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Saatesanat 
 
 
 
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa kaikkialla maailmassa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdis-
tysten kansainvälisen liiton strategia ”Pelastamme ihmishenkiä – muutamme asenteita”. Strategiaa  
toteuttaa 189 kansallista yhdistystä ja se ohjaa myös Punaisen Ristin toimintaa Suomessa aina vuo-
teen 2020 asti.  
 
Suomen Punainen Risti tunnetaan nopeasta avusta onnettomuuksien ja katastrofien iskiessä. Au-
tamme ihmisiä myös varautumaan onnettomuuksien ja riskien varalta. Punaisen Ristin tuki on en-
siarvoisen tärkeää ja auttamisen tarvetta on ympärillämme valtavasti. Kaikkea emme kuitenkaan voi 
tehdä ja siksi meidän on tehtävä valintoja. Toimintalinjaus määrittelee ne toiminnan ja talouden 
suuntaviivat, joiden kautta onnistumme tavoitteissamme.  
 
Suomen Punainen Risti päätti seuraavan kolmen vuoden toimintalinjauksestaan yleiskokouksessa 
Turussa 7.-8.6.2014.  
 
Hallitus on tätä esitystä valmistellessaan kuunnellut jäsenten ajatuksia ja toiveita. Jäsenistömme ja 
vapaaehtoisemme ovat eri kyselyissä ja ajatushautomoissa esittäneet näkemyksensä Punaisen Ris-
tin toiminnasta ja kommentoineet hallituksen ensimmäistä luonnosta järjestökäsittelyssä. Päätökset 
toiminnan suuntaviivoista tehtiin Turun yleiskokouksessa. 
 
 
Toimintalinjausesitys on jaettu kolmeen osaan:  
 
Keitä me olemme?   
Punaisen Ristin perustehtävä on avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen. Toimintalinjauksen 
ensimmäinen kappale sisältää toimintamme lähtökohdat, arvot ja periaatteet. Tätä kappaletta käsi-
tetiin tarkemmin yleiskokouksen valiokunnassa 1. 
 
Missä haluamme olla vuonna 2017? 
Toimintamme perusta on hyvin toimivat osastot. Miten jokainen osasto, pieni tai suuri, on valmiina 
auttamaan? Osastojen toiminnan ja erityispiirteiden tunnistaminen auttaa organisaatiota tukemaan 
paremmin erilaisissa tilanteissa olevia osastoja. Tätä kappaletta käsiteltiin yleiskokouksen valiokun-
nassa 2.   
 
Miten pääsemme tavoitteisiimme? 
Kolmannessa osassa kerrotaan, miten pääsemme visioomme. Kolme strategista tavoitettamme 
ovat: autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa (valiokunta 3), vahvistamme hyvinvointia ja tur-
vallista elämää (valiokunta 4) sekä vaikutamme inhimillisyyden puolesta (valiokunta 5).  
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7 PERIAATTETTA 
 
Inhimillisyys 
Punainen Risti on syntynyt halusta auttaa 
erotuksetta kaikkia sodassa haavoittuneita. 
Se pyrkii kaikissa olosuhteissa sekä kansain-
välisesti että kansallisesti ehkäisemään ja 
lieventämään inhimillistä kärsimystä. Sen 
tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä 
ja ihmisarvoa. Se haluaa edistää kaikkien 
kansojen kesken yhteisymmärrystä, ystä-
vyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. 
 
Tasapuolisuus 
Punainen Risti ei tee minkäänlaista erotusta 
kansallisuuden, rodun, uskonnon, yhteis-
kunnallisen aseman tai poliittisen mielipiteen 
perusteella. Sen pyrkimyksenä on torjua ja 
lievittää kärsimyksiä ja auttaa ensisijaisesti 
suurimmassa hädässä olevia. 
 
Puolueettomuus 
Säilyttääkseen kaikkien luottamuksen Punai-
nen Risti pidättäytyy kannanotoista viholli-
suuksien syntyessä eikä milloinkaan sekaannu 
poliittisiin, rodullisiin, uskonnollisiin tai aatteel-
lisiin ristiriitoihin. 
 
Riippumattomuus 
Punainen Risti on riippumaton. Vaikka kan-
salliset yhdistykset toimivatkin maansa laki-
en alaisina ja yhteistoiminnassa viranomais-
ten kanssa, niiden tulee aina säilyttää itse-
määräämisoikeutensa ja toimia Punaisen 
Ristin periaatteiden mukaan. 
 
Vapaaehtoisuus 
Punainen Risti on vapaaehtoista ja pyytee-
töntä apua antava järjestö. 
 
Ykseys 
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen  
Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys. Sen 
tulee olla avoinna kaikille ja sen ihmisystä-
vällisen toiminnan tulee ulottua koko maa-
han. 
 
Yleismaailmallisuus 
Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on 
yleismaailmallinen järjestö, jossa kaikilla 
kansallisilla yhdistyksillä on yhteiset oikeu-
det ja velvollisuudet auttaa toinen toistaan. 
 
