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SPR:n hallituksen kokous 27.-28.8.2021 
 
Järjestön hallitus piti syyskauden ensimmäisen kokouksensa 27.-28.8.2021. Hallitus pääsi tapaamaan 

kasvotusten ensimmäistä kertaa lähes vuoteen, ja vasta toisen kerran koko kautensa aikana. 

Seminaarimuotoisen kokouksen keskeisinä keskustelun aiheina olivat useat strategiset linjaukset: 

Veripalvelun strategia, järjestön omistajaohjauslinjaus, digitalisaatiolinjaus, kansainvälisen toiminnan 

linjaus sekä vastaanottotoiminnan rooli tulevaisuudessa. 

 

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2022  

 

Hallitus kävi edellisessä kokouksessaan toukokuussa lähetekeskustelun vuoden 2022 

toimintasuunnitelmasta. Elokuun kokouksessaan hallitus käsitteli tarkennetun toimintasuunnitelman 

2022 ensimmäistä luonnosta sekä kuuli taloussuunnitelman suuntaviivoista. Hallitus ei tehnyt 

muutoksia luonnokseen toimintasuunnitelmaksi. Lopullinen toimintasuunnitelma hyväksytään 

hallituksen kokouksessa marraskuussa.  

 

Hallitus kuuli järjestön välitinpäätöksen vuodelta 2021 sekä taloussuunnitelman lähtökohdista 

vuodelle 2022. Tulos on ollut aikaisempaa arviota parempi, johtuen erityisesti hyvästä 

sijoitustuotosta, mutta talouden tasapainottamisen ohjelman tulokset alkavat myös näkyä. Talouden 

tasapainottamisen ohjelmaa jatketaan aiemmin suunnittelun mukaisesti keskustoimistossa ja 

piireissä. Sitä täydennetään työryhmätyöskentelyllä, jossa päähuomio on toiminnan kehittämisessä 

ja toimintatapojen uudistamisessa kohdistamalla resursseja entistä strategisemmin ja esimerkiksi 

järjestössä tehtävien toimintojen päällekkäisyyksiä karsien.   

 

Taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä hallitus päätti, että piireille jaetaan järjestötukena 

yhteensä 2,09 milj. euroa vuonna 2022, kokouksessa esitetyn piirikohtaisen jaon mukaisesti.  

 

Digitalisaatiolinjaus 

 

Hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 Suomen Punaisen Ristin ensimmäisen digitalisaatiolinjauksen. 

Nykyisen linjauksen lähtökohtina on, että digitalisaatio mahdollistaa monipuolisemman ja 

nopeamman järjestötoiminnan ja mahdollistaa koko organisaatiolle uusia tekemisen tapoja. Korona-

aika on vauhdittanut erityisesti etätyöskentely ja –osallistumistapoja nopeasti, minkä lisäksi 

digitalisaatioon liittyy uutta regulaatiota, joka vaikuttaa erityisesti tietosuojakäytäntöihin ja 

digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen. On myös erittäin positiivista, että järjestön 

vapaaehtoiset toivovat jatkossa entistä aktiivisempaa roolia digitaalisten palveluiden suunnittelussa.  

 

Kokouksessaan hallitus kävi keskustelun digitalisaatiolinjauksessa tunnistetuista kehitystarpeista sekä 

digitalisaatiokehitykseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista järjestössä. Keskustelussaan 

hallitus katsoi olevan selvää, että järjestön tavoitteita ei voida tulevaisuudessa enää saavuttaa ilman 

digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä.  
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Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi päivittää syksyn 2021 aikana järjestön digitalisaatiolinjauksen. 

Päivitystyön yhteydessä nykyisen linjauksen lähtökohtia tarkastellaan uudestaan ja uusina lähtökohtina 

huomioidaan käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus, ennakoivuus reagoitaessa regulaation muutoksiin, 

vapaaehtoisten osallistuminen digikehitykseen, digitalisaatioon liittyvän yhteistyön ja kumppanuuksien 

merkitys ja erityispiirteet sekä tiedon korostuminen järjestötoiminnassa.  

