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Suomen Punainen Risti lyhyesti

Suomen Punainen Risti on humanitaarinen avustusjärjestö, jonka tehtävänä on auttaa apua eniten 
tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Se kuuluu kansainväliseen Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun liikkeeseen, joka auttaa katastrofeissa ja kriiseissä seitsemän perusperiaatteensa mukaisesti. 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen maailmanlaajuinen toimintakyky perustuu sen puolu-
eettomuuteen ja riippumattomuuteen.

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista vapaaehtoisjärjestöistä. Sen tehtävänä on suo-
jella kaikissa oloissa elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, auttaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, sekä 
tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana.

Suomen Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä 
varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Hallinto

Suomen Punaisen Ristin ylintä päätäntävaltaa käyttää yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuo-
si. Seuraava yleiskokous pidetään vuonna 2023. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan puheenjohtaja 
sekä hallitus ja valtuusto, jotka johtavat järjestön toimintaa.

Suomen Punainen Risti on koko maassa kattavasti toimiva julkisoikeudellinen yhdistys. Se muodos-
tuu eri järjestöyksiköistä, joita ovat järjestön keskushallinto, piirit ja osastot. Järjestöyksiköt laitok-
sineen muodostavat Suomen Punaisen Ristin. Suomen Punaisen Ristin erilliset laitokset Veripalvelu, 
Nuorten Turvatalot ja Kontti-tavaratalot ovat osa Suomen Punaisen Ristin keskushallintoa. Suomen 
Punaisen Ristin ensiaputoiminnot on keskitetty keskustoimiston ja piirien yhdessä omistamaan Pu-
nainen Risti Ensiapu Oy:öön.

Suomen Punaisella Ristillä on noin 450 osastoa, joiden toimintaa tukee 12 alueellista piiriä. Piirit, 
osastot ja Punainen Risti Ensiapu Oy laativat erilliset tilinpäätökset, joita ei yhdistetä Suomen Pu-
naisen Ristin keskushallinnon tilinpäätökseen.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat paikallisosastoissa. Kahdentoista piiritoimiston pal-
katut työntekijät tukevat vapaaehtoisia säännöllisellä yhteydenpidolla, koulutuksilla ja tapahtumil-
la. Suomen Punaisen Ristin ylläpitämät vastaanottokeskukset toimivat kunkin piirin alaisuudessa.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa ja auttamistyötä niin kotimaassa kuin ulkomailla 
koordinoi keskustoimisto. Sen vastuulla on järjestön toiminnan kehittäminen, valtakunnallinen vi-
ranomaisyhteistyö, valtakunnalliset kampanjat ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi keskustoimisto 
vastaa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä ja edistää järjestön arvojen kun-
nioittamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Toimintamuodot

• Avustustoiminta kotimaan onnettomuustilanteissa
• Ensiapuryhmät, ensiapupäivystykset ja ensiapukoulutus 
• Ystävätoiminta, omaishoidon tuki, ruoka-apu  ja osallisuuden vahvistaminen
• Terveyspisteet ja muu terveyden edistäminen 
• Lasten ja nuorten kerhot ja leirit 
• Maahanmuuttajien tukeminen, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto 
• Henkilötiedustelu 
• Kansainvälinen katastrofiapu ja kehitysyhteistyö 
• Keräykset, kampanjat ja muu varainhankinta 
• Vaikuttaminen eniten apua tarvitsevien puolesta 
• Veripalvelu 
• Kontti-kierrätystavaratalot 
• Nuorten turvatalot 
• Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi
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Suomen Punainen Risti numeroina

 30 000  vapaaehtoista ja kerääjää 
 128 000   verenluovuttajaa
 73 000  jäsentä 
 120 000   säännöllistä lahjoittajaa 
      

Periaatteet 

Inhimillisyys

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja 
toiminnan päämäärä. Punaisen Ristin tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää 
ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.

Tasapuolisuus

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, 
rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat 
suurimmassa hädässä.

Puolueettomuus

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy 
kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai 
kansallisiin ristiriitoihin.

Riippumattomuus

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimivat humanitaarisissa tehtävissä 
oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia, niiden tulee säilyttää 
itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.

Vapaaehtoisuus

Punainen Risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä.

Ykseys

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka on avoin kaikille ja 
ulottaa toimintansa koko maan alueelle.

Yleismaailmallisuus

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset 
ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toisiaan.
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Vuosikertomus vuodelta 2020

Johdanto

Vuoden 2020 keväällä Punaisessa Ristissä kirjoitettiin toimintakertomusta epävarmuuden 

keskellä. Ei tietenkään tiedetty, että poikkeukselliset olot tulisivat kestämään vielä kauan. 

Nyt, vuonna 2021, eletään vielä vaikeampaa tilannetta kuin vuosi sitten. Epävarmuus jatkuu 

ja koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset alkavat näkyä. Rokotukset antavat kuitenkin 

toivoa, että pääsemme lähitulevaisuudessa palaamaan kasvokkaisten kohtaamisten aikaan. 

Koronapandemia vaikutti lähes koko vuoden 2020 ajan Punaisen Ristin toimintaan ja talou- 

teen. Avun tarpeen kasvu näkyi materiaalisen tuen, erityisesti ruoka-avun, tarpeena se-

kä sosiaalisen hyvinvoinnin haasteina. Järjestön toimintamuodoista moni siirtyi nopeasti ja 

onnistuneesti verkkoon. Kasvokkain tapaaminen vaikeutui, mutta ihmisten kohtaaminen 

jatkui turvallisuudesta huolehtien. Toiminnan muuttaminen ja avustustoiminnan vahvista-

minen onnistuivat, sillä Punainen Risti sai merkittävää taloudellista tukea julkiselta ja yksi-

tyiseltä sektorilta.  

Samalla kun annettiin apua akuuttiin tarpeeseen, varauduttiin tukemaan viranomaisia 

pandemian hillitsemisessä. Valmiutta terveydenhuollon tukemiseen harjoiteltiin yhdes-

sä sairaanhoitopiirien kanssa. Tukea annettiin monin tavoin jo pandemian alkuvaiheessa. 

Vapaaehtoiset jakoivat pitkin vuotta neuvoja ja ohjeita satamissa, lentokentillä ja muissa 

keskeisissä paikoissa. Loppuvuotta kohden vapaaehtoiset auttoivat myös koronaviruksen 

tartunnanjäljityksessä sekä toimivat julkisen sektorin tukena rokotusten alkaessa jouluna 

2020.

Uusien vapaaehtoisten valmentaminen ja tukeminen siirtyivät verkkoon. Uusia vapaaehtoi-

sia tarvittiin vastaamaan yhä kasvaviin tarpeisiin. 

Punaisen Ristin toiminta keskittyi korostetusti kotimaahan kaikkialla maailmassa, mutta 

myös kansainvälinen avustustyö muuttui. Avun tarve kasvoi kaikkialla, ja valtaosa Punaisen 

Ristin ja Punaisen Puolikuun järjestöistä keskittyi koronapandemian hillitsemiseen ja uhrien 

auttamiseen. Punaisen Ristin pitkäkestoisia kehitysohjelmia muutettiin vastaamaan uuden-

laisiin haasteisiin, ja myös monet suurimmista humanitaarisista operaatioista olivat korona-

pandemian seurausta.
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Vuoden 2020 oppeja käydään nyt läpi, ja saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään myös pan-

demian päättymisen jälkeen. Koko järjestön digitaaliset valmiudet ottivat suuren harppauk-

sen vuoden aikana. Punaisen Ristin yleiskokouskin järjestettiin virtuaalisesti Vaasasta käsin. 

Toimintaa suunnitellaan jatkossakin yhä enemmän digitaaliseen muotoon, ja verkkoautta-

minen tulee osaksi lähes kaikkea auttamista. Muutokset auttavat löytämään tapoja toimia 

entistä ympäristöystävällisemmin.  

Poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat edelleen vuonna 2021. Monien ihmisten tilanne on en-

tistä vaikeampi, ja Punaisen Ristin apu jatkuu. Tarvitaan entistä vahvempaa Punaista Ristiä, 

joka antaa toivoa ja iloa sekä vahvistaa luottamusta. 
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Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestettiin syyskuussa 2020 ensimmäistä kertaa pääosin etäyhteyksien avulla.  
Puheenjohtajisto veti kokousta Vaasasta käsin. 
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Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa 
ja kriiseissä perustui valmiuteen 

Kokonaisvalmius vahvistui vuonna 2020, ja korona-
pandemian aikana korostui esimerkiksi sosiaalinen 
auttaminen. Punaisen Ristin valmiussuunnitelman yh-
teinen osa saatiin valmiiksi. Myös alueellista valmius-
suunnittelua edistettiin.

Osana koronaoperaatiota valtakunnallinen ti-
lannekuva alettiin koota uudella tavalla. Mallia 
harjoiteltiin myös Nälkäpäivän aikana, ja siitä on ke-
hittymässä tehokas työkalu, jolla tehdään järjestön 
työtä näkyvämmäksi. Vuoden 2019 lopulla Suomen 
Punaisen Ristin hallitus myönsi toimintatuen osas-
tojen valmiustyöhön. Vuonna 2020 tukea käytettiin 

varustehankintoihin, valmius- ja viestintäkoulutus-
ten tukemiseen sekä osastojen innovaatiohankkei-
siin. Suuri osa suunnitelluista koulutuksista jouduttiin 
koronarajoitusten takia siirtämään vuodelle 2021. Va-
rustehankinnat tehtiin suunnitellusti ja ne vaikut-
tivat merkittävästi osastojen ensiapukapasiteetin 
kasvattamiseen.

Punainen Risti ylläpiti ja kehitti valmiutta ja varau-
tumista turvapaikanhakijoiden laajamittaiseen maa-
hantuloon. Valtakunnallinen tilannekuva vastaanoton 
kapasiteetista päivitettiin, ja myös toimintayksiköiden 
valmiussuunnitelmia päivitettiin. Alkuvuodesta lan-
seerattiin opas väliaikaismajoituksen perustamiseksi.
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Siirreltävät evakuointiyksiköt parantavat merkittävästi Punaisen Ristin valmiutta toimia onnettomuustilanteissa. Peräkärryihin pakatut yksiköt sisältävät 
välineistöä evakuointikeskuksen perustamiseksi. 
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan järjes-
töverkostolle vahvistettiin vuoteen 2030 asti ulottu-
va toimintalinjaus. Lisäksi Vapepassa on käynnissä 
koulutusuudistus. Hälytysjärjestelmä OHTOssa oli 
vuoden 2020 lopussa rekisteröityneenä 3 922 kou-

lutettua Punaisen Ristin vapaaehtoista. Yhdessä he 
muodostivat 379 hälytysryhmää, mikä kattaa 50 % 
järjestön osastoista. Yhteensä Vapepan hälytysjärjes-
telmässä oli vuoden aikana 10 723 vapaaehtoista ja   
1 200 hälytysryhmää.

Piirien valmiuspäälliköt jatkoivat vuoden aika-
na viranomais- ja kuntakierroksia Punaisen Ristin ja 
Vapepan toiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja yhteis-
työn tiivistämiseksi. Piirien alueilla kannustettiin jä-
senjärjestöjä osallistumaan aktiivisemmin Vapepan 
toimikuntiin.

OILSPILL-hanke tuki Punaisen Ristin ja Vapepa-
verkoston kykyä vastata ympäristöonnettomuuksiin. 
Hankkeessa vahvistettiin vapaaehtoisten johtamis-
osaamista koulutuksilla ja harjoituksilla.

Onnettomuuksissa ja kriiseissä toimittiin 
suunnitelmallisesti ja nopeasti 

Kaikessa valmiustoiminnassa korostui koronakrii-
siin vastaaminen. Vapaaehtoiset tukivat karan-
teenissa olevia avuntarvitsijoita, jakoivat tietoa 
oikeista toimintatavoista, järjestivät henkistä tu-
kea ja olivat mukana ruoka-avun toteuttamisessa ja 
laajentamisessa.

Erilaiset etäauttamisen muodot lisääntyivät. Pe-
rinteistä kasvokkaista työtä jouduttiin rajoittamaan 

ja mukauttamaan uuteen tilanteeseen, ja etäautta-
misen ja -tukemisen muotoja oli kehitettävä nopeas-
ti. Punaisen Ristin vapaaehtoiset tukivat myös muita 
toimijoita alueellisessa avustustyössä.

Punaisen Ristin psykososiaalinen tuki keskittyi 
puhelinauttamiseen. Auttava puhelin käynnistettiin 
vuoden aikana kolme kertaa: keväällä koronapande-
mian johdosta, syksyllä psykoterapiakeskus Vastaa-

Auttavassa puhelimessa keskusteltiin peloista ja käytännön haasteista koronavirusepidemian aikana. Punaisen Ristin pitkäaikainen vapaaehtoinen Esko 
Palovaara vastasi auttavaan puhelimeen Rovaniemellä. 
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mon tietomurron paljastuttua ja jouluna yksinäisten 
auttamiseksi. Psykologien valmiusryhmä tuki vapaa-
ehtoisia puhelinauttamisessa ja tuotti videoita koro-
nan aiheuttamien tuntemusten käsittelyyn.

Auttavaan puhelimeen koulutettiin lähes 300 va-
paaehtoista. Syksyllä järjestettyyn psykososiaalisen 
tuen seminaariin osallistui lähes 200 henkilöä. Hen-
kisen tuen koulutusta uudistettiin päivittämällä hen-
kisen tuen jatkokurssi verkkokurssiksi ja tuottamalla 
Henkisen ensiavun opas.

Piirit ja osastot antoivat kotimaan apua 158 äkil-
lisessä kotimaan onnettomuus- tai kriisitilanteessa. 
Autettuja henkilöitä oli yhteensä  1238. Auttamisti-
lanteissa oli mukana 58 Punaisen Ristin osastoa lä-
hes kaikkien piirien alueilta. Kotimaan apua annettiin 
vuonna 2020 useammalle henkilölle kuin vuonna 2019, 
mutta avun kokonaissumma oli alhaisempi.  

Suurin osa avustustapauksista oli tulipaloja. Jy-
väskylän Palokassa sijaitsevan senioritalon tulipalon 
avustustehtäviin osallistui heinäkuussa yhteensä 46 
Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoista, jotka tuki-
vat viranomaisia evakuointikeskuksessa. Vapaaehtoi-
sille kertyi yhteensä 2 370 työtuntia. Punaisen Ristin 
katastrofirahastosta annettava kotimaan 10 000 eu-
ron apu sisälsi ruokaa ja vaatteita sekä hygieniatar-
vikkeita 172 henkilölle. Vapaaehtoisten tukena oli 
psykologien valmiusryhmä.

Tulipalojen lisäksi Punaisen Ristin ja Vapepan va-
paaehtoiset olivat viranomaisten tukena syksyn ai-
kana, kun kaksi Viking Linen autolauttaa ajoi karille 
lähellä Maarianhaminaa. Molemmissa onnettomuuk-
sissa läheiselle koululle perustettiin evakuointikes-
kus, ja matkustajille tarjottiin muun muassa henkistä 
tukea ja muonitusta. Yhteensä autettiin lähes 600 
matkustajaa. 

Vapepan hälytystoiminnassa vuosi oli vilkas. Häly-
tyksiä tuli kaikkiaan 552, joista Punaisen Ristin ryhmiä 
oli mukana 254:ssä yhteensä 450 operaatiosta. Vape-
pan auttamistoimintaa onnistuttiin laajentamaan et-
sintätehtävien lisäksi myös muihin tilanteisiin.

Sari Kivelä ja Birgitta Alakoski olivat auttamassa kesällä Jyväskylän Palokan senioritalon tulipalossa. Kivelän mukaan tapahtuman jälkeen ymmärtää, 
kuinka tärkeää työtä hän vapaaehtoisena tekee. 

Taulukot vuosikertomukseen: 1 kpl

SPR hälytysryhmiä ollut mukana 254 operaatiossa ja näissä mukana 2460 SPR vapaaehtoista.
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Kontit osana auttamisen ketjua ja työllistämistä 

Koronapandemia väritti myös Kontti-kierrätystava-
rataloketjun vuotta. Myymälät suljettiin asiakkailta 
maaliskuussa ja avattiin uudestaan vasta kesäkuun 
alussa. Kontin ollessa suljettuna sen merkitys sekä 
työllistäjänä että edullisena ostospaikkana kävi pa-
lautteen perusteella selväksi. Kontin avautumista to-
della odotettiin.

Uudelleenavaamisen jälkeen toimintaa pystyttiin 
jatkamaan loppuvuoden ajan varsin normaalisti. Kau-
pallisesti vuoden tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä, 
vaikka myynti laskikin edelliseen vuoteen verrattuna 
lähes 20 %. Turvallisen asioinnin ja kunnollisten tur-
vavälien takaamiseksi Kontissa ei vuonna 2020 jär-
jestetty laajempia asiakastapahtumia. Lahjoituksia 
saatiin silti jopa tavallista enemmän.

Kontin verkkokaupan rakentaminen edistyi vuo-
den aikana vahvasti. Verkkokaupan avaus päätet-
tiin siirtää alkuvuoteen 2021, vaikka tekninen valmius 
saavutettiinkin jo joulukuussa 2020. Projekti toteu-
tettiin yhdessä Punaisen Ristin kaupan kanssa.

Vuoden aikana Kontissa työskenteli erilaisissa 
työllisyyspoliittisissa toimenpiteissä yhteensä noin 
1 300 eri henkilöä, joista 650 päätti työskentelyjak-
sonsa vuoden aikana. Yhteensä 65 ihmistä löysi uu-
den työpaikan tai tutkintoon johtavan koulutuspaikan 
Kontti-jaksonsa jälkeen, vaikka työllistyminen avoi-
mille työmarkkinoille ja koulutuksen aloittaminen 
hankaloituivat koronapandemian takia.

Kontin tuloksesta ohjataan kaksi kolmasosaa ko-
timaan paikalliseen auttamistyöhän ja yksi kolmasosa 
katastrofirahastoon. Lisäksi Punaisen Ristin logistiik-
kakeskukseen kerätään tekstiilejä kansainvälistä vaa-
teapua varten.