JÄRJESTÖN TARKOITUS 
• Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja 
terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ih-
misoikeuksia 
• Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja 
rauhaa 
• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulko-
mailla 
• Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemi-
seksi ja lievittämiseksi 
• Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin 
rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten 
aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi 
• Edistää kansalaisten keskuudessa yhteis-
vastuuta ja auttamismieltä 
• Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä 
ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan 
• Vahvistaa järjestön valmiutta ja toiminta-
edellytyksiä.  
(Tasavallan presidentin asetus Suomen 
Punaisesta Rististä, Suomen Punaisen Ristin 
säännöt 2 §) 

Keitä me olemme? 
 
Punaisen Ristin perustehtävä on avun tarpeessa olevien ihmis-
ten auttaminen.   
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on ainutlaatuinen, 
koska se toimii ja on läsnä yhteisöissä kaikkialla maailmassa. 
Punaisella Ristillä on erityinen rooli avustaa viranomaisia 
kriiseissä ja onnettomuuksissa. Se toimii ihmisten hyvinvoin-
nin edistämiseksi sekä vahvistaa järjestön valmiutta ja toi-
mintaedellytyksiä. Humanitaarisen avun ja selkkausten uhri-
en suojelu on sodan oikeussääntöjen mukaan Punaisen Ristin 
ja Punaisen Puolikuun liikkeen erityinen tehtävä. 
 
Suomen Punainen Risti on aidosti kaksikielinen kansalaisjärjes-
tö, jonka muodostavat yli 85 000 jäsentä, 40 000 vapaaehtois-
ta, 170 000 verenluovuttajaa, 60 000 säännöllistä lahjoittajaa, 
1 000 henkilöä kansainvälisen avun delegaattirekisterissä ja 
530 paikallisosastoa.  
 
Vapaaehtoisten ja jäsenten sekä kansainvälisen avustustyön 
tukena työskentelee 350 työntekijää keskustoimistossa ja 12 
alueellisessa piiritoimistossa. Lisäksi Punaisella Ristillä on koti-
maan ja kansainvälisen avun logistiikkakeskus Kalkussa, Kont-
ti-kierrätystavarataloketju, Nuorten turvatalot ja Veripalvelu 
sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia, joissa työs-
kentelee yhteensä 800 henkilöä.  
 
Miten me toimimme? 
Toimintamme lähtökohta on paikalliset tarpeet. Tapamme toi-
mia ja tehdä päätöksiä perustuu yhteiseen hyvään. Yhteisen 
hyvän lähtökohtana ovat toiminta-ajatuksemme, visiomme ja 
toimintalinjauksemme toteuttaminen. Toimintalinjaus on toi-
minnan ja talouden suunnittelun yhteisenä pohjana osastoissa, 
piireissä ja valtakunnallisesti.  
 
Yhteinen hyvä toteutuu, kun oma toimintamme järjestössä tu-
kee koko järjestön tavoitteita ja niiden toteutumista. Yhteinen 
hyvä toteutuu, kun levitämme osaamistamme ja hyviksi havait-
tuja käytäntöjä myös muille. Yhteinen hyvä saa järjestön re-
surssit riittämään paremmin tavoitteiden saavuttamiseksi. Yh-
teinen hyvä syntyy avoimessa, luottamuksellisessa vuorovaiku-
tuksessa. 
  
Näillä toiminnallisilla arvoilla teemme Punaisen Ristin 
visiosta todellisuutta:  
 
AVOIN 
Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen 
toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. 
Tiedotamme toiminnastamme avoimesti. Kaikki Punaisen Ristin 
toimijat, erityisesti paikalliset osastot näkyvät aktiivisesti ih-
misten joukossa, myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. 
Otamme vastaan jokaisen vapaaehtoisen ja näemme toimi-
joidemme erilaisuuden ja monimuotoisuuden voimavarana.  
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PALVELUALTIS 
Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimijat, lahjoittajat 
ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta. 
 
AIKAANSAAVA 
Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein: keskitymme yhteisten tavoitteiden 
toteuttamiseen.  
 
YHTEISTYÖKYKYINEN 
Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja toimimme yhdessä heidän kanssaan vastataksemme avun tar-
vitsijoiden tarpeisiin. Teemme yhteistyötä niin Punainen Ristin sisällä kuin muiden järjestöjen, pai-
kallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja yrityskumppaneidemme kanssa, huomioiden jär-
jestön arvot ja eettisen ohjeistuksen. 
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Missä haluamme olla vuonna 2017? 
 
Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla 
 
Kun ihminen on avun tarpeessa, me autamme häntä. Uskomme, että ihmisillä on halu auttaa toisi-
aan ja me voimme toimia avun kanavana. Auttamisesta jää hyvä mieli sekä auttajalle että autetta-
valle. Näin luomme keskinäisen auttamisen ja välittämisen ilmapiiriä. Kauden 2015-2017 teemana 
onkin ”Iloa auttamisesta”. 
 