 

Hallitus katsoi myös, että päivityksessä on tarve korostaa kehityksen nopeutta sekä tarvetta 

rohkeudelle ja selkeille tavoitteille. Käytännön työssä huomioidaan myös ne jäsenet ja toimijat, joiden 

osaamisessa on kehitettävää ja tarvittaessa tehdään kehitystyötä yhdessä joidenkin alueiden tai 

toimintamuotojen kanssa. Ohjaavina periaatteina toimivat käyttäjälähtöisyys, toimintatapojen 

parantaminen ja arjen helpottuminen.  

 

Veripalvelun strategia 

 

Veripalvelun strategia vuosille 2017-2021 on päättymässä tämän vuoden aikana, minkä vuoksi 

Veripalvelun johtokunta ja toimiva johto ovat aloittaneet uuden strategian valmistelun. Hallitus kuuli 

strategiaprosessin etenemisestä sekä ehdotuksista strategisiksi painotuksiksi. Keskustelussaan 

hallitus piti tärkeänä erityisesti digitalisaation tuoman muutoksen hyödyntämistä niin työn 

tekemisessä, asiakaskokemuksen parantamisessa kuin uusien mahdollisuuksien luomisessa. Strategia 

tulee hyväksyttäväksi järjestön hallitukseen syksyn tai talven aikana.  

 

Omistajaohjaus 

 

Vuonna 2017 hallitus hyväksyi järjestön ensimmäisen omistajapolitiikka-nimisen asiakirjan sen 

jälkeen, kun hallitus oli päättänyt perustaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n. Asiakirjaa päivitettiin vuonna 

2018 pienin täsmennyksin. Asiakirjassa tarkastellaan sekä sitä, milloin toiminta voidaan toteuttaa 

omistamisen kautta sekä omistajaohjauspolitiikkaa eli niitä menettelytapoja, joiden avulla 

omistamisen kautta toteutettua toimintaa johdetaan. Omistajapolitiikassa annetaan perusteet ja 

yleiset suuntaviivat myös laitosten toiminnalle ja tavoitteille.  

 

Hallitus kävi keskustelun omistajalinjauksen päivitystarpeesta keskushallinnon laitosten ja Punainen 

Risti Ensiapu Oy:n johtajien, sekä johtokuntien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa. Yleisesti 

nykyistä linjausta pidettiin pääosin toimivana, mutta hallitus pyysi pääsihteeriä käynnistämään 

omistajalinjauksen päivityksen tukemaan omistamisen kautta tapahtuvaa toiminnan järjestämistä ja 

sen aktiivista omistajaohjausta. Päivittämisen yhteydessä pyydettiin kiinnitettävän huomiota 

laitosten ja Ensiapu Oy:n kunkin erityispiirteisiin ja erilaisiin lähtökohtiin. Hallitus pyysi myös 

täsmennystä siihen, mitä omistaja odottaa kultakin toimijalta: selkeää roolitusta, rakennetta ja 

tavoitteita kullekin laitokselle ja yhtiölle. Samalla pyydettiin, että toimijarakenteen johdonmukaisuus 

arvioidaan. 

 

Vastaanottotoiminta  

 

Hallitus kävi alustavan keskustelun järjestön harjoittaman vastaanottotoiminnan toimintaympäristön 

muutoksista ja strategisesta suunnasta. Järjestön turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta on tähän 
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asti järjestetty sopimuspohjaisesti suoraan Maahanmuuttoviraston kanssa. Syksyn 2015 myötä 

vastaanottotoiminnan kenttä laajeni ja toimintaa alkoivat harjoittaa myös useat voittoa tavoittelevat 

yritykset. Tämä on johtanut siihen, että järjestön piirien harjoittama vastaanottotoiminta katsotaan 

elinkeinotoiminnaksi ja siten veronlaiseksi.  

