
  HALLITUKSEN TIEDOTE 7/2022 
 
 

1 (3) 

 

 

Järjestön hallituksen kokous 18.11.2022 
 

Järjestön hallitus piti syksyn viimeisen kokouksensa 18.11. ennen valtuuston kokousta. Lyhyen 

kokouksen keskeisinä asioina oli vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelmien hyväksyntä sekä 

uuden järjestötukimallin esittely.  

 

Keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset 
 
Hallitus sai raportin keskushallinnon välitilinpäätöksestä 30.9.2022 ja yhteenvedon piirien 
välitilinpäätöksistä 30.9.2022. Keskushallinnon syyskuun lopun välitilinpäätöksen perusteella 
merkittävän alijäämän keskeisin syy on sijoitustoiminnan heikko tulos. Operatiivisesti toiminta 
on toteutunut talousarvion mukaisesti tai sitä paremmin. Keskushallinnon tulos vuodelta 2022 
tulee olemaan merkittävästi alijäämäinen. Yleinen talouskehitys ja talousennusteet ovat 
kehittyneet jatkuvasti huonompaan suuntaan. Odotus on, että myös vuosi 2023 tulee olemaan 
taloudellisesti vaikea koko järjestössä. 
 
Piirien talouden keskeinen kysymys on piirien varsinaisen toiminnan alijäämän rahoittaminen 
vastaanottotoiminnan ylijäämillä ja taseen sijoitusomaisuuden hoitaminen. Jos 
vastaanottotoiminnan kannattavuus heikkenee jatkossa, niin varsinaista toiminnan taloutta on 
myös sopeutettava; muutoin alijäämä muodostuu rakenteelliseksi ja pysyväksi. Vuoden 2023 
osalta piirien kokonaistoiminnan tuloksen alijäämäisyys osassa piireistä selittyy huonolla 
sijoitustoiminnan tuloksella. 
 
Hallitus kävi keskustelun keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksistä. Sijoitustoiminnan 
valtakunnallisen yhteneväisyyden osalta hallitus korosti, että vaikka piireillä voi olla erilaisia 
alueellisia tarpeita sijoitusomaisuuden suhteen tilivelvollisuuden näkökulmasta järjestössä 
tulee olla yhtenäinen näkymä omaisuuden määrään sekä sen käyttöön. 

 
Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2023 

 
Hallitus hyväksyi yleiskokousvuonna 2020 järjestölle kolmivuotisen toimintasuunnitelman 
vuosille 2021–2023 yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta. Nyt 
vahvistettavana oli tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Hallitus kävi keskustelun ja 
vahvisti vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Keskustelussa hallitus totesi seuraavan 
toimintavuoden keskiössä olevan järjestön poikkeusoloroolin täsmentäminen sekä asemointi 
kuntien strategisina kumppaneina hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.  
Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista hyväksymänsä vuosikellon mukaisesti.  

 
Taloussuunnitelman osalta todettiin, että keskushallinnon vuoden 2023 talousarvio osoittaa  
-5,5 m€ alijäämää. Keskeisin syy on sijoitustoiminnan tuotto-odotuksen lasku. 
Keskustoimiston vuoden 2023 talousarvion todellinen alijäämä on n. -2 m€ sen jälkeen, kun 
järjestötuki, investoinnit ja sijoitustoiminnan normaalia heikompi tulos on huomioitu. Laitosten 
osalta Veripalvelua rasittavat myös heikot sijoitustoiminnan tuotot ja laskeva verituotteiden 
myynti. Kontin ja Nuorten turvatalojen talouden odotetaan kehittyvän aikaisempien vuosien 
tasolla. 
 
Keskushallinnon talousarvion lähtökohtana on turvata järjestön toimintakyky hyvin 
poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, jonka osalta myös kehitys on vaikeasti 
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ennakoitavissa. Avun tarpeiden odotetaan kasvavan eri kriisien seurauksena. Pitemmällä 
aikavälillä avun tarpeisin vaikuttaa myös valtion velan välttämättömät hoitotoimenpiteet, 
joiden odotetaan vaikeuttavan erityisesti jo heikommassa asemassa olevien kansalaisten 
tilannetta. 
 