Kontti-ketju on toiminut jo lähes 20 vuotta. Merk-
kivuotta vietetään vuonna 2021, ja valmistautuminen 
siihen alkoi syksyllä 2020. Muistoja vuosien varrelta 
on kerätty Kontin vuosikymmenraporttiin, joka jul-
kaistaan keväällä 2021.

Kontin verkkokauppapäällikkö Sari Vahteran mukaan Kontin uuden verkkokaupan rakentaminen on ollut erittäin mielenkiintoista, ja sen kautta henkilöstölle 
on tarjoutunut entistä monipuolisempia työtehtäviä. 
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Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta

Kehitysyhteistyöllä turvallisempia yhteisöjä

Suomen Punainen Risti toteutti kehitysyhteistyötä 
yhteensä 12,4 miljoonalla eurolla Afrikassa, Aasiassa 
ja Lähi-Idässä yhteensä 14 maassa (Afganistan, Bu-
rundi, Etiopia, Etelä-Sudan, Kenia, Libanon, Malawi, 
Myanmar, Nepal, Niger, Sierra Leone, Somalia, Syy-
ria ja Zimbabwe). Kehitysyhteistyön toteuttamista 
tuettiin katastrofirahaston keräysvaroilla, ulkominis-
teriön kansalaisyhteiskuntatuella ja EU:n kehitys- 
rahoituksella.

Punaisen Ristin kehitysyhteistyöohjelman tavoit-
teena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten ja ihmisryhmien katastrofi- ja kriisikestävyyt-
tä rakentamalla turvallisempia ja terveempiä yhteisö-
jä vapaaehtoistyön avulla. Kehitysyhteistyö perustuu 
avun paikallisuuteen. Suomen Punaisen Ristin sisaryh-
distykset, niiden paikallisosastot sekä vapaaehtoiset 
ovat keskeisessä roolissa kehitysyhteistyöhankkei-

den toteuttamisessa. Kehitysyhteistyö tukee YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vuonna 2020 kehitysyhteistyöhankkeissa edistet-
tiin ihmisten ja yhteisöjen terveyttä lisäämällä tietoa 
tärkeistä terveyteen liittyvistä teemoista ja paranta-
malla perusterveyspalvelujen saatavuutta vaikeasti 
tavoitettavilla alueilla. Seksuaali- ja lisääntymister-
veys oli painopisteenä erityisesti äiti–lapsi-terveys-
hankkeissa. Kehitysyhteistyön tuloksena puhtaan 
veden ja sanitaation saatavuus parani haavoittuvim-
missa yhteisöissä. Ihmisten ja yhteisöjen kyky tunnis-
taa erilaisia riskejä ja varautua niiden kohtaamiseen 
vahvistui. Valmiustyössä painotettiin uusia tapoja eh-
käistä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja va-
rautua niihin.

Ruoan ja elinkeinojen turvaaminen säilyi kes-
keisenä tavoitteena erityisesti pitkäkestoisesta 
kuivuudesta kärsivän eteläisen Afrikan kehitys-
yhteistyöhankkeissa. Burundin EU-rahoitteisessa 
hankkeessa oli tavoitteena aliravitsemuksen eh-

Suomen Punaisen Ristin tukeman Malawin Punaisen Ristin vapaaehtoinen Theresa Waya leikitti lapsia päivähoidossa. Punaisen Ristin kehitysyhteistyö 
tähtää turvallisempien yhteisöjen rakentamiseen.
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käiseminen. Suomen Punainen Risti toteutti myös ti-
laustutkimuksen ruokaturvasta.

Maailmanlaajuinen koronapandemia osoitti konk-
reettisesti, miten kehitysyhteistyö ja humanitaarinen 
apu linkittyvät Punaisen Ristin toiminnassa sellaisil-
la alueilla, jotka kärsivät konflikteista, katastrofeista 
tai pitkäkestoisista kriiseistä. Suomen Punainen Ris-
ti ja sen sisarjärjestöt pystyivät hyödyntämään käyn-
nissä olevia kehitysyhteistyöhankkeita koronakriisiin 
vastaamisessa. Aasian ja Afrikan kehitysyhteistyö-
hankkeissa työtä ja varoja suunnattiin nopeasti tu-
kemaan viranomaisten toimia viruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi. Punaisen Ristin koulutetut vapaaeh-
toiset tiedottivat ihmisiä koronan ennaltaehkäisemi-
sestä, avustivat kotihoidossa tai karanteenissa olevia 
ihmisiä ja tarjosivat psykososiaalista tukea sairastu-
neille ja altistuneille.

Koronavirus lisäsi katastrofiavun tarvetta 

Vuoden 2020 aikana ennätysmäärä ihmisiä tarvitsi 
humanitaarista apua. Koronapandemian ohella kon-
fliktit ja ilmastonmuutoksen takia lisääntyneet luon-
nonkatastrofit kasvattivat avuntarvitsijoiden määrää.

Suomen Punainen Risti antoi humanitaarista apua 
katastrofirahaston lisäksi ulkoministeriön, Euroopan 
komission pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun 
pääosaston (ECHO) sekä yritysten tuella. Punainen 
Risti varmisti ECHO-kumppanuuden jatkon seuraa-
vaksi seitsemäksi vuodeksi.

Koronakriisi näkyi vahvasti katastrofiavussa, ja 
pandemia osoitti koko Punaisen Ristin liikkeen ky-
vyn vastata nopeasti globaaleihin kriiseihin. Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväli-
nen liitto (IFRC) ja Punaisen Ristin kansainvälinen ko-
mitea (ICRC) julkaisivat ennenäkemättömän mittavat 
globaalit hätäapuvetoomukset. 

Suomen Punaisen Ristin tukea kohdistettiin 14:n 
kansallisen yhdistyksen, IFRC:n ja ICRC:n operaatioi-
hin, ja järjestö kuului merkittäviin henkilöavun an-
tajiin IFRC:n koronaoperaatiossa. Suomen Punainen 
Risti osallistui myös ICRC:n ja Norjan Punaisen Ristin 
kanssa syyskuussa avautuneen koronahoitokeskuk-
sen perustamiseen Jemenin Adeniin. 

Eteläisen Afrikan ruokaturvakriisi juontaa juu-
rensa vuoden 2016 El Niño -ilmiöön. Arviolta yli 45 
miljoonaa ihmistä 13 maan alueella on kärsinyt ruo-
kapulasta, jota koronakriisi on pahentanut entises-
tään. Vuoden 2020 kevään ja kesän aikana Suomen 

Suomen Punainen Risti osallistui Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Norjan Punaisen Ristin kanssa syyskuussa avautuneen koronahoitokeskuksen 
perustamiseen Jemenin Adeniin. 
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Punainen Risti jakoi Zimbabwen Punaisen Ristin kans-
sa ruokaa 15 600 perheelle EU:n rahoituksella. Lisäksi 
jatkettiin onnistuneesti alkanutta ruokaturvahanket-
ta Swazimaassa.

Suomen Punainen Risti lähetti apua Turkin ja 
Kreikan pakolaistilanteeseen ja auttoi Libanonissa 
Beirutin räjähdyksen jälkeen. Apua annettiin myös Fi-
lippiineille loka-marraskuussa iskeneisiin taifuuneihin 
sekä Keski-Amerikan hirmumyrskyihin, jotka vaikutti-
vat yli neljän miljoonan ihmisen elämään. Ulkominis-
teriön humanitaarisen tuen turvin avustettiin IFRC:n 
ja ICRC:n katastrofioperaatioita Etelä-Sudanissa, Uk-
rainassa, Syyriassa, Jemenissä, Nigerissä, Etiopiassa 
ja Somaliassa sekä tuettiin ICRC:n työtä miinaon-
nettomuuksien ennaltaehkäisemisessä, uhrien aut-
tamisessa ja aiheesta tiedottamisessa Syyriassa ja 
Ukrainassa. Suomen Punainen Risti viesti suomalai-
sille kohdeyleisöille avustusoperaatioista eri puolilla 
maailmaa.

Itämeren alueen varautumista parantava BaltPrep-
projekti jatkui vuonna 2020 koronapandemian aihe-
uttamista haasteista huolimatta. Projektissa pidettiin 
alueellinen valmiuskoulutus sekä psykososiaalisen 
tuen koulutus etäyhteyksillä. Alueen kansallisten yh-

distysten yhteisharjoituksessa simuloitiin Itämerellä 
tapahtuvan merellisen onnettomuuden hallintaa.

Äkillinen materiaali- ja henkilöapu 

Kalkusta lähetetyt avustukset vuonna 2020: 

 • Triage-yksiköt kotimaan sairaaloille ja Italiaan:
 •  Hyvinkäälle
 •  Hämeenlinnaan
 •  Raaseporiin
 •  Maarianhaminaan
 •  Italiaan 3 yksikköä

 • Koronatestausyksikkö Turkuun
 • Vedenpuhdistusyksiköitä Keniaan
 • Koronahoitokeskus Jemeniin
 • Telttoja ja keittiötarvikkeita Libanoniin
 • Vesitankkeja, ämpäreitä, telttoja, huopia, pressuja 

ja makuualustoja Kreikkaan
 • Lääkintämateriaalia Libanoniin
 • Suihkutelttoja, saippuaa, makuualustoja ja huopia 

Kreikkaan
 • Telttoja, keittiötarvikkeita ja vaatteita Nigeriin
 • Vaatelähetykset Tadzhikistaniin ja Kirgisiaan

Swazimaalainen Thabile Matse huolehtii yksin kahdesta veljestään ja vauvastaan eteläisen Afrikan ruokaturvakriisin keskellä. Suomen Punainen Risti jatkoi 
vuonna 2020 ruokaturvahankettaan Swazimaassa. 
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Osana koronaoperaatiota Kalkun logistiikkakes-
kuksessa pakattiin ja lähetettiin ruokaeriä ja hygie-
niatarvikkeita. Verkkokaupasta toimitettiin muun 
muassa 387 850 suu-nenäsuojaa. Lisäksi suunniteltiin 
Triage-yksikkö kotimaan tarpeisiin ja HUS-varasairaa-
la Helsinkiin. Jemeniin lähetettiin koronahoitokeskus.

Punaisen Ristin nopean avustustoiminnan yksi-
köt eli ERUt (Emergency Response Unit) lähetetään 
auttamaan silloin, kun apua tarvitaan nopeasti ja 
kansallisen yhdistyksen voimavarat eivät yksin riitä 
vastaamaan kriisiin. Vuonna 2020 ERU-valmiutta yl-
läpidettiin ja rakennettiin 15 evakuointikeskusta, jois-
ta kymmenen hajasijoitettiin Suomen Punaisen Ristin 
piireihin. Hankintoja tehtiin Etiopiaan, Etelä-Sudaniin, 
Kongoon, Ukrainaan, Syyriaan ja Jemeniin.

Järjestön hankintasääntöjen luominen aloitettiin, 
ja myyntivarasto osallistui uuden verkkokaupan ke-
hittämiseen yhdessä Punaisen Ristin varainhankin-
nan kanssa.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäsopi-
muksia solmittiin vuoden aikana 169. Henkilöreservin 
turvin tuettiin kumppaniyhdistyksiä katastrofiavun 
operaatioissa ja pitkäkestoisissa kehitysyhteistyö-
hankkeissa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Suo-
men Punaisen Ristin pitkäkestoisten tehtävien lisäksi 
avustustyöntekijöitä työskenteli muun muassa IFRC:n 
ja ICRC:n tehtävissä. Koronaoperaatioihin liittyvis-
sä tehtävissä oli 34 ja viestintätehtävissä 13 avustus-
työntekijää. Lisäksi oli kolme nuorisodelegaattia.

Koronapandemian vuoksi koulutuksia pidettiin 
verkkopohjaisina tilaisuuksina sekä yhdistämällä lä-
hi- ja etäopetusta. Suurin osa lähiopetustilaisuuksista 
peruttiin tai siirrettiin. IMPACT-koulutus toteutettiin 
lähi- ja etäopetusta yhdistävänä kurssina. 

Virtuaalikoulutuksiin kuuluivat muun muassa ERU 
Induction -koulutus, BaltPrep-virtuaaliharjoitus, alu-
eellinen katastrofiavun koulutus sekä avustustyönte-
kijäkoulutuksen 50-vuotisjuhlat. 

Punaisen Ristin logistiikkakeskus Kalkusta lähetettiin jälleen runsaasti avustustarvikkeita sekä Suomeen että muualle maailmaan. Kuvassa lastataan 
rekkaan Keniaan lähteviä vesi- ja saniteettitarvikkeita.  
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Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä 
hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen

Arjen turvallisuutta ja erilaisuutta 
kunnioittavia yhteisöjä vahvistettiin

Arjen turvallisuutta ja valmiutta vastata äkillisiin on-
nettomuuksiin vahvistettiin vuoden aikana uusin, etä-
nä toteutetuin tavoin. Alkuvuodesta ehdittiin järjestää 
kasvokkain ensimmäinen kaksikielinen ensiapuryhmi-
en kouluttajakoulutus. Koronakriisin takia ensiaputoi-
mintaa siirrettiin verkkoon. Ensiapuryhmät järjestivät 
etäryhmäiltoja. 

Osastojen ensivastetoiminnassa mukana olevi-
en vapaaehtoisten perinteisen harjoitusviikonlopun 
sijaan toteutettiin ensivastewebinaarien sarja, jo-
ka keräsi jokaiseen webinaariin noin 500 osallistu-
jaa. Ensiaputoiminnan yhteistyöfoorumi kokoontui 
etänä kaksi kertaa. Ensiaputoiminnan ja -päivystys-
ten kehittämiseksi tehtiin suunnitelma seuraavaksi 
toimintalinjauskaudeksi.

Punaisen Ristin viikkoa vietettiin koronan ta-
kia erityisissä merkeissä. Ihmisten pysyessä kotona 

kampanjaviikon teemat eli kodin turvallisuus ja arjen 
ensiaputaidot olivat tärkeämpiä kuin koskaan. Osas-
toja varten tuotettiin erilaisia tapoja toteuttaa Punai-
sen Ristin viikko etänä esimerkiksi sosiaalisen median 
avulla.

Turvakoutsit järjestivät vuoden aikana yli 20 info-
tilaisuutta ympäri Suomea ja webinaareina. Yhteensä 
infot tavoittivat yli 500 henkilöä. Pysy pystyssä -kam-
panjassa tavoitettiin lähes kolme miljoonaa henkilöä 
radion, television ja sosiaalisen median kautta. Kam-
panjan kohderyhmänä olivat 30−60-vuotiaat työikäi-
set suomalaiset. 

Valtakunnallista tapaturmapäivää vietettiin 13.3. ja 
13.11. Maaliskuussa kampanjan kärkenä oli turvallinen 
liikkuminen jäällä. Marraskuussa korostettiin, kuinka 
koronatilanteessa on entistä tärkeämpää tunnistaa 
vaaran paikat, ennaltaehkäistä tapaturmat ja pitää 

Ensiapuryhmien kouluttajien kouluttajapäivät ehdittiin järjestää kasvokkain Tampereella alkuvuodesta 2020 ennen koronarajoituksia.  
Ensiapuryhmät ovat valmiina auttamaan hädän hetkellä. 
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huolta läheisten turvallisuudesta. Tapaturmapäivä-
kampanja tavoitti laajasti työikäistä väestöä, yli kak-
si miljoonaa ihmistä. Kampanja täytti 25 vuotta, mitä 
juhlistettiin valtakunnallisella Turvallisesti kaiken ikää 
-seminaarilla. Samalla julkaistiin sosiaali- ja terveys-
ministeriön Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn 
ohjelma 2021–2030, jonka työstämisessä Punainen 
Risti on ollut vahvasti mukana.

Punaisen Ristin auttajakurssien sisältö oli käy-
tettävissä itseopiskelumateriaalina. Myös Vesisan-
karit-projekti keskittyi verkkokoulutusmateriaalin 
tuottamiseen.

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien uudis-
tus käynnistyi vuoden 2020 alussa. Yli 500:n kumppa-
niorganisaation verkosto järjesti koronapandemiasta 
huolimatta lähes 60 000 koulutuspäivää vuoden aika-

na. Uusina koulutusmuotoina olivat verkkokoulutukset 
ja webinaarit. Punainen Risti Ensiavulle myönnettiin 
Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

InAction-pelinohjaajakoulutuksia toteutettiin yh-
deksässä piirissä. Koronasta johtuen InAction-sisäl-
löistä tuotettiin koulujen itsenäiseen käyttöön kolmen 
tunnin verkkokurssi. InAction-koulutusta kehitetään 
yhteistyössä Mieli ry:n kanssa, ja koulutukseen tul-
laan lisäämään henkisen ensiavun kokonaisuus.

Verenluovuttajat olivat aktiivisia myös koronakrii-
sin aikana. Uusia verenluovuttajia rekrytoitiin lähes 
tavoitteen mukainen määrä, 19 000 uutta henkilöä. 
Verenluovutuksessa siirryttiin koronan takia ajanva-
rausjärjestelmään, ja luovutuspaikoissa oli käytössä 
vahvat varotoimet turvallisuuden varmistamiseksi.

Aktiivisten verenluovuttajien tuella Veripalvelu pystyi pandemiankin aikana huolehtimaan Suomen verivalmistehuollosta sairaaloiden tarpeen mukaisesti. 
Verta kävi luovuttamassa yli 118 000 henkilöä. 
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Veripalvelun tulos ja tutkimustoiminta 

Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko maan verival-
mistehuollosta. Toimintaan kuuluvat verenluovutus-
ten järjestäminen ja veren keräys sekä luovutetun 
veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sai-
raaloihin. Veripalvelu tukee potilaiden hoitoa myös la-
boratoriotutkimuksilla ja solupalveluilla ja tekee alalla 
tieteellistä tutkimusta. Kantasolurekisteri välittää 
kantasolusiirteitä vaikeiden veritautien hoitoon.

Verivalmisteiden käyttö sairaaloissa on laskenut 
tasaisesti 2000-luvulla. Myös verta on vastaavasti ke-
rätty hieman edellisvuosia vähemmän. Punasoluval-
misteiden käyttö sairaaloissa väheni edellisvuodesta 
noin kuusi prosenttia ja verihiutalevalmisteiden alle 
prosentin. Vuosi oli koronapandemian vuoksi poik-
keuksellinen sekä sairaaloiden verentarpeen nopean 
vaihtelun että koronan vaatimien toiminnan muutos-
ten vuoksi.

