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105 
KOKOUKSEN AVAAMINEN  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 2.9. kello 12. Kokouksen aluksi 

hallitus kävi alustavan keskustelun toiminnan ja tulevan uuden 
toimintalinjauksen ohjaavista arvoista ja periaatteista.  

 

 
106 

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. 
 

Päätös: Todettiin hallitus päätösvaltaiseksi. 
 

 
107 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.  

 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.  
 

 
108 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 
 

Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa 

kokouksesta. 
  

Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuuselaa.  
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Katja Kuusela. 

 
 

109 
HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 
 

Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa sekä tehdyn 
kyselyn perusteella että hallituksen kokouksessa käytävän keskustelun 
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perusteella. Itsearviointikysely on lähetetty hallituksen jäsenille 
17.8.2022. 
 

Päätösesitys: Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja tekee keskustelun 
pohjalta havaitsemansa johtopäätökset. 
 

Päätös: Hallitus kävi keskustelun itsearvioinnin tulosten pohjalta. 
Monella osa-alueella työskentelyn arviointiin parantuneen. Kokousten 

sisällön osalta hallitus keskusteli erityisesti henkilöstöön liittyvien 
asioiden käsittelystä ja päätti, että osana toimintakertomusta hallitus 
saa henkilöstötilinpäätöksen. Hallitus kävi keskustelun aikatauluistaan ja 

siitä, mahdollistaako arkipäivänä pidetyt kokoukset kaikkien 
osallistumisen. Toisaalta todettiin, että myös viikonloppukokoukset ovat 

joillekin ongelmallisia. Hallitus piti hyvänä esityksenä ”hallituskahveja”, 
joiden aikana voitaisiin käsitellä laajoja kokonaisuksia varsinaisia 
kokouksia epävirallisemmin.  
 

 
110 
TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2024-2027 

 
Tausta: Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaisesti järjestön yleis-

kokous pidetään joka kolmas vuosi. Seuraava yleiskokous pidetään 
Joensuussa 10.-11.6.2023. Yleiskokouksessa hyväksytään järjestön 
toimintalinjaus, joka sisältää talouden ja toiminnan suuntaviivat 

seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.  SPR:n hallitus päätti kokouksessaan 
28.1.2022, että hallituksen esitystä yleiskokoukselle valmistellaan 

Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton (IFRC) 
2030-strategian pohjalta. Tämän päätöksen mukaisesti SPR:n toiminnan 
strategiset painopisteet ovat varautumisen ja valmiuden vahvistaminen, 

hyvinvointi ja terveys yhteisössä sekä luottamusta ja vastuullisuutta 
rakentava yhteiskunta.  

 
Kevään 2022 aikana on järjestetty työpajoja, joiden tavoitteena on 
tehdä arviota toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 

SPR:n toimintaan. Hallitus päätti kokouksessaan myös järjestää 
työpajan osana hallituksen kokousta 2.-3.9.2022 määrittämään 

yleiskokoukselle valmisteltavan toimintalinjauksen painopisteitä.  
Hallituksen toimintalinjauksen painopisteet käsitellään myös valtuuston 

kokouksessa 18.11.2022. Hallitus lähettää ensimmäisen luonnoksen 
toimintalinjauksesta järjestökäsittelyyn 10.2.2023 mennessä. 
   

Päätösesitys: Hallitus käsittelee työpajassaan Toimintalinjauksen 
painopisteitä ja antaa pääsihteerille näkemyksensä jatkokäsittelyä 

varten.  
 
Päätös: Hallitus piti työpajan toimintalinjauksen painopisteistä. 

Työpajassa käsiteltiin järjestön valmiuden painopisteitä, terveyden 
edistämisen kokonaisuutta sekä miten järjestörakenne parhaiten tukisi 

tavoitteiden saavuttamista.  
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Työpajassa yhteisinä näkemyksinä nousivat: valmiuden näkökulmasta 
keskeistä on varautuminen kaikilla tasoilla ja se, että järjestön 

toiminta kykenee reagoimaan ja skaalautumaan nopeasti tilanteesta 
tai katastrofista riippumatta, jolloin tärkeää on skaalautumiskyvyn 

siirtäminen toimintalinjauksessa järjestökehityksestä valmiuden 
painopisteen alle. Lisäksi nostettiin esille tarve vahvistaa kykyä tiedon 
keräämiseen ja hyödyntämiseen omassa toiminnassa sekä 

viranomaisille välittämiseksi. Osaamisen osalta todettiin, että yhä 
tarvitaan enemmän geneeristä johtamiseen, vapaaehtoisten 

kutsumiseen ja vastaanottoon sekä järjestelmiin liittyvää osaamista 
kuin yksittäisten ihmisten asiaosaamisen lisäämistä. Nykyisen 
toimintalinjauksen tavoitetta olla Suomen johtava valmiusjärjestö 

pidettiin edelleen oikeana ja todettiin olevan tärkeää sanoittaa 
roolimme ja toimintamme kärki.   

 
Terveyden edistämisen osalta hallitus pitää tärkeänä hyvinvoinnin ja 
terveyden ykseyttä. Tavoitteen tulisi olla keskittää järjestön toiminta 

selkeään kokonaisuuteen, jossa keskiössä on arjen hyvinvoinnin ja 
terveyden ylläpitäminen, jotta kaikki vapaaehtoiset voivat olla mukana. 

Priorisointi merkitsee sitä, että päällekkäisyydet muiden toimijoiden 
kanssa tulisi voida rajata pois. Todettiin, että kuntien tehtävä on 

edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, joten myös järjestön 
toiminta näiltä osin tukeutuu kuntiin ja paikallisuuteen. Toisaalta 
todettiin, että myös terveyden edistämisen alalla täytyy voida säilyttää 

tietty osaaminen, mikäli sitä tarvitaan kriisitilanteessa. Eli ammatillista 
osaamista ei kokonaan tule sivuuttaa.  

  
Lopuksi hallitus keskusteli järjestön toimintatapojen uudistamisesta, 
joka voi johtaa myös rakenteiden uudistamiseen. Keskeisenä 

kysymyksenä on yhteiskunnan suuret muutokset hyvinvointialueiden, 
palo- ja pelastustoiminnan rakenteiden muutoksessa ja tarpeessa 

vastata tähän muutokseen.  Yhteinen näkemys oli, tavoitteena on 
toiminnan kirkastaminen, yhtenäisten palvelujen ja toimintojen 
kehittäminen, rakenteiden keventäminen sekä riittävän ja osaavan 

tuen mahdollistaminen paikalliselle tasolle ja vapaaehtoisille.  Kun 
vapaaehtoisten ja paikallistason toiminnan tarpeet ovat selvillä, 

voidaan päättää, millä rakenteella tätä tukea parhaiten tarjotaan. 
Hallitus totesi, että olisi hyödyllistä tarkastella paitsi sisaryhdistysten 
myös muiden suomalaisten järjestöjen kokemuksia vastaavista 

muutoksista. 
 

 
111 
KESKUSHALLINNON VÄLITILINPÄÄTÖS JA YHTEENVETO PIIRIEN 

VÄLITILINPÄÄTÖKSISTÄ 30.6.2022 
 

Tausta: Hallitus saa raportin keskushallinnon ja piirien välitilin-
päätöksistä (liite 111.1 ja 111.2). 
 

Keskushallinnon tulosta rasittaa sijoitustoiminnan heikko kehitys. 
Ukrainan tilanteesta johtuva energian hinnan kasvu sekä yleisemmin eri 

hyödykkeiden hintoihin vaikuttava inflaatiokehitys on heikentänyt 



 5 

vuoden aikana talousnäkymiä ja -kehitystä. Suomen talouskasvu 
vuonna 2022 arvioidaan jäävän positiiviseksi (n. 2 %), mutta riski on 

kasvanut sille, että vuonna 2023 Suomen talous voi kokea taantuman. 
Yleisen taloustilanteen arviointi riippuu keskeisesti Ukrainan tilanteen 

kehittymisestä sekä siitä, miten keskuspankkipolitiikalla voidaan saada 
kiihtynyt inflaatiokehitys hallintaan vaarantamatta liikaa talouskasvua. 
 

Operatiivisesti toiminta on toteutunut pitkälle talousarvioin puitteissa tai 
jopa sitä paremmin. Taloudellisesti vuosi 2022 tulee olemaan keskus-

hallinnossa alijäämäinen, suuruusluokan määrittelee loppuvuoden 
kehitys. Vahva tase ja pitkän aikavälin sijoitussuunnitelma turvaa 
kuitenkin järjestön perustehtävien rahoittamisen.  
 
