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Suomen Punainen Risti lyhyesti

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

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

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

Hallinto

Suomen Punaisen Ristin ylintä päätäntävaltaa käyttää yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuo-
si. Seuraava yleiskokous pidetään vuonna 2020. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan puheenjohta-
jat sekä hallitus ja valtuusto, jotka johtavat järjestön toimintaa.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat paikallisosastoissa. Osastoja on vajaa 500. Kahden-
toista piiritoimiston palkatut työntekijät tukevat vapaaehtoisia säännöllisellä yhteydenpidolla, kou-
lutuksella ja tapahtumilla.

Koko maan vapaaehtoistoimintaa ja Punaisen Ristin auttamistyötä koordinoi keskustoimisto. Sen 
vastuulla on järjestön toiminnan kehittäminen, viranomaisyhteistyö, valtakunnalliset kampanjat – 
kuten Nälkäpäivä – ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi keskustoimisto vastaa Punaisen Ristin kan-
nanotoista ja edistää järjestön arvojen kunnioittamista päätöksenteossa.

Toimintamuodot

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

yli 30 000 vapaaehtoista 
 80 000 jäsentä 
 118 000 verenluovuttajaa
 130 000 säännöllistä lahjoittajaa 

Periaatteet 

Inhimillisyys

Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toimin-
nan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ym-
märrystä, 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 kan-
nanotoista 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 itsemääräämisoikeu-
tensa niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.

Vapaaehtoisuus

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

Yleismaailmallisuus

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset 
ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttavat toinen toisiaan.

Ykseys

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka on avoin kaikille maan 
kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle.
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Toimintakertomus vuodelta 2017

Johdanto

Suomen Punainen Risti täytti 140 vuotta ja vietti juhlavuottaan uudistusten ja aktiivisen toiminnan 
merkeissä. Juhlavuoden tunnuksemme oli: Annamme lahjan 100-vuotiaalle Suomelle. Koulutamme 
tuhansia auttajia, kaikkialla Suomessa. Samalla edistämme sitä, että myös tulevaisuuden Suomes-
sa ihmiset auttavat yhdessä.

Juhlavuoden viesti tavoitti järjestön toimijat. Juhlavuoden tuote – lyhyt auttajakurssi – sai 10 859 
henkilöä opettelemaan ensiavun ensiaskeleet. Lähi-Tapiolan kanssa järjestetyt Sankarikoulutukset 
saivat peräti 40 000 alakoululaista kurssille. Hätäensiavun kurssin suoritti 9 252 henkilöä.

Ensiapu on kansalaistaito. Jotta tämä tunnuslause toteutuisi joka puolella Suomea, organisoimme 
ensiavun koulutuksen tarjonnan uudella tavalla. Koulutukseen liittyvät markkinointi ja koulutusten 
järjestäminen keskitettiin valtakunnallisesti uuteen Ensiapu Osakeyhtiöön. 

Toinen kansalaisia liikuttava toimintamuoto on ystävätoiminta sen monissa muodoissaan. Teetimme 
Taloustutkimuksella kyselyn, johon vastattiin näin: Suomalaiset huomioivat ympärillään olevia ihmi-
siä liian vähän. Ystävänpäivän kampanjan teemana olikin ”Nähdään”. Peräti 100 Iloa ystävyydestä 
-tapahtumaa järjestettiin helmikuussa Ystävänpäivän aikaan.

Auttamisen ja osallistumisen tavat muuttuvat nopeasti. Nopea ja kohdistettu viestintä sekä helppo 
toimintaan pääseminen ovat ajan vaatimuksia.  Muuttuviin vaatimuksiin vastaa muun muassa digi-
taalisten palvelujen uudistus, joka koskettaa koko järjestöämme. Vuonna 2017 aloitettiin Oma Pu-
nainen Risti -palvelun kehittäminen sekä verkkosivuston uudistus. Sähköisiä uutiskirjeitä käytettiin 
laajemmin kuin aiempina vuosina.

Punaisen Ristin yleiskokouksessa hyväksyttiin yhteinen Toimintalinjaus seuraaville kolmelle vuodel-
le.  Kokous esitti huolensa kansainvälisten kriisien monimutkaisuudesta ja suuruudesta. Heti alku-
syksyllä aloitimme suuren avustus- ja keräysoperaation Bangladeshiin paenneille ihmisille. Samoin 
Syyrian tilanne jatkui katastrofaalisena. 

Syyria ja Bangladesh ovat esimerkkejä siitä, miten isoissa ja vaikeissa kriiseissä Punainen Risti toi-
mii. Suomalaisten auttamisen halu näyttää edelleen hyvää esimerkkiä. Nälkäpäivänä keräsimme 2,4 
miljoonaa euroa. Keräykseen osallistuivat lähes kaikki järjestömme osastot. Hyvä Joulumieli-keräys 
toi puolestaan jouluiloa 30 000 perheelle. 

Myös kotimaassa ovat viime vuodet osoittaneet, miksi hyvin koulutettuja auttajia tarvitaan. Turussa 
kadulla tapahtunut puukotus herätti turvattomuutta. Vapaaehtoiset reagoivat tilanteeseen nopeas-
ti ja osaavasti. He toivat turvallisuuden tunnetta sekä tapahtumapaikalle että median kautta kaikil-
le kansalaisille. Toinen auttamisen esimerkki oli joulukuun lopulla Kainuussa tarvittu konkreettinen 
apu, kun runsaat lumisateet ja pakkanen vioittivat sähkönsaannin. 
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Vapaaehtoistoiminnan arvo ja tarve näyttää nousevan vuosi vuodelta. Ensiaputaitojen lisäksi tar-
vitaan ystävätoimintaa sen lukuisissa muodoissaan: viikoittaista tapaamista ystävän kanssa, yhtei-
siä tilaisuuksia, verkkoystävyyttä. Tavoitteenamme on tarjota jokaisella tarpeisiin vastaavan tuen ja 
toiminnan paikan. 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous lähetti tärkeän viestin, jolla se sitoutuu avaamaan ovensa kai-
kille Punaisen ristin arvoihin sitoutuneille ja toiminnasta kiinnostuneille. Suomalainen hyvinvointi on 
rakentunut järjestöjen ja vapaaehtoisten voimin.  Monesta vapaaehtoistoiminnasta on kasvanut am-
matillisia hyvinvointipalveluita, joista satavuotias Suomi on ylpeä. On tärkeää ottaa järjestöt mukaan 
turvaamaan hyvinvointia ja terveyttä 

Vapaaehtoisuus on arvo itsessään. Järjestöt vahvistavat osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja demokratiaa.
Suomen Punainen Risti vetoaa yhteiskunnan toimijoihin, jotta vapaaehtoisuudelle sille kuuluva ar-
vo. Vahvistamalla vapaaehtoisuutta vahvistamme myös hyvinvointia, demokratiaa ja osallisuutta.

Punaisen Ristin tapahtumatori Gimis järjestettiin yleiskokousviikolla kansalaistorilla, jossa esiteltiin toimintaa vaihtuvina teemapäivinä koko viikon ajan. 
Perjantain ohjelmassa oli toimintaa erityisesti lapsille.
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Uusien vapaaehtoisten aktiivinen rekrytointi ja hyvä 
tuki vapaaehtoisille olivat yhä onnistumisen edelly-
tyksiä Punaisen Ristin auttamistyölle. Näin toimin-
talinjauksen 2015−2017 teema Iloa auttamisesta 
toteutui käytännössä.

Osastojen ja vapaaehtoisten toimiva verkosto oli 
toimintamme perusta. Vapaaehtoisia toimijoita oli yli 
30 000, jäseniä yli 80 000. Vaikka jäsenmäärä on ollut 
laskussa, on vapaaehtoisten määrä säilynyt. Uudet 
toimijat odottavat nopeaa yhteydenottoa, perehdy-
tystä ja hyvin organisoitua toimintaa. Vuoden aikana 
kehitteillä ollut vapaaehtoisten sähköinen tietojärjes-
telmä parantaa vapaaehtoisten, jäsenten ja osastojen 
toimintamahdollisuuksia. 

Osastot ovat hyvin erilaisia voimavaroiltaan ja toi-
minnaltaan ja siksi kiinnitimme huomiota erilaisten 
osastojen tarpeiden ja erityispiirteiden tunnistami-
seen ja lähitukeen piirin osastokummilta. Osastojen 
välinen yhteistyö lisääntyi ja sen tukemiseen kiinni-
tettiin huomiota varsinkin valmiusnäkökulmasta. Hy-
vä hallinto, yhteistyö ja viestintä olivat hyvin toimivan 
osaston tunnusmerkkejä toiminnan laajuudesta riip-
pumatta.

Vapaaehtoisten tietojärjestelmän 
kehittäminen käynnistyi

Vuoden aikana aloitettiin vapaaehtoisten tietojärjes-
telmän kehitystyö. Oma Punainen Risti -järjestelmäs-
tä tulee jokaisen vapaaehtoisemme oma palvelu. Se 
sisältää lukuisia toimintoja, muun muassa toimintaan 
ilmoittautumisen, tapahtumien hallinnointi sekä ys-
tävävälityksen alusta ja monenlainen viestintä. Järjes-
telmän rakentamiseen liittyvä IT-projekti aloitettiin 
syyskuussa. Tietojärjestelmää tullaan hyödyntämään 
myös tiedon keräämisessä. Ystävänvälityksen osuu-
den kehittämiseen saatiin tukea Raha-automaattiyh-
distykseltä.

Vapaaehtoisten koulutusta kehitettiin

Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta ovat kou-
lutetut ja osaavat vapaaehtoiset. Osaaminen on laa-
dukkaan auttamistyön perusta. Koko maan kattava 
osasto- ja toimintaryhmäverkosto takaa osaavan 
avun sekä avuntarvitsijoille että viranomaisille.  Va-
paaehtoisten osaaminen tukee myös vapaaehtoisten 
motivaatiota ja jaksamista. 

