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Avustustyömme
ylläpitää toivoa

Vapaaehtoisten näkyvä toiminta omissa 
yhteisöissään luo toivoa ja vahvistaa 
luottamusta siihen, että ihmiset 
haluavat auttaa toisiaan



Tavoitteemme vuosille 2021-2023

1. Apu löytyy läheltä

2. Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana

3. Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta



Päätavoite 1. 
Apu löytyy
läheltä

Punainen Risti on 
tehokas avun
kanava ja

Suomen johtava
valmiusjärjestö



Auttaminen on yhteistyötä

• Jokainen vapaaehtoinen
on osa valmiutta

• Teemme yhteistyötä 
valmiuden ja varautumisen 
verkostoissa 

• Seuraamme yhdessä myös 
toimintaympäristön 
muutoksia ja riskejä

• Otamme erityisesti nuoret
mukaan auttamisen ketjuun

Apu löytyy läheltä



Asiantuntemuksemme muodostuu
vapaaehtoisten ja työtekijöiden
yhteistoiminnasta

• Erityisosaamistamme on valmius ja 
varautuminen, katastrofiterveys, 
psykososiaalinen tuki, johtaminen ja 
logistiikka

• Äkillisissä tilanteissa annamme
ensiapua, järjestämme ensihuoltoa
ja tarjoamme henkistä tukea, 
kehitämme erityisesti
verkkoauttamisen muotoja

Apu löytyy läheltä



• Auttamistilanteiden ja 
valmiusoperaatioiden
johtaminen on hyvää ja 
johtamisjärjestelmä selkeä

• Pystymme vastaamaan
nopeasti ja laadukkaasti
avun tarpeeseen

Apu löytyy läheltä



Geneven sopimusten ja 
Suomen lainsäädännön 
Punaiselle Ristille määrittelemä 
erityinen tehtävä viranomaisen 
avustamisesta rauhan, kriisien 
ja sodan aikana on tunnettu ja 
tunnustettu

Puolustamme periaatteitamme
sekä Punaisen Ristin 
viranomaisista riippumatonta
oikeutta antaa humanitaarista
apua suojella ihmisiä kaikissa
tilanteissa.

Apu löytyy läheltä



Ilmastonmuutos vaatii meitä
vastaamaan kasvaviin humanitaarisiin
tarpeisiinja muuttamaan omaa
toimintaamme

• Selvitämme oman toimintamme 
ilmastovaikutukset, 

• puutumme ilmastolle haitallisiin 
toiminnan ongelmakohtiin ja 

• sitoudumme olemaan hiilineutraali 
vuoteen 2030 mennessä.

• Sitoudumme olemaan hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä.

Apu löytyy läheltä



Päätavoite 2. 
Hyvinvoivassa 
yhteisössä 
kaikki ovat 
mukana



Lisäämme ihmisten 
taitoja huolehtia 
omasta ja lähipiirin 
hyvinvoinnista, 
terveydestä

ja turvallisuudesta. 

2. Hyvinvoivassa yhteisössä
kaikki ovat mukana



Punaisen Ristin työssä terveys
ymmärretään laajasti fyysisenä, 
psyykkisenä ja sosiaalisena
hyvinvointina.

• Terveystoiminta on 
neuvontaa, tukea, 
ennaltaehkäisyä ja 
koulutusta. 

• Punainen Risti on johtava
ensiaputoimija niin avun
antamisessa kuin
kouluttamisessakin. 

2. Hyvinvoivassa yhteisössä
kaikki ovat mukana



Huomioimme sosiaaliseen
hyvinvointiin ja terveyteen
vaikuttavat tekijät

• Tunnistamme heidät, jotka
tarvitsevat paikkakunnalla
apuamme

• Autamme vaikeassa
asemassa ja tilanteessa
olevia.

• Suojelemme ihmisiä
ihmisarvon ja 
ihmisoikeuksien loukkauksilta
sekä hyväksikäytöltä.



Tunnistamme yksinäisyyden
hyvinvointia heikentävät
vaikutukset. 

• Kohtaamme yksinäisiä monin
erin keinoin, myös verkossa

• Monimuotoinen
ystävätoiminta on suunnattu
kaikille ikäryhmille

• Tuemme maahanmuuttajia
heidän kotoutumisessaan



Arvostamme nuorten oikeuksia
ja heidän omaa aktiivista
toimintaansa. 

• Nuoret löytävät toiminnan ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen
mahdollisuuksia monipuolisesti
kaikessa Punaisen Ristin
toiminnassa.

• Nuoret saavat Punaiselta
Ristiltä myös apua omaan
elämäänsä. 

2. Hyvinvoivassa yhteisössä
kaikki ovat mukana



Päätavoite 3. 
Luottamusta ja 
vastuullisuutta
rakentava
yhteiskunta

Punaisen Ristin toiminta perustuu 
luottamukselle  ja rakentaa 
moninaista ja yhdenvertaista 
osallisuuden yhteiskuntaa

Kuuntelemme tarkasti avunsaajilta 
tulevia viestejä



Näin pääsemme tavoitteisiimme:
1. Ilon toivon ja toiminnan paikka

2. Vapaaehtoisuus innostaa ja motivoi

3. Tunnistamme ja kasvatamme osaamista

4. Saamme enemmän aikaiseksi yhteistyöllä

5. Käytämme uusien teknologioiden ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia

6. Avointa ja monipuolista valmiusjärjestön viestintää kaikilla järjestötasoilla

7. Tasapainoinen talous, toimiva hallinto ja hyvinvoiva henkilöstö



Näin pääsemme tavoitteisiimme 1/7

Ilon toivon ja 
toiminnan paikka

Tiedämme onnistuneemme, kun:
• Jäsenmäärä ja vapaaehtoisten määrä on kasvussa
• Otamme yhteyttä jokaiseen meihin yhteyttä ottaneeseen viimeistään viikon sisällä
• Arvioimme ja kehittämme toimintaa