Aktiivisten verenluovuttajien tuella Veripalvelu 
pystyi pandemiankin aikana huolehtimaan Suomen 
verivalmistehuollosta sairaaloiden tarpeen mukaises-

ti. Verta kävi luovuttamassa yli 118 000 henkilöä. Ko-
koverta luovutettiin lähes 190 000 kertaa.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta Veripalve-
lussa edistettiin tärkeitä kehityshankkeita. Veren-
luovutusta, valmistusta ja toimitusketjua ohjaava uusi 
tietojärjestelmäkokonaisuus otettiin käyttöön touko-
kuussa. Veripalvelun käyttöön tulevan uuden toimi-
talon rakentaminen käynnistyi Vantaan Vehkalassa 
keväällä.

Tieteellistä tutkimusta jatkettiin aktiivisesti ja 
kohdennettiin tutkimusstrategian mukaisiin paino-
pisteisiin eli verihuoltoketjun sekä soluterapioiden ja 
transplantaatioiden vaikuttavuuteen. Uusia solute-
rapiavalmisteita kehitettiin Veripalvelun solutuotan-
tokeskuksessa. Tutkimusta edistävään Veripalvelun 
biopankkiin on kerätty näytteet ja suostumukset yli 
50 000 verenluovuttajalta.

Veripalvelussa työskenteli vuonna 2020 keskimää-
rin 502 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vas-
taa 423 kokoaikaisen henkilön työpanosta.
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Hyvinvointia ja terveyttä edistettiin kasvotusten ja verkossa

Terveyden edistämistä sopeutettiin koronarajoitus-
ten mukaisesti. Verkkoon luotiin uutta toimintaa, ja 
toimintaryhmät kohtasivat etänä. Webinaarit olivat 
suosittuja. 

Uuden terveyden edistämisen verkkoperehdytys-
kurssin avulla tavoitettiin toiminnasta kiinnostuneita 
vapaaehtoisia. Peruskoulutuksia ja webinaareja järjes-
tettiin terveyden edistämisen aiheista alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. Päihdetyön Varhaisen puuttumisen 
kursseista tehtiin koulutusmoduuleita, ja ensimmäisiä 
niistä toteutettiin verkossa. 

Vapaaehtoisille järjestettiin etäkoulutuksia päihde-
työstä, seksuaaliterveydestä, tapaturmien ehkäisystä 
sekä muista terveyden edistämisen ja turvallisuuden 
teemoista. Turvakoutseille pidettiin uusi täydennys-
koulutus verkossa. Yhteensä pidettiin nelisenkymmen-
tä tilaisuutta, joihin osallistui noin 1 300 vapaaehtoista. 
Koronan aikana erityisen tärkeistä turvallisuuden ja 
hygienian teemoista järjestettiin noin 40 webinaaria, 
joista kuhunkin osallistui 20–200 henkilöä.  

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskusten 
henkilökunnalle järjestettiin terveysturvallisuusuh-
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kaan liittyviä webinaareja. Vastaanottokeskuksia tu-
ettiin tekemään varautumissuunnitelmia mahdollisiin 
koronatilanteisiin, ja yhteisiä tiedotustilaisuuksia pi-
dettiin henkilökunnalle viikoittain.

Osallisuutta vahvistettiin erityisesti ruoka-avus-
sa. STEA:n rahoittamissa hankkeissa painotettiin 
osallisuutta lisäävää toimintaa, kehitettiin ruoka-
avun koulutusta ja laajennettiin toimintaa uusille 
paikkakunnille. Ruoka-apua lisättiin ja uusia osasto-
ja tuli mukaan vastaamaan koronan takia kasvanee-
seen avuntarpeeseen. Toimintaa suunnittelemaan 
ja koordinoimaan perustettiin Punaisen Ristin ruo-

ka-apuverkosto. Yrityksiltä saatiin isoja ruoka- ja 
tavaralahjoituksia.

Terveyden edistämisen materiaaleja julkaistiin Pu-
naisen Ristin oppimateriaalit -sivustolla, jossa niitä 
hyödynnettiin yli 2  100 kertaa. Maailman aids-päi-
vän toimikunta laati uuden opetusmateriaalin hivistä 
nuorten parissa toimiville kasvatusalan ammattilaisil-
le ja vapaaehtoisille.

Kymmenkunta uutta Terveyspistettä perustettiin. 
Terveyspisteet olivat alkuvuodesta läsnä kirjastoissa 
ja muissa arjen kohtaamispaikoissa, ja ne tarjosivat 
tukea ja neuvontaa myös Punaisen Ristin ruoka-avun 

Vapaaehtoinen Sanna Tuorila jakoi ruoka-apua Oulussa. Ruoka-apua lisättiin vuoden aikana, ja uusia osastoja tuli mukaan vastaamaan koronan takia 
kasvaneeseen avuntarpeeseen. 
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yhteydessä. Muutamassa Terveyspisteessä kokeiltiin 
etätoimintaa. Terveyspisteiden seurantatietoja alet-
tiin kerätä digitaalisesti Varsinais-Suomen, Länsi-Suo-
men ja Savo-Karjalan piireissä.

Punaisen Ristin päihde- ja seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoiset kohtasivat ihmisiä paikallisesti, 
alueellisesti ja verkossa. Toimintaryhmien vapaa-
ehtoiset vierailivat nuorisotaloilla, kouluilla ja oppi-
laitoksissa sekä joissakin varuskunnissa puhumassa 
päihteistä ja seksuaaliterveydestä. Seksuaaliterve-
ydestä ja selviämispisteiden toiminnasta kerrottiin 
Instagram-livelähetyksissä. 

Selviämispisteen toteutusohje hyväksyttiin jär-
jestön toimintaohjeeksi päivystyksiin, ja sitä kokeil-

tiin muutamissa kesän tapahtumissa. Päihdetyössä 
saavutettiin tuhannen toimintaan koulutetun ja si-
toutuneen vapaaehtoisen määrä. Toimintaryhmät jär-
jestivät valtakunnallisia etäryhmäiltoja. Päihdetyön 
20-vuotisjuhlaseminaari toteutettiin webinaarina.

Kesäkumikampanjassa seksuaaliterveystyön va-
paaehtoiset tuottivat sisältöä sosiaalisen median 
kanaviin ja vastasivat nuorten seksiä koskeviin ky-
symyksiin Jodel-sovelluksessa. Pluspisteet palvelivat 
koronatilanteen mukaisin aukioloajoin. Niissä tehtiin 
hiv-testauksia, välitettiin luotettavaa tietoa seksu-
aaliterveydestä ja hälvennettiin hi-virukseen liittyviä 
pelkoja.

Ystävätoiminta siirtyi pitkälti etäyhteyksien päähän. Monet ystäväparit, esimerkiksi rovaniemeläinen Heli Vähäkangas ja hänen ystävänsä Leila Uutela, 
juttelivat uudessa tilanteessa puhelimitse entistä useammin. 
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Yksinäisyyttä lievitettiin ja sosiaalista 
hyvinvointia vahvistettiin

Punaisen Ristin sosiaalinen auttamisvalmius koros-
tui koronapandemian aikana, kun yksinäisyys ja ruo-
ka-avun tarve lisääntyivät. Ystävätoiminnassa luotiin 
malli turvalliseen asiointiapuun ja sen toteuttamisek-
si koulutettiin vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten tuek-
si tehtiin uusia ohjeistuksia, kun osastoissa siirryttiin 

koronatilanteen vuoksi toteuttamaan ystävätoimintaa 
puhelimitse ja verkon välityksellä.

Etäystävätoiminta lisääntyi vuoden aikana runsaasti. 
Verkkoystävätoimintaan osallistuneiden vapaaehtois-
ten ja ystävää pyytäneiden määrä yli kolminkertais-
tui. Ryhmämuotoista toimintaa toteutettiin verkossa 
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ja valtakunnallisia verkkoryhmiä perustettiin useille eri 
alustoille.

Omaishoitoperheiden tukitoimintaa toteutet-
tiin seitsemän piirin alueella yhteensä 70 osastossa. 
Omaishoitajien vaativaa tilannetta kotona ja laitok-
sissa tuotiin esille viestinnässä. Vapaaehtoiset kehit-
tivät uusia, koronaturvallisia toimintamuotoja kuten 
omaishoitajien verkkoryhmiä ja -koulutuksia sekä 
puhelinrinkejä.

Kevään korttikampanjassa Punainen Risti sai Pale-
tilta, Kartiolta ja Vakuutusyhtiö Turvalta lahjoitukse-
na yhteensä yli 6 000 postikorttia, joilla ilahdutettiin 
palvelutalojen asukkaita ja omaishoitajia. Joulun al-
la muistettiin noin 750:tä omaishoitajaperhettä joulu-
tervehdyksellä Tokmannin lahjoituksen avulla.

Poikkeusoloihin reagoitiin vahvistamalla psyko-
sosiaalisen tuen osuutta eri vapaaehtoistehtävissä. 
Vuoden aikana luotiin Henkinen tuki ystäville -koulu-
tusmoduuli sekä korona-aiheista itseopiskelumateri-
aalia henkiseen tukeen. 

Ystävätoimintaa kehitettiin kuvaamalla eri toi-
mintamuodot, uudistamalla koulutusta, päivittämäl-
lä ohjeet, materiaalit ja sopimukset sekä tukemalla 
osastojen ystävävälityksiä säännöllisesti. Sähköinen 
ystävävälitys on käytössä noin 200 osastossa. Ystä-
vävälitysten tiedot koottiin yhteen paikkaan valta-
kunnalliselle verkkosivulle RedNettiin.

Koulutukset vietiin verkkoon ja niitä toteutettiin 
valtakunnallisesti yhdessä piirien kanssa. Näin var-
mistettiin uusien auttamishaluisten vapaaehtoisten 

pääsy mukaan toimintaan. Vapaaehtoisia koulutet-
tiin myös etsivään työhön ja kertaluonteiseen ystä-
vätoimintaan STEA:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-hankkeessa. Kohtaamispaikkatoimintaa konseptoi-
tiin ja ystävätoiminnan mentorimalli kehitettiin vapaa-
ehtoisten tuen vahvistamiseksi.

Nuorten ystävätoiminnan Kaveritaitoja nuorille 
-hanke käynnistettiin kuuden piirin alueella. Kahden-
välisen ja ryhmämuotoisen ystävätoiminnan lisäksi 
hankkeessa kehitetään verkkopohjainen Kaveritaito-
ja-valmennus nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseksi 
ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi.

Vankilavierailujen osallistavaa CBHFA-mallia muo-
kattiin Punaisen Ristin ja Risen toimintaan sopivaksi. 
Vapaaehtoisille pidettiin koulutuksia ja sovittiin toi-
minnan käynnistämisestä Vaasan vankilan kanssa.
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Omaishoitajien vaikea tilanne huomioitiin kehittämällä uusia, koronaturvallisia toimintamuotoja kuten omaishoitajien verkkoryhmiä ja -koulutuksia sekä 
puhelinrinkejä.
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Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden 
tukena myös pandemian keskellä

Vuosi 2020 oli Nuorten turvatalojen juhlavuosi: ensim-
mäinen Nuorten turvatalo perustettiin Helsinkiin vuonna 
1990. Turvatalojen 30-vuotisen auttamistyön ytimessä 
on aina ollut halu parantaa maailmaa sekä taito tukea 
nuoria ja perheitä pulmien ja kriisien ratkaisemisessa.

Nuorten turvatalojen auttamistyö ja vapaaehtois-
toiminta jatkuivat keskeytyksettä myös poikkeus-
vuoden ajan. Nuorten, perheiden ja lähiyhteisöjen 
kohtaaminen ja psykososiaalinen tuki siirrettiin jousta-
vasti digitaalisiin ympäristöihin. Turvatalojen tilapäisen 
majoituksen aukioloaikoja laajennettiin, jotta apua voi-
tiin tarjota poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa muun 
muassa etäopiskeluun siirtyneille nuorille.

Koronapandemia vahvisti ymmärrystä siitä, että 
nuorten yhdenvertaiseksi tukemiseksi tarvitaan eri-
laisia auttamisen keinoja, kumppaneita ja ympäristöjä. 
Nuorten ohella heidän perheensä ja muut lähiyhteisön-
sä ovat hyötyneet joustavasta tuesta, jota on tarjottu 

sekä kasvokkain että digitaalisesti. Koronakriisin aika-
na luotiin uusia digitaalisia kohtaamisen ja auttamisen 
keinoja, muun muassa perheiden tukeminen digitaali-
sin keinoin sekä etäkotikäynnit itsenäistyvien nuorten 
koteihin.

Nuorten turvatalojen auttamistyö on näyttänyt te-
honsa myös poikkeusaikana. Turvataloilla nuorten ja 
perheiden kanssa käytyjen tapaamisten määrä kas-
voi samalla kun osa neuvotteluista järjestettiin digi-
taalisesti. Erityisesti kasvoi verkosta tukea hakeneiden 
nuorten määrä. Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohta-
sivat ja tukivat nuoria Sekasin-chatissa kaksi kertaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Nuoret hakivat Se-
kasin-chatista tukea yhteensä 170 171 kertaa vuoden 
aikana. Myös turvatalojen toimintaan osallistuneiden 
vapaaehtoisten määrä kasvoi runsaan kolmanneksen 
edellisvuoteen verrattuna.

Juhlavuosi oli monipuolinen viestinnän ja vaikutta-
misen vuosi. Esille nostettiin erityisesti  itsenäistyvien 
nuorten oikeutta kestäviin elämänpolkuihin sekä Ko-
tipolku- ja muun toiminnan vaikuttavuutta kokonais-
valtaisen tuen tarjoamisessa nuorille aikuisille. Nuoret 
olivat itse keskeisessä roolissa viestijöinä ja vaikuttaji-
na. He osallistuivat some-kampanjointiin, podcasteihin, 
videoiden toteuttamiseen ja digiraatiin, joka on yhteis-
työssä ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kanssa käyt-
töön otettu matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan 
ja vaikuttamisen ympäristö.

Nuorten turvatalojen auttamistyö jatkui keskeytyksettä myös poikkeusvuoden ajan. Nuoria ja heidän perheitään kohdattiin sekä verkossa  
että kasvotusten. 
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Koronarajoitusten aikana paperittomia tavoitettiin etsivän työn avulla. Roaa Al-Qassab ja Mustafe Hassan tapasivat paperittomia pääkaupunkiseudun 
ostoskeskuksissa, kirjastoissa ja hätämajoituksissa.
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Maahanmuuttajia ja kotoutumista tuettiin

Kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa kuten 
kielikerhoja, LäksyHelppejä ja ystävätapaamisia jär-
jestettiin pääosin etäyhteyksillä. Myös vapaaehtois-
ten koulutukset ja seminaarit pidettiin etänä ja niiden 
toteuttamiseksi luotiin uusia malleja. Onnistumisia ko-
ettiin, kun etätapahtumat laajenivat valtakunnallisiksi 
ja yhteistyö ylitti piirirajoja. 

Punaisen Ristin koordinoimat Vastaanottotoimin-
nan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto ja Paperit-
tomat-verkosto tapasivat säännöllisesti. Paperittomia 
alettiin koronarajoitusten aikana tavoittaa etsivän 
työn avulla. Haavoittuvassa asemassa oleville ulko-
maalaisille jaettiin koronatietoa ja hygieniapakkauksia 
sekä annettiin neuvontaa. Säilöönottoyksikön vierai-
lut keskeytyivät koronarajoitusten takia.

Vastaanottotoiminnan valtakunnallinen koordinaa-
tioryhmä tuki vastaanottokeskuksia ja piiritoimistoja. 
Vastaanottokeskusten ohjaajille, etuuskäsittelijöille, 
kielten opettajille, vapaaehtoisvastaaville ja lakiasioista 
vastaaville järjestettiin vertaisoppimiseen ja kokemus-
ten vaihtoon pohjautuvat ammattiryhmätapaamiset. 

Henkilökunnalle pidettiin kaksi koulutustilaisuutta Pu-
naisen Ristin periaatteista vastaanottotoiminnassa.

Suomeen saapui vuoden aikana 675 pakolaiskiinti-
össä valittua henkilöä, joista 74 oli hätätapauksia. Ko-
ronapandemia vaikeutti kiintiöpakolaisten saapumista 
maahan. Uusia lentokenttävapaaehtoisia koulutettiin 
vastaanottamaan pakolaisia koronatilanteessa.

Uusien henkilötiedustelujen määrä pieneni koro-
narajoitusten vuoksi. Uusia tiedusteluja aloitettiin 69, 
ja niissä etsittiin 173:a henkilöä. Kymmenen tiedus-
telua päättyi perheenjäsenten löytämiseen. Kaikkiin 
vuosina 2016–2018 tiedustelun aloittaneisiin henkilöi-
hin, joiden tiedustelu on yhä avoinna Punaisella Ristil-
lä, otettiin yhteyttä.

Keskustoimistoon tuli vuoden aikana yli 30 per-
heenyhdistämiseen liittyvää yhteydenottoa. Punai-
nen Risti järjesti viranomaisten pyynnöstä Suomeen 
aiemmin tulleiden kiintiöpakolaisten 19:n perheen-
jäsenen matkat sen jälkeen, kun näille oli myönnetty 
oleskeluluvat Suomeen. Koronatilanne hidasti tai jopa 
esti perheenjäsenten saapumista maahan.
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Rohkea vaikuttaja – asiantunteva 
inhimillisyyden puolustaja

Avun tarpeessa olevia kuunneltiin ja 
heidän ääntään vahvistettiin

Koronatilanne lisäsi etätyötä ja mullisti kokouskäytän-
nöt ja sisäisen viestinnän menetelmät. Yhteiset työ-
välineet -projektissa Teams-yhteistyöalusta otetiin 
käyttöön vuoden aikana lähes kaikissa järjestön yksi-
köissä. Yhteistä sähköistä dokumentinhallintaa ja tie-
donohjausta suunniteltiin, kokeiltiin ja otettiin osittain 
käyttöön. Videoiden ja sähköisten lomakkeiden käyt-
tö yleistyi.

