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SPR:n hallituksen kokous 19.11.2021 
 
Järjestön hallitus kokoontui lyhyeen kokoukseen ennen valtuuston kokousta 19.11.2021. Kokouksen 

keskeisinä aiheina olivat vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelmat sekä uusi kansainvälisen 

avustustoiminnan linjaus.  

Välitilinpäätös 

Hallitus käsitteli keskushallinnon välitilinpäätöksen (30.9.2021) sekä yhteenvedon piirien 

välitilinpäätöksistä ja kävi niistä keskustelun. Välitilipäätöksen perusteella niin keskushallinnon kuin 

piirienkin vuoden 2021 tilikausi on muodostumassa talousarviota paremmaksi. Tämä on suurimmaksi 

osaksi vahvan sijoitustoiminnan tuloksen ansiota, mutta myös talouden tasapainottamistoimenpiteissä 

on edistytty. 

Järjestön taloustilanne edellyttää kuitenkin edelleen järjestötoiminnan kustannustehokkuuden 

parantamista sekä keskustoimiston että piirien osalta; erityisen tärkeää on löytää 

kustannustehokkaampia toimintatapoja yksittäisten kustannussäästöjen ohella. Keskeisimmät syyt 

tälle ovat talouskasvun tasaantuminen sekä avustustoiminnan rahoituksen vähentymiseen liittyvä 

riski kotimaan toiminnan rahoituksessa.  

Hallitus totesi keskustelussaan, että hyvä vuoden 2021 tulos mahdollistaa koko järjestön talouden 
kustannustehokkuuden ja yhteistoiminnan vahvistamisen. Koska tulevaisuuden resurssikehitys on 
epävarma, kustannustehokkuutta ja yhteisten voimavarojen järkevää jakamista tulee kuitenkin 
edelleen parantaa erityisesti toimintatapoja kehittämällä. Hallitus pitää tärkeänä investointeja, jotka 
auttavat priorisoimaan järjestön toimintalinjauksessa määriteltyihin painopisteisiin. Toimenpiteiden 
tulee näkyä erityisesti tulevien vuosien talousarvioissa niin keskushallinnossa kuin piireissäkin. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 
 
Hallitus kävi keskustelun vuoden 2022 toimintasuunnitelman painopisteistä. Keskeisiksi nostoiksi 
todettiin erityisesti: 
 

- vastaanottotoiminnan tulevaisuusstrategia; 

- äkillisten tilanteiden etäauttamisen menetelmät mm. vuoden 2021 oppien perusteella;  

- monikielisyys (mm. selkosuomi, monikielinen koronaviestintä -hanke); 

- yksinäisyyden vähentämisen uuden hankekokonaisuuden valmistelu ja rahoitushaku; 

- ruoka-avun laajentaminen ja osallisuutta tukevan toiminnan kehittäminen ja järjestöjen 
koordinaatio; 

- kohdennettu automatisoitua viestintää esim. Oman vapaaehtoisprofiilien perusteella 

- Sähköisen osastorekisteri työkalun (Ossi) käyttöönotto;  

- koulutusalustojen kehittäminen ja käyttöönotto myös piireissä; sekä 

- Brändityön käyttöönotto ja uusittu graafinen ohje.  
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Taloussuunnitelman osalta hallitukselle oli valmisteltu keskushallinnon ja piirien yhteisen 
taloussuunnitelman pohjalta keskushallinnon vuoden 2022 talousarvioesitys. Myös piirien vuoden 
2022 alustavista talousarvioista oli laadittu yhteenveto.  
 
Keskushallinnon vuoden 2022 talousarvio on selkeästi alijäämäinen, mutta se on pääosin talouden 
tasapainottamisohjelman mukaisella tasolla. Parhaillaan keskustoimistossa on käynnissä 
työryhmätyöskentely uusien toimintatapojen sekä niillä aikaansaatavien hyötyjen ja 
kustannussäästöjen määrittelemiseksi. Hallitus kävi keskustelun järjestön taloustilanteesta sekä 
talouden tasapainottamisohjelmasta. Hallitus totesi, että talouden tasapainottamista jatketaan 
sovitun mukaisesti keskushallinnossa ja piireissä, ja yhteisistä toimenpiteistä keskustellaan seuraavan 
kerran keväällä, kun tilinpäätökset ovat valmistuneet.  
 
