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10-
11.6.2017

Hallituksen 
lopullinen 
esitys 
yleiskokouks
elle

Näin toimintalinjauksen valmistelu 
eteni  

Kevät 2016 Syksy 2016 Kesäkuu 2017

Analyysien taustalähteet:
• Ocac, DRCE, PMER, CHS arvioinnit
• Sääntötyöpajat (23 kpl)  
• Jäsenyys ja vapaaehtoisuus työryhmän tulokset
• Sääntökierros 2  piireissä maalis- huhtikuussa 2016
• Mitä mieltä vapaaehtoistehtävistä –kysely helmikuu 2016 
• Alueelliset kutsufoorumit 5 kpl lokakuussa 2016
• Tilastot/mittarit, vuosikertomukset, tulos 2011-2016, 
projektien loppuarvioinnit
• Tutkimukset, barometrit ja julkaisut

*Em analyysit kootaan erilliseksi  analyysin yhteenveto -
asiakirjaksi

2009 Helmi-maaliskuu 2017

• Piirien sekä osastojen hallitukset sekä valtuusto käsitteli 
toimintalinjauksen luonnosta ja esittivät omat 
painopisteensä ja kommenttinsa hallitukselle (työjärjestys 
luku 4, 16§)

• Aloitteita voi jättää huhtikuun puoleenväliin saakka
• Vaalitoimikunta kokoontui keväällä- ehdokasasettelu päättyi 

huhtikuun lopussa
• Yleiskokousedustajille järjestettiin infoja ja 

koulutusksiapiireissä keväällä 2017
• Yleiskokous Finlandiatalolla 10-11.6

Järjestökierros

Osastojen ja 
piirien kommentit

31.3 menessä

Analyysit 
Johto-
päätökset

Tiedonkeruu
Tutkimukset
Kyselyt
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Auttaja 
lähellä sinua 
2018-2020 teema

Auttaja 
lähellä 
sinua 
2018-2020

Hjälpare
närä 

dig
2018-2020
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Olemme rohkea ja

luotettava auttaja 

kotona ja maailmalla.

AVOIN 

PALVELUALTIS

AIKAANSAAVA

YHTEISTYÖKYKYINEN

Autamme yhdessä 

avun tarpeessa olevia 

ihmisiä.

Toiminta-ajatus, visio, toiminnalliset arvot

Toiminta-ajatus

Visio Toiminnalliset arvot
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4 päätavoitettamme ovat

4 Vetovoimainen 
ja uudistuva 
vapaaehtoisjärjes
tö

1 Tehokas 
auttaminen 
meillä ja 
maailmalla

2 Vahvan  
yhteisöllisyyden 
rakentaminen 
sekä 
hyvinvoinnin ja 
turvallisen 
elämän 
vahvistaminen 

3 Rohkea 
vaikuttaja –
asiantunteva 
inhimillisyyden 
puolustaja
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• Haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata nopeasti 
onnettomuuksiin, kriiseihin ja katastrofeihin kotimaassa ja 
maailmalla. 

• Haluamme, että katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien 
aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät

• Haluamme, että ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä 
nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä ja 
häiriötilanteista.

Päätavoite 1 Tehokas auttaminen 
meillä ja maailmalla
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Haluamme, että 
 ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön 

kuulumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu. 
 ihmisten valmius ja rohkeus auttaa lisääntyy. 
 tapaturmien ja onnettomuuksien riskit vähenevät sekä ihmisten ja 

yhteisöjen kyky selviytyä myös äkillisistä häiriötilanteista paranee.
 ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja 

hyvinvoinnista paranevat. Haluamme kaventaa terveyseroja.
 yksinäisyys vähenee ja lievittyy Suomessa.
 edistää yhdenvertaisuutta ja sitoutumista rasismin ja syrjinnän vastaiseen 

yhteiskuntaan.  
 kehittää yhdessä monikulttuurista lähiyhteisöä. Haluamme, että 

maahanmuuttajat pääsevät osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Päätavoite 2 Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen 
sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän 
vahvistaminen 
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Päätavoite 3 Rohkea vaikuttaja – asiantunteva 
inhimillisyyden puolustaja

• Haluamme, että päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten 
elämäntilannetta helpottavia päätöksiä.

