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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 2020. 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 ensiaputoiminnot on keskitetty keskustoimiston ja piirien yhdessä omistamaan Punainen Risti Ensiapu Oy:öön.
Suomen Punaisella Ristillä on noin 450 osastoa, joiden toimintaa tukee 12 alueellista piiriä. Piirit,
osastot ja Punainen Risti Ensiapu Oy laativat erilliset tilinpäätökset, joita ei yhdistetä Suomen 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 ja osallisuuden vahvistaminen
Terveyspisteet ja muu terveyden edistäminen
Lasten ja nuorten kerhot ja leirit
Maahanmuuttajien tukeminen, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
Henkilötiedustelu
Kansainvälinen katastrofiapu ja kehitysyhteistyö
Keräykset, kampanjat ja muu varainhankinta
Vaikuttaminen eniten apua tarvitsevien puolesta
Veripalvelu
Kontti-kierrätystavaratalot
Nuorten turvatalot
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi

Suomen Punainen Risti numeroina
35
125
125
75

000
000
000
000

vapaaehtoista ja kerääjää
verenluovuttajaa
säännöllistä lahjoittajaa
jäsentä

Periaatteet
Inhimillisyys
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen 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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Toimintakertomus vuodelta 2019
Johdanto
Käsissäsi olevan toimintakertomuksen johdantoa kirjoitetaan historiallisesti poikkeukselliseen aikaan. Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian johdosta Suomessa vallitsevat
poikkeusolot, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen arkeen. Myös Punaisen Ristin toiminta on
sopeutunut uuteen tilanteeseen, ja toiminta on pitkälti siirtynyt verkkoon ja etäyhteyksien
päähän. Paikallinen auttaminen jatkuu vapaaehtoisten toimesta ympäri maata, vaikka toimintamuodot ovat muuttuneet. Uutta on lisääntynyt sähköisten välineiden käyttö niin auttamisessa kuin uusien vapaaehtoisten mukaan ottamisessa.
Meneillään oleva kevään 2020 operaatio osoittaa, kuinka tärkeää järjestön kokonaisvalmiuden johdonmukainen rakentaminen on. Vuonna 2019 järjestettiin valtakunnallinen Pisaraharjoitus, jossa osastot pääsivät harjoittelemaan valmiuttaan auttaa paikallisesti. Kaikkien
toimintojen entistä tiiviimpi kytkeminen osaksi kokonaisvalmiutta on keskeinen osa järjestön työtä. Verkossa tapahtuvaa auttamista kehitetään muun muassa ystävätoiminnan ja
-välityksen osalta, ja entistä enemmän verkkoon tukeutuvaa koulutusuudistusta viedään
eteenpäin. Viime vuosina on lisätty myös kansainvälistä ja kotimaan valmiuden yhteistoimintaa ja keskinäistä oppimista. Nyt tämä työ konkretisoituu, kun lähes kaikki maailman
maat joutuvat kohtaamaan saman kriisin. Kansainvälisen valmiuden resurssit ovat käytössä kotimaassa, ja kotimaan toiminnan oppeja voidaan jakaa koko Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhteisön kesken.
Tätä kirjoitettaessa ei tiedetä, kuinka kauan poikkeukselliset olosuhteet kestävät, tai millaiseksi tilanne palaa. Se kuitenkin tiedetään, että Punaisen Ristin toiminta ja sen pitkäjänteinen kehittäminen on ollut tarpeellista ja oikeanlaista. Tämä työ jatkuu edelleen.
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EMILIA KANGASLUOMA

Suomen Punainen Risti vastasi MedEvac-suurharjoituksesta, joka pidettiin 26.9.2019 Pirkkalan lentokentällä.
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Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa
ja kriiseissä perustuu valmiuteen
Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmius varmistetaan ajan tasalla olevilla valmiussuunnitelmilla. Vuonna
2019 oli 87 %:lla osastoista oma valmiussuunnitelmansa, ja suunnitelmat kattoivat koko maan.
Yhdeksässä Punaisen Ristin piirissä otettiin vuoden aikana käyttöön alueellisen valmiussuunnittelun malli. Alueellisella valmiudella tarkoitetaan yhden
piirin kattamaa aluetta, jonka osastoilla on yhteinen
valmiudellinen tavoite sekä kyky ja halu toimia yhteistyössä. Mallin ansiosta järjestön auttamisvalmius on
tasalaatuisempi koko Suomessa.
Jokaisella piirillä on voimassa oleva valmiussuunnitelma, jolla valmistaudutaan vastaamaan alueellisiin operaatioihin ja tukemaan oman alueen osastoja
tarvittaessa. Suomen Punaisen Ristin koko valmiutta
kuvaava valmiussuunnittelun yleinen osa hyväksyttiin
keväällä, ja se on tarkoitettu kaikille järjestön yksiköille omien suunnitelmiensa johdannoksi. Osastojen
tueksi päivitettiin myös valmiussuunnitelmien yleiset
ohjeet ja lomakkeet.
Valmiussuunnitelmia testattiin useilla harjoituksilla. Niistä merkittävin oli järjestön valtakunnallinen
valmiusharjoitus Pisara 2019, jonka teemana oli puhtaan veden puute. Harjoitukseen osallistui yli 200
osastoa, ja se kannusti osastoja yhteistyöhön alueellisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Samalla

vahvistettiin Punaisen Ristin roolia järjestöjen koordinoimisessa niin kunnallisella ja maakunnallisella kuin
valtakunnallisellakin tasolla. Huomiota kiinnitettiin
myös auttamishaluisten kansalaisten vastaanottamiseen ja avustustarvikkeiden jakelukyvyn vahvistamiseen. Ulkoisella viestinnällä heräteltiin ihmisiä
pohtimaan omaa varautumistaan sekä keinoja toimia
vesikriisin sattuessa.
Lisäksi ylläpidettiin ja kehitettiin valmiutta ja
varautumista erikoistilanteisiin kuten turva-paikanhakijoiden laajamittaiseen maahantuloon. Vastaanottoyksiköiden valmiussuunnitelmia päivitettiin,
ja yksiköitä kannustettiin ottamaan käyttöön järjestön maahantulovarautumisen tavoitetilaa koskevat kriteerit. Maahanmuuttoviraston kanssa laadittu
opas väliaikaismajoituksen perustamiseksi päivitettiin, ja se on valmis käyttöön.
Punainen Risti oli vuoden aikana mukana useissa valmiuden kehittämishankkeissa, jotka toteutettiin
tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen
kanssa. Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa- ja Oilspill
-hankkeissa kehitettiin vapaaehtoisten johtamista yhdessä pelastustoimien kanssa. Baltprep-hanke
puolestaan keskittyi Baltian alueen kansallisten yhdistysten yhteistoimintaan ja Suomenlahden alueen
valmiuden vahvistamiseen.

Toimimme kriiseissä suunnitelmallisesti ja
nopeasti sekä tuemme niistä toipumista
Hälytysjärjestelmä OHTO vakiintui järjestön virallisena hälytysryhmien hälytyskanavana. Hälytysjärjestelmän toimintoja kehitettiin erityisesti Punaisen Ristin
hälyttämiseen ja tiedonkeruuseen.
Vuoden 2019 lopussa OHTO-järjestelmässä oli rekisteröityneenä 3960 koulutettua Punaisen Ristin
vapaaehtoista, jotka yhdessä muodostivat 369 hälytysryhmää. Lähes kaikki järjestön aktiiviset hälytysryhmäläiset ja ryhmät olivat rekisteröityneinä
järjestelmään. Myös osastojen keräyspäälliköiden
rekisteröintiä OHTO-järjestelmään jatkettiin, ja keräyspäälliköiden hälyttämistä testattiin osana Näl-
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käpäivä-keräystä. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
Vapepan kautta hälytysjärjestelmässä oli yhteensä
9873 vapaaehtoista ja 1200 hälytysryhmää.
Piirit ja osastot auttoivat 158:ssa äkillisessä kotimaan onnettomuus- tai kriisitilanteessa. Autettuja henkilöitä oli yhteensä 830. Eniten apua annettiin
Länsi-Suomen piirissä. Kotimaan apua annettiin vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018. Suurin osa avustustapauksista oli tulipaloja. Esimerkiksi toukokuussa
Keskuskartanona tunnettu kerrostalo Porin keskustassa jouduttiin evakuoimaan tulipalon vuoksi kokonaan. Punaisen Ristin katastrofirahastosta annettiin

Porin tulipalon yhteydessä yhteensä yli 20 000 euroa,
ja 156 henkilöä sai Punaisen Ristin apua.
Kiintiöpakolaisten vastaanotossa varauduttiin yllättäviin maahantulotilanteisiin ja suurten ryhmien
saapumiseen nopealla aikataululla. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat kiintiöpakolaiset huomioitiin
sekä etukäteisjärjestelyissä että vastaanottotilanteissa. Suomeen saapui vuoden aikana 891 pakolaiskiintiössä valittua henkilöä, joista 74 oli hätätapauksia.
Suurimman ryhmän muodostivat syyrialaiset ja toiseksi suurimman kongolaiset. Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset vastaanottivat lentokentällä eri
kuntiin ohjattavia ryhmiä 79 päivänä noin kuusi tuntia kerrallaan.
Tilannekuvan muodostamista operatiivisissa tilanteissa harjoiteltiin ja kehitettiin niin Nälkäpäivän kuin
Pisara 2019 -harjoituksen yhteydessä kaikilla järjestön tasoilla, mikä lisäsi ymmärrystä toiminnasta laaja-alaisessa tilanteessa. Samalla parani ymmärrys
kokonaisvalmiuden paikallisesta merkityksestä, mistä konkreettinen esimerkki oli ystävätoiminnan ja ystävävälittäjien osallistuminen valmiuteen. Pisara 2019
-harjoituksessa testattiin tekstiviestijärjestelmällä,
paljonko ystäviä on auttamisvalmiudessa paikallisesti
ja valtakunnallisesti tietyllä aikavälillä.

Punaisen Ristin
vastaanottamat
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JOONAS BRANDT

Valtakunnallisen Pisara 2019 -valmiusharjoituksen teemana oli puhtaan veden puute. Vapaaehtoiset harjoittelivat muun muassa vedenpuhdistusta.
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Piirien valmiuspäälliköt tekivät viranomais- ja kuntakierroksia Punaisen Ristin ja Vapepan toiminnan
tunnetuksi tekemiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi.
Piirien alueilla vahvistettiin jäsenjärjestöjen osallistumista Vapepan toimikuntiin. Osastojen ja alueellisten valmiussuunnitelmien kehittämisessä painotettiin
verkostoyhteistyötä. Vapepan koordinaatiotehtävää
vahvistettiin uudistamalla koulutusta yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.
Henkisen tuen vapaaehtoisia ja kouluttajia koulutettiin toimimaan onnettomuuksista ja kriiseistä
toipuvien tukena. Vuoden aikana järjestettiin myös
ensimmäinen englanninkielinen henkisen tuen kouluttajakoulutus. Henkisen tuen perus- ja jatkokurssit uudistettiin, ja ystävätoimijoiden tueksi kehitettiin
Henkistä tukea ystäville -koulutus. Voimavarapäivän
ohjeistus päivitettiin siten, että päivä tukee vapaaehtoisten hyvinvointia. Henkisen tuen koulutusuudistus eteni suunnitellusti Punaisen Ristin kansainvälisen
liiton psykososiaalisen tuen keskuksen linjauksia
noudattaen.
Osana Baltprep-hanketta järjestettiin koulutus Itämeren alueen Punaisten Ristien psykososiaalisen tuen yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi.

Koulutukseen osallistui 18 henkilöä, joista neljä oli
Suomesta.
Kuopiossa Savon ammattiopistossa tapahtuneessa väkivallanteossa menehtyi yksi henkilö ja loukkaantui kymmenen. Punaisen Ristin vapaaehtoiset
antoivat henkistä tukea järkyttyneille osallisille ja yhteisön jäsenille. Kohdattuja henkilöitä oli yhteensä
noin 400. Psykologien valmiusryhmästä 13 psykologia
osallistui auttamistehtäviin yhteistyössä paikallisten
viranomaisten kanssa sekä hoiti vapaaehtoisten tukemiseen ja hyvinvointiin liittyviä tehtäviä.
Vapepan auttamistilanteet
Vapepan auttamistilanteet
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JARKKO MIKKONEN

ANNA-KATRI HÄNNINEN

Henkisen tuen vapaaehtoisia koulutetaan toimimaan onnettomuuksista ja kriiseistä toipuvien tukena. Vuonna 2019 vapaaehtoiset auttoivat muun muassa
Kuopiossa Savon ammattiopistossa tapahtuneen väkivallanteon järkyttämiä ihmisiä.
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Kontit osana auttamisen ketjua
Kontti-kierrätystavaratalot ovat osa äkillisissä tilanteissa tarvittavaa auttamisen ketjua. Merkittävin
kotimaan avustusoperaatio tehtiin Porin suurpalon
yhteydessä, jolloin Porin Kontista haettiin vaatteita
tulipalon uhreille heti tapahtumayönä. Kontti myös
avusti Satakunnan piiriä tulipalon uhreille kerätyn lahjoitustavaran vastaanotossa.
Turun Kontti muutti uusiin tiloihin Turun Länsikeskukseen ja sai paljon uusia asiakkaita. Entistä avarammissa tiloissa viihtyvät sekä asiakkaat
että henkilökunta. Kuopion Kontti muutti lähemmäksi
Kuopion keskustaa. Lähes kaikki Kontit ovat muuttaneet vähintään kerran uusiin liiketiloihin. Muutot ovat
aina hyvä tilaisuus uudistaa myymälöitä vastaamaan
asiakkaiden muuttuvia tarpeita.
Kontti-ketjun myynti nousi uuteen ennätykseen,
noin 15 miljoonaan euroon. Myös asiakasmäärä kas-

voi 1,25 miljoonaan asiakkaaseen, ja kasvua edelliseen vuoteen oli kahdeksan prosenttia. Myynnin
kasvu mahdollistaa paremman toiminnan tuloksen ja
varainhankinnan avustustyöhön.
Ketjun työllistämistoiminta jatkui vahvana. Kontti
tarjoaa vuosittain lähes 1400:lle pitkään työttömänä
olleelle mahdollisuuden parantaa omia työllistymisvalmiuksiaan. Työllistämistoiminnan vaikuttavuus parani entisestään, yhä useampi löytää Kontin kautta
uuden työ- tai opiskelupaikan.
Kontin tuloksesta kaksi kolmasosaa ohjataan
auttamistyöhön Suomessa ja yksi kolmasosa katastrofirahastoon. Lisäksi lähetetään tekstiilejä logistiikkakeskus Kalkun vaateapuun katastrofi- ja
kriisialueille.