 

Tätä taustaa vasten on olemassa riski, että ulkopuolisista tekijöistä johtuen jokin osa Suomen 

Punaisen Ristin aikaisemmin yleishyödylliseksi katsotusta toiminnasta voi jatkossa muuttua 

elinkeinotoiminnaksi, mikäli yksityiset toimijat alkaisivat harjoittaa muuta vastaavan sisältöistä tai -

kaltaista toimintaa. Laajetessaan trendi saattaa johtaa siihen, että järjestön yleishyödyllisyyttä ei 

voida taata edes siinä tapauksessa, että se toimii SPR-asetuksen velvoittamana viranomaisia 

avustavassa tehtävässä, viranomaisen pyynnöstä. 

 

Samaan aikaan Maahanmuuttovirasto valmistelee vastaanottotoiminnan kilpailuttamista, joka 

tehdään todennäköisesti syksyn 2021 aikana. Tulevaa muutosta ennakoiden keskustoimisto ja piirit 

ovat perustaneet työryhmän, jonka pääasiallinen tehtävä on arvioida vastaanottotoiminnan 

kilpailutukseen osallistumista ja siitä pois jättäytymistä puoltavia ja estäviä tekijöitä sekä eri 

vaihtoehtoihin liittyviä riskejä. Kilpailutukseen osallistuminen tuo mukanaan riskejä, joiden vaikutus 

voi olla hyvinkin laaja järjestön koko toiminnalle. Näistä keskeisimmät liittyvät järjestön 

humanitaariseen tehtävään, järjestön riippumattomuuteen sekä viranomaisia avustavan roolin 

hämärtymiseen.  

 

Kokouksessa hallitus päätti käynnistää keskustelut viranomaisten kanssa arvioidakseen järjestön 

viranomaisia avustavan varautumis- ja valmiustoiminnan yleishyödyllisyyden asemaa. Hallitus merkitsi 

tiedoksi kilpailutusta valmistelevan työryhmän työn ja päättää vastaanottotoiminnan kilpailutukseen 

osallistumisesta tai siitä pois jättäytymisestä myöhemmin syksyn 2021 tai talven 2022 aikana saatuaan 

analyysin siihen liittyvistä riskeistä.  

 

Kansainvälisen avustustoiminnan linjaus  

 

Suomen Punaisen Ristin edellinen kansainvälisen avun linjaus on ollut vuosille 2015–2017 ja se 

edellyttää päivittämistä.  Hallitus käsitteli ensimmäisen luonnoksen linjaukseksi. Luonnoksessa 

nostetaan esiin neljä keskeistä suuntaa, joihin järjestön kansainvälisen avustustyön tulisi tehtyjen 

analyysien perusteella erityisesti keskittyä seuraavien vuosien aikana: vaikuttavuus-

orientoituneisuus; muutoskyvykkyys; tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus sekä paikallisuus.   

  

Linjauksen tavoitteena on tarkentaa strateginen suunta ja painopiste kansainväliselle 

avustustoiminnalle vuoteen 2030 asti huomioiden nykyisen toiminnan vahvuudet ja heikkoudet sekä 

toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat. Hallitus piti luonnosta hyvänä ja toivoi, että siinä 

tuotaisiin vahvemmin esille toiminnan verkottuneisuus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 

Linjaus tulee hallituksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2021.   
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Muut asiat 

 

Hallitus vahvisti SPR:n Hämeen ja Varsinais-Suomen piirien päätökset perustaa kiertotalous-

ketjulaitos kahden piirin yhteistyönä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa alueellista 

varainhankintaa, vahvistaa vapaaehtoistoimintaa ja lisätä ympäristö- ja ilmastonmuutostietoisuutta. 

Osana päätöstä hallitus edellytti, että kiertotalous- ja Kontti-ketjut työskentelevät yhdessä 

varmistaakseen tarpeellisen yhteistoiminnan. Lisäksi hallitus edellytti, että kiertotalous-ketju ei 

toiminnassaan käytä Punaisen Ristin merkkiä ja noudattaa järjestön tunnuksen käytöstä annettuja 

sääntöjä. Ketjun toiminnasta raportoidaan hallitukselle alkuvuodesta 2023. 