Osasto on ilon toivon ja toiminnan paikka

• Osastot ovat erilaisia. Ne toimivat 
erilaisissa ympäristöissä huolehtien siitä, 
että niillä on voimavaroja auttamiseen

• Osasto on aktiivinen vapaaehtoisten 
kohtaamispaikka kaikille, jotka hyväksyvät 
Punaisen Ristin periaatteet

• Hyvinvoiva osasto on toiminnan perusta

• Osastokummi piirissä tukee osaston 
toimintakykyä ja elinvoimaisuutta



Tiedämme onnistuneemme, kun:
• vapaaehtoiset ovat tyytyväisiä.
• Jokaiselle uudelle vapaaehtoiselle on osoitettu yhteyshenkilö, tuki ja peruskoulutus tehtäväänsä.
• Oma Punainen Risti – järjestelmä on käytössä
• Jokaisella osastolla on apunaan osastokummi 
• Annamme tilaa uusille kokeiluille, uusille toimijoille ja toimintaryhmille. 
• Järjestämme toimintaa kaiken ikäisille 
• Meillä on käytössä virtuaalinen palkitsemisjärjestelmä
• Nuorten, alle 29-vuotiaiden, vapaaehtoisten määrä kasvaa kaikissa ohjelmissa.

Näin pääsemme tavoitteisiimme 2/7:

Vapaaehtoisuus innostaa ja 
motivoi



Näin pääsemme tavoitteisiimme 3/7:

Tunnistamme ja 
kasvatamme osaamista

Tiedämme onnistuneemme, kun:
• Tarjoamme jokaiselle uudelle vapaaehtoiselle perehdytyksen 
• Tunnistamme vapaaehtoisten osaamisen ja odotukset
• Lisäämme osaamistamme operaatioiden johtamisessa
• Edistämme vapaaehtoisten mahdollisuuksia hyödyntää järjestössä kertynyttä osaamista
• Lisäämme osaamista ryhmänvetämiseen, johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään
• Kehitämme palautteen keräämistä 



Näin pääsemme tavoitteisiimme 4/7:

Saamme enemmän aikaiseksi yhteistyöllä

Tiedämme onnistuneemme, kun:
• Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin 
• Toimimme yhdessä yhtenä Punaisena Ristinä
• Vahvistamme yhteistyötä eri yksiköiden kesken 
• Toimimme yhteistyön edelläkävijänä myös organisaation ulkopuolelle
• Harjoittelemme yhteistyötä valmiusharjoituksissa.



Näin pääsemme tavoitteisiimme 5/7:

Käytämme uusien teknologioiden 

ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia

Tiedämme onnistuneemme, kun:
• Lisäämme verkossa tapahtuvaa auttamista
• Käytämme osastoissa ja toimintaryhmissä aktiivisesti sosiaalista mediaa ja Oma Punainen 

Risti -järjestelmää
• Vapaaehtoistoimintaan on tukea ja koulutusta verkossa
• Käytämme digitaalisuutta hyödyntäviä toimintatapoja, prosesseja ja toimintamuotoja
• Digitaalisten palvelujen ulkopuolella olevien toimijoiden ja autettavien tarpeet on otettu 

myös huomioon



Näin pääsemme tavoitteisiimme 6/7:

Avointa ja monipuolista valmiusjärjestön 
viestintää kaikilla järjestötasoilla

Tiedämme onnistuneemme, kun:
• Avustustoimintamme sekä kotimaassa että kansainvälisesti on näkyvää ja innostaa ihmisiä 

tukemaan operaatioitamme
• Sisäinen viestintämme tukee auttamisvalmiutta ja kannustaa tiedon jakamiseen ja 

vuorovaikutukseen.
• Monipuoliset kampanjat innostavat ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan
• Lisäämme viestintäkoulutusta
• Vapaaehtoiset ja työntekijät suunnittelevat yhdessä uusia viestinnän ja kampanjoinnin tapoja



Näin pääsemme tavoitteisiimme 7/7:

Tasapainoinen talous, toimiva hallinto 
ja hyvinvoiva henkilöstö

Tiedämme onnistuneemme, kun:
• kaikkialla järjestössä noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita, läpinäkyvyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

kunnioittaen 
• Toimijat luottavat siihen, että järjestöämme johdetaan ja toimintaa toteutetaan eettisesti, vastuullisesti ja 

kestävästi
• Osastojen hallinto saa tukea ja koulutusta 
• Kiinnostuneita osastoja tuetaan oman varainhankinnan kehittämisessä
• Järjestön taloutta suunnitellaan ja seurataan oikea-aikaisen ja systemaattisen talousraportoinnin perusteella
• Henkilöstö voi hyvin ja on tyytyväinen kehittymismahdollisuuksiinsa
• Yhteiset tukipalvelut toimivat hyvin vastaten kaikkien tarpeisiin
• Edistämme ympäristöasioita Green Office -järjestelmän avulla. Valitsemme kestäviä vaihtoehtoja työn arjessa 

ja jaamme tietoa.
• Oman varainhankinnan tuotot pysyvät vakaina



Auttamistyömme
perustuu
maailmanlaajuiseen
auttamisen ketjuun

Tervetuloa ilon toivon
ja luottamuksen
maailmaan

Kiitos