Punaisen Ristin yleiskokous järjestettiin hajaute-
tusti 11 paikkakunnalta etäyhteyksin. Korona 2020 
-operaation alettua Punainen Risti rakensi syste-
maattisen sisäisen viestinnän mallin työntekijöille ja 
vapaaehtoisille. Viestinnässä hyödynnettiin myös uut-
ta tilannekuvajärjestelmää. Operaatio lähetti 12 uu-
tiskirjeitä osastojen avainvapaaehtoisille. Operaation 
vapaaehtoisviestinnästä tehdyn kyselytutkimuksen ja 
analytiikan perusteella uudentyyppistä valtakunnal-
lista uutiskirjettä seurattiin aktiivisesti ja sitä hyödyn-
nettiin paikallisessa vapaaehtoistoiminnassa. Uudelle 
Korona 2020 -sivustolle puolestaan koottiin korona-
operaatioon liittyvät valtakunnalliset vapaaehtoisoh-
jeistukset ja toimintavinkit. 

Toiminnan painopisteitä vahvistettiin kampanjoilla, 
jotka mukautettiin koronatilanteeseen.

Ystävänpäivän viikko 10.–16.2.2020

Ystävänpäivän viikolla keskusteltiin yksinäisyyden 
kokemuksista ja vaikutuksista, kutsuttiin uusia va-
paaehtoisia mukaan sekä kerrottiin ystävätoimin-
nasta ystävää toivoville. Kampanja koostui osastojen 
järjestämistä tapahtumista, valtakunnallisesta ja 
paikallisesta viestinnästä sekä valtakunnallisesta 
markkinointiviestinnästä. 

Ystävänpäiväkampanjan yhteydessä uudistettiin 
ystävätoiminnan ilmettä ja materiaaleja. Viestinnässä 
hyödynnettiin ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ja Nuor-
ten turvatalojen toteuttamia haastatteluja ystävyy-
den merkityksestä nuorille, jotka ovat jääneet vaille 
oman perheen tukea. Kampanja sai suurta näkyvyyttä 
Iltalehden Ystävänviikossa. Kampanjan aikana kerät-
tiin 5 000:n toiminnasta kiinnostuneen yhteystiedot. 

Rasisminvastainen viikko 16.–22.3.2020

Rasisminvastaisen viikon kampanja osui samaan ajan-
kohtaan koronapandemian poikkeusolojen alkamisen 
kanssa. Kampanja toteutettiin pääosin sosiaalisessa 
mediassa. ”Ole rohkea. Älä vihaa”- ja ”Vain pyykit laji-

Ystävänpäivän viikolla keskusteltiin yksinäisyyden kokemuksista, kutsuttiin uusia vapaaehtoisia mukaan sekä kerrottiin ystävätoiminnasta ystävää toivoville. 
Osastot järjestivät monenlaisia tapahtumia omilla alueillaan
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tellaan värin mukaan” -jakokuvat olivat jälleen Punai-
sen Ristin tavoitetuinta sosiaalisen median sisältöä. 
Ole rohkea -jakokuva toimi myös Black lives matter 
-keskustelun aikaan.

Punaisen Ristin viikko 4.–10.5.2020

Punaisen Ristin viikko toteutettiin etänä. Lapsiperhei-
den vanhempia kannustettiin kodin turvallisuuskier-
roksen tekemiseen ja vinkattiin kodin turvallisuuden 
tarkastuslistoista, lapsiperheen turvallisuustestis-
tä sekä myöhemmin järjestettävästä lapsiperheiden 
auttajakurssista.

Nälkäpäivä 24.–26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin poikkeuksellisis-
sa olosuhteissa. Kampanjan kärjeksi nostettiin ruo-
katurva ja eteläinen Afrikka, missä yli 45 miljoonaa 
ihmistä kärsii ruuan puutteesta. Jemeniin perustet-
tu koronaklinikka, Punaisen Ristin rooli koronan tor-
junnassa sekä kotimaan apu tulipalotilanteissa olivat 
nekin tärkeä osa kampanjaa. Uusina avauksina toteu-

tettiin vaikuttajayhteistyötä Instagramissa sekä yh-
teistyötä Inez-tv-kanavan kanssa. Nälkäpäivä tuotti 
syys- ja lokakuun aikana yli 2,07 miljoonaa euroa.

Hyvä joulumieli -keräys 19.11.–24.12.2020

Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
yhdessä Ylen kanssa toteuttamassa Hyvä Joulumieli 
-keräyksessä kerättiin varoja vähävaraisten lapsiper-
heiden ruokalahjakortteihin ja herätettiin keskuste-
lua lapsiperheköyhyydestä. Kampanjan keräystulos 
oli ennätykselliset 2,33 miljoonaa euroa. Joulukuussa 
jaettiin 50 euron arvoisia ruokalahjakortteja vähäva-
raisille lapsiperheille. Lahjakortteja jaettiin yhteensä 
25 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin oli suunnitel-
tu. Kampanja näkyi muun muassa Ylen Puoli Seitse-
män -ohjelmassa.

Muut kampanja- ja teemapäivät

Pääkampanjoiden lisäksi halukkaita osastoja tuettiin 
toiminnallisesti ja viestinnällisesti vuoden aikana lu-
kuisissa muissa kampanjapäivissä:
 • Pysy pystyssä -kampanja, 13.–26.1.2020
 • Maailman terveyspäivä 7.4.2020
 • Valtakunnalliset tapaturmapäivät, 13. pv. perjantai; 

13.3. ja 13.11.2020
 • Maailman humanitaarisuuden päivä 19.8.2020
 • Maailman ensiapupäivä 14.9.2020
 • Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 2.–8.11.2020
 • Omaishoitajien viikko 22.–29.11.2020
 • Maailman aids-päivä 1.12.2020
 • Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä 

5.12.2020
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Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yksi lipaskerääjistä oli helsinkiläinen Kimmo Juvas, joka on osallistunut keräykseen 
jo 22 kertaa. Nälkäpäivä tuotti yli 2,07 miljoonaa euroa katastrofirahastoon.
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Inhimillisyyttä puolustettiin ja siitä puhuttiin

Punainen Risti antoi 15 lausuntoa lakiesityksiin se-
kä muihin ministeriöiden ja eduskunnan valiokuntien 
pyyntöihin, osallistui ministeriöiden kuulemistilai-
suuksiin ja laati ajankohtaisia kannanottoja.

Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtajan Kalle 
Löövin eläköitymisen ja Nälkäpäivän 40-vuotispäivän 
juhlistamiseksi järjestettiin seminaari humanitaarisen 
avun tulevaisuudesta. Koronapandemian aikana Pu-
nainen Risti vaikutti myös valtioneuvoston Suomi toi-
mii -yhteiskampanjassa.

Punaisen Ristin oppimateriaalit digitalisoitiin uu-
teen palveluun, jota hyödynnettiin koulujen siirryttyä 
etäopetukseen. Materiaaleja päivitettiin ja palve-
luun tuotettiin esimerkiksi Nälkäpäivään ja Maailman 
aids-päivään liittyviä uusia oppimateriaaleja. Educa-
messuja lukuun ottamatta tapahtumia ja koulutuksia 
toteutettiin etänä: muun muassa koulu- ja oppilaitos-
vierailut, LäksyHelppi-ohjaajien koulutus ja opetta-
jaksi opiskelevien seminaari pidettiin verkossa.

Nuorten vaikuttamisviestintää jatkettiin nuorten 
itsenäistymisen tukemisen teemalla muun muassa 
sosiaalisen median vaikuttajan kanssa sekä tukemal-
la nuoria omien videoiden tuottamisessa.

Vapaaehtoisten valtakunnallinen viestintäkoulu-
tus edistyi, kun noin 50 suomenkielistä vapaaehtoista 
viestintäkouluttajaa koulutettiin kahdesta viestintä-
moduulista. Lisäksi nimettiin yhteyshenkilöt, jot-
ka vastaavat koulutusten koordinoinnista piireissä. 
Koronapandemian seurauksena viestintäkoulutuk-
set siirtyivät verkkoon ja valtakunnallisiksi. Osasto-
viestinnän perusteet -webinaari pidettiin kahdesti 
ja Somen käyttö osastoissa -koulutus kolme kertaa 
yhteensä 63 osallistujalle. Vetäjinä olivat pääsään-
töisesti vapaaehtoiset kouluttajat keskustoimiston 
viestinnän tuella.

Osastojen toimintatuen avulla koulutuksissa ko-
keiltiin yhteistyötä Kaiku Helsinki -viestintätoimiston 
kanssa, joka piti kaksi käytännönläheistä Facebook-

Punaisen Ristin oppimateriaalit on digitalisoitu uuteen palveluun, jota hyödynnettiin aktiivisesti koulujen siirryttyä etäopetukseen.  
Uutta oppimateriaalipalvelua esiteltiin Educa-messuilla tammikuussa.
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koulutusta. Inspiraatiota Instagram-viestintään -kou-
lutus toteutetaan vuonna 2021.

Tasavallan presidentti myönsi Punaisen Ristin hal-
lituksen esityksestä 79 kultaista, 141 hopeista ja 259 
pronssista ansiomitalia. Järjestön hallitus myönsi 37 
ansiomerkkiä. Punaisen Ristin hallituksen myöntämän 
Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen saivat Suo-
men peruskoulujen opettajat, jotka kehittivät uusia 
tapoja kohdata oppilaansa turvatakseen näiden oi-
keuden oppia myös poikkeusoloissa. 

Koronapandemia oli keskeisessä asemassa kai-
kessa ulkoisen ja sisäisen viestinnän toteuttamises-
sa ja kehittämisessä. Viestinnän valmiussuunnitelma 
laadittiin, testattiin ja otettiin käyttöön.

Punaisen Ristin viestintä oli tehokasta ja monika-
navaista. Medialle lähetettiin keskustoimistosta 44 
tiedotetta, ja mediaosumien määrä uudessa medi-
aseurantapalvelussa oli 10 156. 

Punainen Risti sai parhaan yleisarvosanan 18:sta 
tutkitusta järjestöstä Taloustutkimuksen Yritys-
viestintä 2020 -tutkimuksessa, joka on kohdistettu 
toimittajille. Tutkituista järjestöistä toimittajat seura-
sivat Punaisen Ristin ulkoista viestintää eniten.

Punainen Risti tavoitti sosiaalisessa mediassa laa-
jasti suomalaisia. Some toimi sekä valtakunnallisen 
että paikallisen viestinnän välineenä. Punaisen Ris-
tin kanavissa eniten ihmisiä tavoitti koronaan liittyvä 
viestintä. Facebook-sivun sekä Instagram- ja Twit-
terin-tilien yhteenlaskettu tavoittavuus oli vuoden 
aikana lähes 11 miljoonaa käyttäjää. Järjestön suurim-
massa somekanavassa Facebookissa yhteenlaskettu 
tavoittavuus oli yli 8 miljoonaa, ja julkaisuihin reagoi-
tiin 304 722 kertaa.

Punainenristi.fi -verkkosivuilla julkaistiin vuoden 
aikana 96 uutista, joilla oli yli 52 200 lukijaa. Lisäk-
si tuotettiin verkkosisällöt uudelle punainenristi.fi-
verkkosivustolle sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös 
koronakriisiin keskittynyt sivusto koronavirus.punai-
nenristi.fi julkaistiin.

Seuraajien määrät:

Facebook-sivutykkääjät 107 458  (+1,66 %)
Twitter-seuraajat 17 800 (+6,59 %)
Instagram-seuraajat 13 600 (+32,04 %)

Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtajan Kalle Löövin (kuvassa) eläköitymisen ja Nälkäpäivän 40-vuotispäivän juhlistamiseksi järjestettiin syyskuussa 
seminaari humanitaarisen avun tulevaisuudesta.
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Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö

Hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille  

Uusia vapaaehtoisia ilmoittautui ja pääsi mukaan eri-
tyisesti koronaan liittyvään auttamiseen. Oma Punai-
nen Risti -palveluun rekisteröityi vuoden aikana yli 
5 400 vapaaehtoistehtävistä kiinnostunutta. Maalis-
kuussa ilmoittautui jopa yli tuhat uutta auttajaa, joille 
tarjottiin koronaan liittyviä auttamistehtäviä ja jaet-
tiin tietoa.

Osastoille laadittiin itsearviointityökalu, jolla ne 
voivat itsenäisesti tai piirin tuella arvioida toimin-
taansa ja laatia kehittämissuunnitelman. Tuen vah-
vistamiseksi uudistettiin osastojen kummitoiminnan 
valtakunnallinen malli.

Digia Oy:n tuella kehitettiin uusien vapaaehtois-
ten hyvää vastaanottamista, jotta ilmoittautuneille 
voitaisiin tarjota oikeanlaista toimintaa. 

Oma Punainen Risti -palvelun kehittämistä jatket-
tiin, ja Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 
-hankkeessa perehdytettiin osastojen vastuuvapaa-
ehtoisia palvelun käyttämiseen. Piireille tuotettiin 
työkalu vapaaehtoisten etsimiseen erilaisiin tehtäviin.

Suomen Punaiseen Ristiin liittyi vuoden aikana 
2 703 uutta jäsentä. Uudet jäsenet pysyvät järjestössä 
erittäin hyvin: 80,4 % vuonna 2019 liittyneistä uusis-
ta jäsenistä jatkoi jäsenenä myös vuonna 2020.  Jä-
senmäärä vuoden 2020 lopussa oli  73  449. Uusien 
jäsenten vähäisestä määrästä johtuen jäsenmäärä 
kuitenkin laski kolme prosenttia edellisvuodesta. Alle 
29-vuotiaiden jäsenten määrä laski 11,5 %. Parhaiten 
jäsenhankinnassa menestyi Länsi-Suomen piiri osas-
toineen. Sen jäsenmäärä laski vain 1,2 %.

Punainen Risti on tarjonnut asiointiapua koronan aiheuttamien poikkeusolojen alusta lähtien. Pohjois-Helsingin osaston vapaaehtoinen Niko Lavikainen 
teki Seija Sirenin ruokaostokset Siltamäessä huhtikuussa 2020.
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Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta 

Vapaaehtoisten koulutukset siirtyivät koronan vuok-
si pitkälti verkkoon. Verkkokoulutusten kokonaisuutta 
laajennettiin nopeasti, mikä mahdollisti vapaaeh-
toisille osallistumisen paikasta ja omasta toiminta-
alueesta riippumatta. Tervetuloa yhteisen tarinaan 
-verkkokoulutus uudistettiin ja uusien vapaaehtois-
ten perehdytys muutettiin toteutettavaksi etänä.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä jatkettiin. Erityi-
sesti kehitettiin kouluille suunnattua opettajapor-
taalia, jonne tuotettiin materiaalia Punaisen Ristin 
toiminnasta. Sen avulla voidaan jakaa tietoa Punai-
sesta Rististä ja humanitaarisesta oikeudesta sekä 
kertoa nuorille vapaaehtoismahdollisuuksista. 

Vapaaehtoistehtävien kohdennettua tarjoamis-
ta erilaisista tehtävistä kiinnostuneille kehitettiin 
yhdessä. Yhteistyötä syvennettiin Nuorten turva-
talojen kanssa muun muassa tarjoamalla nuorille 
verkkovapaaehtoistehtäviä.

Osastojen välistä yhteistyötä tiivistettiin. Myös 
osastorajat ylittäviä virtuaalisia toimintaryhmiä syn-
tyi. Ilmastovaikuttajat-ryhmä keräsi laajasti aktiivisia 
nuoria eri puolilta maata toimimaan sekä kehittämään 
uutta vaikuttamisen tapaa. 

Ilmastovaikuttajat-ryhmä kerää aktiivisia nuoria eri puolilta maata kehittämään uutta vaikuttamisen tapaa. Pyry Jumppanen, Milja von Lerber,   
ja Ida Herranen uskovat, että toiminta ja yhteisöllisyys ovat parasta lääkettä ilmastoahdistukseen. 
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Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto 
takaavat luotettavan auttamisen

Selvitys tutkimus- ja kehityshankkeista 

Punaisen Ristin kehityshankkeet keskittyivät vuon-
na 2020 paljolti digitaalisen toimintaympäristön su-
juvoittamiseen. Järjestö laati yhteiset digitalisaation 
periaatteet, digitaalisten palvelujen kehityspäällikkö 
aloitti tehtävässään, digityöryhmä aloitti toimintansa 
ja työ järjestön digitaalisten palveluiden kehityssuun-
nitelmaksi käynnistettiin. Ulkoisten verkkosivujen uu-
distus saatiin päätökseen niin, että uudet verkkosivut 
päästiin avaamaan heti vuoden 2021 alussa.

Työnteko muuttui etätyöksi ja siirtyi Microsoft 
Office 365 -verkkoympäristöön lähes täysin muuta-
massa viikossa. Järjestön sisäistä viestintää ja yhteis-
työvälineitä parantava Yhteiset työvälineet -projekti 
jatkoi toimintaansa muun muassa kehittämällä johto-
ryhmän ja hallituksen päätösasiakirjojen hallintaa ja 
arkistointia. CRM-järjestelmän uudistus käynnistet-
tiin ja ystävävälitysjärjestelmän parantamista jatket-
tiin. PowerBI-ohjelmiston käyttöä jäsenkehityksen ja 
uusien vapaaehtoisten rekrytoimisen seurannan te-
hostamiseksi vietiin eteenpäin.

Tukipalveluissa testattiin ja valittiin osastoille tar-
jottava kirjanpitojärjestelmä. Tavoitteena on saada 
vähintään 80 % osastoista yhteiseen kirjanpitojärjes-
telmään yleiskokouskauden loppuun mennessä. 

Järjestön sisäistä, eri järjestöyksiköiden välistä yh-
teistyötä edistettiin ottamalla kotimaan toiminnassa 
käyttöön keskustoimiston ja piirien uusi yhteistyön 

malli. Keskustoimiston kotimaan linjan yksiköt orga-
nisoitiin tukemaan muutosta.