Suomalaiset arvostavat Suomen Punaista Ristiä ja pitävät toimintaamme tärkeänä ihmisten hyvin-
voinnille ja yhteiskunnalle. Me laitamme yhteisen hyvän liikkeelle. Luomme kaikille mahdollisuuksia 
osallistua oman lähiyhteisön vahvistamiseen, vuorovaikutukseen ja vapaaehtoiseen auttamiseen. 
Vaikutamme rohkeasti niiden puolesta, jotka ovat heikommassa asemassa. 
 
”Me teemme hyviä juttuja, joilla on merkitystä”  
(Vapaaehtoiskysely 2013) 
 
Edistämme kansalaisyhteiskuntaa ja teemme avoimesti yhteistyötä muiden kanssa. Olemme toimiva 
vapaaehtoisten ja jäsenten verkosto sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden ainutlaatuinen kokonai-
suus, joka haluaa olla arvostettu ja hyvä paikka harrastaa ja työskennellä monimuotoisessa ympä-
ristössä. Punaisessa Ristissä myös sukupolvet kohtaavat ja toimivat yhdessä. Lasten, nuorten, ai-
kuisten ja seniorien vuorovaikutus rikastuttaa kaikkien tekemistä.  
 
”Punainen Risti on upea järjestö, jonka arvot sopivat kaikille ihmisille. 
Hyödynnetään tätä arvopohjaa, se on tulevaisuuden voimavara.”  
(Vapaaehtoiskysely 2013) 
 
Tuomme rohkeasti esille järjestömme arvot ja periaatteet. Ne antavat suunnan kaikelle toiminnal-
lemme. Tarjoamme väylän osallistua myös kansainvälisen yhteisvastuun jakamiseen. On tärkeää, 
että periaatteista ja toiminnallisista arvoista puhutaan koko järjestössä.  
 
”Voisimme kukin sisäistää SPR:n arvot ja periaatteet omaksi elämän ohjeeksemme.  
Toimiessamme sisäisellä palolla voimme vaikuttaa ympäristömme asenteisiin ja toimintaan.”  
(Strategiamittaus 2013) 
 
Toimimme yhteiseksi hyväksi. Haluamme nostaa yhteisöjen valmiutta ehkäistä onnettomuuksia sekä 
auttaa välittömästi niiden uhreja kotona ja maailmalla. Punainen Risti on näkyvä vaikuttaja joka  osal-
listuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viestii aktiivisesti työnsä tuloksista. Tunnemme vastuumme 
ja velvollisuutemme sidosryhmiä kohtaan ja tiedotamme niin avunsaajille, rahoittajille kuin suurelle 
yleisöllekin toiminnastamme. Suomen Punainen Risti hyödyntää nykyaikaisia ja tehokkaita viestintä-
kanavia ja -muotoja rohkeasti ja innovatiivisesti.Vaikutamme asenteisiin inhimillisyyden periaatteiden 
mukaan. Nälkäpäivä kokoaa ihmiset auttamaan ja vahvistamaan Punaisen Ristin valmiutta. 
 
Visiomme on: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla 
 
Miten toteutamme visiomme? 
 
Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet ovat: 
1. Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 
2. Vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää 
3. Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 
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Toiminta-ajatus: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 
 
Toiminta-ajatus on yhteinen lupauksemme ihmisten auttamisesta: Autamme yhdessä avun tarpees-
sa olevia. Yhdessä tekeminen on lupaus siitä, että arvostamme toisiamme ja toivotamme uudet teki-
jät tervetulleiksi mukaan toimintaan. Muodostamme auttajien verkoston, joka puolustaa inhimilli-
syyttä. Lupaamme myös välittämisen iloa  ja tekemisen intoa.  
 
Yhteisöllisyys tuo turvaa. Ihmisillä on tarve yhteisöllisyydelle, mutta perinteiset yhteisörakenteet 
ovat muuttaneet muotoaan. Näymme vahvasti siellä, missä ihmiset ovat. Toimintamme perustuu 
paikallisiin tarpeisiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Työmme  keskeinen periaate on ihmisten 
omien auttamistaitojen vahvistaminen. Edistämme hyvinvointia, iloa ja terveyttä lähiyhteisössä 
muun muassa terveyspisteissä, monikulttuurisissa kohtaamispaikoissa, seniorikerhoissa tai erilaisis-
sa tapahtumissa. Etsimme uusia tapoja kohdata ja järjestää kohtaamisen paikkoja. Punainen Risti 
yhdessä aktiivisten asukkaiden kanssa voi vaikuttaa lähiyhteisössään monin tavoin.  
 
Tavoitteenamme on luoda toimintaa, joka vahvistaa ihmisten ja yhteisöiden omaa aktiivisuutta. Myös 
kansainvälisessä kehitysyhteistyössä tuemme yhteisöjen terveys-, ensiapu- ja valmiustoimintaa.   
 

Kuva: Millaisen lupauksen sinä ja osastosi voisitte tehdä ja millaisia tavoitteita haluaisitte asettaa itsellenne? 

