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Järjestön hallituksen ylimääräiset kokoukset kesällä 2022 ja seminaari 2.-3.9.2022 
 

Järjestön hallitus piti kesän aikana kaksi ylimääräistä kokousta vastaanottotoiminnan kilpailutukseen 

liittyen. Hallituksen varsinainen kokous pidettiin seminaarimuotoisena syyskuun alussa, ja sen 

keskeisenä aiheena oli tulevan toimintalinjauksen valmistelu.  

 

Vastaanottotoiminnan kilpailutus 

 

Hallitus piti ylimääräiset kokoukset 9.6. ja 8.7. vastaanottotoiminnan kilpailutukseen liittyen. 30.5. 

Maahanmuuttovirasto lähetti usealle piirille tarjouspyynnön vastaanottotoiminnan järjestämisestä eri 

alueilla. Koska kyse on SPR-asetuksen 52 §:n mukaisesta laajakantoisesta ja merkittävästä asiasta, 

päätöksen kilpailutukseen osallistumisesta tekee järjestön hallitus. 

 

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus kuuli esittelyn asiasta, mutta koska 30.5. avautunut kilpailutus 

oli keskeytetty 6.6, eikä uudelleen avattavan kilpailutuksen ehdot olleet selvillä, hallitus päätti siirtää 

asian käsittelyn siihen asti, että kilpailutus on uudelleen avattu.     

  

Kilpailutus avattiin uudelleen 29.6. ja kokouksessaan 8.7. hallitus päätti, että Suomen Punainen Risti 

voi osallistua vastaanottotoiminnan kilpailutukseen. Päätöksen tarjouksen jättämisestä oman piirinsä 

osalta tekee kyseessä oleva piiri. Hallitus kuitenkin edellyttää, että kilpailutuksen seurauksena 

Maahanmuuttoviraston kanssa mahdollisesti solmittaviin sopimuksiin lisätään viittaus järjestön 

tarkoitukseen ja periaatteisiin.  

 

Toimintalinjaus 2024-2026 

 

Syyskauden ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan 2.-3.9. hallitus piti työpajan toimintalinjauksen 

painopisteistä. Seuraava yleiskokous pidetään Joensuussa 10.-11.6.2023 ja yleiskokouksessa 

hyväksytään järjestön toimintalinjaus. Hallitus päätti kokouksessaan 28.1.2022, että hallituksen esitystä 

yleiskokoukselle valmistellaan Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton (IFRC) 2030-

strategian pohjalta. Tämän päätöksen mukaisesti toiminnan strategiset painopisteet ovat varautumisen 

ja valmiuden vahvistaminen, hyvinvointi ja terveys yhteisössä sekä luottamusta ja vastuullisuutta 

rakentava yhteiskunta.   

  

Kevään 2022 aikana on järjestetty työpajoja, joiden tavoitteena on tehdä arviota toimintaympäristön 

muutoksista ja niiden vaikutuksista SPR:n toimintaan. Hallituksen omassa työpajassa käsiteltiin järjestön 

valmiuden painopisteitä, terveyden edistämisen kokonaisuutta sekä miten järjestörakenne parhaiten 

tukisi tavoitteiden saavuttamista. Valmiuden osalta hallitus totesi, että keskeistä ei ole erilaisten tilanteiden 

tunnistaminen, vaan se, että järjestön toiminta kykenee reagoimaan ja skaalautumaan nopeasti 

tilanteesta tai katastrofista riippumatta. Osaamisen osalta todettiin, että yhä tarvitaan enemmän 

geneeristä johtamiseen, vapaaehtoisten kutsumiseen ja vastaanottoon, ja järjestelmiin liittyvää osaamista 

kuin yksittäisten ihmisten asiaosaamisen lisäämistä. 

 

Terveyden edistämisen osalta hallituksen keskustelussa nousi esille erityisesti tarve keskittää järjestön 

toiminta selkeään kokonaisuuteen, jossa keskiössä on arjen terveyden ylläpitäminen, jota kaikki 

vapaaehtoiset voivat tehdä.  

  

Lopuksi hallitus keskusteli järjestön toimintatapojen uudistamisesta. Yhteinen näkemys oli, että 

paikallista ja alueellista rakennetta tarvitaan, mutta kokonaisuus voi olla nykyisestä erilainen. Yksi 

keskeinen muutos on hyvinvointialueiden aloittaminen. Todettiin keskeistä olevan myös se, minkälaista 

tukea osasto tarvitsee, ei se, kuka tukea antaa.  
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Hallituksen toimintalinjauksen painopisteet käsitellään myös valtuuston kokouksessa 18.11.2022. Hallitus 

lähettää ensimmäisen luonnoksen toimintalinjauksesta järjestökäsittelyyn 10.2.2023 mennessä.  