Vapaaehtoisten tarvitsemaa osaamista kartoitet-
tiin sähköisillä kyselyillä ja kouluttajapäivillä. 1 500 
vapaaehtoista ja jäsentä vastasivat kyselyyn, jos-
sa selvitettiin näkemyksiä hyvästä koulutuksesta. 
Heidän mukaansa koulutuksen pitää olla avointa ja 
vuorovaikutteista sekä innostavaa ja ajantasaista. 
Kaikkien vapaaehtoisten osaamiseksi tunnistettiin 

toiminnan arvot ja periaatteet sekä muu perustie-
to. Tämän pohjalta aloitettiin koulutusrakenteen uu-
distaminen. Sen mukaan kaikki vapaaehtoiset saavat 
toimintansa alussa pikaperehdytyksen. Yhteiset osiot 
soveltuvat mahdollisimman monelle vapaaehtoisryh-
mälle. Ensimmäiset uudet kokonaisuudet valmistuivat 
vuoden lopussa. 

Kouluttajakoulutuksen opintokokonaisuuden suo-
rittamisen aloitti syksyllä 40 uutta kouluttajaa. Uk-
rainan Punaisen Ristin kanssa aloitettiin 3-vuotinen 
yhteistyöprojekti IHL –kouluttajajärjestelmän raken-
tamiseksi Suomen Punaisen Ristin toteutusmallia 
seuraten. 

Yleiskokouksessa hyväksyttiin uudet 
säännöt

Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin, yleisko-
kous, kokoontui kesäkuussa 10.–11.6.2017 Finlandia 
-talolle Helsinkiin hyväksymään uuden toimintalinja-
uksen vuosille 2018−2020 sekä hyväksymään järjes-
tölle uudet säännöt. Sääntöuudistuksen tavoitteena 
oli lisätä järjestön jäsenten osallistumismahdollisuuk-
sia ja yhdenvertaisuutta.

Taloutemme kehittyy 
tasapainoisesti

Talous ja kehitystoiminta

Keskushallinnon tilikauden tulos osoittaa 4,6 miljoo-
nan euron ylijäämää. Se johtuu erityisesti Veripalvelun 
ylijäämästä. Muiden laitosten toiminta on toteutunut 
talousarvion mukaisena tai sitä parempana. 

Keskustoimiston tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi, 
lähinnä toiminnan kehittämishankkeiden vuoksi. Sen 
sijaan keskustoimiston varainhankinta toteutui suun-
nitelmien mukaan. Kuukausilahjoittajat olivat tärkein 
yksittäinen varainhankinnan resurssi aikaisempi-
en vuosien tapaan. Käynnistyneestä talouskasvusta 
huolimatta sijoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät tuo-
vat haasteita sijoitustuottojen kannalta. Kokonaisuu-
tena pääsimme kuitenkin keskimäärin 4,7 prosentin 
keskimääräiseen vuosituottoon. Se on vain hieman al-
haisempi kuin pitkän aikavälin tavoitteemme. 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan vo-
lyymit pienenivät 2015 ja 2016 vuosiin verrattuna. 
Verottaja on tulkinnut vuoden 2015 verotuspäätökses-
sään myös SPR:n harjoittaman vastaanottotoiminnan 
elinkeinotoiminnaksi. SPR on hakenut päätökseen oi-
kaisua. Prosessi on kesken edelleen. 

Toimintamme perustana ovat hyvin toimivat osastot  
ja osastojen yhteistyö
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Yhtenäisten tukipalveluiden, talous-, henkilöstö- 
ja tietohallinnon, kehittäminen jatkui vuonna 2017. 
Tukipalveluiden laatua parannettiin mm. sisäisiä 
kontrolleja kehittämällä. Taloushallinnossa otettiin 
käyttöön uusi raportointijärjestelmä, jonka käyttöä 
laajennetaan edelleen. Myös talouspalveluiden toi-
mintatapoja ja prosesseja kehitettiin.

Henkilöstöhallintoa työllisti erityisesti uuden hen-
kilöstöjärjestelmän käyttöönotto keskushallinnossa 
ja piireissä. Uudet työkalut helpottavat työsuhteiden 
hallinnointia. Tietohallinnossa valmistauduttiin PC-
kannan uusimiseen, jolloin päivitetään viimeisimmät 
versiot käytössä olevista ohjelmistoista. Sen lisäksi 
vahvistettiin tukea järjestön digihankkeille. 

Varainhoitopalvelut ja pankkipalvelut kilpailutet-
tiin. Kilpailutuksen kautta valittujen kumppaneiden 
palvelut käynnistyvät vuonna 2018.

Kuluvalla yleiskokouskaudella parannamme yhte-
näisten tukipalveluiden asiakaslähtöisyyttä, laatua ja 
sisältöä. Tavoitteena on jatkaa yhtenäisten tukipalve-
luiden kehittämistä niissä toiminnoissa, joissa se jär-
jestön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista. 

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa järjestömme toi-
mintaa. Merkittävimmät riskit tunnistetaan, analy-
soidaan, arvioidaan ja hallitaan ennakoivasti. Sen 
tarkoituksena on varmistaa järjestön tavoitteiden 
saavuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla sekä 
turvata toiminta myös muuttuvissa olosuhteissa. 

Järjestömme riskienhallinta perustuu hallituksen 
vahvistamaan riskienhallinnan linjaukseen. Riskien-
hallinta ja siihen liittyvät toiminnan arviointi, suun-
nittelu ja ohjaus ovat osa johtamista. Ennakoiva ja 
järjestelmällinen riskienhallinta vahvistaa toimintaa, 
mainetta ja luottamusta järjestön toimintatapaa koh-
taan.

Yhtenäiset tukipalvelut ja valvontajärjestelmä 
ovat keskeiset välineet riskien hallinnassa. Olemme 
jo aikaisemmin yhdenmukaistaneet tilintarkastusten 
käytäntöjä. Kaikissa niissä järjestöyksiköissä, joissa 
on tehtävä tilintarkastuslain mukainen tilintarkastus, 
käytetään kilpailutuksen perusteella yleiskokouksen 
valitsemaa tilintarkastusyhteisöä. 

Punaisen Ristin hallituksen jäsenet 2017-2020: takarivissä puheenjohtajistosta Sami Laitinen, Otto Kari ja Pertti Torstila,  
etualalla jäsenet Markku Suokas, Henri Backman, Eija Karine, Katja Kuusela, Marju Pihlajamaa ja Outi Forsblom.
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Vajaa 500 osastoa kuuluu kuitenkin toiminnan 
laajuutensa vuoksi yhdistyslakiin pohjautuvan toi-
minnantarkastuksen piiriin. Sen toteutustapa on mel-
ko löyhästi säädeltyä ja ohjeistettua. 

Vuonna 2017 kehitimme valvontajärjestelmäämme. 
Suunnittelimme toiminnan tarkastukselle alueellisen 
mallin, toteutustavan sekä tarkastajien koulutuksen 
sisällön. Valvontaa kehittämällä parannetaan tarkas-
tusten sisältöä, laatua ja raportointia. Näin se tukee 
entistä tehokkaammin järjestön hyvän maineen hal-
lintaa ja yleistä luottamusta järjestön toimintaan. 

Keskushallinnon arvopaperisijoitusten hoito on 
ulkoistettu kilpailutuksen kautta valituille varain-
hoitajille kiinteistösijoituksia lukuun ottamatta. Si-
joitustoimintaan liittyviä riskejä hallitaan yhdessä 
varainhoitajien asiantuntijoiden kanssa. Varainhoi-
don raportoinnin tuottaa jatkossa ulkopuolinen, va-
rainhoitajista riippumaton taho. 

Tukipalveluita keskitettiin 

Järjestön tukipalveluista talous-, palkka- ja tieto-
hallintoon liittyvät palveluja yhdenmukaistettiin 
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yleiskokouskaudella. Taloushallinnon, logistiikan ja 
ostojen toiminnanohjausjärjestelmä uusittiin kes-
kustoimistossa, Konteissa, Nuorten Turvataloissa 
sekä suurimmassa osassa piirejä. Lisäksi uusi rapor-
tointijärjestelmä otettiin käyttöön. Ensimmäisessä 
vaiheessa tämä mahdollistaa taloustiedon yhden-
mukaisen ja dynaamisen raportoinnin järjestötasolla. 
Jatkossa järjestelmän käyttöä laajennetaan myös toi-
minnallisten tulosten raportointiin.   

Jo aiemmin kehitettyjä palkkahallinnon palveluita 
laajennettiin palvelemaan piirejä ja keskushallinnon 
yksiköitä. Vuonna 2017 keskustoimiston palkkahal-
linnosta maksettiin keskustoimiston ja turvatalojen 
sekä 10 piirin ja niiden vastaanottoyksiköiden pal-
kat. Keskitetyssä mallissa olivat mukana kaikki muut 
piirit paitsi Länsi-Suomi ja Österbotten. Keskitetys-
sä mallissa palkka- ja palkkiotapahtumia oli yhteensä  
17 420, joista yhteensä 8 463 piiritoimistoilla ja 8 957 
vastaanottokeskuksissa. 

Osastojen hallinnon keventämiseksi luotiin keski-
tetysti toteutettuja palveluita kuten kirjanpitopalve-
luja ja työsuhdeasioiden hoitoon liittyviä palveluita.
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Henkilöstökehityksessä panostimme 
työkykyjohtamisen kehittämiseen

Uusi henkilöstöjärjestelmä (Mepco) otettiin käyttöön. 
Järjestelmän tavoitteena on tukea esimiesten työtä 
tekemällä prosesseista virtaviivaisia ja sähköisiä. 

