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Toimintalinjaus vuosille 2018–2020 

Hallituksen esitys yleiskokoukselle 10.–11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin toiminnan ja talouden 

suuntaviivoiksi 

 

Päätavoitteet ja kehittämiskohteet 

Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla (11 kehittämiskohdetta) 

 Parannamme valmiussuunnittelun laatua (1) 

 Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää (2) 

 Parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen 

kattavuuden (3) 

 Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa (4) 

 Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta (5) 

 Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä. (6) 

 

 Varmistamme, että Punaisen Ristin hälytysryhmät toimivat tehokkaasti (7) 

 Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä 

johtamisjärjestelmää ja ylläpitämällä tilannekuvaa (8) 

 Vahvistamme toimintaamme Vapepan koordinaattorina (9) 

 

 Tuemme vapaaehtoisia toimimaan onnettomuudesta tai kriisistä toipumisen tukena (10) 

 Kehitämme onnettomuuksien ja kriisien jälkeistä järjestöyhteistyötä (11) 

 

Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen 

elämän vahvistaminen (10 kehittämiskohdetta) 

 Parannamme kykyämme tunnistaa paikallisia toiminnan tarpeita (12) 

 Lisäämme Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen saaneiden määrää (13) 

 Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi yhteistyössä koulujen kanssa (14) 

 

 Uudistamme terveyspisteitä monimuotoisemmiksi (15) 

 Kehitämme ruoka-avun jakelua ja sen yhteydessä tarjottavaa muuta tukea (16)  

 

 Uudistamme ystävävälitystä (17) 

 Kehitämme verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa (18) 

 Laajennamme nuorten ystävätoimintaa (19) 

 

 Lisäämme kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa (20) 

 Vahvistamme yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa kotoutumisen 

tukemiseksi (21) 
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Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja (4 

kehittämiskohdetta) 

 Kehitämme välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön (22) 

 Tehostamme tiedonkulkua järjestön sisällä (23) 

  

 Lisäämme vapaaehtoisuuden arvostusta yhteiskunnassa (24) 

 Vahvistamme monipuolista ja vaikuttavaa viestintää ja sitä tukevaa kampanjointia (25) 
 

Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö (12 kehittämiskohdetta) 

 Kehitämme uusia tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan (26) 

 Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaa (27) 

 Kehitämme vapaaehtoistoimintaa tukevia digitaalisia palveluita (28) 

 

 Uudistamme valtakunnallista vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää (29) 

 Varmistamme, että kaikilla osastoilla on osastokummin tuki (30) 

 Kehitämme osastojen viestintää, erityisesti sosiaalisessa mediassa (31) 

 

 Varmistamme, että toiminnantarkastus on tasalaatuista koko maassa (32) 

 Lisäämme viestintää työmme tuloksista läpi järjestön (33) 

 Varmistamme riittävän järjestöosaamisen (34) 

 

 Kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia läpi järjestön (35) 

 

 Varmistamme, että jokainen osasto osallistuu Nälkäpäivään (36) 

 Kehitämme resurssihankintaa läpi järjestön (37) 
 

 