 

Keskushallinnon ja piirien välitinpäätökset 

 

Hallitus sai raportin keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä. Keskushallinnon tulosta rasittaa 

sijoitustoiminnan heikko kehitys. Myös inflaatiokehitys on heikentänyt vuoden aikana talousnäkymiä ja -

kehitystä. Operatiivisesti toiminta on toteutunut pitkälle talousarvioin puitteissa tai jopa sitä paremmin..  

 

Vastaavasti kuin keskushallinnossa, myös piirien keskeinen tulosta rasittava seikka on sijoitustoiminnan 

heikko tulos. Operatiivisesti toiminta on taloudellisesti toteutunut pitkälti laadittujen talousarvioiden 

puitteissa.  

 

Hallitus kävi keskustelun keskushallinnon ja piirien taloustilanteesta välitilinpäätösten 30.6.2022 

perusteella. Hallitus nosti keskustelussa esille myös Kontin ja Nuorten turvatalojen taloudellisen tilanteen 

työllistämistukeen sekä hyvinvointialueisiin liittyvien muutosten keskellä.  

 

Hallitus totesi, että järjestön talous on vakaa, ja edelleen talouden tasapainottamisessa painopiste tulisi 

olla perustoiminnan vahvistamisessa toimintatapoja uudistamalla ja yhteistyötä syventämällä, eikä 

yksikkökohtaisten lyhyen tähtäimen kustannusten leikkausten etsimisessä. Hallitus kiinnitti huomiota 

siihen, että sijoitusomaisuus on kasvanut merkittävästi ja sitä tulisi hoitaa yhdessä. Vuotuinen käyttötalous 

edellyttää edelleen parantamista, vaikka vuosi 2022 tulee olemaan taloudellisesti heikko lähinnä 

sijoitustoiminnan vuoksi.  

 

Hallitus painotti, että aikaisemmat ylijäämät voidaan käyttää vain tekemällä alijäämäisiä talousarvioita ja 

tuloksia, mutta näin tehdessä tulee tehdä tietoisia valintoja toiminnan kehittämiseksi. Sama koskee 

vastaanottotoimintaa: kilpailutuksen lopputulos ei vielä ole selvillä, mutta toiminnan mahdollisilla tuotoilla 

voidaan tarvittaessa edelleen vahvistaa järjestön valmiutta ja varautumista.  
 

Ilmastokestävyyden linjaus 

 

Hallitus nimesi kokouksessaan 20.11.2020 Ilmastomuutos-valiokunnan, jonka tehtävänä on ”valmistella 

hallituksen päätettäväksi Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden linjaus, joka vastaa SPR:n 

yleiskokouspäätökseen vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 

mennessä.” Hallitus käsitteli valiokunnan esitystä kokouksessaan 28.1.2022, jonka jälkeen linjaus on 

ollut järjestökäsittelyssä. Järjestökäsittely tuotti paljon asiantuntevaa arviota linjauksen sisältöön.  

 

Kokouksessaan hallitus käsitteli lopullista esitystä linjaukseksi. Linjaus antaa pitkän tähtäimen 

suuntaviivat sekä kansainvälisen että kotimaan ohjelma- ja järjestötyöhön ilmastomuutosten 

vaikutusten vähentämiseksi ja toiminnan ilmastovaikutusten arvioimiseksi koko järjestössä. Linjauksen 

painopiste on oman toiminnan ilmastovaikutusten arvioinnissa ja tarpeellisten muutosten tekemisessä, 

valmiudessa toimia ilmastovaikutusten vähentämiseksi sekä siihen sopeutumisessa. Toimenpano 

edellyttää viestinnän vahvistamista sekä priorisointia toimintasuunnitelmineen. 

 

Linjauksen toimeenpanon lähtökohtana on johtaminen kaikilla toiminnan tasoilla ja päätösten 

ilmastovaikutusten systemaattinen arviointi. Priorisoinnin painopiste on tukea osastoja ja vapaaehtoisia 

ohjelman konkretisoimiseksi Punaisen Ristin toiminnassa. Suomen Punaisen Ristin 

ilmastokestävyyden linjaus nojaa kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen 

linjauksiin ja yhteiseen oppimiseen.   

