisten keskuudessa 
laajasti. Mielikuva rakentuu näkyvästä kotimaan vapaaehtoistoiminnasta, tehokkaasta 
kansainvälisestä avustustyöstä ja monikanavaisesta viestinnästä. Vuoden 2021 alussa käynnistynyt 
tavoitemielikuvan määrittely ja sen perusteella tehty brändiohjeistus valmistuivat vuoden 2022 alussa. 
Brändityön painopiste on nyt siirtynyt käyttöönottoon, koulutukseen, tukeen ja seurantaan.  

 
Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämä Punaisen Ristin Yksinäisyysbarometri julkaistiin 
helmikuussa. Punainen Risti selvitti barometrissa ensimmäistä kertaa laajemmin yksinäisyyttä, syitä 
yksinäisyyden taustalla ja sen vaikutuksia. Tavoitteena on jatkossa seurata säännöllisesti 
yksinäisyyden tilaa Suomessa. Tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, viestinnässä ja 
vaikuttamisen välineenä.  
 
Myös Oma Punainen Risti -järjestelmä tuottaa jatkuvasti tarkentuvaa tietoa järjestön 
vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistoiminnan tilastointia uudistettiin, jonka seurauksena osastojen 
tilastokyselyyn vastaaminen helpottui ja vastausten määrä lisääntyi.  
 
Maaliskuussa 2022 järjestetyn rasisminvastaisen viikon kampanjaviestinnän painopiste oli 
sosiaalisessa mediassa. Kampanjan keskiössä oli rakenteellinen rasismi ja erityisesti nuorten 
kokemukset rasismista. Rasisminvastaisen viikon kampanjoinnin tavoitteena on luoda turvallista 
yhteiskunnallista tilaa rasismin vastustamiselle. Myös Punaisen Ristin omassa toiminnassa on esteitä 
ja kaikki eivät pääse mukaan toimintaan. Yhteydet maahanmuuttajayhteisöihin valtakunnallisesti ja 
piiritasolla ovat kuitenkin parantuneet monikielisen koronahankkeen myötä. 
 
Muut asiat  
  
Hallitus hyväksyi uusitun graafisen ohjeen ja sai loppuraportin osastojen toimintatuen käytöstä. 
Hallitus päätti Inhimillisen kädenojennuksen saajan, joka julkistetaan Punaisen Ristin päivän 
aamukahveilla 6.5.   
 
Hallitus sai tiedoksi raportit valiokuntien ja johtokuntien kokouksista. 
 

- Veripalvelun johtokunta käsitteli kokouksessaan 6.4. erityisesti Veripalvelun muuttoa, johon 
liittyy sekä logistisia että tietoturvaan liittyviä kriittisiä vaiheita. Lisäksi Veripalvelussa on 
vahvistettu ja vahvistetaan edelleen kyberturvallisuusvarautumista. Aihetta käsitellään erikseen 
hallituksessa sen elokuun kokouksessa.  

 

- Nuorten turvatalojen johtokunnan 30.3. pidetyn kokouksen keskeisenä aiheena oli digitaalisen 
turvatalotoiminnan kehittäminen ja rahoitus.  

 

- Tarkastusvaliokunnan kokouksessa 19.4. käsiteltiin hallituksen kokouksessa jo aikaisemmin 
esillä olleita tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä sisäisen tarkastajan vuosiraporttia.  



  HALLITUKSEN TIEDOTE 3/2022 
 
 

4 

 

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 

- Ukrainan konfliktiin liittyvää kotimaan ja kansainvälistä toimintaa sekä muutamia 
mainekysymyksiä:  
 
