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Kannen kuva: Uutta liikuteltavaa evakuointikeskusta testattiin alkuvuodesta Tampereella. Peräkärrystä löytyy
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Uusia EEC-yksiköitä on 11 piirin alueella yhteensä 14. Kuva: Joonas Brandt
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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 Puolikuun liikkeeseen, joka auttaa katastrofeissa ja kriiseissä seitsemän perusperiaatteensa mukaisesti. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen
maailmanlaajuinen toimintakyky perustuu sen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista vapaaehtoisjärjestöistä. Sen tehtävänä on suojella kaikissa oloissa elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, auttaa kaikkein 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 vuosi. 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 muodostuu eri järjestöyksiköistä, joita ovat järjestön keskushallinto, piirit ja osastot. Järjestöyksiköt laitoksineen muodostavat Suomen Punaisen Ristin. Suomen Punaisen Ristin erilliset laitokset Veripalvelu, Nuorten Turvatalot ja Kontti-tavaratalot ovat osa
Suomen Punaisen Ristin keskushallintoa. Suomen Punaisen Ristin tarjoama ensiapukoulutus on keskitetty keskustoimiston ja piirien yhdessä omistamaan Punainen Risti Ensiapu Oy:öön.
Suomen Punaisella Ristillä on 436 osastoa, joiden toimintaa tukee 12 alueellista piiriä. Piirit, osastot ja Punainen Risti
Ensiapu Oy laativat erilliset tilinpäätökset, joita ei yhdistetä Suomen Punaisen Ristin keskushallinnon tilinpäätökseen.
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat paikallisosastoissa. Kahdentoista piiritoimiston palkatut työntekijät
tukevat vapaaehtoisia säännöllisellä yhteydenpidolla, koulutuksilla ja tapahtumilla. 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 viranomaisyhteistyö, valtakunnalliset kampanjat ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi keskustoimisto vastaa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisesta
vaikuttamistyötä ja edistää järjestön arvojen kunnioittamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Toimintamuodot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden koulutus ja tunnetuksi tekeminen
Veripalvelu
Kontti-kierrätystavaratalot
Nuorten turvatalot
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi

Suomen Punainen Risti numeroina
25 000
113 000
71 500
121 500

vapaaehtoista ja kerääjää
verenluovuttajaa
jäsentä
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 2021
Johdanto
Vaasassa 2020 hyväksytty Punaisen Ristin toimintalinjaus asetti päätavoitteet järjestön ydinalueille. Niitä
ovat valmiuden vahvistaminen, hyvinvointi yhteisössä ja Punaisen Ristin periaatteisiin nojautuva humanitaaristen arvojen vahvistaminen. Päätavoitteiden mahdollistamiseksi yleiskokous asetti muutostavoitteita,
joiden saavuttaminen vahvistaa elinvoimaista Punaista Ristiä.
Toimintaympäristön muuttuminen kotimaassa ja maailmalla on vauhdittanut muutosten toteuttamista.
Koronapandemia on lisännyt avun tarvetta ja pakottanut löytämään uusia toimintatapoja nopeammin kuin
toimintalinjausta valmistellessa arvioitiin. Vuonna 2021 kysymys ei enää ollut digitaalisten järjestelmien
opiskelusta vaan niiden entistä tehokkaammasta käytöstä ja soveltamisesta uusiin tarkoituksiin.
Vapaaehtoisten Oma-tietojärjestelmä sekä vapaaehtoisten ketterä reagointi digitaalisiin toimintatapoihin ja
-tarpeisiin mahdollisti uusien vapaaehtoisten nopean rekrytoinnin rokotuksiin viranomaisten tueksi lyhyessä ajassa. Verkossa tapahtuviin, erityisesti nuorille suunnattuihin tukipalveluihin on ilmoittautunut satoja
uusia auttajia kaikkialta Suomesta. Myös Veripalvelu etsii uusia digitaalisia tapoja saavuttaa uudet luovuttajasukupolvet. Koko Punainen Risti tarjoaa toiminnan ja auttamisen alustan asuinpaikasta riippumatta.
Yhteiskunnan rakennemuutokset ja kasvavat avun tarpeet korostavat nyt kahta asiaa. On ensinnäkin uskallettava keskittyä Punaisen Ristin perustehtäviin ja arvoihin, ja toiseksi kyettävä tekemään yhteistyötä niin
järjestön sisällä kuin muiden toimijoiden kanssa. Valmius toimia kriiseissä ja onnettomuuksissa edellyttää ennen kaikkea yhteistyötä kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtakunnallisesti. Näkyvä, tunnettu ja luottamusta rakentava Punainen Risti kaikkialla Suomessa ja maailmalla mahdollistaa nopean avun, kun sitä
tarvitaan. Hallituksen hyväksymä kansainvälisen toiminnan linjaus vahvistaa Suomen Punaisen Ristin sitoutumista myös kansainvälisen avun määrän ja laadun kohottamiseen.
Varautuminen ja valmius syntyvät vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyönä, jossa keskeistä on yhdessä oppiminen ja tekeminen. Koko yleiskokouskauden tärkein tavoite on avata Punainen Risti kaikille siitä
kiinnostuneille ja varmistaa, että he pystyvät toimimaan ja saavat siitä iloa myös itselleen. Vapaaehtoiset
ja ammattilaiset osaavat toimia ja saavat tarvittavan tuen. Tämä on Punaisen Ristin ykseyden periaatteen
perussanoma.
Tiedon keruu ja sen käyttäminen päätöksenteon perustana korostuu entisestään. Helmikuussa 2022 julkaistu raportti yksinäisyyden lisääntymisestä antaa vapaaehtoisille ja ammattilaisille erinomaisen pohjan
kehittää ja laajentaa ystävä- ja henkisen tuen toimintaa.
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Muuttuva toimintaympäristö haastaa myös järjestön rakenteita ja taloutta. Hallituksen viesti talouden tasapainottamisessa on ollut varmistaa, että tarpeisiin vastaavilla ohjelmilla ja toimintaan panostamalla vahvistetaan koko järjestöä. On tärkeää muuttaa rakenteita toiminnan tarpeisiin, ei toisin päin. Vuoden 2022
alussa Suomessa on alettu valmistella järjestöjen rahoitusmallin uudistamista ja myös kansainvälisen toiminnan rahoitus elää voimakkaasti. Tällä on vaikutusta Punaisen Ristin toimintaan tulevaisuudessa, mutta tehokas ja tarpeisiin vastaava toiminta tulee yhä olemaan hyvän resurssikehityksen edellytys.
Nopeasti muuttuva, ennakoimaton maailma herättää poikkeuksellisen paljon turvattomuuden ja pelon tunteita. Ukrainan kriisi muistuttaa entistä kirkkaammin Punaisen Ristin perustehtävästä ja periaatteista. Punainen Risti auttaa keskellä konfliktia, naapurimaissa ja Suomessa.
Kriisin keskellä myös inhimillisyyden osoitukset ja auttamistahto lisääntyvät. Toivo on merkittävä voimavara. Siksi yleiskokouksessa annettu sitoumus olla ilon, toivon ja luottamuksen järjestö on nyt erityisen
tärkeä.

TIINA LEINONEN

Suomen Punainen Risti lähetti Haitin maajäristysoperaatioon kenttäsairaalan, jossa hoidettiin kolmen kuukauden aikana yli 5 000 potilasta.
Lääkäri Aleth Innocenti puhdisti 11-vuotiaan Jameslee Thermitusin jalan avohaavan ja kantoi tämän kotiin.
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Apu löytyy läheltä
Tehokasta apua muuttuvassa Suomessa
Vuotta 2021 sävyttivät koronaan liittyvät auttamistehtävät. Punainen Risti avusti kuntia muun muassa koronarokotusten tukitehtävissä ja tartunnanjäljityksessä.
Tehtäviin osallistui yli 2000 vapaaehtoista. Lisäksi jatkettiin korona-aiheista viestintää, jolla tuettiin ihmisten
henkistä kriisinsietokykyä ja kannustettiin koronarokotusten ottamiseen.
Muut kotimaan auttamistehtävät liittyivät muun
muassa rakennus- ja maastopaloihin, onnettomuuksiin,
myrskyihin, vedenjakeluun sekä uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Punainen Risti oli vahvasti mukana myös Afganistanin evakuointitilanteessa.
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta toteutui 364
hälytystehtävää, joissa autettiin yhteensä 2571 henkilöä.
Punaisen Ristin piirit ja osastot antoivat kotimaan apua
185 äkillisessä onnettomuustilanteessa, joista valtaosa
oli tulipaloja. Näissä auttamistilanteissa oli mukana 91

Punaisen Ristin osastoa lähes kaikkien piirien alueilta,
ja 470 henkilöä sai apua. Autettuja oli vähemmän kuin
edellisenä vuonna, mutta tehtäviä oli enemmän.
Ensiapuryhmiä ja -päivystyksiä kehitettiin aktiivisesti. Ensiapupäivystyksen laatuohjetyöryhmän
valmistelemat ohjeet hyväksyttiin ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmässä. Päivystysten tilausjärjestelmä eteni kohti pilotointivaihetta.
Osastojen ja hälytysryhmien valmiuden parantamiseksi otettiin käyttöön uudet evakuointiyksiköt (EEC).
Yksikköjä on 11 piirin alueella yhteensä 14.
Valmiussuunnittelua ja valtakunnallisen tilannekuvan muodostamista kehitettiin muun muassa digitalisoimalla Punaisen Ristin osastojen valmiussuunnitelmia
sekä edistämällä alueellista suunnittelua. Valmiussuunnitelman yleinen osa päivitettiin, ja suunnittelua sovitettiin yhteen piirien, Kontti-ketjun ja Veripalvelun kanssa.

Ensiapupäivystykset ja avunsaajat

Ensiapuryhmät ja päivystäjien määrä

Ensiapuryhmät ja päivystäjien määrä
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SAKARI PIIPPO

Vapaaehtoinen Niusha Hemadi opasti asiakasta koronarokotuspaikalla Helsingin Messukeskuksessa. Punainen Risti avusti kuntia muun
muassa koronarokotusten tukitehtävissä ja tartunnanjäljityksessä.
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Varautumista turvapaikanhakijoiden laajamittaiseen maahantuloon ylläpidettiin ja kehitettiin. Valtakunnallinen tilannekuva vastaanoton kapasiteetista

päivitettiin. Väliaikaismajoituksen perustamiskoulutuksen materiaalit viimeisteltiin, ja koulutukset väliaikaismajoituksen perustamiseksi pilotoitiin.

Osaava ja luotettava valmius syntyy yhteistyössä
Valmiuden ja varautumisen osaamista vahvistettiin koulutuksissa ja harjoituksissa. Uusi auttamisvalmiuden
peruskurssi otettiin laajasti käyttöön. Johtamisvalmennuksessa vahvistettiin operatiivista johtamiskykyä.
Ensiavun, ensihuollon ja henkisen tuen koulutuksia
uudistettiin. Kotimaan auttamistyössä lisättiin monikielisyyttä. Suojelua, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
(PGI) vahvistettiin lisäämällä tietoa niistä eri tilaisuuksissa. Punaisen Ristin ilmastovaliokunta valmisteli aktiivisesti ympäristökestävyyden linjausta.
Toimintalinjauskauden valtakunnallista Suoja 2022
-valmiusharjoitusta valmisteltiin. Harjoitus toteutetaan
Punaisen Ristin viikolla 6.–7.5.2022, ja sen teemana on
auttamisvalmius evakuointitilanteessa.
Hyvinvointialueuudistukseen valmistauduttiin koko vuoden ajan. Keskustoimisto ja piirit kartoittivat ja
jakoivat valmiuteen liittyviä alueellisia sopimuksia sekä
hyviä toimintamalleja. Punaisen Ristin ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyöpöytäkirja häiriötilanteisiin
varautumisesta ja ensiapukoulutuksen järjestämisestä päivitettiin. Myös sopimus Huoltovarmuuskeskuksen kanssa päivitettiin. Maahanmuuttoviraston kanssa

tehtiin nelivuotiset sopimukset kiintiöpakolaisten vastaanotosta sekä kansainvälistä suojelua hakevien ja
tilapäistä suojelua saavien vastaanottoon liittyvistä tukipalveluista.
Vapepa-verkostossa luotiin käytäntö järjestöjen palvelulupausten laatimiseksi. Koordinaatiota tehostettiin
lisäämällä yhteistyötä järjestöjen kesken ja laatimalla
kehittämissuunnitelma. Järjestöyhteistyötä hyödynnettiin Punaisen Ristin koulutus- ja valmiustoiminnassa.
Kaksivuotinen Oil Spill -hanke päättyi. Hankkeessa
luotiin toimintamalleja pitkäkestoisten ja laajojen operaatioiden johtamiseen sekä vapaaehtoisten hallintaan.
Vapepan auttamistilanteet
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta toteutui vuoden aikana 364 hälytystehtävää. Vapaaehtoiset auttoivat muun muassa Kalajoen
maastopaloon liittyvissä tehtävissä heinäkuussa.
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Kontit osana auttamisen ketjua ja työllistämistä
Kontti-ketjussa pystyttiin koronapandemian keskelläkin
huolehtimaan terveysturvallisista olosuhteista asiakkaille ja työntekijöille. Onnistumisen avain oli yhteinen
sitoutuminen viranomaisten ohjeisiin ja suosituksiin koronan leviämisen estämiseksi.
Myymälät toimivat koko vuoden käytännössä normaalisti, ja kaupallinen menestys oli hyvä. Kontti-ketjun
myynti oli lähes 15,8 miljoonaa euroa, ja erilaisia tuotteita myytiin 3,7 miljoonaa kappaletta, mikä ylitti selvästi
pandemiaa edeltävän tason.
Kontin verkkokauppa avattiin alkuvuodesta, ja ensimmäinen vuosi oli oppia täynnä. Verkkokaupan myyntitavoitteesta jäätiin, mutta asiakaspalaute oli vahvasti
myönteistä.
Kesällä Kontti tuki Viron Punaisen Ristin oman
kierrätyskaupan Punane Ristikin perustamista. Kontin
20-vuotisjuhlia vietettiin sekä henkilökunnan kesken
että asiakkaiden kanssa. Ketjun operatiivista toimintavarmuutta vahvistettiin lisäresursseilla ja kehittämällä
tuotantoprosessia.Konttien asiakaskäynnit

Konteista toimitettiin Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen 144 000 kilogrammaa tekstiilejä kansainvälistä
vaateapua varten. Vuonna 2022 vaateavun operatiivinen
tuotanto siirtyy Kontti-ketjulle, joka perustaa tätä varten
oman logistiikkakeskuksensa.
Kontissa työskenteli erilaisissa työllisyyspoliittisissa
toimenpiteissä yli 1400 eri henkilöä, joista puolet päätti
työskentelyjaksonsa vuoden aikana. Yhteensä 213 henkilöä suoritti jonkin koko- tai osatutkinnon työskentelyjaksonsa aikana, ja 77 ihmistä löysi uuden työpaikan
tai tutkintoon johtavan koulutuspaikan suoraan Konttijaksonsa jälkeen. Kontin lähtökyselyn perusteella lähes
puolet lopettaneista arveli työllistyvänsä kuuden kuukauden sisällä Kontti-jaksonsa päättymisen jälkeen (vastausaktiivisuus noin 50 %).
Kontin tuloksesta ohjataan kaksi kolmasosaa kotimaan alueelliseen auttamistyöhön ja yksi kolmasosa
katastrofirahastoon.