Yhteenveto piirien välitilinpäätöksistä on valmistunut. Vastaavasti kuin 

keskushallinnossa keskeinen tulosta rasittava seikka on sijoitus-
toiminnan heikko tulos. Operatiivisesti toiminta on taloudellisesti 
toteutunut pitkälti laadittujen talousarvioiden puitteissa. 
 
Piirit ovat lisänneet vastaanottokapasiteettia Migrin pyynnöstä, mikä 

näkyy myös vastaanottotoiminnan ylijäämän kasvuna. Lisääntynyt 
vastaanottotoiminta on kiristänyt väliaikaisesti piirien likviditeettiä 

käynnistysvaiheessa. Tätä on pyritty helpottamaan ennakko-
laskutuksella Migriltä ja piirien konsernitililimiittejä korottamalla. Piirien 
toiminnassa sijoitusomaisuuden määrä on lisääntynyt merkittävästi 

vastaanottotoiminnan ylijäämien ansioista. Sijoitustoimintaan liittyvien 
käytäntöjen kehittämisestä käydään keskusteluja parhaillaan piirien 

kanssa; piirejä on pyydetty raportoimaan 31.8.2022 mennessä 
pääsihteerille piirin hallituksen näkemys piirin ja piirin alueella toimivien 
osastojen sijoitustoiminnan kehittämistarpeista. Tuloslaskelman näkö-

kulmasta lähes kaikkien piirien perustoiminnan talouden tasapaino on 
riippuvainen vastaanottotoiminnan ylijäämistä. 

 
Osastot raportoivat taloudesta vain tilinpäätöstilanteesta. Osastojen 
taloudet yhteensä ovat suuruusluokalta alle 10 m€ vuositasolla. 

Taloudellisesti tämä on alle 5 % koko järjestön taloudesta. Osastojen 
nettovarallisuus yhteensä on yli 20 m€, jolloin keskeistä on omaisuuteen 

liittyvät hallinnointikäytännöt. Sijoitusomaisuus on suurin yksittäinen 
taseen kokonaisuus. 
 

Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun keskushallinnon ja piirien 
taloustilanteesta välitilinpäätösten 30.6.2022 perusteella.  

 
Merkitään raportit tiedoksi. 
 

Päätös: Hallitus kävi keskustelun keskushallinnon ja piirien talous-
tilanteesta välitilinpäätösten 30.6.2022 perusteella. Hallitus nosti 

keskustelussa esille myös Kontin ja Nuorten turvatalojen taloudellisen 
tilanteen työllistämistukeen sekä hyvinvointialueisiin liittyvien 
muutosten keskellä.  

 
Hallitus totesi, että järjestön talous on vakaa ja edelleen talouden 

tasapainottamisessa painopiste tulisi olla perustoiminnan 
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vahvistamisessa toimintatapoja uudistamalla ja yhteistyötä 
syventämällä, eikä yksikkökohtaisten lyhyen tähtäimen kustannusten 

leikkausten etsimisessä. Hallitus totesi, että sijoitusomaisuuden 
hallinta vaatii jatkossa lisää osaamista ja keskusteli sen hoitamisesta 

keskitettynä tukipalveluna. Myös muiden keskitettyjen tukipalveluiden 
merkitys taloudellisen vakauden ylläpitämisessä on keskeinen.  
 

Vuotuinen käyttötalous edellyttää edelleen parantamista, vaikka vuosi 
2022 tulee olemaan taloudellisesti heikko lähinnä sijoitustoiminnan 

vuoksi. Hallitus painotti, että aikaisemmat ylijäämät voidaan käyttää 
vain tekemällä alijäämäisiä talousarvioita ja tuloksia, mutta näin 
tehdessä tulee tehdä tietoisia valintoja toiminnan kehittämiseksi. Sama 

koskee vastaanottotoimintaa: kilpailutuksen lopputulos ei vielä ole 
selvillä, mutta toiminnan mahdollisilla tuotoilla voidaan tarvittaessa 

edelleen vahvistaa järjestön valmiutta ja varautumista.  
 
Merkittiin raportit tiedoksi. 
 

 

112 
TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU VUODELLE 2023   

 
Tausta: SPR:n hallitus hyväksyi toimintakautensa alussa yleis-
kokouksen hyväksymän strategian (Toimintalinjaus 2021–2023) 

toiminnallistamiseksi kolmivuotisen toiminta- ja talous-
suunnitelman 2021–2023, joka kattaa hallituksen toimintakauden. 

Toimintasuunnitelma korostaa auttamistyön tärkeyttä kaikkialla 
yhteiskunnassa kotimaassa ja kansainvälisesti. Erityisinä painopisteinä 
suunnitelmassa ovat uusien auttajien mukaan saaminen, paikallisen 

toiminnan vahvistaminen, viestinnän osaamisen lisääminen sekä 
digitaalisten järjestelmien kehittäminen ja hallittu käyttöönotto. 

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on muuttanut yhteiskunnan 
toimintaa ja tuonut muutoksia myös Punaisen Ristin toimintaan ja 
toiminnan tapaan. Koronan jälkeisen ajan arvioidaan moninkertaistavan 

avun ja tuen tarvetta sekä kotona että maailmalla. Erityisesti Ukrainan 
kriisi on vahvistanut tarvetta vahvistaa SPR:n nopeaa ja tehokasta 

valmiutta toimia avun kanavana kotimaassa ja kansainvälisesti. Kriisi on 
osoittanut suomalaisten valmiutta osoittaa yhteisvastuuta avun 
varmistamiseksi. Se on myös haastanut SPR:n valmiutta mobilisoida 

vapaaehtoisia erityisesti pitkäaikaisiin tarpeisiin. Nopeasti muuttuva 
maailman tilanne lisää turvattomuuden tunnetta ja tarvetta vahvistaa 

yhteisöjen yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuuden ja kriisinkestävyyden 
vahvistamisessa järjestöillä on merkittävä rooli. Taloudellinen lasku-
suhdanne, inflaation kasvu ja energiakriisi aiheuttaa osassa koti-

talouksia vakavia talousongelmia. Tämä korostaa kotimaan avustus-
toiminnan merkitystä ja tarvetta kasvattaa apua. Vuosi 2023 on 

tämän kolmivuotisen toimintasuunnitelmakauden viimeinen vuosi, jonka 
puolivälissä hyväksytään seuraavat toimintalinjaus. 
  

Hallitus käsittelee vuoden 2023 toimintasuunnitelman ensimmäistä 
luonnosta syyskuun kokouksessa ja vahvistaa tarkennetun toiminta-

suunnitelman marraskuun kokouksessaan (liite 112). SPR:n sääntöjen 
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mukaan tämä toimintasuunnitelma toimii myös piirien talouden ja 
toiminnan suunnittelun pohjana.  

  

Taloussuunnitelman suuntaviivat ovat vahvistettu ja keskeisenä 

lähtökohtana on keskushallinnon sekä piirien talouden tasa-
painottaminen vahvistamalla voimavaroja strategisiin painopisteisiin. 

Talouden tasapainottaminen tapahtuu aiempaakin vaativammassa 
toimintaympäristössä, jota luonnehtii kasvava inflaatio, globaalin 
talouden heilahtelut ja talouden yleinen epävarmuus. Päätökset 

järjestöjen julkisesta rahoituksesta ovat selkiytyneet ainakin vuoden 
2023 osalta ja järjestöjen rooli viranomaisia avustavana ja ihmisten 

välittömän tuen tarjoajana korostuu.  
 
Päätösesitys: Hallitus käsittelee ensimmäisen luonnoksen 

tarkennetuksi toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 ja käy jatko-
keskustelun toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2023.   

  
Päätös: Hallitus käsitteli ensimmäisen luonnoksen tarkennetuksi 
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 ja kävi jatkokeskustelun 

toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2023.   
 