Konttien liikevaihto
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Kontti-kierrätystavarataloketjun myynti nousi uuteen ennätykseen. Myynnin kasvu mahdollistaa paremman toiminnan tuloksen sekä varainhankinnan
avustustyöhön.
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Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta

Kehitysyhteistyöllä apua hauraisiin valtioihin
Suomen Punainen Risti toteutti kehitysyhteistyötä
tukemalla sisaryhdistystensä pitkäkestoista ohjelmatyötä yhteensä 6,5 miljoonalla eurolla 14 maassa.
Kymmenen näistä sijaitsi Afrikassa (Burundi, Norsunluurannikko, Etiopia, Niger, Malawi, Kenia, Sierra
Leone, Etelä-Sudan, Somalia ja Zimbabwe) ja neljä Aasiassa (Kambodzha, Afganistan, Nepal ja Myanmar).
Ohjelman toteuttamista tuettiin katastrofirahaston
keräysvaroilla, ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntatuella ja EU:n kehitysrahoituksella.
Ohjelmayhteistyön tavoitteena eri maissa oli vahvistaa haavoittuvien ihmisten ja ihmisryhmien katastrofi- ja kriisikestävyyttä rakentamalla Punaisen Ristin
vapaaehtoistyön avulla turvallisempia ja terveempiä
yhteisöjä. Terveyteen, valmiuteen, veteen, elinkeinoihin ja katastrofiriskien vähentämiseen tähtäävä työ
tukee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja perustuu vahvasti avun paikallisuuteen Punaisen Ristien paikallisosastojen kautta.
Ohjelmayhteistyömaiden lisäksi Suomen Punainen
Risti tuki kohdennetuilla keräysvaroilla Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ilmastonmuutokseen liittyvää vesi- ja ruokaturvatoimintaa Tadzhikistanissa ja
Swazimaassa (Eswatinissa).
Ohjelman maantieteellistä keskittämistä jatkettiin vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin valtioihin, jotka kärsivät usein myös toistuvista katastrofeista tai
pitkittyneistä konflikteista. Hauraissa valtioissa humanitaariset tarpeet ovat suuret, ja kehitystavoitteiden saavuttamisen haasteina ovat konfliktit sekä
katastrofit, epidemiat, ruokaturvattomuus ja kuivuus.
Ilmastonmuutoksen
vaikutukset
kasvattavat
useissa maissa humanitaarisen avun tarvetta entisestään ja hidastavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Punaisen Ristin ja Punaisen
Puolikuun yhdistysten lisäarvo viranomaisia tukevana ja viranomaispalveluita täydentävänä toimijana
korostuu hauraissa valtioissa entisestään. Niissä ilmenevät myös suuremmat riskit sekä itse toiminnalle
että toiminnan turvallisuudelle, mikä vaikeuttaa kehitysyhteistyön ulottamista kaikkein haavoittuvimmille ihmisryhmille. Vuonna 2019 Suomen Punaisen
Ristin tukema apu yhdisti humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä muun muassa Afganistanissa, EteläSudanissa, Etiopiassa, Nigerissä ja Somaliassa. Tukea
suunnattiin entistä enemmän Afrikkaan, jonne ohjautui 71 % yhteistyövaroista.
Ohjelman uusia painopistealueita olivat muun
muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden
korostaminen äiti–lapsi-terveysohjelmissa sekä mobiilitekniikan hyödyntäminen niin epidemioiden ennakoinnissa kuin seurannassa. Katastrofivalmiudessa
painottuivat ilmastonmuutoksen aiheuttamat ris12

kit, uudet tavat ehkäistä niitä ja varautua niihin sekä
kokonaisvaltainen katastrofivalmiuden suunnittelu.
Ohjelmissa panostettiin erityisesti vammaisten henkilöiden tavoittamiseen ja osallistamiseen yhteistyössä Abilis-säätiön kanssa sekä miesten ja naisten
välisen tasa-arvon toteutumiseen Punaisen Ristin
työssä.
Vuosi oli keskeinen myös oppimisen kannalta.
Suomen Punainen Risti teetti useita ulkoisia arviointeja ohjelmayhteistyöstään sekä toteutti itsearvioita
pitkäkestoisena kumppanina sisaryhdistyksilleen. Tilivelvollisuuteen, läpinäkyvyyteen, riskien hallintaan
ja kaikenlaisten väärinkäytösten ehkäisyyn panostettiin niin ohjeilla ja prosesseilla kuin henkilökunnan
jatkuvalla kouluttamisella. Pitkäkestoisissa ohjelmissa työskenteli kymmeniä avustustyöntekijöitä, jotka
olivat avainasemassa riskien ennaltaehkäisyssä, seurannassa ja kumppaneiden oman riskienhallintakapasiteetin vahvistamisessa.

Apua katastrofien keskelle
Suomen Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksiköt,
materiaalinen valmius ja henkilöreservi ovat valmiina
avustamaan katastrofitilanteissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Vuonna 2019 järjestö antoi humanitaarista apua katastrofirahaston lisäksi ulkoministeriön
ja Euroopan Unionin humanitaarisen avun toimiston
ECHO:n tuella.
Merkittäviä avustusoperaatioita olivat muun
muassa katastrofiviestiyksikön ja kenttäsairaalan lähettäminen Mosambikiin Idai-syklonin jälkeen,
osallistuminen Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) Al-Holin-sairaalaoperaatioon Syyriassa sekä operaatiojohdon, logistiikkayksikön ja
viestintäyksikön (FCU) lähettäminen Bahamalle hirmumyrsky Dorianin jälkeen. Yli vuoden kestänyt
sairaalaoperaatio Myanmarista paenneiden avustamiseksi Bangladeshissa päätettiin vuoden 2019 alussa, ja sairaala välineistöineen siirrettiin paikalliselle
Punaiselle Puolikuulle.
Ulkoministeriön humanitaarisen avun tuella avustettiin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) ja Komitean
katastrofioperaatioita muun muassa Ukrainassa, Syyriassa, Libanonissa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Nigerissä, Ugandassa, Kongossa (DRC) ja Etiopiassa.
Lisäksi humanitaarista apua annettiin eteläisen Afrikan vakavaan kuivuuskriisiin Zimbabwessa ja Swazimaassa (Eswatinissa). Menestyksekkään operaation
jatkoksi Euroopan Unioni myönsi lokakuussa Suomen
Punaiselle Ristille merkittävän viiden miljoonan euron
tuen Zimbabwen ruokaturvakriisiin.

Järjestö ylläpiti myös valmiutta avustaa viranomaisia suomalaisten auttamisessa ulkomailla. Yhdessä
ulkoministeriön konsulikomennuskunnan, sosiaali- ja
terveysministeriön, HUS:n ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa järjestettiin kansallinen Medevac-harjoitus Tampere-Pirkkalan lentoasemalla.
Harjoituksessa parannettiin yhteistoimintaa suomalaisten lääkinnällisessä evakuoinnissa ja avustamisessa ulkomailla tapahtuvasta onnettomuustilanteesta
Suomeen. Lisäksi sisäministeriön kanssa valmisteltiin
sitoumus Punaisen Ristin kansainväliseen konferenssiin, joka keskittyy kansainvälisen avun vastaanoton
ja kansainvälisten valmiusyksiköiden käytön kehittämiseen Suomessa.
Vuodesta 2017 jatkuneessa, ulkoministeriön rahoittamassa ja yhteistoiminnassa Rajavartiolaitoksen
kanssa toteutetussa Arktisen valmiuden projektissa järjestettiin karttaharjoitus arktisen alueen kansallisille yhdistyksille ja julkaistiin kylmäosaamisopas.
Itämeren alueen varautumista parantavassa Baltprepprojektissa järjestettiin Regional Disaster Response Team -koulutus ja psykososiaalisen tuen koulutus.
Koulutuksiin osallistui yhteensä 40 henkilöä kahdeksasta Itämeren alueen kansallisesta yhdistyksestä.

Lisäksi analyysi Itämeren alueen kansallisten yhdistysten valmiudesta ja yhteystyöstä pelastusviranomaisten kanssa valmistui.
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VILLE PALONEN

Joyce Mupezenin perheen elämä muuttui ratkaisevasti, kun Malawin Punainen Risti rakensi seudulle uuden porakaivon tuottamaan puhdasta vettä
2000 ihmiselle. Suomen Punainen Risti tukee paikallisen järjestön työtä alueella.
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Punaisen Ristin nopean avustustoiminnan yksiköt eli
ERUt (Emergency Response Unit) lähetetään auttamaan konfliktien tai luonnononnettomuuden uhreja silloin, kun apua tarvitaan nopeasti ja kansallisen
yhdistyksen voimavarat eivät yksin riitä vastaamaan
kriisiin.
Indonesian logistiikka-ERU jatkoi toimintaansa ja
sai tukea Kalkun logistiikkakeskuksesta. Sykloni Idai
aiheutti tuhoja Mosambikissa, ja operaatioon lähetettiin kenttäsairaala yhdessä Kanadan Punaisen Ristin
kanssa. Mosambikiin lähetettiin myös tietoliikenne-ERU. Yhdessä Komitean ja Norjan Punaisen Ristin kanssa lähetettiin kenttäsairaala Syyriaan Al-Holin
pakolaisleiriin. Viides ERU-operaatio kohdistui Bahamalle, jonne lähetettiin logistiikka-ERU yhteistyössä
Tanskan Punaisen Ristin kanssa.
ERU-operaatioihin liittyvät materiaalihankinnat
sekä pakkaus, varastointi, lähettäminen, kehittäminen ja tekninen tuki kuuluvat Kalkun logistiikkakeskuksen palveluihin. Suureen Med-Evac-harjoitukseen
Pirkkalan lentoasemalle pystytettiin evakuointisairaala ja -keskus. Evakuointikeskusta kehitettiin ja testattiin useissa muissakin kotimaan harjoituksissa.
Kalkun logistiikkakeskukseen perustettiin logistiikkayksikkö ja hankintayksikkö, joka tukee sekä
kansainvälisiä että kotimaan toimintoja hankinnoissa.
Kalkussa aloitti ERU-koordinaattori nopean toiminnan

avustusyksiköiden kehittämiseksi. Suomen Punainen
Risti osallistui ERU-koulutusten järjestämiseen.
Vuoden aikana oli voimassa yhteensä 228 Suomen Punaisen Ristin delegaattisopimusta, ja henkilöreservin turvin tuettiin kumppaniyhdistyksiä niin
katastrofiavun operaatiossa kuin pitkäkestoisissa
kehitysyhteistyöhankkeissa.
Indonesian operaatiossa työskenteli neljä logistiikka-alan osaajaa. Mosambikissa Idai-operaatiossa
oli 27 avustustyöntekijää muun muassa terveydenhuollon, tietoliikennetekniikan ja viestinnän tehtävissä. Syyriassa Al-Holin leirillä työskenteli kaikkiaan 19
avustustyöntekijää eri aloilta. Bahamasaarille lähetettiin logistiikka- ja arviointitehtäviin 16 delegaattia.
Zimbabwen ruokaturvatilanteeseen liittyvässä
operaatiossa työskenteli yhdeksän delegaattia.
Liiton arviointitehtäviin (FACT) lähetettiin useita
työntekijöitä. Kansainvälisen viestintäyksikön (FCU)
ja Liiton viestintätehtävissä työskenteli yhteensä 25
delegaattia useissa eri maissa. Komitean alaisissa
tehtävissä työskenteli Suomen Punaisen Ristin delegaatteja muun muassa Afganistanissa, Irakissa, Israelissa, Libanonissa, Nigeriassa, Etelä-Sudanissa,
Ugandassa ja Ukrainassa.
Pitkäkestoisen kehitysyhteistyön henkilöstötarpeisiin vastattiin suunnitelmien mukaisesti Afrikassa,

MARIA SANTTO

Hirmumyrsky Dorian jätti Bahamasaarille valtavan hätäavun tarpeen. Ebony Thomasin perhe asui viikkoja rikkoutuneessa talossa ilman
kattoa, ikkunoita tai juoksevaa vettä. Suomen Punainen Risti lähetti alueelle ensimmäisten joukossa logistikkoja ja kenttäviestintätiimin.
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Aasiassa ja Lähi-idässä kumppanimaiden kansallisten
yhdistysten kapasiteetin vahvistamiseksi.
EU Aid Volunteers -hankkeessa Suomen Punainen
Risti koulutti ja lähetti 18 avustustyöntekijää komennuksille Filippiineille, Keniaan, Nepaliin ja Ukrainaan.
Hankkeessa pilotoitiin onnistuneesti myös komennuksella olevien avustustyöntekijöiden mentorointia.
Kansainvälisen henkilöavun yksikkö toteutti vuoden aikana kaikkiaan 29 koulutustilaisuutta kansainväliselle henkilöreserville: neljä peruskurssia, yhden
nuorisodelegaattikurssin ja 24 täydennyskoulutustilaisuutta. Peruskursseille osallistui 124 uutta reserviläistä ja nuoriso-delegaattikoulutukseen 32 uutta
nuorisodelegaattia. Muihin täydennyskoulutuskursseihin osallistui 668 henkilöä.
Yhteensä koulutettiin 824 henkilöä, joista 126 oli
muista Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kansallisista yhdistyksistä. Koulutuksen yhtenä kohokohtana
oli yhteistyössä Liiton kanssa järjestetty katastrofitilanteisiin keskittyvä johtajuuskoulutus, Emergency
Team Leader Training. Lisäksi kansainvälisen henkilöavun yksikkö tarjosi tukipalvelut muun muassa Liiton asiantuntijatason IFRC Shelter Training- ja IFRC
Global Logistics Training -täydennys-koulutuksille.
Koulutuksissa painotettiin Suojelu, sosiaalinen sukupuoli ja osallisuus (Protection, Gender and Inclusion)

-teemaa. Siitä järjestettiin yksi erillinen koulutus, ja se
sisällytettiin peruskursseille ja täydennyskoulutuksiin.
Avustustyöntekijäreservin jäseniä osallistui myös
muihin Punaisen Ristin liikkeen koulutustilaisuuksiin
useissa eri maissa. Peruskurssien lisäksi 63 avustustyöntekijää osallistui Liiton jatkotason koulutuksiin.
Neljä nuorisodelegaattia oli vuoden aikana komennuksilla Malawissa. Nuoria vapaaehtoisia osallistui
Itävallan Punaisen Ristin ja Turkin Punaisen Puolikuun
kansainvälisille leireille sekä Saksan Punaisen Ristin
järjestämiin nuorten tapahtumiin, joissa teemoina
olivat konfliktien rauhanomainen ratkaisu sekä pakolaisuus ja ystävyys. Neljä nuorta osallistui myös Latvian Punaisen Ristin järjestämään ilmastonmuutoksen
seurauksia käsittelevään Erasmus+-nuorisovaihtoon.
Keskustoimisto tuki piirien kansainvälistä nuorisotoimintaa sekä valtakunnallisen nuorisotoimikunnan
kansainvälistä toimintaa pääosin Folke Bernadotte
-muistosäätiön tuella. Lisäksi Partnering for Youth
-aloitteesta syntyneessä YOULEAD-projektissa Punaisen Ristin nuoret kehittivät ja pilotoivat nuorten
johtajuuskoulutusta yhteistyössä Kenian, Norsunluurannikon ja Zimbabwen Punaisten Ristien kanssa.
Hanke toimi Erasmus+ -rahoituksen turvin.

