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Suomen Punainen Risti lyhyesti 
 
Suomen Punainen Risti on humanitaarinen avustusjärjestö, jonka tehtävänä on auttaa apua 
eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Se kuuluu kansainväliseen Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun liikkeeseen, joka auttaa katastrofeissa ja kriiseissä seitsemän perusperi-
aatteensa mukaisesti. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen maailmanlaajuinen toi-
mintakyky perustuu sen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen. 
 
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista vapaaehtoisjärjestöistä. Sen tehtävänä 
on suojella kaikissa oloissa elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuk-
sia, auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi 
ja lieventämiseksi, sekä tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja 
aseellisten selkkausten aikana.  
 
Suomen Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja koulut-
taa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitä-
mään huolta toisistaan. 
 
Hallinto 
 
Suomen Punaisen Ristin ylintä päätäntävaltaa käyttää yleiskokous, joka kokoontuu joka kol-
mas vuosi. Seuraava yleiskokous pidetään vuonna 2017. Yleiskokouksessa järjestölle vali-
taan puheenjohtajat sekä hallitus ja valtuusto, jotka johtavat järjestön toimintaa. 
 
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat paikallisosastoissa. Osastoja on yli 500. 
Kahdentoista piiritoimiston työntekijät tukevat vapaaehtoisia säännöllisellä yhteydenpidolla, 
koulutuksella ja tapahtumilla. 
 
Koko maan vapaaehtoistoimintaa ja Punaisen Ristin auttamistyötä koordinoi keskustoimisto. 
Sen vastuulla on järjestön toiminnan kehittäminen, viranomaisyhteistyö, valtakunnalliset 
kampanjat – kuten Nälkäpäivä – ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi keskustoimisto vastaa 
Punaisen Ristin kannanotoista ja edistää järjestön arvojen kunnioittamista päätöksenteossa. 
 
Toimintamuodot 
 
• Hätäapu kotimaan onnettomuuksissa 
• Ensiapuryhmät ja ensiapukoulutus 
• Ystävätoiminta ja omaishoidon tuki 
• Terveyspisteet ja muu terveyden edistäminen 
• Lasten ja nuorten kerhot ja leirit 
• Maahanmuuttajien tukeminen, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, 
• henkilötiedustelu 
• Kansainvälinen katastrofiapu ja kehitysyhteistyö 
• Keräykset, kampanjat ja muu varainhankinta 
• Vaikuttaminen eniten apua tarvitsevien puolesta 
• Veripalvelu 
• Kontti-kierrätystavaratalot 
• Nuorten turvatalot 
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi 
 

  



 

5 
 

Periaatteet 
 
Inhimillisyys 
 
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein 
tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisar-
voa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. 
 
Tasapuolisuus 
 
Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansalli-
suuden, uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. 
Se antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä. 
 
Puolueettomuus 
 
Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti 
pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, 
aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin. 
 
Riippumattomuus 
 
Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimivat humanitaarisissa 
tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia, niiden tu-
lee säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin peri-
aatteiden mukaisesti. 
 
Vapaaehtoisuus 
 
Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. 
 
Yleismaailmallisuus 
 
Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen kan-
salliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toi-
siaan. 
 
Ykseys 
 
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka on 
avoin kaikille maan kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle. 
 

 
Suomen Punainen Risti numeroina 
 
yli 30 000 vapaaehtoista 
 82 000 jäsentä 
 120 000 säännöllistä lahjoittajaa 
 126 000 verenluovuttajaa 
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Toimintakertomus vuodelta 2016 
 

Johdanto 
 
Maailmanlaajuinen ja kansallinen toimintaympäristö on nopeassa ja vaikeasti ennustetta-
vassa muutoksessa. Muutokset näkyvät humanitaarisen avun tarpeen kasvuna, uusina va-
paaehtoistoiminnan tarpeina ja uusien vapaaehtoisten kiinnostuksena Punaisen Ristin toi-
mintaan.  Suomalaisten auttamishalu ja luottamus Punaisen Ristin toimintaan näkyivät 35. 
kertaa järjestetyn Nälkäpäivän tuloksessa, joka oli keräyksen historian parhaita. 
 
Maailman kriisien vaikutukset näkyvät kaikkialla Euroopassa ja myös Suomessa. Suomessa 
yhteiskuntarakenne muuttuu esimerkiksi väestön ikääntymisen ja julkisten palvelujen ra-
kenteen uudistumisen myötä. Myös näistä muutoksista keskusteltiin paljon syksyllä, kun Pu-
naisen Ristin jäsenet ja vapaaehtoiset osallistuivat kesäkuussa hyväksyttävän tulevan uu-
den toimintalinjauksen valmisteluun.  
 
Vuoden 2015 syksyllä alkanut turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu käynnisti Suo-
men Punaisen Ristin rauhanajan merkittävimmän avustusoperaation. Varsinainen operaatio 
päättyi lokakuussa 2016, mutta vastaanottotoiminta ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen 
tuki ovat kasvaneet merkittäväksi osaksi järjestön kotimaan toimintaa. Vuoden 2016 lo-
pussa Suomen Punaisella Ristillä oli 55 vastaanottokeskusta, kun korkeimmillaan niiden lu-
kumäärä oli vuoden alussa 109. Turvapaikanhakijoiden vastaanotolla oli vaikutusta järjestön 
työhön kaikilla järjestötasoilla, niin vapaaehtoisten kuin työntekijöidenkin tehtävissä. Ope-
raation johtopäätöksenä on järjestön varautumisen ja valmiuden vahvistaminen kaikilla ta-
soilla. Vuoden aikana yli 5 000 vapaaehtoista on toiminut vapaaehtoistehtävissä turvapai-
kanhakijoiden kanssa vastaanottokeskuksissa. Aktiivinen ja näkyvä vapaaehtoistoiminta on 
ollut erityisesti vaikuttamista suvaitsevan ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta.  
 
Turun yleiskokouksessa päätetyn Iloa Auttamisesta -teeman mukaisesti Punaisen Ristin va-
paaehtoistoiminta on iloista, innostavaa ja palkitsevaa. Vapaaehtoisten määrä on hienoi-
sessa kasvussa esimerkiksi ystävätoiminnan kohdalla, mutta kehityskohteeksi nousee edel-
leen uusien vapaaehtoisten pääsy mukaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnalle on kasvava 
tarve ja toimintaan haluavien määrä on korkea. Kokemus osoittaa, että toimintamahdolli-
suuksien aktiivinen tarjoaminen pitää myös mielenkiinnon korkealla.  
 
Syksyllä Punainen Risti järjesti valtakunnallisen Äkkilähtö-valmiusharjoituksen, joka sai sekä 
osastoja että koululaisia liikkeelle. Osastoilla ja kouluilla syntyi hyvää yhteistoimintaa harjoi-
tuksen ympärillä ja se rohkaisee osaltaan jatkamaan Punaisen Ristin nuorisotoiminnan ke-
hittämistä. 
 
Hyvä toiminta edellyttää myös hyvää hallintoa. Keskustoimiston piireille tarjoamia tukitoi-
mintoja on kehitetty vuoden aikana voimakkaasti. Palkkahallinnon keskittäminen on eden-
nyt jo kymmeneen piiriin ja henkilöstöjärjestelmän uudistaminen aloitettiin. Järjestöä kuor-
mittaneesta vastaanotto-operaatiosta huolimatta henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä saatiin 
nyt parempia tuloksia kuin kaksi vuotta aiemmin.  
 
Vuonna 2016 humanitaarisen avun tarpeessa oli yli 130 miljoonaa ihmistä. Suomen Punai-
nen Risti on vastannut avun tarpeeseen osana Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sainvälistä liikettä esimerkiksi Syyrian ja Irakin konfliktien keskellä ja Itä-Afrikan pitkään 
jatkuneen kuivuuden seurauksia lievittämällä.  
 
Veripalvelu, Kontti-kierrätystavaratalot ja Nuorten turvatalot ovat vuoden aikana kasvaneet 
entistä tärkeämmäksi osaksi yhteistä auttamisen ketjua. Kontti-tavaratalot ovat vakiinnut-
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taneet asemansa osana nykyistä kierrätystrendiä ja Helsinkiin vuoden aikana avattu uusi ta-
varatalo vahvistaa jo ennestään vahvaa läsnäoloa pääkaupunkiseudulla. Verkoston laajentu-
essa voimme tukea entistä paremmin pitkään työtä etsineiden työelämävalmiuksien paran-
tumista.  
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Maahanmuutto ja pakolaistoiminta 
 

• Henkilötiedustelu, perheiden yhdistäminen, vastaanottokeskukset,  
monikulttuurinen ja kotoutumista tukeva toiminta 

• Rasismin vastainen toiminta 
 
Suurin yksittäinen avustusoperaatio oli vuonna 2015 käynnistynyt valtakunnallinen vastaan-
ottotoiminta Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille.  Lisäksi Suomeen saapui 952 pakolais-
kiintiössä valittua henkilöä, joista 42 oli hätätapauksia. Tampere vastaanotti suurimman 
määrän, yhteensä 57 pakolaista. Porvooseen tuli 37 ja Kajaaniin 35 pakolaista. Vastaanote-
tuista kansalaisuuksista suurin ryhmä oli syyrialaiset, joita tuli 549 henkilöä, kongolaiset 
212 henkilöä sekä afganistanilaiset 136 henkilöä.  
 
SPR koordinoi entisten vuosien tapaan kiintiöpakolaisten maahantulojärjestelyjä ja teki siinä 
yhteistyötä Maahanmuuttoviraston, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n, Helsinki-
Vantaan rajavartioston, tulkkikeskusten sekä pakolaisia vastaanottaneiden kuntien ja kau-
punkien kanssa.  
 
Pakolaisten vastaanottoa lentokentällä hoitivat pääasiallisesti 17 SPR:n tehtävään koulutta-
maa vapaaehtoista. Vapaaehtoiset vastaanottivat lentokentällä yhteensä 119 kuntaan men-
nyttä ryhmää. Vapaaehtoisille kertyi työpäiviä yli 80.  

 
 
 
Vastaanottotoiminta jatkoi kasvamista alkuvuonna 
 
Punaisen Ristin vastaanottotoiminta jatkoi voimakasta kasvua helmikuuhun 2016 asti. Hel-
mikuussa vastaanottokeskuspaikkoja oli 19 500 turvapaikanhakijalle. Maaliskuussa Maahan-
muuttovirasto alkoi kuitenkin sopeuttaa toimintaa aleneviin turvapaikanhakijamääriin. Maa-
hanmuuttovirasto irtisanoi toimeksiannot 22 Punaisen Ristin ylläpitämältä vastaanottoyksi-
költä. 
 
Vastaanottotoiminnan alasajo jatkui vuoden 2016 loppuun asti. Vuoden lopussa yksiköitä oli 
55 ja niissä oli alle 10 000 turvapaikanhakijaa. Operaatio päätettiin lokakuussa 2016 ja toi-
minnasta tuli vakiintunutta toimintaa. Tilanneraportti korvattiin harvemmin ilmestyvällä 
ajankohtaistiedotteella. Tilannekeskus päätettiin lopettaa tammikuun 2017 lopussa. Sen jäl-
keen toiminta jatkui osana normaalia valmiutta. 
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Vuoden 2016 ajan Punainen Risti oli kuitenkin jatkuvasti varautunut turvapaikanhakijoiden 
määrän äkilliseen kasvuun. Kokonaiskuvaa valtakunnallisesta kapasiteetista pidettiin jatku-
vasti yllä. Myös Maahanmuuttovirasto päivitti valmiussuunnitelmaansa, jossa Punaisella Ris-
tillä oli keskeinen rooli.  
 
Tornion järjestelykeskus toimi 17.3.2016 asti, jonka jälkeen se oli valmiustilassa kolme kuu-
kautta. Punaisella Ristillä oli järjestelykeskuksessa 60 työntekijää ja 66 vapaaehtoista. Tä-
män lisäksi liikkuva terveysyksikkö työskenteli 35 yksikössä yhdeksän piirin alueella. 
 
Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan koordinaatio, mukaan lukien Tilannekeskus, tervey-
denhuolto, viestintä ja taloushallinto, piti yllä kokonaiskuvaa ja välitti tietoja keskitetysti 
sekä kehitti yhtenäistä toiminnan laatua ja osaamista. Valtakunnallinen vastaanottotoimin-
nan koordinaatioryhmä piti jatkuvasti yllä kokonaiskuvaa valtakunnallisesta varautumiska-
pasiteetista. Koordinaatioon osallistuivat  Tilannekeskus sekä SPR:n terveydenhuollon, vies-
tinnän ja taloushallinnon yksiköt.  
 
Vastaanottokeskusten toimintaan osallistui vuoden puolivälissä 5 100 Punaisen Ristin va-
paaehtoista. Varhaista kotoutumista tukevaa toimintaa tehtiin laajasti ja useilla hankerahoi-
tuksilla. Accenturen tuella tehtävä turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistamiseen ja työ-
elämävalmiuksien tukemiseen keskittyvä hanke laajeni valtakunnalliseksi syksyllä. 
 
Paperittomien määrä kasvoi 
 
Syksyllä alettiin varautua paperittomien määrän kasvuun. Kielteisen päätöksen saaneille 
turvapaikanhakijoille suositellaan vapaaehtoista paluuta vastaanottopalveluiden päättymisen 
jälkeen. Kaikki kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat eivät kuitenkaan halua tai 
voi palata. SPR käynnisti paperittomien tueksi parikymmentä paikallista verkostoa. Ne olivat 
usein seurakuntien tai Punaisen Ristin koollekutsumia. 
 
Punainen Risti kantoi huolta lapsiperheiden sekä erityisen haavoittuvien ihmisryhmien hy-
vinvoinnista ja teki töitä sen eteen, ettei ihmisiä jätettäisi heitteille vastaanottopalveluiden 
lakkaamisen jälkeen. Punainen Risti muistutti, että paperittomien täytyy päästä heille kuulu-
vien palveluiden ja avun piiriin ilman pelkoa palauttamisesta. 
 
Vastaanottotoiminnassa kohdattiin kasvavassa määrin tilanteita, joissa Punaisen Ristin peri-
aatteiden mukainen toiminta ja erottautuminen viranomaistehtävistä oli keskeistä ja joissa 
SPR joutui määrittelemään oman toimintansa rajat. 
 
Henkilötiedustelut ja perheiden yhdistäminen 
 
Uusien henkilötiedustelupyyntöjen määrä nousi ennätyskorkealle tasolle. Se johtui Euroop-
paan pakomatkalla kadonneiden perheenjäsenten etsinnästä sekä Suomeen ilman huoltajaa 
tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta. Punaisen Ristin valokuvaetsin-
nässä (www.tracetheface.org) julkaistiin 144 kuvaa, joka oli viidenneksi eniten etsintään 
osallistuvista 28 Euroopan maasta. Uusia henkilötiedusteluja aloitettiin 498, joilla etsittiin 
1 574 kadonnutta perheenjäsentä. 
 
Punainen Risti teki lausuntoja Euroopan turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta sekä ulko-
maalaislain muutoksista, erityisesti perheenyhdistämisen vaikeutumisesta. 
 
SPR:n keskustoimisto sai lukuisia yhteydenottoja perheenkokoajilta, edustajilta ja sosiaali-
työntekijöiltä perheenyhdistämisestä. Heitä neuvottiin prosessiin liittyvissä kysymyksissä 
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sekä oltiin yhteydessä lähetystöihin ja 
Punaisen Ristin kansainväliseen komite-
aan. Yhteydenotot kasvoivat turvapai-
kanhakijoiden määrän lisääntymiseen ja 
perheenyhdistämiseen liittyvien lakimuu-
tosten myötä.  
 
Suomeen aiemmin tulleiden kiintiöpako-
laisten perheenjäsenten matkoja järjes-
tettiin viranomaisten pyynnöstä ja sopi-
muksen mukaan sen jälkeen kun per-
heenjäsenille oli myönnetty oleskeluluvat 
Suomeen. Perheenjäseniä oli yhteensä 8.  
 
 
Vapaaehtoisten määrä lisääntyi maa-
hanmuuttajatyön ansiosta 
 
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt alkoivat kokoontua jo syksyllä 2015 tiivistääkseen vastaan-
ottotoiminnan ja kotoutumisen vapaaehtoistoimintaa. Punainen Risti on verkoston koollekut-
suja ja vetäjä. Järjestöverkosto otti käyttöön niin sanotut kotoutumistarjottimet, joiden 
avulla tehdään näkyväksi kolmannen sektorin toimintaa ja palvelua, lisätään verkoston jä-
senten yhteistyötä sekä kehitetään viranomaisten ja järjestöjen suunnitelmallista yhteis-
työtä. Verkoston piirissä järjestettiin noin 50 tapahtumaa. Mukana oli paikallisia ja valtakun-
nallisia verkostotapaamisia, suunnittelupalavereja ja muita tilaisuuksia. 
 
Huhtikuussa käynnistyi kolmevuotinen Starttivoimaa-hanke. Sen tavoitteena on käynnistää 
kotoutumistoimintoja oleskeluluvan saaneille ja turvapaikanhakijoille. Järjestöt toimivat yh-
dessä viranomaisten kanssa. Hanke toteutetaan Savo-Karjalassa, Hämeessä, Kaakkois-Suo-
messa ja Varsinais-Suomessa. Syksyllä järjestettiin starttipajat 22 paikkakunnalla. 
    
Maahanmuuttajaohjelma laajeni ja kotoutumista tukevaa toimintaa vietiin eteenpäin kym-
menessä piirissä. Vapaaehtoisten määrän kasvu vuosien 2015–2016 aikana kohdistui suu-
reksi osaksi monikulttuuriseen toimintaan. Kotoutumisen tuen mallit olivat jo tuttuja ja nii-
den avulla vapaaehtoistoimintaa voitiin kasvattaa kohtalaisen helposti.  
 
Kotoutumisen tuen mallit olivat käyttökelpoisia myös vastaanottoyksiköiden vapaaehtoistoi-
minnassa. Erityisesti Läksyhelppi, kieliryhmät ja muu ryhmätoiminta olivat suosittuja.  Va-
paaehtoisten määrän kasvu asetti haasteita myös koulutukselle ja perehdytykselle, joihin 
kehitettiin uusia toimintatapoja. Maahan muuttaneiden osallistuminen Punaisen Ristin toi-
mintaan lisääntyi ja toimintamahdollisuuksia tarjottiin myös turvapaikanhakijoille entistä 
enemmän. 
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OSA 1: Tehokas auttaminen 
 
Haluamme, että 

• Meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nope-
asti. Olemme valmiita auttamaan paikallisesti ja alueellisesti kotimaassa ja maail-
malla. 

• Katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetyk-
set ja vahingot vähentyvät. 

• Ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin katastro-
feista ja kriiseistä. 