Hallitus nosti keskustelussaan esille toimintaan vaikuttavia muutoksia 
ja ilmiöitä kuten inflaatio, sota, energiakriisi ja polarisaatio, jotka 
johtavat kotimaan avun tarpeen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja 

kulttuurisen turvattomuuden kasvuun. Toimintaympäristön 
muutoksista voi johtua myös auttamisvalmiuden ja -halukkuuden 

muutoksia, kun myös auttajille ja vapaaehtoisille tulee taloudellisia tai 
sosiaalisia vaikeuksia. Hallitus keskusteli myös rahoitukseen liittyvistä 
uudistuksista mm. STEA:n ja hyvinvointialueiden toimintamuutosten 

myötä. Hallituksen esille tuomat muutokset otetaan huomioon 
varsinaisessa toiminnassa sekä toimintasuunnitelman osalta erityisesti 

sen johdannossa toiminnan painopisteiden säilyessä pääosin 
ennallaan. Yksittäisenä asiana hallitus toivoi toimintasuunnitelmaan 

lisättävän henkilöstötilinpäätöksen laadinnan vuonna 2023.  
 
 

113 
PIIRIEN JÄRJESTÖTUKI VUODELLE 2023 

 
Tausta: SPR:n hallitus vahvistaa talousarvion laadinnan pohjaksi 

 hallituksen vahvistaman järjestötukimallin perusteella aina 

 seuraavan vuoden piirikohtaisen järjestötuen määrän. Järjestö-
 tukimalli sisältää keskustoimiston taloudellisen tuen piireille. 

 Järjestötuki rahoitetaan Konttiketjun jakokelpoisella tuloksella. 
 Nykyinen järjestötukimalli on määritetty 2018-2019 aikana 
 hallituksen asettaman työryhmän työskentelyn tuloksena talous- ja 

 kehittämisvaliokunnan ohjauksessa. 
 

Hallituksen päätöksen mukaisesti järjestötukimallin tavoitteena on:  
- yleiskokouspäätösten yhteinen toteuttaminen,  
- muutoksen johtaminen, 

- tuen ennakoitavuus,  



 8 

- alueellinen, kielellinen ja toiminnallinen tasapuolisuus,  
- valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja 

valmiuden kehittäminen sekä  
- alueellisen ja paikallisen yhteistoiminnan vahvistaminen. 

  
Järjestötukimallin osalta asetettujen mittareiden perusteella on 
laadittu esitys vuodelle 2023 piireille maksettavan järjestötuen 

piirikohtaista määristä (liite 113.1). Muutoksista edelliseen vuoteen 
on laadittu yhteenveto (liite 113.2). Järjestötuen kriteereissä ei ole 

tehty muutoksia edellisiin vuosiin. Koska kokonaistuki on määritelty 
minimissään 2.090.000 euroksi, on aikaisempien vuosien tapaan 
järjestötuen summia prosentuaalisesti skaalattu, jotta sovittu tuen 

minimimäärä on toteutunut.  
 

Päätösesitys: Hallitus vahvistaa vuoden 2023 piirikohtaisen 
järjestötuen määrän noudatettavaksi vuoden 2023 talousarvion 
laadinnassa. 

 
Päätös: Hallitus totesi edellisen vuoden tukeen verratut muutokset 

piirikohtaiseen tukeen. Ilman sovittua minimimäärää, vain tavoitteiden 
saavuttamisen perusteella maksettava järjestötuki olisi n. 1,8 M 

euroa. Hallitus vahvisti vuoden 2023 piirikohtaisen järjestötuen 
määrän, kokonaisuudessaan minimimäärä 2,09 M euroa, 
noudatettavaksi vuoden 2023 talousarvion laadinnassa.  

 

 

114 
VÄLIRAPORTTI JÄRJESTÖTUEN PÄIVITYKSESTÄ 

 
Tausta: SPR:n hallitus perusti kokouksessaan 8.10.2021 työryhmän, 

joka valmistelee tarkennuksia järjestötuen jakomalliin vuonna 2024 
alkavaa yleiskokouskautta varten.  
 

Hallitus, talous- ja kehittämisvaliokunta ja työryhmä pitävät järjestö-
tukimallin kehittämisen lähtökohtana nykyistä mallia ja tavoitteena on 

paremminkin mallin hienosäätö ja tarkennus kuin kokonaismuutos.  
 
Tavoitteena on tuen strategisen ohjausvoiman vahvistaminen. Ohjaus-

voimaa arvioitaessa on tärkeää pitää mielessä, että järjestötuen osuus 
on piirien taloudesta 10-15 %. Tuen merkitys on luonnollisesti erilainen 

eri piireissä. Järjestötuki on kuitenkin tärkeä perustoiminnan ja 
rakenteiden ylläpitämiseksi. Yhteinen näkemys on myöskin siitä, että 
kriteerien tulee olla selkeitä, ymmärrettäviä ja ennakoitavia. Mittareiden 

osalta keskeinen tarve on tiedolla johtamisen prosessien vahvistaminen, 
joka tukee myös Toimintalinjauksen tavoitteiden vaikutusten ja 

vaikuttavuuden arviointia. 
 
Päivityksen status 

 
Järjestötuen perusrahoitus pidetään lähtökohtaisesti ennallaan 

tarkastaen kuitenkin erikseen erityisesti Oma Punainen Risti  
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-järjestelmästä saatavaa uudenlaista ajantasaista tietoa ja näiden 
mittareiden painoarvoa. Talouden leikkurit ja niiden osuudet 

tarkastellaan uusiksi.  
 

Alustava esitys mittareiksi 
 
1. Kiinteä osa: yht. 51 % kokonaisrahoituksesta  

 

- Kiinteä osa (ennallaan): yht. 35 % painoarvo 
- pohjaraha/piirin toiminnanjohtaja ja piiritoimisto: 70 t€ 

  (Länsi-Suomella ei perusosuutta, Kontti ei voi toimia piirin alueella) 

- ruotsinkielisen toiminnan tuki: 20 t€ 
- piirin kokonaisuuden vaikutus tuen tarpeeseen yht. 16 % 
- piirin jäsenten määrä: 8 % 

- piirin aktiivisesti toimivien osastojen lukumäärä: 8 % 
(aktiivisen osaston määritelmä vahvistettava. Osastojen 

johtosäännön mukaan osasto edustaa Punaisen Ristin liikettä ja 
kansallista yhdistystä paikkakunnallaan, varmistaa vapaaehtois-
toiminnan, antaa katastrofiapua, ylläpitää valmiutta, vastaa 

paikallisiin tarpeisiin)  
 

2. Toiminta piirin alueella: yht. 49 % kokonaisrahoituksesta 
 
- Oma Punainen Risti: toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset 

piireittäin: 24 % 
- Oma Punainen Risti: toiminnassa mukana olevat alle 29-vuotiaat 

piireittäin: 10 % 
- Ohto, hälytettävissä olevat SPR:n vapaaehtoiset piireittäin: 10 % 

- Toimintaryhmien määrä Omassa (Ohdossa) piirin alueella: 5 % 
 
Prosenttiosuudet ovat alustavia, osuuksien vaikutusta testataan 

loppukesästä 2022 ja suhteellisia painoarvoja saatetaan tämän jälkeen 
ehdottaa muutettavaksi. 

 
3. Piirin vahvan taseaseman ja tuloksen vaikutus  
 

Määritettävä prosenttileikkuri, jolla nettovarallisuus vähentää piirin 

saamaa järjestötuen määrää. Työryhmän lähtökohtana on, että 

huomio pidetään piirien taseiden vakavaraisuudessa eikä huomio 
keskity yksittäisen vuoden tulokseen.  

 
Sijoitustoiminnan merkitys on kasvanut myös piireissä. Hallituksen 
päätösten mukaisesti sijoitustoiminnan hoitokäytännöissä tulee päästä 

yhdenmukaisiin periaatteisiin. Sama sijoituspolitiikka tuottaa myös 
saman suhteellisen tuottotason.  

 
Tämän esityksen mukaisesti seuraavat mittarit korvautuvat tai jäävät 
kokonaan pois: 

  

- Nuoret jäsenet korvautuvat nuorilla toiminnassa olevilla 

- Omaan kirjautuneitten määrä korvautuu Omassa toiminnalla mukana 
olevilla 
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- Pois jää: Uusien toista vuotta jatkavien jäsenten mukaan jaettava 
tuki 

- Pois jää: Tuki per säännöllinen vapaaehtoinen (tilastokirja, osastojen 
ilmoitus) -> arvio, tieto ei ole saatavissa puolivuosittain tai 

kvartaaleissa 
 
Yhteistoiminnan (co-creation) vahvistaminen järjestötuella 

 
Järjestötuki ei rohkaise rakenteiden tai siilojen yli tapahtuvaan 

toimintaan ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Julkisen sosiaali- 
ja terveys sekä pelastusalan rakennemuutos edellyttää myös SPR:ssä 
rakenteita ylittävää toimintaa. Hyvin lähitulevaisuudessa myös 

rahoittajat ovat varovaisia rahoittamaan raskaiksi koettuja ja 
päällekkäisiä rakenteita. 