Esimiesten johtamisvalmennus jatkui yhteis-
työssä vakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Valmennuk-
seen osallistuivat johtajat, apulaisjohtajat, päälliköt 
ja muut esimiestyössä toimivat keskustoimistosta, 
piireistä, vastaanottokeskuksista, Nuorten turvata-
loista ja Konteista.  Valmennus koostui kolmesta kak-
sipäiväisestä moduulista. Osallistujia oli keskimäärin 
95 kussakin moduulissa. Uusille työntekijöille järjes-
tettiin koulutusta.

Työterveyshuollon yhteistyömallista tehtiin arvi-
ointi, jonka pohjalta toimintaa uudistetaan niin, että 
se tukee työkykyä ja -hyvinvointia entistä paremmin. 
Työhyvinvoinnin tilaa ja kehittymistä seurataan kaksi 
kertaa vuodessa lyhyellä pulssikyselyllä. Tämän lisäk-
si joka kolmas vuosi toteutetaan laajempi henkilös-
tökysely. Keskustoimiston kyselyjen tulokset olivat 
edellisen vuoden tuloksiin verrattuina hieman laske-
neet. Kehittämisen kohteeksi käynnistettiin kolmen 
vuoden työkykyjohtamisen hanke vakuutusyhtiö Il-
marisen kanssa. 

Vuoden aikana työlainsäädäntöön ja palkkatu-
keen tuli muutoksia. Työlainsäädännön muutos koski 
määräaikaisen työsuhteen perustetta. Valtion tu-
lo- ja menoarviossa asetettiin kiintiöt, joilla rajoi-
tettiin järjestöjen palkkatuen käyttöä. Tällä on ollut 
jonkin verran vaikutusta Punaisen Ristin tukityöl-
listämiseen. Henkilöstöyksikkö koulutti osastojen, 
työllistämisprojektien ja Konttiketjun työntekijöitä 
palkkatukeen ja työsopimuslakiin liittyvistä asioista. 

2015 2016 2017

Keskustoimisto 188 239 284

Veripalvelu 537 504 527

Kontit 64 64 87

Nuorten turvatalot 44 44 48

Keskushallinto
yhteensä

833 786 841

Juhlanäyttelyissä ympäri maan esiteltiin Suomen Punaisen Ristin 140-vuotista työhistoriaa.
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Keskushallinnon työntekijät
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Vahvistimme valmiuttamme auttaa

Varautuminen ja valmius toimia ja auttaa erilaisissa 
onnettomuus- ja kriisitilanteissa on Punaisen Ristin 
ydintehtävää kotimaassa ja maailmassa. Aktiivisista 
vapaaehtoisista koostuva osastojen ja auttajien ver-
kosto on auttamisvalmiutemme perusta. 

Kiinnitimme erityisesti huomiota järjestömme 
valmiuteen. Yksi syy siihen on vuonna 2015 alkanut 
maahanmuutto, josta tuli vaativa tehtävä koko jär-
jestölle. Järjestömme vahvuudet ja heikkoudet nou-
sivat hyvin esille. Myös yhä useampi vapaaehtoinen 
koki tekevänsä merkittävää työtä. Sanonta ”valmi-
us on jokaisen asia” konkretisoitui, kun kaikkien pa-
nosta tarvittiin. 

Keväällä tehtiin valmiuden arviointi varautumi-
sesta ja valmiustoiminnasta. Se perustui Kanadan 
Punaisen Ristin kehittämään itsearviointityökaluun 
DRCE:een (Disaster Response and Capacity Evalua-
tion). 

Arvioinnin perusteella löydettiin kuusi kehittä-
misen kohdetta: roolin ja mandaatin kirkastaminen, 
valmiussuunnittelu prosessiksi, tilannekuva ja pää-
töksenteko, spontaanien vapaaehtoisten vastaan-
otto sekä yhteiset valmiusfoorumit. Niitä kehitetään 
seuraavina kolmena vuotena.

Lisää harjoituksia ja koulutusta

Järjestöjen merkitys viranomaisten tukijana on kasva-
nut nopeasti. Se näkyi muun muassa viranomaisten 
suunnitelmissa, kuten sisäisen turvallisuuden strate-
giassa ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Sa-
moin yhteiset alueelliset harjoitukset lisääntyivät. 

Tavoitteenamme oli herättää keskustelua siitä, 
miten vapaaehtoisemme pääsevät entistä tasapuoli-
semmin ja säännöllisemmin osallistumaan alueellisiin 
harjoituksiin. Samoin haluamme aktiivista opittujen 
asioiden ja kokemusten tietojenvaihtoa ja harjoitus-
ten arviointien kehittämistä. 

Punainen Risti osallistui kahteen meriharjoituk-
seen: Kvarken 2.3. sekä Sommarö 13.−14.9. Vall-
grundin merivartioasemalla. Harjoitukset kehittivät 
evakuointikeskuksemme toimintaa merellä tapahtu-
vassa suuronnettomuudessa sekä kotimaan ja kan-
sainvälisen valmiutemme yhteistyötä. 

Järjestömme valmiuden kärkenä ovat hälytysryh-
mät ja niiden osaaminen ensihuollossa, ensiavussa 
ja henkisessä tuessa. Yhteisellä ryhmänjohtajakou-
lutuksella vahvistimme yhteistyötä myös Punaisen 
Ristin toimintamuotojen kesken. Vapaaehtoisille tar-
jottavaa koulutusta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo Tulos 2015 Tulos 2017

Hälytysryhmien määrä 280 297 341

Hälytysryhmiin osallistuvien määrä 3 800 4 124 3 190

Valmiussuunnitelmien kattavuus 82 % (2013)* 94% 89%

Tehokas auttaminen − autamme  
onnettomuuksissa ja katastrofeissa

Haluamme, että

 • meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti.  
Olemme valmiita auttamaan paikallisesti ja alueellisesti kotimaassa ja maailmalla.

 • katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset  
ja vahingot vähentyvät.

 • ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin katastrofeista  
ja kriiseistä.

Tavoite 1.1: Parempi valmius auttaa
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Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
toiminta tehostui uudella sähköisellä 
ohjausjärjestelmällä

Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspal-
velua, johon kuuluu 52 jäsenjärjestöä.

Vuonna 2017 keskityttiin jäsenjärjestöjen aktivoi-
miseen ja niiden tehtävien kirkastamiseen. Syksyl-
lä järjestettiin johdon tapaaminen, jossa selkiytettiin 
koordinaation palveluja ja järjestöjen roolia. Vuoden 
viimeisessä keskustoimikunnan kokouksessa vahvis-
tettiin uusi johtosääntö, joka tukee hallinnon verkos-
tomaisuutta.

Yhteistyössä viranomaisten kanssa kehitettiin se-
kä alueellista että järjestöjen välistä yhteistyötä. Sitä 
edisti muun muassa ILMI-harjoituskokonaisuus, joka 
kokosi 16 paikkakunnalle yli 1 000 osallistujaa 25 jär-

jestöstä. Myös lukuisat viranomaiset olivat mukana. 
Harjoitusten aiheina olivat muun muassa poikkeus-
olojen energia-, vesi- ja muiden palvelujen katkot.

Yhteistä toimintaa kehittivät myös etsinnän, hen-
kisen tuen ja koulutuksen työryhmät. Ne tuottivat 
määrittelyjä, linjauksia ja kehitysehdotuksia toimin-
taan. 

Vapepa siirtyi tekstiviestipohjaisen OHTO-häly-
tysjärjestelmän käyttöön vuoden 2017 aikana lähes 
koko maassa. Järjestelmään kirjautuneita oli yli 8 000 
vuoden lopussa. Heistä noin 3 000 kuului Punaisen 
Ristin hälytysryhmiin. 

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeessa pe-
rustettiin ensimmäiset alueelliset yhteistyöryhmät. 
Hankkeessa kehitettyjä joukkueenjohtajien koulutuk-
sia testattiin. Porvoossa harjoiteltiin öljyntorjuntaa.
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Kotimaan apua sai entistä useampi

Suomen Punaisen Risti osastot avustivat äkillisen on-
nettomuuden kohdanneita ihmisiä sekä viranomais-
ten tukena tai oma-aloitteisesti. Apua myönnettiin 
äkillisissä onnettomuuksissa ja muissa häiriötilanteis-
sa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle koh-
tuuttomat. Eniten sitä tarvitsivat tulipaloissa kotinsa 
ja tarvikkeensa menettäneet. Osastot jakoivat koti-
maan apua 55 058 euroa. Autettuja oli 345 ja avustus-
tapauksia 132 joista tulipaloja 123. Vapaaehtoistunteja 
ilmoitettiin 1000 tuntia. Erityisen paljon apua jaettiin 
Savo-Karjalassa, Länsi-Suomessa ja Satakunnassa. 

Turun puukotuksen yhteydessä apua sai yli 
2000 henkilöä

Turun keskustassa tapahtui elokuussa joukkopuuko-
tus, jossa menehtyi kaksi ja loukkaantui kahdeksan 
henkilöä. Yhteensä 138 henkisen tuen vapaaehtoista 
päivysti Turun kauppatorilla, puhelinpäivystyksessä 
kaupungin sosiaalipäivystyksen tiloissa sekä yliopis-
tollisen sairaalan tiloihin avatussa kriisikeskuksessa. 

Vapaaehtoisia tuli Varsinais-Suomen, Turunmaan, 
Satakunnan, Hämeen sekä Helsingin ja Uudenmaan 
piireistä. He kohtasivat noin 2 400 henkilöä. Lisäk-
si Nuorten turvatalo avasi kriisichatin. Henkisen tu-
en esitettä ”Olet kokenut jotain järkyttävää” jaettiin 
yli 3 500.

