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SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto

HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 4/2022

Kokousaika: perjantai 20.5.2022 klo 10.03-11.45
Kokouspaikka: Scandic Marina, Helsinki
Läsnä:

Vastaava esittelijä:

Puheenjohtaja

Elli Aaltonen +

pääsihteeri
Kristiina Kumpula +

Varapuheenjohtajat

Ann-Mari AudasWillman +
Laura Musta +
Harri Virta -

Jäsenet

Outi Forsblom +
Harri Jokiranta Katja Kuusela +
Marju Pihlajamaa +
Jarno Rasinkangas +
Ruut Rissanen -

Muut esittelijät:
Ilpo Kiiskinen +
Marja Lehtimäki +
Tiina Saarikoski +
Sirpa Solehmainen +
Tapani Väisänen +
Mimmu Ylipoussu +
Leena Suurpää (kohta
74)

Sihteeri

Eeva Holopainen +

Läsnäolo-oikeus:
Otto Kari + (kohdasta
74 alkaen)

Poissa: Harri Virta, Harri Jokiranta, Ruut Rissanen
Käsiteltävät asiat: 70 - 86
Allekirjoitukset:

Elli Aaltonen
puheenjohtaja

Outi Forsblom
pöytäkirjan tarkastaja

Eeva Holopainen
sihteeri
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70
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.
71
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.
Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi.
72
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
73
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa
kokouksesta.
Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Virtaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom.
74
NUORTEN TURVATALOTOIMINNAN RAPORTTI
Tausta: SPR:n hallituksen hyväksymän omistajaohjauslinjauksen
mukaisesti hallitus seuraa laitostensa toimintaa johtokuntien
raporttien kautta sekä kuulemalla säännöllisesti toimivan johdon
raportit laitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta.
Nuorten turvatalojen johtaja Leena Suurpää raportoi hallitukselle
turvatalotilanteesta.
Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.
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Päätös: Kuultiin esittely nuorten turvatalojen toimintaympäristön
kehityksestä ja toiminnasta viime vuosina sekä tulevaisuuden
kehityskohteista.
Koronaepidemia on vaikuttanut avun tarpeen kasvuun, mutta
samalla majoitusta ei ole voitu tarjota entiseen tapaan. Toiminnasta
saatu palaute asiakkailta on erinomaista. Hallituksen vahvistamat
omistajaohjauksen tavoitteet on koettu turvataloilla hyödyllisiksi.
Digitaaliseen vapaaehtoistoimintaan ja palveluihin panostetaan
voimakkaasti, tavoitteena tarjota digitaalisen vapaaehtoistoiminnan
kokonaisuus, johon on helppo tulla mukaan ja löytää mielekästä
tekemistä asuinpaikasta riippumatta.
Hyvinvointialueiden uudistus vaikuttaa voimakkaasti nuorten
turvataloihin ja siihen on reagoitu järjestöverkostoissa sekä yhdessä
keskusteluissa kuntien ja STEA:n kanssa. Rahoituksen pitkäjänteisyys pyritään turvaamaan.
Keskustelussaan hallitus nosti esille erityisesti turvataloissa vietettyjen
majoitusvuorokausien kehityksen ja siihen vaikuttamisen koronaepidemian jälkeen, avun tarjoamisen niillä paikkakunnilla, joissa
turvataloa ei ole sekä vapaaehtoisten koulutuksen ja tuen.
Merkittiin raportti tiedoksi.
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STEA ALUSTAVAN TARKASTUSRAPORTIN VASTINE
Tausta: STEA toteutti SPR:n ohjelmia koskevan tarkastuksen kaksi
vuotta sitten 04/2020 ja toimitti alustavan tarkastuskertomuksen
SPR:lle 04/2022. Tarkastuksen ja raportin välinen kahden vuoden
aikaviiveen johdosta osa huomioista on jo osin vanhentuneita ja/tai
korjattu raportin suositusten mukaisesti. STEA:n raportti painottaa
myös tarkastusvaliokunnan esiin nostamia kysymyksiä, kuten
hallinnon yhdenmukaiset menettelyt läpi järjestön sekä vaikutusketjun
kehittäminen (toimintojen tavoitteiden muotoilu, mittarien
vastaavuus, tulokset, vaikutukset). Tarkastuksen opit käsitellään myös
laajennetussa johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa syksyllä
2022 (liite 75.1 ja 75.2).
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin vastineen
STEA:n alustavaan tarkastusraporttiin ja valtuuttaa pääsihteerin
allekirjoittamaan vastineen lähetettäväksi STEA:lle yhdessä hallituksen
pöytäkirjanotteen kanssa.
Päätös: Hallitus hyväksyi Suomen Punaisen Ristin vastineen STEA:n
alustavaan tarkastusraporttiin ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan vastineen lähetettäväksi STEA:lle yhdessä hallituksen
pöytäkirjanotteen kanssa.
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76
VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUS
Tausta: Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan linjaus hyväksyttiin järjestön yleiskokouksessa vuonna
2002 ja uudistettu linjaus 2008. Yleiskokouksessa 2020
hyväksytyssä järjestön toimintalinjauksessa 2021–2023 todetaan,
että toimintaympäristön muutokset edellyttävät auttamistyön
syventämistä ja uudistumista. Helsingin ja Uudenmaan piiri esitti
yleiskokoukselle aloitteen voimassa olevan SPR:n vapaaehtoistoiminnan linjauksen päivittämistä vastaamaan muuttuvaa
toimintaympäristöä. Yleiskokous vastasi aloitteeseen, että järjestön
vapaaehtoistoiminnan linjaus päivitetään vastaamaan muuttuneen
toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita sekä
järjestön tämän hetken tarpeita.
Järjestön hallitus asetti valiokunnan valmistelemaan vapaaehtoistoiminnan linjausta. Valiokunta aloitti työnsä vuoden 2021 alusta.
Linjauksen sisältöä on työstetty vuoden 2021 ja kevään 2022 aikana
vapaaehtoislinjausta valmistelevan valiokunnan lisäksi keskustoimiston ja piirien työntekijöiden eri tilaisuuksissa sekä vapaaehtoisten voimin mm. Auttajat Aulangolla -tapahtumassa ja
avoimissa webinaareissa. Työn taustalla on käytetty myös Punaisen
Ristin liiton linjausta vuodelta 2017 sekä tätä uudempaa Punaisen
Ristin liiton linjausluonnosta (IFRC Volunteering Policy).
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan linjauksen luonnos on
tarkoitus lähettää syksyllä 2022 järjestökäsittelyyn ja tuoda
hallituksen hyväksyttäväksi marraskuun kokoukseen.
Luonnoksessa (liite 76) nostetaan esiin viisi keskeistä asiaa:
•
•
•
•
•