 
Jo nyt digitaaliset toiminta- ja ohjausmallit ylittävät rakenteiden rajat 
ja luovat samalla uusia valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia 

toimintamalleja, jotka eivät noudata järjestön rakenteita. 
 

Työryhmä esittää projektirahoitusta järjestötuesta erilliseksi 
rahoitukseksi. Projektirahoitus suunnattaisiin alueellisiin useamman 

piirin yhteistoimintana toteutettaville projekteille, joiden tavoitteena 
on toteuttaa yleiskokouksen hyväksymän Toimintalinjauksen paino-
pisteitä. Projektien tulokset ovat kaikkien käytettävissä.  

Rahoitus ei vähennä järjestötukea, vaan on työryhmän esityksestä 
yhteistoimintarahastosta SPR:n hallituksen myöntämää rahoitusta. 

 
Työn eteneminen 
 

SPR:n hallituksen käsittelyn jälkeen järjestötukityöryhmän ohjaus-
ryhmä talous- ja kehittämisvaliokunta käsittelee esityksen 14.9.2022. 

Sen jälkeen pääsihteerin nimeämä työryhmä tekee esityksen 
toiminnallisen osuuden kehittämiseksi ja uudistuksen sekä järjestö-
tuen mittareiden päivityksen loppuunsaattamiseksi sekä arviosta sen 

taloudellisista vaikutuksista käsiteltäväksi talous- ja kehittämis-
valiokunnassa.  

 
Hallitus päättää järjestötukimallin päivittämisestä marraskuun 
kokouksessa ja järjestötuki jaetaan piireille vuodelle 2024 päivitetyn 

mallin mukaisesti. 
 

Hallitukselle esitetään marraskuun kokouksessa malli projekti-
rahoituksen periaatteista ja mallista vuoden toteutettavaksi vuoden 
2024 aikana. 

 
Päätösesitys: Hallitus kuulee työryhmän väliraportin järjestötukimallin 

valmistelusta sekä sen jatkotyöskentelystä. Hallitus päättää järjestötuen 
tarkentamisesta marraskuun kokouksessaan. 
 

Päätös: Hallitus kuuli työryhmän väliraportin järjestötukimallin 
valmistelusta sekä sen jatkotyöskentelystä. Hallitus piti hyvänä, että 

mittareita on kehitetty toiminnasta lähteviksi jäsenyyden sijaan. Myös 
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suunniteltua yhteistoiminnan vahvistamista koskevaa esitystä pidettiin 
erityisen hyvänä. Hallitus päättää järjestötuen tarkentamisesta 

marraskuun kokouksessaan. 
 

 
115 
ILMASTOKESTÄVYYDEN LINJAUS 

 
Tausta: Hallitus nimesi kokouksessaan 20.11.2020 Ilmastomuutos- 

valiokunnan, jonka tehtävänä on ”valmistella hallituksen päätettäväksi 
Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden linjaus, joka vastaa 
SPR:n yleiskokouspäätökseen vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia 

ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Valmisteluissa otetaan 
huomioon kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

linjaukset, kansallinen kehitys sekä uudet hyvät käytännöt 
humanitaaristen toimijoiden ilmastonmuutostoiminnan 
kehittämisestä”.  

 
Hallitus käsitellyt valiokunnan esitystä kokouksessaan 28.1.2022 ja 

linjaus on ollut järjestökäsittelyssä. Järjestökäsittely tuotti paljon 
asiantuntevaa arviota linjauksen sisältöön.  

 
Valiokunta on jättänyt esityksensä pääsihteerille käsiteltäväksi ja 
hyväksyttäväksi hallituksessa (liite 115). 

  
Linjaus antaa pitkän tähtäimen suuntaviivat sekä kansainvälisen että 

kotimaan ohjelma- ja järjestötyöhön ilmastomuutosten vaikutusten 
vähentämiseksi ja toiminnan ilmastovaikutusten arvioimiseksi koko 
järjestössä. Linjauksen painopiste on oman toiminnan ilmasto-

vaikutusten arvioinnissa ja tarpeellisten muutosten tekemisessä, 
valmiudessa toimia ilmastovaikutusten vähentämiseksi sekä siihen 

sopeutumisessa. Toimenpano edellyttää viestinnän vahvistamista sekä 
priorisointia toimintasuunnitelmineen. 
 

Linjauksen toimeenpanon lähtökohtana on johtaminen kaikilla 
toiminnan tasoilla ja päätösten ilmastovaikutusten systemaattinen 

arviointi. Priorisoinnin painopiste on tukea osastoja ja vapaaehtoisia 
ohjelman konkretisoimiseksi Punaisen Ristin toiminnassa. Suomen 
Punaisen Ristin ilmastokestävyyden linjaus nojaa kansainvälisen 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen linjauksiin ja yhteiseen 
oppimiseen. Yhteistyö mahdollistaa myös uusien työvälineiden 

kokeilun ja käyttöönoton.  
  
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ilmastokestävyyden linjauksen ja 

pyytää pääsihteeriä aloittamaan linjauksen toimeenpanon. Hallitus 
kiittää valiokuntaa, muita asiantuntijoita ja vapaaehtoisia linjauksen 

valmistelusta.  
 
Hallitus pitää tärkeänä, että toimeenpanoa toteutetaan yhdessä 

vapaehtoisten kanssa valmistelulla aineistoilla/tukimateriaalilla, joka 
tukee paikallistason toimijoita linjauksen tavoitteiden toteuttamisessa.  
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Valiokunnan toimeksiannon mukaisesti valiokunta toimii linjauksen 
toimeenpanon ja tunnetuksi tekemisen ohjausryhmänä.  

 
Päätös: Hallitus kävi keskustelun linjauksesta ja teki siihen joitakin 

pieniä tarkennuksia erityisesti sijoitustoiminnan ilmastokestävyyttä 
koskien. Hallitus piti tärkeänä, että linjaus on tavoitteellinen ja että sen 
sisältö näkyy myös tulevassa toimintalinjauksessa. Hallitus totesi 

linjauksen sisällön olevan jo luontainen osa järjestön keskeistä 
toimintaa, mutta linjauksen avulla toiminta voidaan läpikäydä osa-

alueittain ilmastokestävyyden varmistamiseksi.  
 
Hallitus hyväksyi ilmastokestävyyden linjauksen ja pyysi pääsihteeriä 

aloittamaan linjauksen toimeenpanon. Hallitus kiitti valiokuntaa, muita 
asiantuntijoita ja vapaaehtoisia linjauksen valmistelusta.  

 
Hallitus piti tärkeänä, että toimeenpanoa toteutetaan yhdessä vapaa-
ehtoisten kanssa valmistelulla aineistoilla/tukimateriaalilla, joka tukee 

paikallistason toimijoita linjauksen tavoitteiden toteuttamisessa.  
Valiokunnan toimeksiannon mukaisesti valiokunta toimii linjauksen 

toimeenpanon ja tunnetuksi tekemisen ohjausryhmänä.  
 

 
116 
VERIPALVELUN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET  

 
Tausta: SPR:n sääntöjen 52§n mukaisesti hallitus määrittää alaistensa 

laitosten toiminnasta johtosäännöin. SPR:n hallituksen hyväksymä 
Veripalvelun johtosääntö on hyväksytty 2017 ja on osin vanhentunut. 
Johtosääntöä on päivitetty ja päivitys on käsitelty SPR:n Veripalvelun 

johtokunnassa 8.6.2022. Päivitykset ovat pääasiallisesti tarkennuksia ja 
täsmennyksiä mahdollistaen kokousten kutsumisen/pitämisen 

sähköisesti. Oheisessa liitteessä muutokset näkyvät lihavoituna (liite 
116). 
  

Päätösesitys: Hallitus kuultuaan Veripalvelun johtokuntaa hyväksyy 
SPR:n Veripalvelun johtosäännön voimaantulevaksi 1.10.2022. 

 
Päätös: Hallitus kuultuaan Veripalvelun johtokuntaa hyväksyi SPR:n 
Veripalvelun johtosäännön voimaantulevaksi 1.10.2022. 