Myös piirien vuoden 2023 alustavista talousarvioista on laadittu yhteenveto. Piirien 
alustavien talousarvioiden perusteella piirit Helsingin ja Uudenmaan piiriä (HUP) lukuun 
ottamatta arvioidaan tekevän positiivisen tuloksen vuonna 2023. HUP:n osalta alijäämän 
syynä on pitkälti sijoitustoiminta ja muiden piirien ylijäämäinen tulos perustuu 
vastaanottotoiminnan tulokseen (lukuun ottamatta Turunmaan ja Ahvenanmaan piirejä).  
 
Hallitus kävi keskustelun tulevan vuoden talousarviosta. Hallitus katsoi, että vaikka 
taloustilanne on tulevana vuotena haastava, järjestön kokonaistalous on kestävällä pohjalla 
ja esitetyt investoinnit ovat perusteltuja toiminnan kehittämiseksi. Hallitus vahvisti 
keskushallinnon talousarvion vuodelle 2023 sekä merkitsi tiedoksi piirien alustavat 
talousarviot.  
 
Järjestötukimalli ja projektirahoituksen periaatteet  
 
Hallitus perusti kokouksessaan 8.10.2021 työryhmän, joka valmistelee tarkennuksia 
järjestötuen jakomalliin vuonna 2024 alkavaa yleiskokouskautta varten.   
 
Tavoitteena on tuen strategisen ohjausvoiman vahvistaminen. Ohjausvoimaa arvioitaessa 
on tärkeää pitää mielessä, että järjestötuen osuus on piirien taloudesta 10-15 %. Järjestötuki 
on kuitenkin tärkeä perustoiminnan ja rakenteiden ylläpitämisen väline. 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. Hallitus kuuli 
esittelyn hahmotellusta uudesta mallista, jossa järjestötuen perusrahoitus pidetään 
lähtökohtaisesti ennallaan, mutta mittareita muokataan vastaamaan uusia tarpeita.  
 
Samassa yhteydessä on hahmoteltu mallia yhteistoiminnan vahvistamiseksi järjestötuella. 
Nykyisellään järjestötuki ei rohkaise rakenteiden tai siilojen yli tapahtuvaan toimintaan ja 
uusien toimintamallien kehittämiseen. Uudenlaisen järjestötuen projektirahoitusmallin 
tavoitteena on ohjata ja tukea järjestön työtä toimintalinjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
järjestötuesta erillisenä rahoituksena. Rahoitus ei siten vähennä järjestötukea, vaan on 
työryhmän esityksestä yhteistoimintarahastosta erikseen, tapauskohtaisesti järjestön 
hallituksen myöntämää rahoitusta.  
 
Projektirahoitusmallin avulla etsitään uusia, yhteistyöhön perustuvia, innovatiivisia aloitteita, 
joiden avulla järjestön toimintatavat uudistuvat ja kehittyvät. Tavoitteena on, että vuoden 
2023 aikana järjestetään haastekilpailu, jonka seurauksena syntyvien projektien 
talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2024 aikana. 
 
Hallitus kuuli esityksen projektirahoitusmalliperusteiksi sekä esityksen sen yksityiskohtien 
täsmentämisestä. Keskustelussaan hallitus totesi, että projektirahoitusmallia voitaisiin 
käyttää myös alueellisista tarpeista nousevien kehitysehdotusten rahoittamiseksi.  
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Hallitus päätti, että järjestötuki ja siihen liittyvä projektirahoitusmalli tuodaan 
yksityiskohdiltaan täsmennettynä hallituksen käsiteltäväksi keväällä 2023 sen jälkeen, kun 
talous- ja kehittämisvaliokunta on käsitellyt lopullisen esityksen projektirahoitusmalliksi. 
 

Muut asiat: 

 

Hallitus kuuli raportin Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksen tilanteesta. 

Hallitus hyväksyi ruokalahjakorttien hankinnan vastaanottopalveluiden piirissä oleville 

vähävaraisille perheille. Suomeen on saapunut tänä vuonna paljon lapsiperheitä erityisesti 

Ukrainasta. Lahjakortteja jaetaan Punaisen Ristin ylläpitämien vastaanottokeskusten lisäksi 

muissakin keskuksissa perheen kansallisuudesta riippumatta.  

Lisäksi hallitus päätti kutsua järjestön yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle helmikuun 

alussa. 

 

*** 

 

Hallituksen edellisen kokouksen (7.10.) pöytäkirja on julkaistu verkkosivuilla.  

 

Hallituksen seuraava varsinainen kokous pidetään 20.-21.1.2023, jolloin keskeisinä aiheina 

yleiskokoukseen liittyvät asiakirjat kuten toimintalinjaus 2024–2026, sekä riskienhallinta.  

 

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