Psykologien valmiusryhmä teki yhteistyötä Turun 
kaupungin kriisiryhmän kanssa auttaen menehty-
neiden ja loukkaantuneiden omaisia ja läheisiä se-
kä silminnäkijöitä. He tukivat myös Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia, vastaanottokeskusten asukkaita sekä 
tiedotusta. Kriisiapuun osallistui 16 psykologien val-
miusryhmän jäsentä.  

Tämä oli laajin tilanne, jossa tarjosimme henkistä 
tukea vuonna 2017. 

Henkistä tukea onnettomuuden kohdatessa 

Henkinen tuki on tärkeä osa kaikkea Punaisen Ristin 
toimintaa. Vapaaehtoisia koulutettiin henkiseen tu-
keen ja muun muassa puhelinauttamiseen sekä suo-
meksi että ruotsiksi. 

Henkisen tuen vapaaehtoiset olivat Kauppatorilla turkulaisten tukena Turun puukotustapauksen jälkeen. Kuvassa Minna Ketola Pomarkun osastosta.
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Lisäksi Punainen Risti ylläpiti, koordinoi ja koulutti 
valtakunnallista psykologien valmiusryhmää suuron-
nettomuuksien sekä erityistilanteiden varalle. Ryhmä 
järjesti viranomaisten pyynnöstä psykososiaalista tu-
kea suuronnettomuus- ja erityistilanteissa.

Punaisen Ristin ENPS-verkoston (European Net-
work for Psychosocial Support) vuosikokous järjes-
tettiin Helsingissä. Teemana olivat henkisen tuen 
innovaatiot. Punainen Risti järjesti myös henkisen tu-
en koulutusta mm. seksuaalirikosten uhrien auttami-
sesta. 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa 
kehitettiin 

Punainen Risti ylläpiti vuoden alussa 52 vastaanot-
toyksikköä, joissa asui yli 9 100 henkilöä. Vuoden 
loppuun mennessä määrät olivat vähentyneet 26 yk-
sikköön ja 4 600 asukkaaseen. Yksiköitä ylläpiti 10 
Punaisen Ristin piiriä Maahanmuuttoviraston toimek-
siannosta. Vastaanottotoiminnan koordinaatio tuki 
keskuksia ja piirejä toiminnan kehittämisessä.

Syyskuussa 2015 alkaneen ja vuoden kestäneen 
turvapaikanhakijoiden vastaanoton arvioinnin tu-
lokset kiteyttivät kriteerit hyvälle operaatiolle: Hyvä 
johtaminen, selkeät roolit ja työnjako, yhteiset peli-
säännöt ja niihin sitoutuminen sekä oikeaan tietoon 
perustuva tilannekuva ja riittävä resursointi. Lisäksi 
pidettiin tärkeinä suunnitelmaan perustuvaa toimin-
taa, joka ottaa huomioon avunsaajat sekä jousta-
vuutta ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä.

Lokakuussa 2016 päivitetyn Maahanmuuttoviras-
ton valmiussuunnitelman mukaisesti Punainen Ris-
ti ylläpiti varautumistaan laajaan maahantuloon ja 
järjestelykeskusten perustamiseen. Keskustoimisto 
vastasi varautumisen yleisestä koordinaatiosta, piiri-
toimistot alueellisesta varautumisesta sekä varautu-
misesta toiminnan käynnistämiseen. 

Maahanmuuttoviraston pyynnöstä selvitimme elo-
kuussa kaikkien vastaanottoyksiköiden minimi- ja 
maksimikapasiteetit sekä hankittavissa olevat lisä-
paikat ja hätämajoituspaikat. Aloitimme myös suun-
nittelun, jonka tuloksena järjestömme valmius vastaa 
tulevaa maakuntarakennetta. Maahanmuuttovirasto 
tutustui Kalkun logistiikkakeskukseen 23.1.

Uusien turvapaikkahakemusten määrä pysyi vuo-
den 2016 helmikuun lopun tasolla. Tilanteen nopeaa 
muutosta ei ollut näköpiirissä. Punainen Risti seurasi 
lähtömaiden ja kauttakulkumaiden tilannetta verkos-
tonsa sekä muiden toimijoiden välittämien tietojen 
kautta ja ylläpiti varautumista. Ruotsin Punaisen Ris-
tin kanssa jatkettiin tiedonvaihtoa. 

Vapaaehtoiset vastaanottivat 
kiintiöpakolaisia 

Suomeen saapui 1 079 pakolaiskiintiössä valittua hen-
kilöä, joista 137 oli hätätapauksia. Tampere, Kuopio ja 

Mäntsälä vastaanottivat suurimmat määrät kiintiöpa-
kolaisia. Kansalaisuuksista suurin ryhmä oli syyrialai-
set - 1 024 henkilöä. 

Vapaaehtoiset vastaanottivat Helsinki-Vantaan 
lentokentällä kuntiin jatkavia ryhmiä 90 päivänä. Vas-
taanottoon koulutettiin viisi uutta vapaaehtoista se-
kä SPR:n kotimaan valmiuden yksikkö. Tällä tavoin 
nostettiin valmiutta vastaanottaa suuri määrä pako-
laisia lyhyen ajan sisällä. 

Palautimme perheyhteyksiä 

Uusia henkilötiedusteluja aloitettiin 184 ja niissä et-
sittiin 513 henkilöä. Vuonna 2016 tulleiden hakemus-
ten käsittelyä jatkettiin hankkimalla lisätietoja ja 
välittäen viestejä kohdemaihin. Punaisen Ristin vies-
tejä välitettiin 21. Valokuvaetsinnässä (www.tracet-
heface.org) julkaistiin 61 kuvaa. 

Pohjoismaiden kansallisten yhdistysten kokous 
pidettiin Tukholmassa. Aiheena oli henkilötiedustelun 
kehittäminen. Käsiteltävänä oli mm. uuden moduulin 
testaus RFLanswers -tietokannassa, mikä mahdollis-
taa henkilöhakutietojen siirron tietoturvallisesti kan-
sallisten yhdistysten välillä.

Keskustoimistoon tuli huomattava määrä, lähes 
80, perheenyhdistämiseen liittyviä yhteydenottoja 
perheenkokoajilta, edustajilta, kuntien sosiaalityön-
tekijöiltä ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokes-
kusten sosiaalihuollon henkilöstöltä. 

Punainen Risti järjesti Suomeen aiemmin tullei-
den kiintiöpakolaisten perheenjäsenten matkat vi-
ranomaisten pyynnöstä ja sopimuksen mukaan sen 
jälkeen, kun perheenjäsenille oli myönnetty oleske-
luluvat Suomeen.

Verkostot auttoivat paperittomia 

Paperittomien määrä kasvoi, sillä osa kielteisen pää-
töksen saaneista ei uskaltanut tai voinut palata läh-
tömaihinsa. Punainen Risti kutsui koolle lähes 30 
verkostoa, jotka varautuivat auttamaan paperitto-
mia. Lisäksi järjestettiin koulutusta muun muassa jär-
jestömme toimijoille ja erilaisille verkostoille. 

Toimintaa ulkomaalaistaustaisten säilöön 
otettujen parissa kehitettiin

SPR:n keskustoimisto valmisteli monitoroinnin käyn-
nistämistä ulkomaalaistaustaisten säilöön otettu-
jen parissa. Suomen Punainen Risti järjesti yhdessä 
Ruotsin Punaisen Ristin ja Punaisen Ristin Komitean 
kanssa kansallisille yhdistyksille tilaisuuden ulkomaa-
laistaustaisten säilöönotosta ja suojelusta. Osallistu-
jia tuli Genevestä sekä 16 kansallisesta yhdistyksestä.
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Yli 50 000  säännöllistä kuukausilahjoittajaa 
mahdollistivat tehokkaan auttamisen

Aktiivinen jatkuvasti kehittyvä varainhankinta on 
välttämätön edellytys auttamiselle niin kotimaassa 
kuin kansainvälisestikin. 

Järjestön hallituksen vuonna 2014 hyväksy-
män investointisuunnitelman mukaisesti keskityim-
me säännöllisten kuukausilahjoittajien hankintaan ja 
lahjoittajien palvelun kehittämiseen. Suunnitelma on 
pysynyt tavoitteissaan. Säännöllisten kuukausilah-
joittajien määrä on nyt lähes kaksinkertaistunut yli 
50 000:een.

Löysimme myös uusia tapoja, joilla tavoitamme 
päättäjiä ja vastaamme yritysten meille esittämiin 
haasteisiin.

Nälkäpäivänä kerättiin 2,4 miljoonaa euroa

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 14.–16.9. Kam-
panja-aika kesti kuitenkin syyskuun alusta lokakuun 
loppuun. Tulos oli 2,4 miljoonaa euroa.

Nälkäpäivän toteutti 462 osastoa eli 96 prosent-
tia Punaisen Ristin osastoista. Kampanjaan osallistu-
neiden kerääjien määrä laski hiukan edellisvuodesta. 
Kerääjiä oli nyt noin 14 000. 

Uusi nettilipas tuotti noin 18 000 euroa. Nettili-
pas on hyvä esimerkki uudesta toimivasta keräys- ja 
lahjoitustavasta, kun lahjoittajilla on yhä vähemmän 
käteistä rahaa mukanaan. Sen rinnalle otetaan käyt-
töön uusia lahjoitustapoja kuten tekstiviestilahjoi-
tukset, mobiilioptimoitu maksupalvelu, MobilePay, 
Pivo- ja Siirto-sovellukset. 

Lipaskeräys tuotti enää 51 prosenttia kampanjan 
koko tuotosta, kun vuonna 2010 se oli vielä 78 pro-
senttia. Suurin kasvu on ollut tekstiviestilahjoituk-
sissa. Niiden määrä on seitsenkertaistunut vuoteen 
2014 verrattuna.