 

Hallitus sai tiedoksi raportin osastojen toimintatuen käytöstä. Lopullinen raportti hallitukselle 

annetaan maaliskuussa 2022. 

Hallitus täydensi ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmää, sekä teki omasta toiminnastaan 

itsearvioinnin. 

Hallitus sai tiedoksi raportit valiokuntien, toimikuntien ja johtokuntien kokouksista. Ensiapu- ja 

terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokouksesta on julkaistu oma tiedote RedNetissä. Lisäksi 

kuultiin Kontti-johtokunnan kokouksesta toukokuulta: Ketjun johtaja esitteli alkuvuoden myynti- ja 

tuloskehityksen, joka on toteutunut edellisessä kokouksessa arvioitua paremmin. Johtokunnassa 

käsiteltiin myös Kontti-ketjun kevään henkilöstökyselyn tulokset ja muita työnjohdon ja hallinon 

henkilöstöön liittyviä avainlukuja. Erityisesti kokouksessa käytiin keskustelua ketjun strategian 

toteutuksen edistymisestä ja suuntaviivoista vuoden 2022 toimintasuunnitelman työstöön.  

 

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 

- kansainvälistä toimintaa: Afganistanin tilannetta, Haitin maanjäristyksen 

avustusoperaatiota sekä Myanmarin ja Etiopian tilannetta. Afganistanissa Punainen Puolikuu 

ja kansainvälinen Punaisen Ristin liike ovat tällä hetkellä toimintakykyisiä, mutta tilanne on 

epävarma. SPR:n tukemat jo käynnissä olevat ohjelmat mm. ruokaturvaan ja terveys-

vesi/sanitaatio -ohjelmaan jatkuvat toistaiseksi. Kotimaassa SPR on avustanut viranomaisia 

lentokentällä evakuoitujen henkilöiden vastaanottamisessa jakamalla materiaalista apua sekä 

tarjoamalla henkistä tukea. Haitille on lähetetty tietoliikenne-ERU sekä hallituksen kokouksen 

aikana myös kenttäsairaala. Katastrofirahastosta on osallistuttu liiton hätäapuvetoomukseen. 

Lisäksi kuultiin liiton uudesta avustusohjelmasta Välimerellä, joka tehdään yhteistyössä SOS 

MEDITERRANEE -järjestön kanssa. SPR on antanut operaatiolle delegaattitukea sekä antaa 

mahdollisesti rahallista tukea Katastrofirahastosta.   

 

- Kesän 2021 valmiustoimintaa: moni osasto jatkoi rokotuksissa tukemista (n. 40 kuntaa), minkä 

lisäksi oli useita kymmeniä kotimaan avun tehtäviä sekä etsintöjä. Yksittäisinä nostoina 

kuultiin mm. Taivalkosken osaston toiminnasta Paula-myrskyssä, Asikkalan vedenjakelusta, 

Kärkölässä annetusta henkisestä tuesta sekä Kalajoen metsäpaloissa avustamisesta.   

 

- Kesän viestintää: kesällä SPR-somessa parhaiten menestyivät helle- ja ensiapuaiheiset 

julkaisut. Julkaisut oli tuotettu jo aiemmin, mutta niillä reagoitiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62257
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korkeat lämpötilat sekä jalkapallon EM-kisoissa puhuttanut Christian Eriksenin tapaus.

Elokuussa Punainen Risti näkyi vahvasti mediassa Afganistanin ja Haitin katastrofien 

yhteydessä.   

 

- Nälkäpäivän kampanjaa ja siihen liittyviä uusia avauksia.   

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja seuraava kokous 

 

Hallituksen edellisen varsinaisen kokouksen (21.5.2021) pöytäkirja on julkaistu järjestön 

verkkosivuilla.  

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 8.10.2021. Tuolloin esityslistalla on mm. valtuuston 

kokouksen koollekutsuminen, keskustoimiston päivitetty johtosääntö sekä Vapepan toimintaan 

liittyvä aloite.  

 

 

https://www.punainenristi.fi/tyomme/jarjestotoiminta/hallitus-ja-valtuusto/