 
 

117 
JÄRJESTÖN EDUSTAMINEN SÄHKÖISISSÄ JÄRJESTELMISSÄ JA MUUT 
PYSYVÄISLUONTEISET VALTUUDET 2022 

 
Tausta: Keskustoimiston johtosäännön 6. luvussa määritellään 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston allekirjoitusoikeudet. 
Kyseisessä luvussa määritellään, että: 
 

Hallitus hyväksyy erikseen muut pysyväisluonteiset valtuutukset. 
Ajantasainen luettelo henkilöistä, jotka saavat asemansa tai toimen-

kuvansa puolesta edustaa järjestöä viranomaisten sähköisissä 
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järjestelmissä tai muissa palveluissa käsitellään hallituksessa 
vuosittain. Hallitus voi valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään 

pysyväisluonteiset valtuutukset. 
 

Järjestön edustaminen sähköisissä järjestelmissä 
 
Merkittävin sähköinen järjestelmä, jonka kautta viranomaisten 

sähköisiin järjestelmiin kirjaudutaan, on Suomi.fi -palvelu. Suomi.fi-
palvelu korvaa aiemmin käytössä olleen Katso-palvelun. Viranomaiset 

ovat kuitenkin ottaneet Suomi.fi -tunnistautumisen entistä laajempaan 
käyttöön erityisesti vuoden 2021 loppupuolella. Suomi.fi -palvelussa 
käytettäviin erillisten palveluiden avaamiseen Punaisen Ristin käyttöön 

tarvitaan virallinen allekirjoitus (pääsihteeri ja hallituksen puheen-
johtaja). Palvelujen käyttäjät nimetään järjestön sisällä. 

 
Muut pysyväisvaltuudet  
 

Keskustoimiston johtosäännön ja hyväksymisvaltuuksien lisäksi 
tehtäväkohtaisiin asemavaltuutuksiin tai pääsihteerin antamiin 

valtuutuksiin perustuvat mm. seuraavat valtuudet: 
 

Suoritusten hyväksyminen pankkitileiltä 
 
Keskustoimiston johtosäännön luvussa 6 määritellyn mukaisesti 

hallitus valtuuttaa erikseen rahaliikenteen hoitoon kuuluvien asia-
kirjojen allekirjoittajat. Johtosäännössä ei kuitenkaan määritellä 

päivittäisen rahaliikenteen hoitamiseen liittyviä oikeuksia. 
 
Päivittäisen rahaliikenteen hoitaminen eli maksujen hyväksyntä 

pankkitileiltä hoidetaan Nomentia-järjestelmässä perustuen 
hyväksyttyihin tositteisiin (esimerkiksi ostolaskut hyväksytään 

ostolaskujen käsittelyohjelmistossa) ja maksut pankkitililtä vaatii aina 
kahden henkilön hyväksynnän. Maksujen hyväksymisoikeudet 
keskustoimistossa ovat pääsääntöisesti erikseen sovituilla, talous-

yksikössä työskentelevillä henkilöillä. Kyseisillä henkilöillä ei ole 
kirjanpitäjän oikeuksia eikä myöskään oikeuksia päivittää toimittaja-

tietoja tai luoda järjestelmään ostolaskuja eli ns. vaaralliset 
työyhdistelmät otetaan huomioon oikeuksia luotaessa. 5.5.2022 
maksujen hyväksymisoikeudet (kaksi yhdessä) on seuraavilla 

henkilöillä:  
 

- talouspäällikkö 
- maksuliikenteen ja reskontrien tiiminvetäjä 
- myyntireskontranhoitajat (tällä hetkellä 4 henkilöä, joista kahdella 

oikeus vain Kontin pankkitileihin) 
 

Keskustoimiston pankkitilien väliset siirrot voidaan tehdä ilman erillistä 
maksuaineiston hyväksyntää. Siirron toteuttaminen edellyttää 
kuitenkin aina kahden maksujen hyväksymisoikeuden omaavan 

henkilön hyväksynnän kuten kaikki muutkin pankkitileiltä toteutettavat 
maksut. 
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Kansainvälinen toiminta 
 

Kansainvälisessä toiminnassa alue-edustaja voi allekirjoittaa autojen 
liisaussopimukset, delegaattien toimintaan liittyvät paikalliset 

sopimukset, esim. vuokrasopimukset, käytetyn käyttöomaisuuden 
lahjoittamiseen liittyvät asiakirjat sekä muut päivittäiseen toimintaan 
liittyvät asiakirjat keskustoimiston hyväksyntävaltuuksien rajoissa. 

 
Työsopimukset ja palkka-aineisto 

 
Työsopimukset allekirjoittavat työnantajan puolesta erikseen nimetyt 
keskustoimiston henkilöstöhallinnosta valtuutetut henkilöt. Henkilöstö-

päällikkö tai hänen sijaisensa tai henkilöstö- ja talousjohtaja 
hyväksyvät kaikki maksettavat palkka-aineistot ilman euromääräistä 

rajaa, ay-maksujen ja ulosottojen maksuaineistot hyväksyvät 
palkanlaskija. Hyväksyttyjen palkka-aineistojen perusteella maksut 
pankkitileiltä hyväksytään normaalin päivittäisen rahaliikenteen 

hyväksyntäprosessin mukaisesti. 
 

Päätösesitys: Hallitus keskustoimiston johtosäännön mukaisesti 
valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään pysyväisluontoiset valtuutukset 

ja mahdolliset muutokset niihin valittujen palveluiden osalta. Henkilön 
käyttöoikeus palveluun poistetaan aina työsuhteen päättyessä. 
 

Hallitukselle annetaan tiedoksi 5.5.2022 tilanne keskustoimiston 
käytössä olevista sähköisistä palveluista sekä listaus henkilöistä, joilla 

on oikeus käyttää kyseisiä palveluita keskustoimiston valtuuttamana. 
Hallitus saa jatkossa vuosittain tiedoksi ajantasaisen luettelon 
henkilöistä, joilla asemansa tai toimenkuvansa puolesta on valtuutus 

edustaa järjestöä sähköisissä järjestelmissä.  
 

Hallitus merkitsee tiedoksi muut pysyväisluonteiset valtuudet.  

 

Päätös: Hallitus keskustoimiston johtosäännön mukaisesti valtuutti 
pääsihteerin hyväksymään pysyväisluontoiset valtuutukset ja 

mahdolliset muutokset niihin valittujen palveluiden osalta. Henkilön 
käyttöoikeus palveluun poistetaan aina työsuhteen päättyessä. 

 
Hallitukselle annettiin tiedoksi tilanne keskustoimiston käytössä 
olevista sähköisistä palveluista sekä listaus henkilöistä, joilla on oikeus 

käyttää kyseisiä palveluita keskustoimiston valtuuttamana. Hallitus 
saa jatkossa vuosittain tiedoksi ajantasaisen luettelon henkilöistä, 

joilla asemansa tai toimenkuvansa puolesta on valtuutus edustaa 
järjestöä sähköisissä järjestelmissä.  
 

Hallitus merkitsi tiedoksi muut pysyväisluonteiset valtuudet.  
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118 
KESKUSTOIMISTON HYVÄKSYMISVALTUUKSIEN PÄIVITYS 

 
Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.10.2021 keskustoimiston 

hyväksymisvaltuudet. Asiakirjan soveltamisen yhteydessä on havaittu 
joitakin epätarkkuuksia, joita on syytä tarkentaa. Näitä ovat 
erityisesti: 

 
- selkeytetty, että hyväksymisrajojen maksimimäärät sisältävät 

arvonlisäveron; 
- pääsihteerin sijaisen hyväksymisrajat ovat samat kuin 

pääsihteerin; 

- talousarvioon sisältymättömät menot hyväksytään erikseen vain, 
kun niiden arvo on merkittävä (yli 10.000 eur).  

 
Lisäksi on tehty joitakin tekstiä selkeyttäviä muutoksia (liite 118).  
 

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy päivitetyt keskustoimiston 
hyväksymisvaltuudet.     

 
Päätös: Hallitus hyväksyi päivitetyt keskustoimiston hyväksymis-

valtuudet.     
  