Nälkäpäivä sai hyvin näkyvyyttä niin perinteises-
sä kuin sosiaalisessa mediassa. Kampanjan hashta-
git #nälkäpäivä ja #sprtakeover olivat lipaskeräyksen 
ensimmäisenä päivänä Suomen twiitatuimpien hash-
tagien kärjessä. 

Kuukausilahjoittajien hankinta jatkui koko 
maassa

Järjestömme hankki yhteensä 13 557 uutta kuukausi-
lahjoittajaa, joista järjestön omat feissaajat keräsivät 
runsaat puolet. Kaikkiaan kuukausilahjoittajia oli yh-
teensä 53 500.  

Uusista kuukausilahjoittajista lähes puolet jakoi 
tukensa kotimaan toiminnan ja katastrofirahaston 
välillä. Avustuskohteekseen valitsi kotimaan 15 pro-
senttia ja katastrofirahaston 37 prosenttia. Katastro-
firahaston osuus tukikohteena on hieman noussut 
viime vuodesta.   

Lisäksi ostimme kuukausilahjoittajien hankinnan 
palvelua myös ulkopuoliselta yritykseltä, joka rekry-
toi lahjoittajia pääkaupunkiseudun ostoskeskuksista.

Yritykset tukivat paikallisesti ja 
valtakunnallisesti
Yritysyhteistyön monipuolistamiseksi käynnistim-
me Red Cross Ambassadors -toiminnan (RCA-toimin-
nan). Sen tarkoituksena on saada yrityksiin Punaisen 
Ristin kontaktihenkilöitä, jotka välittävät arvojamme 
työyhteisöihin ja pitävät yllä tietoisuutta Punaisesta 
Rististä. Näin he helpottavat pro bono -hankkeiden 
kehittämistä, varainhankintaa työpaikoillaan sekä 
laajempien kumppanuuksien rakentamista. 

Vuonna 2017 järjestettiin kolme RCA-tapaamista, 
joista saimme hyvää palautetta. Kaksi tilaisuutta pi-
dettiin yhteistyössä yrityskumppanien kanssa (Aller 
ja Ilmarinen). Lisäksi järjestimme maksullisen tutus-
tumismatkan Kalkkuun. Vuoden lopussa Ambassado-
reja oli 90. 

Yritysyhteistyö mahdollistaa myös konkreettisen 
tuen paikalliselle toiminnalle ja antaa mahdollisuuden 
valtakunnalliseen näkyvyyteemme ja kampanjointiin. 
Punaisen Ristin viikon ja ystävänpäivän kampanjointi 
tehtiin pääyhteistyökumppanien tuella. Pääkumppa-
neina toimivat edelleen S-ryhmä ja LähiTapiola. 

Accenturen tuella tehtävä turvapaikanhakijoiden 
osaamisen tunnistamiseen ja työelämävalmiuksien 
tukemiseen keskittyvä valtakunnallinen hanke jatkui 
koko vuoden. Palvelun avulla voidaan mm. vastata ny-
kyiseen ja tulevaan työvoiman tarpeeseen sekä edis-
tää myönteistä asenneilmastoa.

Miten mittaamme tavoitteen 
toteutumista

Lähtöarvo 2016  2017 Tavoite

Kerääjämäärä valtakunnallisesti 
Säännöllisten lahjoittajien määrä
Kuukausilahjoittajien määrä 
Nälkäpäivään osallistuvat osastot

12 000 14758 14 000
130 000
53 500

96%

20 000

100%

Tavoite 1.2: Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan
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Accenturen henkilökunta tarjosi lisäksi moneen 
kehittämistyöhön ammatillista osaamistaan. Sitä 
saatiin muun muassa Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
(Oma) tietojärjestelmän kehittämiseen.

Ketjureaktio-pyöräilykampanjassa saavutettiin 
kohtuullinen tulos, vajaa 67 000 euroa. Kampanjaan 
osallistui 183 yritys- ja kaverijoukkuetta.

Pohjoismainen yritysyhteistyö jatkui Suomen, 
Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin Punaisten Ristien 
kesken. Yhteistyöryhmä tapasi kaksi kertaa. Pohjois-
maisia hankkeita toteutettiin BR-Lelukauppojen, Ca-
nonin ja vaateketju Carlingsin kanssa. 

Kouluissa kerättiin rahaa ja opeteltiin 
ensiapua

Uusi yhteistyö aloitettiin LähiTapiolan kanssa. Ala-
koululaisille (5.-6. luokille) suunnatun elvytys- eli San-
karikoulutuksen suoritti 40 000 koululaista. Kursseja 
järjestettiin yhteensä 1 899.

Päivätyöhön osallistuneiden koulujen määrä py-
syi ennallaan, mutta keräys tuotti hyvin. Lukukuu-
kampanjan aineistoja tilattiin innokkaasti, mutta sen 
tuotto jäi vaatimattomaksi. 

Nälkäpäivään osallistuneiden koulujen määrä nou-
si hiukan, mutta keräyksen tuotto laski.

Hyvä Joulumieli -keräys toi apua 30 000 
perheelle

Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin 21. kerran.  Kam-
panjassa nostettiin esille sitä, miten lapsuuden 
perheessä koetulla taloudellisella ahdingolla on vai-
kutuksia pitkälle aikuiselämään. Sen vuoksi tavoittee-
na on lapsiperheiden köyhyyden vähentäminen. 

Keräys tuotti 1,7 miljoonaa euroa. Sillä saatiin  
30 000 vähävaraiselle Suomessa asuvalle lapsiper-
heelle 70 euron arvoinen ruoka-lahjakortti. Keräys 
järjestettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton ja Ylen kanssa. Keräyksen tukijoina olivat K-ruo-
kakaupat, Lidl ja S-ryhmän ruokakaupat.

Apua Syyriaan ja Itä-Afrikkaan

Keväällä aloitettiin Pysäytä nälkä -keräys Itä-Afri-
kan ruokatilanteen takia. Keräys Syyriaan jatkui koko 
vuoden. Syyriaan käynnistettiin myös kohdennettu 
keräys Auta heidät takaisin jaloilleen, jossa kerätään 
varoja kuntouttavaan työhön ortopedisilla klinikoilla.

Suorapostitukset ja verkkokauppa 
kehittyivät
Lahjoituspostitukset onnistuivat hyvin. Syyria ja 
Euroopan pakolaisleirit olivat vahvasti esillä.  Ka-
tastrofirahaston lahjoittajarekisteriä kasvatettiin 
järjestelmällisesti, jotta postituksilla voidaan myös 
tulevaisuudessa kerätä tehokkaasti varoja katastro-
firahastoon.

Vastikkeelliset postitukset (ystävänpäiväkortit, 
suurarpa, joulukalenteri ja heijastinsuora) olivat niin 
ikään onnistuneita. 

Rekisterin analysointi ja jatkuva testaus edistivät 
tuottavaa kohdentamista ja postitusten määrien jär-
kevää kasvattamista. Myös piirien kanssa kehitettiin 
joulukorttisuoraa. Mukana oli kahdeksan piiriä.

Eettiset lahjat uudistettiin edellisvuonna ja ne 
saivat nimekseen Vaikuttava lahja. Valikoimaa laa-
jennettiin joulumarkkinoille. Ostaja voi tukea vapaa-
ehtoistoimintaa Suomessa tai katastrofirahastoa. 

Hyvä joulumieli -kampanja järjestetään vuosittain vähävaraisten 
lapsiperheiden auttamiseksi.

Nälkäpäivän keräyskeskus pystytettiin Helsingin ydinkeskustaan.
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Oma.punainenristi.fi -sivustolla kuka tahansa voi 
perustaa oman nettikeräyksen. Sen kautta tuloutet-
tiin esimerkiksi merkkipäivälahjoituksia ja koulukerä-
ysten tuottoja.

Asiakkuuksien hallintaa parannettiin 

Keskustoimistoon perustettiin CRM-yksikkö. Sen teh-
tävänä on kehittää järjestelmällistä asiakkuuden hal-
lintaa kaikissa järjestömme toiminnoissa. Yksikössä 
työskentelee kaksi suunnittelijaa, kolme assistenttia 
sekä kymmenen teletiimin työntekijää. 

Suunnittelijat vastaavat järjestelmän toiminnoista, 
koulutuksesta ja raportoinnista. Assistentit vastaavat 
asiakaspalvelusta, tallennuksesta ja puhelinvaihtees-
ta. Teletiimi toimii varainhankinnassa.  Myös järjes-
tömme tietosuojaa parannetaan. 

Konteissa kävi yli miljoona asiakasta

Entistä useampi löysi kierrätystavaratalo Kontin ja 
osallistui sen kautta Punaisen Ristin auttamisen ket-
juu n lahjoittajana tai asiakkaana. Asiakkaiden määrä 
jatkoi kasvuaan ylittäen miljoonan, ja aiemmat myyn-
tiennätykset menivät jälleen rikki. 

Kontti on monille merkittävä kosketuspinta Punai-
seen Ristiin, osalle ainoa. Kierrätystavarataloissa käy 
myös ihmisiä, jotka eivät muuten osallistu järjestöm-
me toimintaan. Vuonna 2017 teetettiin ensimmäistä 
kertaa laaja asiakastutkimus. Sen mukaan Kontti on 
pystynyt yllättämään myönteisesti erityisesti uudet 
asiakkaat, ja kaikki asiakkaat ovat keskimäärin erit-
täin tyytyväisiä. 

Valtaosalle tärkein syy tulla Konttiin oli toive löy-
tää edullisesti tarvitsemiaan tavaroita. Monia motivoi 
myös halu toimia ekologisesti ja mahdollisuus löytää 
persoonallista ostettavaa. Noin viidesosalle tärkein 
syy Kontissa asiointiin oli se, että he voivat näin tu-
kea Punaista Ristiä. 

