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SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON SYYSKOKOUS 2020

Aika

Maanantai 30.11.2020 kello 13.00-17.20

Paikka

Teams-yhteys/Tehtaankatu 1, Helsinki

1.

KOKOUKSEN AVAUS

Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.
Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja toivotti uuden valtuuston tervetulleeksi.
Järjestön uusi puheenjohtaja Elli Aaltonen esittäytyi valtuustolle, alleviivaten
puheenvuorossaan järjestön hyvää reagointinopeutta ja valmiuden tasoa.

2.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1

Päätetään kokoukseen osallistumisesta etäyhteydellä

Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (827 /2017) 72§: n mukaan valtuusto voi päättää, että kyseiseen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.
Valtuusto päätti, että kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Mahdollisuudesta
on ollut maininta kokouskutsussa.
2.2

Sihteerin kutsuminen

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen.
2.3

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Max Lindholm.

3.
3.1

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty valtuuston jäsenille SPR-asetuksen 35
§: n mukaisesti, vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 29.10.2020.
3.2

Valtuuston kokoonpanon ja osanottajien toteaminen

Todettiin liitteen 1 mukaiset osallistujat.
3.3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että valtuusto on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouksen alkaessa
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paikalla oli kokouksen puheenjohtajan lisäksi 22 muuta valtuuston jäsentä sekä
4 valtiovallan edustajaa. Yksi valtuuston jäsen saapui kokoukseen myöhemmin.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että muissa asioissa päätetään valtuuston
pöytäkirjojen julkaisemisesta järjestön verkkosivuilla.

S. SOVITTELULAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN
Sääntöjen 56 §: n mukaan valtuusto asettaa toimikaudekseen sovittelulautakunnan, johon kuuluvat järjestön puheenjohtaja puheenjohtajana, pääsihteeri
ja valtuuston valitsemat vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.
Valtuusto nimitti sovittelulautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
Elli Aaltonen, puheenjohtaja
Maria Pietikäinen
Pekka Annala
Kalle Löövi
Kristiina Kumpula, pääsihteeri

6. PÄÄSIHTEERIN KATSAUS
Pääsihteeri Kristiina Kumpula esitteli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli:
•
•
•
•
•

•
•

Punaisen Ristin toimintaa COVID-19-epidemiassa;
Talouden tasapainottaminen ohjelmaa tulevalla toimintalinjauskaudella;
Punaisen Ristin toimintaa Vastaaman tietomurtoon liittyen sekä järjestön
omia tietosuojalinjauksia;
Nälkäpäivän tulosta;
Kansainvälisten operaatioiden ajankohtaisia asioita (Jemen: COVID-19
hoitokeskus, Filippiinit: Taifuunit Gomi ja Vamco, Pohjois- Etiopia: Tigrayn konflikti, Etelä-Amerikka: Hurrikaani Eta ja hurrikaani Iota);
Päivitystä uudesta pitkäkestoisen rahoituksen hakuprosessista sekä
Punainenristi.fi -verkkouudistusta.

Valtuuston jäsenet esittivät kysymyksiä erityisesti talouden tasapainottamisen
ohjelmasta. Valtuusto pyysi, että sille raportoidaan kevätkokouksessa ohjelman
edistymisestä erityisesti kustannustehokkuuden kehittymisen näkökulmasta.
Katsaus merkittiin tiedoksi.
7.

ILMASTOKYSYMYKSET PUNAISESSA RISTISSÄ

Valtuusto kuuli alustuksen Punaisen Ristin kansainvälisistä ilmastotavoitteista
sekä Suomen Punaisen Ristin tavoitteista ja toiminnasta ilmastonmuutoksen
vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi, sen aiheuttamiin seurauksiin vastaamiseksi
sekä omien käytäntöjen kehittämiseksi. Järjestön hallitus on asettanut ilmastonmuutosvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen päätettäväksi
Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden linjaus, joka vastaa yleisko-
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kouspäätökseen vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia ja olla hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä sekä toimia ympäristökestävyyden linjauksen ja ilmastotyön tunnetuksi tekemisen ohjausryhmänä.
Valtuusto kävi pienryhmissä keskustelun siitä, mitä alustavia ajatuksia teema
herättää. Keskusteluissa nousi esiin tarve osallistaa aktiivisesti koko organisaatio sekä eri sidosryhmät linjauksen valmisteluun. Valtuusto korosti erityisesti
osastojen arjen näkökulman huomiointia sekä ruohonjuuritason toimintaa, kuulemista ja tukea. Keskusteluissa pohdittiin, miten voitaisiin luoda uudenlaista
ilmastokysymyksiin liittyvää toimintaa sekä mahdollisuutta saada lisää ilmastoasioista kiinnostuneita nuoria toimintaan.
Valtuusto kuulee raportin linjauksen valmistelusta myös tulevissa kokouksissaan.

8. AVUN UUDET KASVOT
Valtuusto kuuli alustuksen, jossa käsiteltiin vapaaehtoistoiminnan ympäristön
muutosta ja uudenlaisia toimintatapoja sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia
uusien toimijoiden mukaan saamiseksi järjestön piiriin.
Valtuusto kävi aiheesta keskustelun pienryhmissä. Keskusteluissa korostuivat
matalan kynnyksen mukaanpääsy, koulujen mukaan ottaminen, sosiaaliseen
mediaan ja sen käytön kehittämiseen panostaminen erityisesti osastoissa, lyhytkestoisen toiminnan ja nopeiden koulutusten tarjoamista, alueellisen toiminnan tarjoamista (osastopohjaisen sijaan) sekä nuorten aikuisten, lapsiperheiden
ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mukanaolon mahdollistaminen. Lisäksi
valtuusto huomioi entistä nopeamman reagointinopeuden aiheuttamat paineet
vastu uva paaehtoisil le.

9. SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUKSEN KYSELYTUNTI
Valtuusto esitti hallitukselle ja toimivalle johdolle kysymyksiä ajankohtaisista
aiheista:
Tukipalvelut
Valtuusto kysyi, onko palvelukeskusmallin palvelut tulossa osastoille. Pääsihteeri Kristiina Kumpula ja talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen kertoivat osastojen kirjanpitopalveluiden olevan parhaillaan pilottikäytössä. Hinnoitteluperiaatteista sovitaan joulukuun aikana ja palveluita ryhdytään tarjoamaan
osastoille pilotin päätyttyä, alkuvuonna 2021. Kustannukset osastoille pidetään
kohtuullisina. Tavoitteena on saada n. 80 % osastoista palveluiden piiriin yleiskokouskauden loppuun mennessä.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Valtuusto kysyi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kehittämisestä viitaten hallitukselle tehtyyn Anders Blombergin aloitteeseen ja hallituksen kokouksessaan
20.11.20 siihen antamaan vastaukseen. Puheenjohtaja Elli Aaltonen ja pääsihteeri vastasivat, että SPR on verkoston koordinaattorina sitoutunut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keväällä 2020 hyväksyttyyn toimintalinjaukseen ja voimistamaan omaa rooliaan verkoston toimintakyvyn vahvistamiseksi. Toiminta-
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linjauksen yhteydessä käyty keskustelu oli laajaa ja toi erilaisia kehittämistarpeita esiin. Vaikka aiheesta käydään ajoittain keskustelua, toistaiseksi muut
keskeiset järjestöt eivät ole tuoneet esille tarvetta muuttaa Vapepan organisointitapaa.
In kind-lahjoitukset
Valtuusto kysyi, miten jatkossa huomioidaan in kind -lahjoitusten aiheuttamat
kulut, kun niiden kirjaaminen katastrofirahaston tuottoihin aloitetaan. Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen vastasi, että ko. lahjoituksista ei lähtökohtaisesti koidu kuluja ja että muutoksen tavoitteena on parantaa katastrofirahaston käytön läpinäkyvyyttä. Todettiin, että muutos on tarpeen kirjata myös
tulevaan tilinpäätöksen lisätietoihin, koska tulos ei ole suoraan vertailukelpoinen edellisen tilinpäätöksen kanssa.
Hallituksen pöytäkirjat
Valtuusto kysyi hallituksen pöytäkirjojen ja erityisesti niiden liitteiden jakamisesta valtuustolle, jotta se voi toteuttaa valvontatehtäväänsä. Valtuuston puheenjohtaja esitti, että jatkossa valtuustolle lähetettävään hallitustiedotteeseen
lisätään linkki itse pöytäkirjaan, jotta halukkaat voivat siihen tutustua. Pöytäkirjojen julkisten liitteiden jakamisen tekniset mahdollisuudet selvitetään.
Uinuvat osastot
Valtuusto kysyi hallitukselta, miten se aikoo toimia varmistaakseen valmiuden
koko maassa ja kehittää nk. uinuvien osastojen toimintamahdollisuuksia. Puheenjohtaja ja pääsihteeri vastasivat, että käytössä on erilaisia toimintatapoja
uinuvien osastojen suhteen ja ensisijaisesti niiden toiminta pyritään elvyttämään piirien tuella. Tarvittaessa osastoja voidaan myös yhdistää.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Valtuusto kysyi, miten järjestön ja erityisesti osastojen digitaalisia palveluita
ollaan kehittämässä, jotta osastot saisivat mahdollisimman nopeasti käyttöönsä tarpeelliset työkalut. Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen vastasi, että koronaepidemian aikana nopeasti pyritty kehittämään erityisesti osastojen kokousalustoja. Monen muun toimijan tavoin nyt hyödynnetään valmiita ja ilmaisia palveluita, joista voi valita käyttöönsä sellaisia, joita vapaaehtoiset, jäsenistö tai muu
kohderyhmä kulloinkin voisivat parhaiten käyttää. Osastojen ja alueiden välillä
on paljon eroja. Vuoden 2021 aikana jatketaan keskittymistä vapaaehtoisten
digitaalisiin palveluihin. Jotta isoa palvelukokonaisuutta lähdetään kehittämään
oikeaan suuntaan, on asia syytä suunnitella huolella, jotta vastaus annetaan
oikeisiin tarpeisiin. Myös digitaalisten palveluiden osalta on tarkasteltava sitä,
miten uudet ja nykyiset vapaaehtoiset toimivat erilaisissa ympäristöissä ml.
kokonaan verkossa. Ratkaisuissa on huomioitava myös maksullisten alustojen
seurannaisvaikutukset ml. osaaminen, koulutus- ja tukitarpeet, mahdolliset juridiset kysymykset ja saavutettavuuteen liittyvät asiat. Kartoitustyötä tehdään
parhaillaan. Vapaaehtoisten palvelut suunnitellaan yhdessä vapaaehtoisten
kanssa.

10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Valtuusto päätti, että edellisten valtuustojen asettaman linjan mukaisesti sen
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kokousten pöytäkirjat julkaistaan hyväksymisen jälkeen järjestön verkkosivuilla.
Merkittiin lisäksi tiedoksi valtuuston vuoden 2021 kokousten päivämäärät; kevätkokous pidetään 21.5.2021 ja syyskokous 19.11.2021.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti valtuustoa kokouksesta ja huomioi kehittämistoiveen, että
jatkossa valtuuston kokousten tausta-aineistot lähetetään riittävän ajoissa ennen kokousta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20.
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