• Haluamme, että inhimilliset arvot yhteiskunnassa vahvistuvat. 
• Haluamme, että Punaisen Ristin periaatteet tunnetaan laajasti ja ne 

hyväksytään humanitaarisen avustustoiminnan edellytyksenä.
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4 Vetovoimainen ja uudistuva 
vapaaehtoisjärjestö

4 Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö

 Haluamme, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on 
innostavaa ja mukautuu elämäntilanteen muutoksiin. 

 Haluamme olla erinomainen ja haluttu työpaikka, jossa työntekijät 
voivat hyvin.

 Haluamme, että meillä on aktiivinen osastoverkosto koko maassa.
 Haluamme, että suomalaiset luottavat Punaisen Ristin kykyyn auttaa.
 Haluamme, että toimintaamme kehitetään jatkuvasti ja sitä arvioidaan 

aina avun tarpeen näkökulmasta.
 Haluamme, että meillä on tasapainoinen talous kaikilla järjestötasoilla. 

Näin mahdollistamme auttamistyömme. 



Olemme rohkea ja luotettava auttaja 

kotona ja maailmalla

Päätavoite 3: 

Rohkea vaikuttaja –

asiantunteva inhimil-

lisyyden puolustaja
3.1 Kuuntelemme avun 

tarpeessa olevia ja 

vahvistamme heidän ääntään 

3.2 Puolustamme inhimilli-

syyttä

Keitä olemme? 
- Toiminnan 
perusta

Miten 
toimimme?
-Toiminta-tavat

Mitä 
teemme?
-Toiminnan 
tavoitteet

Mihin menemme?
- Visio

Päätavoite 1: 

Tehokas auttaminen 

meillä ja maailmalla
1.1 Varautuminen  (ennen) 

1.2 Valmius (aikana)

1.3 Jälkihoito (jälkeen)

Päätavoite 2:

Vahva yhteisöllisyys, 

hyvinvointi ja 

turvallinen elämä
2.1 Arjen turvallisuus

2.2 Hyvinvointi ja terveys

2.3 Yksinäisyys ja 

sosiaalinen hyvinvointi

2.4  Maahanmuuttajat ja 

kotoutuminen

Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö
4.1 Olemme hyvä paikka vapaaehtoisille ja työntekijöille; 4.2 Osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta 

4.3 Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto; 4.4 Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta. 

4.5 Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä

Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä.
Periaatteet, Geneven sopimukset, laki ja asetus SPR:stä, 

toiminnan arvot, Strategia 2020
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Päätavoite 1: 
Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 

Tätä kehitämme

1.1 Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen 
toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen

1. Parannamme valmiussuunnittelun laatua.
2. Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää.
3. Parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen 

kattavuuden.
4. Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
5. Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta.
6. Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä.

1.2 Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nopeasti koko 
järjestön voimavarojen avulla

1. Varmistamme, että Punaisen Ristin hälytysryhmät toimivat tehokkaasti.
2. Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä johtamisjärjestelmää ja 

ylläpitämällä tilannekuvaa.
3. Vahvistamme toimintaamme Vapepan koordinaattorina.

1.3 Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa 
yhteisöjä tulevan varalle

1. Tuemme vapaaehtoisia toimimaan onnettomuudesta tai kriisistä toipumisen tukena.
2. Kehitämme onnettomuuksien ja kriisien jälkeistä järjestöyhteistyötä.
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Päätavoite 2: 
Vahvan  yhteisöllisyyden rakentaminen sekä 
hyvinvoinnin ja turvallisen elämän 
vahvistaminen 
Tätä kehitämme

2.1 Vahvistamme arjen turvallisuutta ja erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä
• Parannamme kykyämme tunnistaa paikallisia toiminnan tarpeita.
• Lisäämme Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen saaneiden määrää
• Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi yhteistyössä koulujen kanssa.

2.2 Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
• Uudistamme terveyspisteitä monimuotoisemmiksi. 
• Kehitämme ruoka-avun jakelua ja sen yhteydessä tarjottavaa muuta tukea osallista-malla myös avunsaajia.

2.3 Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia

• Kehitämme ystävätoiminnan ja etsivän työn muotoja. 