Kotimaan toiminnan osalta todettiin, että SPR:n ylläpitämien vastaanottokeskusten määrä 
lisääntyy jatkuvasti. Keskus-toimiston liikkuva perustamisyksikkö on toimintavalmiina tukemaan 
piirejä tarvittaessa ja liikkuvan terveysyksikön valmistelut ovat käynnissä. Se aktivoidaan 
mahdollisimman pian vokkien terveystarkastusten tukemiseksi. Helsingin sataman 
vastaanottopisteessä viranomaisten tukeminen edelleen käynnissä. Osana järjestökoordinaatiota 
on työn alla kysely järjestöverkostoille järjestöjen toiminnasta Ukrainan konfliktiin liittyen. 
Punainen Risti on ollut aktiivinen ruoka-avun varmistamiseksi Ukrainasta tulijoille. Tarvetta on 
ollut akuutisti esim. tilanteissa, joissa tilapäistä suojelua hakeva ei ole vielä päässyt 
vastaanottojärjestelmän palveluiden piiriin. Viranomaisten kanssa on käyty aktiivista ja 
säännöllistä keskustelua psykososiaalisen tuen tarpeesta ja toimenpiteistä Ukrainasta 
paenneille.  
 
Kansainvälisen toiminnan osalta kuultiin Ukrainan Punaisen Ristin, IFRC:n sekä ICRC:n 
toiminnoista sekä Suomen Punaisen Ristin roolista operaatiossa. Rahallisesti SPR on tukenut 
IFRC:n ja ICRC:n hätäapuvetoomuksia yhteensä 6.45M eurolla, josta 4 M€ on UM:n myöntämää 
tukea ja loput Katastrofirahastosta. Lisäksi on lähetetty tavara-apua ja tuettu lääkeostoja n. 1.1M 
eurolla. Operaation tueksi on lähetetty 32 avustustyöntekijää sisältäen logistiikkayksikön sekä 
viestintäyksikkö.  
 
Mainekysymyksinä käsiteltiin ICRC:n puheenjohtajan vierailun Moskovaan 23.-24.3. aiheuttamaa 
negatiivista mediahuomiota, sekä Ukrainan konfliktia paenneiden vastaanotto-olosuhteiden 
herättämiä kysymyksiä. Kumpaankin tilanteeseen reagointiin aktiivisella viestinnällä ja 
keskustelu on rauhoittunut.  

 

- STEA:n alustavaa tarkastuskertomusta: STEA toteutti tarkastuksen 04/2020 ja toimitti 
alustavan tarkastuskertomuksen SPR:lle 04/2022. Raportin valmistumisessa olleen huomattavan 
viiveen johdosta osa huomioista on jo osin vanhentuneita. Kuultiin STEA:n havainnoista, joista 
keskeisimmät liittyvät hallinnon yhdenmukaisiin menettelyihin läpi järjestön sekä vaikutusketjun 
kehittämiseen (toimintojen tavoitteiden muotoilu, mittarien vastaavuus, tulokset, vaikutukset). 
Järjestön vastine käsitellään hallituksen kokouksessa toukokuussa.  

 

- Ensiavun tavaramerkkejä: Punainen Risti Ensiapu Oy:lle siirrettiin sen perustamisen 
yhteydessä järjestön tavaramerkit EA1 ja EA2. Tavaramerkit on rekisteröity 2000-luvulla, mutta 
ne ovat olleet järjestön käytössä ainakin vuodesta 1965 alkaen. Kilpailija on hakenut 
tavaramerkkien mitätöintiä tai menettämistä. Asiassa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestön 
kanssa.  

 

- Punaisen Ristin viikkoa ja Suoja 2022 -harjoitusta: Punaisen Ristin viikkoa juhlitaan tänä 
vuonna varsin toiminnallisesti, erityisesti valmiusharjoituksen kautta. Ukraina-operaatioon liittyvä 
toiminta rajoittaa osin piirien mahdollisuutta osallistua harjoitukseen. Kampanjan muotoa ollaan 
kehittämässä tuleville vuosille.  

*** 

 

Hallituksen edellisen kokouksen (25.3.) pöytäkirja on julkaistu verkkosivuilla. 

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään ennen valtuuston kokousta 20.5, jolloin keskeisinä aiheina 

ovat toiminta- ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu vuodelle 2023, sekä raportti nuorten 

turvatalojen toiminnasta.   

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