Punaisen Ristin vapaaehtoisia tarvitaan yhä enemmän, sillä
nykyään on yhä enemmän erilaisia tilanteita, missä ihmiset
tarvitsevat apua.
Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi auttaa missä päin Suomea
tahansa. Lähitapaamisten ja lähitoiminnan lisäksi vapaaehtoinen voi auttaa myös verkossa.
Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan on helppo tulla
mukaan.
Emme hyväksy seksuaalista häirintää, syrjintää tai rasismia.
Toimintamme on ilmastoystävällistä.

Linjauksen valmistelussa on yhtenä keskeisenä teemana noussut
esiin, miten linjataan vapaaehtoisille maksettavat palkkiot.
Edellisessä vapaaehtoislinjauksessa on lähdetty siitä, että
vapaaehtoisuus on vastikkeetonta, eikä vapaaehtoistehtävistä ole
maksettu palkkioita. Tämä on linjassa myös muiden vapaaehtoisjärjestöjen linjausten kanssa. Järjestössä on kuitenkin tällä hetkellä
olemassa käytäntöjä, jotka poikkeavat yhteisesti päätetystä linjasta
ja palkkioita maksetaan osalle kouluttajista. Palkkiopohjainen
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koulutusjärjestelmä ei ole linjassa Punaisen Ristin periaatteiden ja
vapaaehtoisuuteen pohjautuvan toimintamallin kanssa. Tämä tilanne
asettaa kouluttajat ja eri vapaaehtoistehtävät eriarvoiseen asemaan.
Nyt hallitukselle esitettävässä linjausluonnoksessa ei esitetä
muutosta olemassa olevaan linjaukseen kouluttajien palkkioista.
Kouluttajan tehtävä nähdään vapaaehtoistehtäväksi, josta ei
makseta palkkiota. Sitä vastoin nähdään tärkeäksi uudistaa ja
kehittää yhdessä keskustoimiston, piirien ja osastojen kanssa
kouluttajakoulutusta houkuttelevammaksi ja motivoivammaksi
vapaaehtoisen näkökulmasta. Yhteiskehittämisellä voidaan uudistaa
vapaaehtoiskouluttajien koulutusjärjestelmää, rekrytointia ja
jatkokoulutusta niin, että palkkiojärjestelmään ei tarvitsisi siirtyä.
Päätösesitys: Hallitus keskustelee linjauksesta ja antaa
näkemyksensä jatkotyöskentelyä varten. Luonnos linjaukseksi
lähetetään järjestökäsittelyyn syksyllä 2022 ja linjaus tulee
hallituksen päätöskäsittelyyn marraskuun kokoukseen.
Päätös: Hallitus kävi keskustelun linjauksesta.
Hallitus yhtyi linjauksessa esille tuotuun jo olemassa olevaan
linjaukseen, ettei vapaaehtoisille makseta palkkioita. Keskustelussa
hallitus huomioi jatkokehityksen aiheiksi:
-

-

tarkennetaan, että kaikki vapaaehtoiset ovat järjestön
vapaaehtoisia, eivät tietyn osaston tai piirin vapaehtoisia.
Vapaaehtoisuus ylittää rakenteelliset rajat;
linjataan, että vapaaehtoistoimijoille tarjotaan erilaisia tuen
muotoja ja tarkennetaan, mitä ne voivat olla, kuten vertaistuki,
yhteiset tilaisuudet, koulutus, työn ohjaus ja muut tarkemmin
niitä kuvaten;
vapaaehtoisille voisi jakaa myös todistuksia toimintaan
osallistumisesta;
kuvataan vapaaehtoistoiminnan monet muodot, auttamisen
lisäksi myös hallinto ja lahjoittaminen ovat vapaaehtoisuutta.