 
 
Toimintamme perustana ovat hyvin toimivat osastot 
ja osastojen yhteistyö 
 
Osastojen verkosto on toimintamme perusta. Osastot ovat hyvin erilaisia voimavaroiltaan ja toimin-
naltaan. Jotta pystymme varmistamaan auttamisen verkostomme toimintakyvyn, tarvitsemme yh-
teisen näkemyksen siitä, millaiset ehdot toimivan osaston tulee täyttää. Niiden lisäksi osaston toi-
minta muotoutuu paikallisten tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Toimintalinjaus tavoitteineen 
viitoittaa kehittämisen suuntaa.   
 
Osastojen erityispiirteiden tunnistaminen auttaa osastoille tarjottavan tuen suunnittelussa. Tuen pi-
tää vastata erilaisissa tilanteissa olevien osastojen tarpeisiin. Osasto tarvitsee lähitukea erityisesti 
piirin osastokummilta. Osastojen välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. Meidän tulee huolehtia 
osastojen yhteistyön kehittämisestä. Osasto pystyy entistä paremmin arvioimaan kehittämisen tar-
peita ja suuntaa, kun se tunnistaa sekä toimivan osaston tunnusmerkit että omat erityispiirteensä. 
 
Hyvä hallinto, yhteistyö ja viestintä ovat hyvin toimivan osaston tunnusmerkkejä toiminnan laajuu-
desta riippumatta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Toimimme 
yhteistyössä 
muiden osasto-
jen kanssa.” 

 
”Me toimimme 
ihmisiä lähellä 
ja olemme 
valmiina  
auttamaan.” ”Saamme iloa 

yhdessä teke-
misestä ja 
auttamisesta.” 

 
 

”Me lupaamme, että  
Suomen Punaisen Ristin 
toiminta on iloista välittämistä ja spon-
taania yhdessä tekemistä ihmisen hy-
väksi. Autamme yhdessä avuntarpeessa 
olevia ihmisiä.” 
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Kuva: Erilaiset osastot, kaikki valmiina auttamaan. Osasto itse voi määritellä mihin kohtaan kuviossa katsoo kuuluvansa.   
Jokainen osasto pienestä suureen on tärkeä osa Suomen Punaisen Ristin valmiutta. On lupa olla pieni perusosasto – pienikin 
osasto on valmiina auttamaan.  

 
  
Taloutemme kehittyy tasapainoisesti 
 
Keskeiset keinot talouden tasapainoiselle kehitykselle ovat: säilytämme toimintamme painopisteen 
tarpeiden mukaisessa vapaaehtoistoiminnassa, määrittelemme roolimme oikein viranomaisten ja 
julkisten palvelujen täydentäjänä ja hallitsemme järjestön kustannusten kehitystä tulorahoituksen 
asettamissa rajoissa. Huolimatta siitä, että oman varainhankinnan kasvattaminen on haasteellista, 
sen eteen on jatkuvasti tehtävä pitkäjänteistä työtä. 
 
On tärkeää hankkia uutta rahoitusta tai kohdentaa uudelleen nykyisiä resursseja paremmin vastaa-
maan toiminnan tarpeita. Vapaaehtoistoiminnan muutokset ja vapaaehtoistoimintaa tukevat tukipal-
velut vaativat perinteisten toimintatapojemme uudistamista ja osaamisemme kehittämistä. Järjes-
tömme auttamistyö on turvattu, kun eri järjestöyksiköiden talous sekä vapaaehtoisten ja henkilös-
tön riittävä määrä, osaaminen ja jaksaminen ovat tasapainossa.  
 
Osastojen toiminnassa keskeistä on jäsenten ja vapaaehtoisten määrän kehitys. Jäsenmaksut ovat ta-
loudellinen perusta kaikelle toiminnalle – niin auttamiselle kuin tekijöiden ja varojen hankkimiselle. 
Siksi onkin tärkeää että huolehdimme nykyisistä jäsenistä ja rekrytoimme uusia jäseniä. 
 
Tukijat ja lahjoittajat vaativat meiltä tuloksellisuutta. Se edellyttää varojen tehokasta käyttöä,  toi-
minnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhdenmukaistamme toimintatapojamme ja keskitämme tuki-
toiminnot koko maan kattaviksi laadukkaiksi palveluiksi osastojen toimintaedellytyksiä tukien. Va-
rainhankintaan tarvitaan sekä ammattitaitoa että vapaaehtoisuutta. Samalla vahvistamme edelleen 
perustoimintaa. 
 
Toteutamme sääntöuudistuksen ja päätämme siitä vuoden 2017 yleiskokouksessa. Sääntöuudistuk-
sen tavoitteena on lisätä järjestön jäsenten osallistumismahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta.  
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Miten pääsemme tavoitteisiimme? 
 
  
TEHOKAS AUTTAMINEN - 
AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 
 
 
Haluamme, että:  
• Meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti. Olemme 

valmiita auttamaan paikallisesti ja alueellisesti kotimaassa ja maailmalla. 
• Katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahin-

got vähentyvät. 
• Ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin katastrofeista ja 

kriiseistä. 
 