  

Hallitus kävi keskustelun linjauksesta ja teki siihen joitakin pieniä tarkennuksia erityisesti sijoitustoiminnan 

ilmastokestävyyttä koskien. Hallitus piti tärkeänä, että linjaus on tavoitteellinen, ja että sen sisältö näkyy 
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myös tulevassa toimintalinjauksessa. Hallitus totesi linjauksen sisällön olevan jo luontainen osa järjestön 

keskeistä toimintaa, mutta linjauksen avulla toiminta voidaan läpikäydä osa-alueittain ilmastokestävyyden 

varmistamiseksi.  

 

Hallitus hyväksyi ilmastokestävyyden linjauksen ja pyysi pääsihteeriä aloittamaan linjauksen 

toimeenpanon. Hallitus piti tärkeänä, että toimeenpanoa toteutetaan yhdessä vapaehtoisten kanssa 

valmistelulla aineistoilla/tukimateriaalilla, joka tukee paikallistason toimijoita linjauksen tavoitteiden 

toteuttamisessa. Valiokunnan toimeksiannon mukaisesti valiokunta toimii linjauksen toimeenpanon ja 

tunnetuksi tekemisen ohjausryhmänä.  

 

Talouden ja toiminnan suunnittelu vuodelle 2023   

 

Hallitus hyväksyi toimintakautensa alussa yleiskokouksen hyväksymän strategian (Toimintalinjaus 2021–

2023) toiminnallistamiseksi kolmivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023, joka kattaa 

hallituksen toimintakauden. Vuosi 2023 on tämän kolmivuotisen toimintasuunnitelmakauden viimeinen 

vuosi, jonka puolivälissä hyväksytään seuraavat toimintalinjaus. 

  

Toimintasuunnitelma toimii myös piirien talouden ja toiminnan suunnittelun pohjana. Taloussuunnitelman 

suuntaviivat ovat vahvistettu ja keskeisenä lähtökohtana on keskushallinnon sekä piirien talouden 

tasapainottaminen vahvistamalla voimavaroja strategisiin painopisteisiin. Talouden tasapainottaminen 

tapahtuu aiempaakin vaativammassa toimintaympäristössä, jota luonnehtii kasvava inflaatio, globaalin 

talouden heilahtelut ja talouden yleinen epävarmuus. Päätökset järjestöjen julkisesta rahoituksesta ovat 

selkiytyneet ainakin vuoden 2023 osalta. 

 

Hallitus käsitteli ensimmäisen luonnoksen tarkennetuksi toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 ja kävi 

jatkokeskustelun toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2023.  Hallitus nosti keskustelussaan 

esille toimintaan vaikuttavia muutoksia ja ilmiöitä kuten inflaatio, sota, energiakriisi ja polarisaatio, jotka 

johtavat kotimaan avun tarpeen, sekä taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen turvattomuuden kasvuun. 

Hallitus keskusteli myös rahoitukseen liittyvistä uudistuksista mm. STEA:n ja hyvinvointialueiden 

toimintamuutosten myötä. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 

marraskuun kokouksessaan.  

 

Talousarvioon liittyen hallitus vahvisti piireille jaettavan järjestötuen määrän vuodelle 2023. 

 

Järjestötuen päivitys 

 

Hallitus perusti kokouksessaan 8.10.2021 työryhmän, joka valmistelee tarkennuksia järjestötuen 

jakomalliin vuonna 2024 alkavaa yleiskokouskautta varten. Hallitus, talous- ja kehittämisvaliokunta ja 

työryhmä pitävät järjestö-tukimallin kehittämisen lähtökohtana nykyistä mallia ja tavoitteena on 

paremminkin mallin hienosäätö ja tarkennus kuin kokonaismuutos. Hallitus kuuli raportin työryhmän 

työskentelyn etenemisestä.  

 

Tavoitteena on tuen strategisen ohjausvoiman vahvistaminen. Yhteinen näkemys on myöskin siitä, että 

kriteerien tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä ja ennakoitavia. Mittareiden osalta keskeinen tarve on tiedolla 

johtamisen prosessien vahvistaminen, joka tukee myös Toimintalinjauksen tavoitteiden vaikutusten ja 

vaikuttavuuden arviointia. 

 

Järjestötuen perusrahoitus pidetään lähtökohtaisesti ennallaan tarkastaen kuitenkin erikseen erityisesti 

Oma Punainen Risti-järjestelmästä saatavaa uudenlaista ajantasaista tietoa ja näiden mittareiden 

painoarvoa. Talouden leikkurit ja niiden osuudet tarkastellaan uusiksi.  
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Mallin uudistamisen yhteydessä on suunniteltu myös yhteistoiminnan vahvistamista. Järjestötuki ei 

rohkaise rakenteiden tai siilojen yli tapahtuvaan toimintaan ja uusien toimintamallien kehittämiseen. 