Huomioitiin lisäksi, että osa vapaaehtoistoiminnasta on piiritasolla
ammatillistunut, kun keskeisiä vapaaehtoistehtäviä on ryhdytty
tekemään työntekijävoimin. Vapaaehtoisille tulisi voida tarjota myös
haastavia vapaaehtoistehtäviä.
Luonnos linjaukseksi lähetetään järjestökäsittelyyn syksyllä 2022 ja
linjaus tulee hallituksen päätöskäsittelyyn marraskuun kokoukseen.
77
KRYPTOVALUUTTALAHJOITUKSET
Tausta: Coinmotion Oy on lähestynyt järjestöä ja mahdollistaa
turvallisen kryptovaluuttalahjoitusten toteutustavan (liite 77).
Coinmotion Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen
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toimilupa virtuaalivaluutta palveluntarjoajana. Coinmotion Oy
noudattaa myös sääntelyn edellyttämiä toimintatapoja asiakkaiden
varojen alkuperän selvittämisessä.
Kyse on uuden valuutan, kryptovaluutan, lisäämisestä lahjoitusvaluutaksi. Kryptovaluuttalahjoituksen muuntamisesta euroiksi
Coinmotion Oy perii 0,5 %:n myyntikulun ja maksujenvälitysmaksun
0,9 €/ siirto.
Päätösesitys: Järjestön hallitus päättää perustaa tilin Coinmotion
Oy -nimiseen kryptovaluuttojen vaihdantaan ja säilytykseen
keskittyvään yritykseen kryptovaluutassa tapahtuvan lahjoittamisen
tekemiseksi turvallisesti.
Tilin avaaja on Suomen Punainen Risti.
Järjestön hallitus valtuuttaa pääsihteerin nimeämään perustettavan
tilin käyttöön oikeutetut henkilöt.
Järjestön hallitus edellyttää, että kryptovaluutassa tehdyt
lahjoitukset muunnetaan viiveettä kirjanpitovaluuttaan kurssierojen
minimoimiseksi. Pienet lahjoitukset voidaan muuntaa yhdistettyinä
koonteina vaihtokulujen minimoimiseksi.
Päätös: Hallitus totesi, että olemassa on muitakin toimijoita kuin
järjestöä lähestynyt taho, mutta koska kyse on suurimpiin kuuluvista
kotimaisista toimijoista, pidettiin esitettyä valintaa oikeana.
Järjestön hallitus päätti perustaa tilin Coinmotion Oy -nimiseen
kryptovaluuttojen vaihdantaan ja säilytykseen keskittyvään
yritykseen kryptovaluutassa tapahtuvan lahjoittamisen tekemiseksi
turvallisesti.
Tilin avaaja on Suomen Punainen Risti.
Järjestön hallitus valtuutti pääsihteerin nimeämään perustettavan
tilin käyttöön oikeutetut henkilöt.
Järjestön hallitus edellytti, että kryptovaluutassa tehdyt lahjoitukset
muunnetaan viiveettä kirjanpitovaluuttaan kurssierojen
minimoimiseksi. Pienet lahjoitukset voidaan muuntaa yhdistettyinä
koonteina vaihtokulujen minimoimiseksi. Pienten lahjoitusten tarkka
raja arvioidaan tapauskohtaisesti.
78
PUNAISEN RISTIN JA PUNAISEN PUOLIKUUN LIITON YLEISKOKOUS JA
VALTUUTETTUJEN NEUVOSTO
Tausta: Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton
yleiskokous järjestetään Genevessä 19.-21.6.2022 ja se jälkeen
pidetään Liikkeen yhteinen Valtuutettujen neuvosto 22.-23.6.2022.
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Kummatkin kokoukset järjestetään Covid-19 pandemian takia puoli
vuotta myöhässä. Pandemian vaikutuksesta osallistujamäärä on