Veripalvelu harjoitti kattavaa tutkimustoimintaa. 
Veripalvelun tutkijat olivat vuoden aikana mukana 18 
vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa ja saivat ulkoista, 
kilpailtua tutkimusrahoitusta 1,1 miljoonaa euroa.

Tietosuojalinjaus päivitettiin vastaamaan laajan 
organisaation tarpeita paremmin. Linjausta tukee 
keskustoimiston, piirien ja osastojen välinen kolmi-
kantasopimus, jossa eritellään tahojen vastuut ja 
määritellään roolit. Linjaus ja kolmikantasopimus kä-
sitellään piirien ja osastojen hallitusten kokouksissa. 
Vuoden loppuun mennessä käsittelystä oli ilmoittanut 
10 piiriä ja 143 osastoa. Linjauksen päivityksen lisäksi 
parannettiin henkilötietojen käsittelyyn liittyvää do-
kumentaatiota ja panostettiin henkilökunnan koulu-
tukseen tietosuoja-asioissa. 

Järjestön tietoturvan kehittämiseen kiinnitettiin 
entistä enemmän huomiota johtuen maailmalla tapah-
tuneista tietovuodoista ja toistuvista tunnuskalaste-
luyrityksistä. Useita tietoturvaa parantavia projekteja 
käynnistettiin. Niistä tärkein on koko järjestöä koske-
va, yhdessä CGI:n kanssa työstettävä tietoturvalinja-
us. Myös käyttäjien monivaiheinen tunnistautuminen 
edistyi lähes käyttöönottovaiheeseen, ja muutok-
sia nähdään näiden projektien tiimoilta vuoden 2021 
aikana.

Henkilöstökehityksessä panostettiin työkykyjohtamiseen

Koronapandemia vaikutti henkilöstötyöhön monin ta-
voin. Maaliskuusta lähtien töitä tehtiin pääsääntöisesti 
etänä. Koronatilannetta seurattiin tarkasti ja henki-
lökunnan ohjeistusta pidettiin ajan tasalla. Koronan 
seurauksena keväällä jouduttiin lomauttamaan mää-
räaikaisesti lähes kaikki F2F-varainhankkijat, Kontti-
ketjun työntekijät ja lounashuoneen henkilökunta. 

Henkilöstöyksikön valmiussuunnitelmasta oli hyö-
tyä epidemian alussa, mutta täysmittaiseen etätyö-
hön ei ollut osattu varautua. Punaisen Ristin henkilöstö 
osoitti joustavuutta ja erinomaista sopeutumiskykyä.

Työkykyjohtamisessa otettiin käyttöön työkyvyn 
ohjaustyökalu Sirius, käynnistettiin työkykyjohtami-
sen valmennus esihenkilöille ja kehitettiin ohjaus-
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ryhmätoimintaa sekä yhteistyötä työterveyden ja 
vakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Esihenkilöiden ja 
työsuojeluvaltuutettujen osaamista lisättiin työtur-
vallisuuden verkkovalmennuksilla.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi tarjottiin 
uutuuksina Break Pro -taukojumppaohjelma, viikoit-
tainen mindfulness-hetki ja tapaturmavakuutus ko-
tona tehtävään työhön.

Osaamista kehitettiin verkossa toteutetuilla koulu-
tustilaisuuksilla. Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamia, 
itsenäisesti opiskeltavia verkkovalmennuksia esi-
merkiksi tietoturvaan ja -suojaan, etäjohtamiseen ja 
muutoksessa toimimiseen liittyen hyödynnettiin aikai-
sempaa enemmän. Henkilöstöyksikkö tuki kotimaan 
linjaa organisaatio- ja toimintatapamuutoksessa.

Syksyn suuriin ponnistuksiin kuuluivat valmistelut 
Länsi-Suomen piirin siirtymisessä tukipalveluiden asi-
akkaaksi. Vuoden 2021 alussa Punaisen Ristin kaikki 
12 piiriä olivat palkkahallinnon asiakkaita.

Palkkahallinnossa toimintatapoja muuttivat etä-
työn lisäksi tulorekisterivaatimukset. Viranomaisten 
ohjeiden puuttuessa työssäoppimisen kulmakiviä oli-
vat sinnikäs oppimisen halu ja asioiden ratkaisemi-
nen yhdessä.

Mepco-henkilöstöjärjestelmää kehitettiin järjes-
tön tarpeita vastaavaksi muun muassa lomaseuran-
nan osalta. 

Tukityöllistämisessä tuettiin, ohjattiin ja neuvot-
tiin työsuhdeasioissa sekä toiminnan sopeuttamises-
sa koronan aiheuttamiin poikkeusoloihin.

Tehokas varainhankinta turvasi auttamisen 

Vuosi 2020 onnistui varainhankinnallisesti hyvin, vaik-
ka koronapandemia vaikutti myös varainhankintaan. 
Yritysten ja ihmisten lahjoitushalukkuus lisääntyi, 
mutta samalla perinteisen keräämisen ja lahjoitta-
misen tavat vaikeutuivat. Jatkossa on kiinnitettävä 
entistä enemmän huomiota monipuolisiin varainhan-
kinnan kanaviin ja lahjoittamisen tapoihin.

Koronatilanteesta johtuen Nälkäpäivän lipaske-
rääjiä oli merkittävästi totuttua vähemmän. Nettike-
räyksien kautta lahjoitettiin kuitenkin huomattavasti 

aiempia vuosia enemmän. Vapaaehtoisten koulutuk-
set toteutettiin valtakunnallisina etäkoulutuksina. 

Kuukausilahjoittajahankinta jatkui koronapande-
mian luomista haasteista huolimatta ja tuotti 6,9 mil-
joonaa euroa. Punainen Risti sai yhteensä 4 411 uutta 
kuukausilahjoittajaa. Kotimaan toiminnan tukeminen 
kasvatti suosiotaan: sen valitsi 15 % lahjoittajista, kun 
taas 34 % valitsi lahjoituskohteeksi katastrofirahas-
ton. Yli puolet valitsi 50/50-lahjoittamisen. 

Uutena kuukausilahjoittamisen maksuvaihtoeh-
tona otettiin käyttöön MobilePayn toistuva maksu. 

Feissausta eli kasvokkaista varainhankintaa jatkettiin koronatilanteen salliessa ja turvallisuus huomioiden. Feissaus on myös hyvä tapa kertoa ihmisille 
järjestön toiminnasta ja arvoista. 
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Uusien kuukausilahjoittajien tervetulleeksi toivot-
tamiseen sekä lahjoittajien tuella tehdystä avustus-
työstä kertomiseen kiinnitettiin entistä enemmän 
huomiota. Kuukausilahjoittajille esimerkiksi soitettiin 
kiitospuheluita.

Testamenttilahjoittaminen säilyi edelleen tär-
keänä lahjoittamismuotona. Alkuvuodesta ehdittiin 
järjestää yksi testamentti-infotilaisuus. Testamentti-
markkinointi keskittyi vahvasti printtimainontaan. 

Yrityskumppanit tukivat Punaisen Ristin toimin-
taa monipuolisesti sekä rahalahjoituksin että esimer-
kiksi Ikean tavoin tavaralahjoituksin. Pitkäaikainen 
yhteistyökumppani LähiTapiola mahdollisti ystävä-
toiminnan kehittämistä sekä lahjoitti koronatyöhön 
miljoona euroa. LähiTapiolan ohella monet muutkin 
yritykset kuten  Huhtamäki, Coca-Cola säätiö ja Wärt-
silä tukivat Suomen Punaisen Ristin koronatyötä. Tok-
mannin kanssa jatkettiin kumppanuutta yksinäisyyttä 

vähentävässä työssä sekä Nälkäpäivänä. Accenturen 
tuki ohjautui Nuorten turvataloille. Ketjureaktio-pyö-
räilykampanjassa ennätykselliset 311 yritysjoukkuet-
ta polki ilmastonmuutosta vastaan.

Bumerang-avainturvapalvelua kehitettiin uudis-
tamalla avaimenperä ja selkeyttämällä palautuspro-
sessia. Punaisen Ristin verkkokaupan uudistustyötä 
jatkettiin. Vastikkeelliset joulukalenteri-, ystävänpäi-
väkortti- ja Suurarpa -suorapostitukset tuottivat ko-
timaan työhön yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Piirien 
joulukorttisuorapostitus jäsenistölle toteutettiin yh-
teistyössä ja siitä saatu hyvä tuotto jäi kokonaan 
piireille.

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan maaliskuussa. 
Ohjeistusta päivitettiin vastaamaan uutta rahankerä-
yslakia ja päivitettyjä katastrofirahaston sääntöjä, ja 
siitä tiedotettiin piirejä ja osastoja.

Vakaa talous ja riskien hallinta 

Koronan sävyttämästä vuodesta huolimatta Punai-
sen Ristin talous on vakaalla pohjalla. Keskushallinnon 
vuoden 2020 tulos oli 0,3 miljoonaa euroa alijäämäi-
nen. Toiminnan alijäämäisyyteen vaikuttivat keskus-
toimiston käyttötalouden alijäämäisyys, talousarviota 

alhaisemmat sijoitustoiminnan tuotot sekä pandemi-
an taloudelliset vaikutukset.

Korona näkyi vuoden aikana taloudellisesti sairaa-
loiden veripalvelutuotteiden käytön vähentymisenä 
sekä Kontti-ketjun liikevaihdon ja tuloksen alene-

Yritykset tukivat aktiivisesti Punaisen Ristin koronan vastaista työtä vuoden aikana. Coca-Colan lahjoitusvaroilla hankittiin hygieniapakkauksia,  
jotka sisältävät muun muassa suihkusaippuaa, shampoota ja hammastahnaa. 
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misena toimipisteiden sulkemisen vuoksi. Toisaalta 
pandemia myös kasvatti varainhankinnan tuottoja li-
sääntyneinä lahjoituksina järjestön koronatyöhön. 
Pandemian seurauksena matkustaminen väheni ja toi 
kustannussäästöjä tilapäisen TEL-maksujen alennuk-

sen lisäksi. Järjestön ICT-ympäristö mahdollisti laajan 
etätyöskentelyn ilman olennaisia investointeja.

Järjestö toimi hallituksen vahvistaman talousar-
vion mukaisesti. Koronatyö painotti toimintaa ja re-
surssien käyttöä tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Pandemia korosti riskienhallinnan  
ja varautumisen merkitystä

Vuosi 2020 osoitti, miten vaikutuksiltaan merkittä-
vät mutta todennäköisyydeltään pienehköt riskit jää-
vät riskienhallinnassa helposti vähemmälle huomiolle. 
Järjestön riskienhallintalinjaus päivitettiin alkuvuonna 
tehdyn arvioinnin tuloksena.

Linjauksen mukaista riskienhallintajärjestelmää 
kehitettiin. Riskienhallinnan tueksi luotiin yhtenäinen 
työkalu ja riskienhallintaprosessin toteutusta täs-
mennettiin tukemaan järjestön toiminnan ja talouden 
suunnitteluprosessin aikatauluja. Uudet toimintamal-
lit otetaan käyttöön vuonna 2021. 

Hyvä maine ja suomalaisten luottamus Punaiseen 
Ristiin ovat edelleen järjestön toiminnan keskeiset 
lähtökohdat. Tutkimustulosten mukaan maine ja luot-
tamus ovat säilyneet hyvällä tasolla. Toimenpiteistä 
huolimatta jäsenten ja vapaaehtoisten määrän laske-
vaan kehitystrendiin ei vielä ole löytynyt ratkaisua. 

Vapaaehtoistoiminnan tietojärjestelmiä kehittä-
mällä käyttöön on saatu tarkempaa tietoa toimen-
piteiden kohdentamiseksi, mutta pysyvien tulosten 
aikaansaamiseksi tarvitaan muutoksia toimintata-
voissa. Punaisen Ristin on entisestään lisättävä yh-
teistyötä niin sisäisesti kuin ulkoisten sidosryhmien 
kanssa. 

Suomen Punaisen Ristin taloudellinen tilanne edel-
lyttää alkavalla yleiskokouskaudella talouden tasapai-
nottamistoimenpiteitä samalla, kun toiminta muuttuu 
varainhankinnan ja ulkopuolisen rahoituksen näkö-
kulmasta haasteellisemmaksi. Merkittävää osaa jär-
jestön kotimaan toiminnasta rahoitetaan avustuksilla. 
Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä 
ulkopuolisten varainhoitajien kanssa.

Arvio tulevasta kehityksestä 

Lähitulevaisuudessa Suomen Punaisen Ristin rooli vi-
ranomaisia tukevana valmiusjärjestönä on keskeinen 
terveysturvallisuuden vahvistamisessa, arjessa sel-
viytymisessä sekä kuntien organisoidessa rokotusten 
antamista. Samalla varaudutaan koronakriisin aiheut-
tamista vaikeuksista selviytymiseen. Ruoka-avun ja 
muun materiaalisen avun tarve kasvaa, yksinäisyys ja 
eriarvoisuus lisääntyvät ja vaikeudet kasaantuvat jo 
valmiiksi heikossa asemassa oleville. 

Apua tullaan tarvitsemaan pitkään. Punaisen Ris-
tin on kyettävä vastaamaan näihin tarpeisiin kaikkialla 
maailmassa. Järjestön toimintalinjauksessa määritel-
lyt tavoitteet ovat osoittautuneet ajankohtaisiksi ja 
oikeiksi.

Suomen Punaisen Ristin sisäinen yhteistyö ja yh-
teistoiminta muiden järjestöjen ja viranomaisten 
kanssa korostuu, kun avun tarve kasvaa useilla yh-
teiskunnan osa-alueilla. Kansalaisten lisääntynyt ak-
tiivisuus vaatii Punaisen Ristin toimintakulttuurin 
vahvistamista. On lisättävä avoimuutta ja kykyä työs-
kennellä verkostoissa sekä tarjottava vapaaehtoistoi-
minnan alustoja toiminnasta kiinnostuneille.

Työn tekemisen tavat muuttuvat.  Punaisen Ris-
tin työtä ja vapaaehtoistoimintaa järjestetään enene-
vässä määrin verkossa ja etäyhteyksien avulla. Tämä 
vaatii uudenlaisia taitoja ja kykyä sopeutua erilaisiin 
yhteistyön tapoihin.

Myös järjestöjen julkinen rahoitus muuttuu. Rahoi-
tus ei kasva tarpeiden kasvun mukaisesti, ja vastuul-
lisuuden toteuttamiseksi tarvitaan lisää hallinnollisia 
tehtäviä. Rahoituksen vaikuttavuuden osoittaminen 
tulee entistäkin tärkeämmäksi. Vielä ei ole selvää, 
miten epidemian aiheuttamat kotimaan ja kansain-
välisen avun lisätarpeet ratkaistaan. Punaisen Ristin 
toiminnan kestävä rahoituspohja tulevista muutoksis-
ta riippumatta pyritään takaamaan talouden tasapai-
nottamisen ohjelmalla.

Uusi toimintaympäristö tuo kuitenkin mukanaan 
myös mahdollisuuksia. Toiminnan digitalisaatio ta-
pahtuu vauhdilla ja avaa ovia uusille toimijoille, joille 
verkko on luonteva paikka osoittaa auttamishaluaan.
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Suomen Punaisen Ristin kotimaista ja kansainvälistä toimintaa rahoi-
tetaan julkisin varoin. Merkittäviä strategisia kumppaneita ovat muun 
muassa Ulkoministeriö ja STEA.

2020 2019
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Pärjätään yhdessä- turvallinen arki ja kriisiauttamisvalmius 78 000 €
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 707 000 € 708 000 €
Terveyden edistämisen ohjelma 324 742 € 324 742 €
Omaishoitajien tukitoiminta 527 324 € 527 324 €
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 
(Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku)

1 034 000 € 1 034 000 €

Maahanmuuttajaohjelma 364 444 € 364 444 €
Paperittomat ja Punainen Risti 298 274 € 298 274 €
Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 160 000 € 160 000 €
Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa!  190 000 € 190 000 €
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy 100 000 € 20 000 €
Kotipolku. Nuorten aikuisten tukeminen itsenäiseen asumiseen 388 000 € 388 000 €
Kohdataan kylillä ja keskuksissa 298 568 € 330 000 €
Kaveritaitoja 275 741 €
Yleisavustus 364 000 € 364 000 €
Yhteensä STEA 5 032 093 € 4 786 784 €

Viisi kaupunkia (Vantaa, Espoo, Helsinki, Turku, Tampere)
Nuorten turvatalot 1 141 800 € 1 181 000 €

Aluehallintovirasto
Nuorten yksinäisyyden ehkäisy verkossa (2018-2019) 26 000 €
Vastaanottokeskusten liikuntahanke 42 000  €
Yhteensä Aluehallintovirasto 68 000 €

Maahanmuuttovirasto
Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua 
saavien vastaanottoon liittyvät tukipalvelut

225 965 € 275 222 €

Sosiaali- ja terveysministeriö
Ruoka-apu (1.10.2019-31.12.2020) 97 000 € 78 000 €

Julkinen rahoitus 2020
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2020 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nuorisotoiminta 110 000 € 110 000 €

Sosiaali- ja terveysministeriö
Kesäkumi-kampanja 25 000 €

Opintokeskus Sivis
Koulutus 88 993 € 179 890 €

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kotoutumisen tuki 149 599 € 223 000 €

Ulkoministeriö
Humanitaarinen oikeus 65 000 € 65 000 €
Kansainvälinen toiminta 21 620 000 € 19 289 765 €
Yhteensä ulkoministeriö 21 685 000 € 19 354 765 €

Euroopan unioni
Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa(2019-2021) 179 750 € 159 750 €

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen (STEA) 103 050 € 103 140 €
Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen (ME-säätiö) 60 915 € 61 815 €
Yhteensä MIELI Suomen Mielenterveys ry 163 965 € 164 955 €

ECHO, Euroopan komission humanitaarisen avun  
ja pelastuspalvelun pääosasto
Kansainvälinen toiminta 1 800 000 € 5 042 357 €

Julkinen rahoitus yhteensä 30 674 165 € 31 808 473 €
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1. Antti Ahlströmin rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: Harkinnan mukaan sairaiden  
ja apua tarvitsevien auttamiseen

Käyttö 2020

Sosiaalitoiminnan  koordinaatio 
•  STEA-rahoitteisen Kohdataan kylillä ja keskuksissa -projektin 

omarahoitusosuus. Syrjäseudulla asuvien, yksinäisten ja toimintakyvyltään 
heikkojen vanhusten tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen 
kohtaamispaikkojen avulla. 