Konttien liikevaihto
liikevaihto
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FRIDA STEINER

Kontti-ketjuun kuuluu 12 secondhand-myymälää sekä verkkokauppa. Ketjun kaupallinen menestys oli koronapandemiasta huolimatta hyvä:
myynti oli lähes 15,8 miljoonaa euroa. Kuva on Espoon myymälästä.
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Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta
Kehitysyhteistyöllä apua hauraille alueille
Kehitysyhteistyötä toteutettiin vuoden aikana Afrikassa,
Aasiassa ja Lähi-idässä yhteensä 9,9 miljoonalla eurolla. Sitä rahoitettiin Punaisen Ristin katastrofirahaston
keräysvaroilla, ulkoministeriön ohjelmatuella ja EU:n
rahoituksella. Kehitysyhteistyö keskittyi terveyden ja
katastrofivalmiuden edistämiseen, ja painotuksina olivat yhteisöperustainen terveystyö, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä varautuminen ilmastonmuutoksen
lisäämiin katastrofeihin.
Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyö kohdistuu katastrofiherkkiin ja hauraisiin valtioihin. Konfliktit
Afganistanissa, Etiopiassa ja Myanmarissa kasvattivat
merkittävästi humanitaarisia tarpeita vuoden aikana.
Kaikissa maissa pystyttiin sekä jatkamaan pitkäkestoista työtä että vastaamaan nopeasti muuttuneeseen
humanitaariseen tilanteeseen omalla rahoituksella ja
ohjaamalla uudelleen kehitysyhteistyövaroja.

Yhteistyötä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kanssa vahvistettiin, ja neljässä Afrikan maassa (Burundi, Etelä-Sudan, Etiopia ja Malawi) aloitettiin
kriisiviestintään, vapaaehtoisten turvallisuuteen ja toimintamahdollisuuksiin keskittyvä pilottihanke. Lisäksi
osallistuttiin Ilmatieteen laitoksen hankevalmisteluun,
jossa kolmen Itä-Afrikan maan kansalliset yhdistykset
ja yhteisöt tuodaan parempien sääpalveluiden ja ennakkovaroitusjärjestelmien piiriin ulkoministeriön tuella.
Ulkoministeriön rahoittamaa, noin 8,1 miljoonan euron suuruista kehitysyhteistyöohjelmaa toteutettiin yhdeksässä Afrikan maassa ja kolmessa Aasian maassa,
ja se tavoitti yli 1,3 miljoonaa avunsaajaa. Ohjelmassa
muun muassa tiedotettiin koronasta, edistettiin hyvää hygieniakäyttäytymistä ja koulutettiin vapaaehtoisia tarttuvien tautien ehkäisyssä sekä varautumisessa.

MEER ABDULLAH

Katastrofiapua kohdennettiin vuoden aikana muun muassa Afganistanin vakavaan humanitaariseen kriisiin. Afganistanin Punaisen Puolikuun
kätilö tarkisti Bagramin kylässä asukkaiden kuntoa.
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Lisäksi tuettiin kansallisten yhdistysten rokotusohjelmia useissa Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maissa.
Vuoden suuriin ponnistuksiin kuului uuden ohjelmatukihakemuksen tekeminen vuosille 2022–2025.

Sen yhteydessä päivitettiin ohjelman painopistealueet.
Hakemus sai hyvää palautetta laadusta ja relevanssista. Rahoitusta kehitysyhteistyöhön myönnettiin hieman
enemmän kuin aiempina vuosina.

Katastrofiavun tarve kasvaa
Humanitaarisen avun tarve maailmalla on ennätyksellisen suuri. Hätäavun tarvetta kasvattavat ilmastonmuutos, epävakaus ja konfliktit sekä koronapandemia.
Suomen Punaisen Ristin katastrofiapua kohdennettiin vuoden aikana erityisesti Myanmarin, Etiopian ja Afganistanin humanitaarisiin kriiseihin,
Itä-Afrikan ruokaturvakriisiin, Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) ja SOS Mediterranée -järjestön
yhteiseen pelastusoperaatioon Välimerellä sekä Haitin
maanjäristysoperaatioon.
Punaisen Ristin koronatyön tukemista jatkettiin, ja
sitä kanavoitiin IFRC:n globaalin hätäapuvetoomuksen
kautta Afganistaniin, Libanoniin, Nigeriin, Intiaan, Ne-

paliin ja Myanmariin. Tukea annettiin myös Punaisen
Ristin liikkeen operaatioihin muun muassa Burkina Fasossa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa, Kroatiassa, ValkoVenäjällä, Ukrainassa, Syyriassa, Jemenissä, Nigerissä ja
Somaliassa. Katastrofiapua toteutettiin oman katastrofirahaston lisäksi ulkoministeriön ja Euroopan komission pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun pääosaston
(ECHO) tuella.
Vuoden aikana hyväksyttiin Suomen Punaisen Ristin
kansainvälisen avustustyön uusi linjaus, joka vahvistaa
entisestään järjestön roolia vahvana humanitaarisena toimijana Punaisen Ristin kansainvälisen liikkeen
piirissä.

TERJO AALTONEN

Nyibol Mayom (edessä) toimii hygieniaan sekä puhtaan veden jakeluun liittyvissä tehtävissä Abinajokin kylässä Etelä-Sudanissa. Suomen
Punainen Risti tukee kumppaniyhdistyksiä katastrofiavun operaatioissa ja pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöhankkeissa.
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Äkillinen materiaali- ja henkilöapu

Avustuslähetykset Kalkusta vuonna 2021:
• huopia, makuualustoja ja keittiövälineitä Etiopiaan
• diesel-lämmittimiä ja varastoteltta Kroatiaan
• sairaalasänkyjä ja koronasuojavarusteita
Afganistaniin
• vaatteita, majoitusvälineitä ja apuvälineitä
Tadzhikistaniin
• vaatteita, majoitusvälineitä ja kankaita Mongoliaan
• huopia ja varastotelttoja Liettuaan
Emergency Response Unit (ERU) -valmiudesta lähetettiin Haitin maajäristysoperaatioon tieto- ja viestiliikenneyksikkö sekä kenttäsairaala, jossa hoidettiin
kolmen kuukauden aikana yli 5 000 potilasta. Intian viranomaisia autettiin toimittamalla happipullolähetys
koronaoperaatioon. Avustustarvikkeita ja ruokaa lähetettiin Afganistaniin, Burkina Fasoon, Etelä-Sudaniin,
Etiopiaan, Jemeniin, Nigeriin, Syyriaan ja Ukrainaan.
Kotimaan operaatioita tuettiin muun muassa toimittamalla avustusmateriaalia Afganistanista Suomeen evakuoiduille henkilöille.
Keskustoimiston hankintaohjeistus ja kansainvälisen avun hankintasäännöt uudistettiin. Uudistunut

Punaisen Ristin verkkokauppa avattiin lähes vuoden
kestäneen kehittämisprojektin päätteeksi.
Vuoden aikana solmittiin 191 Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijäsopimusta. Kumppaniyhdistyksiä
tuettiin katastrofiavun operaatioissa ja pitkäkestoisissa
kehitysyhteistyöhankkeissa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Lisäksi Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä työskenteli muun muassa ICRC:n sairaalassa
Jemenissä, IFRC:n operaatiossa Välimerellä sekä kenttäsairaalassa ja tieto- ja viestiliikenneyksikössä Haitissa.
Avustustyöntekijäreserviin liittyi 52 uutta jäsentä.
Punainen Risti järjesti kaksi IMPACT-koulutusta ja yhden turvallisuuskoulutuksen. Katastrofivalmiusyksikköjen toimintaa tuettiin järjestämällä peruskoulutus sekä
terveyteen, logistiikkaan ja tekniikkaan liittyviä erikoiskoulutuksia ja täydennyskursseja. Lähikoulutusten
rinnalle vakiintui uusia koulutusmuotoja kuten webinaareja. Katastrofiavun ammattilaisille käynnistettiin uusi
oppimisohjelma.
Reservin jäsenet tapasivat toisiaan Annual Debriefja Refresher Day -tilaisuuksissa. Kolme osallistujaa lähetettiin IFRC:n koulutuksiin, jotka valmistivat toimimaan
terveyden asiantuntijatehtävissä sekä johtotehtävissä
katastrofiavun operaatioissa.

THORIR GUDMUNDSSON

“Olen seurannut katastrofaalista humanitaarista kriisiä merellä. Haluan käyttää taitojani hädässä olevien auttamiseksi”, kertoi
SOS Mediterranéen ja kansainvälisen Punaisen Ristin pelastusoperaatioon Välimerellä osallistunut kätilö Arja Savolainen.
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Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana
Tukea ja huolenpitoa verkossa ja kasvotusten
Verkkoauttaminen kasvatti suosiotaan ja houkutteli uusia vapaaehtoisia mukaan Punaiseen Ristiin. Eri-ikäiset avunsaajat löysivät toiminnan hyvin. Kahdenvälisen
verkkoystävätoiminnan lisäksi eri kohderyhmille suunnatut verkkoryhmät vakiinnuttivat asemansa säännöllisenä toimintana.
Ruoka-apua laajennettiin ja yhteistyötä tiivistettiin. Yhteensä 1 595 vapaaehtoista 110 osastossa osallistui ruoka-avun jakamiseen. Ruoka-avussa kohdattiin
vuoden aikana yli 70 000 avuntarvitsijaa. STEA:n rahoittaman Ruokaa ja kohtaamisia -hankkeen kohtaamiskahviloissa avunsaajat osallistuivat vapaaehtoistehtäviin
muun muassa pakkaamalla ja jakamalla ruokakasseja.
Asunnottomien yöhön osallistuttiin 15 paikkakunnalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ruokaavun valtakunnallinen järjestökoordinaatiohanke käynnistyi. Hankkeessa vahvistetaan ruoka-apua tarjoavien
järjestöjen yhteistyötä ja luodaan malli koordinaatioon.
Terveyden edistämisen (TE) toimintaa toteutettiin muun muassa etäkoulutuksilla päihdetyöstä, seksuaaliterveydestä, tapaturmien ehkäisystä sekä muista
terveyden edistämisen ja turvallisuuden teemoista. Koulutuksia pidettiin yhteensä 40, ja niihin osallistui tuhat
henkilöä.
TE-toimintaryhmät ja Terveyspisteet kohtasivat verkossa. SPR Oppimateriaalit -sivustolla julkaistuilla uusilla TE-materiaaleilla ja verkkokursseilla oli 10 000
käyttäjää. Tapaturmien ehkäisyn, päihdetyön ja seksuaa-
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MIKKO VÄHÄNIITTY

Terveyden edistämisen etäkoulutuksia pidettiin tapaturmien ehkäisystä, päihdetyöstä, seksuaaliterveydestä sekä muista terveyden
edistämisen ja turvallisuuden teemoista.
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literveyden kampanjoissa painottui sosiaalisen median
viestintä, ja Twitter-Chat ja TikTok otettiin onnistuneesti käyttöön. Lisäksi järjestettiin pop up -tapahtumia.
Punaisella Ristillä oli festivaaleilla ja nuorten kokoontumisissa seitsemän selviämispistettä. Pluspisteiden toiminta loppui STEA:n rahoituksen painopisteiden
muututtua.

Sote- ja pelastustoimen uudistukseen valmistauduttiin verkostoitumalla paikallisesti ja osallistumalla uudistusta valmisteleviin työryhmiin. Keskustoimisto tuki
piirejä ja osastoja sote-asioissa materiaaleilla ja tiedottamisella. Lisäksi järjestettiin kolme valtakunnallista
webinaaria sote-uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta, pelastustoimen uudistuksesta sekä digiauttamisen
tulevaisuudesta.

Toimiva verivalmistehuolto myös pandemian keskellä
Veripalvelu vastaa keskitetysti koko maan verivalmistehuollosta. Toimintaan kuuluvat verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys sekä luovutetun veren testaus,
verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin. Veripalvelu tukee potilaiden hoitoa myös laboratoriotutkimuksilla ja asiantuntijapalveluilla ja tekee alalla tieteellistä
tutkimusta. Kantasolurekisteri välittää kantasolusiirteitä vaikeiden veritautien hoitoon.
Koronapandemian pelättiin aiheuttavan isoja haasteita niin sairaaloiden kuin Veripalvelun operatiiviseen
toimintaan. Verivalmistehuolto sujui kuitenkin tarkalla seurannalla ja johtamisella tasaisesti ja edellisvuoden kaltaisesti. Veripalvelu pystyi pandemian toisenakin
vuotena huolehtimaan tarvittavien verenluovutusten
järjestämisestä turvallisesti ja verivalmisteiden toimittamisesta sairaaloille nopeastikin vaihtuvien tarpeiden
mukaan. Myös laboratoriopalvelut pystyttiin tarjoa-

maan ilman merkittäviä häiriöitä. Veripalvelulla oli käytössä tilanteenmukaiset varotoimet, ja verenluovutusta
ohjattiin ajanvarauksella.
Verenluovutukseen ilmoittautui vuoden aikana
113 006 eri henkilöä ja kokoverta kerättiin 185 326 kertaa. Lisäksi tehtiin 2 310 koneellista verihiutalekeräystä.
Kokoverenluovutuksista 55 % tehtiin kiinteissä toimipisteistä ja 45 % verenluovutustilaisuuksissa, joita järjestettiin yhteensä 1 115. Luovuttajien tyytyväisyys oli
erinomaista: erittäin tyytyväisiä oli 96 % asiakaspalautteen antajista.
Kantasolurekisteriin liittyi vuoden aikana 6 381 uutta jäsentä, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa jo yli
62 000. Veripalvelu välitti potilaita hoitaviin kantasolusiirtokeskuksiin 138 siirrettä.

NOE ANTTONEN

Veripalvelun biopankki edistää terveyttä tutkimalla ja tunnistamalla tautimekanismeja ja sairauksien ennalta ehkäisyä. Biopankki on kerännyt
suostumuksen tutkimuksiin jo yli 50 000 verenluovuttajalta.
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Solutuotantokeskus tutkii, kehittää ja valmistaa uusia soluterapiavalmisteita terveydenhuollon käyttöön.
Meneillään on useita projekteja, joissa kehitetään soluterapiavalmisteita esimerkiksi vaikeasti hoidettaville
syöpäpotilaille.

Biopankki on kerännyt suostumuksen jo yli 50 000
verenluovuttajalta, joiden verinäytteitä on luovutettu sekä Veripalvelun omiin että muihin tutkimushankkeisiin.
Veripalvelussa työskenteli vuonna 2021 keskimäärin
510 henkilöä, joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 423
kokoaikaisen henkilön työpanosta.

Luovuttajat ikäryhmittäin

Kokoverenluovutukset

Luovuttajat ikäryhmittäin vuonna 2021
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Vahva rooli yksinäisyyden ehkäisijänä ja asiantuntijana
Yksinäisyyttä kokevia tavattiin kasvokkain, puhelimitse ja verkossa. Vuoden aikana kohdattiin 24 467 ystävää pyytänyttä, ja toiminnassa oli mukana
7033 vapaaehtoista. Uusille vapaaehtoisille järjestettiin
koulutuksia eri kielillä. Nuoria vuorovaikutustaidoissa

rohkaiseva Kaveritaitoja-ohjelma valmistui, ja sitä pilotoitiin osana ystäväpari- ja ryhmätoimintaa, oppimateriaalina kouluissa sekä oma-apuohjelmana. Ohjelman eri
kieliversioilla oli vuoden aikana 8 623 käyttäjää.