 

119 
HENKILÖSTÖASIAT 

 
119.1 Sosiaalialan järjestöjä ja Yksityistä sosiaalipalvelu alaa koskevat 
työehtosopimukset  

 
Tausta: Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on 

uudistettu ajalle 1.6.2022-31.3.2024 ja Yksityisen sosiaalipalvelualan 
työehtosopimus ajalle 1.5.2022 – 30.4.2024. 
 

Sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa vuoden 
2022 palkankorotus 1.9.2022 lukien on 1,8 prosenttia, josta 0,3 

prosenttia on paikallista erää. Keskustoimiston osalta päätettiin 
yksimielisesti pääluottamusmiehen kanssa käydyssä neuvottelussa 
jakaa paikallinen erä 0,3 % kaikille työntekijöille. Vuoden 2023 

palkantarkastuksen ajankohta, suuruus ja rakenne sovitaan 
työehtosopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa 15.3.2023 

mennessä. 
 
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa vuoden 2022 

palkankorotus 1.9.2022 lukien on 2,0 %. Vuoden 2023 palkan-
tarkastuksen ajankohta, suuruus ja rakenne sovitaan työehto-

sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa 15.3.2023 mennessä. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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119.2 Johdon ja työnantajan edustajien palkkojen tarkistukset 

 
Tausta: Esitetään, että pääsihteerin, talous- ja henkilöstöjohtajan, 
kansainvälisen avustustoiminnan johtajan, järjestöjohtajan, 

viestintäjohtajan, varainhankintajohtajan, Kontti-ketjun johtajan, 
sisäisen tarkastajan ja henkilöstöpäällikön palkkoja korotetaan 

Järjestö TES:n mukaisesti seuraavasti: 
 

• 1.9.2022 1,8 % (yleiskorotus 1,5% ja paikallinen 

erä 0,3 %) 
 

sekä turvatalotoiminnan johtajan palkkaa Yksityisen sosiaali-
palvelualan TES:n mukaisesti seuraavasti: 

 

• 1.9.2022 2,0 %  
 

Päätösesitys: Päätetään korottaa johdon palkkoja TES:ien 
mukaisesti.   

 
Päätös: Päätettiin korottaa johdon palkkoja TES:ien mukaisesti, 
lisäksi tarkistettiin kahden johdon ja työnantajan edustajan palkkoja. 

 
 

120 
YRITYSYHTEISTYÖTUNNUKSEN PÄIVITYS 
 

Tausta: Suomen Punaisen Ristin uudistettu Graafinen ohje 
hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 22.4.2022. Päätöksessä 

todettiin, että Graafinen ohje on aiempaa ajantasaisempi ohje, jota 
päivitetään tarvittaessa.   
 

Päivitystarpeena esiin on noussut Suomen Punaisen Ristin yhteistyö-
kumppanien kanssa käytettävän yritysyhteistyötunnuksen eli logon 

sekä sen käytön ohjeistuksen selkeyttäminen. Hallitukselle esitetään 
uutta yritysyhteistyötunnusta, jossa on huomioitu myös hallitukselta 
aiemmin tullut palaute. Samassa yhteydessä myös osastojen ja piirien 

logon käytön ohjeistusta on päivitetty (liite 120).  
 

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy uusitun yhteistyökumppanien logon, 
siihen liittyvän ohjeistuksen sekä piirejä ja osastoja koskevan 
päivitetyn ohjeen.  

 
Päätös: Hallitus hyväksyi uusitun yhteistyökumppanien logon, siihen 

liittyvän ohjeistuksen sekä piirejä ja osastoja koskevan päivitetyn 
ohjeen.  
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121 
KANSAINVÄLINEN AVUSTUSTOIMINTA  

 
Tausta: SPR:n hallitus kuulee säännöllisesti erillisen raportin SPR:n 

kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä.  
  
Akuutit kriisit:  

 
Ukrainan konflikti jatkuu edelleen aktiivisena. Konfliktin 

seurauksena maasta on arvioitu paenneen maan rajojen ulkopuolelle 
n. 7.4 miljoonaa ihmistä ja maan sisäisiä pakolaisia on n. 7 miljoonaa.   
SPR on tähän mennessä ohjannut katastrofirahastosta Ukrainan 

operaatioon n. 7.9 M€. Tällä tuella on mm. toimitettu terveysklinikka 
Länsi-Ukrainaan, lähetetty logistiikkayksikkö tukemaan avustus-

tarvikkeiden maahantuontia, varastoimista ja jakelua, toimitettu 
majoitus ja lääkintätarvikkeita sekä tuettu kansainvälisen Punaisen 
Ristin liikkeen avustusoperaatioita rahallisesti ohjaamalla mm.  3 

miljoonaan euroa Ukrainasta paenneiden käteisavustusohjelmaan, jota 
IFRC toteuttaa Ukrainassa ja Ukrainan lähialueilla. Parhaillaan 

valmistellaan Ukrainan Punaisen Ristin ja Liiton kanssa mobiiliterveys-
yksikkötoiminnan aloittamista kahden piirin alueella Ukrainassa ja 

valmistaudutaan mahdollisesti laajentamaan tukeamme liiton 
käteisavustusohjelmille. 

 

Afganistanin humanitaarinen kriisi: Vuosi Talebanin valtaannousun 
jälkeen humanitaariset tarpeet ovat valtavat, jopa 24 miljoonaa 

ihmistä tarvitsee humanitaarista apua (60 % väestöstä). Erityisesti 
ruokaturvatilanne on kriittinen: lähes 23 miljoonaa ihmistä kärsii 
akuutista ruokapulasta, Terveyspalvelut ovat romahtaneet tai 

vaarassa romahtaa. Maanjäristys kesällä 2022 aiheutti lisää 
kärsimystä. Punaisen Ristin liike on jatkanut työtänsä koko maassa 

taukoamatta toimittamalla avustustarvikkeita ja tukemalle elintärkeitä 
terveyspalveluita. SPR on ohjannut maahan elokuun 2021 jälkeen 
lähes 1,5 miljoonaa euroa katastrofirahastosta ja ulkoministeriöltä. 

Humanitaarinen apu vastaa akuutteihin tarpeisiin, mutta tarvetta on 
pitkäkestoisemmalle rahoitukselle ja sitoumuksille vaikeassa 

tilanteessa turvaamaan peruspalvelut ja ihmisten selviäminen 
katastrofien keskellä. 

 

Afrikan ruokaturvakriisi: Afrikka kärsii erittäin vakavasta ruoka-
turvakriisistä, jonka ennustetaan vain pahenevan entisestään. 

Taustatekijöinä ovat mm. ilmastonmuutos (jatkuvat kuivuuskaudet 
ja/tai tulvat), Sodat ja konfliktit, COVIDin seurannaisvaikutukset 
(elinkeinojen menetys), inflaatio ja hinnannousu. Myös Ukrainan 

kriisillä on negatiivisia vaikutuksia mm. ruuan sekä energian hintoihin 
sekä jakeluketjujen katkoksiin (mm. lannoitteet). Lisäksi annetun 

avustustyön hintalappu on kallistunut.   
 

Tällä hetkellä on arvioitu, että 282 miljoonaa ihmistä Afrikassa (1/5 

koko maanosan väestöstä) ovat aliravittuja. 14 miljoonaa ihmistä  
Etiopiassa, Keniassa ja Somaliassa kärsivät kriisitason tai 

vakavammasta ruokaturvattomuustasosta (IPC 3 taso mittarilla 1-5). 
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On ennustettu, että mahdollista nälänhätätilannetta (IPC 5) on 
ennustettu Somaliaan ja Etelä-Sudaniin vielä tänä vuonna. 

 
Kansainvälinen Punainen Risti on vahvistamassa apuaan Afrikan 

ruokaturvakriisiin.  Kansainvälisen Punaisen Ristin Liiton tavoitteena 
on yhteistyössä sisarjärjestöjensä kanssa saavuttaa 10 % ruoka-
turvattomuudesta kärsivästä väestöstä 12 maassa, jossa ruoka-

turvattomuustilanne on pahimmillaan. Näissä 12 maassa 98 miljoonaa 
ihmistä on ruokaturvattomuustasolla 3 (kriisitaso) tai sen yli (mittarilla 

1-5).  
 

SPR tukea katastrofirahastosta sekä ulkoministeriöltä ja ECHO:lta on 

kohdennettu erityisesti meidän pitkäkestoisiin kumppanimaihin  
Somaliaan, Etiopiaan ja Keniaan. Tulemme myös hakemaan nyt 

syksyllä Ulkoministeriöltä humanitaarista rahoitusta ruokaturva-
operaatioihin Afrikassa.  