Työryhmä esittää projektirahoitusta järjestötuesta erilliseksi rahoitukseksi. Projektirahoitus 

suunnattaisiin alueellisiin useamman piirin yhteistoimintana toteutettaville projekteille, joiden 

tavoitteena on toteuttaa yleiskokouksen hyväksymän Toimintalinjauksen painopisteitä. Projektien 

tulokset ovat kaikkien käytettävissä.  

 

Keskustelussaan hallitus piti hyvänä, että mittareita on kehitetty toiminnasta lähteviksi. Myös 

suunniteltua yhteistoiminnan vahvistamista koskevaa esitystä pidettiin erityisen hyvänä. Talous- ja 

kehittämisvaliokunta käsittelee esityksen 14.9.2022. Sen jälkeen pääsihteerin nimeämä työryhmä tekee 

esityksen toiminnallisen osuuden kehittämiseksi ja uudistuksen sekä järjestötuen mittareiden 

päivityksen loppuunsaattamiseksi sekä arviosta sen taloudellisista vaikutuksista käsiteltäväksi talous- 

ja kehittämisvaliokunnassa.  

 

Hallitus päättää järjestötukimallin päivittämisestä marraskuun kokouksessa ja järjestötuki jaetaan 

piireille vuodelle 2024 päivitetyn mallin mukaisesti. Hallitukselle esitetään marraskuun kokouksessa 

myös malli projektirahoituksen periaatteista ja mallista vuoden toteutettavaksi vuoden 2024 aikana. 

 
Kansainvälisen avustustoiminnan katsaus 

 

Hallitus kuuli raportin kansainvälisestä avustustoiminnasta. Ukrainan konflikti jatkuu edelleen 

aktiivisena. SPR on tähän mennessä ohjannut katastrofirahastosta Ukrainan operaatioon n. 7.9 M€. 

Tällä tuella on mm. toimitettu terveysklinikka Länsi-Ukrainaan, lähetetty logistiikkayksikkö tukemaan 

avustustarvikkeiden maahantuontia, varastoimista ja jakelua, toimitettu majoitus ja lääkintätarvikkeita 

sekä tuettu kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen avustusoperaatioita rahallisesti. Parhaillaan 

valmistellaan Ukrainan Punaisen Ristin ja Liiton kanssa mobiiliterveysyksikkötoiminnan aloittamista 

kahden piirin alueella Ukrainassa ja valmistaudutaan mahdollisesti laajentamaan tukea liiton 

käteisavustusohjelmille. 

 

Afganistanin humanitaarinen kriisi: Vuosi Talebanin valtaannousun jälkeen humanitaariset tarpeet 

ovat valtavat, ja erityisesti ruokaturvatilanne on kriittinen: lähes 23 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista 

ruokapulasta, Terveyspalvelut ovat romahtaneet tai vaarassa romahtaa. Punaisen Ristin liike on 

jatkanut työtänsä koko maassa taukoamatta toimittamalla avustustarvikkeita ja tukemalle elintärkeitä 

terveyspalveluita. SPR on ohjannut maahan elokuun 2021 jälkeen lähes 1,5 miljoonaa euroa 

katastrofirahastosta ja ulkoministeriöltä. Humanitaarinen apu vastaa akuutteihin tarpeisiin, mutta 

tarvetta on pitkäkestoisemmalle rahoitukselle ja sitoumuksille vaikeassa tilanteessa turvaamaan 

peruspalvelut ja ihmisten selviäminen katastrofien keskellä. 

 

Afrikan ruokaturvakriisi: Afrikka kärsii erittäin vakavasta ruoka-turvakriisistä, jonka ennustetaan vain 

pahenevan entisestään. Taustatekijöinä ovat mm. ilmastonmuutos (jatkuvat kuivuuskaudet ja/tai tulvat), 

Sodat ja konfliktit, COVIDin seurannaisvaikutukset (elinkeinojen menetys), inflaatio ja hinnannousu. 

Lisäksi annetun avustustyön kustannukset ovat kallistuneet. Mahdollista nälänhätätilannetta on 

ennustettu Somaliaan ja Etelä-Sudaniin vielä tänä vuonna. Kansainvälisen Punaisen Ristin Liiton 

tavoitteena on yhteistyössä sisarjärjestöjensä kanssa saavuttaa 10 % ruokaturvattomuudesta 

kärsivästä väestöstä 12 maassa, jossa ruoka-turvattomuustilanne on pahimmillaan. SPR tukea 

katastrofirahastosta sekä ulkoministeriöltä ja ECHO:lta on kohdennettu erityisesti pitkäkestoisiin 

kumppanimaihin Somaliaan, Etiopiaan ja Keniaan. humanitaarista  

 

Kansainvälinen henkilöapu: SPR:n avustustyöntekijäsopimuksia on solmittu heinäkuuhun mennessä 

162. Reservin jäsenille järjestetään jatkuvasti koulutuksia ja kursseja mm. turvallisuuskoulutusta, 

katastrofivalmiusyksikköjen peruskoulutusta sekä erilaisia lisä-, erikoistumis- ja täydennyskursseja. 