VILMA SAPPINEN

Nuorille kehitettiin vuoden aikana uudenlaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja auttamisen paikkoja. Vuoden aikana valmistui esimerkiksi
nuoria vuorovaikutustaidoissa rohkaiseva Kaveritaitoja-ohjelma.
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeessa mahdollistettiin kohtaamisia kasvotusten ja verkossa sekä
koulutettiin ikäihmisiä ja vapaaehtoisia. Kertaluontoista ystävätoimintaa, mentorimallia ja erilaisia kohtaamispaikkatoteutuksia juurrutettiin osaksi valtakunnallista
ystävätoimintaa. Vankilavierailijapäivät toteutettiin keväällä etänä toiminnan 50-vuotisjuhlien merkeissä.
Yhteensä 509 vapaaehtoista tuki omaishoitajia vertaistuella, koulutuksilla ja virkistystilaisuuksilla 70
paikkakunnalla seitsemän piirin alueella. Omaishoitajiin pidettiin yhteyttä myös puhelimitse ja verkkoryhmien kautta. Vuoden aikana tavoitettiin yhteensä 7632
omaishoitajaa ja soitettiin 6468 puhelua. Hyvinvointipäivillä omaishoitajat saivat hengähdystauon arjesta,
vertaistukea sekä vahvistusta omasta hyvinvoinnistaan
huolehtimiseen. Omaishoitajille suunnattuihin koulutuksiin osallistui vuoden aikana 741 omaishoitajaa. Luonto osaksi hyvinvointia -valmentajia koulutettiin
145.
Ystävävälityksiä tuettiin järjestämällä välittäjätapaaminen, kouluttamalla mentoreita ja levittämällä
ystävävälityksen tiimimallia. Välityksiin hankittiin koronalahjoituksilla työvälineitä ja järjestettiin virkistystä vapaaehtoisille.
Punaisen Ristin rooli yksinäisyystyön asiantuntijana vahvistui vuoden aikana erityisesti onnistuneen ys-

tävänpäiväkampanjan ja Taloustutkimuksella teetetyn
kyselyn myötä. Yhteistyötä muiden yksinäisyystyötä tekevien tahojen kuten Lähde-liikkeen ja Setlementtiliiton
kanssa tiivistettiin.
Vapaaehtoisia, yksinäisyyttä kokevia ja asiantuntijoita osallistui uuden yksinäisyyttä vähentävän hankekokonaisuuden ideoimiseen palvelumuotoilun avulla.
Kokonaisuudessa vahvistetaan yksinäisyystyön saavutettavuutta ja laatua ja luodaan uusia avauksia yksinäisyyden vähentämiseksi.

Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa
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EEVA ANUNDI

Omaishoitajille suunnattuihin koulutuksiin osallistui vuoden aikana 741 omaishoitajaa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset tukivat omaishoitajia
vertaistuella, koulutuksilla ja virkistystilaisuuksilla.
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Tukea maahanmuuttajille kotoutumisessa
Punaisen Ristin vapaaehtoiset vastaanottivat HelsinkiVantaan lentokentällä 900 kiintiöpakolaista, joista 146
oli hätätapauksia. Koronatilanne vaikeutti kiintiöpakolaisten matkajärjestelyjä ja saapumista maahan.
Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköt
Punainen Risti avasi valtakunnallisen neuvontapalvelun paperittomille ja käynnisti vapaaehtoisten valtakunnallisen tukiryhmän. Tukipisteet Helsingissä ja
Oulussa tarjosivat paikallista tukea koronarajoitusten
Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköt
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puitteissa. Hygieniatarvikkeiden jakelua ja jalkautuvaa
työtä jatkettiin. Punaisen Ristin koordinoima järjestöjen
Paperittomat-verkosto kokoontui säännöllisesti.
Vastaanottotoiminnan valtakunnallinen koordinaatioryhmä tuki vastaanottokeskuksia ja piiritoimistoja.
Vertaisoppimiseen ja kokemusten vaihtoon pohjautuvia
tapaamisia järjestettiin kaikille ammattiryhmille. Säilöönottoyksikön vierailut keskeytettiin koronarajoitusten vuoksi.
Uusia henkilötiedusteluja aloitettiin 84. Niissä etsittiin 231:ä henkilöä, ja 15 tiedustelua päättyi perheenjäsenten löytämiseen. Punaisen Ristin valokuvaetsinnässä oli
vuoden aikana julkaistuna 1 613 identiteettiä. Yhä käynnissä olevista avoimista tiedusteluista kolmasosa on siirretty sähköiseen asiakkuudenhallintaohjelmistoon ja
digitoiminen jatkuu.

Muut toimijat

Punaisen Ristin tekemien kadonneiden henkilöiden etsintöihin
liittyvien uusien henkilötiedustelujen määrä
Punaisen Ristin vastaanottamat kiintiöpakolaiset
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HEIDI MAKKONEN

Kotoutumista tukevaa toimintaa järjestettiin vuoden aikana pääosin etäyhteyksillä, mutta joitakin kerhoja pystyttiin järjestämään myös
kasvotusten. Kuva on maahanmuuttajalapsille suunnatusta sirkuskoulusta Varkaudesta.
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Keskustoimistoon tuli vuoden aikana yli 180 perheenyhdistämiseen liittyvää yhteydenottoa. Elokuusta
lähtien avunpyyntöjä tuli erityisesti afgaanitaustaisilta
henkilöiltä. Punainen Risti järjesti Suomeen aiemmin
tulleiden kiintiöpakolaisten 18 perheenjäsenten matkat viranomaisten pyynnöstä, kun perheenjäsenille oli
myönnetty oleskeluluvat Suomeen. Lisäksi seitsemää
henkilöä tuettiin perheenyhdistämisen matkajärjestelyissä yhdessä Turkin Punaisen Puolikuun ja Ranskan
Punaisen Ristin kanssa.
Kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa kuten
kielikerhoja, LäksyHelppiä ja ystävätapaamisia järjestet-

tiin pääosin etäyhteyksillä. Piirit järjestivät rajoitusten
puitteissa vapaaehtoisille voimavaratapaamisia ja yhteisiä suunnittelupäiviä ja pitivät yhteyttä toiminnassa oleviin ryhmiin.
Vertaisohjaajaprojekti toimi syksyn aikana viiden
piirin alueella kahdeksassa osastossa ja tuki Punaisen
Ristin ja maahanmuuttajayhteisöjen tutustumista. Hyvien käytäntöjen sähköinen alusta valmistui ja otettiin
käyttöön. Sen avulla kootaan ja jaetaan kotoutumista tukevia vapaaehtoistoiminnan malleja valtakunnallisesti.

Nuorten tukena myös digiympäristöissä
Koronapandemia on kurittanut nuoria erityisen raskaasti. Nuoruuden ainutkertaisen tärkeät sosiaaliset suhteet,
yhteisölliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet sekä
arjen rutiinit ja tuki ovat korvautuneet yksinpärjäämisen paineilla ja yksinäisyyden kokemuksilla.
Nuorten turvataloilla vastattiin nuorten ja heidän läheistensä korona-ajan avun tarpeisiin pitämällä turvatalot auki vuoden jokaisena päivänä. Samalla kehitettiin
pitkäjänteisesti uudenlaisia auttamisen ja vapaaehtoisuuden muotoja yhdistämällä joustavasti fyysistä ja digitaalista toimintaa.

Nuoria tuettiin digitaalisesti sekä yksilöinä että lähiyhteisöissä ja kansalaistoiminnassa. Vuoden aikana
ryhdyttiin konseptoimaan Nuorten digitaalisen turvatalon toimintamallia, jonka kautta turvatalojen auttamistyö ja vapaaehtoistoiminta laajenevat valtakunnallisiksi
kiinteänä osana Punaisen Ristin kotimaan toimintaa ja
kumppaniverkostoja.
Nuorten aikuisten tuen ja vapaaehtoistoiminnan
valtakunnallisen mallin kehittämiseksi käynnistettiin
Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella Eteenpäin –
Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin

PETTER KORKMAN

ALL-YOUTH-hankkeen ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen tutkimus selvitti, miten turvataloilta apua hakeneet nuoret kokevat
itsenäistymisen.
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-hanke yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden sekä Länsi-Suomen ja Lapin piirien kanssa. Digitaalisen perhetyön ohella pilotoitiin digiraatia eli nuorten
yhdenvertaista osallisuutta ja vaikuttamista tukevaa
uudenlaista menetelmää yhteistyössä ALL-YOUTHtutkijoiden, ministeriöiden ja Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa.
Digitaaliset vapaaehtoistoiminnan ympäristöt ovat
todistaneet tarpeellisuutensa ja voimansa. Pandemian
keskellä on saatu mukaan 369 uutta vapaaehtoista, suureksi osaksi digitaalisiin ympäristöihin. Vuoden 2021
aikana Punaisen Ristin vapaaehtoiset tukivat nuoria Sekasin-chatissa 8 105 kertaa, mikä on noin kolmannes
chat-kohtaamisten kokonaismäärästä.
Nuorten turvataloilla kohdattiin vuoden aikana
13 128 nuorta turvatalojen majoituksessa, fyysisessä ja
digitaalisessa psykososiaalisessa tuessa, chat-keskusteluissa, verkkoyhteisöissä ja erilaisissa nuorten arjen
ympäristöissä. Miltei 300 itsenäistyvää nuorta sai turTurvatalojen nuoret asiakkaat
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vataloilta pitkäkestoista ammatti- ja vapaaehtoistukea.
Koronapandemian myötä yhä useampi nuori on hakenut
turvataloilta apua mielen hyvinvoinnin ongelmiin. Nuoria, vanhempia ja perheitä tuettiin vuoden aikana keskusteluavun keinoin 6 147 tapaamisessa.
Koronapandemian jatkuessa oli erityisen tärkeää tuoda esille nuorten omia viestejä osana Nuorten
turvatalojen vaikuttamistyötä. Nuoret osallistuivat
yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa rasisminvastaisella viikolla, kuntavaalien alla, Pride-viikolla
sekä kumppaneiden kanssa järjestetyssä Itsenäistymispäivässä. Uusi nuorten vaikuttajien ryhmä rikastutti turvatalojen viestintää ja vaikuttamistyötä nostamalla esiin
itsenäistymistä koskevia viestejä eri somekanavissa ja
tilaisuuksissa.
Uusien nuorten vapaaehtoisten saaminen mukaan
toimintaan oli koko järjestön keskeinen tavoite. Painopisteenä olivat isot kaupunkiosastot, joiden vapaaehtoistoimintaan uusia nuoria ilmoittautui eniten. Uudet
auttajasukupolvet -hanke tuki osastoja nuoria kiinnostavien vapaaehtoistoiminnan paikkojen luomisessa, uusien vapaaehtoisten vastaanoton kehittämisessä sekä
paikallisen yhteistyön parantamisessa Punaisen Ristin
eri toimijoiden kanssa.
Valtakunnallisia, kaikille nuorille avoimia kohtaamiskahviloita pidettiin yhteistyössä piirien ja Nuorten
turvatalojen kanssa Discordissa. LäksyHelpin verkkotoimintaa vahvistettiin ja uudet koulutus- ja ohjaajamateriaalit julkaistiin. Opettajien työn tueksi tuotettiin uusia
oppimateriaaleja, ja koulu- ja oppilaitosyhteistyön yhdyshenkilöille järjestettiin yhteinen verkkotapaaminen.

LEENA KOSKELA

Punainen Risti myönsi Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen ALL-YOUTH-hankkeelle, joka tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen
kykyjä ja esteitä sekä luo nuorille uusia vaikuttamismahdollisuuksia.
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Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta
Arvot näkyviin vaikuttamalla
Punainen Risti antoi vuoden aikana 33 lausuntoa lakiesityksiin sekä muihin ministeriöiden ja eduskunnan valiokuntien pyyntöihin, laati ajankohtaisia kannanottoja ja
kävi eduskunnan kuultavana yhteensä seitsemän kertaa.
Lausuntoja annettiin erityisesti varautumiseen, sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistukseen,
maahanmuuttoon, sisäiseen turvallisuuteen sekä järjestöjen rahoituksen ja yhdistyslain kehittämiseen liittyen.
Eduskunnan puolueita tavattiin turvapaikanhakijoiden oikeuksiin liittyen yhdessä muiden järjestöjen
kanssa. Lisäksi kansanedustajille kerrottiin perheenyhdistämiseen liittyvistä haasteista. Pitkäjänteistä vaikuttamistyötä tehtiin erityisesti sosiaali- ja terveystoimen
uudistukseen liittyen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Mediassa julkaistuissa mielipidekirjoituksissa
kiinnitettiin huomiota nuorten kriittiseen asemaan sekä
järjestöjen rooliin sote-uudistuksessa.
Suomalaisten mielipiteitä Punaisen Ristin kansainvälisestä avustustoiminnasta selvitettiin osana brändiuudistusta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus, jonka
puhelinhaastatteluihin vastasi 937 henkilöä. Sama kysely lähetettiin omalle kohdeyleisölle, josta 265 henkilöä
vastasi sosiaalisen median (Facebook, Twitter, LinkedIn)
ja uutiskirjeen kautta. Peräti 88 % Taloustutkimuksen

vastaajista ja 99 % omasta kohdeyleisöstä piti Punaisen
Ristin humanitaarista apua erittäin tai melko luotettavana. Lisäksi 79 % taloustutkimuksen vastaajista ja 90
% omasta kohdeyleisöstä piti kehitysyhteistyötä erittäin
tai melko luotettavana. Tunnetuimmat humanitaarisen
työn muodot olivat ruoka-apu, puhdas vesi ja terveystyö. Vastauksissa toistuivat sanat ’nopea’, ’luotettava’ ja
’tehokas’.
Koronapandemia on tuonut esille, että osa maahanmuuttajayhteisöistä ei ole saanut riittävästi koronaan
liittyvää tietoa. STEA:n rahoittamassa monikielisessä
ja monikanavaisessa koronaviestintähankkeessa tuotettiin yhdessä järjestökumppanien kanssa monipuolista koronaviestintää kohderyhmien ymmärtämillä
kielillä. Reilussa puolessa vuodessa järjestökumppanit
tavoittivat koronaviestinnällään yli 300 000 henkilöä.
Hankkeen uutiskirjeen levikki oli vuoden lopussa 560
yksittäistä sähköpostiosoitetta.
Tasavallan presidentti myönsi Punaisen Ristin hallituksen esityksestä 68 kultaista, 124 hopeista ja 170
pronssista ansiomitalia. Lisäksi järjestön hallitus myönsi 51 ansiomerkkiä. Punaisen Ristin hallituksen myöntämän Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen sai
ALL-YOUTH-nuorisotutkimushanke.

SUSANNA MEUSEL

Tiedottaminen on tärkeä osa koronan leviämisen ehkäisemistä. Monikielisessä ja -kanavaisessa koronaviestintähankkeessa tuotettiin
koronaan liittyvää viestintää kohderyhmien ymmärtämillä kielillä.
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Kampanjat vuonna 2021
Punaisen Ristin toiminnan painopisteitä vahvistettiin
kampanjoilla, jotka mukautettiin koronatilanteeseen.