BENJAMIN SUOMELA

Sykloni Idai iskeytyi Mosambikin rannikolle huhtikuussa ja sai aikaan laajoja tuhoja. Suomen Punainen Risti lähetti operaatioon 27 avustustyöntekijää
muun muassa terveydenhuollon, tietoliikennetekniikan ja viestinnän tehtäviin.
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Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä
hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen
Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä
erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä
Suomen Punainen Risti on läsnä yhteisöissä ja ihmisten arjessa ja rohkaisee kaikkia toimimaan oman
lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Osastojen aktiivinen toiminta rakentaa ja kehittää kansalaisten
valmiutta myös onnettomuustilanteissa toimimiseen.
Punaisen Ristin koordinoima tapaturmien ehkäisyverkosto jatkoi työtään viestinnän keinoilla. Pysy
pystyssä- ja Tapaturmapäivä -kampanjoilla tavoitettiin noin kaksi miljoonaa työikäistä. Kodin turvallisuusvalmentajat eli Turvakoutsit veivät tietoa koti- ja
vapaa-ajan tapaturmista ja niiden ehkäisystä yli tuhannelle ihmiselle.
Punaisen Ristin viikon teemoina toukokuussa olivat ensiaputaidot ja arjen turvallisuus. Uudella lapsiperheiden auttajakurssilla vanhemmat ja lapset
harjoittelivat auttamistaitoja yhdessä. Vapaaehtoiset
pitivät kurssin sisältöä hyvänä, ja kursseja jatketaan.
Punainen Risti jatkoi mukana Vesisankarit-projektissa, jossa koulutettiin pääsääntöisesti ala-

kouluikäisiä lapsia. Osastot ovat tehneet paikallisesti yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa,
ja uutena avauksena olivat vastaanottokeskusten
vesisankarikoulutukset.
Satakunnassa ja Lapissa 16 kunnassa toteutettu
Pärjätään yhdessä -hanke teki järjestöjen työtä ihmisten arjen turvan kehittäjänä näkyvämmäksi ja rohkaisi
ihmisiä omaehtoiseen varautumiseen. Uusia auttajia
saatiin mukaan erityisesti haja-asutusalueilla, joilla viranomaisresurssit ovat rajalliset ja yhteiskunnan palvelut niukat. Hankkeen verkostot ovat vakiintuneet ja
kehittäneet omia paikallisia ja persoonallisia tapojaan
toimia. Esimerkiksi Satakunnassa sijaitsevassa Laviassa toimiva Laviafoorumi-verkosto on kehittänyt
itselleen vuosittaisen Grilliehtoo-tapahtuman muistuttaakseen päättäjiä Lavian olemassaolosta ja lisätäkseen sen elinvoimaa.
Ensiapuryhmätoimintaa ja ensiapupäivystyspalveluja kehitettiin vuoden aikana valtakunnallisesti,

JOONAS BRANDT

Kahdeksasluokkalaisten pelillistä InAction! – Hyvät tyypit toimii -hätäensiapukurssia toteutettiin seitsemässä piirissä, ja kursseille osallistui yli 3000 nuorta.
Nuoret pitivät kurssia hyödyllisenä.
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ja kehittämissuunnitelman toimenpiteitä aletaan jatkossa toteuttaa osastojen, piirien ja keskustoimiston
yhteistyönä.
Nuorten ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen
aloitettiin kyselyllä, joka lähetettiin piirien nuorisotyön- ja terveydenhuollon suunnittelijoille. Kyselyn
perusteella piireissä on tarvetta yhtenäisille ohjeistuksille ryhmätoiminnan suunnitteluun sekä uusien
ryhmien perustamiseen. Ohjeistusta kootaan vuoden
2020 aikana yhdessä nuorten parissa toimivien vapaaehtoisten kanssa.
Kahdeksasluokkalaisten pelillistä InAction! – Hyvät tyypit toimii -hätäensiapukurssia toteutettiin
seitsemässä piirissä, ja kursseille osallistui yli 3000
nuorta. Palautteen antaneista noin 700 nuoresta 92
% oli sitä mieltä, että omat ensiaputaidot olivat parantuneet kurssin ansiosta. Tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota mahdollisimman monelle nuorelle
ensiapukoulutusta.
Ensivastetoimintaa kehitettiin yhdessä Suomen
Meripelastusseuran ja Suomen Pelastusalan Keskus-

järjestön kanssa, ja yhteistyössä päivitettiin myös koko koulutusmateriaali. Punainen Risti vastasi yhteisen
ensivastekouluttajakoulutuksen toteuttamisesta.
Rinnepäivystystoiminnan ensimmäinen kouluttajakoulutus toteutettiin, ja ensiapupäivystystietokanta Hupsis otettiin käyttöön. Lisäksi Hupsiksen ja Oma
Punainen Risti -tietojärjestelmän integraatiota kehitettiin niin, että esimerkiksi ensiapuryhmien jäsenet
pääsevät jatkossa Hupsikseen Oman kautta.
Punainen Risti Ensiapu Oy aloitti ensiapukoulutusten uudistamisen. Yhdistelmäkoulutukset ja ensiapukoulutusten sertifiointi ovat Punaiselle Ristille ja
kumppanikouluttajille tärkeitä askelia ensiapukoulutusten edelläkävijyydessä.
Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä
kokoontui neljä kertaa. Ensiavun huomionosoituksia
myönnettiin 19 henkilölle, ja yleisin peruste huomionosoituksen myöntämiselle oli elvytys.

Ensiapuryhmät ja päivystäjien määrä
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JANNE KÖRKKÖ

Suomen laskettelurinteissä päivystää joka talvi noin 500 Punaisen Ristin kouluttamaa vapaaehtoista rinnepäivystäjää. Vuonna 2019 toteutettiin
ensimmäinen rinnepäivystystoiminnan kouluttajakoulutus.
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Verenluovuttaminen ihmisille tärkeä auttamisen tapa
Verenluovuttajia riitti koko vuoden hyvin, ja Veripalvelu pystyi luovuttajien avulla turvaamaan verivalmisteiden saatavuuden kaikkiin Suomen sairaaloihin vuoden
jokaisena päivänä.
Veripalvelu huolehtii 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 solupalveluilla ja tekee alalla
tieteellistä tutkimusta.
Verivalmisteiden toimitusvarmuus jatkui edellisvuosien tapaan erinomaisena ja luovutettu veri hyödynnettiin tehokkaasti. Potilaiden hoitoa varten
toimitettiin noin 190 000 punasoluvalmistetta ja lähes 32 000 verihiutale- eli trombosyyttivalmistetta.
Verivalmisteiden käyttö vähenee sairaaloissa hoitometodien kehittyessä. Punasolujen käyttö väheni
edellisvuoteen nähden vajaan prosentin ja trombosyyttien käyttö noin viisi prosenttia.
Vuoden aikana kerättiin yli 198 000 yksikköä kokoverta kymmenessä kiinteässä toimipisteessä ja 1180

liikkuvan toiminnan verenluovutustilaisuudessa. Verenluovutukseen ilmoittautui lähes 125 000 eri henkilöä, joista uusia oli lähes 19 000.
Veripalvelun Kantasolurekisteri välitti vakavien veritautien hoitoon 126 siirrettä. Kantasolurekisteriin
ilmoittautui yli 5000 uutta jäsentä. Rekisterin jäsenmäärä vuoden lopussa oli yli 52 000.
Punaisen Ristin hallitus hyväksyi Veripalvelulle uuden tutkimusstrategian. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on nykyisten ja tulevien
valmisteiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden,
riittävyyden, käytön vaikuttavuuden ja palveluketjun
tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. Veripalvelun
tutkijat olivat vuoden aikana mukana 26 vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Hallitus päätti muodostaa
aikaisempien vuosien ylijäämistä vapaan rahaston
mahdollistamaan tutkimustoiminnan tukemisen.
Veripalvelun päätoimitilan eli Helsingin Kivihaan
kiinteistön vuokrasopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. Syksyllä 2019 päätettiin päätoimitilan siirtymisestä uusiin, Vantaan Vehkalaan rakennettaviin
tiloihin vuoden 2022 syksyllä.

Luovuttajat ikäryhmittäin
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Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
Terveyden edistämisen teemoja olivat aivoterveys,
päihteiden aiheuttamat terveysongelmat sekä tapaturmien ehkäisy. Vapaaehtoisia koulutettiin tunnistamaan ja ottamaan puheeksi riskejä ja terveysongelmia
sekä neuvomaan ja tarvittaessa ohjaamaan kohtaamiaan asiakkaita palveluihin. Päihdeaiheen käsitteleminen vapaaehtoistyössä monipuolistui ja lisääntyi.
Punainen Risti aloitti terveyden edistämisen
kouluttajakoulutukset, joissa koulutettavat erikoistuvat terveysneuvontaan tai päihdetyöhön.
Koulutuksissa huomioidaan myös terveyden eriarvoisuuden kysymykset.
Terveyspisteet olivat läsnä arjen ympäristöissä, ja
päihde- ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset muun
muassa festivaaleilla. Terveyspisteitä varten tehtiin
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verkkokauppaan aloitus- ja täydennyspaketit, jotka
sisältävät kaksikieliset terveysneuvontamateriaalit.
Pluspisteissä tehtiin hiv-testauksia, välitettiin luotettavaa tietoa seksuaaliterveydestä ja hälvennettiin hivirukseen liittyviä pelkoja.
Terveyden edistämisen vapaaehtoisille alettiin lähettää uutiskirjeitä, joissa jaetaan tietoa terveyden
edistämisen ohjelmasta, ajankohtaisista tapahtumista ja tulevista koulutuksista sekä annetaan vinkkejä
terveyden edistämiseksi ja tapaturmariskien vähentämiseksi. Uusia terveyspistekonsepteja ideoitiin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, ja seurantatiedon
keräämistä terveyden edistämisen toiminnoista kehitettiin. Ohjelman pilottipiireissä kokeiltiin digitaalisen

seurantatiedon keräämiseen välineitä, jotka otetaan
myöhemmin käyttöön myös valtakunnallisesti.
Ruoka-apuun liittyvää osallistavaa toimintaa kokeiltiin Satakunnan, Oulun ja Lapin piireissä. Alueilla
löydettiin keinoja ja toiminnan muotoja, joilla ystävätoimijat voivat lisätä heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kokemuksia sosiaalisesta
hyvinvoinnista ja osallisuudesta.
Keskustoimisto järjesti vapaaehtoisille 38 terveyden edistämisen koulutusta päihdetyöstä, seksuaaliterveydestä tai tapaturmien ehkäisystä. Niihin
osallistui yhteensä 616 vapaaehtoista.
Turvakoutsit järjestivät vuoden aikana lähes 50
infoa tai tilaisuutta ympäri Suomea. Niihin osallistui

noin 1100 henkilöä, joista suurin osa, yli 70 %, oli yli
60-vuotiaita. Päihdetyössä koulutettiin myös viranomaisia ja yhteistyökumppaneita yhteensä noin 150
henkilöä. Tapaturmien ehkäisyverkosto järjesti verkoston työntekijöille ja vapaaehtoisille yhteisen seminaarin. Osallistujista 95 % arvioi, että seminaari
motivoi edistämään kaatumistapaturmien ehkäisyä,
ja 75 %:n mielestä seminaari antoi uusia menetelmiä
kaatumistapaturmien ehkäisyyn.
Terveyden edistäminen oli esillä valtakunnallisissa
tapahtumissa sekä messuilla, muun muassa Educamessuilla, Nuori2019-tapahtumassa, Sairaanhoitajapäivillä ja Päihdepäivillä.
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ELINA MANNINEN

Verenluovutukseen ilmoittautui vuoden aikana lähes 125 000 eri henkilöä, joista uusia oli lähes 19 000. Luovuttajien avulla Veripalvelu pystyy turvaamaan
verivalmisteiden saatavuuden kaikkiin Suomen sairaaloihin vuoden jokaisena päivänä.
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Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme
sosiaalista hyvinvointia
Toukokuussa juhlittiin Punaisen Ristin ystävätoiminnan 60-vuotista taivalta. Tasavallan presidentti lähetti
juhlaan tervehdyksensä, jossa hän kiitti kaikkia ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja muistutti toisten huomioimisen tärkeydestä.
Vuoden aikana vahvistettiin ystävien roolia valmiudessa. Ystäville tuotettiin henkisestä tuesta oma
koulutus, ystävien roolia osana kokonaisvalmiutta
selvennettiin ja ystävien valmiusidentiteettiä vahvistettiin ystäväkursseilla. Ystävävälitykset osallistuivat
Pisara 2019 -valmiusharjoitukseen.
Sähköisen ystävävälityksen käyttö laajeni, ja sähköisiä välityksiä on nyt yhteensä 140. Ystävävälittäjien tukea kehitettiin, ja heille tuotettiin aineistoja
sekä järjestettiin valtakunnallinen tapaaminen. Lisäksi verkkoystävätoimintaan rakennettiin vapaaehtoisten välittäjärinki.
Yksinäisiä ihmisiä tavoitettiin monipuolisilla työmuodoilla. Ystäville kehitettiin täydennyskoulutusta
kerta-apuun, verkkoystävätoimintaan sekä vankilatoiminnan yhteisölähtöiseen työhön. Etsivän työn aineistoja räätälöitiin käyttöön, ja ikäihmisille avattiin
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja Lapissa, LänsiSuomessa ja Turunmaalla.
Kuntoutussäätiöllä teetetty vaikuttavuuskysely
ystävätoiminnan asiakkaille osoitti, että ystävätoimin-

nan kaltainen vapaaehtoistyö lievittää merkittävästi
yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Ystävätoiminta tavoittaa hyvin yksinäisyyttä kokevat, ja eniten
tukea tarvitsevat myös hyötyvät toiminnasta eniten.
Myös omaishoitajille ja heidän läheisilleen tehtiin kysely, jonka vastaajien mukaan vertaistukiryhmiin osallistuminen paransi omaishoitajien
hyvinvointia merkittävästi ja auttoi jaksamaan. Kyselyn pohjalta laadittiin omaishoidon viikon yhteydessä
mielipidekirjoitus, joka julkaistiin yli 30 maakunta- ja
paikallislehdessä.
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JOONAS BRANDT

Toukokuussa juhlittiin Punaisen Ristin ystävätoiminnan 60-vuotista taivalta. Elvi Immonen ja Virve Mertanen tapasivat ystävätoiminnan
kautta muutama vuosi sitten.
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Nuorten turvatalojen auttamistyö
ja vapaaehtoistoiminta laajentuivat
Nuorten turvatalojen vuosi oli täynnä auttamistyön
ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Nuoria ja heidän perheitään kohdattiin ja autettiin paitsi turvataloilla myös nuorten omissa arjen ympäristöissä ja
verkossa. Tämä madalsi kynnystä avun hakemiseen
ja avasi nuorille uusia mahdollisuuksia tulla mukaan
turvatalotoimintaan.
Turvatalojen auttamistyön kokonaisuutta arvioitiin ja kehitettiin yhdenvertaisuuden toteutumisen
näkökulmasta, mikä syvensi työntekijöiden ja vapaaehtoisten ymmärrystä nuorten ja perheiden moninaisuudesta. Nuorilla ja heidän lähiyhteisöillään
on erilaisia tuen tarpeita elämänvaiheesta riippuen.
Vuonna 2019 panostettiin alaikäisten ja heidän perheidensä auttamisen ohella itsenäistyvien nuorten
tuen kehittämiseen erityisesti Kotipolku-toiminnan
kautta. Nuorten omaan osallisuuteen sekä tiiviiseen
kunta- ja järjestöyhteistyöhön pohjautuva Kotipolku-toiminta on vahvistanut merkittävällä tavalla turvatalojen resursseja ja osaamista nuorten aikuisten
tukemisessa itsenäistymisen moninaisilla poluilla.
Nuorten kohtaamiseksi ja tukemiseksi verkossa
otettiin iso askel. Turvatalojen rooli järjestöjen yhteisessä, nuorille verkkotukea valtakunnallisesti tarjoavassa Sekasin-chatissa vahvistui, kun turvatalot
siirtyivät koordinoimaan chattia yhdessä MIELI Suo-

men Mielenterveys ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Verkossa tehtävä auttamistyö avaa
vapaaehtoisille mahdollisuuden osallistua nuorten
auttamiseen ympäri Suomen, asuinpaikasta riippumatta. Yhdessä MIELI ry:n kanssa luotiin verkkoauttajien verkkokoulutus ja työnohjaus, joka on toiminut
säännöllisesti syksystä alkaen. Vuoden aikana toteutettiin myös digitaalisen perhe-työn pilotointi. Perheiden kohtaaminen ja tukeminen verkossa tarjoaa
perheille mahdollisimman yhdenvertaiset lähtökohdat
päästä avun äärelle.
Turvatalojen roolia Punaisen Ristin psykososiaalisen valmiuden kokonaisuudessa tarkennettiin. Yhteistyön tarkentamisen taustalla ovat turvatalojen
henkilökunnan moniammatillinen psykososiaalinen
osaaminen erityisesti nuorten ja perheiden parissa
sekä päivystysluontoinen työ.
Turvatalojen auttamis- ja vapaaehtoistoiminnan
laatu ja työn johtaminen perustuvat vahvaan tietopohjaan. Viime vuoden aikana uudistettiin tiedonkeruun
kokonaisuutta vastaamaan uudistuviin toimintoihin ja
auttamisen ympäristöihin. Lisäksi tehtiin tutkimusyhteistyötä muun muassa Suomen Akatemian All Youth
-tutkimushankkeen kanssa, jossa koottiin viime vuoden aikana rikas haastatteluaineisto nuorten aikuisten parissa. Turvatalojen nuorten elämäntarinoista