Kontti laajensi kaupankäyntiä tavaratalojen ulko-
puolelle. Merikonttiin rakennettu pop-up-myymälä 
vieraili kesällä esimerkiksi Punaisen Ristin yleisko-
kouksen yhteydessä tapahtumatorilla Helsingissä. 
Loppuvuodesta testattiin myös kierrätystuotteiden 
sähköistä tuotemarkkinointia eri kanavissa.
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Kontin työyhteisöä pidettiin hyvänä

Työllistämistoiminta on yhteiskunnallisessa muutok-
sessa, ja palkkatukiin saadut määrärahat ovat viime 
vuosina pienentyneet. Muutoksista huolimatta Kont-
ti on pystynyt onnistuneesti jatkamaan pitkään työt-
tömänä olleiden työllistämistä. 

Suurin osa tavaratalojen työntekijöistä on yhä 
palkkatuetuissa työsuhteissa. Kontissa heille tarjo-
taan mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan ja saada 
uusia eväitä työnhakuun. Kyselyjen perusteella Kon-
tin työyhteisö on pidetty, ja valtaosa kokee hyöty-
neensä Kontissa työskentelystä.

Tulot ohjattiin vapaaehtoisten toimintaan ja 
katastrofirahastoon

Kontti etsi ratkaisuja lahjoitusten entistä tehokkaam-
paan hyödyntämiseen. Sellaisia tekstiililahjoituksia, 
joille ei löydy tavaratalosta ostajaa tai jotka eivät 
täytä Punaisen Ristin vaateavun kriteerejä, alettiin 
myydä yhteistyökumppaneille Saksaan. Kumppanit 
myyvät tekstiilejä edelleen sellaisenaan ja hyödyntä-
vät materiaalia muilla tavoin. 

Kontin tuloksesta kaksi kolmasosaa ohjataan va-
paaehtoistoiminnan tukemiseen Suomessa ja yk-
si kolmasosa katastrofirahastoon. Lisäksi lähetetään 
vaateapua katastrofi- ja kriisialueille. Kontti julkaisee 
vuosittain oman vuosiraportin, jossa kerrotaan työl-
listämisestä ja myymälätoiminnasta tarkemmin.
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Ensiapuryhmien juhlavuonna perustettiin 
uusia ryhmiä ja koulutettiin lisää osaajia

Ensiapuryhmät täyttivät 60 vuotta. Sitä juhlittiin toi-
minnan merkeissä. Yhteensä 15 uutta ensiapuryhmää 
aloitti eri puolilla maata. Lukuisat auttajakurssit tuki-
vat uusien ryhmäläisten rekrytoinnissa. 

Maailman ensiapupäivänä 9.9. piirit järjestivät en-
siavun piirinmestaruuskilpailut valtakunnallisesti yh-
tenäisillä rasteilla. Vuoden lopussa jaettiin kunniakirja 
60-vuotisen ensiapuryhmätoiminnan kunniaksi jo-
kaiselle osastolle, jossa oli ryhmä.

KOMIA-ensiavun suurleirin oli määrä juhlistaa 
60-vuotista toimintaa. Leiri jouduttiin perumaan.

Noin 3000 ensiapupäivystäjän osaamista var-
mistettiin koko vuoden ajan. Päivystäjän peruskurssi 
uusittiin ja 208 uutta päivystäjää koulutettiin piiri-
en kursseilla. Opas ja uudet harjoitusmallit julkaistiin. 
Myös päivystysten laatua kehitettiin vapaaehtoisten 
Uudistajat-ryhmän avulla.

Vapaaehtoisia koulutettiin johtamaan ensiavun, 
ensihuollon ja henkisen tuen tehtäviä Taivalkoskel-
la järjestetyllä ryhmänjohtajakurssilla. Uusia ensi-

auttajia koulutettiin Oulun, Hämeen, Savo-Karjalan 
ja Turunmaan piireissä. Valtakunnallinen harjoitusvii-
konloppu järjestettiin Kalkun logistiikkakeskuksessa.

Peräti 17 osastoa Lapin ja Satakunnan piireistä to-
teutti Pärjätään yhdessä -projektia. Osastot verkos-
toituivat muiden järjestöjen ja kuntien viranomaisten 
kanssa. Ne järjestivät turvallisuustapahtumia ja hy-
vinvointiin liittyvää koulutusta. Osastot kehittivät 
myös omaa valmiuttaan toimia häiriö- ja onnetto-
muustilanteissa muiden toimijoiden kanssa. Projekti 
jatkuu vuoden 2019 huhtikuuhun asti ja sitä tuetaan 
Veikkauksen varoista. 

Rinnepäivystys täytti 30 vuotta

Rinnepäivystystä ryhdyttiin kehittämään vuoden lo-
pulla. Uudistukset toteutetaan vuonna 2018.  Kunnia-
kirjat jaettiin jokaiselle rinnepäivystystä jatkaneelle 
hiihtokeskukselle. 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo Tulos 2015  Tulos 2017

Ensiapuryhmäläisten määrä 2 973 3 051 3 000*

*arvio

Tavoite 1.3: Enemmän ensiapuryhmäläisiä

Ensiavun ryhmänjohtajat harjoittelivat viranomaisten kanssa Taivalkoskella syyskuussa.
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Kansainvälinen apu keskittyi terveyteen ja 
katastrofeista selviämiseen

Väkivaltaisuudet ja sodat ajoivat miljoonia ihmisiä 
pois kodeistaan. Suomen Punaisen Ristin apua lähe-
tettiin muun muassa Irakin taistelujen uhreille sekä 
Myanmarista Bangladeshiin paenneille lapsille, naisil-
le ja miehille. 

Kehitysyhteistyötä keskitettiin 12 alhaisen kehi-
tyksen maahan ja hauraisiin valtioihin. Niissä keski-
tyttiin terveyteen ja katastrofivalmiuteen.

Apua sadoille potilaille Irakissa

Humanitaarinen tilanne Irakissa kärjistyi loppuvuo-
desta 2016, kun taistelut maan toiseksi suuremmasta 
kaupungista Mosulista alkoivat. Sotatoimet miljoona-
kaupungissa loppuivat vasta heinäkuussa 2017.

Taistelujen edetessä Punaisen Ristin kansainväli-
nen komitea (ICRC) pyysi sotakirurgisia ryhmiä. SPR 
koordinoi avun toimittamista noin kymmenestä kan-
sallisesta yhdistyksistä. Niiden ryhmät työskentelivät 
Erbilissä, Kurdistanissa, jonne tuotiin valtaosa taiste-
luissa loukkaantuneista potilaista. 

Kun taistelut länsi-Mosulista alkoivat kevääl-
lä, SPR:n koordinoimat ryhmät työskentelivät myös 
Mosulin liepeillä, lähellä rintamalinjoja. Noin kolmen 
kuukauden aikana ryhmät leikkasivat satoja potilaita. 
SPR:n avustustyöntekijöitä oli mukana 16. Ulkominis-
teriö tuki 500 000 eurolla. Mosulin toiminnoista teh-

tiin SPR:n tuella arvio, jonka perusteella ICRC ryhtyi 
uudistamaan omia nopean toiminnan operaatioitaan.

Sairaala Myanmarin pakolaisille 
Bangladeshiin

Elokuussa puhkesi väkivaltaisuuksia Rakhinen osa-
valtiossa Myanmarin pohjoisosassa. Sen vuok-
si satojatuhansia ihmisiä haki turvaa naapurimaasta 
Bangladeshista. Lokakuun loppuun mennessä, eli vain 
kahden kuukauden aikana, yli puoli miljoonaa ihmistä 
ylitti rajan. Vuoden loppuun mennessä luku oli noin 
630 000 ja alueella on jo ennestään arviolta 300 000 
Myanmarista paennutta ihmistä. 

SPR:n tehtävänä oli kenttäsairaalan toimittaminen 
ja pyörittäminen yhteistyössä Norjan Punaisen Ris-
tin kanssa loppuvuonna. Sairaala avattiin lokakuus-
sa ja vuoden loppuun mennessä siinä oli hoidettu 
yli 12 000 potilasta. Se jatkanee toimintaansa SPR:n 
johdolla vuoden 2018 loppuun saakka. Loppuvuonna 
2017 sairaalassa työskenteli 39 SPR:n avustustyönte-
kijää. Ulkoministeriö tuki 400 000 eurolla.  

Itämeren ja arktisten alueiden yhteistyö 

Yksi SPR:n kansainvälisen avun painotuksista oli alu-
eellisen valmiuden kehittäminen. Kaikkien Itämeren 
maiden edustajat tapasivat keväällä kokouksessa, 
jonka aiheena oli alueellisen valmiuden ja yhteistyön 
kehittäminen varsinkin merillä. Tapaaminen poiki yh-

Suomen Punainen Risti lähetti Bangladeshiin Cox’s Bazarin alueelle sai-
raalan ja terveydenhuollon avustustyöntekijöitä auttamaan Myanmarista 
tulleita pakolaisia. Kuvassa Inari Listo tarkistaa potilaan kuntoa. 

Johannes Schad ja Jarmo Villanen vaihtavat Itä-Mosulissa loukkaantu-
neen 11-vuotiaan Yasserin siteitä.

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 2017

Avustustyöntekijöiden komennuksia maailmalla 177 222

Tavoite 1.4: Nopea ja tehokas kansainvälinen 
avustustoiminta  
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teistyön ajatuksia sekä alueellisen hankehakemuksen 
Euroopan Komissiolle. 

Yhteistyötä opittiin kolmessa evakuointiharjoi-
tuksessa Suomessa ja Virossa. Samalla kehitettiin 
evakuointisairaalan ja -keskuksen yhteistyötä sekä 
välineistöä evakuointiyksiköihin. Keväällä SPR var-
misti myös Liiton (IFRC) aseman Arktisen Neuvoston 
tarkkailijana. SPR edustaa Liittoa kokouksissa. Lop-
puvuonna ryhdyttiin selvittämään Punaisen Ristin 
toimintakykyä arktisilla alueilla. 