 
 
 

Valmiussuunnittelu ja auttamisvalmiuden ylläpito 
 
Parempi valmius auttaa 
 
Kun maahamme saapui historiamme suurin määrä turvapaikanhakijoita vuonna 2015, Pu-
naista Ristiä auttoi noin 8 500 vapaaehtoista. Tämän lisäksi koulutimme lisää vapaaehtoisia 
erilaisiin äkillisen avun tehtäviin. Siten tukemme viranomaisille on entistä kattavampaa ja 
hälytysvalmiudessa on enemmän koulutettuja henkilöitä. 
 
Tähän tarpeeseen kehitettiin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) sähköinen hälytys-
järjestelmä, joka otettiin käyttöön hälytystoiminnan tehostamiseksi ja ajantasaisen tiedon 
seuraamiseksi. Vuoden lopussa noin neljännes Vapepan hälytystoiminnasta voitiin hoitaa 
järjestelmän kautta. 
 
Uuteen järjestelmään kootaan kaikkien Vapepan hälytystoiminnassa olevien järjestöjen tie-
dot hälytyksiä ja toiminnan ohjausta varten. 

 
 
Osastot jakoivat kotimaan apua 
enemmän kuin vuonna 2015. Vuo-
den 2016 apu oli 100 030 euroa kun 
2015 apua annettiin reilut 96 000 
euroa. Vapaaehtoiset tukivat viran-
omaisia ensiavun, ensihuollon ja 
henkisen tuen tehtävissä. Ensiapu-
päivystyksiä oli vuoden aikana 3219 
tapahtumassa ja niissä autettuja 
15 617. 
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Alueittaiset erot ovat suuria sekä onnettomuusti-
lanteiden että autettujen määrän suhteen. Suu-
rin yksittäinen kotimaan avun tilanne oli opiske-
lija-asuntolan tulipalo Joensuussa, jossa koti-
maan apua sai 18 henkilöä ja yhteensä 32 opis-
kelijaa evakuoitiin.  
 
Imatralla tapahtui joulukuun alussa ampumisvä-
likohtaus, jossa menehtyi kolme henkilöä. Henki-
sen tuen vapaaehtoiset toimivat yhdessä seura-
kunnan ja paikallisten viranomaisten kanssa jär-
kyttyneiden kaupunkilaisten tukena kriisikeskuk-
sessa sekä aloittamalla katupartioinnin. Psykolo-
gien valmiusryhmän jäseniä työskenteli menehtyneiden omaisten ja silminnäkijöiden 
kanssa. 
 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinointi ja toiminta viranomaisten 
apuna 
 
Punaisen Ristin roolia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiossa selkeytettiin ja tiivis-
tettiin yhteistyötä jäsenjärjestöjen välillä. Vapepa-verkostoon kuului vuoden lopussa 52 jär-
jestöä. 
 
Uusitut verkkosivut julkaistiin keväällä. Lop-
puvuodesta käynnistyi ekstranetin luominen 
Vapepan sisäiseen yhteydenpitoon.  
 
Punainen Risti jatkoi tiivistä yhteistyötä ensi-
vastetoiminnan kehittämiseksi Suomen Pe-
lastusalojen keskusliiton ja Suomen Meripe-
lastusseuran kanssa. Turunmaan piirissä al-
koi saaristossa toteutettava ensivastehanke. 
Hankkeessa koulutetaan useiden järjestöjen 
vapaaehtoisia ensiauttajia ulkosaaristoon. 
 
 
Valmiuden ja varautumisen kehittäminen 
 
Vuoden aikana pyrittiin yhtenäistämään valmiuden näkemyksiä läpi järjestön. Kotimaan val-
miuden ja kansainvälisen avun yhteistä näkemystä lähdettiin rakentamaan kokonaisvalmiu-
den selvitystyön kautta. Yhteistyötä yksiköiden välillä käynnistettiin usealla osa-alueella. 
Kansainvälisen avun avustustyöntekijät tekivät yhteistyötä kotimaan toimijoiden kanssa 
maahanmuuttajien vastaanotto-operaatiossa.  
 
Henkilökunnan varautumiskoulutusta tarjottiin myös kansainvälisen avun avustustyönteki-
jöille. Yhteisen harjoituksen suunnittelu käynnistettiin. Vuoden vahvana viestinä oli ”valmius 
kuuluu kaikille”, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki järjestön toimijat tekevät työtä järjestön 
varautumisen vahvistamiseksi. 
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Järjestön auttamisvalmius perustuu 
avun tarpeeseen ja riskien tunnistami-
seen sekä niiden vaikutusten vähentä-
miseen. Kotimaan valmiuden riskien 
arviointia kehitettiin työn pohjaksi. Yh-
teinen visio ja riskiarviointi vahvistavat 
valmiussuunnittelua, jotta se on yhte-
näistä läpi järjestön ja sovitettu yhteen 
viranomaisten kanssa. 
 
Valmiutta kehitettiin myös uudella Pär-
jätään yhdessä –hankkeella. Sen 
kautta saadaan tietoa ja konkreettisia 
taitoja kuntalaisille, yhteisöille ja jär-
jestöille. Tavoitteena on entistä turval-
lisempi kunta. Hankkeeseen osallistui 
11 kuntaa ja Punaisen Ristin osastoa. 
 
 
Koulutuksilla ja harjoituksilla taitoja auttaa 
 
Paremman auttamisvalmiuden saavuttamiseksi järjestettiin sekä valtakunnallista että alu-
eellista koulutusta ja harjoituksia vapaaehtoisille ja työntekijöille.  
 
Alueellisia harjoituksia järjestettiin entiseen tapaan ja niiden valtakunnallista koordinaatiota 
ja tietojen vaihtoa vahvistettiin. Harjoitusten palautetta koostettiin valtakunnallisesti, jotta 
uutta oppia voitaisiin jakaa alueiden kesken. Suurimmat riskit liittyivät evakuointitilanteissa 
henkilöiden sujuvaan hallinnointiin ja työnjakoon järjestöjen ja viranomaisten kesken. Myös 
nopeat päätökset syntyvien kustannusten vastuutahoista herättivät keskustelua. 
 

Paikalla kun apua tarvitaan -seminaari: Valtakunnallinen seminaari keräsi helmi-
kuussa yhteen ensiapu-, ensihuollon ja henkisen tuen vapaaehtoisia ympäri maata 
jakamaan onnistumisen kokemuksia turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnassa 
ja oppimaan uusia ensiapuohjeita.  

 
Ryhmänjohtajakurssi: Operatiivisen johtamisen peruskurssina vapaaehtoisille toi-
mii järjestön ryhmänjohtajakurssi, joka järjestettiin yhteisesti ensiavun, ensihuollon 
ja henkisen tuen vapaaehtoisille.  Yhteinen koulutus on osa valmiuskoulutuksen ja 
kouluttajakoulutuksen kehittämistä, jonka tavoitteena on kohottaa auttamisen laatua 
ja yhdenmukaistaa sitä.  

 
Ensivasteharjoitusviikonloppu: Valtakunnalliseen harjoitusviikonloppuun osallistui 
ensi kertaa kymmeniä vapaaehtoisia ja kouluttajia myös Suomen Pelastusalojen kes-
kusliitosta, VPK:sta ja Suomen Meripelastusseurasta. 

 
Valtakunnallinen valmiusharjoitus: Yleiskokouskauden aikana järjestettävä val-
takunnallinen valmiusharjoitus toteutui lokakuussa. Harjoituksen teemana oli Äkki-
lähtö. Siinä testattiin, harjoiteltiin ja kehitettiin keskustoimiston, piirien ja osastojen 
auttamisvalmiutta viranomaisten tukena evakuointitilanteessa. Tavoitteena oli nuor-
ten henkisen kriisinkestävyyskyvyn tukeminen sekä koulujen kriisivalmiuden vahvis-
taminen. Harjoituksiin osallistui 110 Punaisen Ristin osastoa sekä noin 2500 nuorta. 
Lisäksi harjoitus oli näyttävästi esillä mediassa ja sosiaalisessa mediassa, jossa ta-
voitettiin yli 80 000 ihmistä pohtimaan omia valmiuksiaan.  
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Enemmän ensiapuryhmiä ja toimijoita  
 
Uusia ensiapuryhmiä perustet-
tiin 12 eri puolille maata. Ryh-
mistä kolme on nuorten ryhmiä 
ja niistä yksi on suunnattu tur-
vapaikanhakijoille ja paikalli-
sille nuorille. Ryhmiä perustet-
tiin erityisesti Oulun, Hämeen 
ja Turunmaan piirien alueille. 
Ensiapuryhmiä oli 228 vuoden 
loppuun mennessä. Vapaaeh-
toisia ensiapuryhmissä on  
3 231.  
 
Vapaaehtoisten määrä ei kas-
vanut yleiskokoustavoitteiden 
mukaisesti. Syitä tähän on useita. Rekrytoinnin painopisteen tulisi olla alkusyksyllä ja tam-
mikuussa, jolloin ihmiset aloittavat uudet harrastukset. Tähän asti rekrytointi on keskittynyt 
paljolti Punaisen Ristin viikolle. Osastot järjestivät Osaa auttaa -tapahtumia ja markkinoivat 
ensiapukursseja. Toukokuussa ihmisten ajatukset suuntautuvat kuitenkin kesälomaan, eivät 
uuden harrastuksen aloittamiseen.  
 
Jokaisella Punaisen Ristin pi-
tämällä ensiapukurssilla 
pitäisi kertoa 
ryhmätoiminnasta ja kutsua 
toimintaan. Vuoden lopulla 
valmistui rekrytointia tukeva 
video. Tämän lisäksi eri oppi-
laitoksissa ei systemaattisesti 
rekrytoida opiskelijoita 
mukaan toimintaa.   
 
Ensiapuryhmäläisten rek-
rytointi 
 
Nuorten ensiapuryhmäläisten rekrytoimiseksi aloitettiin kesäkuussa hanke, jolla edistetään 
nuorten ensiaputoimintaa vastaanottokeskuksissa. Toimintaa käynnistettiin kuudella paikka-
kunnalla, joissa sijaitsee SPR:n vastaanottokeskus. Noin 80 turvapaikanhakijaa ja paikallista 
nuorta sai ensiapukoulutusta. Toiminta jatkuu vuonna 2017. 
 
Uudistajat-kehittämisryhmä aloitti toimintansa. Ryhmä koottiin piirien vapaaehtoisista. Se 
arvioi koulutuksen, ideoi rekrytointia ja kehitti päivystysten laatua. Ensiapupäivystäjille teh-
tiin yhteiset osaamisen arviointilomakkeet. KOMIA!-ensiapuleirin suunnittelu alkoi. 
 
Ensivastetoiminta laajeni Turunmaan alueelle, jossa koulutetaan saariston asukkaista ensi-
auttajia. 
  
Johtava asema ensiapukoulutuksessa 
 
Ensiapukouluttajien koulutuksen tavoitteena oli saavuttaa johtava asema ensiavun koulutta-
jana. Koulutuksen tavoitteessa onnistuttiin ja osallistujamäärät kasvoivat. Kasvun syynä oli 
muun muassa se, että liikenneopettajat saatiin osallistumaan SPR:n Auttaminen liikenneon-
nettomuudessa -kurssille.  
 

220 229 228

3035 3051 3231

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016

Ensiapuryhmiä ja niissä vapaaehtoisia

Ensiapuryhmien määrä Vapaaehtoiset

2910 2793 3219

19177
17026 15617

0

5000

10000

15000

20000

25000

2014 2015 2016

Ensiapupäivystykset ja avunsaajat

Päivystykset Avunsaajat



 

15 
 

Ensiapu- ja ensihoitosymposiumiin osallistui lähes 500 henkilöä. Symposiumissa julkaistiin 
uudet kansainväliset elvytys- ja ensiapuohjeet. Verkkosivullamme olevat ohjeet saivat nä-
kyvyyttä mediassa. Varsinkin lasten elvytys kiinnosti. 
 
Väestön ensiapukoulutusten määrässä ei edistytty. Syynä on jatkuvasti kiristyvä kilpailu 
koulutuksen tarjoajien joukossa.  
 
Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä kokoontui neljä kertaa ja päätti ensiavun 
huomionosoituksen myöntämisestä. Huomionosoitukset menivät Varsinais-Suomen, Sata-
kunnan, Helsingin ja Uudenmaan, Savo-Karjalan ja Hämeen piireihin.   
 

Veripalvelu 
 
Veripalvelu on Suomen Punaiseen Ristiin kuuluva terveydenhuoltoa palveleva laitos. Veripal-
velu huolehtii keskitetysti koko maan verivalmistehuollosta. Toimintaan kuuluvat niin veren-
luovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin luovutetun veren testaus sekä verivalmistei-
den tuotanto ja jakelu sairaaloihin.  
 
Veripalvelu tukee potilaiden hoitoa tekemällä myös veren sopivuustutkimuksia elin- ja ku-
dossiirtoihin sekä kantasolusiirtoihin. Teemme myös veren hyytymistekijöihin ja trombo-
syytteihin eli verihiutaleisiin liittyviä tutkimuksia. Kaikkien raskaana olevien äitien veri-
ryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii 
myös Suomen Kantasolurekisteri, jonka kautta välitämme siirteitä kantasolusiirtoihin. Vah-
van asiantuntemuksemme perustana on aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta, joka luo 
edellytykset turvalliselle verensiirtohoidolle ja uusille soluhoidoille myös tulevaisuudessa. 
  
 
Vuonna 2016 kerättiin yli 204 000 yksikköä 
kokoverta kymmenessä kiinteässä toimipis-
teessä ja lähes 1200 verenluovutustilaisuu-
dessa ympäri maan. Lisäksi trombosyyttejä 
eli verihiutaleita saatiin yli 2600 verihiuta-
leluovutuksessa. Verenluovutuksessa (ko-
koveri ja trombafereesi) kävi yli 132 000 
eri henkilöä, joista verta luovutti lähes 120 
000. Uusia henkilöitä rekisteröityi luovutta-
jiksi yhteensä lähes 19 000. 
 
Punasolujen käyttö sairaaloissa väheni odo-
tetulla tavalla 1,5 prosentilla ja verihiutalei-
den 8,3 prosentilla. Verivalmisteiden käy-
tön väheneminen on yleistä muuallakin 
Länsi-Euroopassa. Tämän muutostrendin 
taustalla on leikkaus- ja hoitomenetelmien kehittyminen.  
 
Viime vuosina olemme tehostaneet merkittävästi tuotantoprosessejamme. Tuotannon te-
hokkuus kuuluukin nyt eurooppalaisessa vertailussa parhaaseen neljännekseen. Tavoitteena 
on säilyttää tehokkuus erinomaisella tasolla, vaikka valmisteiden käyttö edelleen vähenee. 
Samalla meidän on pystyttävä reagoimaan nopeasti, jos joidenkin valmisteiden kysyntä 
äkillisesti kasvaa. Verenluovuttajien ja sairaaloiden asiakkaiden tyytyväisyys pysyi edellis-
vuosien tapaan korkealla tasolla. Peräti 93 prosenttia luovuttajista oli erittäin tyytyväisiä ko-
kemukseensa ja sairaala-asiakkaiden antamien kouluarvosanojen kokonaiskeskiarvo oli 9,3.  
Veripalvelun ylläpitämä Kantasolurekisteri välitti siirteitä 145 potilaalle. Rekisterin jäsen-
määrä kasvoi yli 33 000 jäseneen. Kantasolusiirteitä käytetään esimerkiksi vaikeiden veri-
sairauksien hoidossa silloin kun muut hoitomenetelmät eivät enää pelasta potilasta. Rekiste-
rin jäsenet ovat valmiita luovuttamaan veren kantasoluja potilaalle.  
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Tutkimustoiminta oli aktiivista. Veripalvelun tutkijat olivat mukana 41 tiedejulkaisussa ja 
julkaisujen määrä lähes tuplaantui edellisvuoteen nähden. Näkyvimpiä meneillään olevia 
tutkimushankkeita ovat esimerkiksi verenluovuttajien rauta-arvoja ja -varastoja selvittävä 
FinDonor-tutkimus sekä sydän- ja veritautitautien geneettistä riskiä tutkiva GeneRisk-
hanke. Molempiin tutkimuksiin tulee osallistumaan tuhansia verenluovuttajia. 
 
 
Varainhankinta      
 
SPR:n varainhankinnan tärkeimmät onnistumiset 

1. Nälkäpäivätulos 2,54 miljoonaa euroa 
2. Kuukausilahjoittajamäärä nousi 50 000:een  
3. Hyvä Joulumieli -keräyksessä ennätystulos 2,1 miljoonaa euroa 

 
Aktiivinen ja yhä ammattimaisempi varainhankinta on välttämätön edellytys auttamiselle 
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Järjestön hallitus hyväksyi syksyllä 2014 varain-
hankinnan investointisuunnitelman, jonka pääpaino on säännöllisten lahjoittajien hankin-
nassa sekä lahjoittajapalvelun kehittämisessä. Investointisuunnitelma on pysynyt tavoitteis-
saan ja järjestön säännöllisten lahjoittajien määrä on lähes kaksinkertaistunut 50 000:een.  
 
Nälkäpäivä-keräys on paitsi varainhankintaa myös järjestön keräysvalmiuden vuotuinen 
harjoitus sekä monelle ensimmäinen kosketus Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan. Ke-
räystulos nousi yli 2,5 miljoonaan euroon. Kasvua oli yli 100 000 euroa edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 
Nälkäpäivänä kerättiin 2,54 mil-
joonaa euroa 
 
Nälkäpäivänä kerättiin 2,54 miljoo-
naa euroa, mikä on keräyksen 36-
vuotisen historian 10. paras tulos. Li-
paskeräys järjestettiin 15.–17.9. ja 
koko kampanja-aika kesti syyskuun 
alusta lokakuun loppuun. 
 
Nälkäpäivän toteuttamisessa oli mu-
kana 465 osastoa, eli 95 prosenttia 
kaikista Punaisen Ristin osastoista. 
Kampanjaan osallistuneiden kerääjien määrä nousi hiukan vuodesta 2015 ja oli noin 15 000.  
Valtakunnallisessa rekisterissä olevien kerääjien määrää saatiin kasvatettua 3 376 kerää-
jällä ja reserviin kuuluu nyt 12 768 keräämisestä kiinnostunutta ihmistä.  
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*Perustuu piirien raportoimiin tilityksiin. 
 
 
Käteisen väheneminen ja muiden lahjoituskanavien tehostaminen ovat johtaneet siihen, 
että lipaskeräyksen osuus kampanjan kokonaistuloksesta on vuonna 2016 laskenut 55 pro-
senttiin 2000-luvun alun aikaisesta lähes 80 prosentista. Muutos on ollut erityisen nopeaa 
vuodesta 2013 lähtien. 
  