 
Olemme maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. SPR:n katastrofiapu on 
nopeaa, tehokasta ja avunsaajien ihmisarvoa kunnioittavaa. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
liike eroaa muista kansainvälisistä avustusjärjestöistä merkittävällä tavalla. Se on pysyvästi läsnä 
kaikkialla maailmassa. Suomessa vapaaehtois- ja osastoverkostomme kattaa koko maan. Kaikki 
osastomme täyttävät auttamisvalmiutta ylläpitävän osaston kriteerit. Toimintakuntoinen osastover-
kosto on auttamisvalmiutemme perusta. 
 
Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimintaan. Auttamistilanteessa 
tarvitaan kaikkia: jokaista jäsentä, vapaaehtoista ja työntekijää sekä eri yksiköitä Nuorten turvata-
loista, nopean avustustoiminnen yksiköihin ja Konteista Veripalveluun.  
 
Äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä apumme kotimaassa on ensiapua sekä ensihuoltoa kuten 
hätämajoitusta, ruokahuoltoa tai neuvontaa ja henkistä tukea. Kerromme ihmisille onnettomuuksien 
ehkäisystä sekä oikeista toiminta- ja auttamistavoista. Saamme lisää toimijoita kertomalla omasta 
toiminnastamme auttamistilanteissa. 
 
Toimimme viranomaisten toiminnan tukena ja täydentäjänä. Punainen Risti tukee viranomaisia 
koordinoimalla Vapaaehtoista pelastuspalvelua ja vapaaehtoisemme toimivat aktiivisena osana Va-
pepa-verkostoa. Punainen Risti kehittää myös mallia sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyön kehit-
tämiseksi järjestöjen osaamisen ja resurssien hyödyntämiseksi äkillisissä häiriötilanteissa. 
 
”Erikseen tekstiviestillä kutsuttavissa hälytysryhmissä voitaisiin tehdä  
muunkinlaisia kertaluontoisia tempauksia kuin vain varsinaista valmiutta” (Strategiamittaus, SPR, 2013) 

Tätä teemme 
 

• Valmiussuunnittelu ja auttamisvalmiuden ylläpito 
• Ensihuolto ja henkinen tuki 
• Ensiapuryhmät ja ensivastetoiminta 
• Ensiapupäivystykset 
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepan, koordinointi ja toiminta viranomaisten apuna. 
• Nälkäpäivä ja hätäapukeräykset 
• Katastrofirahasto 
• Kontin kierrättämis- ja työllistämistoiminta 
• Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset   
• Henkilötiedustelu ja perheidenyhdistäminen  
• Kansainvälinen katastrofiapu 
• Katastrofivalmius- ja logistiikkakeskus Kalkku 
• Nopean avustustoiminnan yksiköt (Emergency Response Unit eli ERU) 
• Kansainvälisen avun henkilöreservi 
• Veripalvelu 
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Kuulumme aktiivisesti apua antavien kansallisten Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistys-
ten joukkoon. Kansainvälisessä avustustoiminnassa avustustoimintaan koulutettu henkilöreser-
vimme on suurin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen piirissä. Suomen Punaisen Ristin 
erityisosaamista humanitaarisessa avussa ovat nopean avustustoiminnan yksiköt: toimintavalmiit 
kenttäsairaalat, -klinikat ja avunjakeluyksiköt sekä avustustyöntekijät, jotka voidaan lähettää 
muutaman tunnin varoitusajalla katastrofialueelle. Nopean avustustoiminnan yksiköt voivat toimia 
myös kotimaassa.  
 
Autamme luonnonmullistusten ja sotien uhreja eri puolilla maailmaa. Hädän kohdatessa toimitamme 
nopeasti ja tehokkaasti katastrofialueelle avustustarvikkeita, esimerkiksi telttoja, huopia tai koko-
naisen kenttäsairaalan. Hätäavun jälkeen autamme jälleenrakennuksessa ja koulutamme ihmisiä 
toimimaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi, niihin varautumiseksi sekä paikallisen pelastus- ja 
avustustoiminnan järjestämiseksi. 
 
Onnistumme, kun meillä on: 
  
 1. Parempi valmius auttaa 
Valmiussuunnittelu on edistynyt viime vuosina järjestössämme. Nyt varmistamme, että hälytysval-
miudessa on riittävästi osaavia vapaaehtoisia ja että viranomaiset tuntevat ja voivat käyttää laajaa 
hälytysvalmiuttamme. Rekrytoimme ja koulutamme lisää vapaaehtoisia äkillisen avun tehtäviin, eri-
tyisesti ensihuoltoon, henkiseen tukeen ja keräysvalmiuteen. Tarvitsemme heitä kaikista osastoista 
ja laajasti eri toimintaryhmistä. Paremman auttamisvalmiuden saavuttamiseksi lisäämme laajasti eri 
toimintamuotojen vapaaehtoisten koulutusta sekä osastojen ja alueiden yhteisiä harjoituksia. Tarjo-
amme koulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Huolehdimme, että toimijamme ovat voimavarojensa mukaan hälytysvalmiudessa äkillisiä tilanteita 
varten. Osastot laativat valmiussuunnitelmat joko itse tai yhdessä toisten osastojen kanssa. Osastojen 
yhteistyö varmistaa valmiuden seutukunnallisesti. Suunnitelmat perustuvat paikalliseen riskikartoituk-
seen ja ne laaditaan sekä päivitetään säännöllisin aikavälein vähintään kerran vuodessa. Kaikkien yk-
siköiden ja toimijoiden toimintasuunnitelmiin kuuluu keräysvalmius ja resurssien hankinta.  
 