6 822 €

• Sosiaalitoiminnan koordinaatio. Ystävätoiminnan suunnittelu, kehittäminen 
ja koordinointi. Henkilöstökulut, materiaalit ja painatukset, viestintä ja 
koulutukset

75 000 €

Terveyden edistämisen koordinaatio
•  STEA-rahoitteisen terveyden edistämisen ohjelman omarahoitusosuus. 

Toteutetaan terveyttä edistävää ohjelmaa. 
13 841 €  

Terveyspistetoiminta
•  Terveyspisteiden seurantatiedon, konseptoinnin ja laadun kehittäminen. 

Materiaalit, vapaaehtoisten koulutukset ja tarvikkeet digitaalisen 
seurantatiedon keräämisen, henkilöstökulut.

34 714 €

Omaishoitajien tukitoiminta 
•  STEA-rahoitteisen Omaishoitoperheiden tukitoiminnan kohdennetun 

avustuksen omarahoitusosuus. Omaishoitoperheiden tukeminen 
vapaaehtoistoiminnan avulla, seitsemän piirin alueella.     

9 198 €

Rahasto yhteensä 139 575 €

2. Olga ja Jalmari Välimaan rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: vanhus- ja ystävätoimintaan

Käyttö 2020

Vankilatoiminta 
•  Vankilatoiminnan kehittämisprojekti, toiminnan laajentaminen, kehittäminen 

ja yhteisölähtöisen toiminnan kehittäminen Suomessa. Henkilöstökuluja.
23 176,00 €

•  Ystävätoiminnan kehittäminen. Ystävävälityksen kehittäminen. 
Järjestelmäkulut. 

10 536,00 €

Rahasto yhteensä 33 712,00 €

Selvitys omakatteisten rahastojen käytöstä vuonna 2020
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3. Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra von Troilin rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: Suomen Punaisen Ristin sodan  
ja rauhan aikaiseen toimintaan

Käyttö 2020

SPR Ensiapuryhmätoiminta
• Ensiapuryhmätoiminta. 120 000 €

4. Minna Emilia Friskin rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: Sotasokeitten avustamiseen

Käyttö 2020

Avustuksia viidelle sotasokealle yhteistyössä Sotasokeat ry:n kanssa. 24 000 €

5. Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin rahasto

Käyttötarkoitus: Helsinkiläisten sotainvalidien avustamiseen

Käyttö 2020

Ei käyttöä

6. Dahlströmin rahasto

Käyttötarkoitus: Siirto Katastrofirahastoon tai käyttö muuhun ajankohtaisen
kannatettavaan tarkotukseen SPR:n hallituksen harkinnan mukaan

Käyttö 2020

Vapaaehtoisten digitaaliset palvelut, ekosysteemihanke
•  Avustuksella katettiin Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi -hankkeen 

omavastuu. Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluja, jotka helpottavat 
pääsyä vapaaehtoiseksi sekä vapaaehtoisten ohjausta osastoissa. Palvelut 
rakentuvat Oma Punainen Risti -järjestelmän päälle. Lisäksi hankkeessa 
kehitetään verkkovapaaehtoistoimintaa ja tiedon keruuta. 

6 051 €

•  Perus- ja käyttöpääoman siirto katastrofirahastoon. 487 944 €

Rahasto yhteensä 493 995 €

Kaikki rahastot yhteensä: 811 282 €
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Tilinpäätös

Suomen Punainen Risti
Keskushallinto 

TASE   31.12.2020  31.12.2019
V A S T A A V A A  

PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat oikeudet 4 214 784,23 2 317 065,30

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-alueet  84 093,96 84 093,96
Rakennukset ja rakennelmat  1 843 950,20 1 990 811,09
Koneet ja kalusto  2 392 680,38 2 138 075,86
Ennakkomaksut ja muut kesken-   
eräiset hankinnat  1 595 259,44 5 915 983,98 2 915 610,10 7 128 591,01

Käyttöomaisuusarvopaperit 4 346,87 1 370 013,45

  
Sijoitukset   

Maa-alueet 56 140,96 130 797,90
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 500,00 2 500,00
Muut osakkeet ja osuudet 109 491 097,95 109 549 738,91 104 625 503,98 104 758 801,88

    
OMAKATTEISET RAHASTOT     

Arvopaperit  1 912 757,79 5 489 419,99
Pankkisaamiset 894,64 1 913 652,43 28 975,98 5 518 395,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

 Vaihto-omaisuus 
Tavarat  9 941 053,41  9 461 715,65

Saamiset 
Pitkäaikaiset

Muut saamiset  1 423 777,22  1 045 764,15

Lyhytaikaiset   
Myyntisaamiset järjestön sisäiset 278 601,77 434 738,84
Myyntisaamiset 6 422 493,16  5 040 238,67  
Muut saamiset 5 869 192,13  5 366 590,86  
Siirtosaamiset 4 118 931,16 16 689 218,22 3 871 884,99 14 713 453,36

  
Rahat ja pankkisaamiset  32 648 044,83  36 478 366,06

V A S T A A V A A     Y H T E E N S Ä 182 300 600,10 182 792 166,83
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V A S T A T T A V A A     
  

OMA PÄÄOMA     
Sidotut rahastot

Sidotut ja omakatteiset rahastot 4 788 423,23  5 394 699,50  
Katastrofirahasto 26 740 255,98 31 528 679,21 25 015 625,06 30 410 324,56

Muut rahastot   
Veripalvelun tutkimusrahasto 23 546 309,70 23 546 309,70
Yhteistoimintarahasto 5 017 896,75 28 564 206,45 5 017 896,75 28 564 206,45

Edellisten tilikausien voitto 84 774 211,50  49 726 626,21  
Tilikauden ali-/ylijäämä -320 755,27 84 453 456,23 35 047 585,29 84 774 211,50

  
VIERAS PÄÄOMA   

Pitkäaikainen 
 Rahoituslaitoslainat 3 000 000,00 3 500 000,00

Lyhytaikainen   
   
Rahoituslaitoslainat 500 000,00 500 000,00
Järjestöpankkilaina 1 810 577,99 1 672 113,91
Saadut ennakot 3 889 460,14  6 827 159,21  
Ostovelat piireille 653 837,85  121 993,83  
Ostovelat 5 645 558,28  7 168 730,89  
Muut velat 9 925 334,72  8 290 724,66  
Siirtovelat 12 329 489,23 34 754 258,21 10 962 701,82 35 543 424,32

    

V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä 182 300 600,10 182 792 166,83
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Suomen Punainen Risti
Keskushallinto 

TULOSLASKELMA 

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta 

Tuotot 110 361 100,58 109 150 796,30
 
Kulut 
  Henkilöstökulut -45 575 465,97 -45 875 355,35
  Poistot -2 559 925,00 -2 069 468,54
  Muut kulut -83 847 025,20 -77 869 995,72
  Katetaan katastrofirahasto 10 619 475,11 8 884 763,96

Varsinaisen toiminnan jäämä -11 001 840,48 -7 779 259,35
 

Varainhankinta 

  Lahjoitukset, katastrofirahasto 13 698 872,21 12 879 638,55
  Jäsenmaksut 297 771,00 243 870,37
  Muut tuotot 8 474 640,11 9 171 721,11

  Keräyskulut, katastrofirahasto -1 062 990,73 -1 462 375,05
  Muut kulut -3 148 688,49 -4 298 953,36

Varainhankinnan jäämä 18 259 604,10 16 533 901,62
  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

  Tuotot 9 941 769,94 38 398 622,90
  Kulut -6 146 372,26 -1 526 266,73

Sijoitustoiminnan jäämä 3 795 397,68 36 872 356,17

Yleisavustukset 364 000,00 364 000,00

Tilikauden tulos 11 417 161,30 45 990 998,44

Katastrofirahasto siirto -11 856 162,39 -10 473 175,23
Omakatteiset rahastot siirto 118 245,83 -470 237,92

Tilikauden ali-/ylijäämä -320 755,26 35 047 585,29
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RAHOITUSLASKELMA 
 

2020 2019
Toiminnan rahavirta
Varsinaisen toiminnan rahavirta
Varsinaisen toiminnan tuotot 110 361 100,58 109 150 796,30
Varsinaisen toiminnan kulut -131 973 306,98 -125 814 819,61
 Lyhytaikaisten korottomien 
saamisten muutos -2 270 727,19 -1 216 867,87
Pitkäaikaisten saamisten muutos -378 013,07 194 199,13
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen muutos 2 078 856,46 -1 374 041,38
Poistot 2 559 925,00 2 069 468,54
Varastonmuutos -511 411,72 -758 743,11
Muut oikaisut -4 186 256,89 6 193 257,70
Varsinaisen toiminnan rahavirta yhteensä -24 319 833,81 -11 556 750,30

Varainhankinnan rahavirta
Varainhankinnan tuotot 22 471 283,32 22 295 230,03
Varainhankinnan kulut -4 220 788,41 -5 761 328,41
 Lyhytaikaisten korottomien 
saamisten muutos 241 067,38 -83 864,33
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen muutos -69 095,68 -522 867,20
Varastonmuutos 32 073,96 51 205,14
Varainhankinnan rahavirta yhteensä 18 454 540,57 15 978 375,23

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Käyttöomaisuushankinnat -3 199 720,98 -2 219 047,23
Käyttöomaisuuden myynnit 96 000,00
Keskeneräisten käyttöomaisuuhankintojen muutos 1 320 350,66 -96 983,54
Investoinnit sijoitusomaisuuteen
Korko-, osinko- ja muut sijoutusomaisuuden tuotot 3 232 509,52 4 164 706,50
Sijoitusomaisuuden kulut -5 593 574,00 -1 526 266,73
Annetut pääomalainat 0,00 0,00
 Lyhytaikaisten korottomien 
saamisten muutos 54 203,05 -23 703,08
Sijoitusomaisuuden ostot -85 104 725,87 -82 174 860,26
Sijoitusomaisuuden myynnit 89 950 913,20 104 917 484,67
Investointien rahavirta yhteensä 755 955,58 23 041 330,33

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 0,00 4 000 000,00
Lainojen lyhennykset -861 535,92 -28 000 000,00
Lainojen takaisinmaksu 0,00 0,00
Järjestötili 1 748 471,02 -2 412 800,97
Rahoituksen rahavirta yhteensä 886 935,10 -26 412 800,97

Yleisavustus 364 000,00 364 000,00

Rahavirta yhteensä -3 858 402,56 1 414 154,29

Rahavarat 1.1 36 507 342,04 35 093 187,75
Rahavarojen muutos -3 858 402,57 1 414 154,29
Rahavarat 31.12 32 648 939,47 36 507 342,04
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SUOMEN PUNAINEN RISTI
KESKUSHALLINTO  
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  31.12.2020

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Pysyvät vastaavat ja poistot

Rahoitusvälineet:

SPR soveltaa KPL 5:2a§:n mukaista menetelmää, jossa ne rahoitusvälineet, joiden  arvostaminen käypään arvoon on sallittua, 
arvostetaan taseessa käypään arvoon. Käypänä arvona käytetään rahoitusvälineen tilinpäätöshetken markkina-arvoa.
Mikäli rahoitusvälineellä ei kuitenkaan ole luotettavia markkinoita, johdetaan käypä arvo rahoitusvälineen osien 
tai vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta tai määritetään se hyödyntäen rahoitusmarkkinoilla yleisesti 
hyväksyttyjä arvostusmalleja ja-menetelmiä.

Käyvän arvon realisoitumaton muutos kirjataan tuloslaskelman sijoitus- ja rahoitustoimintaan.

Muut rahoitusvälineet, esimerkiksi osakeindeksilainat, arvostetaan hankintamenoon.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet:

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseesen välittömään hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan.

Muiden omistuksessa oleviin vuokrattuihin tiloihin tehdyt perusparannusmenot kirjataan kuluksi.

Investointeihin saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.

Poistoajat

Pysyvien vastaavien poistojen määrittelyssä on käytetty ennalta 
laadittua poistosuunnitelmaa, joka pääosin perustuu tasapoistoihin.

Poistot perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ja ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5 ja 10 vuotta
Koneet ja kalusto 5 ja 10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat 20 ja 40 vuotta
Keskustoimiston rakennus 4 %

 Saadut avustukset, testamentit ja lahjoitukset

 STEA: lta saatu toiminta-avustus on esitetty tuloslaskelman erässä "yleisavustukset".

 Projektiavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin. Näistä avustuksista
on tuloutettu toteutuneita kuluja vastaava osuus.

Käyttämättömät avustukset on kirjattu siirtovelkoihin ja saatuihin ennakkomaksuihin sekä tilittämättömät annetut 
avustukset maksettuihin ennakkomaksuihin. Saatuihin avustuksiin liittyy palautusvastuita.

Saadut testamentit ja lahjoitukset tuloutetaan, kun testamentti- tai lahjoitussaaminen 
on lopullinen ja lainvoimainen. Keräykset tuloutetaan, kun keräystilitys on valmistunut.

 Kulujen kohdistusperiaatteet

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista.
Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta.

Järjestötoiminta ja keskusyksikköpalvelut sisältävät ne järjestötoiminnan tuotot ja kulut, joita ei olennaisuuden periaate 
huomioiden ole kohdistettu toiminnanaloille, sekä keskustoimiston kautta tuotettujen hallinnollisten palveluiden yhteismäärät.

Rahastot

Sidotut rahastot
Sidottu rahasto muodostetaan taseeseen, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulkopuolisella tahdonilmaisulla
on merkittävästi rajoitettu Suomen Punaisen Ristin hallintoelinten toimintavapautta varojen käyttämisen
suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena rahastona, mikäli niiden varoja on edellytetty hoidettavaksi  
erillään muista varoista. Sidottujen rahastojen varojen käyttö sekä näiden realisoitumattomat ja 
realisoituneet tuotot kohdistetaan rahastojen pääomaan. Siirrot sidottuihin rahastoihin sekä rahastojen käyttö
esitetään tilinpäätöksessä omalla rivillään ennen Tilikauden ylijäämä/ alijäämä riviä.
Suomen Punainen Risti on maksanut omakatteisten rahastojen jakamia avustuksia vuonna 2020. 

Vuoden 2020 aikana osa aiemmin omakatteisina rahastoina käsitellyistä rahastoista on hallituksen päätöksellä siirretty
sidotuiksi rahastoiksi, mutta ei omakatteisiksi rahastoiksi. Lisäksi Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto on yhdistetty
osaksi katastrofirahastoa.

Suomen Punainen Risti kerää varoja katastrofirahastoonsa voidakseen auttaa nopeasti kotimaassa ja 
kansainvälisesti. Katastrofirahastosta rahoitetaan myös pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä.
Rahaston kartuttamiseksi Suomen Punainen Risti järjestää keräyksiä ja muuta varainhankintaa 
sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
Rahastoon otetaan vastaan kohdennettuja lahjoituksia vain Punaisen Ristin toimintaperiaatteiden mukaiseen
toimintaan. Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Rahaston käyttö esitetään varsinaisen toiminnan kyseisen toiminnanalan ryhmässä. Rahaston 
kartuttamisesta muodostunut ylijäämä siirretään rahastoon tilinpäätössiirtona ennen tilikauden 
ylijäämää. Keräyskuluprosentin 20% ylittyessä ylimenevä osuus katetaan järjestön muilla varoilla.

Muut rahastot

Muut rahastot eivät ole käyttötarkoitukseltaan sidottuja.

Yhteistoimintarahasto on hallituksen päätöksellä muodostettu vapaa rahasto, jonka toimintaperiaate on
valtakunnallisesti vahvistaa järjestön yleiskokouksen toimintalinjauksen tavoitteiden toteutumista 
kehityshankkeiden avulla. Hallitus päättää vuosittain rahastoitavasta osuudesta, joka pohjautuu Kontti-ketjun
tulokseen ja kunkin vuoden hyväksyttyyn tuotonjakomalliin. Rahastoitava osuus ja rahaston käyttö
käsitellään oman pääoman sisäisenä siirtona.

Covid-19

Suomen Punainen Risti aloitti keväällä 2020 Korona-operaation, jossa tuetaan ihmisiä, jotka korona-pandemian
aikana tai sen seurauksena ovat joutuneet aiempaa haavoittuvampaan asemaan. Suomen Punainen Risti on vuoden
2020 aikana saanut pandemiaan liittyvän toiminnan tukemiseen avustuksia ja lahjoituksia eri yrityksiltä ja yksityisiltä
lahjoittajilta katastrofirahastoon niin kotimaahan kuin kansainväliseenkin toimintaan yhteensä 1.771.941,81 euroa.
Avustus- ja lahjoitusvaroja on käytetty vuoden 2020 aikana yhteensä 1.054.137,61 euroa, osa lahjoituksista
on siirretty Suomen Punaisen Ristin piireille ja osastoille toiminnan tukemiseen. Toiminta jatkuu edelleen ja loput 
vuonna 2020 saaduista lahjoitusvaroista on tarkoitus käyttää vuoden 2021 aikana.

Suomen Punaisen Ristin varsinaiseen toimintaan liittyvät muut kuin Korona-operaatioon liittyvät kulut vuonna 2020
ovat olleet osittain aiempaa alhaisemmat, koska osa Suomen Punaisen Ristin suunnittelemista koulutus- ja muista
tapahtumista on jouduttu peruuttamaan tai järjestämään etätapahtumina. Suomen Punainen Risti jatkaa toimintaansa
ja tapahtumien sekä koulutusten järjestämistä vuoden 2021 aikana viranomaismääräysten mukaisesti ja niiden
sallimissa rajoissa. Vaihtoehtoisia toimintamuotoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Pandemian mahdollisella
pitkittymisellä voi olla merkittävä vaikutus yhdistyksen tuottoihin ja toiminnan järjestämisen mahdollisuuksiin.