JOONAS BRANDT

Nuoria kohdattiin ja autettiin paitsi Nuorten turvataloilla myös heidän omissa arjen ympäristöissään ja verkossa. Tämä madalsi kynnystä avun hakemiseen.
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tehtiin taiteelliseen tutkimukseen pohjautuva dokumenttimusikaali, jonka ensiesitykset olivat keväällä
Keski-Suomessa. Yhteistyö jatkuu vuonna 2020.
Uudistuneet auttamisen tavat ja ympäristöt loivat
mahdollisuuksia laajentaa vapaaehtoisuuden muotoja. Turvatalojen päivystystoiminnan ohella vapaaehtoiset toimivat tukikummeina nuorten arjessa,
nuorten kansalaistoiminnan mahdollistajina, verkkovapaaehtoisina sekä viestinnässä ja vaikuttamistyössä. Noin puolet turvatalotoimintaan vuonna 2019
osallistuneesta runsaasta 500 vapaaehtoisesta oli alle 29-vuotiaita.

Turvatalojen nuoret asiakkaat
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Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena
Vuonna 2019 noin 150 osastoa toteutti kotoutumisen tuen toimintaa tai rasisminvastaista toimintaa.
Ystävätoiminta eri muodoissaan sekä kielikerhot ja
avoimet kohtaamispaikat tarjosivat tärkeää tukea alkuvaiheen kotoutumiseen. Toiminnalla oli myönteinen

vaikutus paikkakuntien asenneilmapiiriin. Hyvät väestösuhteet purkavat jännitteitä ja antavat vauhtia kotoutumisen alkutaipaleelle.
Rasisminvastaisella viikolla järjestettiin ennätysmäärä tapahtumia (152 kpl), joissa Punainen Risti oli

MARI VEHKALAHTI

Noin 150 osastoa toteutti vuoden aikana kotoutumisen tuen toimintaa tai rasisminvastaista toimintaa. Ystävätoiminta eri muodoissaan sekä kielikerhot ja
avoimet kohtaamispaikat tarjoavat tärkeää tukea alkuvaiheen kotoutumiseen.
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vastuu- tai osajärjestäjänä. Punainen Risti tuotti uusia
koulutusmoduuleja, ja kotoutumisen tuen vapaaehtoisille suunnattu uusi Kotoutumisen tukena -peruskurssi valmistui. Kotoutumisen tuen vapaaehtoistoiminnan
mallit ovat jo hyvin käytössä ja tiedossa, ja ne ovat
osastoissa vakiintunutta toimintaa. Seuraavaksi jatketaan uusien, kevyempien toimintatapojen kehittämistä ja markkinointia.
Punaisen Ristin koordinoimat Vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto ja Paperittomat-verkosto tapasivat säännöllisesti vuoden
aikana. Aktiivista alueellista verkostotyötä tehtiin
myös Maahanmuuttajaohjelman puitteissa.
Kyky ja valmius toimia paperittomien kanssa parani koko järjestössä osaamisen, asiantuntemuksen,
yhteistyön ja tiedonvaihdon lisääntymisen myötä, ja
paperittomia tavoitettiin aiempaa paremmin. Osastojen työtä tukemaan valmisteltiin kattava ohjeistus
paperittomien tukemisesta. Vapaaehtoisten koulutusaineistot päivitettiin, ja niihin sisällytettiin uutena
teemana suojelu. Myös vapaaehtoiskouluttajia koulutettiin paperittomuuden teemasta.

Suojelulähtöistä toimintatapaa vahvistettiin säilöönottoyksikössä tehtävässä psykososiaalisessa
tuessa, ja monitoroinnin menettelyistä sovittiin Maahanmuuttoviraston kanssa.
Vastaanottoyksiköt koulutettiin ulkomaalaislain
muutoksista, turvapaikkamenettelystä, turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta, oleskeluluvista ja vastaanottopalveluiden lakkaamisesta joko etäkoulutuksin tai
paikan päällä. Vertaisoppimista ja hyvien käytäntöjen
jakamista varten järjestettiin etätapaamiset viidelle
vastaanottokeskusten henkilöstöryhmälle: ohjaajille,
vapaaehtoisvastaaville, kielen opettajille, etuuskäsittelijöille ja lakimiesvastaaville.
Vastaanottokeskusten johtajien ja keskustoimiston vastaanottotoiminnan koordinaation kesken otettiin käyttöön pienryhmätyöskentely.
Punaisen Ristin omat osaamiskartoitukset turvapaikanhakijoille loppuivat, ja kartoituksissa siirryttiin
asteittain Maahanmuuttoviraston järjestelmään.

ANNA-KATRI HÄNNINEN

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia eri puolilla
Suomea. Kuva on Mikkelin vastaanottokeskuksesta.
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Rohkea vaikuttaja – asiantunteva
inhimillisyyden puolustaja
Kuuntelemme avun tarpeessa olevia
ja vahvistamme heidän ääntään
Yhteiset työvälineet (YTY) -projektilla tuettiin Microsoft Office 365 -pilvipalveluiden ja työkalujen käyttöönottoa yhteistyön ja tietojen löydettävyyden
parantamiseksi. Työpajoihin osallistuttiin keskustoimiston kaikista yksiköstä sekä Varsinais-Suomen piiristä, Kontti-ketjusta ja Ensiapu Oy:stä.
Toiminnan painopisteitä vahvistettiin järjestön
kampanjoilla.

Rasisminvastainen viikko 18.–24.3.2019

Ystävänpäivä 14.2.2019

Punaisen Ristin viikolla heräteltiin lapsiperheiden vanhempia ajattelemaan kotinsa turvallisuutta ja vahvistamaan koko perheen ensiaputaitoja. Osastoille
koostettiin materiaalipaketti lapsiperheiden auttajakurssia varten. Kaikkiaan osastot järjestivät 44 erilaista tapahtumaa.
Ensiavun teemasta toteutettiin kysely viestintää varten. Lisäksi tuotettiin uusi ensiapuvideo ja arjen turvallisuuden verkkotesti. Viikko sai näkyvyyttä
myös maksetun mainonnan ja blogiyhteistyön kautta
ja oli esillä S-ryhmän omissa medioissa, esimerkiksi
Yhteishyvän kanavilla julkaistussa julkkishaastattelussa sekä kaikille ABC-liikenneasemille tuotetuissa
pöytämainoksissa.

Ystävänpäivän viikolla keskusteltiin yksinäisyyden kokemuksista ja vaikutuksista, kutsuttiin uusia vapaaehtoisia mukaan kursseille sekä kerrottiin ystävää
toivoville ystävätoiminnasta. Kampanja koostui osastojen järjestämistä tapahtumista, valtakunnallisesta
ja paikallisesta viestinnästä sekä valtakunnallisesta
markkinointiviestinnästä. Tutustu tuntemattomaan
-tapahtumakonseptia pilotoitiin neljässä piirissä. Tiedotuksessa hyödynnettiin ystävätoiminnan asiakkaille
tehtyä kyselyä, joka osoitti, että ystävän tuesta hyötyvät kaikkein eniten yksin asuvat ikäihmiset. Kohdennetun mainonnan avulla kerättiin 2200:n toiminnasta
kiinnostuneen yhteystiedot.

Rasisminvastaisen viikon kampanja sai hyvää mediahuomiota, ja kampanjan sosiaalisen median julkaisut
olivat vuoden pidetyintä ja jaetuinta sisältöä sosiaalisessa mediassa: Facebook-julkaisut tavoittivat 196
400 käyttäjää ja saivat 12 500 reaktiota.

Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.2019

JOONAS BRANDT

Punaisen Ristin viikolla heräteltiin lapsiperheiden vanhempia ajattelemaan kotinsa turvallisuutta ja vahvistamaan koko perheen ensiaputaitoja.
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Nälkäpäivä 26.–28.9.2019

Hyvä Joulumieli 21.11.–24.12.2019

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 26.–28.9. Kampanjan teemana oli puhtaan veden puute. Osastojen
rakentamilla ämpäri-installaatioilla tuotiin esiin, että
joka päivä 33 lasta kuolee puhtaan veden puutteen
vuoksi. Lisäksi kampanjassa kerrottiin Punaisen Ristin avusta tulipalotilanteissa.
Nälkäpäivä tuotti syys- ja lokakuun aikana katastrofirahastoon yli 2,43 miljoonaa euroa. Varoista
lähes puolet kerättiin lipaskeräyksessä, jolloin noin
13 000 vapaaehtoista kerääjää jalkautui kaduille. Yhä
useampi osasto otti käyttöönsä lipaskeräyksen tueksi
korttimaksun ja MobilePayn. Uusien kanavien tuotto
oli vielä pientä, mutta kasvunopeus lupaavaa. Nälkäpäivän koulukeräykseen osallistui lähes 1000 koulua.

Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton
yhdessä Ylen aamun kanssa toteuttama Hyvä Joulumieli -keräys toteutettiin 23. kertaa. Vuonna 2019 vetovuorossa oli Punainen Risti.
Kampanjassa kerättiin varoja vähävaraisten lapsiperheiden ruokalahjakortteihin sekä herätettiin
keskustelua lapsiperheköyhyydestä. Viestinnässä
nostettiin esiin erityisesti köyhyyden vaikutuksia lasten tulevaisuuteen. Ilmiötä kartoitettiin kyselyllä,
johon vastasi yli 100 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Kampanjan keräystulos oli 1,7 miljoonaa euroa. Kampanjan ansiosta joulukuussa jaettiin 70 euron
arvoisia lahjakortteja yli 28 000 vähävaraiselle lapsiperheelle. Kumppaneina kampanjassa olivat K-ruokakaupat, Lidl ja S-ryhmän kaupat.

Operaatio nälkäpäivä
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• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 8.9.
• Kansainvälinen vapaaehtoisuuden päivä 5.12.

KRISTIINA HEMMINKI

Hyvä joulumieli -kampanjan ansiosta joulukuussa jaettiin 70 euron
arvoisia lahjakortteja yli 28 000 vähävaraiselle lapsiperheelle.

MARIA SANTTO

Nälkäpäivä-keräys käynnistettiin näyttävästi Helsingin Kansalaistorilla.
Vedellä täytetyistä ämpäreistä koostettu punainen risti symboloi puhtaan
veden puutteesta syntyvien ongelmien vakavuutta. Nälkäpäivä tuotti
katastrofirahastoon yli 2,43 miljoonaa euroa.
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Puolustamme inhimillisyyttä
Punainen Risti toteutti 18 lausuntoa lakiesityksiin
ja muihin ministeriöiden ja eduskunnan valiokuntien pyyntöihin sekä laati ajankohtaisia kannanottoja. Uusille kansanedustajille ja Euroopan parlamentin
jäsenille lähettiin Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun ja Amnestyn yhteisen Vain ihmisiä -kampanjan
kohtaamiskortit. Vain ihmisiä -kampanjan kunnioittaviin kohtaamisiin, muiden kuuntelemiseen ja omien tarinoiden jakamiseen kannustavilla menetelmillä
tavoitettiin ainakin 150 000–200 000 suomalaista.
Menetelmiin kuuluivat kohtaamiskortit, kohtaamiskahvilat, digitaalinen videotarinankerronta sekä sosiaalisen median julkaisut.
Geneven sopimukset täyttivät 70 vuotta, ja Punainen Risti järjesti yhteistyössä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja ulkoministeriön kanssa poikkitieteellisen
seminaarin ihmisen ja inhimillisyyden roolista sodassa
niin kansainvälisen oikeuden ja politiikan kuin etiikan
ja uuden teknologiankin näkökulmista.
Tietoa sodan oikeussäännöistä jaettiin myös digitalisoimalla yläkouluille ja lukioille suunnattu Sodassakin on säännöt -oppimateriaali suomeksi ja ruotsiksi.
Lisäksi uudistettiin oppimateriaaleja pakolaisuudesta,

ilmastonmuutoksesta, yhdenvertaisuudesta ja ensiavusta, koulutettiin uusia kouluvierailijoita ja osallistuttiin opettajien koulutuspäiville sekä Educa-messuille.
Nuorten vaikuttamisviestintää pilotoitiin yhdessä
Ilmastovaikuttajat-vapaaehtoisten ja sosiaalisen median vaikuttajan kanssa. Vaikuttajayhteistyöllä osallistuttiin ilmastonmuutoskeskusteluun ja tavoitettiin
tuhansia Punaisen Ristin arvomaailmasta kiinnostuneita nuoria heidän käyttämissään kanavissa.
Punainen Risti teetti Itä-Suomen yliopistolla Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena
voimavarana -selvityksen, jossa analysoitiin kaikkiaan 2000 täysi-ikäiselle turvapaikanhakijalle tehtyä
osaamiskartoitusta. Selvityksen tulokset uutisoitiin
kaikissa Suomen suurimmissa medioissa. Siitä laadittuun Punaisen Ristin verkkojuttuun on viitattu useita
kertoja mediassa julkistuksen jälkeenkin.
Vapaaehtoisten valtakunnallinen viestintäkoulutus
edistyi osana Punaisen Ristin uutta koulutusjärjestelmää kahdella viestinnän koulutusmoduulilla: Osastoviestinnän perusteet ja Sosiaalisen median käyttö
osastoissa. Piireistä nimetyt yhteyshenkilöt koulutettiin, ja vapaaehtoiskouluttajat valittiin.