Yhteistyöllä varmistamme nykyistä vahvemman alueellisen valmiuden sekä saumattoman yhteistyön 
viranomaisten kanssa. Vahvistamme viranomaisyhteistyötä erityisesti paikallisesti ja järjestöyhteis-
työllä Vapepa-verkoston kautta. Vahvistamme yhteistyötä myös Punaisen Ristin eri toimintamuoto-
jen kesken kaikilla tasoilla. Harjoittelulla varaudumme myös poikkeusolojen energia-, viesti- ja mui-
den liikennekatkojen varalle. 
 
2. Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan 
Olemme valmiina keräämään varoja silloin, kun apuamme tarvitaan. Aktiivinen varainhankinta on 
välttämätön edellytys auttamiselle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteemme on, että 
jokainen Suomen Punaisen Ristin yksikkö osallistuu Nälkäpäiväkeräykseen ja kaikissa osastoissa on 
valmius aloittaa hätäapukeräys tarvittaessa. Kutsumme myös uusia lahjoittajia mukaan auttamaan. 
   
3. Enemmän ensiapuryhmäläisiä 
Ensiapuryhmämme vahvistavat valmiuttamme ja kansalaisten omaa auttamisvalmiutta. Ensiapu on 
myös mukava harrastus, joka auttaa selviytymistä arjessa. Kehitämme ryhmien toimintaa valtakun-
nallisesti ja lisäämme eri-ikäisten ryhmäläisten määrää sekä pidämme huolta ryhmäläisten pysyvyy-
destä. Haemme lisää nuoria ensiapuryhmäläisiä esimerkiksi koulu- ja oppilaitosyhteistyön kautta. 
Ensiapuryhmissä koulutetaan ensiaputaitoisia ihmisiä lähiyhteisöihin ympäri maata, jotka ovat val-
miita auttamaan hätätilanteissa. 
 
4. Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta   
SPR:n katastrofiapu osana koko liikkeen avustustoimintaa on reaktionopeudeltaan ja päätöksenteol-
taan tehokkaampaa. Se perustuu Punaisen Ristin liikkeen humanitaarisen avun laatukriteereihin ja 
sitä tukee vahva sisäinen osaaminen Punaisen Ristin katastrofiavun muodoista ja välineistä.
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VAHVA YHTEISÖLLISYYS - 
VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 
 
Haluamme, että: 
• Ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumisesta ja 
 vaikuttamisesta voimistuu. 
• Ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. 
• Yksinäisyys lievittyy. 
 
 
Tätä teemme:  
 
- Ensiapukoulutus 
- Ensiapuryhmät ja -päivystykset  
- Terveyspisteet ja vapaaehtoinen päihde- ja hiv-toiminta  
- Ystävätoiminta 
- Omaishoitajatoiminta 
- Henkisen tuen koulutus 
- Tapaturmien ehkäisy 
- Monikulttuurinen ja kotoutumista tukeva toiminta 
- Rasismin vastainen toiminta  
- Lähiyhteisön hyvinvointia vahvistavat projektit 
- Läksyhelppi 
- Nuorten toimintaryhmät ja varhaisnuorten Reddie Kids -toiminta 
- Nuorten turvatalotoiminta  
- Kansainvälinen nuorisotoiminta 
- Kehitysyhteistyö 
- Veripalvelutoiminta 
 
 
Punainen Risti edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä välittämisen ilmapiiriä ihmisten arkipäivää lä-
hellä olevalla toiminnalla kotimaassa. Katastrofirahaston avulla tuemme maailmalla kehitysyhteis-
työohjelmia ja taistelemme jatkuvasti nälkää ja sairauksia vastaan paikallisten vapaaehtoisten kans-
sa. Kehitysyhteistyöohjelmamme kohdentuvat kaikkein haavoittuvimpiin yhteisöihin ja ihmisryhmiin 
sekä kannustavat sukupuolten väliseen tasa-arvon, moniarvoisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden edis-
tämiseen. Tuemme yhteisöjen omaa terveys-, ensiapu- ja valmiustoimintaa. Yksilön ja yhteisön ter-
veyttä ja hyvinvointia tuetaan panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan.   
 
