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Järjestön hallituksen kokous 20.5.2022 
 

Järjestön hallitus piti kevätkauden viimeisen kokouksensa juuri ennen valtuuston kokousta 20.5.2022. 

Kokouksen keskeisenä aiheena oli vapaaehtoistoiminnan linjaus. Lisäksi hallitus kuuli raportin Nuorten 

turvatalojen toiminnasta, päätti vastineesta STEA:n alustavaan tarkastusraporttiin ja käsitteli mm. tulevaa 

IFRC:n yleiskokousta.  

 

Vapaaehtoistoiminnan linjaus 
 
Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan linjaus hyväksyttiin järjestön 
yleiskokouksessa vuonna 2002 ja uudistettu linjaus 2008. Yleiskokouksessa 2020 Helsingin ja 
Uudenmaan piiri esitti aloitteen voimassa olevan vapaaehtoistoiminnan linjauksen päivittämistä 
vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Yleiskokous vastasi aloitteeseen, että järjestön 
vapaaehtoistoiminnan linjaus päivitetään vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön tarjoamia 
mahdollisuuksia ja haasteita sekä järjestön tämän hetken tarpeita. 
 
Järjestön hallitus asetti valiokunnan valmistelemaan vapaaehtoistoiminnan linjausta. Linjauksen 
sisältöä on työstetty vuoden 2021 ja kevään 2022 aikana vapaaehtoislinjausta valmistelevan 
valiokunnan lisäksi keskustoimiston ja piirien työntekijöiden eri tilaisuuksissa sekä vapaaehtoisten 
voimin mm. avoimissa webinaareissa. Työn taustalla on käytetty myös Punaisen Ristin liiton linjauksia.  
 
Luonnoksessa nostetaan esiin viisi keskeistä asiaa: 
 

- Punaisen Ristin vapaaehtoisia tarvitaan yhä enemmän, sillä nykyään on yhä enemmän erilaisia 
tilanteita, missä ihmiset tarvitsevat apua. 

- Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi auttaa missä päin Suomea tahansa. Lähitapaamisten ja 
lähitoiminnan lisäksi vapaaehtoinen voi auttaa myös verkossa.  

- Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan on helppo tulla mukaan.  
- Emme hyväksy seksuaalista häirintää, syrjintää tai rasismia. 
- Toimintamme on ilmastoystävällistä.  

 
Linjauksen valmistelussa on yhtenä keskeisenä teemana noussut esiin, miten linjataan vapaaehtoisille 
maksettavat palkkiot. Edellisessä vapaaehtoislinjauksessa on lähdetty siitä, että vapaaehtoisuus on 
vastikkeetonta, eikä vapaaehtoistehtävistä ole maksettu palkkioita. Järjestössä on kuitenkin tällä 
hetkellä olemassa käytäntöjä, jotka poikkeavat yhteisesti päätetystä linjasta ja palkkioita maksetaan 
osalle kouluttajista. Palkkiopohjainen koulutusjärjestelmä ei ole linjassa Punaisen Ristin periaatteiden 
ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvan toimintamallin kanssa. Nyt hallitukselle esitellyssä 
linjausluonnoksessa ei esitetä muutosta olemassa olevaan linjaukseen kouluttajien palkkioista.  
 
Kokouksessaan hallitus yhtyi linjauksessa esille tuotuun jo olemassa olevaan palkkioita koskevaan 

linjaan. Keskustelussa hallitus huomioi jatkokehityksen aiheiksi lisäksi: 

- tarkennetaan, että kaikki vapaaehtoiset ovat järjestön vapaaehtoisia, eivät tietyn osaston tai 
piirin vapaehtoisia. Vapaaehtoisuus ylittää rakenteelliset rajat;  

- linjataan, että vapaaehtoistoimijoille tarjotaan erilaisia tuen muotoja ja tarkennetaan, mitä ne 
voivat olla, kuten vertaistuki, yhteiset tilaisuudet, koulutus, työn ohjaus ja muut tarkemmin niitä 
kuvaten; 

- vapaaehtoisille voisi jakaa myös todistuksia toimintaan osallistumisesta; 

- kuvataan vapaaehtoistoiminnan monet muodot, auttamisen lisäksi myös hallinto ja 
lahjoittaminen ovat vapaaehtoisuutta. 
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Lisäksi hallitus huomioi, että osa vapaaehtoistoiminnasta on piiritasolla ammatillistunut, kun keskeisiä 

vapaaehtoistehtäviä on ryhdytty tekemään työntekijävoimin. Vapaaehtoisille tulisi voida tarjota myös 

haastavia vapaaehtoistehtäviä.  