BENJAMIN SUOMELA

Punaisen Ristin hallituksen myöntämän Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen sai Seinäjoen Jalkapallokerho yhteisöllisyyden
rakentamisesta ja inhimillisten arvojen edistämisestä.
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Tasavallan presidentti myönsi Punaisen Ristin
hallituksen esityksestä 58 kultaista, 86 hopeista ja
161 pronssista ansiomitalia. Lisäksi järjestön hallitus
myönsi neljä ansiomerkkiä. Punaisen Ristin hallituksen myöntämän Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen sai Seinäjoen Jalkapallokerho.
Punaisen Ristin viestintä oli tehokasta ja monikanavaista. Medialle lähetettiin keskustoimistosta
49 tiedotetta, ja toimitettujen mediaosumien määrä uudessa mediaseurantapalvelussa oli 12 237. Taloustutkimuksen tekemässä, toimittajille kohdistetussa
Yritysviestintä 2019 -tutkimuksessa Punaisen Ristin ulkoinen viestintä sai parhaan yleisarvosanan 141
tutkitusta yrityksestä ja organisaatiosta. Punaisen
Ristin viestintää seurattiin eniten, ja parhaat arviot
saavutettiin viestinnän luotettavuudessa, viestinnästä vastaavan henkilöstön ammattitaidossa ja tavoitettavuudessa sekä viestintämateriaalin tasossa.
Punaisen Ristin verkkosivustolla julkaistiin yhteensä 95 uutista, joilla oli yli 23 500 lukijaa. Samalla punainenristi.fi-sivuston uudistusta edistettiin. Sosiaalisen
median viestintä tavoitti suomalaisia laajasti ja toimi
sekä kanavana valtakunnalliselle viestinnälle että tukena paikalliselle viestinnälle. Facebook-sivun ja Twitter-tilin yhteenlaskettu tavoittavuus oli vuonna 2019
yli 11 miljoonaa käyttäjää. Myös Instagram-tilin tavoit-

Seuraajien määrät:

• Facebook-sivutykkääjät 105 700 (+7 %)
• Twitter-seuraajat 16 700 (+8 %)
• Instagram-seuraajat 10 300 (+34 %)

Suomen Punaisen Ristin kaikkien aikojen suosituin sosiaalisen median
jakokuva tavoitti yli 1 700 000 ihmistä. Viesti oli selvä: Ethän kuvaa
onnettomuuspaikalla.

MIRVA HELENIUS

Vain ihmisiä -kampanjan kunnioittaviin kohtaamisiin, muiden kuuntelemiseen
ja omien tarinoiden jakamiseen kannustavilla menetelmillä tavoitettiin ainakin
150 000–200 000 suomalaista. Kuva on kohtaamiskahvilasta Jyväskylästä.

tavuus kasvoi: seuraajamäärä nousi yli 10 000 käyttäjään ja julkaisujen määrä kasvoi 195:een (+79 %).
Suurimmassa sosiaalisen median kanavassa Facebookissa tavoittavuuden keskiarvo julkaisua kohden
nousi edellisvuoteen verrattuna 64 %, ja yhteenlaskettu tavoittavuus oli 9 295 102. Myös julkaisujen sitouttamisen eli reaktioiden keskiarvo nousi huimat
115 %. Kasvu selittyy osittain Punaisen Ristin kaikkien
aikojen suosituimmalla Ethän kuvaa onnettomuuspaikalla -jakokuvalla, jonka tavoittavuus oli yli 1 700 000
ja johon reagoitiin yli 210 000 kertaa.
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Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö
Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille
Vuoden 2019 alusta alkaen uudet vapaaehtoiset ja jäsenet ohjattiin Oma Punainen Risti -tietojärjestelmän
kautta osastoihin. Samalla jatkettiin Oma-järjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa osastoissa.
Tavoitteet Oman käyttöönotolle ylittyivät reilusti. Vuonna 2019 Omaan kirjautuneiden määrä nousi
750 % eli noin 1000:sta yli 7500:aan henkilöön. Oma
Punainen Risti tuottaa nyt ennennäkemätöntä tietoa
vapaaehtoisista toiminnan ohjaamisen ja kehittämisen tueksi. Käyttöönoton rinnalla jatkettiin vapaaehtoisten vastaanottamisen digitaalisten prosessien
kehittämistä. Tueksi koulutettiin yli 400 vapaaehtoista digikummia ja Oman pääkäyttäjää ympäri Suomea.
Vapaaehtoisuuden visio 2030 -keskusteluja käytiin
niin piireissä vapaaehtoisten kanssa kuin valtakunnallisestikin. Osastojen hyviä käytäntöjä kerättiin, ja niitä

yhdistäviä tekijöitä analysoitiin kehittämisen tueksi.
Uudenlaisia paikallistason toiminnan kokeiluja käynnistettiin yhdessä pilottiosastojen kanssa.
Uudenlaiseksi verkkovapaaehtoisuuden muodoksi kehittyi Hackathon-kokeilusta alkunsa saanut Ilmastovaikuttajat, joka innosti mukaan erityisesti
nuoria vapaaehtoisia ympäri Suomea. Ilmastovaikuttajien kautta kehitetään myös laajemmin uusia verkon
kautta toimivia ja organisoituvia toimintamuotoja sekä ratkaistaan verkkovapaaehtoisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan tuesta ja rahoituksesta.
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta työsti nuorisolinjausta, joka saatetaan loppuun kevään 2020 aikana. Tampereella järjestettiin valtakunnallinen nuorten
tapaaminen, jossa nuoret käsittelivät muun muassa
nuorisolinjausta ja kestävän kehityksen teemoja.

Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta
Vapaaehtoisten koulutusta uudistetaan tarjoamalla
lyhyitä koulutusmoduuleja niihin taitoihin, joita kaikki vapaaehtoiset tarvitsevat toimiessaan järjestössä.
Näitä koulutusmoduuleja on rakennettu viime vuosien aikana, ja vuonna 2019 valmistuneilla yhteisillä
moduuleilla tarjottiin vapaaehtoisille taitoja ja tietoa
muun muassa viestinnästä, vapaaehtoisten jaksamisesta ja yleisesti Punaisesta Rististä. Vapaaehtoisten
osaamisen tueksi tuotettiin Punainen Risti tutuksi -lähikoulutus, joka sisältää perustiedot Punaisesta Rististä ja siitä, minkälaista vapaaehtoistoimintaa
järjestö tarjoaa.
Vuoden aikana päivitettiin myös Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokurssi ja lanseerattiin sen
englanninkielinen versio. Koulutukset toimivat tutustumistilaisuutena uusille vapaaehtoisille, jotka haluavat perehtyä syvemmin Punaisen Ristin toimintaan.
Uusia koulutusmoduuleita testattiin vuoden aikana kouluttajapäivillä ja kouluttajakoulutuksen
lähijaksolla. Kouluttajapäiville osallistui 112 kouluttajapätevyyttään täydentävää vapaaehtoiskouluttajaa
ja lähijaksoille 87 uutta kouluttajaa.
Järjestö edisti vapaaehtoisten kerryttämän osaamisen parempaa tunnistamista ja tunnustamista.
Ensimmäinen askel oli digitaalisen osaamismerkkijärjestelmän perusmallin määrittely. Digitaalisilla osaa-
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mismerkeillä vapaaehtoinen voi osoittaa, minkälaista
tehtäväsidonnaista ja muuta vapaaehtoistoimintaan
liittyvää osaamista hänellä on. Osaamismerkin voi
liittää esimerkiksi omaan sosiaalisen median profiiliin
tai e-portfolioon todisteena Suomen Punaisen Ristin tunnustamasta osaamisesta. Järjestelmän testaus aloitettiin kouluttajien osaamismerkin pilotoinnilla.
Koulutussuunnittelun tueksi kehitettiin työskentelymalli, ohjeistuksia ja mallipohjia, esimerkiksi
vertaistuelliset ja ohjatut koulutussuunnittelun työpajat sekä suunnittelun ohjeita ja malleja sisältävä
ABC-tukipaketti.
Koulutuksen yhteisten valtakunnallisten linjausten
ja pelisääntöjen uudistaminen aloitettiin koulutuksen kehittämispäivillä muun muassa määrittelemällä minimikriteerit Punaisen Ristin valtakunnallisiin
koulutusmalleihin ja sopimalla keskeisiä työskentelymenetelmiä koulutuksista vastaavien toimihenkilöiden kesken.
Järjestön verkko-oppimisalustaksi valittiin Opintokeskus Siviksen käyttöön ottama Itslearning. Siviksen
Sivisverkko otettiin käyttöön vapaaehtoiskoulutuksen
hallinnointiin kuten esimerkiksi ilmoittautumisiin, valtakunnallisten palautteiden keräämiseen sekä kurssien ja koulutettujen rekisteröintiin ja -tilastointiin.

Punaisen Ristin osastot, piirit ja keskustoimisto
järjestivät vuoden aikana yhteensä 3338 koulutustilaisuutta, joissa osallistujia oli 28 255.
Osastojen piirikummien työtä kehitettiin luomalla
työlle valtakunnalliset mittarit, raamit ja työkaluja, joi-

den avulla osastot voivat arvioida omaa toimintaansa
sekä tarvittavaa tukea. Piirien kummeille suunniteltiin
verkkoperehdytystä ja kouluttautumista mentoroinnin avulla. Nämä valmistuvat vuonna 2020.

Jäsenmäärä
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Ensiapuryhmätoimintaa ja ensiapupäivystyspalveluja kehitettiin vuoden aikana valtakunnallisesti. Korson osaston Aurelia Ahokas oli mukana
vapun ensiapupäivystyksessä.
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Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto
takaavat luotettavan auttamisen
Selvitys tutkimus- ja kehityshankkeista
Vuonna 2019 Punainen Risti kehitti etenkin viestinnän
työkaluja ja menetelmiä. Oma Punainen Risti -työkalun
ja ulkoisen verkkoviestinnän kehitystyö jatkui, ja sisäisen viestinnän kehittäminen erityisesti Microsoft Office 365 -verkkoympäristön avulla aloitettiin. Syksyllä
käynnistyi Yhteiset työvälineet (YTY) -projekti, joka
parantaa järjestön sisäistä viestintää sekä ajanmukaistaa dokumenttien hallintaa ja yhteistyövälineitä
koko organisaatiossa. Hankkeen tavoitteena on myös
parantaa järjestön arkistointia valtakunnallisesti.
Talous- ja tukipalveluiden kehittäminen jatkui. Piireille jaettavan taloudellisen tuen sekä Kontti-tulonjaon uudistaminen niin kutsutun järjestötukimallin
avulla vietiin päätökseen. Vuoden 2019 lopussa keskitettyjen palveluiden asiakkaina oli keskushallinnon ja
Punainen Risti Ensiapu Oy:n lisäksi taloushallinnossa

9 piiriä, henkilöstöhallinnossa 11 piiriä ja tietohallinnossa kaikki 12 piiriä. Keskitettyjen palveluiden hinnoitteluperiaatteita päivitettiin, ja uudet periaatteet
otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin, ja yhteistyön käynnistämistä uuden valtakunnallisen palvelutuottajan
kanssa vuonna 2020 valmisteltiin.
Veripalvelu kehitti uutta toiminnanohjausjärjestelmäänsä, joka ohjaa jatkossa verenluovutusta, valmistusta ja valmisteiden toimitusketjua. Järjestelmä
otetaan käyttöön 2020.
Accenture-yhteistyön osana kartoitettiin järjestön
tiedolla johtamisen työkaluja ja tavoitteita. Tiedon
keräämiseen ja sen hyödyntämiseen liittyviä toimenpiteitä otetaan järjestössä vaiheittain käyttöön selvityksen suositusten mukaisesti.

LAURA VESA

Henkilöstökehityksessä panostettiin
hyvinvointiin ja johtamiseen
Punaisen Ristin tavoitteena on luoda työkykyjohtamiselle valtakunnalliset toimintatavat ja työkalut, joilla
turvataan henkilöstön työhyvinvointi ja minimoidaan
työkykyriskiä. Vuonna 2019 määriteltiin työkykyjohtamiselle ja työterveyshuollon toiminnalle yhteiset
mittarit.
Työterveyshuollon valtakunnallisen palvelusopimuksen kilpailutusprosessi saatiin päätökseen, ja
palvelujen tuottajaksi valittiin Suomen Terveystalo.
Uudessa sopimuksessa ovat mukana Ahvenanmaata
lukuun ottamatta kaikki piirit, keskustoimisto, Nuorten turvatalot ja Kontti-ketju. Yhteisen sopimuksen
ansiosta työkykyjohtamista voidaan kehittää koko
järjestön tasolla, kun siihen liittyvät työkalut otetaan
käyttöön vuonna 2020. Valintapäätöksen jälkeen
käynnistyi haltuunottovaihe, jossa jokaisen järjestöyksikön lähtötilanne selvitettiin sekä valmisteltiin
uuteen sopimukseen siirtymistä vuoden 2020 alusta alkaen.
Työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille sekä esimiehille pidettiin kaksi työpajaa työsuojelusta ja työturvallisuudesta. Työpajoissa valmennettiin hyviä
käytäntöjä ja malleja työturvallisuuden lisäämiseksi:
muun muassa riskiarviointia, perehdyttämistä sekä
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psykososiaalisen kuormituksen hallintaa ja seurantaa. Työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyen käynnistettiin sparrausverkosto.
Osaamisen johtamisen strategian valmistelu käynnistyi laajennetun johtoryhmän kokouksessa elokuussa. Kokouksessa tunnistettiin muutosajurit,
jotka haastavat Punaisen Ristin osaamista tulevalla
toimintalinjauskaudella. Työ jatkuu toimintalinjauksen
valmistuttua.
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Palkkahallinnossa kehitettiin prosesseja ja otettiin
käyttöön ensimmäinen robotti kirjanpitotositteen tekemiseen. Uutena piirinä palkkapalvelujen asiakkaaksi tuli Österbotten. Mepco-henkilöstöjärjestelmää

kehitettiin henkilötietojen sekä lomien ja poissaolojen käsittelyssä. Esimiehiä koulutettiin Mepcon käyttämisessä erityisesti piireissä.