Kansainvälistä vaateapua lähetettiin Kirgisiaan, 
Mongoliaan, Tadžikistaniin, Tšadiin ja Ukrainaan yh-
teensä 150 876 kiloa. 

Kehitysyhteistyön tavoitteena turvalliset ja 
terveet yhteisöt

Punaisen Ristin kehitysyhteistyön rungon muodostaa 
ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöohjelma. 
Vuonna 2017 kaiken monivuotisen kehitysyhteistyön 
osuus oli noin 7,6 miljoonaa euroa, josta ulkominis-
teriön rahoittaman ohjelman osuus oli 5,4 miljoonaa 
euroa. Ulkoministeriö on SPR:n keskeinen strateginen 
kumppani. 

Vähensimme kehitysyhteistyön kohteita kehitys-
yhteistyörahoitusleikkausten seurauksena. Lisäksi 
SPR on kasvattanut oman rahoituksensa osuutta. Si-
ten on pystytty tukemaan kumppaneita vastaamaan 
jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin. Vuonna 2017 omara-
hoituksen (katastrofirahasto) osuus kehitysyhteis-
työstä oli noin 18 prosenttia. 

Työmme keskittyi 12 kumppanimaahan

Kohdensimme työtämme erityisesti alhaisen kehityk-
sen maihin (LDC) ja hauraisiin valtioihin. Vuonna 2017 
keskityttiin 12 kumppanimaahan: Etiopiaan, Etelä-
Sudaniin, Keniaan, Somaliaan, Norsunluurannikkoon, 
Sierra Leoneen, Malawiin, Zimbabween, Afganista-
niin, Nepaliin, Myanmariin ja Kambodzhaan.

Kehitysyhteistyön päätavoite on vahvistaa hei-
koimmassa asemassa olevien ihmisten ja ryhmi-
en kykyjä selvitä katastrofeista ja muista kriiseistä. 
Tavoitteenamme ovat entistä turvallisemmat ja ter-
veemmät yhteisöt. Tähän päästään terveyteen ja ka-
tastrofivalmiuteen keskittyvien yhteisöhankkeiden 
avulla. 

Kehitysyhteistyöohjelmilla SPR tavoitti vuonna 
2017 yli 200 000 ihmistä osana Liiton ohjelmia, yli 
300 000 suoraan kahdenvälisillä ohjelmilla ja noin  
140 000 yhteisten hankkeiden kautta. Yli 300 Punai-
sen Ristin tai Punaisen Puolikuun työntekijää koulu-
tettiin, vajaan sadan piirin työtä tuettiin ja noin 2 500 
vapaaehtoista koulutettiin ensiavussa.

Tulosten mittaamista kehitettiin

Ulkoministeriö arvioi ohjelmatukea saavien 22 järjes-
tön kehitysyhteistyöohjelmat kolmessa osassa, jois-

ta SPR:n osuus valmistui maaliskuussa. Arviointi koski 
vuosia 2010 – 2016. Se vahvisti, että kansalaisjärjes-
töjen työ täydentää monipuolisesti Suomen kehitys-
politiikkaa sekä humanitaarisen avun linjausta. Se on 
siten olennainen osa suomalaista kehitysyhteistyötä. 

Arviointi antoi järjestöille eväitä työn laadun kehit-
tämiseksi. Keskityimme muun muassa kehitysyhteis-
työn tulosten parempaan mittaamisen. Ohjelmatukea 
saavien järjestöjen erityisenä vahvuutena nähtiin nii-
den kansainväliset verkostot. SPR ja koko kansainvä-
linen Punainen Risti kattavat humanitaarisen avun ja 
kehitysyhteistyön koko jatkumon: ehkäisyn, varautu-
misen, pelastamisen, auttamisen, toipumisen ja jäl-
leenrakennuksen. 

Rahoitusta uudistettiin

Humanitaarisen ja kehitysyhteistyön rahoituksen 
muodot kulkivat rinta rinnan vuonna 2017 muun mu-
assa Afganistanissa, Etelä-Sudanissa ja Somalias-
sa. Vahva kansalaisyhteiskunnan osallistuminen sekä 
osasto- ja vapaaehtoistoimintaan perustuva toimin-
tamalli lisäsivät ohjelmien omistajuutta ja jatkuvuutta.

Ulkoministeriö uudisti rahoitustaan. Kaikki 22 oh-
jelmatukijärjestöä joutuivat hakemaan kesäkuussa 
nelivuotista (2018–2021) rahoitusta. Tämä toi epä-
varmuutta, kun alustavat päätökset saatiin vasta 
joulukuussa. Määrärahat säilyivät kuitenkin kokonai-
suudessaan aiempien leikkausten tasolla.

Isoja hankkeita kumppanien tuella

SPR jatkoi yhteisöjen valmiuden kehittämistä ja 
kumppanien tukemista. Euroopan komission humani-
taarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston (ECHO) 
rahoituksen merkitys jatkui tärkeänä myös kumppani-
yhdistysten valmiuden kehittämisessä, ei pelkästään 
humanitaarisessa avussa. ECHO:n tuella jatkettiin 
muun muassa Nepalissa, Myanmarissa, Kambodzhas-
sa ja Pohjois-Koreassa. Lisäksi kehitettiin logistiikkaa 
ja varastointia Irakin Bagdadissa ja Erbilissä. 

Yhteisiä teemojamme olivat myös sukupuolten 
välisen tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen 
sekä erilaisten haavoittuvuuksien huomiointi. Lisäk-
si painotettiin haavoittuvien ryhmien osallistumis-
ta hankkeisiin. Ulkoministeriön tekemä arvio nosti 
myönteiseksi esimerkiksi sen, että Myanmarissa toi-
mivien naisryhmien vaikuttamisen mahdollisuudet 
olivat parantuneet. 

Väkivallan ehkäisyä ja vammaisten 
osallisuuden tukemista

Gender-asiantuntijamme osallistui 1325-verkoston 
työhön Suomessa. Samaan aikaan tuimme alueelli-
sia verkostoja maailmalla. Siihen kuului muun muas-
sa seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisyyn tähtäävän koulutusvideon tuottaminen 
Kaakkois-Aasiassa. 
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Vahva yhteisöllisyys – vahvistamme hyvinvointia  
ja turvallista elämää

Haluamme, että

 • ihmisten aktiivisuus lähiympäristössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumisesta  
ja vaikuttamisesta voimistuu.

 • ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat.

 • yksinäisyys lievittyy.

Tavoite 2.1: Enemmän ystäviä ja monipuolista 
ystävätoimintaa

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo Tulos 2015 Tulos 2017

Ystävien määrä 8 218 8 926 8 202

Ystäväasiakkaiden määrä 20 800 26 359 30 768

Ystävätoiminnassa mukana olevien nuorten määrä

Nuorten ystävätoiminnassa mukana olevien 
vapaaehtoisten määrä

114 125 55

*Lähde: Toimintatilastot

Abilis-säätiön kanssa aloitimme yhteistyön. Sen 
tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden osal-
listumista ja haavoittuvuuksien huomioimista val-
miushankkeissa. Nepalissa Abilis-säätiö keskittyy 
kouluihin. Samalla se auttaa muokkaamaan varhaisen 
varoituksen järjestelmiä mm. näkövammaisille sopi-
viksi sekä auttaa vammaisryhmien haavoittuvuuksi-
en tunnistamisessa. Nepalissa alkoi myös yhteistyö 
WWF:n kanssa. 

Klinikoita ja kuntoutusta

Filippiineillä aloitettiin pitkä EU:n rahoittama hanke, 
joka tähtää paikallisten toimijoiden ja viranomais-
ten valmiuden yhteiseen kehittämiseen. Filippiineil-
lä käynnistettiin myös pilottihanke Saksan Punaisen 
Ristin kanssa. Se kehittää ennusteisiin perustuvaa 
varhaisen reagoinnin ja rahoituksen valmiutta. 

Syyriassa SPR aloitti kaksi pitkäaikaista ohjelmaa. 
Punaisen Puolikuun perusterveydenhuollon klinikoita 
tuetaan Wadi Baradan alueella. Samoin tuetaan Puo-
likuun liikkuvia terveystiimejä sekä fysioterapeuttista 
kuntoutusta klinikoilla ja kodeissa. 

Hygieniaa ja uutta tekniikkaa

Terveystyössä kehitettiin yhteisöjen terveysoloja ja 
ensiaputaitoja. Muun muassa Zimbabwessa koulu-
tettiin Afrikan kumppaneitamme. Liikkuvien terveys-
tiimien työ oli tärkeää varsinkin syrjäseuduilla sekä 
taisteluiden ja kuivuuden runtelemassa Afrikan Sar-
vessa. Vapaaehtoisten käyttöä epidemioiden tunnis-
tamisessa tehostettiin mobiilitekniikkaan perustuvan 
yhteisöseurannan avulla.  

Etelä-Sudanin Rumbekissa aloitettiin uusi hanke, 
jossa parannetaan koulujen veden saantia, käymälöi-
den turvallisuutta sekä hygienian tasoa. 
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Ystävävälitystä kehitettiin 

Yli puolet suomalaisista on kokenut yksinäisyyt-
tä jossain elämän vaiheessa. Kuka tahansa voi jää-
dä yksin. Punainen Risti välitti vapaaehtoisia ystäviä 
toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville. Ystävätoiminnal-
la tarjottiin tukea eri puolilla maata. Mukana oli 8 202 
vapaaehtoista. Vuonna 2017 netin kautta ilmoittautu-
neesta 2 873 vapaaehtoisesta 1 101 tuli mukaan ys-
tävätoimintaan. Kaikki halukkaat eivät vielä päässeet 
toimintaan, mutta kehitteillä oleva ystävävälitysjär-
jestelmä auttaa jatkossa.