rajoitettu kolmeen henkilöön, joista yhden tulee olla nuorisoedustaja.
On line -kokoukseen kansalliset yhdistykset voivat antaa osallistujan
oikeudet kahdeksalle henkilölle.
Liiton yleiskokous on tällä kertaa vaalikokous, jossa valitaan Liiton
puheenjohtaja, neljä varapuheenjohtajaa ja 20 hallituksen jäsentä.
Puheenjohtajaehdokkaita on kaksi: istuva puheenjohtaja Francesco
Rocca sekä Turkin Punaisen Puolikuun puheenjohtaja Kerem Kinik.
Varapuheenjohtajat valitaan kultakin neljältä sääntömääräiseltä
alueelta: Eurooppa (Natia Loladze), Afrikka (Alasan Senghore, Bolaji
Akman Alani), Aasia (Sh.R.K Jain ja Maha Barjas Al-Barjas) ja
Amerikat (Miguel Villaroel Sierraalta). Tämä on myös ensimmäinen
yleiskokous, jossa hallitusehdokkaista täytyy valita ainakin kaksi
naista. Vaalien lisäksi esityslistalla on vapaaehtoislinjaus, kansallisen
yhdistyksen kehittämislinjaus, veripalvelulinjaus, suojelu, sukupuoli ja
mukaan ottaminen (PGI) linjaukset sekä ensiapulinjaus, luonnononnettomuudet ja ilmastokriisi sekä työryhmiä integriteetistä ja
varainhankinnasta.
Valtuutettujen neuvosto (Council of Delegates) on koko liikkeen
yhteinen kokous, jossa kansalliset yhdistykset, Liitto ja Kansainvälinen
Punaisen Ristin Komitea (ICRC) yhdessä määrittelevät liikkeen
linjauksia. Kokouksen valmisteluista vastaa Pysyvä komissio (Standing
Commission), joka valitaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun
ehdokkaista joka 4. vuosi pidettävässä kansainvälisessä
konferenssissa.
Valtuutettujen neuvoston esityslistalla on asiakirjat
- ilmasto- ja ympäristö peruskirjan vahvistamisesta,
- kaupunkisodasta,
- maahanmuutosta,
- ydinaseiden kiellosta,
- ennakoivan toiminnan vahvistamisesta,
- potilasturvallisuudesta ja hoidon laadusta,
- kaupunkiympäristön resilienssin vahvistamisesta,
- liikkeen koordinaatiota käsittelevän Sevilla sopimuksen arvioinnista,
- Israelin Magen David Adomin ja Palestiinan Punaisen Puolikuun
yhteistyöpöytäkirjan toimeenpanosta sekä
- humanitaarisen datan suojelusta.
Päätösesitys: Hallitus päättää antaa valtuudet osallistua Liiton
yleiskokoukseen sekä valtuutettujen neuvostoon Elli Aaltoselle
(delegaation johtaja), Kristiina Kumpulalle sekä Sanna Mäntysaarelle.
Online kokousten osallistumisvaltuus on Eeva Holopainen, Tiina
Saarikoski ja Jani Leino. Hallitus valtuuttaa valtuuskunnan
määrittämään Suomen Punaisen Ristin kannat sekä vaaleihin että
käsiteltäviin asiakysymyksiin.
Päätös: Hallitus kuuli esittelyn kokousten sisällöstä ja päätti antaa
valtuudet osallistua Liiton yleiskokoukseen sekä valtuutettujen
neuvostoon Elli Aaltoselle (delegaation johtaja), Kristiina Kumpulalle
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sekä Sanna Mäntysaarelle. Online kokousten osallistumisvaltuus on
Eeva Holopainen, Tiina Saarikoski ja Jani Leino. Hallitus valtuutti
valtuuskunnan määrittämään Suomen Punaisen Ristin kannat sekä
vaaleihin että käsiteltäviin asiakysymyksiin.