Ystävänpäiväkampanja 3.–21.2.2021
Ystävänpäiväkampanjassa haastettiin suomalaiset näkemään yksinäisyys ja toimimaan sen vähentämiseksi.
Tavoitteena oli rekrytoida uusia vapaaehtoisia ystävätoimintaan. Kampanja koostui osastojen järjestämistä
tapahtumista, valtakunnallisesta ja paikallisesta viestinnästä sekä valtakunnallisesta markkinointiviestinnästä.
Kampanjan tuloksena saatiin uusia vapaaehtoisia kevään ystäväkursseille, ja yli 1500 kiinnostunutta tilasi lisätietoja ystävätoiminnasta. Kampanjan aikana kerättiin
46 500 euroa kotimaan työn hyväksi. Yksinäisyyttä koskeva tutkimus ja ystävätoiminta saivat paljon näkyvyyttä mediassa.

Rasisminvastainen viikko 15.–21.3.2021
Rasisminvastaisen viikon näkyvyys erityisesti sosiaalisessa mediassa oli ennätyksellinen: #rasisminvastainenviikko oli Suomi-Twitterissä käytetyin aihetunniste
kampanjan ensimmäisenä päivänä 15.3., ja neljänneksi
käytetyin koko viikon aikana. Aihetunnisteen yhteenlaskettu tavoittavuus oli 1,8 miljoonaa.
Punainen Risti julkaisi rasisminvastaiset toimintaohjeet yksilöille ja yhteisöille ja kehotti jakamaan niitä.
Kaikkiaan 11 piiriä jakoi Ennakkoluuloton edelläkävijä

-tunnustuksia. Lisäksi rasisminvastaiselle viikolle julkaistiin uutta koulumateriaalia.
Punainenristi.fi-verkkosivuille tuotettiin kampanjasivu verkkoartikkeleineen. Valtakunnallisiin somekanaviin tehtiin viikolla yhteensä 44 julkaisua, joista
tavoittavimpia olivat jakokuvat (esimerkiksi ’Ole rohkea.
Älä vihaa.’). Someviestinnän (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) yhteenlaskettu tavoittavuus oli 482 000.
Kampanjaviikkoon osallistui noin 123 Punaisen Ristin osastoa. Osastojen, piirien ja laitosten somekanavien
lisäksi kampanja sai merkittävää näkyvyyttä monien organisaatioiden ja yksityistilien kanavilla, joissa jaettiin
Punaisen Ristin materiaaleja ja tehtiin omia julkaisuja
aiheesta.
Perinteisessä mediassa (verkko, lehdet, radio, TV) rasisminvastaisen viikon mediaosumia tuli 52. Osalla jutuista oli valtava näkyvyys, esimerkiksi jalkapalloilija
Glen Kamaraa koskevalla rasismikohulla (Yle, tavoittavuus 5,6 miljoonaa) sekä jalkapalloilija Tim Sparvin rasisminvastaisella kannanotolla (Yle).

Nälkäpäivä 1.9.–31.10.2021
Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin toista kertaa poikkeusolosuhteissa 23.–25.9. Afganistanin kriisi ja Haitin
maanjäristyksen jälkeinen operaatio nousivat keskeisiksi
teemoiksi. Myös Filippiinien luonnonkatastrofien aiheuttama inhimillinen kärsimys ja Punaisen Ristin työ valmiuden rakentamisessa niin Suomessa kuin ulkomailla
olivat esillä. Uutena avauksena lanseerattiin keräystuote Avun ketju -heijastin, jota myytiin kassatuotteena val-

JOONAS BRANDT

Rasisminvastaisella viikolla haastettiin kaikki toimimaan rasismia vastaan. Punaisen Ristin nuorten vaikuttajatiimiin kuuluvan Ali Saberin
mielestä rasismin kitkemiseen pätee hänen isänsä opetus: kun hankkii asioista tietoa, on helpompi ymmärtää niitä.
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takunnallisesti esimerkiksi ruokakaupoissa. Nälkäpäivä
tuotti syys- ja lokakuun aikana yli 2,3 miljoonaa euroa
katastrofirahastoon.
Nälkäpäivä-keräyksen tuotto

kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille Suomessa.
Jaettujen lahjakorttien määrä oli keräyksen 25-vuotisen
historian suurin. Keräyksen järjestämisessä olivat mukana K-ruokakaupat, Lidl ja S-ryhmän ruokakaupat.

Nälkäpäivä-keräyksen tuotto
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Hyvä Joulumieli -keräys 19.11.–24.12.2021.
Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton
yhdessä Ylen kanssa toteuttamassa Hyvä Joulumieli
-keräyksessä jaettiin 36 000 kappaletta 70 euron ruo-

Pääkampanjoiden lisäksi halukkaita osastoja tuettiin toiminnallisesti ja viestinnällisesti vuoden aikana lukuisissa muissa kampanjapäivissä:
• Pysy pystyssä -kampanja, 13.–24.1.2021
• Maailman terveyspäivä 7.4.2021
• Valtakunnalliset tapaturmapäivät, 13. pv. perjantai;
13.8.2021
• Maailman humanitaarisuuden päivä 19.8.2021
• Maailman ensiapupäivä 14.9.2021
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 8.–14.11.2021
• Omaishoitajien viikko 21.–28.11.2021
• Maailman aids-päivä 1.12.2021
• Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä
5.12.2021

Läpinäkyvä ja luotettava Punainen Risti
Vuoden alussa käynnistetyn brändiuudistusprojektin tavoitteena oli kirkastaa tavoitemielikuvaa eli luoda yhteinen näkemys siitä, millaisena Punaisen Ristin halutaan

näyttäytyvän avunsaajille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja toiminnan mahdollistaville tukijoille. Lisäksi pyrittiin löytämään yhteiset työvälineet halutun mielikuvan

Nälkäpäivä-keräyksen osana lanseeratun Avun ketju -heijastimen tuotot ohjattiin katastrofirahastoon. ”Meillä on velvollisuus auttaa toinen
toistamme silloin, kun siihen on mahdollisuus”, sanoo kampanjakasvona toiminut näyttelijä Krista Kosonen.

SAKARI PIIPPO

2,5

2,4

23

saavuttamiseksi. Tietoa kerättiin yksiköistä, laitoksista, piireiltä, vastaanottokeskuksista sekä toimihenkilöiltä ja vapaaehtoisilta. Projektissa tuotetaan brändikirja
ja uusi graafinen ohje, joita valmisteltiin vuoden aikana.
Brändikirjan ja graafisten ohjeiden käyttöönoton tueksi
järjestön eri toimijoille tehdään vuonna 2022 erilaisiin
tarpeisiin vastaavat, mahdollisimman helppokäyttöiset
käytännön työkalut.
Punaisen Ristin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
vahvistettiin niin, että toimintaan liittyvistä väärinkäy-

tösepäilyistä voi ilmoittaa järjestön verkkosivulla luottamuksellisesti ja tarvittaessa anonyymisti järjestelmällä,
jonka tekninen toteutus uusittiin. Viestintä uudesta järjestelmästä aloitettiin osana järjestön eettisen ja vastuullisen toiminnan ja viestinnän kehittämistä.
Tilastokirjan tietojen keräämiseen käytettävä tekninen ratkaisu uudistettiin. Kyselyyn vastaaminen helpottui ja vastausten määrä lisääntyi, mikä itsessään kasvatti
tiedon määrää ja luotettavuutta.

Moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistämässä
Vapaaehtoisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille suunnatulla Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa
-koulutusmoduulilla edistettiin eritaustaisten vapaaehtoisten rekrytointia ja vastaanottoa. Koulutus antaa tietoa yhdenvertaisuudesta ja saavutettavasta
vapaaehtoistoiminnasta.
Aihetta käsiteltiin myös järjestöpäivillä, maahanmuuttotyön toimialan suunnittelussa sekä Suomen
Punaisen Ristin hallituksen ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan yhteisessä työpajassa. Moni- ja selkokielistä viestintää edistettiin vapaaehtoisten ja työntekijöiden
selkokielen koulutuksilla sekä uusilla viestintämateriaa-

leilla. Punaisen Ristin uusi kehitysyhteistyöohjelma puolestaan huomioi entistä vahvemmin syrjimättömyyden ja
tasa-arvon osana kansainvälisiä ohjelmia ja operaatioita.
Piirit kokosivat alkuvuodesta tiedot vieraskielisten
määristä ja sijoittumisesta alueilleen. Useissa piireissä on runsaasti vieraskielisiä ihmisiä. Kotoutumisen tuen toiminta tavoittaa etenkin pakolaistaustaisia ihmisiä,
mutta Punaisen Ristin perustoimintaan osallistuvien
vieraskielisten määrä on vähäinen. Vieraskielisten määrän lisäämisestä perustoiminnassa käytiin rakentavia
keskusteluja piirien ja eri toimialojen tapaamisissa.

KAISA KUUPPO

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutusmoduulilla edistettiin eritaustaisten vapaaehtoisten rekrytointia ja vastaanottoa. Vapaaehtoinen
Victor Cabrera auttaa ruokajakelussa kerran viikossa.
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Muutostavoitteet
Ilon, toivon ja toiminnan paikka vapaaehtoisille
Punaisen Ristin kansainvälisen liiton materiaaleista
muokattu osastojen itsearviointityökalu otettiin käyttöön. Siinä keskitytään osaston toiminnan tarkasteluun
valmiussuunnittelun, hallinnollisen perustan, keräysvalmiuden, viestinnän sekä verkostoitumisen kautta. Piirien työntekijöistä valittuja osastokummeja koulutettiin
työkalun hyödyntämiseen osastojen tukemisessa ja toiminnan suunnittelussa. Vuoden loppuun mennessä 65
osastoa kuuden piirin alueelta oli tehnyt itsearvioinnin
ja sen pohjalta kehittämissuunnitelman.
Uusien vapaaehtoisten vastaanottamista kehitettiin
erityisesti Oma Punainen Risti -järjestelmässä. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki uudet vapaaehtoiset tulevat mukaan toimintaan sähköisen järjestelmän kautta ja
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osastoissa
Vapaaehtoisten
25000

että osastot ottavat kaikkiin uusiin vapaaehtoisiin aktiivisesti yhteyttä.
Oma Punainen Risti on näyttänyt tärkeytensä koronan aikana, kun entistä suurempi osa kanssakäymisestä
tapahtuu verkossa. Vuoden aikana 4 572 vapaaehtoista
teki sinne uuden profiilin. Järjestelmän avulla alettiin
kerätä tietoa myös kaikista verkkovapaaehtoisuudesta
kiinnostuneista.
Vapaaehtoisten tietojärjestelmien ohjelmistokehityksessä panostettiin ystävävälitykseen ja luottamushenkilörekisteri OSSIin, joka saatiin pilotointivaiheeseen.
Ohjelmistoa on kehitetty käyttäjätoiveita kuunnellen ja
käytettävyyttä korostaen.
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LEENA KOSKELA

Vapaaehtoiset Laura Laine ja Inkeri Metsäpelto vastaanottivat koronarokotukseen saapuvia asiakkaita Sanomalassa Vantaalla.
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Auttajat Aulangolla 2022 -vapaaehtoistapahtuman
suunnittelu käynnistyi. Tapahtumaan suunnitellaan
kolmea vapaaehtoisten toiveet huomioivaa osuutta: 1)
Varautuminen muuttuvaan maailmaan, 2) Uudistuva ja
moninainen Punainen Risti sekä 3) Hyvinvoiva vapaaehtoinen. Osallistava tapahtumaviikonloppu tähtää vapaaehtoisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.
Vapaaehtoistehtävien vaativuusluokituksen pohja
vietiin toimialoille jatkotyöstettäväksi, ja toimialakohtaiset luokitukset täydennetään alkuvuodesta 2022. Yh-

teistyötä erillislaitosten kanssa jatkettiin säännöllisillä
kokouksilla Veripalvelun kanssa, ja yhteistyö tulee laajenemaan Ensiapuyhtiöön ja Kontti-ketjuun erityisesti Punaisen Ristin kampanjoihin liittyen.
Uuden vapaaehtoistoiminnan linjauksen valmistelu eteni. Luonnosta edistettiin vapaaehtoisvaliokunnan
kokousten lisäksi useissa työntekijöiden tapaamisissa.
Keskustelu oli vilkasta, ja linjauksen työstäminen jatkuu intensiivisesti kevään 2022 aikana vapaaehtoisten
kuulemisella.

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
Punainen Risti kehittää toimijoidensa osaamista, tehostaa oppimista työn murroksessa ja tukee omien
voimavarojen ja osaamisen tunnistamisessa sekä hyödyntämisessä. Vuonna 2021 panostettiin osaamisen
kannalta kahteen strategiseen osa-alueeseen: 1) Punaisen Ristin identiteetti ja arvot sekä 2) oppimis- ja
muutoskyky.
Johtamisvalmennuksen pilottiin osallistui 25 vapaaehtoista ja työntekijää eri puolilta järjestöä. Valmennus
vahvisti valmiusjohtamista kaikkien yhteisenä tehtävänä
ja painotti yhteistyön ja luottamuksen kulttuuria, kuuntelevaa johtamista sekä Punaisen Ristin identiteettiä.
Henkilökunnan dialogiosaamista kehitettiin Erätauko-menetelmän koulutuksella. Kolme Suomen Punaisen
Ristin työntekijöistä ja vapaaehtoisista muodostettua tiimiä osallistui IFRC:n Learn to Change -muutosmatkaan,
joka on yksi Strategia2030-muutostavoitteiden tukemiseksi järjestetyistä kokeiluista.
Mentorointiohjelman pilottiin osallistui työntekijöitä keskustoimistosta ja piireistä. Osallistujat pääsivät verkostoitumaan, tunnistamaan omaa osaamistaan,
saamaan ja antamaan vertaistukea sekä kehittämään
vuorovaikutustaitojaan.
Vapaaehtoisten kouluttajakoulutusta toteutettiin
etä- ja hybridikoulutuksena, johon osallistui 42 tulevaa vapaaehtoiskouluttajaa. Valtakunnalliset kouluttajapäivät toteutettiin etänä, ja niille osallistui reilut 170
kouluttajaa.
Punaisen Ristin verkkokoulutusten alustaksi otettiin
käyttöön Itslearning. Verkkokurssien määrä ja käyttäjäHenkilötyövuodet keskushallinnossa
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määrä kasvoivat, ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa
järjestön koulutustarjonnassa.
Yhteistyötä Opintokeskus Siviksen kanssa tiivistettiin. Sivisverkkoa käytetään koulutusten tilastointiin ja
osallistujamerkintöihin, ja osallistujat saavat sen kautta
todistuksen. Noin 30 Punaisen Ristin valtakunnallista
vapaaehtoiskoulutusta on laatutarkastettu ja opintopisteytetty Siviksen avulla. Ne löytyvät Sivisverkosta kaikkien koulutusten järjestäjien käyttöön.