Suomen Pankki on laskenut, että nykyvauhdilla käteisen käyttö hiipuu olemattomiin vuoteen 
2030 mennessä. Tästä syystä lipaskeräyksen rinnalle otetaan järjestössä koko ajan käyt-
töön uusia lahjoitustapoja kuten tekstiviestilahjoitukset, mobiilioptimoitu maksupalvelu ja 
MobilePay.  
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Suurin kasvu muiden lahjoituskanavien kohdalla oli tekstiviestilahjoituksissa. Tekstiviestilahjoitusten 
määrä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna 90 % ja jopa ennätyksiä rikkoneeseen vuoteen 2015 verrat-
tuna 23 %. 
 
 
Hätäapukeräykset pakolaisille ja 
Syyrian konfliktin uhreille 
 
Hätäapukeräyksiä käynnistettiin vuo-
den aikana kaksi. Toukokuussa aloitet-
tiin Perheet paossa -keräys, jolla kerät-
tiin apua muun muassa Kreikan pako-
laisleirillä toimivien klinikoiden toimin-
taan. Lokakuussa keräyksen kohteena 
oli erityisesti Aleppo ja Mosul. Keräys 
Syyrian konfliktin uhrien auttamiseksi 
jatkui jo neljättä vuotta.  
 
Hyvä Joulumieli -keräys uuteen ennätykseen 
  
Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin 20. kerran. Keräys tuotti 2,1 miljoonaa euroa, joilla 
lahjoitettiin 30 000 vähävaraiselle Suomessa asuvalle lapsiperheelle 70 euron arvoinen ruo-
kalahjakortti. Keräys järjestettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Ylen kanssa.  
 
Ketjureaktio-pyöräilykampanjassa saavutettiin edellisvuotta parempi tulos. Kampanjaan 
osallistui 212 yritysjoukkuetta eli 55 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kampanjoilla tuettiin vapaaehtoistyötä      
 
Kolmannen kerran toteutettu Vain elämää Goes Punainen Risti -TV-ohjelma esitteli Punaisen 
Ristin kotimaan toimintaa monipuolisesti. Yksi ohjelman tavoitteista oli innostaa katsojia 
mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan.  
 
Punaisen Ristin viikon kampanja kohdennettiin nuorille aikuisille teemana ensiapukurssille 
osallistuminen. Viestin ydin oli ensiaputaitojen saaminen tai päivittäminen sekä rohkeus an-
taa tarvittaessa ensiapua. Osastot järjestivät tapahtumia, joissa ne kertoivat ensiapukurs-
seista ja toiminnastaan.  
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Kuukausilahjoittajahankinta edistyi suunnitellusti  
 
Punainen Risti hankki vuonna 2016 yhteensä 14 201 uutta kuukausilahjoittajaa, joista jär-
jestön oma feissaustyö tuotti runsaat puolet. Punaisen Ristin tiimit työskentelivät viidessä 
isoimmassa kaupungissa sekä Kuopiossa.   
 
Uusista kuukausilahjoittajista vajaa puolet jakoi tukensa kotimaan toiminnan ja katastrofira-
haston välillä (48 %). Uusista kuukausilahjoituksista 22 % kohdistui kotimaan toiminnan tu-
kemiseen ja 30 % katastrofirahastoon.   
 
Ostimme kuukausilahjoittajien hankintapalveluja myös ulkopuoliselta yritykseltä, joka rekry-
toi kuukausilahjoittajia pääkaupunkiseudun ostoskeskuksista ja Helsinki-Vantaan lentoken-
tältä. 
 
Vaikuttavat lahjat uudistuivat 
 
Punaisen Ristin uudistetut eettiset lahjat lanseerattiin ja ne saivat nimekseen Vaikuttava 
lahja. Ostamalla Vaikuttavan lahjan voi tukea joko katastrofirahaston kautta tehtävää avus-
tustyötä tai vapaaehtoistoimintaa Suomessa. Joulun suosituin Vaikuttava lahja oli Puuroa 
koko kylälle.  
 
Yritysyhteistyö myös turvapaikanhakijoiden tukena  
 
Yritysyhteistyö mahdollisti konkreettisen tuen paikalliselle toiminnalle ja antoi mahdollisuu-
den valtakunnalliseen kampanjointiimme. Punaisen Ristin viikon ja Ystävänpäivän kampan-
jointi tehtiin pääyhteistyökumppanien tuella. Pääyhteistyökumppaneina toimivat edelleen S-
ryhmä ja LähiTapiola.  
 
Accenturen kanssa solmittiin uusi sopimus, jonka avulla kehitetään valtakunnallista digitaa-
lista Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (TET) –
palvelua. Tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Palvelun avulla maahanmuuttajille tarjotaan uusi väylä kielen ja kulttuurin op-
pimiseen ja luodaan matalan kynnyksen polkuja työelämään. 
 
Accenturen henkilökunta tarjosi ammatillista osaamistaan myös Kontti-ketjun strategian ke-
hittämisessä. 
 
Yritysyhteistyön monipuolistamiseksi käynnistettiin Red Cross Ambassador (RCA) -mallin 
suunnittelu. Sen tarkoituksena on saada yrityksiin Punaisen Ristin lähettiläitä ja kontakti-
henkilöitä, jotka tuovat SPR:n kampanjoita yritysjohdon ja työntekijöiden tietoon sekä teke-
vät kampanjoihin osallistumisen helpoksi. 
 
Pohjoismainen yritysyhteistyö alkoi Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin Punaisten 
Ristien kesken. Ensimmäiset kumppanit olivat BR-Lelukaupat, Canon ja vaateketju Carlings. 
 
Suorapostitukset ja verkkokauppa kehittyvät  
 
Vuoden 2016 lahjoitussuorapostitukset onnistuivat hyvin. Erityisesti Syyria ja Euroopan pa-
kolaisleirit olivat vahvasti esillä.  Katastrofirahaston lahjoittajarekisteriä kasvatettiin järjes-
telmällisesti, jotta postituksilla voitaisiin myös tulevaisuudessa kerätä tehokkaasti varoja. 
  
Vastikkeelliset postitukset (ystävänpäiväkortit, suurarpa ja joulukalenteri) olivat niin ikään 
onnistuneita. Rekisterin analysointi ja jatkuva testaus ovat mahdollistaneet tuottavan koh-
dentamisen ja postitusmäärien järkevän kasvattamisen. Myös piirien kanssa on kehitetty 
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joulukorttisuoraa ja tulokset ovat lupaavia. 
Vuonna 2016 yhteistyössä oli mukana jo 10 
piiriä. 
 
Punaisen Ristin verkkokauppa muutettiin mo-
biilioptimoiduksi marraskuussa ennen jouluse-
songin alkua. Vuoden aikana 41 prosenttia 
verkkokaupan käytöstä oli mobiilikäyttöä. Sa-
moin otettiin käyttöön verkkopalvelu (oma.pu-
nainenristi.fi), jossa kuka tahansa voi perustaa 
oman nettikeräyksen ja tukea oman verkos-
tonsa kanssa haluamaansa Punaisen Ristin 
kohdetta. Sen kautta voidaan jatkossa tulout-
taa esimerkiksi koulukeräysten tuottoja, kätei-
sen käsittelyn käydessä yhä vaikeammaksi. 
 
CRM 
 
CRM-järjestelmän käyttö on jatkanut positii-
vista kasvua. Kasvu näkyy sekä lisääntyvässä 
asiakastiedon määrässä että paremmissa 
kampanjatuloksissa tarkemman datankäytön 
ja kehittyneen kohdentamisen ansiosta. En-
tistä laadukkaamman asiakastiedon ja moder-
nin sähköpostityökalun myötä sähköpostiviestintä on yhä tiukemmin integroitu varainhan-
kinnan kampanjoihin. Myös koko järjestön kattava sähköpostiviestinnän kehitys on alkanut. 
 
 
Yhä useammat löysivät Kontin 
 
Kontti-tavarataloketju tarjosi entistä useammalle ihmiselle mahdollisuuden olla mukana Pu-
naisen Ristin auttamisen ketjussa lahjoittamalla ja ostamalla kierrätystuotteita. Ketju ylitti 
aiemmat myyntiennätyksensä, kun sen kokonaismyynti kipusi 11,5 miljoonaan euroon. Kas-
vua edellisvuoteen oli 21 prosenttia. 

 
Kontti toimii merkittävänä kosketuspintana Punaiseen Ristiin monille ihmisille, jotka eivät 
välttämättä muuten ole osallistuneet järjestön toimintaan. Viime vuonna tavarataloissa oli 
lähes miljoona ostoksiin johtanutta asiakaskäyntiä. Määrä kasvoi yli 18 prosentilla edellis-
vuodesta. 
 
Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli ketjun kahdennentoista tavaratalon avaaminen Hel-
sinkiin elokuussa. Sijainti Itäkeskuksessa on osoittautunut erinomaiseksi, ja uuden tavara-
talon ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet odotusten mukaisesti. 
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Kontin tulos ohjataan Punaisen Ristin piireille avustustyöhön Suomessa ja katastrofirahas-
toon. Lisäksi Kontit toimittavat vaatteita Kalkun logistiikkakeskukseen, viime vuonna yh-
teensä noin 113 000 kiloa. Suomen Punainen Risti vei vuoden 2016 aikana Konttien kerää-
mää vaateapua muun muassa Mongoliaan, Tadžikistaniin ja Tšadiin.  
 
Kontissa työskenteli tuetusti viime 
vuonna 968 ihmistä. Erilaisia ammatti-
tutkintoja suoritti 45 henkilöä. Työvoi-
mapoliittisten avustusten määrärahojen 
ja ehtojen tiukentuminen on vaikuttanut 
myös Kontin työllistämistoimintaan. 
Työsuhteet ovat lyhentyneet oleellisesti, 
ja sitä myöten henkilöstön nopea vaih-
tuvuus on tuonut omat haasteensa tava-
ratalojen toimintaan. Monella paikka-
kunnalla yhteistyö oppilaitosten ja kun-
tien kanssa on kuitenkin tiivistynyt, jo-
ten Kontti on löytänyt uusia kumppa-
neita työllistämiseen. 
 
Kontti julkaisee vuosittain oman Kontin vuosi -raportin, jossa kerrotaan tarkemmin Kontin 
toiminnasta. 
 
Kansainvälinen avustustoiminta  
 
Vuonna 2016 humanitaarisen avun tarpeessa oli yli 130 miljoonaa ihmistä eri puolilla maail-
maa. Monisyiset kriisit aiheuttivat valtavaa inhimillistä kärsimystä ja vaikeuttivat avun pe-
rille saamista. Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on, että paikalliset yhteisöt ovat ter-
veempiä sekä valmiimpia kohtaamaan riskejä ja katastrofeja. Kohennamme vapaaehtoisten 
valmiutta ja kehitämme kansallisia yhdistyksiä. 
 
Suomalaisten lahjoittajien, ulkoasiainmi-
nisteriön ja EU:n tuella Suomen Punainen 
Risti auttoi hätää kärsiviä Aasiassa, Afri-
kassa, Väli-Amerikassa ja Euroopassa. 
SPR toimi yhteistyössä Punaisen Ristin ja 
Punaisen Puolikuun yhdistysten kansain-
välisen liiton (IFRC), Punaisen Ristin kan-
sainvälisen komitean (ICRC) ja sisarjärjes-
töjen kanssa. Pitkäjänteinen kehitysyh-
teistyö jatkui Aasiassa ja Afrikassa.  
 
Valmius auttaa Suomessa ja maail-
malla 
 
Kansainvälisen henkilöavun vuotta leimasivat Lähi-Idän levottomuudet ja humanitaarinen 
kriisi sekä turvapaikanhakijoiden vastaanotto kotimaassa ja heille avun tarjoaminen Pohjois-
Kreikassa. Vuoden aikana oli voimassa 211 avustustyöntekijäsopimusta. Avustustyöntekijä-
reservimme käyttö kotimaassa oli hyvä esimerkki Suomen Punaisen Ristin joustavasta ko-
konaisvalmiudesta.  
 
Toteutimme 25 koulutustilaisuutta kansainvälisille avustustyöntekijöille. Koulutusta sai 745 
henkilöä, joista 89 edusti muita kansallisia yhdistyksiä.  
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Vuoden aikana Suomen Punaisen Ristin kenttäviestintäyksikkö Field Communication Unit 
(FCU) teki 11 matkaa yhteistyömaihimme. Viestintämateriaalia tuotettiin niin humanitaari-
sesta kriisistä Syyriassa kuin ebolan jäljistä Sierra Leonessa ja naisten vahvistamisesta So-
maliassa. 
 
Kalkusta maailmalle 118 000 kiloa vaatteita 
 
Tampereen Kalkussa sijaitseva Punaisen Ristin logistiikkakeskus ylläpitää sekä kansainvä-
listä että kotimaan auttamisvalmiutta. Keskus vastaa muun muassa katastrofivalmiusyksi-
köiden suunnittelusta, hankinnoista, kokoamisesta, ylläpidosta, lähettämisestä ja huollosta.  
 
Vuonna 2016 lähetettiin kolme terveysasemaa Kreikan pakolaisleireillä sekä hoidettiin sisä-
ministeriön avustustarvikelähetyksen logistiikka Kreikkaan ja Irakiin. Vastaanottokeskuksia 
Suomessa tuimme keittiö-, ruokailu- ja hygieniatarvikkeilla. 
 
Kansainvälistä vaateapua lähetettiin Burundiin, Kirgisiaan, Mongoliaan, Tadžikistaniin ja 
Tšadiin yhteensä 118 023 kiloa. 

 
 
Apua Syyrian, Jemenin ja Irakin konflikteihin 
 
Humanitaarinen kriisi Syyriassa paheni vuonna 2016 entisestään. Puolet syyrialaisista on 
paennut maan sisällä tai lähialueille ja yli 13 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tar-
peessa. Punaisen Ristin avustustyö keskittyi perustarpeisiin eli puhtaaseen veteen, ruokaan 
ja suojaan sekä terveydenhuoltoon. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea suojeli siviilejä, 
yhdisti perheitä ja edisti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumista. 
 
Vaarallisissa oloissa Syyrian Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset jakoivat kuukausittain ruo-
kaa ja avustustarvikkeita noin 4,5 miljoonalle syyrialaiselle ja järjestivät vuoden aikana noin 
300 avustussaattuetta vaikeapääsyisille alueille. Suomen Punainen Risti avusti ulkoministe-
riön tuella kansainvälisen Punaisen Ristin työtä Syyriassa 3,7 miljoonalla eurolla sekä lähet-
tämällä avustustyöntekijöitä. Katastrofirahastosta ohjattiin 100 000 euroa apuun Syyriassa.  
 
Jemenissä noin 19 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua, mutta turvallisuustilan-
teen vuoksi vain harva avustusjärjestö pystyy toimimaan maassa. Viime vuonna SPR tuki 
Punaisen Ristin kansainvälisen komitean työtä Jemenissä 100 000 eurolla. Summalla tarjot-
tiin ruokaa, puhdasta vettä ja terveyspalveluita. Lisäksi Punaisen Ristin kansainvälinen ko-
mitea suojeli siviilejä. 
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Irakissa jopa 25 prosenttia väestöstä tarvitsee apua. Kansainvälinen Punainen Risti ja Irakin 
Punainen Puolikuu auttoivat sekä maansisäisiä pakolaisia että syyrialaisia pakolaisia tarjoa-
malla terveydenhuoltoa, ensiapua ja henkistä tukea. Vuonna 2016 ulkoministeriö myönsi 
800 000 euroa Punaisen Ristin työhön Irakissa. Lisäksi SPR lähetti avustustyöntekijän kehit-
tämään Irakin Punaisen Puolikuun logistiikkaa. 
 
Apua pakolaisille Kreikassa ja Ukrainassa 
 
Sadattuhannet ihmiset etsivät turvaa Euroopasta. Suomessa tehdyn vastaanottotyön lisäksi 
vuoden 2016 aikana lähetettiin 66 avustustyöntekijää sekä terveysklinikoita Pohjois-Kreikan 
pakolaisleireille. Vuoden aikana hoidettiin yli 35 000 potilasta. SPR tuki myös Italian Punai-
sen Ristin työtä pakolaisten auttamiseksi Välimerellä. Työtä rahoittivat lahjoittajat sekä 
EU:n humanitaarinen apu (ECHO). 
 
Ukrainassa Suomen Punainen Risti ja Ranskan Punainen Risti auttoivat etenkin kroonisista 
taudeista kärsiviä maansisäisiä pakolaisia saamaan lääkkeitä. Ulkoministeriö tuki työtä 500 
000 eurolla.  
 
Käteisavustukset lievittivät ruokapulaa Afrikassa 
 
Vuoden 2016 aikana El Niño -sääilmiöön liittynyt voimakas kuivuus aiheutti vakavaa ruoka-
pulaa eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Swazimaassa 30 prosenttia väestöstä tarvitsi apua. 
Suomen Punainen Risti jakoi yhdessä Swazimaan Punaisen Ristin kanssa 9 800 kotitalou-
delle käteistä ruuan hankintaan. Käytössä oli ensimmäistä kertaa mobiiliraha. EU:n rahoitta-
maa apua sai noin 58 000 ihmistä, joista suurin osa oli naisia ja lapsia. Lisäksi Punainen 
Risti otti käyttöön avaimenreiänmuotoiset kotipuutarhat, joiden avulla juureksia ja vihan-
neksia voidaan kasvattaa myös kuivina kausina.  
 
Myös Keniassa Punainen Risti tuki perheitä sähköisten rahansiirtojen avulla ja kannusti koti-
talouksia osallistumaan ravitsemuskoulutuksiin. Ulkoministeriön ja katastrofirahaston tuella 
autettiin noin tuhatta perhettä. 
 
Somaliassa noin viisi miljoonaa ihmistä oli avun tarpeessa. Pitkäaikaisen terveystyömme 
ohella autoimme kuivuudesta kärsiviä yhdessä Saksan Punaisen Ristin ja Somalian Punaisen 
Puolikuun kanssa. Tavoitteena oli turvata puhtaan veden saanti ja auttaa ihmisiä liikkuvien 
terveyspisteiden avulla. Tavoitimme noin 46 000 ihmistä. Työtä rahoittivat EU, ulkoministe-
riö ja suomalaiset lahjoittajat.  
 
Etiopiaa koetteli pahin kuivuus yli 30 vuoteen, ja noin 10 miljoonaa ihmistä tarvitsi ruoka-
apua. Punaisen Ristin avustusoperaatioon ohjattiin 500 000 euroa ulkoministeriöltä sekä 50 
000 euroa katastrofirahastosta. 
 
Terveempiä äitejä ja lapsia 
 
Vuonna 2016 jatkettiin ihmisten ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin parantamista. Afri-
kassa edistettiin terveyttä Burundissa, Etelä-Sudanissa, Etiopiassa, Ghanassa, Keniassa, 
Malawissa, Nigerissä, Norsunluurannikolla, Sierra Leonessa, Somaliassa, Swazimaassa ja 
Zimbabwessa. Tsadissa parannettiin vesisanitaatiota. 
 