Korona-pandemian seurauksena Kontti- kierrätystavarataloketjun myymälät suljettiin asiakkailta maaliskuussa ja
avattiin uudelleen vasta kesäkuun alussa. Pandemia vaikutti myös face-to-face- varainhankinnan toimintaan.
Näistä syistä johtuen sekä Kontti-tavarataloissa että varainhankinnan face-to-face- toiminnassa sekä SPR:n
henkilöstöravintolassa osa henkilöstöstä oli lomautettuna vuoden 2020 aikana.

Laki työnajantan tyel- maksujen väliaikaisesta alennuksesta korona-pandemian vuoksi ajalle 1.5.-31.12.2020
pienensi Suomen Punaisen Ristin palkkasivukuluja. Väliaikainen tyel- maksun alennus oli 2,6% kyseisellä aikavälillä
maksetuista palkoista.
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Rahastot

Sidotut rahastot
Sidottu rahasto muodostetaan taseeseen, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulkopuolisella tahdonilmaisulla
on merkittävästi rajoitettu Suomen Punaisen Ristin hallintoelinten toimintavapautta varojen käyttämisen
suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena rahastona, mikäli niiden varoja on edellytetty hoidettavaksi  
erillään muista varoista. Sidottujen rahastojen varojen käyttö sekä näiden realisoitumattomat ja 
realisoituneet tuotot kohdistetaan rahastojen pääomaan. Siirrot sidottuihin rahastoihin sekä rahastojen käyttö
esitetään tilinpäätöksessä omalla rivillään ennen Tilikauden ylijäämä/ alijäämä riviä.
Suomen Punainen Risti on maksanut omakatteisten rahastojen jakamia avustuksia vuonna 2020. 

Vuoden 2020 aikana osa aiemmin omakatteisina rahastoina käsitellyistä rahastoista on hallituksen päätöksellä siirretty
sidotuiksi rahastoiksi, mutta ei omakatteisiksi rahastoiksi. Lisäksi Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto on yhdistetty
osaksi katastrofirahastoa.

Suomen Punainen Risti kerää varoja katastrofirahastoonsa voidakseen auttaa nopeasti kotimaassa ja 
kansainvälisesti. Katastrofirahastosta rahoitetaan myös pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä.
Rahaston kartuttamiseksi Suomen Punainen Risti järjestää keräyksiä ja muuta varainhankintaa 
sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
Rahastoon otetaan vastaan kohdennettuja lahjoituksia vain Punaisen Ristin toimintaperiaatteiden mukaiseen
toimintaan. Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Rahaston käyttö esitetään varsinaisen toiminnan kyseisen toiminnanalan ryhmässä. Rahaston 
kartuttamisesta muodostunut ylijäämä siirretään rahastoon tilinpäätössiirtona ennen tilikauden 
ylijäämää. Keräyskuluprosentin 20% ylittyessä ylimenevä osuus katetaan järjestön muilla varoilla.

Muut rahastot

Muut rahastot eivät ole käyttötarkoitukseltaan sidottuja.

Yhteistoimintarahasto on hallituksen päätöksellä muodostettu vapaa rahasto, jonka toimintaperiaate on
valtakunnallisesti vahvistaa järjestön yleiskokouksen toimintalinjauksen tavoitteiden toteutumista 
kehityshankkeiden avulla. Hallitus päättää vuosittain rahastoitavasta osuudesta, joka pohjautuu Kontti-ketjun
tulokseen ja kunkin vuoden hyväksyttyyn tuotonjakomalliin. Rahastoitava osuus ja rahaston käyttö
käsitellään oman pääoman sisäisenä siirtona.

Covid-19

Suomen Punainen Risti aloitti keväällä 2020 Korona-operaation, jossa tuetaan ihmisiä, jotka korona-pandemian
aikana tai sen seurauksena ovat joutuneet aiempaa haavoittuvampaan asemaan. Suomen Punainen Risti on vuoden
2020 aikana saanut pandemiaan liittyvän toiminnan tukemiseen avustuksia ja lahjoituksia eri yrityksiltä ja yksityisiltä
lahjoittajilta katastrofirahastoon niin kotimaahan kuin kansainväliseenkin toimintaan yhteensä 1.771.941,81 euroa.
Avustus- ja lahjoitusvaroja on käytetty vuoden 2020 aikana yhteensä 1.054.137,61 euroa, osa lahjoituksista
on siirretty Suomen Punaisen Ristin piireille ja osastoille toiminnan tukemiseen. Toiminta jatkuu edelleen ja loput 
vuonna 2020 saaduista lahjoitusvaroista on tarkoitus käyttää vuoden 2021 aikana.

Suomen Punaisen Ristin varsinaiseen toimintaan liittyvät muut kuin Korona-operaatioon liittyvät kulut vuonna 2020
ovat olleet osittain aiempaa alhaisemmat, koska osa Suomen Punaisen Ristin suunnittelemista koulutus- ja muista
tapahtumista on jouduttu peruuttamaan tai järjestämään etätapahtumina. Suomen Punainen Risti jatkaa toimintaansa
ja tapahtumien sekä koulutusten järjestämistä vuoden 2021 aikana viranomaismääräysten mukaisesti ja niiden
sallimissa rajoissa. Vaihtoehtoisia toimintamuotoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Pandemian mahdollisella
pitkittymisellä voi olla merkittävä vaikutus yhdistyksen tuottoihin ja toiminnan järjestämisen mahdollisuuksiin.

Korona-pandemian seurauksena Kontti- kierrätystavarataloketjun myymälät suljettiin asiakkailta maaliskuussa ja
avattiin uudelleen vasta kesäkuun alussa. Pandemia vaikutti myös face-to-face- varainhankinnan toimintaan.
Näistä syistä johtuen sekä Kontti-tavarataloissa että varainhankinnan face-to-face- toiminnassa sekä SPR:n
henkilöstöravintolassa osa henkilöstöstä oli lomautettuna vuoden 2020 aikana.

Laki työnajantan tyel- maksujen väliaikaisesta alennuksesta korona-pandemian vuoksi ajalle 1.5.-31.12.2020
pienensi Suomen Punaisen Ristin palkkasivukuluja. Väliaikainen tyel- maksun alennus oli 2,6% kyseisellä aikavälillä
maksetuista palkoista.
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
2020 2019

1. Varsinainen toiminta 
 

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 110 361 100,58 109 150 796,30
 

Kotimaan valmiustoiminta
Tuotot

STEA-tuotot 685 686,13 895 506,02
Muut tuotot 236 781,98 367 195,79
Tuotot yhteensä 922 468,11 1 262 701,81

Kulut
Henkilöstökulut 666 284,52 794 477,36
Muut kulut 1 147 780,38 1 511 299,25
Kulut yhteensä 1 814 064,90 2 305 776,61

Katetaan katastrofirahastosta 616 975,58 590 617,89
Katetaan sidotuista rahastoista 120 000,00 68 573,63

Kotimaan valmiustoiminta yhteensä -154 621,21 -383 883,28

Hyvinvointi- ja terveystoiminta
Tuotot

STEA-tuotot 1 481 632,88 1 417 810,23
Muut tuotot 165 634,89 167 601,40
Tuotot yhteensä 1 647 267,77 1 585 411,63

Kulut
Henkilöstökulut 650 117,66 683 931,81
Muut kulut 1 956 631,13 1 766 179,31
Kulut yhteensä 2 606 748,79 2 450 111,12

Katetaan katastrofirahastosta 113 436,86 3 817,83
Katetaan sidotuista rahastoista 173 286,44 157 330,04
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla 114 467,44 74 616,29

Hyvinvointi- ja terveystoiminta yhteensä -558 290,28 -628 935,33

Maahanmuuttotyö
Tuotot

STEA-tuotot 695 257,59 606 535,22
Muut tuotot 373 707,68 502 536,34
Tuotot yhteensä 1 068 965,27 1 109 071,56

Kulut
Henkilöstökulut 439 940,57 519 684,32
Muut kulut 736 179,73 758 053,90
Kulut yhteensä 1 176 120,30 1 277 738,22

Katetaan katastrofirahastosta 39 652,05 30 298,92
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla 0,00 49 000,00

Maahanmuuttotyö yhteensä -67 502,98 -89 367,74

Järjestökehitys
Tuotot

STEA-tuotot 232 469,36 260 334,01
Muut tuotot 98 497,05 75 871,82
Tuotot yhteensä 330 966,41 336 205,83

Kulut
Henkilöstökulut 635 391,55 662 578,74
Muut kulut 663 661,29 645 025,97
Kulut yhteensä 1 299 052,84 1 307 604,71

Katetaan katastrofirahastosta 22 446,04 0,00
Katetaan sidotuista rahastoista 6 051,31 6 300,60
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla 46 342,56

Järjestökehitys yhteensä -893 246,52 -965 098,28
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Kansainvälinen toiminta
Tuotot

Avustukset valtiolta 21 391 905,83 17 810 132,00
Muut tuotot 7 917 999,82 3 466 861,38
Tuotot yhteensä 29 309 905,65 21 276 993,38

Kulut
Henkilöstökulut 5 904 921,63 5 613 759,57
Raha- ja materiaaliapu 33 022 777,15 24 691 083,24
Avustustoiminta yhteensä 38 927 698,78 30 304 842,81

Katetaan katastrofirahastosta 9 723 681,06 8 260 029,32
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla 0,00 648 380,09

Kansainvälinen toiminta yhteensä 105 887,93 -119 440,02

 
Turvatalot 

Tuotot
STEA-tuotot 1 489 639,67 1 446 713,27
Avustukset kunnilta 1 123 965,83 1 181 000,00
Muut tuotot 97 034,18 107 323,49
Tuotot yhteensä 2 710 639,68 2 735 036,76

Kulut
Henkilöstökulut 2 695 673,60 2 688 886,83
Muut kulut 703 719,53 651 616,61
Kulut yhteensä 3 399 393,13 3 340 503,44

Katetaan katastrofirahastosta 56 064,80 0,00
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla 240 348,26 46 422,83

Turvatalot yhteensä -392 340,39 -559 043,85

Kontti-ketju
Tuotot

Myynti 12 172 429,30 14 948 409,36
Avustukset valtiolta 638 876,86 869 243,22
Muut tuotot 159 280,83 182 264,67
Tuotot yhteensä 12 970 586,99 15 999 917,25

Kulut
Henkilöstökulut 4 431 736,47 4 547 521,91
Muut kulut 5 193 558,59 6 155 631,62
Piirien osuus tuloksesta 0,00 1 138 000,00
Poistot 6 537,77 30 710,48
Katastrofirahaston osuus tuloksesta 1 112 918,05 1 666 584,42
Kulut yhteensä 10 744 750,88 13 538 448,43

Kontti-ketju yhteensä 2 225 836,11 2 461 468,82

Veripalvelu  
Tuotot

Liikevaihto 57 236 556,16 58 792 453,58
Toiminnan muut tuotot 2 655 879,31 4 020 916,98
Tuotot yhteensä 59 892 435,47 62 813 370,56

Kulut
Henkilöstökulut 24 488 699,68 24 048 049,85
Materiaalit ja palvelut 14 685 717,95 14 967 286,43
Vuokrat 4 710 391,40 4 705 889,81
Poistot 2 111 762,93 1 700 993,48  
Muut kulut 14 017 184,31 13 941 182,51
Kulut yhteensä 60 013 756,27 59 363 402,08

Veripalvelu yhteensä -121 320,80 3 449 968,48
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Keskustoimistopalvelut 
Tuotot

STEA- tuotot 290 992,66 292 797,50
Muut tuotot 1 216 872,53 1 739 290,02
Tuotot yhteensä 1 507 865,19 2 032 087,52

Kulut
Henkilöstökulut 5 662 700,31 6 316 464,96
Poistot 414 061,26 337 764,58
Muut kulut 6 624 564,74 6 322 786,16
Kulut yhteensä 12 701 326,31 12 977 015,70

Katetaan katastrofirahastosta 47 218,72 0,00
Keskustoimistopalvelut yhteensä -11 146 242,40 -10 944 928,18

Varsinaisen toiminnan Tuotto-/Kulujäämä -11 001 840,48 -7 779 259,35
  

 2. Sijoitus- ja rahoitustoiminta
  

 Tuotot
  Osinkotuotot  56 552,66 187 208,06

 Vuokratuotot 1 417 292,95 2 082 580,13  
 Korkotuotot 3 123,92 151 272,41

Luovutusvoitto 1 402 814,14 25 917 840,53
Sijoitustoiminnan käyvän arvon muutos 6 687 417,36 9 733 916,40
Muut tuotot 374 568,91 325 805,37
Tuotot yhteensä 9 941 769,94 38 398 622,90  

Kulut  
Korkokulut 119 505,25 168 325,76
Luovutustappio 4 144 250,39 238 946,76
Muut kulut 1 882 616,62 1 118 994,21
Kulut yhteensä 6 146 372,26 1 526 266,73
Sijoitustoiminnan käyvän arvon muutos 0,00 0,00
Kulut yhteensä 6 146 372,26 1 526 266,73

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 3 795 397,68 36 872 356,17

3. Jäsenmaksut  

Keskustoimisto 297 864,25 243 870,37
Piirit ja osastot 933 689,00 1 021 555,00
Koko järjestön jäsenmaksut 1 231 553,25 1 265 425,37

 
 

 4. Tilintarkastajan palkkiot

1. Tilintarkastuspalkkiot 69 000,00 69 000,00
2. Avustustilityspalkkiot 33 250,00 50 951,00
3. Veropalvelut 78 296,20 62 065,00
4. Muut palkkiot 7 300,00 57 546,00
Yhteensä 187 846,20 239 562,00

5. Henkilöstökulut yhteensä

Palkat 37 930 193,11 36 959 369,50
Palkkiot 62 741,37 127 236,69
Eläkekulut 6 170 940,53 7 478 671,95
Muut henkilösivukulut 1 411 590,96 1 310 077,20
Tuloslaskelman henkilöstökulut 45 575 465,97 45 875 355,34

               Keskimääräinen henkilölukumäärä  

Keskustoimisto 213 214
Turvatalot 71 68
Kontti-toiminta 85 80
Veripalvelu 423 425

792 787
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT  

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:  
  

 1. Pysyvien vastaavien muutokset 2020 2019
 Aineettomat oikeudet  

Menojäännös 1.1. 2 317 065,30 1 951 480,57
Lisäykset 3 935 074,28 1 507 408,07
Vähennykset -534 751,81 -32 095,00
Menojäännös ennen poistoja 5 717 387,77 3 426 793,64
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -1 502 603,54 -1 109 728,34
Menojäännös 31.12. 4 214 784,23 2 317 065,30

 Rakennukset ja rakennelmat
Menojäännös 1.1. 1 990 811,09 1 885 510,46
Lisäykset 0,00 221 912,14
Menojäännös ennen poistoja 1 990 811,09 2 107 422,60
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -146 860,89 -116 611,51
Menojäännös 31.12. 1 843 950,20 1 990 811,09

Koneet ja kalusto
Menojäännös 1.1. 2 138 075,86 2 449 382,53
Lisäykset 1 399 028,83 513 115,72
Menojäännös ennen poistoja 3 537 104,69 2 962 498,25
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -1 144 424,31 -824 422,39
Menojäännös 31.12. 2 392 680,38 2 138 075,86

Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat
Menojäännös 1.1. 2 915 610,10 2 818 626,56
Lisäykset 3 875 937,23 1 372 300,38
Vähennykset -5 196 287,89 -1 275 316,84
Menojäännös 31.12. 1 595 259,44 2 915 610,10

Sijoituskiinteistöt
Menojäännös 1.1. 0,00 704 114,59
Menojäännös ennen poistoja 0,00 704 114,59
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00
Luovutus 0,00 -704 114,59
Menojäännös 31.12. 0,00 0,00

 2. Muut osakkeet ja osuudet
 

      Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet  

Korkorahastot 
Käypä arvo  54 796 444,50 56 439 778,99
Hankinta-arvo  53 365 391,51 52 376 852,05
Erotus 1 431 052,99 4 062 926,94

Osakkeet ja osakerahastot 
Käypä arvo  46 729 169,69 39 599 842,35
Hankinta-arvo 39 399 582,91 33 913 084,26
Erotus 7 329 586,78 5 686 758,09

Käypä arvo yhteensä 101 525 614,19 96 039 621,34

Sijoitusomaisuuden käyvän arvon ja 
hankinta-arvon arvonmuutos 8 760 639,77 9 749 685,03
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      Muut osakkeet ja osuudet  

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet
Kirjanpitoarvo 7 930 436,12 8 199 391,32

Muut osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo 4 346,87 1 370 013,45

Muut arvopaperit
Kirjanpitoarvo 37 547,64 388 991,32

Yhteensä 109 497 944,82 105 998 017,43
 

    Omistukset muissa yrityksissä  

Nimi, Kotipaikka
Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsinki

Osuus 25 %
Oma pääoma -111 855,50
Oma pääoma pääomalainat huomioiden 438 144,50

Tulos -496 326,20

3. Siirtosaamiset  
  
Saamiset ministeriöltä 292 633,00 140 166,00
EU/ECHO:lta saamisia 764 534,08 839 579,57
Muut pakolliset eläke-ja vakuutusmaksut- saamiset 10 446,49 0,00
Keskustoimiston muut siirtosaamiset yhteensä 1 087 333,91 712 219,37
Kontti-ketjun siirtosaamiset 708 655,68 746 041,43
Veripalvelun siirtosaamiset 1 211 855,06 1 326 493,99

 Yhteensä  4 075 458,22 3 764 500,36
 
 

 4. Saamiset muilta SPR:n yksiköiltä  

 Myyntisaamiset piireiltä 31.12. 273 072,12 425 500,38
 Myyntisaamiset osastoilta 31.12. 5 529,65 9 238,46
  Myyntisaamiset yhteensä 278 601,77 434 738,84
 
 Siirtosaamiset piireiltä 31.12. 4 285,97 61 553,09
 Siirtosaamiset osastoilta 31.12. 39 186,97 45 831,54

Siirtosaamiset yhteensä 43 472,94 107 384,63
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset 2020 2019