Tukea etätyöskentelyn ja työhyvinvointiin
Koronapandemia heijastui myös henkilöstötyöhön. Henkilöstöyksikön vetämässä Uusi normaali -projektissa
työryhmät suunnittelivat etätyön toimintatapoja ja mahdollisuuksia hallinnollisesta näkökulmasta, työsuojelun
ja -hyvinvoinnin sekä työmuotojen ja kokouskäytäntöjen
kannalta.
Etätyötä tehtiin kaikissa niissä tehtävissä, joissa se
oli mahdollista. Työn selkeyttämiseksi laadittiin etätyöohjeistus ja määriteltiin etätyösopimuskäytäntö hybridityöskentelyä varten. Henkilöstön koronaohjeistuksia
päivitettiin viranomaissuosituksia noudattaen ja lähityön terveysturvallisuuden edellytyksiä korostaen.
Työkyvyn ja -hyvinvoinnin tukeminen ja sen tavoitteellinen johtaminen oli yksi henkilöstötyön painopisteistä. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennus
vietiin päätökseen ja sen tueksi laadittiin järjestön työkykyjohtamisen opas. Samalla päivitettiin varhaisen välittämisen ja puheeksi ottamisen toimintamallit sekä
päihdeohjelma ja otettiin käyttöön Ilmarisen työkykyjohtamisen tietopalvelu Ohjaamo.
Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistettiin, ja
palvelutarjontaa muokattiin vastaamaan paremmin etätyön vaatimuksia. Henkilöstölle järjestettiin etätyössä
jaksamisen ja ergonomian valmennusta ja etätyöpisteiden tarkastuksia. Työhyvinvointia kartoitettiin kevään ja
syksyn Pulssi-henkilöstötutkimuksilla ja etätyökyselyillä.
Henkilöstön määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin
edellisenä vuonna. Vaihtuvuus järjestön sisällä oli avustusoperaatioiden ja työkierron vuoksi aiempaa suurempaa, mikä näkyi myös rekrytoinneissa. Loppuvuodesta

käyttöön otettu uusi järjestelmä sujuvoittaa rekrytointia
ja vahvistaa hyvää työnantajamielikuvaa.
Tukityöllistämisessä annettiin tukea ja neuvontaa
työsuhdeasioissa ja toiminnan sopeuttamisessa pandemian aikana.

Tulorekisteri aiheutti palkkahallintoon muutoksia.
Länsi-Suomen piirin palkkojen haltuunotto vaati toimia erityisesti palkkatuki- ja työllistämisasioissa. Myös
vastaanottokeskusten lakkauttamiset toivat haasteita
palkkahallintoon.

Digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet tehokkaasti käyttöön
Järjestön digitaalista kyvykkyyttä tukea toimintalinjauksen tavoitteita parannettiin merkittävästi. Digikehityksen seuraamiseen luotiin tiekartta, ja osaamista
jaettiin digikehityksen parissa työskentelevien välillä digityöryhmässä. Strategisesti tärkeiden järjestelmien kehitystä vahvistettiin tuoteomistajien rekrytoinneilla.
Vapaaehtoisten tietojärjestelmä Oma Punainen Ristissä siirryttiin vuoden alussa ketterän kehityksen toimintamalliin suunnittelun seurannan selkeyttämiseksi
ja tehostamiseksi. Kehitystyössä painotettiin vapaaehtoisten tarpeita. Vapaaehtoisten roolia digitaalisten palveluiden kehityksessä kasvatettiin perustamalla verkossa
kaksi kertaa vuodessa järjestettävä digifoorumi. Uusi va-

paaehtoisten digipalveluiden ohjausryhmä seuraa ja tukee tavoitteiden toteutumista.
Suomen Punaisen Ristin uudet verkkosivut julkaistiin. Sivuston keskitetyn sisällönhallinnan julkaisujärjestelmä mahdollistaa muun muassa sujuvasti luotavat
kampanjasivut. Lisäksi julkaistiin uusi intranet sekä dokumenttienhallintajärjestelmä Arkittaja. Ne tehostavat
ja selkeyttävät sisäistä viestintää ja digitaalisen materiaalin arkistointia.
Vuoden aikana suoritettiin tarkastussuunnitelman
mukainen tietoturvan ja tietosuojan sisäinen tarkastus
keskustoimistossa ja piireissä. Kaikkien työntekijöiden
pakolliset tietosuojakoulutukset sekä seuranta koulutuksien suorittamisesta otettiin käyttöön.

Avointa ja monipuolista viestintää kaikilla järjestötasoilla
Viestintäkoulutuksiin osallistuneiden vapaaehtoisten
määrä lähes tuplaantui edellisvuoteen verrattuna. Koulutuksia järjestettiin kaikkiaan 12 ja osallistujia oli yhteensä 170. Viestintä auttamistaitona -koulutus pilotoitiin
keskustoimiston viestinnän sekä Jyväskylän ja Hyrynsal-

men osastojen yhteistyönä. Vapaaehtoisia viestintäkouluttajia on nyt yhteensä 13 seitsemässä suomenkielisessä
ja yhdessä ruotsinkielisessä piirissä.
Viestintä ja vaikuttaminen kuuluvat nykyaikaiseen
asiantuntijatyöhön. Keskustoimiston viestintä aloitti

Punaisen Ristin suurimmassa somekanavassa Facebookissa yhteenlaskettu tavoittavuus oli yli 7,5 miljoonaa, ja julkaisuihin reagoitiin
282 000 kertaa. Kuvassa on erityisen suosittuja Facebook-julkaisuja vuodelta 2021.
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työntekijöiden mediavalmennukset, ja kahteen Asiantuntija mediassa -valmennukseen osallistui piireistä
ja keskustoimistosta yhteensä 119 työntekijää. Twitterkertauskurssilla oli kymmenen osallistujaa ja tallenne
jaettiin Punaisen Ristin 54:n Twitter-vaikuttajan vertaisryhmässä. Kaikki koulutukset pidettiin koronatilanteen vuoksi etänä Teamsissä.
Yhteistyössä valmisteltu, tiedekeskus Heurekan
luonnonkatastrofeihin ja niihin varautumiseen keskittyvä Katastrofien keskellä -näyttely avattiin marraskuussa. Näyttelykokonaisuuteen kuului vierailijoille jaettava
Riskien keskellä -julkaisu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Koronarajoituksista huolimatta näyttelyyn tutustui vuoden loppuun mennessä 29 930 henkilöä. Näyttely
on avoinna syyskuuhun 2023 asti.
Punaisen Ristin viestintä oli tehokasta ja monikanavaista. Se sai parhaan yleisarvosanan Taloustutkimuksen
toimittajille kohdistetussa Yritysviestintä 2021 -tutkimuksessa. Lisäksi tutkituista 18 järjestöstä toimittajat
seurasivat eniten Punaisen Ristin ulkoista viestintää,
joka arvioitiin parhaaksi nopeudessa, luotettavuudessa

ja ymmärrettävyydessä. Medialle lähetettiin keskustoimistosta 44 tiedotetta, ja mediaosumien määrä oli 8 194.
Uudistetulla punainenristi.fi-verkkosivustolla vieraili vuoden aikana keskimäärin 38 000 yksittäistä kävijää
kuukaudessa. Yksittäisiä sivujen katselukertoja oli noin
140 000 kuukaudessa.
Punainen Risti tavoitti sosiaalisessa mediassa laajasti suomalaisia. Some toimi sekä valtakunnallisen että
paikallisen viestinnän välineenä. Punaisen Ristin valtakunnallisen Facebook-sivun sekä Instagram-, Twitterin
ja LinkedIn-tilien julkaisujen yhteenlaskettu tavoittavuus oli vuoden aikana lähes 12 miljoonaa. Järjestön
suurimmassa somekanavassa Facebookissa yhteenlaskettu tavoittavuus oli yli 7,5 miljoonaa, ja julkaisuihin
reagoitiin 282 000 kertaa.
Seuraajien määrät:
Facebook-sivutykkääjät 108 322  (+0,88 %)
Twitter-seuraajat 18 400 (+3,37 %)
Instagram-seuraajat 15 400 (+12,05 %)
LinkedIn-seuraajat 15 750 (+23,77 %)

Varainhankinnalla uusia ja sitoutuneita lahjoittajia
Punaisen Ristin varainhankintaa kehitettiin tarjoamalla
kustannustehokkaita ja eri kohderyhmille mieluisia tapoja tukea toimintaa. Tukijoiden pysyvyyteen panostettiin
viestimällä avoimesti ja luottamusta herättävästi Punai-

sen Ristin monipuolisesta avustustyöstä. Piirien kanssa
pidettiin työpajoja varainhankinnan mahdollisuuksista.
Osastojen varainhankinnan kartoitus aloitettiin.

EMILIA ANUNDI

Kuukausilahjoittajahankinta jatkui koronapandemian luomista haasteista huolimatta. Feissauksessa otettiin käyttöön tabletit, joiden ansiosta
tiedot lahjoittajista saadaan suoraan Punaisen Ristin järjestelmiin.
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Varainhankinnan pääpaino oli säännöllisten lahjoittajien hankinnassa ja sitouttamisviestinnässä, ja
analytiikka- ja seurantajärjestelmiä kehitettiin tukemaan näitä tavoitteita. Uusien asiakkaiden löytämiseen panostettiin muun muassa vahvistamalla kotimaan
lahjoitusvarojen hankintaa suorakirjeellä sekä lanseeraamalla yleinen uutiskirje. Viestinnässä ja varainhankinnassa keskityttiin yhä enemmän sähköisiin kanaviin.
Lahjoittajille suunnatun Apua-tiedotteen sisältö siirtyi
verkkoon.
Vastikkeellisten postitusten (ystävänpäiväkortit,
suurarpa ja joulukalenteri) määrän lisääminen oli onnistunut investointi. Kuukausilahjoittajahankinta jatkui koronapandemian luomista haasteista huolimatta.
Feissauksessa otettiin käyttöön tabletit, joiden ansiosta tiedot lahjoittajista saadaan suoraan Punaisen Ristin

järjestelmiin. Testamenttilahjoittaminen säilyi tärkeänä lahjoittamismuotona, ja siihen panostaminen jatkuu.
Testamenttimarkkinointi keskittyi printtimainontaan.
LähiTapiola mahdollisti ystävätoiminnan kehittämisen, ja Kauppaketju Tokmanni tuki yksinäisyyden ja syrjäytymisen vastaista työtä sekä Nälkäpäivää. Accenture
tuki Punaisen Ristin Nuorten turvataloja ja tarjosi henkilökuntansa osaamista kehittämishankkeisiin. Moomin
Charactersin kanssa julkistettiin monivuotinen yhteistyö, jonka suunnittelu aloitettiin muumilisenssin haltijoiden kanssa.
Punaisen Ristin asiakkuudenhallintatarpeista toteutettiin esikartoitus, tehtiin suunnitelma sen kokonaisvaltaisemmasta ja keskitetymmästä hallinnoinnista sekä
valittiin uusi asiakashallintajärjestelmä (CRM).

Vakaa talous ja riskien hallinta
Koronapandemian pitkittymisestä huolimatta Suomen
Punaisen Ristin vuosi toteutui taloudellisesti odotuksia paremmin. Keskushallinnon tilinpäätös muodostui
tilikaudelta 10,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Keskushallinnon tulosta paransi erittäin hyvä sijoitustoiminnan tulos. Keskushallinnon sijoitusomaisuus tuotti
12,3 %, mikä kuvaa pandemian ja elvyttävän talouspolitiikan vaikutusta sijoitustoimintaan ja talouskehitykseen yleisemminkin. Järjestö kykeni myös korjaamaan
käyttötaloutensa alijäämäisyyttä yleiskokouskauden talouden tasapainottamisohjelman pohjalta.
Keskustoimiston osalta tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Punaisen Ristin laitokset
toimivat vahvistetun talousarvion puitteissa. Veripalvelun operatiivisen toiminnan tulos oli alijäämäinen,
mutta sijoitustoiminnan tuotot nostivat tilikauden 5,9
miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kontti-ketjun 3,4 miljoonaan euron ylijäämällä kartutettiin katastrofirahaston varoja ja rahoitettiin järjestön alueellista toimintaa
suunnitellulla tavalla. Nuorten turvatalon tilikauden
alijäämä, –0,7 miljoonaa euroa, muodostui järjestön
omarahoitusosuudesta.

Nopea muutos korostaa
riskienhallinnan merkitystä
Punaisen Ristin toiminta perustuu luottamukselle. Se on
monin tavoin säädeltyä ja edellyttää eettisyyttä ja vastuullisuutta sekä lain ja ohjeiden noudattamista. Turvallinen toimintaympäristö pyritään varmistamaan
eettisten toimintaohjeiden ja häirintää koskevien ohjeistusten ja periaatteiden avulla. Ympäristölle aiheutuvaa
rasitusta pyritään vähentämään, ja kestävän kehityksen
tavoitteet huomioidaan.

Punaisessa Ristissä toteutetaan hyvää hallintotapaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Toiminta on
tutkimusten mukaan luotettavaa ja maine on hyvä. Vastuullisuus edellyttää jatkuvia toimenpiteitä, jotta myös
tulevaisuudessa nautitaan luottamuksesta, säilytetään
järjestön maine hyvällä tasolla ja siten turvataan keskeiset toimintaedellytykset.
Punaisen Ristin tavoitteena on tuoda kaikkiin toimintoihin systemaattinen lähestymistapa riskien hallitsemiseksi. Kansainvälisten standardien pohjalta
laadittu riskienhallinnan linjaus määrittelee pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut riskienhallinnassa. Linjauksen pohjalta riskienhallintaa toteutetaan yhtenäisesti
eri yksiköissä. Riskienhallintamallia kehitetään jatkuvasti ISO 31000:2018 -standardin pohjalta.
Punainen Risti on tunnistanut merkittävimmiksi strategisiksi riskeikseen seuraavat: 1) ydintoiminnan
tunnistaminen, 2) resurssien tehokas hyödyntäminen, 3)
vapaaehtoisten kiinnostus ja kiinnittyminen, 4) tiedolla johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen sekä 5)
muuttuva toimintaympäristö ja siihen sopeutuminen sekä rahoituksen jatkuvuus.
Riskeihin varaudutaan ja vastataan muun muassa
terävöittämällä ydintoimintaa, selkeyttämällä johtamisen prosesseja sekä seuraamalla tarkasti toimintaympäristön muutoksia ja varmistamalla nopea reagointikyky.
Digivapaaehtoisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään,
ja samalla luodaan monimuotoista, eri-ikäisiä ja eri taustoista olevia kiinnostavaa toimintaa. Tiedonkeruun menetelmiä yhtenäistetään, ja henkilöstöä ja vapaaehtoisia
koulutetaan tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Sijoitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä ulkopuolisten varainhoitajien kanssa.
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Enemmän aikaiseksi yhteistyöllä
Vuoden aikana panostettiin yhteistyön tiivistämiseen sekä järjestön sisällä että ulkoisten kumppaneiden kanssa.
Vuonna 2020 perustetut keskustoimiston kotimaan
toiminnan yhteistyötiimit jatkoivat yhteistyötään piirien kanssa. Yhteistyön toimintamallista ja yhteistyötiimien työskentelystä saatu palaute on ollut positiivista
erityisesti niissä piireissä, joissa uusi toimintamalli on
lähtenyt vauhdilla käyntiin. Muutaman piirin kanssa
yhteistyön uudet tavat hakevat vielä muotoaan. Vuoden
2021 työskentely luo hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle ja laajentamiselle.
Piirihallitusten valtakunnallinen koulutus pilotoitiin
keväällä, ja koulutus järjestettiin toisen kerran syksyllä.
Laajennettu johtoryhmä toteutti keväällä skenaariotyöpajoja, joiden tuloksena syntyneitä tulevaisuusskenaarioita hyödynnetään muun muassa toimintalinjaustyössä.

