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SPR:n hallituksen kokous 8.10.2021 
 
Järjestön hallitus kokoontui 8.10.2021. Hallitus kävi ensimmäisen keskustelun järjestön brändin 

kirkastamiseen tähtäävästä projektista, hyväksyi useita järjestön hallintoa ja hankintoja koskevia 

asiakirjoja, asetti järjestötukimallia päivittävän työryhmän ja käsitteli Vapaaehtoista pelastuspalvelua 

koskevan aloitteen.  

 
Brändiuudistus 

Punaisen Ristin olemassa oleva brändistrategia on vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodelta 2014. 

Vuoden 2021 alussa käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on kirkastaa järjestön 

tavoitemielikuvaa, lisätä järjestöä kohtaan tunnettua luottamusta ja uudistaa viestinnällistä ilmettä. 

Uudistukseen on osallistettu organisaation eri tahoja. Projektin lopputuotteena halutaan saada 

nykyaikaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden avulla luottamusta lisäävän, positiivisen mielikuvan 

rakentaminen on kaikille selkeää. Ohjeet toimivat työkaluna viestinnän ja markkinoinnin 

ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajalle vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppaneille.   

Hallitus kuuli brändiuudistuksen prosessista ja lähtökohdista ja kävi siitä alustavan keskustelun. 

Brändikäsikirja sekä graafinen ohje tulevat hallituksen päätöskäsittelyyn joko marraskuun tai 

tammikuun kokouksessa. 

 
Järjestötukimallin kehittäminen 

Talous- ja kehittämisvaliokunta on jatkanut keskustelua järjestötukimallista ja esitti hallitukselle 

järjestötukimallin kehittämistä koskevan työryhmän perustamista. Valiokunta pitää nykyistä mallia 

hyvänä ja tuen kriteerejä oikean suuntaisina, ja totesi mallin kaipaavan lähinnä hienosäätöä, ei 

täydellistä muutosta. Hallitus perusti valiokunnan esityksen mukaisesti mallin kehittämistä 

käsittelevän työryhmän sekä vahvisti työryhmän toimeksiannon.  

Työryhmän jäseniksi kutsuttiin: Paula Ilén, toiminnanjohtaja, Satakunnan piiri, (pj), Harri Jokiranta, 

hallituksen jäsen, Matti Hokkanen, talous- ja kehittämisvaliokunnan jäsen, Riitta Nahkiaisoja, 

puheenjohtaja, Lapin piiri, Anna-Lena Sjöblom, toiminnanjohtaja, Turunmaan piiri, Kristiina Kumpula, 

pääsihteeri, Katriina Kuusela, järjestöpäällikkö, keskustoimisto ja Tapani Väisänen, talous- ja 

henkilöstöjohtaja, keskustoimisto.  

Hallitus pyysi, että työryhmä raportoi sille työnsä tuloksista toukokuussa 2022.  

 
Keskustoimiston johtosääntö ja hyväksymisvaltuudet 

Keskustoimiston nykyinen johtosääntö on vuodelta 2011. Siinä on ollut lukuisia vanhentuneita 

viittauksia, termejä sekä toimiala-/linjakuvauksia, jotka edellyttävät päivittämistä. Lisäksi 

johtosäännössä olevat allekirjoitusoikeudet ovat osoittautuneet vaikeatulkintaisiksi. Hallitus hyväksyi 
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keskustoimiston päivitetyn johtosäännön sekä siihen liittyvät hyväksymisvaltuudet. Piireillä on omat 

vastaavat asiakirjansa.  

 
Hankintaohjeet ja hankintojen kehittäminen  

Suomen Punaisen Ristin hankintoja ohjaa yleisellä tasolla taloussääntö. Hankintojen hoitamiseen on 

ollut piireillä omat ohjeensa työjärjestyksissä, minkä lisäksi kansainvälisellä avulla ja Veripalvelulla on 

ollut omat hankintaohjeistuksensa. Käytännössä hankintoja tehdään hajautetusti osastoissa, 

piireissä, laitoksissa ja keskusjärjestön yksiköissä.  

Hallitukselle oli valmisteltu uusi hankintaohjeistus, joka on koko järjestöä koskeva, keskitetty, 

yksityiskohtaisempi ja luo läpinäkyvyyden hankintoihin. Hankintaohjeistus on pieni osa yhteisten 

tukitoimintojen kehittämisestä; tavoitteena on hoitaa hankintoja keskitetymmin kansainvälisen 

toiminnan hankinta- ja logistiikkayksikön osaamista hyödyntämällä. 