• Kehitämme lyhytkestoista ja kertaluonteisia ystävätoiminnan muotoja. 

• Uudistamme ystävävälitystä. 

• Kehitämme verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa. 

• Laajennamme nuorten ystävätoimintaa. 

2.4 Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena
• Lisäämme kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. 
• lisäämme vapaaehtoisten koulutusta kotoutumista tukevaan toimintaan.
• Vahvistamme yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa kotoutumisen tukemiseksi.

Auttaja 
lähellä 
sinua 
2018-2020
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Toimintalinjaus s. 10-

Tätä kehitämme:

3.1 Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään 

• Kehitämme välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön. 

• Tehostamme tiedonkulkua järjestön sisällä.

3.2 Puolustamme inhimillisyyttä

• Vahvistamme monipuolista ja vaikuttavaa viestintää ja sitä tukevaa kampanjointia.

• Lisäämme vapaaehtoisuuden arvostusta yhteiskunnassa.

Auttaja 
lähellä 
sinua 
2018-2020

Päätavoite 3: 
Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden 
puolustaja
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Päätavoite 4: 
Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö

Tätä kehitämme: 
4.1 Olemme hyvä paikka vapaaehtoisille ja työntekijöille

• Kehitämme uusia tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
• Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaa.
• Kehitämme vapaaehtoistoimintaa tukevia digitaalisia palveluita.

4.2 Osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta 
• Uudistamme valtakunnallista vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää. 
• Varmistamme, että kaikilla osastoilla on osastokummin tuki. 
• Kehitämme osastojen viestintää, erityisesti sosiaalisessa mediassa
• Huolehditaan vapaaehtoisten ja työntekijöiden hyvinvoinnista.

4.3 Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan auttamisen 
kaikissa tilanteissa

• Varmistamme, että toiminnantarkastus on tasalaatuista koko maassa.
• Lisäämme viestintää työmme tuloksista läpi järjestön.
• Varmistamme riittävän järjestöosaamisen.

4.4 Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toimintaa 
kaikilla järjestötasoilla. 

• Kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia läpi järjestön.

4.5 Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan auttamisen 
kaikissa oloissa

• Varmistamme, että jokainen osasto osallistuu Nälkäpäivään.
• Kehitämme resurssihankintaa läpi järjestön.
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MONIMUOTOISEN 

TOIMINNAN OSASTO

KAIKKI OSASTOT EDUSTAVAT SUOMEN PUNAISTA RISTIÄ PAIKKAKUNNALLAAN
• toimimalla Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti
• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset ja valitsemalla nimenkirjoittajat
• osallistumalla piirin kokouksissa ja järjestön yleiskokouksessa 
• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistämällä moninaisuutta 

noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita
• hankkimalla uusia jäseniä
• ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan
• ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan
• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille ja paikkakuntalaisille.

VALMIINA
AUTTAMAAN

-OSASTO

TOIMINNAN OSASTO

VALMIINA
AUTTAMAAN -osasto:  
• on valmiudessa kotimaan avun antamiseen.
• osallistuu Nälkäpäivään.
• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen 
valmiussuunnitelmansa mukaan.
• toimii yhteistyössä 
lähiosastojen kanssa osallistumalla hälytystoimintaan.

TOIMINNAN OSASTO:

• edellisen lisäksi:

• järjestää säännöllistä 
vapaaehtoistoimintaa jollakin 
järjestön tehtäväalueista (ensiapu, 
ystävätoiminta, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, 
kotoutumisen tukeminen, nuorten 
toiminta)

• rekrytoi aktiivisesti uusia 
vapaaehtoisia eri tehtäviin

• pitää yllä omaa hälytysryhmää tai 
osallistuu alueelliseen 
hälytysryhmään

• toimii avustustilanteissa yhteistyössä 
naapuriosastojen kanssa.

MONIMUOTOISEN 

TOIMINNAN OSASTO:

(edellisten lisäksi)

• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa 
useimmilla järjestön tehtäväalueista (ensiapu, 
ystävätoiminta, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, kotoutumisen tukeminen, nuorten 
toiminta)

• selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita, 
joihin osasto voi toiminnallaan vastata ja 
vaikuttaa

• pitää yllä hälytysryhmää, joka kykenee 
toimimaan äkillisessä tilanteessa viranomaisen 
tukena ensiapuun, ensihuoltoon ja henkiseen 
tukeen liittyvissä tehtävissä.

• osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin 
kampanjoihin ja järjestää paikallisia 
tapahtumia.

• tekee aktiivista varainhankintaa
• toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen 

kanssa.
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Yleiskokoukselle tehdyt aloitteet ja 
vastaukset aloitteisiin

Aloite 1 – Uusi palkitsemisjärjestelmä yleiskokoukseen

Yleiskokous hyväksyi hallituksen vastausesityksen. Yleiskokous antaa uudelle hallitukselle 
selvitettäväksi mahdollisuudet palkita ansioituneita osastoja, niin piiri- kuin valtakunnan tasolla

Aloite 2 – Helpotetaan vapaaehtoisten osallistumista kiitosgaalaan

Yleiskokous hyväksyi hallituksen vastausesityksen. Yleiskokous antaa tehtäväksi selvittää 
kiitosgaalan toteutuksessa eri toteutusvaihtoehtoja, jotka varmistaisivat kaikkien vapaaehtoisten 
yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden.

Aloite 3 – Kouluyhteistyöhön panostamisesta

Yleiskokous hyväksyi hallituksen vastausesityksen. Aloitteen mukaisesti järjestön kouluyhteistyön 
rakennetta ja sen uudistamistyötä jatketaan ja kehitystyön painopisteinä ovat erityisesti yläkoulujen 
ensiapuohjelma sekä kouluvierailutoiminta. Kouluyhteistyötä kehitetään monialaisen työryhmän 
toimesta.

Aloite 4 – Nälkäpäiväkeräyksen siirtämisestä toukokuulla

Yleiskokous hylkäsi äänestyksen jälkeen hallituksen vastausesityksen. Nälkäpäivän ajankohtaa ei 
siirretä.

Aloite 5 – Ensiapuryhmien nimen muuttamisoikeudesta ensiapu- ja valmiusryhmäksi

Yleiskokous hyväksyi hallituksen vastausesityksen: hallitus pitää ehdotusta toimintaryhmien nimen 
tarkistamisesta tervetulleena, mutta toivoo tarkennuksia valmiusryhmän tehtävien osalta ennen 
kuin nimeä muutetaan. Hallitus esittää, että nimen vaihtamiseen palataan uudestaan, kun hallitus 
on käsitellyt suunnitelman kokonaisvalmiuden kehittämisestä.
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Yleiskokouksen hyväksymät ponnet

Yleiskokouksen hyväksymät ponnet

PONSI 1: SPR:n kotimaan valmiuden 
tukemisesta. 

Tulevalla 3-vuotiskaudella myös Suomen Punaisen Ristin oman valmiuden kehittämistä tulee resursoida piireissä 
jotta piirit voivat tukea osastojen ja alueellisten valmiussuunnitelmien laatimisessa

PONSI 2: Alueellisen 
viranomaisyhteistyön sujuvuuden 
varmistaminen maakunta- ja sote-
uudistuksen yhteydessä

Uusimme sisäistä vastuunjakoa ja yhteistyötä vastaamaan tarkoituksenmukaisella tavalla toimintaympäristön 
muutokseen.

PONSI 3: Terveyspisteiden uudistaminen 
monimuotoisemmiksi

Perustetaan uusia terveyspisteitä ja vahvistetaan olemassa olevia. Terveyspisteet edistävät yhteistyötä osastojen eri 
toimintojen sekä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa

PONSI 4: Punainen Risti, savuton 
työpaikka

Punainen Risti sitoutuu työpaikkana savuttomuuden edistämiseen ja linjaa virallisesti, että Punainen Risti 
työpaikkana on savuton työpaikka. Selvitämme miten tätä tavoitetta ja periaatetta voidaan soveltaa myös 
vapaaehtoistoiminnassa. Työnantaja kannustaa työntekijöitä käytön lopettamiseen, työterveyshuolto tukee 
lopettamisessa, sisä- ja ulkotiloissa ei käytetä tupakkatuotteita, työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja 
ulkoalueella mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi, tupakointi on kielletty työaikana lukuun 
ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja, kaikki työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia, 
tupakkatuotteita ja ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita ei myydä työpaikan hallinnoimissa tiloissa ja työpaikan 
savuttomuus ilmaistaan näkyvästi ja se mainitaan myös työnhakuilmoituksissa.