79
TOIMINTATILASTOT VUODELTA 2021
Tausta: SPR kerää vuosittain piireiltä saadut osastojen toimintatilastot keskeisiltä toiminnan aloilta, jaossa kokouksessa (liite 79).
Päätösesitys: Hallitus saa tiedoksi toimintatilastot.
Päätös: Hallitus sai tiedoksi toimintatilastot.

80
RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA
Tausta: Perustaessaan hallituksen työn valmistelua varten valio- ja
toimikuntia hallitus korosti sitä, että niiden työ nivotaan kiinteämmäksi
osaksi hallituksen päätösten valmistelua. Valiokuntien lausunnot ja
näkemykset käsitellään osana pääsihteerin esittelyä ja muut asiakohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.
Vapaaehtoistoiminnan linjaus valiokunta on pitänyt kokouksensa
hallituksen kokousten väliajalla.
Päätösesitys: Hallitus kuulee raportin valiokunnan kokouksesta.
Päätös: Vapaaehtoistoiminnan linjauksen valiokunta käsitteli
kokouksessaan vapaaehtoistoiminnanlinjauksen luonnosta. Hallitus
käsitteli asiaa omassa kokouksessaan kohdassa 76.
Muut valiokunnat eivät ole kokoontuneet hallituksen kokousten välissä.
81
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön
hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle
annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä
henkilöistä (liite 81).
Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet.
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.
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82
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS
Tausta: Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuustossa.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pääsihteerin katsaus kuullaan
valtuustossa.
83
ILMOITUSASIAT
83.1 Pöytäkirjat
-

hallituksen pöytäkirja 3/22 oheisena (liite 83.1.1)
tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat 1-2/22 oheisena (liite 83.1.2)
nuorten turvatalo johtokunnan pöytäkirja 2/22 oheisena (liite
83.1.3)
vapaaehtoistoiminnan linjaus -valiokunnan pöytäkirja 2/22
oheisena (liite 83.1.4)

83.2 Sijoitustoiminnan raportti
(liite 83.2)
83.3 Varainhankinnan Q1/22
(liite 83.3)
Merkittiin asiakirjat tiedoksi.
84
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Todettiin, että mikäli vastaanottotoiminnan kilpailutus tulee
ajankohtaiseksi ennen hallituksen seuraavaa kokousta, pidetään
hallituksen ylimääräinen kokous kesäkuussa.
85
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous on seminaari Nynäsissä 2.-3.9.2022.
Listalla:
-

Toimintalinjaus 2024-2026
Talouden ja toiminnan suunnittelu vuodelle 2023
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-

Itsearviointi
Järjestötukimalli
Vastaanottotoiminnan kilpailutus
Kansainvälinen toiminta
Eettinen toimintakulttuuri
Raportti liiton yleiskokouksesta

86
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.45.