Hallitus hyväksyi hankintaohjeen noudatettavaksi kaikissa järjestöyksiköissä 1.1.2022 alkaen.  

Kontti-ketjun toiminta on sen liiketaloudellisista lähtökohdista johtuen järjestetty muusta järjestöstä 

eri tavoin sekä hallinnollisesti että taloudellisesti. Tämän vuoksi hallitus hyväksyi erillisen 

hankintaohjeen noudatettavaksi Kontti-ketjun toiminnassa 1.1.2022 alkaen. 

 

Aloite Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kehittämisestä  

Hallitukselle oli tehty aloitte koskien Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kehittämistä. Aloitteessa 

nostettiin esille mm. henkilöstön resurssointi, tarjottu koulutus ja erityisesti verkkokoulutus sekä 

toiminnan kehittämisen läpinäkyvyys. Aloitteen tekijä toivoo, että henkilöstöresursseihin Vapepa-

toiminnan koordinoimiseksi kiinnitettäisiin huomiota.  

Hallitus kävi keskustelun aloitteesta. Vapepassa on meneillään monia uudistuksia, joiden 

vaikuttavuutta arvioidaan. Uudistusten tavoitteena on löytää uusia työtapoja toimia tehokkaasti ja 

varmistaa vapaaehtoisten tuki verkoston järjestöjen itsensä kautta. Monelta osin Punaisen Ristin 

valmiuden kehittäminen on samalla Vapepan valmiuden kehittämistä ja toisin päin. Vapepaan 

kohdistuvan työn osalta korostuu yhteistyön kehittäminen, toimintojen yhteensovittaminen sekä 

hyvien toimintamallien ja käytänteiden jakaminen. 

Hallitus katsoi, että aloitteessa esitetty toive, että henkilöstöresursseja uudelleen organisoitaisiin 

edellyttäisi käytännössä merkittävää lisäresursointia. Tämä ei tällä hetkellä ja erityisesti STEA:n 

rahoituksen jatkuvuuden epävarmuus huomioiden ole mahdollista niin, että kaikkia alueita 

kohdeltaisiin tasapuolisesti.  

Vapaaehtoisen pelastuspalveluun kohdistettuja resursseja arvioidaan säännöllisesti osana talous- ja 

toimintasuunnittelua. Erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoituksen 

kehittymistä ja sen vaikutusta myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun rahoitukseen seurataan 

aktiivisesti. 
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Verkoston jäsenyhdistysten osallisuuden edistäminen on ollut vahvasti esillä mm. Vapepan 

koordinaatiojärjestöjen yhteistyössä sekä johtosäännön päivittämisen yhteydessä. 

Koordinaatiojärjestöt ovat laatineet keväällä 2021 suunnitelman, joka sisältää useita 

kehittämistoimenpiteitä, joista monia ollaan parhaillaan toteuttamassa. Suunnitelmassa huomioituja 

näkökulmia ovat mm. koordinaatioon liittyvät vastuut, roolit ja työnjako, koordinaatiojärjestöjen 

keskinäinen yhteistyö, koordinaatioon liittyvä viestintä sekä koordinaation rahoitus, toiminnan ja 

talouden suunnittelu. 

Koulutusten osalta käynnissä on parhaillaan laaja Vapepan koulutus-uudistus, joka vaatii kaikkien 

Vapepan koulutusmateriaalien päivittämistä uuden koulutustoimintaohjeen mukaiseksi. 

 
Muut asiat 

Hallitus hyväksyi päivityksen järjestön henkilöstön eettisiin toimintatapaohjeisiin. Hallitus korosti, 

että asiasta tulee keskustella järjestön sisällä säännöllisesti ja kattavasti. Hallitus edellytti, että kaikki 

järjestöyksiköt käsittelevät ohjeet henkilökunnan kanssa ja että se sisällytetään uusien 

työntekijöiden perehdytysohjelmaan.  

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

terveystoiminnan asiantuntijaryhmän, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, talous- ja 

kehittämisvaliokunnan, ilmastonmuutosvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan kokouksista on 

julkaistu tiedotteet RedNetissä. Lisäksi hallitus sai raportin Kontti-johtokunnan kokouksesta sekä 

kahdesta Nuorten turvatalojen johtokunnan kokouksesta:  Kontin osalta heinäkuun jälkeen tehdyn 

ennusteen perusteella on todennäköistä, että ketju kokonaisuudessaan pääsee budjetoituun 

tulokseen vuonna 2021. Korona-pandemian vaikutukset ketjun myyntiin ja tulokseen ovat 

nykyhetkessä varsin vähäiset, mutta pidempiaikaisia vaikutuksia kilpailutilanteeseen tai henkilöstön 

hyvinvointiin on vielä liian aikaista arvioida. Ketjussa suunnitellaan myös varsin merkittäviä 

kehittämisprojekteja ja -investointeja tietojärjestelmiin ja logistiikan parantamiseen. 