  Omakatteiset ja muut sidotut rahastot yhteensä

Pääoma 1.1. 5 394 699,50 4 924 461,58
Tuotot 160 190,75 268 939,40
Myyntitappiot -251 827,02 -855,47
Avustukset -323 337,75 -282 285,03
Kulut 7 669,46 -2 782,02
Arvonmuutos (* 288 971,95 487 221,04
Velat SPR:lle 0,00 -122 138,91
Siirto katastrofirahastoon -487 943,66 0,00
Oma pääoma 31.12. 4 788 423,23 5 272 560,59

 
Omakatteiset rahastot rahastoittain

Jaakko Bascharoffin rahasto
 Pääoma 1.1. 1 912 992,45 1 676 715,24

Tuotot 71 579,87 87 190,15
Myyntitappiot -81 642,32 -277,34
Avustukset 0,00 -7 690,73
Kulut 2 514,57 -901,93
Arvonmuutos 73 479,96 157 957,06
Velat SPR:lle 0,00 -6 828,21
Oma pääoma 31.12. 1 978 924,53 1 906 164,24

Sidotut rahastot rahastoittain
Antti Ahlström nuoremman rahasto

 Pääoma 1.1. 1 600 649,90 1 480 270,42
Tuotot 38 995,08 79 982,58
Myyntitappiot -74 893,36 -254,43
Avustukset -139 575,19 -103 420,84
Kulut 2 306,70 -827,37
Arvonmuutos 94 831,78 144 899,54
Velat SPR:lle 0,00 -84 985,14
Oma pääoma 31.12. 1 522 314,91 1 515 664,76

 Irene ja Julius Friskin rahasto
Pääoma 1.1. 56 775,29 52 873,80
Tuotot 1 376,76 2 823,87
Myyntitappiot -2 644,18 -8,98
Avustukset 0,00 -4 000,00
Kulut -5,34 -29,22
Arvonmuutos 3 348,13 5 115,82
Oma pääoma 31.12. 58 850,66 56 775,29

 Minna Emilia Friskin rahasto
Pääoma 1.1. 382 188,00 362 404,29
Tuotot 9 545,53 19 578,79
Myyntitappiot -18 333,01 -62,28
Avustukset -24 000,00 -35 000,00
Kulut 564,65 -202,49
Arvonmuutos 23 213,70 35 469,69
Oma pääoma 31.12. 373 178,87 382 188,00

 Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra Birger von Troilin rahasto
Pääoma 1.1. 785 400,23 736 429,79
Tuotot 20 480,94 42 008,33
Myyntitappiot -39 335,38 -133,63
Avustukset -120 000,00 -68 573,63
Kulut 1 211,52 -434,56
Arvonmuutos 49 807,41 76 103,93
Velat SPR:lle 0,00 -11 063,91
Oma pääoma 31.12. 697 564,72 774 336,32
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 Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin muistorahasto
Pääoma 1.1. 21 005,80 20 031,18
Tuotot 760,50 1 559,85
Myyntitappiot -1 460,60 -4,96
Avustukset 0,00 -3 390,00
Kulut 44,99 -16,15
Arvonmuutos 1 849,44 2 825,88
Oma pääoma 31.12. 22 200,13 21 005,80

 Olga ja Jalmari Välimaan rahasto
Pääoma 1.1. 158 495,85 173 650,11
Tuotot 6 752,68 13 850,38
Myyntitappiot -12 969,09 -44,04
Avustukset -33 711,25 -53 909,20
Kulut 399,44 -143,28
Arvonmuutos 16 421,78 25 091,88
Velat SPR:lle 0,00 -16 860,25
Oma pääoma 31.12. 135 389,41 141 635,60

 Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto
Pääoma 1.1. 477 191,98 422 086,75
Tuotot 10 699,39 21 945,45
Myyntitappiot -20 549,08 -69,81
Avustukset -6 051,31 -6 300,63
Kulut 632,93 -227,02
Arvonmuutos 26 019,75 39 757,24
Velat SPR:lle 0,00 -2 401,40
Siirto katastrofirahastoon -487 943,66 0,00
Oma pääoma 31.12. 0,00 474 790,58

 Katastrofirahasto

 Katastrofirahasto 1.1. 25 015 625,06 23 427 213,79
Lahjoitukset katastrofirahastoon 11 300 039,04 10 282 486,15
Testamentit katastrofirahastoon 1 285 915,12 930 567,98
Kontti-ketjun osuus tuotosta kat.rahastoon 1 112 918,05 1 666 584,42
Sidotun rahaston siirto katastrofirahastoon 487 943,64 0,00
Keräyskulut -1 842 709,82 -2 406 463,32

Josta henkilöstökuluja -779 719,09 -944 088,27
Muilla tuotoilla katettavat keräyskulut 0,00 0,00
Käytetty ulkomailla -9 723 681,06 -8 260 029,32
Käytetty kotimaassa -895 794,05 -624 734,64

 Katastrofirahasto 31.12. 26 740 255,98 25 015 625,06

Veripalvelun tutkimusrahasto

SPR:n hallitus on tehnyt päätöksen SPR:n omaan pääomaan perustettavasta vapaasta rahastosta, jonka tarkoituksena 
on Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Vuonna 2019 hallitus päätti, että Veripalvelun 
tutkimustoiminnan tukemista varten perustetun vapaan rahaston alkupääomaksi tulee Veripalvelurahaston 
pääoma (23 546 309 €).

Veripalvelurahasto 1.1. 0,00 23 546 309,70
Veripalvelurahasto 31.12. 0,00 0,00

Veripalvelun tutkimusrahasto 1.1. 23 546 309,70 0,00
Veripalvelun tutkimusrahasto 31.12. 23 546 309,70 23 546 309,70
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 Yhteistoimintarahasto  

Yhteistoimintarahasto 1.1. 5 017 896,75 630 545,00
Siirto voittovaroista 0,00 4 387 351,75
Yhteistoimintarahasto 31.12. 5 017 896,75 5 017 896,75

 Kertyneet ylijäämät 1.1. 84 774 211,50 54 113 977,96
Siirto yhteistoimintarahastoon 0,00 -4 387 351,75
Tilikauden ylijäämä -320 755,27 35 047 585,29
Kertyneet ylijäämät 31.12. 84 453 456,23 84 774 211,50

 2. Siirtovelat  
 Lomapalkkavelka ja sosiaalikulut 3 274 766,15 2 956 479,60

Muut pakolliset eläke-ja vakuutusmaksut- velat 189 411,89 236 622,57
Hyvä Joulumieli-keräys   (SPR/MLL) 620 095,28 185 918,80
STEA- käyttämätön avustus 1 035 248,86 770 199,63
Muut käyttämättömät kotimaan avustukset 264 687,01 318 360,44

 Keskustoimiston muut siirtovelat yhteensä 1 677 209,53 1 814 383,27
 Veripalvelun siirtovelat 5 088 824,00 4 081 163,22

Konttiketjun siirtovelat 120 286,55 44 776,13
 Yhteensä 12 270 529,27 10 407 903,66

    
 3. Velat muille SPR:n yksiköille  

 Ostovelat piireille 31.12. 653 837,85 121 993,83
  Ostovelat osastoille 31.12. 54 059,50 43 464,98

Ostovelat yhteensä 707 897,35 165 458,81

 Siirtovelat piireille 31.12. 3 561,19 483 241,58
Siirtovelat osastoille 31.12. 55 346,07 71 335,91

 Siirtovelat Ensiapu Oy 31.12. 52,70 220,67
 Yhteensä 58 959,96 554 798,16

 Lainavelat osastoille 31.12. 1 810 577,99 1 672 113,91
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

 1. Velat, joiden vakuudeksi on annettu  omaisuutta 2020 2019
      ja annettujen vakuuksien arvo

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Yrityslaina 3 500 000,00 4 000 000,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset 11 487 680,00 11 487 680,00
Bulevardi 5 osakkeita 11 000 000,00 11 000 000,00

 Yleispanttaussopimus
Tullihallitukselle talletustodistus nro 474787, 2 500,00 2 500,00
tilillä FI3414282400004113 olevat varat.

Veripalvelun vuokravakuudeksi pantatut talletukset 703 467,23 164 814,96

 2. Leasingvastuut
 Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 572 811,13 588 863,24
Myöhemmin maksettavat 302 313,37 388 949,64

875 124,50 977 812,88

Yllä eritellyt leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.
 

 3. Veripalvelun vuokravastuut

Toimitilojen vuokravastuut:
Seuraavalla kaudella maksettavat 6 358 722,09 5 102 827,20
Myöhemmin maksettavat 19 595 342,38 25 988 117,57

25 954 064,47 31 090 944,77
4. Veripalvelun muut vastuut

Kone- ja laitevuokrat:
Seuraavalla kaudella maksettavat 158 365,84 151 633,82
Myöhemmin maksettavat 149 905,77 286 795,71

308 271,61 438 429,53
5. Kontti-ketjun vuokravastuut

Liiketilojen vuokravastuut:
Seuraavalla kaudella maksettavat 2 751 271,00 2 295 773,45
Myöhemmin maksettavat 1 777 209,00 2 070 928,35

4 528 480,00 4 366 701,80
 6. Maanvuokravastuu

Maanvuokravastuut:
Seuraavalla kaudella maksettavat 39 515,19 38 790,51
Myöhemmin maksettavat 632 243,04 659 438,67

671 758,23 698 229,18
7. Hallintaoikeus

 Testamentillla saatuihin, arvoltaan 130 000 euron asunto-osakkeisiin sisältyy hallintaoikeus 
eloonjääneelle aviopuolisolle. 
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 Testamentillla saatuihin, arvoltaan 130 000 euron asunto-osakkeisiin sisältyy hallintaoikeus 
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUS      
 
       
Helsingissä,  16. huhtikuuta 2021       
       
         

       

Elli Aaltonen   Ann-Mari Audas-Willman  Laura Musta  
puh.joht.   varapuh.joht.  varapuh.joht.  
       
       

       
Harri Virta   Outi Forsblom  Harri Jokiranta  
varapuh.joht.   jäsen  jäsen  
       
       

       
Katja Kuusela    Marju Pihlajamaa  Jarno Rasinkangas   
jäsen   jäsen  jäsen  
        
       

Ruut Rissanen   Kristiina Kumpula    
jäsen   pääsihteeri    
       
       

       
       

Tilinpäätösmerkintä       

       
        
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus      
 
       
       
Helsingissä,           
    
Pricewaterhouse Coopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö      
       
       
        

Samuli Perälä     
KHT    
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PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI 
Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi   
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8 

 

Tilintarkastuskertomus 
Suomen Punaisen Ristin valtuustolle 

Tilinpäätöksen tilintarkastus  

Lausunto  
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomen Punaisen Ristin toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Tilintarkastuksen kohde 
Olemme tilintarkastaneet Suomen Punaisen Ristin – Finlands Röda Kors -nimisen julkisoikeudellisen yhdistyksen 
(”Suomen Punainen Risti”) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskel-
man, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausunnon perustelut  
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä.  

Riippumattomuus 
Olemme riippumattomia Suomen Punaisesta Rististä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mu-
kaiset eettiset velvollisuutemme. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja pääsihteerin velvollisuudet 
Hallitus ja pääsihteeri vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaa-
timukset. Hallitus ja pääsihteeri vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeel-
liseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä.  

Hallitus ja pääsihteeri ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos 
yhteisö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai-
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vää-
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rinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että vir-
heestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen val-
vonnan sivuuttamista. 

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk-
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhteisön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja pääsihteerin ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopää-
töksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennes-
sä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 
yhteisö pysty jatkamaan toimintaansa. 

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteel-
lisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet  

Muu informaatio  
Hallitus ja pääsihteeri vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosi-
kertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksemme.  

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritet-
taessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toiminta-
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kertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen so-
vellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.  

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen virheel-
lisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

 

Helsingissä  

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 

 

Samuli Perälä 
KHT 
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Suomen Punaisen Ristin luottamuselinten toiminta 2020

Yleiskokoukseen 5.9.2020 asti:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Ollila Pirkko-Liisa
Kuntze Päivi

Jäsenet Aho Minttu
Huttunen Mari
Jansson Leif
Jokiranta Harri
Kinnari Leila
Kojo Katariina
Käki Esko
Lehikoinen Emmi
Lemström Margita
Murto Pasi
Mustonen Juha
Nahkiaisoja Riitta
Nieminen Kari
Nuora Kukka
Parkkari Juhani
Päivinen Jenni
Raatikainen Petri
Salo Veli-Matti
Sjöberg Barbro
Tanskanen Alpo
Virta Harri
Väisänen Teemu
Yli-Pirilä Pia

Ministeriöiden
edustajat

Bruun Anna
Iivari Annakaisa
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Siitonen Simo
Suurpää Johanna

Yleiskokouksesta 5.9.2020 lähtien:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Kari Otto
Kuntze Päivi

Jäsenet Blomberg Anders
Bäck Anne
Hämäläinen Taina
Ihalainen Harri
Karine Eija
Kinnari Leila
Kojo Katariina
Kuokkanen Hannu
Lehikoinen Emmi
Leiwo Kaisa
Lindholm Max
Lindman Gun
Nahkiaisoja Riitta
Piri Pekka
Pulkkinen Olli
Raatikainen Petri
Raita Petri
Rantala Karoliina
Saloniemi Pia
Sjöberg Barbro
Särkimäki Lasse
Turkulainen Juha
Wallenius Satu

Ministeriöiden
edustajat

Kohvakka Kimmo
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Siitonen Simo
Suurpää Johanna
Taarna Varpu
Tervo Sini

Valtuusto

Kokoontui etäyhteydellä kaksi kertaa käsitellen sääntömääräisiä asioita kuten tilinpäätös, vastuuvapauden 
myöntäminen, jäsenmaksun suuruus ja sääntömuutokset (taloussääntöihin sekä muihin johtosääntöihin). 
Lisäksi käsiteltiin muun muassa koronatilannetta, ilmastokysymyksiä sekä avun uusia kasvoja.
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Yleiskokoukseen 5.9.2020 asti:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat

Torstila Pertti
Audas-Willman Ann-Mari
Kari Otto
Laitinen Sami

Jäsenet Backman Henri
Forsblom Outi
Karine Eija
Kuusela Katja
Pihlajamaa Marju
Suokas Markku

Yleiskokouksesta 5.9.2020 lähtien:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat

Aaltonen Elli
Audas-Willman Ann-Mari
Musta Laura
Virta Harri

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

Hallitus

Kokoontui 12 kertaa käsitellen 186 asiaa kuten talous, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, toimintalin-
jauksen päätavoitteiden toteutumisen raportointi, uusien jäsenten hyväksyminen sekä laitosten johtajien 
raportit säännöllisesti. Lisäksi käsiteltiin muun muassa yleiskokouksen valmistelua ja päätösten toteutta-
mista, eri linjausten päivityksiä, yhteisten tukipalvelujen kehittämistä sekä koronatilannetta.

Talous- ja kehittämisvaliokunta

Kokoontui kerran etäyhteydellä käsitellen 10 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Audas-Willman Ann-Mari
Lumme-Tuomala Riitta

Jäsenet Hokkanen Matti
Kainulainen Harri
Kuokkanen Hannu
Mäkinen Hannu
Piispanen Elina
Rasinkangas Jarno

Ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta

Kokoontui kerran seminaariin keväällä 2020.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Kuusela Katja
Piri Pekka

Jäsenet Forsblom Outi
Grönlund Henrietta
Hanén Tom
Jokiranta Harri
Lehtimäki Kati
Leinonen Teemu
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Konttijohtokunta

Kokoontui kolme kertaa käsitellen 31 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Pihlajamaa Marju
Kumpula Kristiina

Jäsenet Aro Timo
Freese Olli
Kaukiainen Petri
Kiiskinen Ilpo
Levänen Antero

Yleiskokoukseen 5.9.2020 asti:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Laitinen Sami
Kojo Katariina

Jäsenet Aho Noora
Nieminen Riitta
Rönnqvist Yannika
Sandström Henrika
Wallenius Tytti

Yleiskokouksesta 5.9.2020 lähtien:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Musta Laura
Mäntysaari Sanna

Jäsenet Abdi Mohamed Caydaruus
Backman Richard
Henriksson Sofia
Järvinen Enni
Penttilä Roosa

Nuorisotoimikunta

Kokoontui viisi kertaa käsitellen 66 asiaa.

Veripalvelun johtokunta

Kokoontui viisi kertaa käsitellen 84 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Komi Kirsi
Suokas Markku

Jäsenet Kronman Gunvor
Martikainen Tarmo
Rämö Eero
Siitonen Simo

Nuorten turvatalojen johtokunta

Kokoontui kolme kertaa käsitellen 28 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Laitinen Sami
Kumpula Kristiina

Jäsenet Ahlström Mari
Honkatukia Päivi
Karine Eija
Salmi Ronja
Savolainen Pentti
Warma-Lehtinen Eija
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Ensiapu- ja terveystoimikunta

Kokoontui neljä kertaa käsitellen 31 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Siitonen Simo
Backman Henri

Jäsenet Harve-Rytsälä Heini
Hoppu Sanna
Kovasin Merja
Putko Lasse
Tulokas Pekka
Vertio Harri

Sijoitustoimikunta

Kokoontui kuusi kertaa käsitellen 50 asiaa.

Puheenjohtaja Kumpula Kristiina

Jäsenet Räsänen Mika
Torsti Esko
Väisänen Tapani

Tarkastusvaliokunta

Kokoontui neljä kertaa käsitellen 36 asiaa.

Puheenjohtaja Kari Otto

Jäsenet Liikanen Erkki
Neilimo Kari
Nygård-Taxell Rachel
Pietikäinen Maria
Paul Mikael

Yleiskokoukseen 5.9.2020 asti:

Puheenjohtaja Torstila Pertti

Jäsenet Johansson Tove
Kuokkanen Hannu
Kivistö Kalevi
Kumpula Kristiina
Oinaala Sirkka-Liisa
Rämö Eero
Yli-Pirilä Pia

Yleiskokouksesta 5.9.2020 lähtien:

Puheenjohtaja Aaltonen Elli

Jäsenet Annala Pekka
Kumpula Kristiina
Löövi Kalle
Pietikäinen Maria

Sovittelulautakunta

Ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2020.
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Inhimillisyys

Tasapuolisuus

Puolueettomuus

Riippumattomuus

Vapaaehtoisuus

Ykseys

Yleismaailmallisuus

punainenristi.fi