Tehokas varainhankinta turvaa auttamisen
Tehokas kuukausilahjoittajahankinta jatkui, ja Punainen Risti sai yhteensä 13 000 uutta kuukausilahjoittajaa. Uusien kuukausilahjoittajien tervetulleeksi
toivottamiseen sekä lahjoittajien tuella tehdystä avustustyöstä kertomiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Suosituin lahjoituskohde on edelleen
50/50, jossa tuki jakautuu kotimaan avun ja katastrofiavun kesken. Uusista kuukausilahjoittajista lähes
puolet (49 %) valitsi tämän vaihtoehdon. Katastrofirahasto on kasvattanut suosiotaan: sen valitsi jo 40 %
kuukausilahjoittajista, kun taas kotimaan valitsi 11 %.
Sähköisiä kanavia kuten tekstiviestejä ja sähköpostia käytettiin yhä enemmän.
Vuoden 2019 lahjoitussuorapostitusten aiheina
olivat pitkään kestäneet konfliktit Syyriassa, äkilliset
luonnonkatastrofit Mosambikissa ja Bahamalla sekä
ilmastonmuutoksen aiheuttamat pitkäkestoiset ongelmat kuten kuivuus. Paperinen kirje oli edelleen tehokas kanava tavoittaa Punaisen Ristin tukijajoukko.
Valtakunnallisen yritysyhteistyön kautta ohjautui tukea järjestön paikallistason toimintaan, kampanjointiin ja näkyvyyteen: LähiTapiola mahdollisti
ystävätoiminnan kehittämistä, S-ryhmä antoi mainostilaa, Accenturelaiset kehittivät tiedolla johtamista sekä Vapepa-toimintaa. Kauppaketju Tokmannin
kanssa sovittiin valtakunnallisesta kumppanuudesta yksinäisyyttä vähentävässä työssä ja Nälkäpäivänä. Yhteistyö käynnistyi Nälkäpäivänä puhtaan veden
merkityksestä kertovilla ämpäri-installaatioilla. Yritysyhteistyön monipuolistamiseksi käynnistetty Red
Cross Ambassadors (RCA) -toiminta jatkui.
Piirien ja osastojen varainhankintaa tuettiin teettämällä yrityskannatusjäsenmateriaalia ja tarjoamalla käyttöön yritysrekisteriä. Joulukorttisuorapostitus

jäsenistölle toteutettiin yhteistyössä, ja tuotto jäi kokonaan piireille. Lisäksi piirejä tuettiin testamentti-iltojen järjestämisessä.
Testamenttilahjoittamista tuotiin esiin viestinnän,
mainonnan ja infotilaisuuksien kautta. Suomen asianajajaliiton ja 48 muun järjestön kanssa toteutettiin
Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanja,
jonka aikana asianajajat auttoivat testamenttilahjoituksen tekijöitä maksutta. Testamenttioppaan tilasi
375 henkilöä.
Vuoden alussa toteutettiin valtakunnallinen jäsenhankintakampanja. Piirejä ja osastoja kannustettiin
tavoitteelliseen jäsenhankintaan ja luotiin työkalut
jatkuvaan seurantaan. Jäsenhankinnan materiaalit
uusittiin, ja jäseneksi liittyminen tuotiin Oma Punaiseen Risti -palvelun osaksi. Uusia jäseniä saatiin 3753,
minkä ansiosta jäsenmäärä laski enää 1,6 %. Kaksi piiriä onnistui kasvattamaan jäsenmääräänsä.
Ketjureaktio-pyöräilykampanjassa ennätykselliset 235 yritysjoukkuetta polki ilmastonmuutosta vastaan ja keräsi avustusta yli 110 000 euroa. Kampanja
palkittiin Vuoden varainhankintakampanjana Finnish
Comms Awards 2019 -kilpailussa.
Bumerang-avainturvapalvelua kehitettiin uudistamalla avaimenperä sekä selkeyttämällä palautusprosessia. Yhteistyö Falck Oy:n kanssa jatkuu.
Aineettomien Vaikuttavien lahjojen kehitystyötä jatkettiin, ja verkkokauppaan lisättiin loppuvuonna
kaksi uutta Vaikuttavaa lahjaa. Myynti säilyi edellisen vuoden tasolla noin 70 000 eurossa. Verkkokaupan uudistustyö aloitettiin, jotta kuluttajia, jäseniä ja
osastoja voidaan palvella entistä paremmin. Lisäksi
vastikkeelliset suorapostitukset tuottivat lähes miljoona euroa kotimaan työhön.

Vakaa talous ja riskien hallinta
Punaisen Ristin talous on vakaa. Keskushallinnon
vuoden 2019 tulos oli 35 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Syinä historiallisen suureen ylijäämään olivat sijoituskiinteistön myynnistä syntynyt kertaluonteinen
luovutusvoitto, erinomainen ja odotuksia parempi sijoitustoiminnan tulos sekä taloudellisesti vahva vuosi
Veripalvelussa ja Kontti-kierrätystavarataloissa.

Pitkän aikavälin sijoitusstrategian ja perinpohjaisen selvitystyön perusteella Punainen Risti päätti
myydä Suojeluskunnalta lahjoituksena saadun Merikatu 5 -kiinteistön suomalaiselle kiinteistösijoitustaholle. Myynnistä kirjattiin vuoden 2019 tulokseen 22,5
miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto. Kauppahinta käytettiin täysimääräisesti jo aikaisemmin
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toteutetun lisäeläkevastuun vakuuttamista varten
otetun lainan takaisinmaksuun. Muilta osin järjestön
toiminta toteutui hallituksen vahvistaman talousarvion mukaisesti. Sijoitustoiminnan kirjanpidollista tulosta lisäsi erityisesti sijoitusomaisuuden merkittävä,
positiivinen käyvän arvon muutos edellisen vuoden
lopun kurssilaskun jälkeen.
Hyvä maine ja suomalaisten luottamus ovat Punaisen Ristin toiminnan keskeiset lähtökohdat. Maineriskin hallinnan avulla pyritään ylläpitämään yleistä
luottamusta Punaisen Ristin toimintaa kohtaan. Järjestö on valmistellut erilaisia toimintaa ohjaavia linjauksia, kehittänyt yhdenmukaista tarkastustoimintaa
ja siihen liittyviä raportointikäytäntöjä sekä varautunut myös viestinnällisesti kohtaamaan ja hallitsemaan
maineen ja luottamuksen heikentymistä uhkaavia tilanteita. Yhdenmukaisen koko järjestön kattavan
riskienhallintaprosessin kehittämiseen ja riskienhal-

lintaan panostaminen jatkui. Järjestön riskienhallinnan
nykytilan ja kehittämistarpeiden arvioinnin jälkeen
päivitettiin riskienhallinnan linjaus tukemaan tarvittavien muutosten toteutusta. Jäsenten ja vapaaehtoisten määrän laskeva kehitystrendi on huolestuttanut
useita vapaaehtoistoimintaan perustuvia järjestöjä, myös Punaista Ristiä. Tästä syystä vapaaehtoisten rekrytointiin ja jäsenhankintaan on kiinnitetty
erityistä huomiota muun muassa vapaaehtoistoimintaa tukevia tietojärjestelmäratkaisuja kehittämällä
ja hyödyntämällä järjestelmien avulla saatavaa tietoa myös jäsenhankintatoimenpiteiden kohdentamisessa. Vaikka järjestön taloudellinen asema on viime
vuosina vahvistunut, toiminnan rahoitukseen liittyy
myös epävarmuustekijöitä, kuten veikkausvoittovarojen kehitys ja vaikutus terveys- ja sosiaalialan järjestöjen rahoitukseen tulevaisuudessa sekä kiristyvä
kilpailu varainhankinnassa.

LAURA KOTILA

Jukkapekka Sutela ja Asko Pulkkinen osallistuivat Ketjureaktio-pyöräilykampanjaan Kuusakoski Recyclingin joukoissa. Vuonna 2019 ennätykselliset
235 yritysjoukkuetta polki ilmastonmuutosta vastaan.

32

Arvio tulevasta kehityksestä
Punaisen Ristin kyky vahvistaa humanitaarisia arvoja ja toimia periaatteidensa mukaan säilyvät tärkeinä
myös tulevaisuudessa. Periaatteiden eläminen todeksi vahvistaa tukijoiden, avunsaajien, vapaaehtoisten
ja viranomaisten luottamusta järjestön edellytyksiin
toimia onnettomuus- ja kriisitilanteissa kotimaassa
ja ulkomailla. Valmius vastata avun tarpeisiin perustuu luottamukseen, vahvoihin verkostoihin sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteiseen osaamiseen.
Verkostotyöskentely vaatii uudenlaista osaamista ja
taitoa niin vapaaehtoisilta kuin työntekijöiltä.
Punaisen Ristin kotimaan toiminnalle ja kansainväliselle avulle on kasvava tarve. Ilmastokriisi, pitkittyvät
konfliktit, sosiaalinen eriarvoisuus, yksinäisyys ja turvattomuuden tunne ovat kehityskulkuja, jotka vaikuttavat Punaisen Ristin toimintaan ja sen kehittämiseen.
Punaisen Ristin kokonaisvalmius nojaa ajatukseen,
että paikallinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden toimia osana yhteisöjä, antaa ensi käden tietoa ihmisten
tarpeista sekä luo edellytykset vastata kriiseissä ja
onnettomuuksissa, tarvittaessa viranomaisten apuna.
Kokonaisvalmius on kaikkien Punaisen Ristin osastojen ja laitosten vastuulla. Onnistuminen liittyy olennaisesti järjestön kykyyn toimia auttamisen alustana

niille, jotka jakavat Punaisen Ristin periaatteet ja haluavat toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Järjestöjen rahoituksessa on tapahtumassa muutoksia, ja varainhankinnan toimintaympäristö on
haastava. Pitkäjänteinen talouden ja toiminnan suunnittelu sekä tasapainoinen kokonaistalous vaativat
yhtenäistä päätöksentekoa koko järjestössä. Tärkeää on jakaa järjestön voimavaroja niin, että harvaan
asutuilla alueilla on tarjolla Punaisen Ristin toimintaa,
ja toisaalta kasvukeskuksissa löydetään uusia tapoja tavoittaa toimijat. Vapaaehtoisuuden ja jäsenyyden
välinen ero hälvenee, kun sitoutuminen tapahtuu toiminnan kautta.
Vapaaehtoistoiminnan muutoksiin voidaan vastata yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, varmistamalla vapaaehtoisten saama tuki ja valmennus sekä
innostamalla uusia toimijoita mukaan. Digitalisaatio ja
nopeus vastata toimijoiden tarpeisiin ovat ratkaisevia, kun perinteisten toimintamallien rinnalle haetaan
uusia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä. Tämä edellyttää
järjestöltä uutta osaamista. Periaatteiden mukainen
rohkea viestintä ja humanitaarisen kysymysten esillä pitäminen lisäävät ihmisten kiinnostusta tulla mukaan toimintaan.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Keväällä 2020 Punainen Risti toimii kaikkialla maailmassa koronaviruspandemian pysäyttämiseksi. Punaisella Ristillä, erityisesti vapaaehtoisilla on iso
merkitys taudin leviämisen hidastamisessa ja ihmisten auttamisessa poikkeusoloissa. Koronatilanteen
kehittymistä on seurattu sen ensihetkistä lähtien. Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia
tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Toimintaa kehitetään ja lisätään epidemiatilanteen ja avuntarpeen muuttuessa.
Suomen Punainen Risti käynnisti Korona 2020
-operaation 18. maaliskuuta. Suomen Punainen Risti
toimii koronakriisissä ympäri Suomen mm. tarjoamalla
ruoka- ja asiointiapua, toimittamalla apua sairaaloille, tarjoamalla henkistä tukea puhelimitse ja verkos-

sa, varmistamalla verenluovutustoiminnan jatkumisen
sekä jakamalla tietoa verkossa ja esimerkiksi HelsinkiVantaan lentokentällä.
Koronavirustilanne vaikuttaa myös taloudellisesti
järjestömme toimintaan. Välittömiä vaikutuksia ovat
sijoitustoiminnan tuottojen merkittävä alentuminen
alkuvuonna, Kontti-kierrätystavaratalojen toimipisteiden sulkeminen asiakaskadon vuoksi ja varainhankinnan kuukausilahjoittajaohjelman lahjoittajien
hankintatoiminnan keskeyttäminen. Henkilökunta tekee kattavasti etätyötä, mikä näkyy myös toimipisteiden palveluiden tarpeen vähenemisenä.
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Julkinen rahoitus 2019

Suomen Punaisen Ristin kotimaista ja kansainvälistä toimintaa rahoitetaan julkisin varoin. Merkittäviä strategisia kumppaneita ovat muun
muassa Ulkoministeriö ja STEA.
2019
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Nuorten itsenäistymisen tukeminen
Pärjätään yhdessä - turvallinen arki ja kriisiauttamisvalmius
Terveyden edistämisen ohjelma
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

78 000 €
324 742 €
708 000 €

70
281
319
696

000
000
000
000

€
€
€
€

Yleisavustus
Omaishoitajien tukitoiminta
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta
(Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku)
Maahanmuuttajaohjelma
Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi
Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa!
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy
Paperittomat ja Punainen Risti
Kotipolku. Nuorten aikuisten tukeminen itsenäiseen asumiseen
Kohdataan kylillä ja keskuksissa
Paikka auki 2 Satakunta
Yhteensä STEA

4 786 784 €

358 000 €
160 000 €
170 000 €
100 000 €
308 000 €
400 000 €
92 815 €
34 902 €
4 816 717 €

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

1 181 000 €

1 077 000 €

26 000 €
42 000 €
68 000 €

26 000 €
54 000 €
80 000 €

275 222 €

286 522 €

78 000 €

135 000 €

Aluehallintovirasto
Nuorten yksinäisyyden ehkäisy verkossa (2018-2019)
Vastaanottokeskusten liikuntahanke
Yhteensä Aluehallintovirasto
Maahanmuuttovirasto
Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä
suojelua saavien vastaanottoon liittyvät tukipalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ruoka-apu (1.10.2019-31.12.2020)
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364 000 €
527 324 €
1 034 000 €

2018

364 444
160 000
190 000
20 000
298 274
388 000
330 000

€
€
€
€
€
€
€

364 000 €
518 000 €
945 000 €

2019

2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nuorisotoiminta

110 000 €

110 000 €

Sosiaali- ja terveysministeriö
Kesäkumi-kampanja

25 000 €

25 000 €

Opintokeskus Sivis
Koulutus

179 890 €

160 255 €

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kotoutumisen tuki

223 000 €

223 204 €

65 000 €
19 289 765 €
19 354 765 €

62 000 €
15 964 989 €
16 026 989 €

Ulkoministeriö
Humanitaarinen oikeus
Kansainvälinen toiminta
Yhteensä ulkoministeriö
Euroopan unioni
Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa(2019-2021)
Kansainvälinen toiminta
Yhteensä Euroopan unioni

159 750 €

MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen (STEA)
Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen (ME-säätiö)
Yhteensä MIELI Suomen Mielenterveys ry

103 140 €
61 815 €
164 955 €

ECHO, Euroopan komission humanitaarisen avun
ja pelastuspalvelun pääosasto
Kansainvälinen toiminta

159 750 €

5 042 537 €

197 717 €
197 717 €

2 857 044 €

35

Selvitys omakatteisten rahastojen käytöstä vuonna 2019

1. Antti Ahlströmin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Harkinnan mukaan sairaiden
ja apua tarvitsevien auttamiseen
Käyttö 2019
Sosiaalitoiminnan koordinaatio
• Sosiaalisen hyvinvoinnin ohjelman koordinointi

16 000€

Ystävätoiminnan kehittäminen
• Sosiaalitoiminnan suunnittelu

22 000 €

Terveyden edistämisen koordinaatio
• Seurantatiedon, konseptoinnin ja laadun kehittäminen. Materiaalit,
vapaaehtoisten koulutukset ja tarvikkeet digitaalisen seurantatiedon
keräämisen, henkilöstökulut

40 091 €

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

13 000 €

Omaishoitajien tukitoiminta
• Omaishoidon tukitoiminnan kehittäminen

12 330 €

Rahasto yhteensä

103 421 €

2. Olga ja Jalmari Välimaan rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: vanhus-ja ystävätoimintaan
Käyttö 2019
Vankilatoiminta
• Vankilatoiminnan kehittämisprojekti, toiminnan laajentaminen,
kehittäminen ja yhteisölähtöisen toiminnan kehittäminen Suomessa

31 909 €

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän kehittäminen sekä käyttöönoton
koordinointi

22 000 €

Rahasto yhteensä

53 909 €
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3. Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra von Troilin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Suomen Punaisen Ristin sodan
ja rauhan aikaiseen toimintaan
Käyttö 2019
SPR Ensivastekoulutus
• Kolmen ensivastekouluttajakouluksen toteutus

10 063 €

SPR Ensiapuryhmätoiminta
• Ensiapuryhmien ja rinnepäivystystoiminnan kouluttajakoulutukset,
rinnepäivystäjien kertauskurssin pilotti. Tehty ensiapuryhmätoiminnan ja
-päivystystyspalvelun kehittämissuunnitelma.