Nuorten turvatalojen johtokunnan kokouksissa hyväksyttiin Nuorten turvatalojen 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, käytiin keskustelua Nuorten turvatalojen 

moninaistuvasta toiminnasta ja budjettirakenteesta. Keskustelussa nostettiin esille pitkäjänteisen ja 

kestävän talouden suunnittelun tarve ja sovittiin erillisen työryhmän perustamisesta tähän liittyen. 

Toisessa kokouksessaan johtokunta käsitteli Nuorten digitaalisen turvatalon asiakokonaisuutta. 

Johtokunta piti tärkeänä, että digiturvataloa kehitetään kiinteänä osana turvatalojen kokonaisuutta 

sekä koko järjestön toimintaa ja sen kehittämistä, niin digitaalisen vapaaehtoistoiminnan kuin 

verkkoauttamisen suhteen.  

Pääsihteerin katsauksessa käsiteltiin: 

- Nälkäpäivän 2021 onnistumista: Korona vaikutti lipaskeräyksen toteutumiseen ja vaikeutti 

kerääjien rekrytointia. Yritysyhteistyö nousee merkittäväksi osaksi keräyksen tulosta. Piirien 
antaman arvion mukaan yli 80% osastoista osallistui keräykseen parhaana keräyspäivänä. 
Noin puolet osastoista oli sitä mieltä, että keräys on mennyt joko paremmin tai yhtä hyvin 
kuin viime vuonna. Arvio Nälkäpäivän kokonaistuloksesta on tällä hetkellä 2,15M €. Avun 
ketju -heijastimen sekä Tokmannin tuoteyhteistyön vaikutus tulokseen tulee olemaan 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62257
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merkittävä, mutta koska molemmat toteutetaan ensimmäistä kertaa, niiden tuoton 
ennakointi on haastavaa.  
 

- Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita: Afganistanin osalta kuultiin, että taistelut ovat 
hiljentyneet ja tilanne on osin rauhoittunut. Talibanin turvatakuu humanitaarisille toimijoille 
on toistaiseksi pitänyt. Kansainvälisen rahoituksen äkillinen loppuminen kohdistuu 
yhteiskunnan perustoimintoihin, esim. yli 2 000 terveyslaitosta uhkaa sulkeminen. SPR on 
tukenut IFRC:N avustus-operaatiota 350 000 eurolla. Haitin maanjäristyksen osalta kuultiin, 
että IFRC koordinoi liikkeen avustustoimintaa ja hätäapu-vetoomusta päivitetään, 
tarkoituksena nostaa avunsaajien lukumäärää. Neljästä tämänhetkisestä ERUsta kaksi on 
SPR:n johtamia. SPR on antanut 100 000 euroa katastrofirahastosta hätäapu-vetoomukseen 
ja paikalla on tietoliikenne– ja viestintä ERU, jossa on 2 delegaattia ja jota Itävallan PR tukee. 
Lisäksi paikalla on kenttäsairaala ERU, jossa on delegaatteja Suomen lisäksi useista maista. 
Itä-Afrikan kuivuus jatkuu ja kokouksessa kuultiin SPR:n tuesta Itä-Afrikan ohjelmiin on tällä 
hetkellä. Lisäksi kuultiin Välimeren pelastusoperaation jatkosta, jossa SPR tuki meripelastus-
operaatiolle tällä hetkellä on logistikko (maalla), viestintädelegaatti sekä suunnitteilla 
rahallinen tuki katastrofirahastosta.  
 

- Hallitus sai tiedoksi piirien jatkavat tai uutena aloittaneet puheenjohtajat.   
 

Lisäksi hallitus hyväksyi kokousaikataulun vuodelle 2022. Valtuuston kokoukset on suunniteltu 

pidettäväksi 20.5.2022 ja 18.11.2022.  

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja seuraava kokous 

 

Hallituksen edellisen varsinaisen kokouksen (27. – 28.8.2021) pöytäkirja on julkaistu järjestön 

verkkosivuilla.  

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 19.11.2021 ennen valtuuston kokousta.  

 

 

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