Etelä-Sudania koettelee yksi maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Vuonna 2016 
paikallisia autettiin saamaan puhdasta vettä sekä kouluissa tehtiin terveys- ja hygienia-
työtä. Kansainvälinen Punainen Risti keskittyi terveydenhuoltoon, ruokaturvaan, puhtaaseen 
veteen sekä kansalaisten suojeluun ja perheiden yhdistämiseen. Ulkoministeriö rahoitti 
työtä kahdella miljoonalla eurolla.  
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Keniassa päättyi äiti-lapsi-terveyshanke. EU:n tuella voitiin tarjota äideille terveysneuvon-
taa, kunnostaa ja varustaa terveyskeskuksia ja parantaa puhtaan veden saatavuutta ja 
sanitaatiota. Tästä työstä hyötyi noin 37 000 naista ja lasta. 
 
Somaliassa tuettiin Somalian Punaista Puolikuuta, joka on maan toiseksi suurin terveyspal-
veluiden tuottaja. 
 
Punainen Risti aloitti avustustyön myös Eritreassa. Punainen Risti on harvoja tahoja, jotka 
on päästetty työskentelemään maassa. 
 
Aasiassa parannettiin yhteisöjen terveyttä Afganistanissa, Nepalissa, Myanmarissa, Kam-
bodžassa, Pohjois-Koreassa ja Tadžikistanissa. Useimmat terveysongelmat liittyivät likai-
seen veteen ja tarttuviin tauteihin. Tauteja torjuttiin jakamalla tietoa ja kannustamalla ihmi-
siä elämäntapamuutoksiin. Kansainvälinen Punainen Risti sitoutui myös tukemaan tehok-
kaammin naisten kuukautishygieniaan liittyviä tarpeita. 
 
SPR on yksi harvoista suomalaisista järjestöistä, joka tekee pitkäjänteistä työtä Pohjois-Ko-
reassa. Vuonna 2016 myönsimme katastrofirahastosta 50 000 euroa tulvien uhrien autta-
miseksi. SPR alkoi EU:n tuella parantaa Pohjois-Korean Punaisen Ristin katastrofivalmiutta 
ja ehkäistä katastrofien vaikutuksia terveyteen ja elinkeinoihin. 
 
Lähes kaikki Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyö sisältää vapaaehtoisten koulutusta, 
johon kuuluu yleensä ensiapukoulutusta. Ensiapukoulutetuilla vapaaehtoisilla on tärkeä rooli 
niin yksittäisissä onnettomuuksissa kuin laajemmissa katastrofeissa. Nenäpäivän tuoton 
avulla koulutettiin vapaaehtoisia esimerkiksi Burundissa.  
 
Kaupungit ja koululaiset varautuvat riskeihin 
 
Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on vahvistaa katastrofeille alttiiden yhteisöjen kykyä 
vastata riskeihin ja lieventää mahdollisten katastrofien vaikutuksia. Sekä väestö että riskit 
kasaantuvat yhä enemmän kaupunkeihin, joten vuonna 2016 katastrofivalmiutta edistettiin 
juuri kaupungeissa, kuten Myanmarin Hinthadassa, Filippiinien Metro-Manilassa ja Mongo-
lian Ulaanbaatarissa. 
 
Kouluvalmiustyö on keskeinen osa toimintaamme. Esimerkiksi Nepalissa ja Kambodzhassa 
perustettiin uusia nuorisoryhmiä parantamaan koulujen valmiutta kriiseihin. Samalla Punai-
nen Risti saa uusia nuoria mukaan toimintaansa eri puolilla maailmaa. 
 
SPR auttoi myös Nepalissa vuoden 2015 tuhoisan maanjäristyksen jälleenrakennuksessa. 
Apua sai noin 25 000 ihmistä. 
 
Uusia kumppaneita, rahoituslähteitä ja innovaatioita 
 
Kehitysyhteistyötämme leimasi kaksi rahoitukseen liittyvää trendiä. Yhtäältä leikkaukset ul-
koasiainministeriön kehitysyhteistyöbudjettiin heijastuivat vahvasti SPR:n tekemään työhön. 
Tästä syystä kehitysyhteistyötä keskitettiin entistä harvempiin maihin ja joissakin maissa 
yhteistyö loppui kokonaan lyhyellä varoitusajalla. 
 
Vuoden 2016 aikana päättyi myös pitkään jatkunut kehitysyhteistyö Keski-Amerikan El Sal-
vadorissa ja Hondurasissa. 
 
Toisaalta käynnistimme ennätysmäärän EU:n rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita. EU:n 
tuella jatkettiin esimerkiksi katastrofivalmiuden edistämistä Kambodžassa, Mongoliassa ja 
Pohjois-Koreassa. 
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Osassa vanhoista yhteistyömaista siirryttiin syvempään kumppanuuteen. Esimerkiksi Filip-
piineillä järjestettiin Filippiinien ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen massaevakuointikoulu-
tus ja Tadžikistanissa järjestettiin logistiikkakoulutusta.  
 
Vuonna 2016 Suomen Punaisessa Ristissä alettiin kehittää humanitaarisia innovaatioita. 
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin rahoittamassa projektissa tutkittiin 
edellytyksiä muodostaa humanitaarinen innovaatioekosysteemi eli asiantuntijaorganisaatioi-
den yhteistyöverkosto. 
  



 

26 
 

 
OSA 2: Vahva yhteisöllisyys 
 
Haluamme, että 

• Ihmisten aktiivisuus lähiympäristössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumi-
sesta ja vaikuttamisesta voimistuu. 

• Ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista para-
nevat. 

• Yksinäisyys lievittyy. 
 

	

Monimuotoinen ystävätoiminta näkyville 
 
Koko vuonna ystävätoiminnalla tarjottiin tukea eri puolilla maata. Mukana oli 8 991 vapaa-
ehtoista. Ystävien määrä on kasvussa. Vuonna 2016 netin kautta ilmoittautuneesta 5000 
vapaaehtoisesta 1350 tuli mukaan ystävätoimintaan. Kaikkia halukkaita vapaaehtoisia ei 
kuitenkaan saatu toimintaan, sillä välityksen pullonkauloja löytyy vielä liikaa.  
 
Käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Verkkoystävätoiminnan kehittämistyö. 
Yhdessä vapaaehtoisten kanssa on tarkoitus kehittää verkon välityksellä tapahtuvaa ystävä-
toimintaa. Sillä tavoitetaan nuoria, joille on vaikea kohdata ihmisiä kasvotusten. 
 
Ystäväasiakkaita ja toimintatapojen moni-
muotoisuutta tuotiin esille. Myös monikult-
tuurinen ystävätoiminta veti kiinnostuneita 
mukaan.  Myös ystävätoiminnan merkitys 
kokonaisvalmiuden näkökulmasta nousi 
esiin. Monet ystävätoiminnassa mukana ol-
leet olivat mukana jo vastaanottokeskusten 
perustamisessa syksyllä 2015. 
 
Syksyllä yksinäisyys puhututti paljon julki-
suudessa, kun Suomalainen yksinäisyys -
hanke tuli päätökseen, uutta tutkimusta jul-
kaistiin ja YleTV2:ssa pidettiin A2 Yksinäi-
syys -ilta. 
 
Ystävänpäivä auttoi viestimään ystävätoiminnasta 
 
Ystävätoimintaa tuettiin esimerkiksi ystävänpäivän kampanjassa, jossa kutsuttiin ihmisiä 
vapaaehtoisiksi ystäviksi ja ystäväkursseille. Osastot järjestivät Iloa ystävyydestä -tapahtu-
mia, joilla pyrittiin vahvistamaan paikallista toimintaa. Kampanjan tavoitteena oli myös yk-
sinäisten ihmisten puolesta puhuminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisesti ja 
valtakunnallisesti. Kampanjasta viestittiin nuorille muun muassa blogikirjoituksilla. Turva-
paikanhakijoiden kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia.   
 
Ystävänpäivää varten tehtiin kysely, johon vastasi 417 ystävätoiminnassa mukana olevaa 
henkilöä. Heiltä kysyttiin, saavatko ystäväasiakkaat riittävästi palveluita. SPR:n ystävien 
mielestä heidän asiakkaansa saavat heikosti palveluita perustarpeisiin. Vastauksista kävi 
myös ilmi, että ystävätoiminta tavoittaa kaikista yksinäisimpiä ihmisiä. Kysely herätti tiedo-
tusvälineiden kiinnostusta ja kampanja sai sitä kautta hyvin julkisuutta.  
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Miten ystävätoimintaa voidaan vielä kehittää? 
 
Ystävävälityksen kehittämisprojektin avulla on voitu kartoittaa ja analysoida ystävävälityk-
sen tilannetta. Vuonna 2017 päästään käynnistämään digitaalinen ystävävälitys. Pilotointi 
tapahtuu Uudellamaalla ja Hämeessä. 
 
Länsi-Suomen ystävätoiminnan kehittämisprojektin tuotokset saivat hyvän vastaanoton. 
Koulutettujen vapaaehtoisten ja ryhmien määrät lisääntyivät kokeilun avulla. Muun muassa 
lyhytkoulutus todettiin toimivaksi koulutusmalliksi. Koulutusten painopiste on moduuleissa, 
joita vapaaehtoinen voi kerätä. Monet koulutettavat kokivat erityisesti haastavien tilantei-
den koulutuksen hyvin tarpeelliseksi.  
 
Edistimme terveyttä ja hyvinvointia lähiyhteisössä 
 
Terveyttä ja hyvinvointia edistettiin lähiyhteisöissä jakamalla muun muassa ruoka-apua, ke-
räämällä varoja vähävaraisten joulun viettoon ja edistämällä eläkeläisten osallisuutta yhtei-
söissä. 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat osallistuivat lokakuussa Asun-
nottomien yöhön jakamalla EU-ruoka-apua ja HOK-Elannon lahjoittamaa hävikkiruokaa.  
Punainen Risti valittiin EU:n ruoka-apuohjelmaa toteuttavaksi kumppaniksi jo vuonna 2015. 
Vuonna 2016 jaoimme EU:n ruoka-apua 37 000 kiloa. Toiminta käynnistyi 14 osastossa Sa-
takunnassa ja Oulun piirissä loppusyksyllä 2015.  
 
Vähävaraisia lapsiperheitä autettiin jakamalla yhteensä 30 000 Hyvä joulumieli -ruokalahja-
korttia. 20. kertaa järjestetty Hyvä joulumieli -keräys toteutettiin yhdessä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa.  
 
Aloitimme yhteistyön myös sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen Kehitetään ikäih-
misten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kanssa. Hanke lähti liikkeelle 
Kaakkois-Suomessa ja Varsinais-Suomessa.  
 
Ikäihmisten elämänlaatua parannettiin myös Täyttä elämää eläkkeellä -projektin avulla. 
Vuonna 2016 järjestettiin 49 valmennusta. Niihin osallistui 433 henkilöä ja heistä noin vii-
dennes oli halukas lähtemään mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan. Valmentajille 
järjestettiin kaksi koulutusta, joissa 35 henkilöä sai valmentajan pätevyyden.  
  
HIV- ja seksuaaliterveystyön ja päihdetyön yhteistyö tiivistyi  
 
Hiv- ja seksuaaliterveystyö sekä päihdetyö kehittivät yhteistyötä festaritoiminnassa. Ensim-
mäisen kerran järjestettiin yhteinen festarityön koulutus päihde-, hiv-/seksuaaliterveystyön 
ja ensiapuryhmätoiminnan vapaaehtoisille.  Se sai myönteistä palautetta. Päihdetyön va-
paaehtoiset olivat mukana myös partiolaisten Roihu-leirillä. 
  
Päihdetyön sekä hiv- ja seksuaaliterveystyön tarpeista vastaanottokeskuksissa tehtiin selvi-
tys. Toiminta alkaa vuonna 2017.  
 
Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon teemana oli päihdeongelmien puheeksi ottaminen. Mu-
kana olivat paikallisosastot ja terveyspisteet.  
 
Pluspisteiden hiv-testeissä käyneiden määrä on ollut selkeästi nousussa. Vuonna 2016 teh-
tyjen testien määrä nousi 62 testillä vuodesta 2015. Niitä tehtiin yhteensä 679. Viides Plus-
piste avattiin Turkuun syyskuussa. 
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Hiv-puhelinneuvontaa supistettiin syksyllä kahteen iltaan viikossa. Neuvontapuhelimeen tuli 
69 puhelua. Vapaaehtoisia ei saatu aktivoitua riittävästi varsinkaan puhelinpäivystystyöhön. 
Tämän toiminnon jatko selvitetään vuonna 2017.   
 
Turvaseksipartioinnissa tavoitettiin noin 7 500 matkustajaa, joille jaettiin kondomeja ja Kon-
domi on hyvä matkavakuutus -esitettä.  
 
Kesäkumi-kampanja toteutettiin YleX:n ja kolmen muun järjestön kanssa. Kampanja tavoitti 
aiempia vuosia paremmin nuoria niin sosiaalisessa mediassa kuin festareillakin. Tämä oli en-
tistä paremman kampanjan järjestäjien yhteistyön ansiota.  Nuoria kiinnosti uusi Seksikiska. 
Siinä asiakas sai suorittaa kondomiajokortin sekä tehdä Naimamaisteri-kyselyn. Myös SPR:n 
vapaaehtoiset olivat selvästi näkyvämmin mukana.  
 
Hopulle ja tapaturmille loppu 
 
Punaisen Ristin koordinoima koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyverkosto järjesti kaksi 
valtakunnallista arjen turvallisuuden kampanjaa. Tapaturmapäivän Hopulle loppu -videot ja 
linkkipostaukset saivat sosiaalisessa mediassa yli miljoona mainosnäyttöä ja videoita katsot-
tiin loppuun noin 42 000 kertaa. Videot palkittiin kunniamaininnalla kansainvälisessä Inter-
national Safety Media Awards -kilpailussa. Hopulle loppu -kampanjan lisäksi Pysy pystyssä -
kampanjaa tuettiin ostamalla mediatilaa. Myös ansaitun median juttujen määrä kasvoi.  
 
Uusina yhteistyökumppaneina Pysy pystyssä -kampanjassa aloittivat Aivovammaliitto, Eh-
käisevä päihdetyö EHYT ry ja LähiTapiola. Kotitapaturman uudistetut verkkosivut avattiin 
keväällä 2016.  
 
Terveyspisteet liikkeelle 
 
Terveyspisteitä perustettiin lisää. Eri-
tyisenä painotuksena oli maahan-
muuttajille suunnattu terveysneu-
vonta ja muu toiminta. Lisäksi liikku-
vien eli mobiilien terveyspisteiden 
määrä kasvoi. Mobiilit terveyspisteet 
tulevat tarpeeseen, sillä palveluiden 
keskittyessä asutuskeskuksiin haja-
asutusalueiden väestö jää vaille mo-
nia neuvontapalveluja. Myös tulevai-
suudessa tätä toimintamuotoa on ke-
hitettävä.  
 
Valtakunnallisille terveyspistepäiville Vantaalle osallistui lähes 50 vapaaehtoista. Myös 
Lappi-Oulun yhteistyössä toteutetut alueelliset terveyspistepäivät olivat suosittuja.  
 
 
Terhokerhojen tavoite saavutettiin 
 
Päivätyöhön osallistuneiden koulujen määrä laski, mutta se tuottaa vaadittavaan työmää-
rään nähden hyvin. Keväällä 2016 Lukukuu-kampanjaa pohdiskelleen opettajatyöryhmän 
loppupäätelmä on se, että Lukukuu on kiva kampanja ja materiaalit toimivat, mutta suurin 
osa kouluista ja opettajista ei ole vielä kuullut kampanjasta.   
 
Myös Nälkäpäivään osallistuneiden koulujen määrä ja tuotto laskivat. 
 
Alakoululaisille vuonna 2017 toteutettavaa elvytys- eli Sankarikoulutusta valmisteltiin yh-
dessä LähiTapiolan kanssa.  
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Kulttuurirahaston rahoittama Koko Suomi leikkii –projekti toteutettiin yhdessä Mannerhei-
min lastensuojeluliiton kanssa. Projektin tavoitteena oli perustaa vuoden 2016 loppuun 
mennessä jokaiseen Suomen 311 kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka Terhokerho. Vuo-
den lopussa Terhokerhoja oli perustettu 313 kappaletta yhteensä 250 kuntaan.  
 
Terhokerhot ovat tarjonneet uusia väyliä tulla vapaaehtoistoimintaan ja vahvistamaan yh-
teisöllisyyttä. Kerhot ovat kokoontuneet jo 4 097 kertaa. Lasten, aikuisten ja vapaaehtois-
ten käyntikertojen määrä kerhoissa oli yli 86 000. Toiminta jatkuu hankkeen loputtua osana 
Punaisen Ristin ystävätoimintaa.  
 
Läksyhelpin toiminta laajentui ja kehittyi. Läksyhelppi on tarkoitettu kaikille lapsille ja nuo-
rille, jotka tarvitsevat tukea läksyjen teossa. Kerhoja voidaan järjestää tarvittaessa myös 
aikuisille. Ympäri Suomen järjestettiin useita ohjaajakoulutuksia. Uusia kerhoja käynnistet-
tiin osastoissa ja vastaanottokeskuksissa. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret toivo-
tettiin erityisen tervetulleiksi kerhoihin.  
 
Nuoret tukivat nuoria 
 
Piireissä ja osastoissa lasten ja nuorten toimintaa järjestettiin aktiivisesti. Kouluissa vierail-
tiin. Nuoret osallistuivat ystävänpäivään, rasisminvastaiseen viikkoon ja syyskuussa järjes-
tettyyn Operaatio Nälkäpäivä -keräykseen. Lisäksi Reddie Kids -kerhot, nuorisoryhmät, Läk-
syhelppi-kerhot, humanitaarisen oikeuden ryhmät ja ensiapuryhmät pyörivät tasaiseen tah-
tiin.  
 
Kesällä järjestettiin leirejä lapsille, nuorille ja perheille. Nuoria vapaaehtoisia lähetettiin kan-
sainvälisille nuorisoleireille ja vastaavasti Suomen leireillä kävi vieraita. Nuorisodelegaatti-
koulutus ja sen jatkokurssi järjestettiin.  
 
Nuorten ensiapuryhmäläisten rekrytoimiseksi aloitettiin kesäkuussa hanke, jolla kehitetään 
nuorten ensiaputoimintaa vastaanottokeskuksissa.  Toiminta alkoi kuudella paikkakunnalla, 
jossa on vastaanottokeskus. Noin 80 turvapaikanhakijaa ja paikkakunnan nuorta sai en-
siapukoulutusta.  
 