58 511 €

Rahasto yhteensä

68 574 €

4. Jaakko Bascharoffin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Huuli- ja suulakihalkeamien sekä puhevikaisten
hoidon tehostamiseen, mm. lääkärien ja puheterapeuttien kouluttamiseen
Käyttö 2019
Rahastosta käytettiin varoja 2019 yhteensä

7 691 €

Myönnettiin kuusi kertaa avustuksia matkakuluihin ja osallistumismaksuihin:
kaksi kertaa erikoishammaslääkärille, kerran kirurgille ja kolme kertaa
puheterapeutille
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5. Minna Emilia Friskin rahasto
Rahaston käyttötarkoitus: Sotasokeitten avustamiseen
Käyttö 2019
Rahastosta käytettiin varoja 2019 yhteensä

35 000 €

Avustuksia viidelle sotasokealle myönnettiin yhteistyössä
Sotasokeat ry:n kanssa.

6. Julius ja Irene Friskin rahasto
Käyttötarkoitus: sotasokeitten avustamiseen
Käyttö 2019
Rahastosta käytettiin varoja 2019 yhteensä

4 000 €

Avustus yhdelle sotasokealle myönnettiin yhteistyössä Sotasokeat ry:n kanssa.

7. Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin rahasto
Käyttötarkoitus: Helsinkiläisten sotainvalidien avustamiseen
Käyttö 2019
Rahastosta käytettiin varoja 2019 yhteensä
Avustuksia sotainvalideille myönnettiin yhteistyössä Sotainvalidien veljesliiton
Helsingin piirin kanssa apteekkiseteleiden muodossa. 30 euron arvoiset
apteekkisetelit jaettiin yhteensä 113 Sotainvalidien veljesliiton Helsingin piirin
jäsenelle.
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3 390 €

8. Dahlströmin rahasto
Käyttötarkoitus: Siirto Katastrofirahastoon tai käyttö muuhun ajankohtaisen
kannatettavaan tarkotukseen SPR:n hallituksen harkinnan mukaan
Käyttö 2019
Vapaaehtoisten digitaaliset palvelut, ekosysteemihanke
• Avustuksella katettiin Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi -hankkeen
omavastuu. Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluja, jotka helpottavat
pääsyä vapaaehtoiseksi sekä vapaaehtoisten ohjausta osastoissa. Palvelut
rakentuvat Oma Punainen Risti -järjestelmän päälle. Lisäksi hankkeessa
kehitetään verkkovapaaehtoistoimintaa ja tiedon keruuta.

6 300 €

Tuoton siirto Katastrofirahastoon 2019

55 105 €

Rahasto yhteensä

61 405 €
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Tilinpäätös
Suomen Punainen Risti
Keskushallinto
TASE
VASTAAVAA

31.12.2019

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

2 317 065,30

84 093,96
1 990 811,09
2 138 075,86
2 915 610,10

Käyttöomaisuusarvopaperit

Sijoitukset
Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
OMAKATTEISET RAHASTOT
Arvopaperit
Pankkisaamiset

31.12.2018

1 951 480,57

84 093,96
1 885 510,46
2 449 382,53
7 128 591,01

2 818 626,56

1 370 013,45

130 797,90
0,00
2 500,00
104 625 503,98

5 489 419,99
28 975,98

7 237 613,51
1 380 013,45

104 758 801,88

309 954,28
704 114,59
2 500,00
93 004 773,15

94 021 342,02

5 518 395,97

4 735 587,86
319 929,44

5 055 517,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavarat

9 461 715,65

8 754 177,68

Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset

1 045 764,15

1 239 963,28

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset järjestön sisäiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA
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YHTEENSÄ

434 738,84
5 040 238,67
5 366 590,86
3 871 884,99

14 713 453,36

500 786,83
5 350 254,66
3 880 173,85
3 657 285,28

13 388 500,62

36 478 366,06

34 773 258,31

182 792 166,83

167 801 866,74

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

5 394 699,50
25 015 625,06

30 410 324,56

4 924 461,58
23 427 213,79

28 351 675,37

0,00
23 546 309,70
5 017 896,75

28 564 206,45

23 546 309,70
0,00
630 545,00

24 176 854,70

49 726 626,21
35 047 585,29

84 774 211,50

58 278 021,63
-4 164 043,67

54 113 977,96

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Rahoituslaitoslainat

3 500 000,00

28 000 000,00

Lyhytaikainen
Rahoituslaitoslainat
Järjestöpankkilaina
Saadut ennakot
Ostovelat piireille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA

500 000,00
1 672 113,91
6 827 159,21
121 993,83
7 168 730,89
8 290 724,66
10 962 701,82

YHTEENSÄ

35 543 424,32

182 792 166,83

1
3
1
5
10
10

18 107,25
566 582,18
134 126,96
033 136,56
862 956,84
642 402,80
902 046,12

33 159 358,71

167 801 866,74
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Suomen Punainen Risti
Keskushallinto
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

Varsinainen toiminta
Tuotot

109 150 796,30

107 860 822,15

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Katetaan katastrofirahasto

-45
-2
-77
8

-46
-2
-74
8

Varsinaisen toiminnan jäämä

875
069
869
884

355,35
468,54
995,72
763,96

790
101
011
499

537,93
026,91
341,56
223,80

-7 779 259,35

-6 542 860,45

Lahjoitukset, katastrofirahasto
Jäsenmaksut
Muut tuotot

12 879 638,55
243 870,37
9 171 721,11

12 159 948,33
247 830,00
8 244 655,21

Keräyskulut, katastrofirahasto
Muut kulut

-1 462 375,05
-4 298 953,36

-1 550 010,63
-3 958 738,02

16 533 901,62

15 143 684,89

38 398 622,90
-1 526 266,73

7 048 811,55
-10 401 720,97

36 872 356,17

-3 352 909,42

364 000,00

364 000,00

45 990 998,44

5 611 915,02

Katastrofirahasto siirto
Omakatteiset rahastot siirto

-10 473 175,23
-470 237,92

-10 337 379,00
561 420,31

Tilikauden ali-/ylijäämä

35 047 585,29

-4 164 043,67

Varainhankinta

Varainhankinnan jäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitustoiminnan jäämä

Yleisavustukset
Tilikauden tulos
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RAHOITUSLASKELMA

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
Varainhankinnan rahavirta
Varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan kulut
Lyhytaikaisten korottomien
saamisten muutos
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen muutos
Varastonmuutos
Varainhankinnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Käyttöomaisuushankinnat
Keskeneräisten käyttöomaisuuhankintojen muutos
Investoinnit sijoitusomaisuuteen
Korko-, osinko- ja muut sijoutusomaisuuden tuotot
Sijoitusomaisuuden kulut
Lyhytaikaisten korottomien
saamisten muutos
Sijoitusomaisuuden ostot
Sijoitusomaisuuden myynnit
Investointien rahavirta yhteensä
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot
Lainojen lyhennykset
Järjestötili
Rahoituksen rahavirta yhteensä
Yleisavustus
Rahavirta yhteensä

Rahavarat 1.1
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12

2019

2018

109 150 796,30
-125 814 819,61

107 860 822,15
-122 902 906,40

-1 216 867,87
194 199,13

1 256 003,34
158 853,00

-1 374 041,38
2 069 468,54
-758 743,11
6 193 257,70
-11 556 750,30

-1 066 994,86
2 101 026,91
139 053,98
320 852,22
-12 133 289,66

22 295 230,03
-5 761 328,41

20 652 433,54
-5 508 748,65

-83 864,33

-23 735,68

-522 867,20
51 205,14
15 978 375,23

-216 214,25
-1 221 248,47
13 682 486,49

-2 219 047,23
-96 983,54

-1 013 844,10
-965 899,23

4 164 706,50
-1 526 266,73

6 666 011,80
-3 529 729,08

-23 703,08
-82 174 860,26
104 917 484,67
23 041 330,33

-113 576,35
-90 675 535,36
93 265 182,64
3 632 610,32

4 000 000,00
-28 000 000,00
-2 412 800,97
-26 412 800,97

28 000 000,00
-28 908 357,28
-2 745 985,30
-3 654 342,58

364 000,00

364 000,00

1 414 154,29

1 891 464,57

35 093 187,75
1 414 154,29
36 507 342,04

33 201 723,18
1 891 464,57
35 093 187,75
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SUOMEN PUNAINEN RISTI
KESKUSHALLINTO
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2019

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.
Koronvaihtosopimuksilla on suojattu euribor-sidonnaisia lainoja kiinteillä koroilla.
Koronvaihtosopimusten käypä arvo on kirjattu kirjanpitoon. Vuonna 2019 voimassa ollut koronvaihtosopimus on päättynyt 31.12.2019.
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet:
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseesen välittömään hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan.
Muiden omistuksessa oleviin vuokrattuihin tiloihin tehdyt perusparannusmenot kirjataan kuluksi.
Investointeihin saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.
Poistoajat
Pysyvien vastaavien poistojen määrittelyssä on käytetty ennalta
laadittua poistosuunnitelmaa, joka pääosin perustuu tasapoistoihin.
Poistot perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ja ovat seuraavat:
Aineettomat oikeudet
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.

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.
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Rahastot
Sidotut rahastot
Sidottu rahasto muodostetaan taseeseen, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulkopuolisella tahdonilmaisulla
on merkittävästi rajoitettu Suomen Punaisen Ristin hallintoelinten toimintavapautta varojen käyttämisen
suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena rahastona, mikäli niiden varoja on edellytetty hoidettavaksi
erillään muista varoista. Sidottujen rahastojen varojen käyttö sekä näiden realisoitumattomat ja
realisoituneet tuotot kohdistetaan rahastojen pääomaan. Siirrot sidottuihin rahastoihin sekä rahastojen käyttö
esitetään tilinpäätöksessä omalla rivillään ennen Tilikauden ylijäämä/ alijäämä riviä.
Suomen Punainen Risti on maksanut omakatteisten rahastojen jakamia avustuksia vuonna 2019. Maksetut
avustukset on esitetty liitetiedoissa velkana SPR:lle, jonka vuoksi taseen oman pääoman omakatteiset rahastot
poikkeavat liitetietojen omakatteisten rahastojen omasta pääomasta per 31.12.2019.
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% (15% vuonna 2018) ylittyessä ylimenevä osuus katetaan järjestön muilla varoilla.

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

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1. Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä
Kotimaan valmius
Tuotot
STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan omakatteisista rahastoista
Kotimaan valmius yhteensä

Kansainvälinen toiminta
Tuotot
Avustukset valtiolta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Raha- ja materiaaliapu
Avustustoiminta yhteensä
Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla
Kansainvälinen toiminta yhteensä

2019

2018

109 150 796,30

107 860 822,15

1 212 879,99
403 552,76
1 616 432,75

1 031 277,39
134 929,03
1 166 206,42

1 058 190,07
1 714 773,24
2 772 963,31

774 492,67
1 383 230,91
2 157 723,58

620 916,81
68 573,63
-467 040,12

463 600,32
89 000,00
-438 916,84

17 810 132,00
3 466 861,38
21 276 993,38

15 964 989,10
5 388 804,25
21 353 793,35

5 613 759,57
24 691 083,24
30 304 842,81

7 375 517,09
22 307 180,46
29 682 697,55

8 260 029,32
648 380,09
-119 440,02

7 939 051,34
260 157,49
-129 695,37
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Sosiaali- ja terveyspalvelut
Tuotot
STEA-tuotot
Avustukset valtiolta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Katetaan katastrofirahastosta
Katetaan omakatteisista rahastoista
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä

1 800
572
120
2 493

599,81
600,76
674,51
875,08

1 720 551,41
1 005 202,30
457 932,77
3 183 686,48

1 206 936,54
2 484 382,12
3 691 318,66

1 415 725,05
2 816 613,29
4 232 338,34

3 817,83
157 330,04
123 616,29
-912 679,42

96
136
105
-710

572,14
723,31
317,72
038,69

Turvatalot

Tuotot
STEA-tuotot
Avustukset kunnilta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla
Turvatalot yhteensä

Kontti-ketju
Tuotot
Myynti
Avustukset valtiolta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Piirien osuus tuloksesta
Poistot
Katastrofirahaston osuus tuloksesta
Kulut yhteensä
Kontti-ketju yhteensä
Veripalvelu
Tuotot
Liikevaihto
Toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut
Vuokrat
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Veripalvelu yhteensä
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1 446 713,27
1 181 000,00
107 323,49
2 735 036,76

1 260 097,77
1 077 000,00
29 889,40
2 366 987,17

2 688 886,83
651 616,61
3 340 503,44

2 276 161,09
590 848,91
2 867 010,00

46 422,83
-559 043,85

72 754,74
-427 268,09

14 948
869
182
15 999

409,36
243,22
264,67
917,25

13 404
971
165
14 541

288,97
858,32
606,84
754,13

4 547 521,91
6 155 631,62
1 138 000,00
30 710,48
1 666 584,42
13 538 448,43
2 461 468,82

4 530 580,77
5 715 292,22
1 138 000,00
50 851,25
1 326 107,27
12 760 831,51
1 780 922,62

58 792 453,58
4 020 916,98
62 813 370,56

60 418 872,09
2 708 411,82
63 127 283,91

24
14
4
1
13
59
3

23
15
4
1
13
59
4

048
967
705
700
941
363
449

049,85
286,43
889,81
993,48
182,51
402,08
968,48

824
557
697
722
292
094
032

637,37
796,04
094,51
802,14
442,10
772,16
511,75

Järjestötoiminta ja keskustoimistopalvelut
Tuotot
STEA-tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Katetaan omakatteisista rahastoista
Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla
Järjestötoiminta ja keskustoimistopalvelut yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä

95 503,18
2 119 667,34
2 215 170,52
6 712
337
6 804
13 853

010,58
764,58
189,23
964,39

6 300,63

81 668,06
2 039 442,63
2 121 110,69
6 593
327
5 875
12 796

423,89
373,52
608,71
406,12

-11 632 493,24

6 119,60
18 800,00
-10 650 375,83

-7 779 259,35

-6 542 860,45

2. Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

Kulut

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

187
2 082
151
25 917
9 733
325
38 398

Korkokulut
Luovutustappio
Muut kulut
Kulut yhteensä
Sijoitustoiminnan käyvän arvon muutos
Kulut yhteensä

168
238
1 118
1 526

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

208,06
580,13
272,41
840,53
916,40
805,37
622,90

325,76
946,76
994,21
266,73
0,00
1 526 266,73

104
2 451
66
4 129

089,36
873,79
931,43
118,45
0,00
296 798,52
7 048 811,55

1
1
3
6
10

257
275
979
511
889
401

299,57
170,74
258,77
729,08
991,89
720,97

36 872 356,17

-3 352 909,42

243 870,37
1 021 555,00
1 265 425,37

247 830,00
1 032 575,50
1 280 405,50

3. Jäsenmaksut
Keskustoimisto
Piirit ja osastot
Koko järjestön jäsenmaksut

4. Tilintarkastajan palkkiot
1. Tilintarkastuspalkkiot
2. Avustustilityspalkkiot
3. Veropalvelut
4. Muut palkkiot
Yhteensä
5. Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Tuloslaskelman henkilöstökulut

69
50
62
57
239

000,00
951,00
065,00
546,00
562,00

70
27
53
88
238

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

36 959
127
7 478
1 310
45 875

369,50
236,69
671,95
077,20
355,34

37 747
111
7 486
1 445
46 790

498,41
010,31
173,05
856,16
537,93

Keskimääräinen henkilölukumäärä
Keskustoimisto
Turvatalot
Kontti-toiminta
Veripalvelu

214
68
80
513
875

219
48
76
514
857
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:
1. Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat oikeudet
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Menojäännös 31.12.