 

SPR:n pitkäkestoisten kehitysyhteistyöohjelmien v. 2021 
tuloksia: Vuonna 2021 SPR:n kehitysyhteistyöohjelman budjetti oli 

8,1 miljoonaa euroa. Sillä tavoitettiin 1 144 760 ihmistä (630 298 
naista ja 513 861 miestä) 12 kohdemaassa Aasiassa ja Afrikassa, 17 

yhteisöperustaisella hankkeella 290 yhteisössä.  Erityisesti saatiin 
tuloksia ilmastoriskeihin varautumisessa, seksuaali- ja lisääntymis- 
terveydessä, vesi- ja sanitaatiotilanteen parantamisessa sekä 

pystyttiin jatkamaan pitkäkestoista työtä ja vastaamaan muuttuneiden 
tilanteiden vaatimiin humanitaarisiin tarpeeseen Afganistanissa, 

Etiopiassa ja Myanmarissa. 
https://www.punainenristi.fi/tyomme/kansainvalinen-
apu/kehitysyhteistyo/suomen-punaisen-ristin-tyon-tuloksia/  

 
Kansainvälinen henkilöapu: SPR:n avustustyöntekijäsopimuksia on 

solmittu heinäkuuhun mennessä 162. SPR järjesti kaksi avustustyön-
tekijöiden peruskoulutusta (IMPACT), jonka kautta avustustyön-
tekijäreserviin liittyi 52 uutta jäsentä. Reservin jäsenille on järjestetään 

jatkuvasti koulutuksia ja kursseja mm. turvallisuuskoulutusta,  
katastrofivalmiusyksikköjen peruskoulutusta sekä erilaisia lisä-, 

erikoistumis- ja täydennyskursseja. Katastrofiavun ammattilaisille on 
pilotoitu uutta oppimisohjelmaa, jonka tuloksia arvioidaan nyt loppu 
vuoden aikana. 

  
Päätösesitys: Hallitus toteaa raportin kuulluksi. 

 
Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi.  

 

 
122 

RAPORTTI LIITON YLEISKOKOUKSESTA JA VALTUUTETTUJEN NEUVOSTOSTA 
 
Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton (IFRC) yleis-

kokous sekä liikkeen valtuutettujen neuvosto pidetiin kesäkuussa 
Genevessä. Kokoukset pidettiin koronapandemian vuoksi puoli vuotta 

myöhässä ja rajoitetuilla delegaatioilla. Suomen Punaista Ristiä 

https://www.punainenristi.fi/tyomme/kansainvalinen-apu/kehitysyhteistyo/suomen-punaisen-ristin-tyon-tuloksia/
https://www.punainenristi.fi/tyomme/kansainvalinen-apu/kehitysyhteistyo/suomen-punaisen-ristin-tyon-tuloksia/


 19 

kokouksissa edustivat puheenjohtaja, pääsihteeri sekä nuoriso-
edustajana nuoristoimikunnan jäsen Sanna Mäntysaari.  

 
Liiton yleiskokous 

 
Yleiskokous alkoi Liiton puheenjohtajan puheenvuorolla, jossa hän veti 
yhteen mennyttä kahta vuotta: koronapandemia on tuonut esille 

kansallisten yhdistysten osaamisen, verkostojen toimivuuden ja 
kyvykkyyden toimia. Paikallisuus ja kansainvälinen yhteistyö auttoivat 

meitä selviytymään ja olemaan innovatiivisia: digitalisaatio ja uuden-
lainen vapaaehtoisuus ovat vahvistuneet. Punaisen Ristin strateginen 
osaaminen vahvistui. Hän sivusi myös Ukrainan kriisiä, joka vaikuttaa 

kaikkiin ja haastaa koko liikkeen toimintaan. Samalla se kuitenkin 
jättää varjoonsa paljon muita meneillään olevia kriisejä. 

 
Yleiskokouksen keskeisenä aiheena olivat hallituksen vaalit. Istuva 
puheenjohtaja Francesco Rocca valittiin selvin luvuin jatkokaudelle 

puheenjohtajaksi (122 ääntä vs. 49 ääntä Turkin Punaisen Puolikuun 
Kerem Kinikille). Varapuheenjohtajiksi valittiin: 

 
- Miguel Villaroel Sierraalta (Venezuela) 

- Bolaj Akpan (Nigeria) 
- Maha Barjas Aö-Barjas (Kuwait) 
- Natia Loladze (Georgia) 

 
sekä muiksi jäseniksi:  

 
- Haiti, Honduras, Kanada, Kolumbia, Trinidad ja Tobago  
- Ranska, Venäjä, Bulgaria, Islanti, Alankomaat 

- Malesia, Uusi-Seelanti, Japani, Saudi Arabia, Bangladesh 
- Kamerun, Kenia, Egypti, Etiopia, Guinea 

 

Huomiota herätti, että vaalijärjestelmän muutoksella saatiin 15 naista 
Liiton hallitukseen – ja 14 miestä. Kyseessä on historiallinen jako.  

Yleiskokouksessa hyväksyttiin lisäksi useita keskeisiä linjauksia mm. 
vapaaehtoisuudesta, suojelusta (PGI) sekä kansallisten yhdistysten 

kehittämisestä. Suomen Punainen Risti piti yhden yhdistetyn 
puheenvuoron kaikista linjauksista. 

Keskusteltavista aiheista eniten puheenvuoroja syntyi odotetusti 
ilmastonmuutokseen liittyvästä teemasta. Myös vapaaehtoisuuden 

murroksesta syntyi runsaasti keskustelua. Nuoria oli kokouksessa 
paljon mukana ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Bas Van Rossum 
piti erittäin hyvän puheenvuoron yleiskokouksen päätteeksi. 

 

Valtuutettujen neuvosto 
 

Liiton, kansallisten yhdistysten ja komitean (ICRC) yhteinen 
valtuutettujen neuvosto pidetiin yleiskokouksen perään. Kokouksen 
alussa pysyvän komission (Standing Commission) puheenjohtaja 
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Mercedes Babé viittasi liikkeen kohtaamiin kyberhyökkäyksiin ja 
disinformaatiokampanjoihin sekä peräänkuulutti liikkeeltä 

yhtenäisyyttä ja periaatteiden puolustamista.  
 

Kokouksessa hyväksyttiin 13 päätöslauselmaa, mm. ilmaston-
muutokseen, kaupunkisodankäyntiin, ydinaseisiin, muuttoliikkeeseen, 
tietosuojaan sekä ennakoivaan toimintaan liittyen. Suomen Punainen 

Risti piti puheenvuoron ennakoivasta toiminnasta katastrofien 
vaikutusten lieventämiseksi sekä humanitaariseen auttamistyöhön 

liittyvän tiedon suojelun tärkeydestä.  
 
Yksi keskeisimmistä päätöksistä oli nk. Seville Agreement 2.0., joka 

uudelleen määrittelee liikkeen keskinäistä yhteistyötä katastrofeissa ja 
kriiseissä. Uusi asiakirja kasvattaa kansallisten yhdistysten roolia.  

Asiakirjan viimeistely aivan viime metreillä aiheutti etukäteen jonkin 
verran keskustelua osallistavuuden puutteesta, mutta sen 
hyväksyminen ei lopulta kohdannut suuria ongelmia. Suomen 

Punainen Risti oli mukana Norjan Punaisen Ristin koordinoimassa 
yhteislausunnossa, jossa asiakirjaa tuettiin. 

 
Kyseessä oli ICRC:n puheenjohtaja Peter Maurerin viimeinen kokous, 

ja hänen panostaan kiitettiin. Kokouksen lopuksi hyväksyttiin päätös-
lauselma, jossa tuomittiin avustustyöntekijöihin kohdistuvat väki-
valtaisuudet ja uhkaukset, mukaan lukien uudet painostuksen muodot, 

kuten kyberhyökkäykset ja disinformaatio. Lauselmassa vedottiin 
valtioihin ja muihin sidosryhmiin humanitaaristen järjestöjen, vapaa-

ehtoisten ja työntekijöiden suojelemiseksi. 
 
Seuraavat Liiton yleiskokous ja valtuutettujen neuvosto, jotka 

pidetään kansainvälisen konferenssin yhteydessä, on siirretty vuodelta 
2023 lokakuulle 2024.  

 
Päätösesitys: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi.  
 