Luonnos linjaukseksi lähetetään järjestökäsittelyyn syksyllä 2022 ja linjaus tulee hallituksen 
päätöskäsittelyyn sen marraskuun kokoukseen. 
 
Raportti Nuorten turvatalojen toiminnasta 
 
Hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen mukaisesti hallitus seuraa laitostensa toimintaa 
johtokuntien raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon raportit laitoksen 
toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi 
hallitukselle nuorten turvatalojen toimintaympäristön kehityksestä ja toiminnasta viime vuosina sekä 
tulevaisuuden kehityskohteista. 
 
Koronaepidemia on vaikuttanut avun tarpeen kasvuun mutta samalla majoitusta ei ole voitu tarjota 
entiseen tapaan. Toiminnasta saatu palaute asiakkailta on erinomaista. Hallituksen vahvistamat 
omistajaohjauksen tavoitteet on koettu turvataloilla hyödyllisiksi. Hyvinvointialueiden uudistus vaikuttaa 
nuorten turvataloihin voimakkaasti ja siihen on reagoitu järjestöverkostoissa sekä yhdessä 
keskusteluissa kuntien ja STEA:n kanssa. Rahoituksen pitkäjänteisyys pyritään turvaamaan. Lisäksi 
digitaaliseen vapaaehtoistoimintaan ja palveluihin panostetaan voimakkaasti, ja tavoitteena tarjota 
digitaalisen vapaaehtoistoiminnan kokonaisuus, johon on helppo tulla mukaan ja löytää mielekästä 
tekemistä, asuinpaikasta riippumatta.  
 
Keskustelussaan hallitus nosti esille erityisesti turvataloissa vietettyjen majoitusvuorokausien kehityksen 
ja siihen vaikuttamisen koronaepidemian jälkeen, avun tarjoamisen niillä paikkakunnilla, joissa turvataloa 
ei ole sekä vapaaehtoisten koulutuksen ja tuen. 

 
Vastine STEA:n alustavaan tarkastusraporttiin 
 
STEA toteutti järjestön ohjelmia koskevan tarkastuksen kaksi vuotta sitten huhtikuussa 2020 ja toimitti 
alustavan tarkastuskertomuksen järjestölle huhtikuussa 2022. Tarkastuksen ja raportin välinen kahden 
vuoden aikaviiveen johdosta osa huomioista on jo osin vanhentuneita ja/tai korjattu raportin suositusten 
mukaisesti. STEA:n raportti painottaa myös tarkastusvaliokunnan esiin nostamia kysymyksiä, kuten 
hallinnon yhdenmukaiset menettelyt läpi järjestön sekä vaikutusketjun kehittäminen (toimintojen 
tavoitteiden muotoilu, mittarien vastaavuus, tulokset, vaikutukset). Tarkastuksen opit käsitellään 
laajennetussa johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa syksyllä 2022. 
 
Hallitus käsitteli sille valmistellun vastineen raporttiin. Vastineessa tuodaan esille STEA-rahoituksen 
merkitys järjestön kotimaan toiminnalle, sekä avataan joitakin raportissa väärin ymmärrettyjä seikkoja 
järjestön strategiasta ja toimintatavoista. Hallitus hyväksyi vastineen STEA:n alustavaan 
tarkastusraporttiin ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan vastineen lähetettäväksi STEA:lle. 
 
Kryptovaluuttalahjoitukset 
 
Järjestöä on lähestytty turvallisen kryptovaluuttalahjoitusten toteutustavan mahdollistamiseksi. Kyse on 
uuden valuutan, kryptovaluutan, lisäämisestä lahjoitusvaluutaksi. Hallitus totesi, että olemassa on 
muitakin toimijoita kuin järjestöä lähestynyt taho, mutta koska kyse on suurimpiin kuuluvista kotimaisista 
toimijoista, pidettiin esitettyä valintaa oikeana.  