2019

2018

951
475
426
109
317

480,57
313,07
793,64
728,34
065,30

2 790 975,00
278 031,51
3 069 006,51
-1 117 525,94
1 951 480,57

Rakennukset ja rakennelmat
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Menojäännös 31.12.

1 885
221
2 107
-116
1 990

510,46
912,14
422,60
611,51
811,09

1 989 143,66

Koneet ja kalusto
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Menojäännös 31.12.

2 449
513
2 962
-824
2 138

382,53
115,72
498,25
422,39
075,86

2 592
838
3 431
-982
2 449

Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.
Sijoituskiinteistöt
Menojäännös 1.1.
Menojäännös ennen poistoja
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Luovutus
Menojäännös 31.12.

1
1
3
-1
2

2
1
-1
2

818
372
275
915

626,56
300,38
316,84
610,10

704 114,59
704 114,59

1 989 143,66
-103 633,20
1 885 510,46

1
2
-1
2

852
060
094
818

521,08
870,01
391,09
008,56
382,53

727,33
250,39
351,16
626,56

-704 114,59
0,00

712 008,19
712 008,19
-7 893,60
0,00
704 114,59

Korkorahastot
Käypä arvo
Hankinta-arvo
Erotus

56 439 778,99
52 376 852,05
4 062 926,94

56 319 459,43
48 761 393,90
7 558 065,53

Osakkeet ja osakerahastot
Käypä arvo
Hankinta-arvo
Erotus

39 599 842,35
33 913 084,26
5 686 758,09

26 957 371,08
32 919 093,67
-5 961 722,59

96 039 621,34

83 276 830,51

9 749 685,03

-2 494 517,96

2. Muut osakkeet ja osuudet
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet

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

8 199 391,32

8 441 391,32

Muut osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo

1 370 013,45

1 380 013,45

388 991,32

1 288 991,32

105 998 017,43

94 387 226,60

Oma pääoma
384 470,70

Tulos
96 034,48

Muut arvopaperit
Kirjanpitoarvo
Yhteensä
Omistukset muissa yrityksissä
Nimi, Kotipaikka
Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsinki

Osuus
25 %

3. Siirtosaamiset
Saamiset ministeriöltä
EU/ECHO:lta saamisia
Keskustoimiston muut siirtosaamiset yhteensä
Kontti-ketjun siirtosaamiset
Veripalvelun siirtosaamiset
Yhteensä

140
839
712
746
1 326
3 764

166,00
579,57
219,37
041,43
493,99
500,36

308
804
661
648
1 233
3 656

458,57
546,93
745,65
380,25
589,15
720,55

4. Saamiset muilta SPR:n yksiköiltä
Myyntisaamiset piireiltä 31.12.
Myyntisaamiset osastoilta 31.12.
Myyntisaamiset yhteensä

425 500,38
9 238,46
434 738,84

485 946,08
14 840,75
500 786,83

Siirtosaamiset piireiltä 31.12.
Siirtosaamiset osastoilta 31.12.
Siirtosaamiset yhteensä

61 553,09
45 831,54
107 384,63

564,73
0,00
564,73
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:
1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset

2019

2018

4 924 461,58
268 939,40
-855,47
-282 285,03
-2 782,02
487 221,04
-122 138,91
5 272 560,59

5 485 881,89
257 702,17
-3 193,10
-290 448,91
-6 799,41
-518 681,06
99 889,05
5 024 350,63

1 480 270,42
79 982,58
-254,43
-103 420,84
-827,37
144 899,54
-84 985,14
1 515 664,76

1 632 219,45
76 645,09
-949,66
-71 366,46
-2 022,25
-154 255,75
-10 050,21
1 470 220,21

1 676 715,24
87 190,15
-277,34
-7 690,73
-901,93
157 957,06
-6 828,21
1 906 164,24

1 772 006,64
83 561,16
-1 035,40
-7 456,00
-2 204,75
-168 156,41
0,00
1 676 715,24

52 873,80
2 823,87
-8,98
-4 000,00
-29,22
5 115,82
56 775,29

57 719,47
2 705,39
-33,52
-2 000,00
-71,39
-5 446,15
52 873,80

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

362 404,29
19 578,79
-62,28
-35 000,00
-202,49
35 469,69
382 188,00

402 120,14
18 772,02
-232,60
-20 000,00
-495,29
-37 759,98
362 404,29

Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra Birger von Troilin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos

736 429,79
42 008,33
-133,63
-68 573,63
-434,56
76 103,93

856 258,86
40 249,60
-498,72
-77 500,00
-1 061,97
-81 017,98

-11 063,91
774 336,32

45 833,34
782 263,13

Omakatteiset rahastot yhteensä
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos (*
Velat SPR:lle
Oma pääoma 31.12.
Velat SPR:lle:
SPR on 2018 maksanut sidottujen rahastojen jakamia avustuksia 99.889,05
Sidotut rahastot rahastoittain
Antti Ahlström nuoremman rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Velat SPR:lle
Oma pääoma 31.12.
Jaakko Bascharoffin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Velat SPR:lle
Oma pääoma 31.12.
Irene ja Julius Friskin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

Velat SPR:lle
Oma pääoma 31.12.
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Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin muistorahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Oma pääoma 31.12.

20 031,18
1 559,85
-4,96
-3 390,00
-16,15
2 825,88
21 005,80

33 754,27
1 493,15
-18,50
-12 150,00
-39,39
-3 008,35
20 031,18

Olga ja Jalmari Välimaan rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Velat SPR:lle
Oma pääoma 31.12.

173 650,11
13 850,38
-44,04
-53 909,20
-143,28
25 091,88
-16 860,25
141 635,60

281 473,50
13 259,69
-164,30
-93 856,85
-349,86
-26 712,07
57 986,32
231 636,43

Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto
Pääoma 1.1.
Tuotot
Myyntitappiot
Avustukset
Kulut
Arvonmuutos
Velat SPR:lle
Oma pääoma 31.12.

422 086,75
21 945,45
-69,81
-6 300,63
-227,02
39 757,24
-2 401,40
474 790,58

450 329,56
21 016,07
-260,40
-6 119,60
-554,51
-42 324,37
6 119,60
428 206,35

Katastrofirahasto 1.1.
Lahjoitukset katastrofirahastoon
Testamentit katastrofirahastoon
Kontti-ketjun osuus tuotosta kat.rahastoon
Keräyskulut
Josta henkilöstökuluja
Muilla tuotoilla katettavat keräyskulut
Käytetty ulkomailla
Käytetty kotimaassa

23 427 213,79
10 282 486,15
930 567,98
1 666 584,42
-2 406 463,32
-944 088,27
0,00
-8 260 029,32
-624 734,64

21 582 754,92
10 382 770,68
451 070,38
1 326 107,27
-2 437 228,53
-876 884,88
620 962,87
-7 939 051,34
-560 172,46

Katastrofirahasto 31.12.

25 015 625,06

23 427 213,79

Katastrofirahasto

Veripalvelun tutkimusrahasto
SPR:n hallitus on tehnyt päätöksen SPR:n omaan pääomaan perustettavasta vapaasta rahastosta, jonka tarkoituksena on
Veripalvelun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen. Vuonnan 2019 hallitus päätti, että Veripalvelun tutkimustoiminnan
tukemista varten perustetun vapaan rahaston alkupääomaksi tulee Veripalvelurahaston pääoma (23 546 309 €).
Veripalvelurahasto 1.1.
Veripalvelurahasto 31.12.

23 546 309,70
0,00

23 546 309,70
23 546 309,70

Veripalvelun tutkimusrahasto 1.1.
Veripalvelun tutkimusrahasto 31.12.

0,00
23 546 309,70

0,00
0,00
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Yhteistoimintarahasto
Yhteistoimintarahasto 1.1.
Siirto voittovaroista
Yhteistoimintarahasto 31.12.

630 545,00
4 387 351,75
5 017 896,75

630 545,00
0,00
630 545,00

Kertyneet ylijäämät 1.1.
Siirto yhteistoimintarahastoon
Tilikauden ylijäämä
Kertyneet ylijäämät 31.12.

54 113 977,96
-4 387 351,75
35 047 585,29
84 774 211,50

58 278 021,63
0,00
-4 164 043,67
54 113 977,96

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

2 956 479,60
0,00
236 622,57
185 918,80
770 199,63
318 360,44
1 814 383,27
4 081 163,22
44 776,13
10 407 903,66

3 006 722,31
145 333,00
101 579,51
360 223,30
773 732,48
203 983,80
1 834 840,59
4 297 282,03
18 573,32
10 742 270,34

Ostovelat piireille 31.12.
Ostovelat osastoille 31.12.
Ostovelat yhteensä

121 993,83
43 464,98
165 458,81

1 033 136,56
37 193,12
1 070 329,68

Siirtovelat piireille 31.12.
Siirtovelat osastoille 31.12.
Siirtovelat Ensiapu Oy 31.12.
Yhteensä

483 241,58
71 335,91
220,67
554 798,16

140 306,95
19 468,83
0,00
159 775,78

1 672 113,91

1 566 582,18

3. Velat muille SPR:n yksiköille

Lainavelat osastoille 31.12.
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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

2019

2018

4 000 000,00
11 487 680,00
11 000 000,00

28 000 000,00
28 487 680,00
11 000 000,00

2 500,00

2 500,00

164 814,96

125 123,55

588 863,24
388 949,64
977 812,88

595 745,14
616 424,59
1 212 169,73

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

5 102 827,20
25 988 117,57
31 090 944,77

4 018 468,48
14 133 947,31
18 152 415,79

151 633,82
286 795,71
438 429,53

193 832,52
202 157,81
395 990,33

2 295 773,45
2 070 928,35
4 366 701,80

1 945 032,65
1 430 455,59
3 375 488,24

38 790,51
659 438,67
698 229,18

38 790,51
698 229,18
737 019,69

Testamentillla saatuihin, arvoltaan 130 000 euron asunto-osakkeisiin sisältyy hallintaoikeus
eloonjääneelle aviopuolisolle.
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUS							
							
Helsingissä, 26. huhtikuuta 2020							
							
						
							
Pertti Torstila			 Ann-Mari Audas-Willman		
Sami Laitinen		
puh.joht.			 varapuh.joht.		
varapuh.joht.		
							
							
							
Otto Kari			 Eija Karine		
Katja Kuusela		
varapuh.joht.			 jäsen		
jäsen		
							
							
							
Outi Forsblom 			 Henri Backman		
Marju Pihlajamaa 		
jäsen			 jäsen		
jäsen		
							
							

Markku Suokas			 Kristiina Kumpula				
jäsen			pääsihteeri				
							
							

							
							

Tilinpäätösmerkintä							
							
							
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus						
							
							
Helsingissä, 										
				
Pricewaterhouse Coopers Oy
Tilintarkastusyhteisö						
							
							
							
Samuli Perälä			 Leena Kaura-Mäkinen		
KHT			 HTM		
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Päivi Värjä		
KHT		
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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.–31.12.2019. 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 suori-
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tettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen 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 4.5.2020
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT

Leena Kaura-Mäkinen
HT

Päivi Värjä
KHT

Suomen Punaisen Ristin luottamuselinten toiminta 2019
Valtuusto

Hallitus

Kokoontui kaksi kertaa 2019 käsitellen sääntömääräisten asioiden kuten tilinpäätös, vastuuvapauden
myöntäminen ja jäsenmaksun suuruus, lisäksi mm.
tulevaa toimintalinjausta sekä yhden osaston siirtoa piiristä toiseen.

Kokoontui yhdeksän kertaa 2019 käsitellen 171
asiaa kuten talous, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, uusien jäsenten hyväksyminen sekä laitosten johtajien raportit säännöllisesti ja mm.
toimintalinjauksen päätavoitteita, talouden tasapainottamista, järjestötukea, tukipalvelujen kehittämistä sekä digitalisaatiota.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Ministeriöiden
edustajat
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Ollila Pirkko-Liisa
Kuntze Päivi

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

Bruun Anna
Iivari Annakaisa
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Salmi Ilkka, erosi 30.10.2019
Siitonen Simo
Suurpää Johanna

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat

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

Jäsenet

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

Talous- ja kehittämisvaliokunta
Kokoontui neljä kertaa 2019 käsitellen 34 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Audas-Willman Ann-Mari
Lumme-Tuomala Riitta

Jäsenet

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

Ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunta
Kokoontui kaksi kertaa 2019 käsitellen 15 asiaa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Kuusela Katja
Piri Pekka

Jäsenet

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

Veripalvelun johtokunta

Ensiapu- ja terveystoiminnan
asiantuntijaryhmä

Kokoontui kuusi kertaa 2019 käsitellen 80 asiaa.
Kokoontui neljä kertaa 2019 käsitellen 33 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Komi Kirsi
Suokas Markku

Jäsenet

Kronman Gunvor
Martikainen Tarmo
Rämö Eero
Siitonen Simo

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Siitonen Simo
Backman Henri

Jäsenet

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

Nuorten turvatalojen johtokunta
Kokoontui kaksi kertaa 2019 käsitellen 21 asiaa.
Sijoitustoimikunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Laitinen Sami
Kumpula Kristiina

Kokoontui kuusi kertaa 2019 käsitellen 51 asiaa.

Jäsenet

Ahlström Mari
Hagert Leif
Honkatukia Päivi
Karine Eija
Savolainen Pentti
Warma-Lehtinen Eija

Puheenjohtaja

Kumpula Kristiina

Jäsenet

Räsänen Mika
Torsti Esko
Väisänen Tapani

Tarkastusvaliokunta
Konttijohtokunta
Kokoontui neljä kertaa 2019 käsitellen 37 asiaa.
Kokoontui neljä kertaa 2019 käsitellen 38 asiaa.
Puheenjohtaja

Kari Otto

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Pihlajamaa Marju
Kumpula Kristiina

Jäsenet

Jäsenet

Aro Timo
Ekelund John 30.8.2019 asti
Freese Olli
Kaukiainen Petri
Kiiskinen Ilpo 30.8.2019 lähtien
Levänen Antero

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

Sovittelulautakunta
Ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2019.

Nuorisotoimikunta
Kokoontui kuusi kertaa 2019 käsitellen 143 asiaa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Laitinen Sami
Kojo Katariina

Jäsenet

Aho Noora
Nieminen Riitta
Paju Tiitu-Lotta
Sandström Henrika
Suokas Niko
Wallenius Tytti

Puheenjohtaja

Torstila Pertti

Jäsenet

Johansson Tove
Kuokkanen Hannu
Kivistö Kalevi
Kumpula Kristiina
Oinaala Sirkka-Liisa
Rämö Eero
Yli-Pirilä Pia
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Inhimillisyys
Tasapuolisuus
Puolueettomuus
Riippumattomuus
Vapaaehtoisuus
Ykseys
Yleismaailmallisuus

punainenristi.fi
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