Nuorille haluttiin myös kirkastaa, mitä he voivat tehdä ja oppia kasvaessaan auttajiksi Pu-
naisessa Ristissä. Syksyllä selvitettiin koulutus- ja toimintamahdollisuuksia 13 ̶ 17-vuotiaille 
vapaaehtoisille. Tavoitteena on rakentaa selkeä kuva siitä, millaisia toiminnan mahdollisuuk-
sia, paikkoja oppia uusia taitoja ja kasvaa auttajaksi on tarjolla eri ikäluokille. Työ jatkuu 
vuonna 2017. 
 
Nuorten rekrytointi-ideat käyttöön  
 
Nuorten vapaaehtoisten ideoinnista syntynyt jäsenten rekrytointitapa tuotti tuloksia. Nuoret 
järjestivät tapahtumia oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, joissa toiminnan esittelyn lisäksi 
tarjottiin täkynä haalarimerkkiä. #Tuplataan-kampanjaa markkinoitiin Facebookissa aiem-
paa enemmän. Netin kautta liittyi 290 nuorisojäsentä. Kampanjan tavoitteena on tuplata 
nuorten vapaaehtoisten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 
 
Nuoret järjestivät myös kymmenen talviriehaa. Niihin osallistui yli 400 uutta toimijaa.  
 
Ohjaajakoulutusta nuorille  
 
Kangasalla 18.–20.3. järjestetty valtakunnallinen nuorten kevättapaaminen kokosi yhteen 
100 nuorta ympäri Suomen. Viikonlopun aikana järjestettiin työpajoja, joiden aiheina olivat 
muun muassa viestintä, jäsenmäärän tuplaaminen, Treenikehä, kouluyhteistyö ja Äkkilähtö. 
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Nuorisotoimikuntien toimintaa kehitettiin entistä tavoitteellisemmaksi useassa piirissä. Toi-
mikunnat kokoontuivat yhdessä valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa Tallinnassa 
11.–13.11. Vapaaehtoisia osallistui yhteensä 35 ja piirejä oli edustettuina kahdeksan.  
 
Nuorten koulutuksia kehitettiin. Osastojen ja piirien pyynnöstä esimerkiksi Reddie Kids -oh-
jaajakoulutusta kevennettiin. Koulutukseen lisättiin verkko-oppimista. Kevennettyä ohjaaja-
koulutusta järjestettiin kuusi kertaa, viidessä piirissä. Niihin osallistui 64 tulevaa Reddie 
Kids-ohjaajaa. 
 
Ensiapukoulutusta yläkouluikäisille  
 
Yläkoulujen ensiapuohjelman tavoitteita selkeytettiin ja ensimmäiset piirit ja koulut rekrytoi-
tiin toteuttamaan ohjelmaa. Ohjelmaa pilotoitiin ensimmäisen kerran syksyllä kolmessa pii-
rissä: Helsinki ja Uusimaa, Oulu ja Varsinais-Suomi. Pilottiin osallistui kuusi kouluttajaa, 
kahdeksan koulua ja lähes 700 oppilasta.  
 
Kahdeksan tunnin mittaisessa nuorille suunnatussa hätäensiapukoulutuksessa tavoitteena 
on nuorten auttamisvalmiuden lisääminen. Sillä vahvistetaan nuorten kokemusta omista tai-
doista sekä mahdollisuudesta auttaa.  
 
Pilotteihin osallistuneet nuoret kertoivat, että läheskään kaikki eivät olleet ennen kahdek-
satta luokkaa päässeet harjoittelemaan elvytystä. He huomasivat taitojensa kehittyneen ja 
rohkeutensa auttaa kasvaneen merkittävästi koulutuksen myöstä. Huomattava osa nuorista 
oli kiinnostunut nuorten ensiaputoiminnasta.  
 
Nuorten turvataloista nopeaa apua 
 
Nuorten turvatalon tavoitteena oli antaa nuorille ja perheille entistäkin nopeammin apua ja 
tukea. Lisäksi keskeisinä tavoitteina oli tehdä varhaista, ennaltaehkäisevää työtä ja kehittää 
turvatalojen vapaaehtoistoimintaa. 
 
Seurannan perusteella asiakkaat pystyttiin tapaamaan kasvokkain nopeasti, vuorokauden 
sisällä ensikontaktista. Varhaisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä keskeistä puo-
lestaan oli yhteistyö koulujen kanssa. Nuorten turvatalo muun muassa työskenteli nuorten 
kanssa, joiden koulunkäynti oli vaarassa keskeytyä. Keinoina olivat esimerkiksi nuorten uni-
koulut ja päivärytmin palautus. 
  
Vapaaehtoisten määrä kasvoi ja tehtävät monipuolistuivat. Vapaaehtoiset eivät enää työs-
kennelleet vain kriisimajoituksessa työntekijän työparina vaan toimivat myös esimerkiksi tu-
kihenkilöinä ja kummeina sekä vetivät eri ryhmiä. 
 
Vuonna 2016 yhteensä 1 015 nuorta sai apua Nuorten turvataloista. Palautteiden perus-
teella suurin osa nuorista ja heidän perheistään koki saaneensa turvataloissa erinomaista tai 
hyvää palvelua. 
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Palveluja jalkautettiin myös fyysisten turvatalojen 
ulkopuolelle. Helsingin Vuosaaressa Iltakioski tuki 
ja opasti nuoria, joiden asuminen oli vaarassa 
keskeytyä maksamattomien vuokrien takia. Van-
taalla matkakeskus Dixissä tavattiin viikoittain 
Pop up -turvatalossa 20–40 13–17-vuotiasta 
nuorta. 
 
Espoossa nuorten itsenäistymistä tuettiin Raha-
automaattiyhdistyksen rahoituksen turvin. It-
senäistymisen tukitoiminnassa nuoren omaa toi-
mijuutta tuetaan ja hänen sosiaalisia verkosto-
jaan vahvistetaan. Palvelulle oli selvästi kysyntää 
ja tukeen oltiin tyytyväisiä. 
 
Nuorten turvatalo osallistui myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 
valmistelevan ryhmän työskentelyyn. Turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää nimitettiin 
vetämään työryhmää, joka suunnittelee asunnottomille nuorille aikuisille yökotia pääkau-
punkiseudulle. 
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OSA 3: Rohkea vaikuttaminen 
 
 Haluamme, että:  

• Punaisen Ristin jäsenyys on arvostettu kannanotto inhimillisyyden ja välittämisen 
puolesta. 

• Punainen Risti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti ja 
valtakunnallisesti. 

• Asenteet yhteiskunnassa inhimillistyvät. 
• Puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä 

syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ään-
tään yhteiskunnassa.  

Järjestömme toiminnalle asetettuja ta-
voitteita haastavat kansalaisten odotuk-
set. Loppukeväällä valmistui laaja imago-
tutkimus, johon oli vastannut 1 000 ih-
mistä. He odottavat järjestöltämme näitä 
asioita: enemmän apua kotimaan hä-
dänalaisille, näkymistä omassa kotikun-
nassa, uusia keinoja ihmisten innostami-
seen ja avoimuutta viestinnässä. Nämä 
odotukset olivat myös vuoden alussa aloi-
tettujen digipalvelujen uudistuksen taus-
talla. 
 
 
Viestinnässä korostuivat Syyria, turvapaikanhakijat ja yksinäisyys 
 
Viestinnällä tuettiin vuonna 2016 järjestön tavoitteita: toimijoiden ja tukijoiden rekrytointia 
ja motivointia sekä tukea tarvitsevien ihmisten auttamista. Viestinnän sisällöissä erottuivat 
kolme asiaa: Syyria, turvapaikanhakijat ja yksinäisyys.  
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja kotoutuminen olivat edelleen isona kokonaisuutena 
sekä Punaisen Ristin omassa viestinnässä että sosiaalisen median ja muun median sisäl-
löissä. Omissa lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa ulkomaalaislain muutoksiin, kun-
tapaikkojen tärkeyteen, perheenyhdistämisen vaikeuteen ja kotoutumista edistäviin asioi-
hin. Kesällä julkaistiin Marttaliiton kanssa tehty kysely yrityksille siitä, olisivatko ne haluk-
kaita työllistämään maahanmuuttajia. Peräti 92 prosenttia yli viisi henkeä työllistävistä yri-
tyksistä voisi työllistää pidempään maassa asuneita maahanmuuttajia. Loppusyksyllä vies-
tintää hallitsi paperittomien tilanne. Järjestön sisäisessä viestinnässä jatkettiin uutiskirjeitä. 
  
Syyrian humanitaarinen kriisi näkyi mediassa koko vuoden ajan. Avun tarvetta konkretisoi 
maaliskuussa Kreikkaan perustettu pakolaisleiri, josta saatiin ensikäden tunnelmia tiedotta-
jan ja muiden avustustyöntekijöidemme kautta. Teema jatkui syksyllä Nälkäpäivä-keräyk-
sen aikaan. Viestinnässä tuotiin esiin apuamme Syyriassa, kuten terveysklinikoita sekä so-
dassa vammautuneille annettavaa fysioterapiaa. Syksyllä kansainvälinen Punainen Risti 
osallistui evakuointeihin itä-Aleppossa, mikä näkyi niin ikään medioissa. Nälkäpäivä nosti 
valokeilaan myös tuhansien vapaaehtoisten kerääjien antaman arvokkaan panoksen. 
 
Ystävätoiminta ja tarve lievittää suomalaista yksinäisyyttä olivat näkyvästi esillä ystävänpäi-
vänä. Punainen Risti teetti vapaaehtoisten keskuudessa kyselyn, jonka tulokset jaettiin me-
dialle ennen ystävänpäivää. Tulosten mukaan vapaaehtoisten vierailut vanhusten luona ovat 
monille vanhuksille ainoa hetki, jolloin heillä on mahdollisuus virkistäytymiseen. Viesti sai 
hyvin näkyvyyttä ja Punaisen Ristin toimijoita oli useissa medioissa haastateltavina. 
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Lisäksi yksinäisyys ja ystävätoiminta 
olivat esillä isosti syksyllä, kun Yle jär-
jesti marraskuussa A2-illan, jossa kes-
kusteltiin yksinäisyydestä. Mukana stu-
diossa oli mm. Punaisen Ristin vapaa-
ehtoinen, joka toimii seniorin ystä-
vänä. Ohjelma ja sen aikana tehty 
suunniteltu viestintä sosiaalisessa me-
diassa saivat monet kiinnostumaan Pu-
naisen Ristin ystävätoiminnasta.  
 
Tasaista kasvua somekanavissa 
 
Sosiaalisen median kanaviemme seu-
raajamäärien kasvu on jatkunut. Facebook-seuraajia oli vuoden 2016 lopussa 85 000 ja 
Twitter-seuraajia 11 000. Instagram-seuraajien määrä yli kolminkertaistui, ja heitä oli vuo-
den lopussa 3 500. Punainenristi.fi:llä käytiin 700 000 kertaa.  
 
Vuonna 2016 tuotimme noin 1 500–1 800 verkko- ja somejulkaisua vuodessa. Aloitimme 
digitaalisen viestinnän seurannassa kehitystyön, jonka tavoitteena on kasvattaa edelleen 
some-viestintämme aktiivisuutta ja oikeaa kohdentamista. 
 
Vuonna 2016 tehtiin valmistelutyötä digitalisaation haasteisiin vastaamiseksi. Toimintalin-
jauksen tunnistamat haasteet, kuten uusien vapaaehtoisten ja erityisesti nuorten tavoitta-
minen, vaativat jatkossa uusia työvälineitä ja koko organisaation uudistamista. Toiminnan 
tulisi mennä lähelle ihmistä ja tarjota matalan kynnyksen tapoja tulla mukaan. 
 
Jatkon suunnittelun pohjaksi tehtiin erityisesti vapaaehtoisten tarpeita luotaava palvelumuo-
toilututkimus Punaisen Ristin pääyhteistyökumppanin Accenturen kanssa. Tutkimuksessa 
mallinnettiin mm. uuden vapaaehtoisen mukaantulon ja kouluttamisen polut. Kehittämistyö 
jatkuu vuonna 2017 ja sen tavoitteena on kehittää erityisesti vapaaehtoisuutta, valmiutta ja 
varainhankintaa tukevia digipalveluita.  
 
Punaisen Ristin nuorten blogisivusto (Henry Goes Live) oli aiempaa paremmin esillä sosiaali-
sessa mediassa. Tämä näkyi muun muassa tykkääjien ja seuraajien määrän tasaisessa nou-
sussa - niin valtakunnallisilla nuorille suunnatuilla kuin piirien ja osastojen kanavilla. 
 
Inhimillinen kädenojennus -tunnustus  
 
Inhimillinen kädenojennus -tunnustus annettiin Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kaikille 
turvapaikanhakijoiden vastaanotossa tukeneille vapaaehtoisille auttajille. Vuonna 2015 Suo-
meen saapui ennätyksellinen määrä turvapaikanhakijoita, mikä herätti auttamisen halun tu-
hansissa suomalaisissa ympäri maan. Tunnustuksen myönsi järjestön hallitus. 
Tasavallan presidentti myönsi 41 kultaista, 28 hopeista ja 187 pronssista ansiomitalia. Li-
säksi järjestömme hallitus myönsi 30 ansiomerkkiä. 
 
Arvojen mukaista työtä rohkeasti 
Ei rasismille! -hanke teki vaikuttamis- ja valistustyötään tehokkaasti myös kampanjaviikon 
ulkopuolella ja teki Punaisesta Rististä johtavan rasisminvastaisen työn asiantuntijan Suo-
messa. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä rasisminvastaiseen työhön: rasismiin puuttumi-
sen treenikehä, R-sana pop-up -keskustelut sekä ohjaus- ja neuvontapalvelu rasismia koh-
danneille. 
 
Treenikehiä järjestettiin 81 ja niissä oli osallistujia 1 137. Lisäksi järjestettiin 15 vetäjäkou-
lutusta. 
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Rasismin vertaiskäsittelyn R-sana pop-up -keskusteluja järjestettiin 10 kohderyhmälle nuo-
risotyön ammattilaisista somalialaisiin eläkeläisrouviin. Suurin kohderyhmä olivat Plan Suo-
men eri hankkeiden monikulttuuriset nuorisoryhmät. Pop-up-tilaisuuksien muoto vaihteli, 
lähes puhtaasti luentomaisesta esityksestä hyvin keskustelullisiin ja toiminnallisiin kokoon-
tumisiin.  
 
Ohjaus- ja neuvontapalveluun rasismia kohdanneille otti yhteyttä noin 40 henkilöä. Asiak-
kaiden yhteydenottojen aiheet sisälsivät selkeitä merkkejä rasismista ja niitä käsiteltiin ole-
malla suoraan yhteydessä asiakkaaseen, viemällä asiaa eteenpäin poliisille tai yhdenvertai-
suusvaltuutetulle ja tarjoamalla vertaistukea.  
 
Humanitaarista oikeutta nuorille 
 
Heinäkuussa vapaaehtoisemme järjestivät pakolaisuuteen ja humanitaariseen oikeuteen 
keskittyvän Konfliktin keskellä -roolipelin 250 nuorelle partion Roihu -leirillä. Pelin aikana 
osallistujat joutuvat toistuvasti tekemisiin humanitaariseen oikeuteen liittyvien kysymysten 
kanssa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä pakolaisuutta kohtaan ja sodan oikeussääntöjen 
tuntemusta. 
 
Tampereen Messukylän osaston humanitaarisen oikeuden vapaaehtoiset järjestivät loka-
kuussa Media, valta ja vastuu -seminaarin. Seminaarissa kysyttiin asiantuntijoilta, miten 
mediajulkisuus vaikuttaa sodan oikeussääntöjen toteutumiseen.  
 
Lokakuussa järjestimme pohjoismaisen humanitaarisen oikeuden vapaaehtoisten viikonlo-
pun, johon osallistui myös edustaja Ukrainan Punaisesta Rististä. Osallistujat suunnittelivat 
yhteistoimintaa vapaaehtoisten kouluttamisessa ja motivoinnissa humanitaarisen oikeuden 
edistämiseen. 
 
Huhtikuussa järjestimme ensimmäisen Gunnar Rosén -kilpailun yliopisto-opiskelijoille. Nel-
jän yliopiston joukkueet ratkoivat muun muassa avustustyöhön ja sotarikoksiin liittyviä teh-
täviä. Kilpailun voitti Helsingin yliopiston joukkue.  
 
Tavoitimme enemmän koululaisia ja opiskelijoita  
 
Punainen Risti oli mukana valtakunnallisilla Educa-messuilla poikkeuksellisen suurella osas-
tolla. Yhteistyötä tehtiin Veripalvelun ja Nuorten turvatalojen kanssa. Messujen kärkiä olivat 
Ei rasismille! -kampanja, kouluissa toteutettavat varainhankinnalliset tempaukset sekä Äkki-
lähtö-harjoitus. 
 
Useat toisen ja kolmannen asteen oppilaitokset ehdottivat yhteistyötä järjestömme kanssa. 
Keväällä ryhdyttiin pilotoimaan rakenteellisen yhteistyön luomista Humanistisen Ammatti-
korkeakoulun kanssa. Humakin laaja verkosto mahdollistaa yhteistyön piiriemme kanssa. 
 
Vapaaehtoisille kiitosta 
 
Valtakunnallinen vapaaehtoisten kiitosgaala toteutettiin Kuopiossa joulukuussa. Tilaisuuteen 
osallistui 417 vapaaehtoista ja kiitosgaalassa palkittiin ansioituneita vapaaehtoisia kuten 
mestaripromoja sekä myönnettiin kasvattajaosastopalkinto Asikkalan osastolle. 
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Henkilöstö  
 
Vuoden 2016 henkilöstötyössä korostui edelleen vahvasti kehittäminen ja turvapaikanhaki-
joiden vastaanottotoiminta. Toiminnan volyymin merkittävä kasvu, laajentuneen toiminnan 
mukanaan tuomat tarpeet ja talousjärjestelmän uudistaminen toivat mukanaan prosessien, 
toimintatapojen ja osaamisen kehittämistarpeita.   
 
Keskustoimiston keskitetyssä palk-
kahallinnossa teetti töitä sekä piirien 
vastaanottoyksiköiden nopea kasvu 
että sitä seurannut alasajo. Myös 
keskustoimistossa henkilötyövuodet 
nousivat 12:lla vuoteen 2015 verrat-
tuna. Osa kasvusta liittyy edelleen 
vastaanottotoimintaan, koska moni 
uusi työntekijä aloitti syksyllä 2015 
ja näkyy siksi kokonaisena työpa-
noksena vasta vuoden 2016 puo-
lella. Lisäksi kasvua selittää ulko-
puolisella rahoituksella aloitetut uu-
det projektit sekä tukipalveluiden re-
surssointi vastaamaan kasvaneen 
toiminnan tarpeita.	