Strategisten kumppanuuksien määrittely aloitettiin valmiusyksikön johdolla.
Punaisen Ristin uusien linjausten mallit yhtenäistettiin ja voimassa olevien linjausten löydettävyyttä helpotettiin. ICRC:n kanssa tehty kumppanuussopimus
uusittiin, ja kansainvälisen liikkeen koordinaatioon ja
yhteistyöhön osallistutaan säännöllisesti.
Keskitetyt tukipalvelut tarjoavat talous- HR- ja ICTpalveluja keskustoimiston lisäksi piireille ja osastoille.
Selvitystyö palvelujen laajentamisesta muille osa-alueille on käynnissä. Tukipalvelujen asiakkaina ovat kaikki
piirit. Osastojen määrä on vielä vähäinen, mutta määrän odotetaan kasvavan merkittävästi erityisesti yhteisen kirjanpito-ohjelmiston käytön yleistyessä.
Tukipalveluissa otettiin käyttöön uusia ohjelmistoja
ja tarjottiin entistä laajemmin koulutusta. Palveluiden
kehittämistavoitteita selkeytettiin.

Selvitys tutkimus- ja kehityshankkeista
Vuoden aikana julkaistiin uusi punainenristi.fi-verkkosivusto ja avattiin työntekijöiden uusi intra. Dokumentinhallinnan sekä asiakirjojen sähköisen arkiston
kehittämistä jatkettiin.
Oma Punainen Ristiä kehitettiin edelleen vastaamaan paremmin vapaaehtoisten tarpeita. CRM-järjestelmän uudistukselle valittiin toimittaja, ja osastoille
tarjottavan kirjanpitojärjestelmän käyttöä laajennettiin.
Brändin kirkastamiseen tähtäävä projekti valmisteli järjestön uutta brändikirjaa ja graafisia ohjeita.
Punaisen Ristin uusi hankintaohje hyväksyttiin, ja
järjestölle laadittiin riskienhallintamalli kansainvälisten standardien pohjalta. Kansainvälisen avustustoiminnan linjan organisaatiorakennetta arvioitiin ja
järjestettiin uudelleen.
Ensiavun ryhmä- ja päivystystoimintaa kehitettiin
yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yksinäisyyden syitä ja
koronan vaikutuksia yksinäisyyteen tutkittiin. Järjes-

tön vastuullisuuteen ja eettiseen toimintakulttuuriin
panostettiin henkilöstön toimintatapaohjeita päivittämällä sekä laatimalla väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiselle työkalut.
Veripalvelun tieteellinen tutkimus kohdentuu tutkimusstrategian mukaisesti verihuoltoketjun sekä soluterapioiden ja transplantaatioiden vaikuttavuuteen.
Vuoden aikana Veripalvelu käytti tutkimustoimintaan
lähes neljä miljoonaa euroa, josta 2,4 miljoonaa (62 %)
katettiin ulkopuolisella rahoituksella. Veripalvelun tutkijat olivat mukana 22 tiedejulkaisussa. Veripalvelun
tutkimusrahastosta jaettiin ensimmäiset apurahat, yhteensä 495 000 euroa yhdeksälle Veripalvelun ulkopuoliselle tutkimusprojektille.
Nuorten turvatalot osallistuivat useaan tutkimushankkeeseen yhdessä muiden järjestöjen, viranomaisten ja yliopistojen kanssa.

Arvio tulevasta kehityksestä
Vuoden lopussa koronapandemia siirtyi uuteen vaiheeseen viruksen laajamittaisen leviämisen myötä. Punaisen Ristin työ viranomaisten apuna jatkuu siellä,
missä sitä tarvitaan. Pandemian jatkuminen hyvin etenevistä rokotuksista huolimatta ilmenee yksinäisyyden
kroonistumisena, syrjäytymisenä ja epävarmuuden lisääntymisenä. Vaikutukset näkyvät tehdyissä yksinäi-
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syystutkimuksissa sekä erityisesti nuorten hyvinvointia
mittaavissa selvityksissä.
Punainen Risti varautuu lisäämään tukeaan helpottaakseen ihmisiä selviytymään pandemian aiheuttamista sosiaalisista ja terveydellisistä vaikeuksista. Punaisen
Ristin kykyyn tuoda yhteen monia erilaisia ja -kokoisia
toimijoita luotetaan, mistä osoituksena on muun muassa

järjestön rooli ruoka-avun koordinoijana vuodesta 2022
alkaen.
Myös ulkoinen turvallisuustilanne heikkenee Euroopassa ja lähialueilla. Turvattomuuden tunne lisääntyy.
Punainen Risti panostaa yhteisöissä tehtävään paikalliseen toimintaan turvallisuuden tunteen lisäämiseksi sekä vahvistaa valmiutta vastata erilaisiin kriiseihin.  
Helmikuussa aseelliseksi konfliktiksi syventynyt Ukrainan kriisi heikentää globaalia turvallisuutta ja lisää
humanitaarisen avun tarvetta Ukrainassa ja lähialueilla. Suomen Punainen Risti tukee kansainvälistä Punaista Ristiä, jonka tarkoituksena on vahvistaa Ukrainan ja
lähialueiden Punaisten Ristien valmiutta tarjota humanitaarista apua paikan päällä. Punainen Risti on myös
aloittanut mittavan hätäapukeräyksen Ukrainan kriisistä kärsivien avuksi. Turvattomuuden tunne lisääntyy
ja lähialueella käynnissä oleva konflikti aiheuttaa ilmapiirin kiristymistä myös Suomessa. Punainen Risti panostaa yhteisöissä tehtävään paikalliseen toimintaan
turvallisuuden tunteen lisäämiseksi, varautuu tukemaan
tarvittaessa viranomaisia konfliktia pakenevien ihmisten vastaanotossa sekä vahvistaa valmiutta vastata erilaisiin kriiseihin inhimillisyyden ja puolueettomuuden
periaatteista kiinni pitäen. Näkyvä toiminta Suomessa
ja maailmalla saa liikkeelle uusia auttajia ja alkuvuonna 2022 sekä Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä että
toimintaan ilmoittautuneiden vapaaehtoisten määrä on
noussut voimakkaasti.
Erilaiset hybridivaikuttamisen keinot, maahanmuuton käyttö sodankäynnin välineenä sekä kyberhyökkäykset herättävät ihmisissä epävarmuutta. Alkuvuonna

2022 Punaisen Ristin kansainväliseen komiteaan kohdistunut tietoturvaloukkaus osoittaa, että vastaaviin
hyökkäyksiin on varauduttava. Digitaalisen ympäristön
laajentuessa korkeatasoiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt ovat yhä tärkeämpiä.
Kriisien ja ilmastonmuutoksen ristipaineessa humanitaarisen avun tarve kasvaa avun määrää nopeammin.
Koronakriisin pitkittyminen johtaa todennäköisesti siihen, että kasvava osa rahoituksesta siirtyy kansallisiin
tarpeisiin vastaamiseen. Afganistanin kriisi on esimerkki pitkäaikaisesta syvästä kriisistä, jossa humanitaarinen apu on perusedellytys väestön hengissä säilymiselle.
Pitkittyneet ja monimutkaiset kriisit tarkoittavat, että
avustustyötä tarvitaan paikan päällä ja lähialueilla vielä pitkään.
Suomessa järjestöjen rahoituspohja ja valtionavustusten jakomalli on yhä epäselvä. Alkava vuosi on turvattu poikkeusjärjestelyin, mutta rahoituksen tasosta
tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Punainen Risti ennakoi muutosta priorisoimalla itse toimintaansa. Talouden
vakaus turvataan huomioimalla muutokset ennen kuin
ne tulevat ajankohtaisiksi.
Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet pysyvästi. Punaisen Ristin työtä ja vapaaehtoistoimintaa tehdään verkossa yhä laajemmin, ja digitaalista osaamista vaaditaan
niin työntekijöiltä kuin vapaaehtoisiltakin. Korona-aikana luodut uudet toimintamallit mahdollistavat avun kasvattamisen ja uusien vapaaehtoisten mukaan saamisen
toimintaan. Samalla se edellyttää kasvavaa panostusta osaamisen kehittämiseen, vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tiedolla johtamiseen.

LAURA VESA

Ukrainaan lähteviin rekkoihin pakattiin telttoja, retkipatjoja ja huopia Kalkun logistiikkakeskuksessa maaliskuussa 2022.
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Julkinen rahoitus 2021
7. JULKINEN RAHOITUS SEKÄ SELVITYS SIDOTTUJEN JA OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN
KÄYTÖSTÄ 2021
Suomen Punaisen Ristin kotimaista ja kansainvälistä toimintaa rahoitetaan
julkisin varoin. Merkittäviä strategisia kumppaneita ovat muun muassa
ulkoministeriö ja STEA.
2021

2020

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Terveyden edistämisen ohjelma
Omaishoitajien tukitoiminta
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta
(Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku)
Maahanmuuttajaohjelma
Paperittomat ja Punainen Risti
Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi
Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa!
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy
Kotipolku. Nuorten aikuisten tukeminen itsenäiseen asumiseen
Kohdataan kylillä ja keskuksissa
Kaveritaitoja
Yleisavustus
Monikielinen Covid (2021-2022)
Yhteensä STEA

707 000 €
270 000 €
525 969 €

707 000 €
324 742 €
527 324 €

1 034 000 €
364 444 €
220 000 €
0€
0€
100 000 €
0€
303 000 €
266 034 €
364 000 €
337 390 €
4 491 837 €

1 034 000 €
364 444 €
298 274 €
160 000 €
190 000 €
100 000 €
388 000 €
298 568 €
275 741 €
364 000 €

Viisi kaupunkia (Vantaa, Espoo, Helsinki, Turku, Tampere)
Nuorten turvatalot

1 141 000 €

1 141 800 €

Viisi kaupunkia (Helsinki, Pori, Raisio, Naantali, Lappeenranta)
Työllistämistoiminta / Kontti-ketju

150 951 €

159 222 €

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

287 210 €

225 965 €

Sosiaali- ja terveysministeriö
Ruoka-apu (6/2020-12/2021)
Ruoka-avun kansallinen järjestökoordinaatio (9/2021-11/2022)
Ruokaa ja apua kaikille (9/2021-12/2022)
Yhteensä sosiaali- ja terveysministeriö

97 000 €
200 000 €
700 000 €
997 000 €

97 000 €
0€
0€
97 000 €
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5 032 093 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nuorisotoiminta

110 000 €

110 000 €

Opintokeskus Sivis
Koulutus

111 362 €

88 993 €

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kotoutumisen tuki
Työllisyyspoliittiset avustukset
Yhteensä työ- ja elinkeinoministeriö

156 889 €
463 550 €
620 439 €

149 599 €
638 877 €
788 476 €

70 000 €
21 600 000 €

65 000 €
21 620 000 €

180 000 €
21 850 000 €

0€
21 685 000 €

Ulkoministeriö
Humanitaarinen oikeus
Kansainvälinen toiminta
IBA-Vapaaehtoisten rooli viranomaisten tukena valmius- ja
pelastusyhteistyössä Barentsin alueella 10/2021-8/2023
Yhteensä ulkoministeriö
Euroopan unioni
Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa (2019-2021)
ESR Eteenpäin. Itsenäistymisen tukea digitalisesti kasvukeskuksiin
(3/2021-5/2023 osuus SPR)
Yhteensä Euroopan unioni

179 750 €

179 750 €

618 332 €
798 082 €

179 750 €

Suomen mielenterveysseura
Nuorten verkkoauttaminen / Sekasin-chat (STEA)
Nuorten verkkoauttaminen / Sekasin-chat (ME-säätiö)
Yhteensä Suomen mielenterveysseura

103 050 €
0€
103 050 €

103 050 €
60 915 €
163 965 €

2 795 648 €

1 800 000 €

33 456 579 €

31 472 264 €

ECHO, Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto
Kansainvälinen toiminta
Julkinen rahoitus yhteensä
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Selvitys sidottujen ja omakatteisten rahastojen käytöstä
1. Antti Ahlströmin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Harkinnan mukaan sairaiden
ja apua tarvitsevien auttamiseen
Käyttö 2021
Sosiaalitoiminnan koordinaatio
• STEA-rahoitteisen Kohdataan kylillä ja keskuksissa -projektin
omarahoitusosuus. Syrjäseudulla asuvien, yksinäisten ja toimintakyvyltään
heikkojen vanhusten tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen
kohtaamispaikkojen avulla.
• Sosiaalitoiminnan koordinaatio. Ystävätoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja
koordinointi. Henkilöstökulut, materiaalit ja painatukset, viestintä ja koulutukset

5 264,03 €

50 000,00 €

Terveyden edistämisen koordinaatio
• STEA-rahoitteisen terveyden edistämisen ohjelman omarahoitusosuus.
Toteutetaan terveyttä edistävää ohjelmaa.

9 917,98 €

Terveyspistetoiminta
• Terveyspisteiden seurantatiedon, konseptoinnin ja laadun kehittäminen.
Materiaalit, vapaaehtoisten koulutukset ja tarvikkeet digitaalisen seurantatiedon
keräämisen, henkilöstökulut.

1 200,56 €

Omaishoitajien tukitoiminta
• STEA-rahoitteisen Omaishoitoperheiden tukitoiminnan kohdennetun avustuksen
omarahoitusosuus. Omaishoitoperheiden tukeminen vapaaehtoistoiminnan
avulla seitsemän piirin alueella.

12 030,95 €

Kotimaan valmiustoiminta
• Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa.

25 331,16 €

SPR Ensiapuryhmätoiminta
• Ensiapuryhmätoiminta.

42 100,29 €

Rahasto yhteensä
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145 844,97 €

2. Olga ja Jalmari Välimaan rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: vanhus- ja ystävätoimintaan
Käyttö 2021
Vankilatoiminta
• Vankilatoiminnan kehittämisprojekti, toiminnan laajentaminen, kehittäminen ja
yhteisölähtöisen toiminnan kehittäminen Suomessa. Henkilöstökuluja.

14 818,52 €

• Ystävätoiminnan kehittäminen. Ystävävälityksen kehittäminen. Järjestelmäkulut.

14 010,66 €

Rahasto yhteensä

28 829,18 €

3. Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra von Troilin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Suomen Punaisen Ristin sodan
ja rauhan aikaiseen toimintaan
Käyttö 2021
SPR Ensiapuryhmätoiminta
• Ensiapuryhmätoiminta.

24 000,00 €

4. Minna Emilia Friskin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Sotasokeitten avustamiseen
Käyttö 2021
Avustuksia kolmelle sotasokealle myönnettiin yhteistyössä Sotasokeat
ry:n kanssa.