”Olemalla lähempänä ihmistä. Toimimalla siellä missä ihmiset asuvat ja elävät” (Strategiamittaus, SPR, 2013) 
 
Yksinäisyyttä sekä ystävän ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä.	  Yhä useampi ikäänty-
nyt asuu kotonaan yhä pidempään. Yksinäisyys liittyy myös syrjäytymiseen ja osattomuuden koke-
mukseen. Maahan muuttanut voi tarvita tukea kontaktien luomiseen uudessa asuinpaikassaan. 
 
Järjestömme vapaaehtoistoiminta lisää kohtaamisia sekä vahvistaa ihmisten ja yhteisön kykyä toi-
mia yhdessä. Vapaaehtoiset voivat rohkaista lähiyhteisöä keskusteluun ja kutsua muita toimijoita 
yhteistyöhön. Luomme toimintaa, joka vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen omaa aktiivisuutta.  
 
”Paikallisella tasolla osastot voisivat puuttua rohkeammin alueellisiin epäkohtiin.” 
(Mitä mieltä vapaaehtoistoiminnasta -kysely, SPR, 2013) 
 
”Yhteisöllisyyden kehittäminen myös osastotasolla olisi tärkeää” 
(Strategiamittaus, SPR, 2013) 
 
”Meidän tulisi entistä enemmän panostaa paikallisista tarpeista 
lähtevään vapaaehtoistoimintaan” (Ajatushautomot, SPR, 2013) 
 
Tärkeitä keinoja vahvan yhteisöllisyyden saavuttamiseen ovat toiminnan avoimuus ja ihmisten aktii-
vinen kutsuminen mukaan toimijoiksi sekä matalan kynnyksen tuen tarjoaminen. Sitä edistävät 
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myös yhteistyö oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa sekä läsnäolo internetissä ja sosiaalisessa 
mediassa. Lisätään tiedotusta kotimaan avustustoiminnasta ja –kohteista niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti. Osastojen osaamista tiedottamisesta kehitetään tarjoamalla viestintäkoulutusta. 
 
”Lisätään osastojen rajat ylittäviä toimintaryhmiä ja Punaisen Ristin toiminta-ajatuksen puitteissa tapahtuvaa 
itseohjautuvaa toimintaa, otetaan käyttöön uusia innovatiivisia keinoja houkutella vapaaehtoisia”  
(Ajatushautomot, SPR, 2013) 
 
Onnistumme, kun meillä on:  
 
1. Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävätoimintaa 
Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia ystäviä vierailemaan vanhusten luona, toimimaan kaverina nuorelle, 
tapaamaan laitoksissa asuvia ja vankeja sekä järjestämään toimintaa Suomeen muuttaneille ihmisille. 
Huomioimme ystävää tarvitsevina ja ystävinä sekä naiset että miehet. Tavoitteenamme on löytää yhä 
monipuolisempia tapoja toimia ystävänä. Monimuotoinen ystävätoiminta on muun muassa tätä: ystä-
vän säännöllisiä vierailuja, kertaluonteista apua, ryhmä-, virkistys- tai vertaisryhmä, oma-apua. Moni-
puolinen ystävätoiminta tarjoaa tukea yhä useammalle. Ystävät ovat tärkeä osa auttamisvalmiutta. 
 
2. Aktiiviset nuoret nuorten tukena  
Punaisen Ristin nuoret auttavat entistä rohkeammin avun tarpeessa olevien lapsia ja nuoria. Tähän 
toimintaan rekrytoimme aktiivisesti uusia vapaaehtoisia, myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. 
Hyödynnämme jo koulutettuja vapaaehtoisia kuten promoja ja nuorisodelegaatteja. Nuorisotoiminta 
on aina nuorten tarpeista lähtevää. Toiminta edistää nuorten hyvinvointia ja auttamisvalmiutta sekä 
kasvattaa uutta auttajien sukupolvea. 
 
3. Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus 
  Verenluovutus on helppo auttamisen muoto. Vapaaehtoisilla yhdyshenkilöillä ja avustajilla on mer-
kittävä rooli verenluovutustilaisuuksissa. Järjestelyjen ja verenluovutuksen sujuminen, turvallisuus 
sekä verenluovuttajien hyvä asiakaspalvelu takaavat tilaisuuden onnistumisen. 
 
4. Johtava asema ensiapukoulutuksessa  
Ensiapu on kansalaistaito. Punainen Risti tarjoaa laadukasta ja monipuolista ensiapukoulutusta yksi-
tyisille ja yrityksille sekä koordinoi ensiapukoulutusohjelmia Suomessa. Koulutuksen tavoitteena on 
lisätä auttamisvalmiutta ja ensiavun osaamista. Ensiapukoulutuksen kautta hankimme myös uusia 
vapaaehtoisia ryhmätoimintaan. Koulutuksella lisätään kansalaistaitoja ja hankitaan  varoja järjes-
töllemme. Järjestämme yleisölle avoimien kurssien lisäksi yrityksille kohdennettuja ensiapukursseja 
sekä SPR Turvapassi® -koulutusta. Kursseja tarjoavat piirit ja osastot. Lisäksi myymme järjestöm-
me ensiaputuotteita. Haluamme olla ensiapukoulutuksen johtava toimija. 
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ROHKEA VAIKUTTAMINEN - 
VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA  
 
 
Haluamme, että: 
• Punaisen Ristin jäsenyys on arvostettu kannanotto inhimillisyyden ja välittämisen puolesta. 
• Punainen Risti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti ja valtakunnalli-

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

rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntään yhteiskunnassa. 
 
