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Laki
Suomen Punaisesta Rististä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Nimi ja asema
Suomen Punainen Risti – Finlands Röda Kors, jäljempänä järjestö, on Suomen valtion
tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu maasotavoimiin kuuluvien
haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien
haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, sotavankien
kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana Genevessä 12 päivänä
elokuuta 1949 tehtyyn neljään Geneven yleissopimukseen (SopS 8/1955) sekä näiden
yleissopimusten Genevessä 8 päivänä kesäkuuta 1977 tehtyyn kahteen lisäpöytäkirjaan,
joista ensimmäinen koskee kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemista ja
toinen kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemista
(SopS 82/1980).
Järjestö kuuluu ainoana kansallisena yhdistyksenä Suomessa kansainväliseen Punaisen
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen. Järjestö noudattaa toiminnassaan Punaisen Ristin
kansainvälisissä konferensseissa hyväksyttyjä perusperiaatteita.
2§
Tunnus
Järjestön oikeudesta käyttää Punaisen Ristin nimeä ja tunnusmerkkiä on voimassa, mitä 1
§:n 1 momentissa mainituissa yleissopimuksissa ja niiden lisäpöytäkirjoissa määrätään ja
mitä eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetussa laissa (947/1979)
säädetään.
3§
Järjestön suojelija ja ansiomerkit
Tasavallan presidentti voi olla järjestön suojelijana suostumuksensa mukaisesti.
Tasavallan presidentti myöntää järjestön ansiomerkit. Tasavallan presidentti päättää
järjestön ansiomerkkien myöntämisestä valtioneuvostossa ilman valtioneuvoston
ratkaisuehdotusta.
Järjestön ansiomerkeistä voidaan säätää tasavallan presidentin asetuksella.
4§
Yhdistyslain säännösten soveltaminen
Järjestön ja sen paikallisten tai alueellisten toimintayksiköiden kelpoisuudesta saada
nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata on järjestön säännöt
huomioon ottaen voimassa, mitä yhdistyslain (503/1989) 6 §:n 1 momentissa säädetään
rekisteröidystä yhdistyksestä. Järjestön jäsenten henkilökohtaisesta vastuusta järjestön
sekä sen paikallisten tai alueellisten toimintayksiköiden velvoitteista on vastaavasti
voimassa, mitä yhdistyslain 6 §:n 2 momentissa säädetään rekisteröidyn yhdistyksen
jäsenten vastuusta. Järjestöstä ja sen jäsenistä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä
säädetään yhdistyslain 8 ja 9 §:ssä, 3 luvussa, 26 §:n 2 momentissa, 27–29 §:ssä, 35 §:n
1 ja 2 momentissa sekä 36–39 §:ssä.
5§
Järjestön säännöt
Järjestön yleiskokouksen hyväksymät säännöt annetaan tasavallan presidentin asetuksella.
6§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.
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