 
Keskushallinnossa maksetut palkat ja palkkiot 

2014 2015 2016 

43 716 623,33 47 267 152,72 45 140 854,55 
 

Toimintalinjauksen tavoitteena on, että henkilökunnan määrä, osaaminen ja jaksaminen 
ovat tasapainossa. Sopivan määrän suhteen vuosi 2016 oli tasapainon etsimistä. Osaamisen 
kehittämiseksi järjestettiin normaalin kahden peruskurssin sijasta neljä kurssia, joiden ta-
voitteena on tutustuttaa uudet työntekijät järjestön toimintaan ja arvoihin. Esimiehille jär-
jestettiin vuonna 2015 aloitettuja työsuhdeperehdytyksiä ja joulukuussa käynnistyi kattava 
esimiesvalmennus, joka jatkuu vuodelle 2017. Yli 100 esimiestä osallistui valmennuksen en-
simmäiseen osuuteen. Vastaanottokeskuksissa työskenteleville järjestettiin koulutusta eri 
ammattialoilla. 
 
Yksi yleiskokouskauden tukipalveluiden päätavoitteista on ollut palkkahallinnon keskittämi-
nen. Vuonna 2016 keskustoimiston palkkatiimi maksoi keskustoimiston ja turvatalojen sekä 
yhdeksän piirin ja niiden vastaanottoyksiköiden palkat. Keskitetyssä mallissa olivat mukana 
kaikki muut piirit paitsi Länsi-Suomi, Österbotten ja Lappi, joista viimeksi mainittu tuli kes-
kitettyyn malliin mukaan 1.1.2017. 
 
Vuonna 2016 kilpailutimme markkinoilla olevat henkilöstöjärjestelmät ja valitsimme Mepcon 
järjestelmän. Tavoitteena on tukea esimiesten henkilöstöhallinnollista työtä tekemällä pro-
sesseista virtaviivaisia ja sähköisiä. Järjestelmän käyttöönotto käynnistyi joulukuussa ja 
siinä ovat mukana sekä keskustoimisto että suurin osa piireistä. 
 
Yhteisen hyvän talkoot -kehittämishankkeessa työskenteli 13 yhteisen hyvän lähettilästä. 
Lähettiläät vahvistivat yhteistyöhön, avoimuuteen ja arvostavaan työtapaan pohjautuvaa 
työkulttuuria 12 yksikkökäynnillä piireissä, keskustoimistossa ja laitoksissa sekä järjestön 
yhteisissä tapahtumissa. 
 
Syksyn 2016 pulssikyselyn tulokset kertoivat hyviä tuloksia työyhteisön ja johtamisen kehit-
tämisen toimenpiteistä. Tulokset olivat parantuneet vuodesta 2014, jolloin hanke aloitettiin. 
Hyviä tuloksia on saatu muun muassa esimiesten palautteen antamisesta ja ristiriitatilantei-

Keskushallinnon työntekijät 

 2014 2015 2016 
Keskustoimisto 155 188 239 
Veripalvelu 529 537 504 
Kontit 58 64 69 
Nuorten turvatalot 44 44 46 

Yhteensä 786 833 858 
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den ratkaisemisesta. Tulosten kehityksen takana oli kokemus siitä, että ihmiset jakavat tie-
toa aiempaa enemmän, kommunikoivat monipuolisemmin, luottavat toisiinsa sekä tekevät 
enemmän yhdessä toisiaan arvostaen ja antamalla positiivista palautetta. 
 
Tukityöllistämisessä ei tapahtunut isoja muutoksia vuonna 2016. Sen sijaan vuoden 2015 
muutokset vaikuttivat vielä SPR:n toimintaan. Henkilöstöyksikkö neuvoi osastoja ja piirejä 
esimerkiksi työllistämisprojekteissa. Samoin Kontti-ketjun esimiehiä koulutettiin palkkatu-
keen ja työsopimuslakiin liittyvissä asioissa.  
 
Talous ja kehitystoiminta 
 
Keskushallinnon tilikauden tulos osoittaa 4,1 miljoonan euron ylijäämää, joka syntyy Veri-
palvelun ylijäämästä. Muiden laitosten toiminta on toteutunut odotetusti. Keskustoimiston 
varainhankinnan painopisteenä on edelleen kuukausilahjoittajaohjelman kasvattaminen. Si-
joitustoiminnan nettotuotot ovat laskeneet edellisestä vuodesta markkinatilanteen ja vuok-
rakiinteistöjen vuokralaismuutoksista syntyneistä kuluista. 
 
Edellisen vuoden tapaan turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta näkyi keskeisesti niin 
keskustoimiston kuin erityisesti piirien toiminnassa. Vaikka vastaanottotoiminnan volyymi-
muutokset laskivat 2016 kuluessa, vastaanottokeskusten lakkautusvaihe pitää edelleen tu-
kipalveluiden työmäärän korkealla tasolla niin työsuhteiden päättymisen kuin keskusten lak-
kauttamiseen liittyvien raportointitehtävien osalta. Myös keskuksiin hankittu käyttöomaisuus 
vuokratiloista on varastoitava tai asianmukaisesti myytävä. Perustamisvaiheessa toteutettu 
tietojärjestelmän ympäristö on purettava. Pääosin käyttöomaisuus on siirretty toimintaa jat-
kaviin keskuksiin tai varastoitu valmiusvarastoksi vastaavia tarpeita varten. 
 
Taloushallinnon työtä lisäsi myös vuonna 2016 toteutettu uuden taloushallinnon tietojärjes-
telmän käyttöönotto. Järjestötoiminnan käyttöön on saatu uusi kirjanpitoa ja logistiikkaa tu-
keva järjestelmäratkaisu sekä uusi raportointijärjestelmä. Uudet työkalut mahdollistavat 
keskitettyjen talouspalveluiden toteuttamisen. Vuonna 2017 kehittämistyö sekä palvelun pii-
riin siirtyvien järjestöyksikköjen valmistelu jatkuu. Jatkossa tavoitteena on laajentaa yhte-
näisten tukipalveluiden hyödyntämistä myös osastoille tarjottavissa talous- ja palkkahallin-
non palveluissa. Vastaanottotoiminta ja tietojärjestelmämuutokset ovat rasittaneet niin 
käyttäjiä kuin tukipalveluorganisaatiota kuluneen vuoden aikana. Uusi valtakunnallinen toi-
mintamalli muuttaa sekä toimintatapoja että osaamisvaatimuksia. Niiden täsmentäminen ja 
jatkokehittäminen ovat jatkossa yhä kiinteämpi osa päivittäistä työtämme. 
 
Digitaalisuus ja muu teknologinen kehitys haastavat myös järjestömme toimintaa kiihtyvällä 
tahdilla. Viime vuona käynnistämämme digihanke tuo toiminnallisia uudistuksia erityisesti 
vapaaehtoistoiminnassa ja nykyisen IT-infrastruktuurin kehittämisen tarpeita. 
 
Riskienhallinta 
 
Riskienhallinta on olennainen osa järjestön toimintaa. Merkittävimmät riskit tunnistetaan, 
analysoidaan, arvioidaan ja hallitaan ennakoivasti. Sen tarkoituksena on varmistaa järjestön 
tavoitteiden saavuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla sekä turvata toiminta myös 
muuttuvissa olosuhteissa.  
 
Järjestömme riskienhallinta perustuu hallituksen vahvistamaan linjaukseen. Riskienhallinta 
ja siihen liittyvät toiminnan arviointi, suunnittelu ja ohjaus ovat osa johtamista. Ennakoiva 
ja järjestelmällinen riskienhallinta vahvistaa toimintaa, mainetta ja luottamusta järjestön 
toimintatapaa kohtaan. 
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan nopea kasvu edellytti toimintatapojen kehittä-
mistä, muun muassa johtamisessa ja palvelujen tuottamisessa. Tulijoiden määrien muutok-
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set olivat niin suuria, että kaikkia riskejä ei kyetty eikä osattu tunnistaa ennakoivasti. Suo-
men ja Euroopan epävakaa taloustilanne jatkuu edelleen, vaikka ennusteet lupaavat lievää 
kasvua lähivuosille. Toimintaympäristön epävarmuus vaikeuttaa järjestön toiminnan ja ta-
louden suunnittelua, erityisesti tulorahoituksen kehittymisen arviointia. Lievästä talouskas-
vusta huolimatta Suomessa joudutaan tekemään välttämättömiä rakenneuudistuksia ja 
säästöpäätöksiä, jotka voivat johtaa myös avuntarpeen lisääntymiseen. 
 
Vuonna 2016 otettiin käyttöön kansainvälisen avustustoiminnan projektinhallintajärjes-
telmä. Sillä saadaan tukea projektitoimintaan. Lisäksi se mahdollistaa projektitoiminnan ris-
kienhallinnan prosessin toteuttamisen tehokkaasti. Työkalujen käytön ohella pyrimme pa-
rantamaan kansainvälisten avustusprojektien riskien hallintaa. Tämä on erityisesti tärkeää 
siksi, että järjestömme on vastuussa rahoittajille myös käyttämiensä kumppaneiden toimin-
nasta.  
 
Keskushallinnon arvopaperisijoitusten hoito on ulkoistettu kilpailutuksen kautta valituille va-
rainhoitajille. Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä päävarainhoitajan asian-
tuntijoiden kanssa. 
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Julkinen rahoitus 2016 

 

Raha-automaattiyhdistys (RAY)  
• Yleisavustus 364 000  
• Nuorten turvatalo 945 000 
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 696 000 
• Maahanmuutto-ohjelma 354 000 
• Päihdetyö 80 864 
• Ei rasismille! –hanke 302 929 
• Hiv-ohjelma 191 219 
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke 116 411 
• Paikka auki –ohjelma* 15 682 
• Täyttä elämää eläkkeellä –valmennus 196 000 
• Omaishoitajien tukitoiminta 495 316 
• Ystävätoiminta: Länsi-Suomen piiri 129 260 
• Pärjätään yhdessä 185 597 
• Ystävävälityksen sähköinen ohjausjärjestelmä 54 368 
• Nuorten itsenäistymisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen 52 274 
Yhteensä (RAY) 4 178 920 

 
Viisi kaupunkia 

• Nuorten turvatalot 1 061 000 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 

• Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen 227 250 
 
Maahanmuuttovirasto 

• Pakolais- ja maahanmuuttotyö 898 324 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

• Nuorisotoiminta 110 000 
• Nuorten ensiaputoiminnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa 43 742 

 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 

• Starttivoimaa 84 978 
 
Aluehallintovirasto 

• Liikunnallisen toiminnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa 180 622 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

• Kesäkumi-kampanja 15 000 
 
Opintotoiminnan keskusliitto 

• Koulutus 25 292 
 
Ulkoministeriö 

• Humanitaarinen oikeus 57 000 
• Kansainvälinen toiminta 17 522 000 

 
Euroopan unioni 

• Kansainvälinen toiminta 1 451 000 
 
ECHO, Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto 

• Kansainvälinen toiminta 3 517 000 
 
* Paikka auki on nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävä RAY:n avustusohjelma. 
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Omakatteisten rahastojen käyttö  
 

 
1. Antti Ahlströmin rahasto  

Käyttötarkoitus: Harkinnan mukaan sairaiden ja apua tarvitsevien auttamiseen  
Käyttö 2016: 40 000,00 euroa – laitosystävätoiminnan kehittäminen 
 28 000,00 euroa – toiminta terveyspisteissä 
 

2. Olga ja Jalmari Välimaan rahasto  
Käyttötarkoitus: Vanhus- ja ystävätoimintaan 
Käyttö 2016: 13 500,00 euroa  
 

3. Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra von Troilin rahasto 
Käyttötarkoitus: Suomen Punaisen Ristin sodan ja rauhan aikaiseen toimintaan 
Käyttö 2016: 5 728,73 euroa – ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen 
 

4. Jaakko Bascharoffin rahasto 
Käyttötarkoitus:  Huuli- ja suulakihalkeamien sekä puhevikaisten hoidon tehostami-

seen, mm. lääkärien ja puheterapeuttien kouluttamiseen  
Käyttö 2016: 5 271,47 euroa 

 
5. Minna Emilia Friskin rahasto  

Käyttötarkoitus:  Sotasokeitten avustamiseen 
Käyttö 2016: 23 500,00 euroa 

 
6. Julius ja Irene Friskin rahasto 

Käyttötarkoitus:  Sotasokeitten avustamiseen 
Käyttö 2016: 29 800,00 euroa 

 
7. Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin rahasto 

Käyttötarkoitus: Helsinkiläisten sotainvalidien avustamiseen 
Käyttö 2016: Vuonna 2016 rahastoa ei käytetty tai jaettu siitä avustuksia.  

 
8. Dahlströmin rahasto 

Käyttötarkoitus: Vuosittainen tuotto siirretään katastrofirahastoon tai SPR:n hallituk-
sen harkinnan mukaan johonkin muuhun ajankohtaiseen tarkoituk-
seen. 

Käyttö 2016: 18 167,33 euroa siirretty katastrofirahastoon. 
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Tilinpäätös 
 
Tase 
      31.12.2016   31.12.2015 
V A S T A A V A A     
 PYSYVÄT VASTAAVAT      
 Aineettomat hyödykkeet     
  Aineettomat oikeudet   4 163 434,80  3 877 961,75 
 Aineelliset hyödykkeet      
  Maa-alueet   84 093,96  84 093,96  
  Rakennukset ja rakennelmat   2 092 776,86  2 196 410,06  
  Koneet ja kalusto   2 890 013,06  2 564 886,47  
  Ennakkomaksut ja muut kesken-      
  eräiset hankinnat   510 647,73 5 577 531,61 999 181,32 5 844 571,81 
 
 Käyttöomaisuusarvopapererit  1 386 460,14  1 386 460,14 
         
 Sijoitukset       
  Maa-alueet 211 254,28  231 254,28  
  Rakennukset ja rakennelmat  720 230,71  728 795,83  
  Muut osakkeet ja osuudet 91 678 521,43 92 610 006,42 85 487 690,63 86 447 740,74 
           
 OMAKATTEISET RAHASTOT      
  Arvopaperit   5 238 354,85  5 268 419,88  
  Pankkisaamiset 280 785,60 5 519 140,45 5 669,25 5 274 089,13 
       
 VAIHTUVAT VASTAAVAT  
 Vaihto-omaisuus      
  Tavarat   7 668 557,67   7 438 494,09 
   
 Saamiset      
  Pitkäaikaiset     
   Muut saamiset   1 238 966,17   1 441 508,17 
  Lyhytaikaiset        
   Myyntisaamiset järj. sisäiset 1 809 276,33  2 210 104,29  
   Myyntisaamiset  6 065 505,78   4 750 196,97   
   Muut saamiset  5 844 967,82   4 360 273,05   
   Siirtosaamiset  4 445 685,66 18 165 435,59 7 660 946,77 18 981 521,08 
         
 Rahat ja pankkisaamiset    35 785 889,03   24 870 723,64 
       
V A S T A A V A A     Y H T E E N S Ä  172 115 421,88  155 563 070,55 
           
V A S T A T T A V A A       
 OMA PÄÄOMA      
 Sidotut rahastot     
  Omakatteiset rahastot  4 564 715,46   4 615 679,01  
  Käyvän arvon rahasto 739 323,09   658 410,12   
  Katastrofirahasto 19 724 835,63 25 028 874,18 16 590 302,24 21 864 391,37 
 Muut rahastot       
  Veripalvelurahasto  23 546 309,70  23 546 309,70  
  Yhteistoimintarahasto 630 545,00  247 046,00  
  Käyvän arvon rahasto 6 506 686,19 30 683 540,89 7 057 652,89 30 851 008,59 
       
 Edellisten tilikausien voitto 44 375 776,28   39 720 674,96   
 Tilikauden ali-/ylijäämä 4 149 930,44 48 525 706,72 5 038 600,32 44 759 275,28 
         
 VIERAS PÄÄOMA       
 Pitkäaikainen      
  Rahoituslaitoslainat   20 036 214,38  28 866 392,93 
 Lyhytaikainen       
  Rahoituslaitoslainat 8 824 142,84  918 107,13  
  Järjestöpankkilaina 1 724 002,66  1 848 493,06  
  Saadut ennakot 2 223 847,65   3 602 286,21  
  Ostovelat piireille 1 028 536,96   493 663,64  
  Ostovelat  4 394 138,15   8 176 141,09  
  Muut velat 18 802 992,78   4 923 253,97  
  Siirtovelat  10 843 424,67 47 841 085,71 9 260 057,28 29 222 002,38 
           
V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä   172 115 421,88  155 563 070,55 
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Tuloslaskelma 
 

   
  1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 
   
Varsinainen toiminta    
   
Tuotot  110 056 589,08 117 210 355,47 
    
Kulut    
  Henkilöstökulut  -45 140 854,55 -47 267 152,72 
  Poistot  -2 455 109,78 -1 800 930,29 
  Muut kulut  -76 427 373,47 -84 242 620,30 
  Katetaan katastrofirahasto 6 937 618,81 7 316 854,78 
   
Varsinaisen toiminnan jäämä -7 029 129,91 -8 783 493,06 
    
   
Varainhankinta    
   
  Lahjoitukset, katastrofirahasto 10 654 996,14 13 975 001,68 
  Jäsenmaksut  249 480,80 263 185,50 
  Muut tuotot  8 594 444,89 7 025 745,88 
   
  Keräyskulut, katastrofirahasto -1 409 392,08 -1 416 761,06 
  Muut kulut  -2 811 565,73 -3 765 248,20 
   
Varainhankinnan jäämä 15 277 964,02 16 081 923,80 
     
   
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
   
  Tuotot  8 179 242,61 8 938 528,02 
  Kulut  -2 514 457,63 -2 578 063,37 
   
Sijoitustoiminnan jäämä 5 664 784,98 6 360 464,65 
   
   
Satunnaiset tuotot   3 196 489,86 
Yleisavustukset 364 000,00 364 000,00 
   
Tilikauden tulos  14 277 619,09 17 219 385,25 
   
Katastrofirahasto siirto  -10 072 152,20 -11 936 607,74 
Omakatteiset rahastot siirto -55 536,45 -244 177,19 
   
Tilikauden ali-/ylijäämä 4 149 930,44 5 038 600,32 
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Rahoituslaskelma 
 
    
    
 2016 2015 
Toiminnan rahavirta   
Varsinaisen toiminnan rahavirta   
Varsinaisen toiminnan tuotoista saadut maksut 110 056 589,08 119 506 845,33 
Varsinaisen toiminnan kuluista maksetut maksut -124 023 337,80 -133 310 703,31 
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos 874 454,49 -2 603 347,74 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -3 649 528,98 3 747,03 
Poistot 2 455 109,78 1 800 930,29 
Varastonmuutos -230 063,58 -151 847,82 
Muut oikaisut 79 400,75 47 227,55 
Varsinaisen toiminnan rahavirta yhteensä -14 437 376,26 -14 707 148,67 
   
Varainhankinnan rahavirta   
Varainhankinnan tuotoista saadut maksut 19 498 921,83 21 263 933,06 
Varainhankinnan kuluista maksetut maksut -4 220 957,81 -5 182 009,26 
Varainhankinnan rahavirta yhteensä 15 277 964,02 16 081 923,80 
   
Investointien rahavirta   
Investoinnit käyttöomaisuuteen   
Käyttöomaisuushankinnat -2 953 890,93 -2 347 918,88 
Keskeneräisten käyttöomaisuuhankintojen muutos 488 533,59 -371 159,14 
Investoinnit sijoitusomaisuuteen   
Sijoitusomaisuuden ostot -9 544 623,42 -5 402 576,22 
Sijoitusomaisuuden myynnit 7 331 138,10 10 915 449,79 
Korko-, osinko- ja muut sijoutusomaisuuden tuotot 3 000 639,36 3 812 938,66 
Sijoitusomaisuuden kulut -1 774 536,48 -2 196 819,96 
Investointien rahavirta yhteensä -3 452 739,78 4 409 914,25 
   
Rahoituksen rahavirta   
Lainojen lyhennykset -924 142,84 -918 107,13 
Lainojen takaisinmaksu -124 490,40 -137 852,28 
Järjestötili 14 487 067,00 1 585 552,69 
Rahoituksen rahavirta yhteensä 13 438 433,76 529 593,28 
   
Yleisavustus 364 000,00 364 000,00 
   
Rahavirta yhteensä 11 190 281,74 6 678 282,66 
   
   
Rahavarat 1.1 24 876 392,89 18 198 110,23 
Rahavarojen muutos 11 190 281,74 6 678 282,66 
Rahavarat 31.12  36 066 674,63 24 876 392,89 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2016      
  
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot (KPA 2:2 §)  
 
 1. Edellisen tilikauden lukuihin tehdyt muutokset 
 

Kirjanpitokäytäntöä on muutettu siten, että henkilöstökuluihin sisältyy aikaisemmasta poi-
keten vain välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut kuten sosiaaliturvamaksut, pa-
kolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut.     
  