 
123 
KIINTEISTÖMYYNNIT (ei julkinen) 

 
… 

 
 
124 

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 asia-
kohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.  
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Kontti johtokunta sekä Ensiapu- ja terveystoiminnan asiatuntijatyö-
ryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen varsinaisten kokousten 

väliajalla.  
 

Kontti-johtokunnan kokous 30.5.2022: Ketjun johtaja esitteli johto-
kunnalle analyysin alkuvuoden hyvästä myynti- ja tuloskehityksestä, 
myynti 1-5/22 on noin 15 % yli viime vuoden.  Ketjun asiakasmäärät 

ovat selkeästi kasvaneet viime vuoteen verrattuna ja lisäksi 
hinnoittelussa on pysytty inflaation vauhdissa. Taustalla vaikuttavat 

koronapandemian hiipuminen ja Ukrainan tilanteen myötä kasvanut 
auttamishalu. Ukraina-operaatio näkyy Konteissa myös asiakas-
viestinnän ja materiaalisen avun kautta, tosin alueellisesti varsin 

vaihtelevasti. Materiaalista apua Konteista on maksusitoumuksia 
vastaan tähän mennessä annettu noin 20 000 €:n arvosta (ei 

rahallista transaktiota).   
 

Johtokunta päätti aloittaa Kontin strategian päivityksen loppuvuodesta 

siten, että päivitetty strategia voitaisiin hyväksyä alkusyksystä 2023. 
Strategiatyön pohjana ovat järjestön hallituksen linjaamat omistaja-

ohjauksen tavoitteet ja nykytila-analyysit toimintaympäristöstä ja 
omasta toiminnasta. Toimintaympäristöön vaikuttanee Marinin 

hallituksen suunnittelema palkkatukiuudistus, jonka sisällöstä ja 
Suomen Punaisen Ristin antamasta varsin kriittisestä lausunnosta 
käytiin johtokunnassa keskustelua. Ennen strategiatyön alkua 

hyväksytään kuitenkin ketjun toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja 
kokouksessa sovittiin suuntaviivat sen valmisteluun. 

 
Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokous 2.6.2022: 
Asiantuntijaryhmä on valmistellut suositusta ensiavun kouluttajien 

pohjakoulutusvaatimuksista ja kouluttajakoulutusten sisällöistä 
vuoden 2021 aikana. Joulukuussa suositus lähetettiin kommenteille 

keskeisille viranomaisille (sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläke-
laitos, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus), helmikuun 
kokouksessa käsiteltiin lisäykset ja muutokset ja luonnos oli asian-

tuntijaryhmän kommentoitavana 6.–15.5. Nyt ensiapu- ja terveys-
toiminnan asiantuntijaryhmä hyväksyi suosituksen ensiavun 

kouluttajien pohjakoulutusvaatimuksista ja kouluttajakoulutusten 
sisällöistä. Suosituksesta tullaan tiedottamaan tehtävän suunnitelman 
mukaisesti.  

 
Asiantuntijaryhmä kuuli päivystysten tilausjärjestelmästä. Asian-

tuntijaryhmä näki tilausjärjestelmän toimivaksi ja tarpeelliseksi, josta 
tulee tehdä huolellinen markkinointisuunnitelma. Selviämispisteen 
rooli osana päivystyspalveluja nähtiin merkittävänä. Asiantuntijaryhmä 

hyväksyi ensiapupäivystäjän peruskurssin koulutussisällön.  
 

Asiantuntijaryhmä piti koulutussisältöä kattavana ja lääkeohjetta 
selkeänä. Päivystystoiminnan laadukkuus ja SPR:n luotettavan brändin 
ylläpitoa pidettiin tärkeänä.  

 
Asiantuntijaryhmä kuuli katsauksen yksinäisyys- ja osallisuustyöstä 

sekä evästi yksinäisyyden terveysvaikutuksista pohjaksi tulevalle 



 22 

suunnittelu- ja kehitystyölle. Asiantuntijaryhmä käsitteli kolme 
huomionosoitushakemusta kannattaen niiden hyväksyntää. 

 
Päätösesitys: Hallitus kuulee raportin valiokuntien ja johtokuntien 

kokouksista. 
 
Päätös: Merkittiin saadut raportit tiedoksi.  

 
 

125 
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 125). 
 

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 
 

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet. 
 

 
126 
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS  

 
Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus.  

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli: 
 
- Ukrainaan liittyvän kotimaan operaation tilannetta: Järjestö 

ylläpitää tällä hetkellä yli puolta Suomen vastaanottoyksiköistä, 
joista hieman yli puolet keskuksessa ja loput yksityismajoituksessa 

saaden palvelut vastaanottokeskuksesta. Tilannekeskus ja infopiste 
on toistaiseksi lopetettu, mutta molempien uudelleen käynnistykseen 
nopeasti on valmius. Vastaanottotoiminnan tukena toimivat liikkuvat 

terveysyksikkö sekä sosiaalityön perustamisyksikkö jatkavat 
toimintaansa ja vastaanotto satamassa jatkuu ainakin lokakuun 

loppuun asti. Lisäksi kuultiin Ukraina-operaation medianäkyvyyden 
analyysi ja siihen liittyviä keskeisiä lukuja. Muihin toimijoihin 
verrattuna SPR sai uutismedian puolella eniten näkyvyyttä – peräti 

50 %. Näkyvyys oli lähes kaikissa tapauksissa positiivista tai 
neutraalia ja kielteinen näkyvyys liittyi erityisesti muutamiin 

yksittäisiin vastaanottokeskuksiin. Hallitus sai tiedoksi liikkeen 
yhteisen avustusoperaation keskeisiä lukuja Liiton laatiman 
raportin pohjalta. 

 
- Ukrainaan liittyviä sodan oikeussääntöjä, erityisesti Amnestyn 

raportissa käsiteltyä velvollisuutta ryhtyä varotoimenpiteisiin 
siviiliväestön suojelemiseksi. 
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- Kuultiin tilannekatsaus vastaanottotoiminnan kilpailutuksesta, 
joka ei ole vielä ratkennut.  

 
- Saatiin tiedoksi Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksessa 

toimeenpannut toimenpiteet tulehtuneen henkilöstötilanteen 
ratkaisemiseksi.  
 

- Kesän päivystyksiä: tarkkoja lukuja ei ole vielä saatavilla, mutta 
suunta kertoo, että kesä 2022 oli edellisiä kesiä huomattavasti 

vilkkaampi ja toiminta monipuolistuu. Hallitukselle kerrottiin 
ensiapupäivystysten kehittämiskokonaisuuden tilanteesta.  
 

- Perun Punaisen Ristin IFRC-jäsenyyden jäädyttämistä: Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton hallitus jäädytti elokuun alussa 

Perun Punaisen Ristin jäsenyyden liitossa. Kyseessä on toinen kerta, 
kun näin on tehty. Taustalla ovat pitkään jatkuneet ongelmat 
kansallisen yhdistyksen hallinnossa, läpinäkyvyydessä, talouden-

pidossa ja valvonnassa. Ongelmat ovat johtaneet syvään epä-
luottamukseen yhdistyksen ylimmässä päätöksenteossa. 

 
- Nälkäpäiväkampanjan kärkiä.  

 
Merkittiin katsaus tiedoksi.  
 

 
127 

ILMOITUSASIAT 
 
127.1 Pöytäkirjat 

 
- hallituksen pöytäkirjat 4-6/22 oheisena (liite 127.1.1) 

- ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmän pöytäkirja 2/22 
oheisena (liite 127.1.2) 

- nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/22 oheisena (liite 127.1.3) 

 
127.2 Sijoitustoiminnan raportti 

 
 Oheisena (liite 127.2) 
 

127.3 Jäsenraportti Q2/22 
 

 Oheisena (liite 127.3) 
 
127.4 Varainhankinnan raportti Q2/22 

 
 Oheisena (liite 127.4) 

 
127.5 Katastrofirahaston raportti Q2/22 
 

 Oheisena (liite 127.5) 
 

Merkittiin asiakirjat tiedoksi. 
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128 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Ei muita esille tulleita asioita.  

 
 

129 

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
 

Seuraava hallituksen kokous on 7.10. Teams-kokouksena. 

Esityslistalla: 

- valtuuston kokouksen koollekutsuminen 

- toiminnan mittarit ja vaikutus 

 

 

130 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 3.9. kello 11.  