 
Hallitus päätti perustaa tilin Coinmotion Oy -nimiseen kryptovaluuttojen vaihdantaan ja säilytykseen 
keskittyvään yritykseen kryptovaluutassa tapahtuvan lahjoittamisen tekemiseksi turvallisesti. 
Coinmotion Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa virtuaalivaluutta 
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palveluntarjoajana. Coinmotion Oy noudattaa myös sääntelyn edellyttämiä toimintatapoja asiakkaiden 
varojen alkuperän selvittämisessä. 
 
Samalla hallitus edellytti, että kryptovaluutassa tehdyt lahjoitukset muunnetaan viiveettä 
kirjanpitovaluuttaan kurssierojen minimoimiseksi.  
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton yleiskokous ja valtuutettujen neuvosto kesäkuussa 
2022 
  
Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton yleiskokous järjestetään Genevessä 19.-
21.6.2022 ja se jälkeen pidetään liikkeen yhteinen valtuutettujen neuvosto 22.-23.6.2022. Kummatkin 
kokoukset järjestetään Covid-19 pandemian takia puoli vuotta myöhässä. Pandemian vaikutuksesta 
osallistujamäärä on rajoitettu kolmeen henkilöön, joista yhden tulee olla nuorisoedustaja. Lisäksi on 
mahdollisuus online-osallistumiseen rajatulle määrälle henkilöitä. 
  
Liiton yleiskokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa ja 20 hallituksen jäsentä. 
Puheenjohtajaehdokkaita on kaksi: istuva puheenjohtaja Francesco Rocca sekä Turkin Punaisen 
Puolikuun puheenjohtaja. Varapuheenjohtajat valitaan kultakin neljältä sääntömääräiseltä alueelta. 
Kyseessä on ensimmäinen yleiskokous, jossa hallitusehdokkaista täytyy valita ainakin kaksi eri 
sukupuolten edustajaa. Vaalien lisäksi esityslistalla on vapaaehtoislinjaus, kansallisen yhdistyksen 
kehittämislinjaus, veripalvelulinjaus, suojelu, sukupuoli ja mukaan ottaminen (PGI) -linjaus sekä 
ensiapulinjaus, luonnononnettomuudet ja ilmastokriisi sekä työryhmiä integriteetistä ja 
varainhankinnasta.  
 
Valtuutettujen neuvoston esityslistalla on asiakirjat erityisesti: 
 

- ilmasto- ja ympäristö peruskirjan vahvistamisesta 

- kaupunkisodasta 

- maahanmuutosta 

- ydinaseiden kiellosta 

- potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta 

- liikkeen koordinaatiota käsittelevän Sevilla sopimuksen arvioinnista; ja 

- humanitaarisen datan suojelusta.  
 
Hallitus kuuli esittelyn kokousten sisällöstä ja päätti antaa valtuudet osallistua Liiton yleiskokoukseen 
sekä valtuutettujen neuvostoon Elli Aaltoselle, Kristiina Kumpulalle sekä Sanna Mäntysaarelle 
nuorisoedustajana. Hallitus valtuutti valtuuskunnan määrittämään järjestön kannat sekä vaaleihin että 
käsiteltäviin asiakysymyksiin. 
 
Muut asiat  
  
Hallitus sai tiedoksi vuoden 2021 toimintatilastot. 
 

*** 

 

Hallituksen edellisen kokouksen (22.4.) pöytäkirja on julkaistu verkkosivuilla. 

 

Hallituksen seuraava varsinainen kokous pidetään seminaarimuotoisena 2.- 3.9., jolloin 
keskeisinä aiheina ovat toiminta- ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu vuodelle 2023, 
toimintalinjaus 2024-2026, hallituksen itsearviointi, järjestötukimalli sekä järjestön eettinen 
toimintakulttuuri.  
 
Mikäli vastaanottotoiminnan kilpailutus tulee ajankohtaiseksi ennen hallituksen seuraavaa kokousta, 
pidetään hallituksen ylimääräinen kokous kesäkuussa.   

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