  Vuoden 2016 aikana toteutettiin kirjanpidossa tilikartta- ja kustannuspaikkamuutos.  
    

Aiemmin muissa veloissa esitetyt pakollisten vakuutusten jaksotukset ja käyttämättömät 
avustukset esitetään vuoden 2016 tilinpäätöksessä siirtovelkojen ryhmässä. Vertailutiedot 
on muutettu vastaamaan tätä kirjaustapaa.  

   
Kustannuspaikkamuutoksen johdosta toimintojen esittämistapa ei vastaa aiempaa käytän-
töä. Vertailutiedot on muutettu mahdollisimman tarkasti vastaamaan uutta jaottelua. 
     

        
        
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 
 
 1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet        
     
  Pysyvät vastaavat ja poistot      
        
  Rahoitusvälineet:      
        

SPR soveltaa KPL 5:2a§:n mukaista menetelmää, jossa ne rahoitusvälineet, joiden arvosta-
minen käypään arvoon on sallittua, arvostetaan taseessa käypään arvoon. Käypänä arvona 
käytetään rahoitusvälineen tilinpäätöshetken markkina-arvoa. Mikäli rahoitusvälineellä ei 
kuitenkaan ole  luotettavia markkinoita, johdetaan käypä arvo rahoitusvälineen osien tai 
vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta tai määritetään se hyödyntäen rahoitus-
markkinoilla yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja ja -menetelmiä.     
Käyvän arvon realisoitumaton muutos kirjataan omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon 
rahastoon, koska kysessä ovat sellaiset taseen vastaaviin merkityt  

  rahoitusvälineet, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa.      
Muut rahoitusvälineet, esimerkiksi osakeindeksilainat, arvostetaan hankintamenoon. 

 
Koronvaihtosopimuksilla on suojattu euribor-sidonnaisia lainoja kiinteillä koroilla. Koronvaih-
tosopimusten käypä arvo on kirjattu kirjanpitoon. 

 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: 

 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseesen välittömään hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 

 
  Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan. 
  

Muiden omistuksessa oleviin vuokrattuihin tiloihin tehdyt perusparannusmenot kirjataan ku-
luksi.      

   
Investointeihin saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi   
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  Poistoajat       
        

Pysyvien vastaavien poistojen määrittelyssä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitel-
maa, joka pääosin perustuu tasapoistoihin. 
Poistot perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ja ovat seuraavat: 
Aineettomat oikeudet 5 vuotta  
Muut pitkävaikutteiset menot 5 ja 10 vuotta  

  Koneet ja kalusto 5 ja 10 vuotta  
  Rakennukset ja rakennelmat 20 ja 40 vuotta  
  Keskustoimiston rakennus 4 %  
        
  Saadut avustukset, testamentit ja lahjoitukset 
      

Raha-automaattiyhdistykseltä saatu toiminta-avustus on esitetty tuloslaskelman erässä 
"yleisavustukset"      

        
Projektiavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin. Näistä avustuksista on tuloutettu 
toteutuneita kuluja vastaava osuus. 
   
Käyttämättömät avustukset on kirjattu siirtovelkoihin ja saatuihin ennakkomaksuihin sekä 
tilittämättömät annetut avustukset maksettuihin ennakkomaksuihin. 
Saatuihin avustuksiin liittyy palautusvastuita.   
 
Saadut testamentit ja lahjoitukset tuloutetaan kun testamentti- tai lahjoitussaaminen on lo-
pullinen ja lainvoimainen. Keräykset tuloutetaan, kun keräystilitys on valmistunut.   

          
   Kulujen kohdistusperiaatteet 
 

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista. Yhteisku-
luosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.  

        
Järjestötoiminta ja keskusyksikköpalvelut sisältävät ne järjestötoiminnan tuotot ja kulut, 
joita ei olennaisuuden  periaate huomioiden ole kohdistettu toiminnanaloille, sekä keskustoi-
miston kautta tuotettujen hallinnollisten palveluiden yhteismäärät.    
  

  Rahastot      
        
  Sidotut rahastot 

Sidottu rahasto muodostetaan taseeseen, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulko-
puolisella tahdonilmaisulla on merkittävästi rajoitettu. Suomen Punaisen Ristin hallintoelin-
ten toimintavapautta varojen käyttämisen suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena 
rahastona, mikäli niiden varoja  on edellytetty hoidettavaksi  erillään muista varoista. Si-
dottujen rahastojen varojen käyttö sekä näiden realisoitumattomat ja realisoituneet tuotot 
kohdistetaan  rahastojen pääomaan. Siirrot sidottuihin rahastoihin sekä rahastojen käyttö 
esitetään tilinpäätöksessä omalla rivillään ennen Tilikauden ylijäämä/ alijäämä riviä. 
 
Suomen Punaisen Risti kerää varoja katastrofirahastoonsa voidakseen auttaa nopeasti koti-
maassa ja kansainvälisesti. Katastrofirahastosta rahoitetaan myös pitkäjänteistä kehitysyh-
teistyötä. Rahaston kartuttamiseksi Suomen Punainen Risti järjestää keräyksiä ja muuta va-
rainhankintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Rahastoon otetaan vastaan 
kohdennettuja lahjoituksia vain Punaisen Ristin toimintaperiaatteiden mukaiseen toimin-
taan. Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen.    
  

        
Rahaston käyttö esitetään varsinaisen toiminnan kyseisen toiminnan alan ryhmässä. Raa-
haston kartuttamisesta muodostunut ylijäämä siirretään rahastoon tilinpäätössiirtona ennen 
tilikauden ylijäämää. 
 
Keräyskuluprosentin (15%) ylittyessä ylimenevä osuus katetaan järjestön muilla varoilla. 
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  Muut rahastot 
  Muut rahastot eivät ole käyttötarkoitukseltaan sidottuja.     

Käyvän arvon rahastoon kirjataan ei kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusväli-
neiden käyvän arvon realisoitumaton muutos, kuten esitetty laadintaperiaatteiden rahoitus-
välineet-kohdassa. 
 
Yhteistoimintarahasto on hallituksen päätöksellä muodostettu vapaa rahasto, jonka toimin-
taperiaate on valtakunnallisesti vahvistaa järjestön yleiskokouksen toimintalinjauksen ta-
voitteiden toteutumista kehityshankkeiden avulla. Hallitus päättää vuosittain rahastoita-
vasta osuudesta, joka pohjautuu Kontti-ketjun tulokseen ja kunkin vuoden hyväksyttyyn 
tuotonjakomalliin. Rahastoitava osuus ja rahaston käyttö käsitellään oman pääoman sisäi-
senä siirtona. 

 
Keskimääräinen henkilölukumäärä 

 
Laskentatapa muutettu henkilötyövuosiksi. Työsuhteen kesto lasketaan suhteessa kalenteri-
vuoden kuukausiin.      
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
  
     2016 2015 
 
1. Varsinainen toiminta    
   
 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä  110 056 589,08 117 210 355,47 
 Kotimaan valmius    
  Tuotot     
   RAY-tuotot 881 596,52 810 318,00 
   Muut tuotot 122 501,64 90 635,00 
   Tuotot yhteensä 1 004 098,16 900 953,00 
  Kulut   
   Henkilöstökulut 702 750,46 631 761,00 
   Muut kulut 1 210 006,09 1 136 622,00 
   Kulut yhteensä 1 912 756,55 1 768 383,00 
   Katetaan katastrofirahastosta   -615 486,03 -591 053,64 
    Kotimaan valmius yhteensä -293 172,36 -276 376,36 
        
    Kansainvälinen toiminta 
  Tuotot      
  Avustukset valtiolta 17 521 940,10 22 941 355,16 
   Muut tuotot 6 210 940,12 7 481 826,95 
   Tuotot yhteensä 23 732 880,22 30 423 182,11 
  Kulut     
   Henkilöstökulut  5 597 605,81 8 021 066,00 
   Raha- ja materiaaliapu 24 375 700,99 29 127 466,11 
   Avustustoiminta yhteensä 29 973 306,80 37 148 532,11 
   Katetaan katastrofirahastosta -6 287 547,89 -6 725 801,14 
    Kansainvälinen toiminta yhteensä 47 121,31 451,14 
         
    Sosiaali- ja terveyspalvelut    
  Tuotot 
   RAY-tuotot 1 922 054,85 2 019 420,00 
   Avustukset valtiolta 1 343 572,88 2 357 207,00 
   Muut tuotot 1 680 957,23 1 831 572,00 
   Tuotot yhteensä 4 946 584,96 6 208 199,00 
  Kulut 
   Henkilöstökulut 2 153 864,43 1 975 984,00 
   Muut kulut 3 530 846,73 4 492 887,00 
   Kulut yhteensä 5 684 711,16 6 468 871,00 
   Katetaan katastrofirahastosta    -34 584,89 0,00 
    Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä -703 541,31 -260 672,00 
       
    Turvatalot      
  Tuotot     
   RAY-tuotot 997 273,28 945 000,00 
   Avustukset kunnilta 1 060 548,00 1 037 997,96 
   Muut tuotot 73 668,67 43 088,04 
   Tuotot yhteensä 2 131 489,95 2 026 086,00 
  Kulut     
   Henkilöstökulut  2 092 385,86 2 034 587,00 
   Muut kulut 554 567,04 570 074,00 
   Kulut yhteensä 2 646 952,90 2 604 661,00 
    Turvatalot yhteensä -515 462,95 -578 575,00 
       
    Kontti-ketju     
 Tuotot       
  Myynti  11 555 911,22 9 584 058,45 
  Avustukset valtiolta 1 208 527,36 1 241 822,75 
  Muut tuotot 183 980,00 133 796,00 



 

47 
 

   Tuotot yhteensä 12 948 418,58 10 959 677,20 
  Kulut     
   Henkilöstökulut  3 635 188,20 3 524 948,00 
   Konttien perustamis-/kehittämiskulut 0,00 524 390,28 
   Muut kulut 5 470 308,11 4 582 611,38 
   Piirien osuus tuloksesta 1 138 000,00 1 138 000,00 
   Poistot  84 830,11 64 220,47 
   Katastrofirahaston osuus tuloksesta 1 207 690,15 696 832,96 
   Kulut yhteensä 11 536 016,57 10 531 003,09 
    Kontti-ketju yhteensä 1 412 402,01 428 674,11 
         
    Veripalvelu      
  Tuotot     
   Liikevaihto 61 322 733,91 65 080 997,87 
   Toiminnan muut tuotot 2 176 650,47 1 131 094,23 
   Tuotot yhteensä 63 499 384,38 66 212 092,10 
  Kulut     
   Varastonmuutos -140 507,00 159 021,00 
   Henkilöstökulut  24 663 993,61 24 787 542,22 
   Materiaalit ja palvelut 15 650 786,66 16 929 687,61 
   Vuokrat  4 849 513,49 5 136 171,88 
   Poistot  1 939 003,27 1 475 902,82 
   Muut kulut 13 697 182,38 16 173 855,47 
   Kulut yhteensä 60 659 972,41 64 662 181,00 
    Veripalvelun jäämä 2 839 411,97 1 549 911,10 
         
    Järjestötoiminta ja keskustoimistopalvelut     
 Tuotot 
   RAY-tuotot 13 994,13 0,00 
   Muut tuotot 1 779 738,70 480 166,06 
   Tuotot yhteensä 1 793 732,83 480 166,06 
  Kulut     
   Henkilöstökulut  6 295 066,18 6 291 264,50 
   Poistot  431 276,40 260 807,00 
   Muut kulut 4 883 278,83 3 575 000,61 
   Kulut yhteensä 11 609 621,41 10 127 072,11 
    Avustustoimintaa tukeva toiminta yhteensä -9 815 888,58 -9 646 906,05 
           
Tuotto-/Kulujäämä -7 029 129,91 -8 783 493,06 
          
        
2. Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
      
  Tuotot    
   Osinkotuotot 100 383,82 67 441,18 
    Vuokratuotot 2 740 430,49 2 779 310,62 
    Korkotuotot 51 886,45 -4 319,64 
   Luovutusvoitto 4 850 165,59 5 544 612,05 
   Muut tuotot    436 376,26 551 483,81 
   Tuotot yhteensä 8 179 242,61 8 938 528,02 
   
 
  Kulut        
   Korkokulut 883 166,82 456 338,39 
   Korjauskulut 0,00 177 091,50 
   Luovutustappio 624 696,76 324 725,16 
   Muut kulut 1 006 594,05 1 619 908,32 
   Kulut yhteensä 2 514 457,63 2 578 063,37 
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 664 784,98 6 360 464,65 
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3. Jäsenmaksut      
        
  Keskustoimisto 249 495,80 263 185,50 
  Piirit ja osastot 1 058 668,20 1 075 856,50 
  Koko järjestön jäsenmaksut 1 308 164,00 1 339 042,00 
        
        
4. Tilintarkastajan palkkiot    
   
  1. Tilintarkastuspalkkiot 67 000,00 57 500,00 
  2. Avustustilityspalkkiot 134 661,42 67 199,69 
  3. Veropalvelut 4 914,00 6 700,00 
  4. Muut palkkiot 171 316,36 17 017,59 
  Yhteensä  388 906,46 148 417,28 
       
5. Satunnaiset tuotot    
   
 Laivanvarustajankadun käyttöoikeuden myynti    3 196 489,86 
       
6. Henkilöstökulut yhteensä    
   
  Palkat  34 295 369,18 36 741 519,14 
  Palkkiot  211 992,10 161 494,74 
  Eläkekulut  7 728 313,02 7 672 365,54 

 Muut henkilösivukulut   2 905 180,25 2 691 773,30 
  Tuloslaskelman henkilöstökulut 45 140 854,55 47 267 152,72 
       
            Keskimääräinen henkilölukumäärä     
       
  Keskustoimisto 239 189 
  Turvatalot  46 44 
  Kontti-toiminta 69 64 
  Veripalvelu  504 536 
  Yhteensä  858 833 
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:    
      
1. Pysyvien vastaavien muutokset 2016 2015 
   Aineettomat oikeudet  
   Menojäännös 1.1. 3 877 961,75 4 001 882,17 
   Lisäykset 1 839 917,48 1 061 748,69 
   Menojäännös ennen poistoja 5 717 879,23 5 063 630,86 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -1 554 444,43 -1 185 669,11 
   Arvonalennukset                0,00 0,00 
   Menojäännös 31.12. 4 163 434,80 3 877 961,75 
         
  Rakennukset ja rakennelmat    
   Menojäännös 1.1. 2 196 410,06 2 300 102,78 
   Menojäännös ennen poistoja 2 196 410,06 2 300 102,78 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot    -103 633,20 -103 692,72 
   Menojäännös 31.12. 2 092 776,86 2 196 410,06 
         
  Koneet ja kalusto    
   Menojäännös 1.1. 2 564 886,47 1 781 361,54 
   Lisäykset 1 113 973,45 1 286 170,19 
   Menojäännös ennen poistoja 3 678 859,92 3 067 531,73 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot    -788 846,86 -502 645,26 
   Menojäännös 31.12. 2 890 013,06 2 564 886,47 
         
  Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset 
  hankinnat     
   Menojäännös 1.1. 999 181,32 628 022,18 
   Lisäykset 510 647,73 2 654 336,84 
   Vähennykset -999 181,32 -2 283 177,70 
   Menojäännös 31.12. 510 647,73 999 181,32 
       
  Sijoituskiinteistöt    
   Menojäännös 1.1. 728 795,83 737 719,03 
   Menojäännös ennen poistoja 728 795,83 737 719,03 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot     -8 565,12 -8 923,20 
   Menojäännös 31.12. 720 230,71 728 795,83 
      
2. Muut osakkeet ja osuudet    
   
        Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet    
     
  Korkorahastot     
   Käypä arvo 48 009 646,40 42 332 376,56 
   Hankinta-arvo 45 863 953,21 40 208 370,42 
   Erotus  2 145 693,19 2 124 006,14 
         
  Osakkeet ja osakerahastot     
   Käypä arvo 33 810 645,12 33 267 802,93 
   Hankinta-arvo 29 449 652,12 28 334 156,18 
   Erotus  4 360 993,00 4 933 646,75 
         
   Käypä arvo yhteensä 81 820 291,52 75 600 179,49 
   Käyvän arvon rahaston muutos -550 966,70 -637 709,97 
        

Suomen Punaisen Ristin  rahoitusinstrumentit on luokiteltu kolmelle tasolle IFRS tilinpää-
tösstandardeissa määrättävällä tavalla. Hierarkiatasoon 1 kuuluvat rahoitusinstrumentit, 
joilla on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta.  
Tasoon 2 luetaan instrumentit, joiden arvonmäärityksessä on käytetty suoraan havainnoita-
vissa olevia markkinahintoja ja tasoon 3 instrumentit, joiden arvonmääritykseen suoria 



 

50 
 

markkinahintoja ei ole käytettävissä. Taso 1 sisältää esimerkiksi pörssinoteeratut osakkeet, 
taso 2 korolliset velat ja johdannaiset ja taso 3 sijoituksetnoteeraamattomiin osakkeisiiin ja 
rahastoihin.    