24 000,00 €

5. Jaakko Bascharoffin rahasto
Käyttötarkoitus: Huuli- ja suulakihalkeamien sekä puhevikaisten hoidon
tehostamiseen
Käyttö 2021
Avustus väitöskirjan viimeistelyyn ja matka-apuraha puheterapeutin koulutukseen

Kaikki rahastot yhteensä:

2 856,00 €

225 530,15 €
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Tilinpäätös vuodelta 2021

Suomen Punainen Risti
Keskushallinto
TASE
VASTAAVAA

31.12.2021

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja muut
keskeneräiset hankinnat

4 039 008.70
84 093.96
2 119 150.90
2 766 969.02
3 411 364.76

Käyttöomaisuusarvopaperit

4 214 784.23
84 093.96
1 843 950.20
2 392 680.38

8 381 578.64

1 595 259.44

2 063.16

Sijoitukset
Maa-alueet
Osuudet
omistusyhteysyrityksissä

5 915 983.98
4 346.87

56 140.96

56 140.96

2 500.00
124 686
983.87

2 500.00
124 745 624.83

109 491 097.95

109 549 738.91

2 271 712.20
7 900.06

2 279 612.26

1 912 757.79
894.64

1 913 652.43

Muut osakkeet ja osuudet
OMAKATTEISET RAHASTOT
Arvopaperit
Pankkisaamiset

31.12.2020

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat

9 659 445.37

9 941 053.41

Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset

1 804 329.54

2 255 794.45

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset järjestön
sisäiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

247 901.63
4 701 669.48
5 865 967.87
3 045 717.04

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA

36

YHTEENSÄ

13 861 256.02

278 601.77
6 422 493.16
5 869 192.13
4 118 931.16

16 689 218.22

26 428 176.18

31 816 027.60

191 201 094.70

182 300 600.10

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Sidotut ja omakatteiset
rahastot
Katastrofirahasto
Muut rahastot
Veripalvelun tutkimusrahasto
Yhteistoimintarahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden ali-/ylijäämä

5 472 739.06
25 670 022.91

31 142 761.97

4 788 423.23
26 740 255.98

31 528 679.21

23 051 309.70
7 615 201.68

30 666 511.38

23 546 309.70
5 017 896.75

28 564 206.45

82 351 151.30
10 865 329.16

93 216 480.46

84 774 211.50
-320 755.27

84 453 456.23

VIERAS PÄÄOMA
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset

50 000.00

Pitkäaikainen
Rahoituslaitoslainat

2 500 000.00

3 000 000.00

Lyhytaikainen
Rahoituslaitoslainat
Järjestöpankkilaina
Saadut ennakot
Ostovelat piireille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA

500 000.00
1 800 553.02
4 450 314.76
826 083.97
6 627 857.69
7 999 920.23
11 420 611.22
YHTEENSÄ

33 625 340.89
191 201 094.70

500 000.00
1 810 577.99
3 889 460.14
653 837.85
5 645 558.28
9 925 334.72
12 329 489.23

34 754 258.21
182 300 600.10
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Suomen Punainen Risti
Keskushallinto
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Varsinainen toiminta
Tuotot

110 018 547.65

110 361 100.58

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Katetaan katastrofirahasto

-48
-2
-82
11

-45
-2
-83
10

Varsinaisen toiminnan jäämä

-11 503 951.10

-11 001 840.48

Lahjoitukset, katastrofirahasto
Jäsenmaksut
Muut tuotot

12 458 204.59
289 581.50
9 137 133.05

13 698 872.21
297 771.00
8 474 640.11

Keräyskulut, katastrofirahasto
Muut kulut

-930 251.95
-3 811 671.75

-1 062 990.73
-3 148 688.49

17 142 995.44

18 259 604.10

17 648 662.14
-1 300 267.22

9 941 769.94
-6 146 372.26

16 348 394.92

3 795 397.68

364 000.00

364 000.00

22 351 439.26

11 417 161.30

Katastrofirahasto siirto
Omakatteiset ja sidotut rahastot siirto

-10 801 794.27
-684 315.83

-11 856 162.39
118 245.83

Tilikauden ali-/ylijäämä

10 865 329.16

-320 755.26

159
846
388
872

703.72
025.45
796.92
027.34

575
559
847
619

465.97
925.00
025.20
475.11

Varainhankinta

Varainhankinnan jäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitustoiminnan jäämä

Yleisavustukset
Tilikauden tulos
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RAHOITUSLASKELMA
2021

2020

Toiminnan rahavirta
Varsinaisen toiminnan rahavirta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Poistot
Varastonmuutos
Muut oikaisut
Varsinaisen toiminnan rahavirta yhteensä

110 018 547.65
-133 394 526.09
2 737 559.35
451 464.91
-916 276.13
2 846 025.45
248 983.25
2 592 633.07
-15 415 588.54

110 361 100.58
-131 973 306.98
-2 270 727.19
-1 210 030.30
2 078 856.46
2 559 925.00
-511 411.72
-4 186 256.89
-25 151 851.04

Varainhankinnan rahavirta
Varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan kulut
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Varastonmuutos
Varainhankinnan rahavirta yhteensä

21 884 919.14
-4 741 923.70
83 956.45
-1 032 777.39
32 624.79
16 226 799.29

22 471 283.32
-4 220 788.41
241 067.38
-69 095.68
32 073.96
18 454 540.57

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Käyttöomaisuushankinnat
Käyttöomaisuuden myynnit
Investoinnit sijoitusomaisuuteen
Korko-, osinko- ja muut sijoutusomaisuuden tuotot
Sijoitusomaisuuden kulut
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos
Sijoitusomaisuuden ostot
Sijoitusomaisuuden myynnit
Investointien rahavirta yhteensä

-4 864 973.62
434 400.00

-1 879 370.32
96 000.00

6 702 385.18
-1 608 694.71
7 165.70
-82 024 621.72
77 290 085.84
-4 064 253.33

3 232 509.52
-5 593 574.00
54 203.05
-85 104 725.87
89 950 913.20
755 955.58

Rahoituksen rahavirta
Lainojen lyhennykset
Järjestötili
Rahoituksen rahavirta yhteensä

-510 024.97
-1 981 778.45
-2 491 803.42

-861 535.92
1 748 471.02
886 935.10

364 000.00

364 000.00

Rahavirta yhteensä

-5 380 846.00

-4 690 419.79

Rahavarat 1.1
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12

31 816 922.24
-5 380 846.00
26 436 076.24

36 507 342.04
-4 690 419.80
31 816 922.24

Yleisavustus
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2021
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2021
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 taseeseen 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
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Rakennukset ja rakennelmat
Keskustoimiston rakennus

5 vuotta
5 ja 10 vuotta
5 ja 10 vuotta
20 ja 40 vuotta
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.
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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
2021.
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.
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 €).
Yhteistoimintarahasto
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 Konttiketjun tulokseen ja kunkin vuoden hyväksyttyyn tuotonjakomalliin. Rahastoitava osuus ja rahaston käyttö
käsitellään oman pääoman sisäisenä siirtona.
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Koronapandemia
Suomen Punainen Risti aloitti keväällä 2020 koronaoperaation, jossa tuetaan ihmisiä, jotka
koronapandemian aikana tai sen seurauksena ovat joutuneet aiempaa haavoittuvampaan asemaan.
Suomen Punainen Risti sai 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 käytettiin
vuoden 2020 aikana yhteensä 1.054.137,61 euroa, osa lahjoituksista siirrettiin Suomen Punaisen Ristin
piireille ja osastoille toiminnan tukemiseen. Toiminta jatkuu edelleen ja vuonna 2020 saaduista
lahjoitusvaroista on käytetty vuoden 2021 aikana 373.356,73 euroa ja loput on tarkoitus käyttää vuonna
2022.
Suomen Punaisen Ristin varsinaiseen toimintaan liittyvät muut kuin Korona-operaatioon liittyvät kulut
vuonna 2021 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 2022 aikana viranomaismääräysten mukaisesti ja niiden sallimissa rajoissa.
Vaihtoehtoisia toimintamuotoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Pandemian mahdollisella
pitkittymisellä edelleen voi olla merkittävä vaikutus yhdistyksen tuottoihin ja toiminnan järjestämisen
mahdollisuuksiin.
Ukrainan konflikti
Ukrainan konfliktin alkamisella ei ole suoraa vaikutusta vuoden 2021 tilinpäätökseen. Suomen Punaisella
Ristillä ei ole ollut toimintaa tai merkittäviä sijoituksia liittyen Venäjään tai Ukrainaan. Ukrainan kriisi
vaikuttaa kuitenkin Suomen Punaisen Ristin taloudelliseen asemaan sijoitusmarkkinoiden kehityksen
kautta ja markkinaepävarmuus sekä volatiliteetti ovat tällä hetkellä varsin korkealla tasolla.
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2021

2020

110 018 547.65

110 361 100.58

661 656.68
263 367.24
925 023.92

685 686.13
236 781.98
922 468.11

679 062.21
960 910.77
1 639 972.98

666 284.52
1 147 780.38
1 814 064.90

442 310.46
91 431.45
-181 207.15

616 975.58
120 000.00
-154 621.21

1 582 545.12
197 518.99
1 780 064.11

1 481 632.88
165 634.89
1 647 267.77

644 347.78
1 944 454.41
2 588 802.19

650 117.66
1 956 631.13
2 606 748.79

166 104.50
107 242.70

113 436.86
173 286.44

127 000.00
-408 390.88

114 467.44
-558 290.28

STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

717 597.52
436 843.57
1 154 441.09

695 257.59
373 707.68
1 068 965.27

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

635 079.27
677 543.77
1 312 623.04

439 940.57
736 179.73
1 176 120.30

42 819.86

39 652.05

0.00
-115 362.09

0.00
-67 502.98

1. Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Kotimaan valmiustoiminta
Tuotot
STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan sidotuista rahastoista
Kotimaan valmiustoiminta yhteensä
Hyvinvointi- ja terveystoiminta
Tuotot
STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan sidotuista rahastoista
Katetaan korvamerkityillä
lahjoituksilla
Hyvinvointi- ja terveystoiminta yhteensä
Maahanmuuttotyö
Tuotot

Kulut

Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan korvamerkityillä
lahjoituksilla
Maahanmuuttotyö yhteensä
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Järjestökehitys
Tuotot

Kulut

STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

123 148.11
130 331.14
253 479.25

232 469.36
98 497.05
330 966.41

730 486.26
621 720.48
1 352 206.74

635 391.55
663 661.29
1 299 052.84

98 426.73
0.00

22 446.04
6 051.31

0.00
-1 000 300.76

46 342.56
-893 246.52

Avustukset valtiolta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

22 229 349.57
2 789 541.40
25 018 890.97

21 391 905.83
7 917 999.82
29 309 905.65

Henkilöstökulut
Raha- ja materiaaliapu
Avustustoiminta yhteensä

6 200 861.46
29 652 818.24
35 853 679.70

5 904 921.63
33 022 777.15
38 927 698.78

11 043 035.45

9 723 681.06

0.00
208 246.72

0.00
105 887.93

STEA-tuotot
Avustukset kunnilta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

1 401 869.50
1 141 233.72
223 170.72
2 766 273.94

1 489 639.67
1 123 965.83
97 034.18
2 710 639.68

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

2 999 950.63
703 228.83
3 703 179.46

2 695 673.60
703 719.53
3 399 393.13

78 577.04

56 064.80

166 997.77
-691 330.71

240 348.26
-392 340.39

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan sidotuista rahastoista
Katetaan korvamerkityillä
lahjoituksilla
Järjestökehitys yhteensä
Kansainvälinen toiminta
Tuotot

Kulut

Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan korvamerkityillä
lahjoituksilla
Kansainvälinen toiminta yhteensä
Turvatalot
Tuotot

Kulut

Turvatalot yhteensä
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Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan korvamerkityillä
lahjoituksilla

Kontti-ketju
Tuotot

Kulut

Kontti-ketju yhteensä
Veripalvelu
Tuotot

Kulut

Veripalvelu yhteensä
Keskustoimistopalvelut
Tuotot

Kulut

Myynti
Avustukset valtiolta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Henkilöstökulut
Muut kulut
Piirien osuus tuloksesta
Poistot
Katastrofirahaston osuus
tuloksesta
Kulut yhteensä

15 777
463
151
16 392

817.43
549.53
011.19
378.15

12 172
638
159
12 970

429.30
876.86
280.83
586.99

5 219 802.20
5 989 330.20
0.00
22 701.50

4 431 736.47
5 193 558.59
0.00
6 537.77

1 720 181.42
12 952 015.32
3 440 362.83

1 112 918.05
10 744 750.88
2 225 836.11

Liikevaihto
Toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä

57 161 643.53
3 326 360.40
60 488 003.93

57 236 556.16
2 655 879.31
59 892 435.47

Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut
Vuokrat
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä

25
14
4
2
14
62
-1

24 488
14 685
4 710
2 111
14 017
60 013
-121

STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä

169
866
575
520
932
064
576

826.94
092.47
476.07
394.99
444.38
234.85
230.92

281 460.34
958 531.95
1 239 992.29
5 880
271
6 268
12 420

286.94
952.55
244.21
483.70

699.68
717.95
391.40
762.93
184.31
756.27
320.80

290 992.66
1 216 872.53
1 507 865.19
5 662
414
6 624
12 701

700.31
061.26
564.74
326.31

Katetaan katastrofirahastosta
Keskustoimistopalvelut yhteensä

753.30
-11 179 738.11

47 218.72
-11 146 242.40

Varsinaisen toiminnan Tuotto-/Kulujäämä

-11 503 951.10

-11 001 840.48
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2. Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

Osinkotuotot
Vuokratuotot
Korkotuotot
Luovutusvoitto
Sijoitustoiminnan käyvän arvon
muutos
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

Kulut

Korkokulut
Luovutustappio
Muut kulut
Kulut yhteensä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

865.80
1 276 537.24
21 584.68
4 272 090.20
10 822 588.16
1 254 631.98
17 648 298.06
150
277
872
1 299

56
1 417
3
1 402

552.66
292.95
123.92
814.14

6 687 417.36
374 568.91
9 941 769.94

469.76
227.29
206.09
903.14

119 505.25
4 144 250.39
1 882 616.62
6 146 372.26

16 348 394.92

3 795 397.68

289 581.50
906 416.00
1 195 997.50

297 864.25
933 689.00
1 231 553.25

3. Jäsenmaksut
Keskustoimisto
Piirit ja osastot
Koko järjestön jäsenmaksut
4. Tilintarkastajan palkkiot
1. Tilintarkastuspalkkiot
2. Avustustilityspalkkiot
3. Veropalvelut
4. Muut palkkiot
Yhteensä

70 000.00
26 300.00
27 780.00
0.00
124 080.00

69
33
78
7
187

000.00
250.00
296.20
300.00
846.20

37 930
62
6 170
1 411
45 575

193.11
741.37
940.53
590.96
465.97

5. Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Tuloslaskelman henkilöstökulut

38 642
62
7 810
1 644
48 159

260.11
221.53
686.99
535.09
703.72

Pääsihteerin palkat ja palkkiot
Lisäksi pääsihteerillä on etuuspohjainen lisäeläke-etuus

119 369.57

117 877.54

Johtoryhmän palkat ja palkkiot ilman pääsihteeriä

420 390.77

409 011.53

265
80
95
442
882

213
71
85
423
792

Keskimääräinen henkilölukumäärä
Keskustoimisto
Turvatalot
Kontti-toiminta
Veripalvelu
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:
1. Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat oikeudet
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset
poistot
Menojäännös 31.12.
Rakennukset ja rakennelmat
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset
poistot
Menojäännös 31.12.
Koneet ja kalusto

Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset
poistot
Menojäännös 31.12.

Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.