PONSI 5: Ystävätoiminnan resursointi ja 
vahvistaminen yhteistyöllä

Ystävätoiminnan kehittämiselle tulee olla järjestössä vahva tuki ja resurssointi piireissä.

PONSI 6: Erityistä huomiota 
materiaalien tuottamiseen osastoille

Kehitämme osastojen tarpeisiin vastaavaa materiaalituotantoa vaikuttamistyöhön.
Osastoille luodaan mahdollisuuksia osallistua ja kommentoida materiaaleja valmisteluvaiheessa. Luodaan Osaston 
digityökalupakki, josta löytyy kaikki tieto osastoille liittyen viestintään, ohjeistuksia, koulutuksia sekä 
kommunikaation välineitä. Otamme vapaaehtoisia ympäri Suomen mukaan digityökalupakin määrittelyyn.

PONSI 7: Suomen Punaisen Ristin 
näyttelytila - ”Suomen Solferino 
Suomenlinnaan”

Vetovoimaisella järjestöllä on hyvä olla monipuolinen näyteikkuna. näyttelyn suunnittelussa huomioidaan 
digitaalitekniikan laajat mahdollisuudet laajentaa näyttelyn vaikutus koko maan kattavaksi verkkonäyttelyksi.

PONSI 8: Jäseneksi kirjaaminen Osastolle mahdollistetaan pääsy jäsenrekisteriin reaaliajassa
PONSI 9: Jäsenyyskauden määrittely Hallitus selvittää, voidaanko käytössä olevien järjestelmien puitteissa vahvistaa jäsenmaksu muuksi kaudeksi kuin 

kalenterivuodeksi
PONSI 10: Osastojen kokoukset ja 
PONSI 11: Osastojen tilikausi

Selvitetään mahdollisuutta siirtyä malliin, jossa osastojen kokouksia on vuosittain yksi. selvitetään voidaanko 
tilikautta muuttaa ja mahdollistaa osastoille poikkeavat tilikaudet.

PONSI 12: Sähköiset järjestelmät hallitus löytää ratkaisuja kentän huoleen sähköisten osastojen toimintaa tukevaksi järjestelmäksi (sis. reaalinen 
näkyvyys omiin jäseniin, nykyaikaisia ryhmätyö- tai etäosallistumisjärjestelmiä)

PONSI 13: Merkin käyttö Terävöitämme ohjeistusta Punaisen Ristin merkin käytöstä käytännön toiminnassa
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”222T 2030 mennessä”

• Tuplataan jäsenmäärä

• Tuplataan vapaaehtoisten määrä

• Tuplataan nuorten määrä

• Tasapainoitetaan talous

Mitä tavoittelemme 2030?

Pitkän tähtäimen 
tavoitteemme on 
2030 mennessä

#TUPLAUS2030  
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Mitä tavoittelemme 2020?

1. Lisää jäseniä 20% yleiskokouskauden aikana
• lisää jäseniä 10% per vuosi (verrattuna 

tilanteeseen 31.12.2017)
• Seurantavastuu osaston puheenjohtaja ja piirin 

puheenjohtaja

2. Lisää vapaaehtoisia 20% yleiskokouskauden aikana
• lisää vapaaehtoisia 10% per vuosi (verrattuna 

tilanteeseen 31.12.2017)
• Seurantavastuu osaston k.o. avainhenkilöt >osaston 

puheenjohtaja  ja piirin puheenjohtaja

3. Lisää nuoria 20%
• Lisää nuoria 10% lisää per vuosi
• Seurantavastuu osaston puheenjohtaja ja piirin 

puheenjohtaja

Osasto X 

20 jäsentä 
• tavoite 10% 

tarkoittaa 
osastossa 2 lisää 
per vuosi 

31.12.2018 
22 jäsentä

31.12.2019
24 jäsentä

…Yht 20% lisää 
jäseniä 
yleiskokoukseen 
2020 mennessä 
(lasketaan 
31.12.2019 luvusta 
vertailuluku 
31.12.2017)