Hallitus vahvisti vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja keskushallinnon talousarvion vuodelle 2022, 
sekä merkitsi tiedoksi piirien talousarviot. Hallitus seuraa sekä toimintasuunnitelman toteutumista 
että talouden tasapinottamisen ohjelmaa hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti. 
 
Kansainvälisen avustustoiminnan linjaus  
 
Kokouksessaan elokuussa hallitus kävi alustavan keskustelun uudesta kansainvälisen avustustoiminnan 
linjauksesta. Linjausta on tarkennettu hallituksen käsittelyn ja asiantuntijakeskustelujen pohjalta. 
Linjauksen pohjaa sekä Liiton 2030 strategiaan että Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen.  
Kansainvälisessä avustustoiminnassa SPR tavoittelee yhdessä sisarjärjestöjen sekä Liiton kanssa: 
 

- vaikuttavuuden vahvistamista erityisesti terveyden sekä katastrofeihin varautumisen ja 
valmiuden painopisteillä; 

- mukautuvuutta, oppivana organisaationa ja valmiina muutoksiin;  

- mukaan ottavaa (inklusiivistä) organisaatiota, joka ohjelmillaan vaikuttaa epätasa-arvon 
perussyihin; sekä 

- Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kumppanijärjestöjen vahvistamista 
humanitaarisen toiminnan eturivin toimijana. 

 
Linjaus vaikuttaa SPR:n osaamisen vahvistamiseen ja vahvistaa tarvetta erityisesti pitkäjänteiseen 
kumppanuuteen sisarjärjestöjen kanssa sekä tukea Liiton ohjelmille alueilla. 

 
Hallitus hyväksyi SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan linjauksen esityksen mukaisena. Hallitus 
käsittelee linjauksen toimeenpanoa hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti. 
 
Muut asiat 
 
Edellisessä kokouksessaan lokakuussa hallitus hyväksyi keskustoimiston päivitetyt 
hyväksymisvaltuudet. Asiakirjasta oli viimeistelyssä jäänyt puuttumaan kansainvälisen avun 
hankkeiden toimeenpanolle keskeinen kohta, joka mahdollistaa kansainvälisen avustustoiminnan 
talousarvion ulkopuolisten menojen hyväksymisen kesken vuotta. Tästä syystä hallitus hyväksyi 
oikaisun hyväkymisvaltuuksiin.  
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Hallitus sai tiedoksi raportit valiokuntien, toimikuntien ja johtokuntien kokouksista. Ensiapu- ja 
terveystoiminnan asiantuntijaryhmän, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, talous- ja 
kehittämisvaliokunnan, sekä tarkastusvaliokunnan kokouksista on julkaistu tiedotteet RedNetissä. 
Lisäksi hallitus sai raportin Kontti-johtokunnan kokouksesta sekä Nuorten turvatalojen johtokunnan 
kokouksesta:  
 

- Kontti-johtokunnan kokous 11.11.: Johtokunta käsitteli välitilinpäätöksen sekä hyväksyi 
talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Lisäksi työn alla on palkkatuettujen 
työntekijöiden pääsy yhteisiin tietojärjestelmiin ja tietoihin.  

 

- Nuorten turvatalojen johtokunnan kokous 2.11.: Johtokunta kävi keskustelun ja perusti 
erillisen työryhmän pohtimaan toiminnan rahoitusta jatkossa, huomioiden tulevat muutokset 
sote-toiminnan rahoituksessa.  

 

Pääsihteerin katsausta ei kokouksessa käsitelty, vaan se siirrettiin valtuustoon kokoukseen.  

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja seuraava kokous 

 

Hallituksen edellisen kokouksen (8.10.2021) pöytäkirja on julkaistu järjestön verkkosivuilla.  

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään seminaarimuotoisena 28.-29.1.2022.  

 

 

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