     
  Toistuvasti määritettävät   Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo 
  käyvät arvot 31.12.2016 Taso              2016              2015 
  Rahoitusvarat     
  Myytävissä olevat rahoitusvarat     
   Korkorahastot 1 48 009 646,40 42 332 376,56 
   Osakerahastot 1 33 810 645,12 33 267 802,93 
  Rahoitusvarat yhteensä  81 820 291,52 75 600 179,49 
        
  Toistuvasti määritettävät   Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo 
  käyvät arvot 31.12.2015 Taso              2015               2014 
  Rahoitusvarat     
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 
   Korkorahastot 1 42 332 376,56 41 982 321,04 
   Osakerahastot 1 33 267 802,93 34 513 347,20 
  Rahoitusvarat yhteensä  75 600 179,49 76 495 668,24 
        
  Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja tilikauden aikana.    
 
  Muut osakkeet ja osuudet    
    
  Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet    
  Kirjanpitoarvo 8 568 529,57 8 598 324,41 
     
  Muut osakkeet ja osuudet    
  Kirjanpitoarvo 1 386 460,14 1 386 460,14 
       
  Muut arvopaperit    
  Kirjanpitoarvo 1 289 700,34 1 289 186,73 
        
  Yhteensä  93 064 981,57 86 874 150,77 
          
3. Siirtosaamiset   
          
  RAY-saaminen 0,00 156 211,86 
  Saamiset ministeriöltä 887 052,64 1 915 656,78 
  EU/ECHO:lta saamisia 1 137 356,00 926 321,83 
  Työmarkkinatuet 39 946,61 44 383,02 
  Keskustoimiston muut siirtosaamiset yhteensä 526 579,68 1 671 879,76 
  Kontti-ketjun siirtosaamiset 745 074,00 1 480 619,96 
  Veripalvelun siirtosaamiset    1 108 514,73 1 433 794,12 
   Yhteensä  4 444 523,66 7 628 867,33 
       
4. Saamiset muilta SPR:n yksiköiltä    
     
  Myyntisaamiset piireiltä 31.12. 1 784 711,33 2 210 104,29 
   Myyntisaamiset osastoilta 31.12.        24 565,00 111 617,72 
    Myyntisaamiset yhteensä 1 809 276,33 2 321 722,01 
         
  Siirtosaamiset piireiltä 31.12. 1 162,00 65,00 
   Siirtosaamiset osastoilta 31.12. 0,00 480,00 
  Siirtosaamiset yhteensä 1 162,00 545,00 
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:    
       
1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset 2016 2015 
       
 Omakatteiset rahastot yhteensä    
   Pääoma 1.1. 4 509 179,02 4 265 001,82 
   Tuotot  221 092,91 410 925,67 
   Myyntitappiot -641,69 0,00 
   Avustukset -163 967,53 -161 367,87 
   Kulut  -947,25 -5 380,60 
   Velat SPR:lle      211 896,06 106 500,00 
   Pääoma 31.12. 4 776 611,52 4 615 679,02 
   Käyvän arvon rahasto 739 323,09 658 410,11 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 5 468 935,54 5 274 089,13 
        
 Velat SPR:lle:     
  

SPR on maksanut sidottujen rahastojen jakamia avustuksia 106.500,00 (2015, maks. 01/17) ja 
vuodelta 2016 eur 105.396,06.   

 Yhteensä 211.896,06.    
   
 Sidotut rahastot rahastoittain   
 Antti Ahlström nuoremman rahasto    
   Pääoma 1.1. 1 363 640,87 1 307 331,04 
   Tuotot  66 861,66 125 959,12 
   Myyntitappiot -194,04 0,00 
   Avustukset -68 000,00 -68 000,00 
   Kulut  -278,38 -1 649,29 
   Velat SPR:lle    136 000,00 68 000,00 
   Pääoma 31.12. 1 498 030,11 1 431 640,87 
   Käyvän arvon rahasto 223 571,30 201 819,37 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 1 721 601,41 1 633 460,24 
       
 Jaakko Bascharoffin rahasto    
   Pääoma 1.1. 1 369 849,59 1 272 061,32 
   Tuotot  67 166,11 122 560,94 
   Myyntitappiot -194,94 0,00 
   Avustukset -5 271,47 -23 167,87 
   Kulut  -306,37 -1 604,80 
   Velat SPR:lle               0,00  
   Pääoma 31.12. 1 431 242,92 1 369 849,59 
   Käyvän arvon rahasto 224 532,42 196 374,60 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 1 655 775,34 1 566 224,19 
       
 Irene ja Julius Friskin rahasto    
   Pääoma 1.1. 75 094,73 85 102,59 
   Tuotot  3 682,03 8 199,49 
   Myyntitappiot -10,69 0,00 
   Avustukset -29 800,00 -18 100,00 
   Kulut  -15,33 -107,35 
   Velat SPR:lle                                                    ________                            
   Pääoma 31.12. 48 950,74 75 094,73 
   Käyvän arvon rahasto 12 346,70 13 137,72 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 61 297,44 88 232,45 
       
 Minna Emilia Friskin rahasto    
   Pääoma 1.1. 356 612,57 338 066,89 
   Tuotot  17 485,34 32 572,17 
   Myyntitappiot -50,75 0,00 
   Avustukset -23 500,00 -13 600,00 
   Kulut  -72,80 -426,49 
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   Velat SPR:lle ___________________________ 
   Pääoma 31.12. 350 474,36 356 612,57 
   Käyvän arvon rahasto 58 480,46 52 189,11 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 408 954,82 408 801,68 
       
 Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra Birger von Troilin rahasto    
   Pääoma 1.1. 681 451,19 645 109,80 
   Tuotot  33 412,74 62 155,23 
   Myyntitappiot -96,98 0,00 
   Avustukset -5 728,73 -25 000,00 
   Kulut  -139,11 -813,84 
   Velat SPR:lle   30 728,73 25 000,00 
   Pääoma 31.12. 739 627,84 706 451,19 
   Käyvän arvon rahasto 111 711,72 99 588,90 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 851 339,56 806 040,09 
       
 Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin muistorahasto    
   Pääoma 1.1. 38 754,13 35 389,09 
   Tuotot  1 900,19 3 409,68 
   Myyntitappiot -5,52  
   Kulut  -7,91 -44,64 
   Velat SPR:lle ________ ________ 
   Pääoma 31.12. 40 640,89 38 754,13 
   Käyvän arvon rahasto 6 358,18 5 463,19 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 46 999,07 44 217,32 
       
 Olga ja Jalmari Välimaan rahasto    
   Pääoma 1.1. 231 193,72 223 446,89 
   Tuotot  11 335,83 21 528,72 
   Myyntitappiot -32,90  
   Avustukset -13 500,00 -13 500,00 
   Kulut  -47,19 -281,89 
   Velat SPR:lle   27 000,00 13 500,00 
   Pääoma 31.12. 255 949,46 244 693,72 
   Käyvän arvon rahasto 37 927,27 34 494,64 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 293 876,73 279 188,36 
       
 Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto    
   Pääoma 1.1. 392 582,22 358 494,20 
   Tuotot  19 249,01 34 540,32 
   Myyntitappiot -55,87  
   Avustukset -18 167,33  
   Kulut  -80,16 -452,30 
   Velat SPR:lle   18 167,33  
   Pääoma 31.12. 411 695,20 392 582,22 
   Käyvän arvon rahasto 64 395,04 55 342,58 
   Oma pääoma yhteensä 31.12. 476 090,24 447 924,80 
       
 Katastrofirahasto    
   Katastrofirahasto 1.1. 16 590 302,24 11 970 549,28 
   Lahjoitukset katastrofirahastoon 10 582 346,53 12 782 330,75 
   Testamentit katastrofirahastoon 72 649,61 495 837,97 
   Kontti-ketjun osuus tuotosta kat.rahastoon 1 207 690,15 696 832,96 
   Keräyskulut -1 790 534,09 -2 038 393,94 
   Josta henkilöstökuluja -381 142,01 -621 632,88 
   Muilla tuotoilla katettavat keräyskulut 0,00 0,00 
   Käytetty ulkomailla -6 287 547,89 -6 725 801,14 
   Käytetty kotimaassa    -650 070,92 -591 053,64 
       
    Katastrofirahasto 31.12. 19 724 835,63 16 590 302,24 
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  Yhteistoimintarahasto    
    Yhteistoimintarahasto 1.1. 247 046,00 198 883,00 
   Siirto voittovaroista 383 499,00 48 163,00 
   Yhteistoimintarahasto 31.12. 630 545,00 247 046,00 
       
  Kertyneet ylijäämät 1.1. 44 759 275,28 39 768 837,96 
 Siirto yhteistoimintarahastoon -383 499,00 -48 163,00 
 Tilikauden ylijäämä   4 149 930,44 5 038 600,32 
 Kertyneet ylijäämät 31.12. 48 525 706,72 44 759 275,28 
         
2. Siirtovelat      
  
   Lomapalkkavelka ja sosiaalikulut 2 838 792,47 2 406 719,88 
  Verovelka  17 800,00 14 201,00 
   Koronvaihtosopimuksen kuluvaraus 427 007,00 0,00 
  Tyel-velka  33 003,58 190 126,52 
  Hyvä Joulumieli-keräys (SPR/MLL) 405 982,55 486 935,21 
  STEA- käyttämätön avustus 469 359,55 0,00 
   Keskustoimiston muut siirtovelat yhteensä 288 287,31 1 070 013,24 
   Veripalvelun siirtovelat 4 236 806,48 4 653 459,79 
  Konttiketjun siirtovelat      12 257,72 438 601,64 
   Yhteensä  8 729 296,66 9 260 057,28 
            
3. Velat muille SPR:n yksiköille    
     
  Ostovelat piireille 31.12. 1 028 536,96 493 663,64 
    Ostovelat osastoille 31.12. 46 457,88  
  Muut velat piireille 31.12   
   Siirtovelat piireille 31.12. 102 796,89 200 774,00 
   Siirtovelat osastoille 31.12.    50 552,83 4 730,83 
   Yhteensä  153 349,72 205 504,83 
       
   Lainavelat osastoille 31.12. 1 724 002,66 1 848 493,06 
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 
 
1. Velat, joiden vakuudeksi on annettu  omaisuutta 2016 2015 
 ja annettujen vakuuksien arvo    
   
  Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä     
   Strukturoitu velkakirja 900 000,00 900 000,00 
   Vakuudeksi annetut kiinnitykset 5 403 440,00 5 403 440,00 
        
  Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä    
  Yrityslaina  28 800 000,00 28 800 000,00 
   Vakuudeksi annetut kiinnitykset 28 487 680,00 28 487 680,00 
   Bulevardi 5 osakkeita 11 000 000,00 11 000 000,00 
       
   Yleispanttaussopimus    
  Tullihallitukselle talletustodistus nro 474787, tilillä FI3414282400004113    
  olevat varat.    
     
  Veripalvelun vuokravakuudeksi pantatut  
  talletukset  132 517,40 132 517,40 
       
2. Leasingvastuut    
   
   Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:    
  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 647 511,34 871 344,48 
  Myöhemmin maksettavat    436 704,23 661 579,25 
     1 084 215,57 1 532 923,73 
   

 Yllä eritellyt leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen   
 vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.    
       

3. Veripalvelun vuokravastuut    
     
  Toimitilojan vuokravastuut:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat 3 854 267,57 4 301 335,83 
  Myöhemmin maksettavat 17 762 913,64 22 277 535,11 
     21 617 181,21 26 578 870,94 
4. Veripalvelun muut vastuut    
   
  Kone- ja laitevuokrat:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat 157 974,36 16 679,24 
  Myöhemmin maksettavat 460 268,20 7 623,52 
     618 242,56 24 302,76 
5. Kontti-ketjun vuokravastuut    
   
  Liiketilojan vuokravastuut:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat 1 971 402,54 1 872 270,89 
  Myöhemmin maksettavat 1 809 682,26 1 450 370,30 
     3 781 084,80 3 322 641,19 
 6. Maanvuokravastuu    
   
  Maanvuokravastuut:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat 38 367,78 38 448,30 
  Myöhemmin maksettavat 767 355,60 786 056,37 
     805 723,38 824 504,67 
7. Hallintaoikeus     
  

Testamentillla saatuihin, arvoltaan 130 000 euron asunto-osakkeisiin sisältyy hallintaoikeus 
eloonjääneelle aviopuolisolle.     
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Toimintakertomuksen ja tilipäätöksen allekirjoitukset 
 
SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUS 
 
Helsingissä, 28. huhtikuuta 2017    
    
        
 
 
_____________________ _ _______________________ _______________________ 
Pertti Torstila  Christel von Frenckell-Ramberg Henri Backman 
puh.joht.    varapuh.joht. varapuh.joht.  
    
     
        
_______________________ _______________________ _______________________ 
Otto Kari    Eija Karine Hannu Harri  
varapuh.joht.  jäsen jäsen  
   
      
        
_______________________ _______________________ _______________________ 
Irmeli Metsänen   Maria Pietikäinen Alpo Tanskanen  
jäsen    jäsen jäsen  
    
 
      
_______________________ _______________________    
Markku Suokas  Kristiina Kumpula    
jäsen    pääsihteeri     
  
 
     
 
 
 
   
        

Tilinpäätösmerkintä 
        
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus    
    
       
Helsingissä, 2. toukokuuta 2017    
    
     
Pricewaterhouse Coopers Oy  
Tilintarkastusyhteisö    
        
        
_______________________  _______________________ _______________________ 
Samuli Perälä   Jarmo Kuntonen Pertti Hiltunen  
KHT     HTM                      KHT  
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Suomen Punainen Risti 
 
 
 
Valtuusto 
 
Kokoontui kaksi kertaa 2016 käsitellen sääntö-
määräisten asioiden kuten tilinpäätös, vastuu-
vapauden myöntäminen ja jäsenmaksun suu-
ruus lisäksi mm. järjestön kokonaisvalmiuden 
kehittämistä sekä tulevaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelurakenteen uudistusta. 
 
Puheenjohtaja Eero Rämö 
Varapuheenjoht. Pia Yli-Pirilä 
 
Jäsenet  Annala Lassi 

 Basilier Linda 
 Ek Johan 
 Forsblom Outi 
 Häkkinen Juha 
 Kuokkanen Hannu 
 Kuusela Katja 
 Käki Esko 
 Laine Virpi 
 Lindholm Max 
 Luiro Anne 
 Murto Pasi 
 Mustonen Juha 
 Nordström Ralf 
 Parkkari Juhani 
 Peltonen Göran 
 Päivinen Jenni 
 Rasinkangas Jarno 
 Salo Veli-Matti 
 Saloniemi Pia 
 Soininen Katariina 
 Stenros Ville 
 Vänni Hanna 

 
Ministeriöiden 
edustajat  Kaukoranta Päivi 

 Nerg Päivi 
 Palojärvi Jaana 
 Siitonen Simo 
 Stenman Kristina 
 Voipio-Pulkki Liisa-Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hallitus 
 
Kokoontui yhdeksän kertaa 2016 käsitellen 
161 asiaa kuten talous, toimintasuunnitelmat 
ja -kertomukset säännöllisesti sekä mm. stra-
tegisten tavoitteiden ja muiden yleiskokous-
päätösten toteuttamista, kansainvälistä apua, 
jäsenyyttä, omistajapolitiikkaa, nuorisokysy-
myksiä, varainhankinnallisen ensiapukoulutuk-
sen kehittämistä sekä vastaanotto-operaa-
tiota. 
 
Puheenjohtaja Torstila Pertti 
Varapuheenjohtajat Backman Henri 
   Kari Otto 

von Frenckell-Ramberg 
Christel 

 
Jäsenet  Harri Hannu 

 Karine Eija 
 Metsänen Irmeli 
 Pietikäinen Maria 
 Suokas Markku 
 Tanskanen Alpo 
 

  
Henkilöstö- ja kehitysvaliokunta 
 
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 70 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Backman Henri 
Varapuheenjohtaja Laitinen Sami 
 
Jäsenet  Carlstedt Henrik 

 Kainulainen Harri 
 Lumme-Tuomala Riitta 
 Metsänen Irmeli 
 Piispanen Elina 
 Portin Anders 

 
 
Veripalvelun hallitus 
 
Kokoontui kahdeksan kertaa käsitellen 96 
asiaa. 
 
Puheenjohtaja Komi Kirsi 
Varapuheenjohtaja Suokas Markku 
 
Jäsenet  Koponen Juha 
   Kronman Gunvor 
   Martikainen Tarmo 
   Siitonen Simo 
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Turvatalojen johtokunta 
 
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 34 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Kari Otto 
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina 
 
Jäsenet  Heikkinen Pauli 
   Karine Eija 
   Kuronen Sirpa 
   Suurpää Leena 
   Warma Eija 
 
 
 
Kontti-johtokunta 
 
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 59 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Harri Hannu 
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina 
 
Jäsenet  Ekelund John 

 Ilén Paula syksyn 2016 
 Kervinen Hannele 
 Levänen Antero 
 Paloheimo Susanna 

Saarela Pertti kevään 
2016  

 
 
Nuorisotoimikunta 
 
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 56 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Kari Otto 
Varapuheenjohtaja Musta Laura 
 
Jäsenet  Juhajoki Joonatan 

Magd Noora (asiantunti-
jajäsen) 

   Malinen Tomi 
   Mattjus Camilla  
   Mettovaara Julia 
   Väisänen Teemu  
  
 

 
Ensiapu- ja terveystoimikunta 
 
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 33 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Siitonen Simo 
Varapuheenjohtaja Backman Henri 
 
Jäsenet  Castrén Maaret 

 Haikala Olli 
 Kärnä Helena 
 Määttä Teuvo 
 Putko Lasse 
 Silfast Tom 
 Vertio Harri 

 
Sijoitustoimikunta 
 
Kokoontui viisi kertaa käsitellen 39 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Kumpula Kristiina 
 
Jäsenet  Räsänen Mika 
   Torsti Esko 
   Väisänen Tapani 
 
 
Tarkastusvaliokunta 
 
Kokoontui viisi kertaa käsitellen 48 asiaa. 
 
Puheenjohtaja von Frenckell-Ramberg 
   Christel 
Jäsenet  Harri Hannu 

 Kuokkanen Hannu 
 Liikanen Erkki 
 Neilimo Kari 
 Nikula Pekka 
 Nokela Rauni 

 
 
Sovittelulautakunta 
 
Ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2016. 
 
Puheenjohtaja Torstila Pertti 
 
Jäsenet  Korhonen Helena 

 Kumpula Kristiina 
 Nygård-Taxell Rachel 
 Paatero Pekka 

 
 