2021
4 214 784.23
385 650.26
0.00
4 600 434.49

2020
2 317
3 935
-534
5 717

065.30
074.28
751.81
387.77

-561 425.79
4 039 008.70

-1 502 603.54
4 214 784.23

1 843 950.20
521 775.36
2 365 725.56

1 990 811.09
0.00
1 990 811.09

-246 574.66
2 119 150.90

-146 860.89
1 843 950.20

2 392 680.38
1 597 275.87
3 989 956.25

2 138 075.86
1 399 028.83
3 537 104.69

-1 222 987.23
2 766 969.02

-1 144 424.31
2 392 680.38

1
5
-3
3

2
3
-5
1

595
257
441
411

259.44
282.30
176.98
364.76

915
875
196
595

610.10
937.23
287.89
259.44

2. Muut osakkeet ja osuudet
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
Korkorahastot

Käypä arvo
Hankinta-arvo
Erotus

61 438 887.32
52 869 014.81
8 569 872.51

54 796 444.50
53 365 391.51
1 431 052.99

Osakkeet ja osakerahastot
Käypä arvo
Hankinta-arvo
Erotus

55 602 534.36
50 021 169.70
5 581 364.66

46 729 169.69
39 399 582.91
7 329 586.78

117 041 421.68

101 525 614.19

14 151 237.17

8 760 639.77

Käypä arvo yhteensä
Sijoitusomaisuuden käyvän
arvon ja
hankinta-arvon arvonmuutos
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Muut osakkeet ja osuudet
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet
Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo
Muut arvopaperit

Kirjanpitoarvo

Yhteensä

7 622 124.92

7 930 436.12

2 063.16

4 346.87

25 937.27

37 547.64

124 691 547.03

109 497 944.82

25 %
-60 937.15

25 %
-111 855.50

489 062.85

438 144.50

50 918.35

-496 326.20

Omistukset muissa yrityksissä
Nimi, Kotipaikka
Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsinki
Osuus
Oma pääoma
Oma pääoma pääomalainat
huomioiden
Tulos
3. Siirtosaamiset
Saamiset ministeriöltä
EU/ECHO:lta saamisia
Muut pakolliset eläke- ja vakuutusmaksut- saamiset
Keskustoimiston muut siirtosaamiset yhteensä
Kontti-ketjun siirtosaamiset
Veripalvelun siirtosaamiset
Yhteensä

307
123
3
727
648
1 182
2 993

978.58
492.98
744.06
155.44
838.20
640.59
849.85

292
764
10
1 087
708
1 211
4 075

633.00
534.08
446.49
333.91
655.68
855.06
458.22

4. Saamiset muilta SPR:n yksiköiltä
Myyntisaamiset piireiltä 31.12.
Myyntisaamiset osastoilta 31.12.
Myyntisaamiset yhteensä
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
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piireiltä 31.12.
Ensiapu Oy:ltä 31.12.
osastoilta 31.12.
yhteensä

245 353.93
2 547.70
247 901.63

273 072.12
5 529.65
278 601.77

0.00
34 689.11
17 178.08
51 867.19

4 285.97
39 186.97
0.00
43 472.94

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:
1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset

2021

2020

Omakatteiset ja muut sidotut rahastot yhteensä
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos (*
Oma pääoma 31.12.

4 788 423.23
142 179.48
0.00
-225 530.15
-11 654.80
779 321.30
5 472 739.06

5 394
160
-251
-323
7
288
4 788

699.50
190.75
827.02
337.75
669.46
971.95
423.23

Omakatteiset rahastot rahastoittain
Jaakko Bascharoffin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

1 978 924.53
142 179.48
0.00
-2 856.00
-11 654.80
173 019.01
2 279 612.22

1 912 992.45
71 579.87
-81 642.32
0.00
2 514.57
73 479.96
1 978 924.53

Sidotut rahastot rahastoittain
Antti Ahlström nuoremman rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

1 522 314.91
0.00
0.00
-145 844.97
0.00
324 848.89
1 701 318.83

1 600
38
-74
-139
2
94
1 522

Irene ja Julius Friskin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

58 850.66
0.00
0.00
0.00
13 218.04
72 068.70

Minna Emilia Friskin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

373 178.87
0.00
0.00
-24 000.00
0.00
83 047.29
432 226.16

649.90
995.08
893.36
575.19
306.70
831.78
314.91

56 775.29
1 376.76
-2 644.18
-5.34
3 348.13
58 850.66
382
9
-18
-24

188.00
545.53
333.01
000.00
564.65
23 213.70
373 178.87
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Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra Birger von Troilin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.
Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin muistorahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.
Olga ja Jalmari Välimaan rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

697 564.72
0.00
0.00
-24 000.00
0.00
152 345.12
825 909.84
22 200.13
0.00
0.00
0.00
4 986.24
27 186.37

785
20
-39
-120
1
49
697

400.23
480.94
335.38
000.00
211.52
807.41
564.72

21 005.80
760.50
-1 460.60
44.99
1 849.44
22 200.13

135 389.41
0.00
0.00
-28 829.18
0.00
27 856.71
134 416.94

158
6
-12
-33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

477
10
-20
-6

191.98
699.39
549.08
051.31
632.93
26 019.75
-487 943.66
0.00

26 740 255.98
9 565 378.17
1 172 645.00

25 015 625.06
11 300 039.04
1 285 915.12

1 720 181.42

1 112 918.05

Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Siirto katastrofirahastoon
Oma pääoma 31.12.

495.85
752.68
969.09
711.25
399.44
16 421.78
135 389.41

Katastrofirahasto
Katastrofirahasto 1.1.
Lahjoitukset katastrofirahastoon
Testamentit katastrofirahastoon
Kontti-ketjun osuus tuotosta
kat.rahastoon
Sidotun rahaston siirto
katastrofirahastoon
Keräyskulut
Josta henkilöstökuluja
Käytetty ulkomailla
Käytetty kotimaassa
Katastrofirahasto 31.12.
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-1 656
-726
-11 043
-828

0.00
410.32
158.37
035.45
991.89

25 670 022.91

487
-1 842
-779
-9 723
-895

943.64
709.82
719.09
681.06
794.05

26 740 255.98

Veripalvelun tutkimusrahasto
Veripalvelun tutkimusrahasto
1.1.
muutos
Veripalvelun tutkimusrahasto
31.12.

23 546 309.70
-495 000.00

23 546 309.70
0.00

23 051 309.70

23 546 309.70

5 017 896.75
2 597 304.93
7 615 201.68

5 017 896.75
0.00
5 017 896.75

Kertyneet ylijäämät 1.1.
Siirto yhteistoimintarahastoon
Veripalvelun tutkimusrahaston muutos
Tilikauden ylijäämä
Kertyneet ylijäämät 31.12.

84 453 456.23
-2 597 304.93
495 000.00
10 865 329.16
93 216 480.46

84 774 211.50
0.00
0.00
-320 755.27
84 453 456.23

2. Siirtovelat
Lomapalkkavelka ja sosiaalikulut
Muut pakolliset eläke-ja vakuutusmaksut
Hyvä Joulumieli-keräys (SPR/MLL)
STEA- käyttämätön avustus
Muut käyttämättömät kotimaan avustukset
Keskustoimiston muut siirtovelat yhteensä
Veripalvelun siirtovelat
Konttiketjun siirtovelat
Yhteensä

3 357 677.10
1 594.03
50.00
653 432.00
41 436.98
2 570 439.02
4 749 466.66
7 524.95
11 381 620.74

3 274
189
620
1 035
264
1 677
5 088
120
12 270

Yhteistoimintarahasto
Yhteistoimintarahasto 1.1.
Siirto voittovaroista
Yhteistoimintarahasto 31.12.

766.15
411.89
095.28
248.86
687.01
209.53
824.00
286.55
529.27

3. Velat muille SPR:n yksiköille
Ostovelat piireille 31.12.
Ostovelat osastoille 31.12.
Ostovelat yhteensä
Siirtovelat piireille 31.12.
Siirtovelat osastoille 31.12.
Siirtovelat Ensiapu Oy 31.12.
Yhteensä
Lainavelat osastoille 31.12.

826 083.97
39 094.50
865 178.47

653 837.85
54 059.50
707 897.35

5 245.58
34 689.11
0.00
39 934.69

3 561.19
55 346.07
52.70
58 959.96

1 800 553.02

1 810 577.99
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1. Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta
ja annettujen vakuuksien arvo
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Yrityslaina
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Bulevardi 5 osakkeita
Yleispanttaussopimus

Tullihallitukselle talletustodistus nro
474787,
tilillä FI3414282400004113 olevat
varat.

Veripalvelun vuokravakuudeksi pantatut talletukset
2. Leasingvastuut
Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:
Seuraavalla tilikaudella
maksettavat
Myöhemmin maksettavat

2021

2020

3 000 000.00
11 487 680.00
11 000 000.00

3 500 000.00
11 487 680.00
11 000 000.00

2 500.00

2 500.00

703 467.23

703 467.23

406 874.42
389 133.75
796 008.17

572 811.13
302 313.37
875 124.50

Yllä eritellyt leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly
lunastusehtoja.
3. Veripalvelun vuokravastuut
Toimitilojen vuokravastuut:
Seuraavalla kaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
4. Veripalvelun muut vastuut
Kone- ja laitevuokrat:
Seuraavalla kaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
5. Kontti-ketjun vuokravastuut
Liiketilojen vuokravastuut:
Seuraavalla kaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
6. Maanvuokravastuu
Maanvuokravastuut:
Seuraavalla kaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
7. Hallintaoikeus

5 046 275.30
14 718 821.72
19 765 097.02

6 358 722.09
19 595 342.38
25 954 064.47

149 002.14
3 420.00
152 422.14

158 365.84
149 905.77
308 271.61

1 011 225.00
2 751 271.00
3 762 496.00

2 751 271.00
1 777 209.00
4 528 480.00

39 615.84
554 621.76
594 237.60

39 515.19
632 243.04
671 758.23

Testamentilla saatuihin, arvoltaan 105 000 euron asunto-osakkeisiin sisältyy hallintaoikeus
eloonjääneelle aviopuolisolle.
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
allekirjoitukset
Toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen
allekirjoitukset
SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUS
Helsingissä, 22. huhtikuuta 2022

Elli Aaltonen
puh.joht.

Ann-Mari Audas-Willman
varapuh.joht.

Laura Musta
varapuh.joht.

Harri Virta
varapuh.joht

Outi Forsblom
jäsen

Harri Jokiranta
jäsen

Katja Kuusela
jäsen

Marju Pihlajamaa
jäsen

Jarno Rasinkangas
jäsen

Ruut Rissanen
jäsen

Kristiina Kumpula
pääsihteeri

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus
Helsingissä,

2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT
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1 (3)

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 säännösten 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.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, 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 soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riippumattomuus
Olemme riippumattomia Suomen Punaisesta Rististä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja pääsihteerin velvollisuudet
Hallitus ja pääsihteeri vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja pääsihteeri vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
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 havaitaan 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 säilytämme 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 lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

•

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

•

arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 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 johtopäätöksen 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 epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä 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 puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja pääsihteeri vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen 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 suoritettaessa 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 sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 4.5.2022
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT
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Valtuusto

Hallitus

Kokoontui kaksi kertaa käsitellen sääntömääräisten
asioiden (tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen ja
jäsenmaksu) lisäksi muun muassa paikallista
toimintavalmiutta sekä valtuuston toiminnan
kehittämistä.

Kokoontui kahdeksan kertaa käsitellen 146 asiaa kuten
talous, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset,
toimintalinjauksen päätavoitteiden toteutumisen
raportointi, uusien jäsenten hyväksyminen, laitosten
johtajien raportit, brändiuudistus ja Punaisen Ristin rooli
vastaanottotoiminnassa. Lisäksi hyväksyi tai päivitti
riskienhallinta-, hankinta-, omistaja-, digitalisaatio- ja
kansainvälisen avustustoiminnan linjaukset.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Ministeriöiden
edustajat

Kari Otto
Kuntze Päivi
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
Kohvakka Kimmo
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Siitonen Simo
Suurpää Johanna
Taarna Varpu
Tervo Sini

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat
Jäsenet

Aaltonen Elli
Audas-Willman Ann-Mari
Musta Laura
Virta Harri
Forsblom Outi
Jokiranta Harri
Kuusela Katja
Pihlajamaa Marju
Rasinkangas Jarno
Rissanen Ruut

Talous- ja kehittämisvaliokunta
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 40 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Audas-Willman Ann-Mari
Lumme-Tuomala Riitta
Hokkanen Matti
Kainulainen Harri
Kuokkanen Hannu
Mäkinen Hannu
Piispanen Elina
Rasinkangas Jarno

Veripalvelun johtokunta
Kokoontui yhdeksän kertaa käsitellen 101 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Aarnisalo Piia
Jokiranta Harri
Laaksonen Maija
Martikainen Tarmo
Rämö Eero
Siitonen Simo
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Turvatalojen johtokunta

Vapaaehtoistoiminnan linjaus -valiokunta

Kokoontui neljä kertaa käsitellen 37 asiaa.

Kokoontui 4 kertaa käsitellen 34 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Kontti-johtokunta

Rissanen Ruut
Kuusela Katja
Hagert Leif
Hintsa Tero
Honkatukia Päivi
Kumpula Kristiina
Luhtasela Leena
Salonen Aino

Kokoontui neljä kertaa käsitellen 41 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Pihlajamaa Marju
Kumpula Kristiina
Aulin Liina
Freese Olli
Sjöblom Annalena
Solehmainen Sirpa
Stranius Leo

Ilmastonmuutosvaliokunta
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 21 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Nuorisotoimikunta
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 60 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Musta Laura
Mäntysaari Sanna
Abdi Mohamed Caydaruus
Backman Richard
Henriksson Sofia
Järvinen Enni
Penttilä Roosa

Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 41 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Hoppu Sanna
Musta Laura
Blek-Vehkaluoto Mari
Garoff Ferdinand
Harve-Rytsälä Heini
Kuosmanen Juha 28.8.21 alk.
Lounamaa Anne
Pikkujämsä Sirkku
Saarinen Markku
Vertio Harri

Forsblom Outi
Kuusela Katja
Asikainen Mika
Johansson Tove
Jousilahti Julia
Kinnari Annukka
Porthén Anne
Salovaara Reija
Sipilä Mikko
Väänänen Pekka

Rissanen Ruut
Wallenius Tytti
Heino Johan
Herranen Ida
Pietarila Harri
Pilli-Sihvola Karoliina
Tanskanen Ella
Uski Paula

Sijoitustoimikunta
Kokoontui viisi kertaa käsitellen 43 asiaa.
Puheenjohtaja
Jäsenet

Kumpula Kristiina
Räsänen Mika
Torsti Esko
Väisänen Tapani

Tarkastusvaliokunta
Kokoontui neljä kertaa käsitellen 41 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Audas-Willman Ann-Mari
Suokas Markku
Ilén Paula
Kallasvuo Leena
Lumme-Tuomala Riitta
Neilimo Kari
Paul Mikael

Sovittelulautakunta
Ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2021.
Puheenjohtaja
Jäsenet
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Torstila Pertti
Aaltonen Elli
Annala Pekka
Kumpula Kristiina
Löövi Kalle
Pietikäinen Maria

Inhimillisyys
Tasapuolisuus
Puolueettomuus
Riippumattomuus
Vapaaehtoisuus
Ykseys
Yleismaailmallisuus
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