 
Tätä teemme 
 
• Jäsenpohjan laajentaminen 
• Paikalliset ja valtakunnalliset kannanotot ja muu vaikuttaminen 
• Järjestön ja sen toiminnan näkyvyys 
• Tapaamiset päättäjien kanssa 
• Koulu- ja oppilaitosyhteistyö 
• Kansainvälinen toiminta 
• Humanitaarisen oikeuden toiminta 
 
 
 
”Meillä on hieno kansainvälinen järjestö, jonka arvot ovat perin inhimilliset ja humaanit. Nyt on aika saada 
enemmän julkisuutta ja pyrkiä vaikuttamaan vahvemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.”  
 
Punaisen Ristin vaikuttamistyö pohjautuu oman toimintamme kautta nouseviin havaintoihin ja tie-
toon sekä yhteiskunnallisten kehitystrendien aktiiviseen seurantaan ja arviointiin. Me tunnemme 
oman asuinympäristömme ja ihmisten kohtaamat vaikeudet. Tätä arvokasta tietoa käytämme, kun 
valitsemme vaikuttamistyömme kohteet ja tavoitteet niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. 
 
”Meidän tulisi enemmän puhua niiden ihmisten puolesta, jotka itse eivät siihen pysty tai voi, ja tuoda esiin hei-
dän elämäntilanteitaan” (Strategiamittaus, SPR, 2013) 
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset, luottamushenkilöt ja toimihenkilöt tekevät työtä inhimillisyyden arvo-
jen hyväksi. Vaikuttamista ovat kampanjoiden, kannanottojen sekä viestinnän lisäksi erilaiset tilai-
suudet ja tapaamiset päättäjien kanssa sekä vapaaehtoistoiminta ihmisten auttamiseksi. Nostamme 
rohkeammin epäkohtia esille ja vaikutamme tehokkaammin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pää-
töksiin. Vaikuttamistyön edellytyksenä on aktiivinen viestintä, erityisesti sosiaalisessa mediassa ja 
verkkosivuilla.  
 
”Rohkeutta paikallisiin kannanottoihin, nostetaan järjestönä useammin tärkeitä asioita esiin ja otetaan kantaa” 
(Strategiamittaus, SPR, 2013) 
 
Vihapuheen ja rasististen ilmiöiden kasvu näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa ja eritaustaisten ih-
misten arjessa. Punainen Risti toimii näkyvästi rasismia, vihapuhetta ja syrjintää vastaan. 
 
Kaikilla tasoilla etsimme yhteistyökumppaneita lisäämään vaikuttamistyön tehokkuutta niin koti-
maassa kuin kansainvälisesti.  
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen tavoitteena on lisätä kansainvälistä 
yhteistyötä ja yhteisvastuuta toisista ihmisistä, vaikka he asuisivat kaukana omasta kotimaasta. 
Omaan vaikuttamistyöhömme kuuluu olennaisesti kansainvälisyys ja vastuu köyhien maiden kehi-
tyksestä.  
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Onnistumme kun: 
 
1. Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta  
Tärkeä osa Punaisen Ristin auttamistyötä on päätöksentekijöihin vaikuttaminen, jotta he ottavat 
huomioon heikommassa asemassa olevat ihmiset. Liitämme kaikkiin toimintamuotoihimme vaikut-
tamista paikallisella, alueellisella ja valtakunnan tasolla 
 
2. Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä  
Jäsenyys on haluttu kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. Haluamme, että kaikki säännöllisesti 
toimivat vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin jäseniä, sekä ymmärtävät arvomme ja periaatteemme, 
ja varmistamme, että kaikilla jäsenillä on riittävät vaikutusmahdollisuudet. Jäseniä innostetaan 
myös mukaan vapaehtoisiksi. Osastossa tehdään jatkuvaa jäsenhankintaa ja pidetään huolta osas-
ton jäsenistä. Jäsenistömme tulee kuvastaa moninaisesti koko väestöä. Rekrytoimme vapaaehtois-
toimintaan ja sen myötä jäseniksi erityisesti nuoria ja eritaustaisia ihmisiä.  
 
3. Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita 
Teemme yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Kytkemme Punaisen Ristin teemat, arvot ja 
toiminnan osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin. Kouluyhteistyöl-
lä edistämme lasten ja nuorten auttamisvalmiutta ja inhimillisiä asenteita. Kiinnitämme huomiota 
koulukiusaamiseen tavoitteena nollatoleranssi. Kouluyhteistyössä keskitymme peruskoululaisten, 
erityisesti yläkoululaisten tavoittamiseen.  