Katastrofiavun ammattilaisille on pilotoitu uutta oppimisohjelmaa, jonka tuloksia arvioidaan parhaillaan. 
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Muut asiat  

  

Hallitus teki toiminnastaan itsearvioinnin. Hallitus korosti keskustelussaan Punaisen Ristin 

periaatteiden ja toiminnallisten arvojen merkitystä järjestön päätöksenteossa ja toiminnassa.  

 

Lisäksi hallitus hyväksyi Veripalvelun johtosäännön muutokset, valtuutti pääsihteerin hyväksymään 

järjestön pysyväisluontoiset valtuutukset sähköisissä järjestelmissä, sekä hyväksyi tarkennuksia 

keskustoimiston hyväksymisvaltuuksiin.   

 

Hallitus sai tiedoksi sosiaalialan järjestöjä ja yksityistä sosiaalipalvelu alaa koskevien 

työehtosopimusten neuvottelutulokset sekä tarkisti johdon ja työnantajan edustajien palkkoja em. 

työehtosopimusten mukaisesti.  

 

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 

 

- Ukrainaan liittyvän kotimaan operaation tilannetta: Järjestö ylläpitää tällä hetkellä yli puolta Suomen 

vastaanottoyksiköistä. Tilannekeskus ja infopiste on toistaiseksi lopetettu, mutta molempien 

uudelleen käynnistykseen nopeasti on valmius. Vastaanottotoiminnan tukena toimivat liikkuvat 

terveysyksikkö sekä sosiaalityön perustamisyksikkö jatkavat toimintaansa ja vastaanotto satamassa 

jatkuu ainakin lokakuun loppuun asti. Lisäksi kuultiin Ukraina-operaation medianäkyvyyden 

analyysi ja siihen liittyviä keskeisiä lukuja. Muihin toimijoihin verrattuna SPR sai uutismedian 

puolella eniten näkyvyyttä – peräti 50 %. Näkyvyys oli lähes kaikissa tapauksissa positiivista tai 

neutraalia ja kielteinen näkyvyys liittyi erityisesti muutamiin yksittäisiin vastaanottokeskuksiin. 

Hallitus sai tiedoksi liikkeen yhteisen avustusoperaation keskeisiä lukuja Liiton laatiman raportin 

pohjalta. 

 

- Ukrainaan liittyviä sodan oikeussääntöjä, erityisesti Amnestyn raportissa käsiteltyä velvollisuutta 

ryhtyä varotoimenpiteisiin siviiliväestön suojelemiseksi. 

 

- Kuultiin tilannekatsaus vastaanottotoiminnan kilpailutuksesta, joka ei ole vielä ratkennut.  

 

- Saatiin tiedoksi Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksessa toimeenpannut toimenpiteet 

tulehtuneen henkilöstötilanteen ratkaisemiseksi.  

 

- Kesän päivystyksiä: tarkkoja lukuja ei ole vielä saatavilla, mutta suunta kertoo, että kesä 2022 oli 

edellisiä kesiä huomattavasti vilkkaampi ja toiminta monipuolistuu. Hallitukselle kerrottiin 

ensiapupäivystysten kehittämiskokonaisuuden tilanteesta.  

 

- Perun Punaisen Ristin IFRC-jäsenyyden jäädyttämistä: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

Liiton hallitus jäädytti elokuun alussa Perun Punaisen Ristin jäsenyyden liitossa. Kyseessä on toinen 

kerta, kun näin on tehty. Taustalla ovat pitkään jatkuneet ongelmat kansallisen yhdistyksen 

hallinnossa, läpinäkyvyydessä, taloudenpidossa ja valvonnassa.  

 

- Nälkäpäiväkampanjan kärkiä.  

 

*** 

 

Hallituksen edellisten kokousten (20.5. ja 8.7.) pöytäkirjat on julkaistu verkkosivuilla. 9.6. pidetyn 

kokouksen pöytäkirjaa ei julkaista verkkosivuilla, koska kokouksessa käsiteltiin ainoastaan ei-julkista 

vastaanottotoiminnan kilpailutusasiaa.  

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 7.10., jolloin myös valtuuston kokous kutsutaan koolle.   

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