Ystävätoimintaan osallistui 325 osastoa ja 8 202 
vapaaehtoista ystävää, jotka tukivat 30 768 henkilöä. 
Henkilökohtaisia ystäviä oli 9 282 henkilöllä ja ryhmä-
toimintaan osallistui 3 332 henkilöä.

Leikkilähetti-hanke jatkui yhteistyössä Manner-
heimin Lastensuojeluliiton kanssa. Hankkeessa luotiin 
paikalliseen toimintaamme sopiva malli, jota levite-
tään koulutuskiertueella. Hankkeessa kehitettiin hy-
viä malleja kaikenikäisten kohtaamisiin ikääntyneiden 
palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Terhokerhoja toimi 
54 paikkakunnalla ja niissä oli osallistujia 1 208.

Täyttä elämää eläkkeellä innosti 
vapaaehtoistoimintaan

Täyttä elämää eläkkeelle -hanke tuki eläkkeelle siir-
tyviä. Heille järjestettiin valmennuksia, jotka aut-
tavat valmistautumaan uuteen tilanteeseen. Vuosi 
oli viimeinen Täyttä elämää eläkkeellä -hankkees-
sa. Hankkeessa luotiin hyvän vastaanoton saanut 
valmennusmalli, joka levisi kaikkiin suomenkielisiin 
piireihin. Kolmen vuoden aikana koulutettiin 89 val-
mentajaa, jotka pitivät 151 valmennusta. Osallistujia 
valmennuksissa oli 1 290. 

Palautteen mukaan valmennus auttoi juuri eläk-
keelle jääneitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja 
antoi heille välineitä löytää itselle merkityksellistä 
tekemistä. Siten heidän elämänlaatunsa parani. Val-
mennukseen osallistuneista 40 prosenttia lähti va-
paaehtoistoimintaan. 

Viimeisen vuoden aikana toiminta saatiin hy-
vin juurrutettua piireihin osaksi monimuotoista ys-
tävätoimintaa ja valmentajien koulutusmalli osaksi 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskouluttajien ohjelmaa. 
Hankkeeseen osallistui 27 yhteistyökumppania: kun-
tia, yrityksiä ja julkishallinnon toimijoita.

Ystävänpäivän kampanja uudistui

Ystävätoiminnan uusi ydinviesti kiteytettiin ystävän-
päivän kampanjaan: Nähdään – toisemme. Uudella 
viestillä haluttiin herättää ihmiset siihen, että yksinäi-
syys on todellinen ongelma, jota voimme torjua vain 
yhdessä. Keskusteluun haluttiin rohkeasti nostaa yk-
sinäisyys niin yksilön kuin yhteisönkin ongelmana, 
jonka lievittämiseen Punaisen Ristin ystävätoiminta 
on yksi keino. 

Lisäksi haluttiin kiinnittää kansalaisten huomio 
siihen, miten tavallisilla arjen teoilla on suuri merki-
tys yksinäisyyden torjumisessa. 

Ystävänpäivän yhteydessä julkaistiin myös Talo-
ustutkimuksella teetetty kysely. Sen mukaan lähes 
kaikki suomalaiset ajattelevat, että toisten huomaa-
misella voidaan vähentää yksinäisyyttä ja että suo-
malaiset huomioivat liian vähän ihmisiä ympärillään. 
Suuri osa jättää kuitenkin toiset huomioimatta. Kyse-
ly sai hyvin näkyvyyttä mediassa.

Osastot järjestivät LähiTapiolan tuella lähes 100 
Iloa ystävyydestä -tapahtumaa, joihin osallistui 8 500 
henkilöä. Tapahtumissa keskusteltiin siitä, miten yk-
sinäisyyttä voi itse kukin vähentää.  

Terhokerholaiset Terho Utter ja Markku Lietonen miettivät, miten auto 
pitää pintansa poikien suosikkileluna tietokonepeleistä huolimatta.

Ystävänpäivähulinat ohjelmassa Jyväskylän veturitalleilla oli mm. pikaka-
muilu, joka oli muunnos pikadeittailusta. Kuvassa Aamu Lempinen, Riina 
Raivio, Ali Rezaei ja Haidar Alkapi.

P
ET

TE
R

I 
K
IV

IM
Ä

K
I

P
ET

TE
R

I 
K
IV

IM
Ä

K
I



24

Ystävätoimintaamme ja vuoden 2016 ystäväkyse-
lyn tuloksia esiteltiin alan tutkijoille ja muille toimijoil-
le Suomalainen yksinäisyys -verkoston tapaamisessa 
Kouvolassa toukokuussa.

Ystävien välitys ja koulutus uudistuivat

Ystävävälityksen kehittämisessä päästiin järjestel-
män testaukseen. Pilottialueilla Uudellamaalla ja Hä-
meessä kehitettiin osastojen kanssa välitysrinkien 
malleja. 

Ystävätoiminnan koulutusta ryhdyttiin uudista-
maan. Tavoitteena oli poistaa päällekkäisyydet sekä 
lisätä keskustelua, omaa pohdintaa sekä motivointia 
tukevia sisältöjä aineistoihin. Lisäksi työstettiin työ-
kaluja toiminnan laadun kehittämiseen.

Nuorten verkkoystävätoiminnasta saatiin hyviä 
kokemuksia. Pilottiin osallistuneiden nuorten mu-
kaan verkkoystävä oli rohkaissut nuoria ja antanut 
heille merkitystä elämään. 

Hankkeessa kehitettiin myös Punaisen Ristin si-
sältöjä Minecraft-peliin. Malli palkittiin Punaisen 
Ristin Liiton Youth Award -palkinnolla. Minecraftia 
esiteltiin muun muassa Helsingissä järjestetyssä As-
sembly-tapahtumassa.

Tukea kotoutumiseen 

Turvapaikanhakijoita ja oleskeluluvan saaneita tu-
ettiin kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
kannustettiin osallisuuteen. 

Alkuvaiheen kotoutumistoimintaa tuettiin vas-
taanottokeskuksissa vapaaehtoistoiminnalla. Vapaa-
ehtoiset tekivät Suomen kulttuuria ja tapoja tutuksi 
monilla tavoin ja edistivät turvapaikanhakijoiden kuu-
lumista yhteiskuntaamme ja lähiyhteisöön. 

Turvapaikanhakijoille tarjottiin mielekästä te-
kemistä ja mahdollisuuksia mm. kielen oppimiseen, 
monipuoliseen ryhmätoimintaan, osaamisen kartoi-
tukseen, asumisavun järjestämiseen ja omakieliseen 
ohjaamiseen. Vapaaehtoiset järjestivät ryhmätoimin-

taa, esimerkiksi kieli- ja lapsikerhoja, retkiä ja liikun-
taa yhdessä eri seurojen kanssa. 

Varhaista kotoutumista tuettiin opetus- ja kult-
tuuriministeriön avustuksilla vastaanottoyksiköiden 
liikunnalliseen toimintaan ja nuorten ensiaputoimin-
taan sekä Sohlbergin säätiön avustuksella alaikäisten 
vapaa-ajan toimintaan.   

Nuorten ensiaputoiminnassa koulutuksiin osal-
listui noin 400 nuorta turvapaikanhakijaa ja pai-
kallista nuorta. Todistuksen suoritti 330 nuorta. 
Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 10 piiriä 
ja 15 paikkakuntaa. Koulutusaineisto on tehty suo-
men ja selkosuomen lisäksi somaliksi, kurdiksi, far-
siksi, arabiaksi ja ruotsiksi. 

Accenturen tuella tehtävä projekti turvapaikan-
hakijoiden osaamisen tunnistamisesta ja työelämä-
valmiuksien tukemisesta jatkui valtakunnallisena. 
Osaamisen kartoituksia tehtiin yli 1 800 ja TET-jakso-
ja toteutui 750. Peräti 117 turvapaikanhakijaa työllis-
tyi projektin avulla. 

Piirit järjestivät myös ystävätoimintaa, kielikerhoja 
sekä kansainvälisiä klubeja. Erityisesti keskityttiin ar-
jen apuun ja niihin kuntiin, jotka vastaanottivat pako-
laisia ensimmäistä kertaa. Yksintulleille nuorille sekä 
alaikäisille lisättiin toimintaa ja muuta tukea. 

Vastaanottokeskusten liikuntahankkeessa oli mu-
kana 28 vastaanottoyksikköä. Yhteistyökumppanina 
Suomen Olympiakomitea (ent. Valo ry) ja paikalliset 
liikuntaseurat ja –toimijat (yht. 88 kpl). Tavoitteena oli 
tukea turvapaikanhakijoiden henkistä ja fyysistä hy-
vinvointia tarjoamalla matalan kynnyksen esteetöntä 
liikuntaa sekä rakentaa väyliä ja malleja maahan-
muuttajien tukemiseen liikunnan harrastamisessa, 
tavoitteelliseen urheilussa ja paikan löytämiseen pai-
kallistason urheiluseuroissa ja liikuntaryhmissä.

Starttipaja ja kotoutumistarjotin olivat toiminta-
muotoja, joilla edistettiin järjestöjen ja viranomais-
ten yhteistyötä. Noin 80 työpajaa pidettiin 10 piirissä. 
Niissä vahvistettiin yhteistä valmiutta vastaanottaa 
pakolaisia ja järjestää kotoutumista tukevaa toimintaa.

Punaisen Ristin Vaasan osaston laitosystävät ovat maahanmuuttajaopiskeli-
joita, jotka vierailevat vanhusten palvelutalossa ja oppivat samalla suomea.

Punaisen Ristin Raahen osaston ja Hyvä alku Raahessa –hankkeen järjestä-
mä kansainvälinen klubi kokoontuu säännöllisesti.
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Kouluissa puhuttiin ensiavusta ja 
vihapuheesta

Lasten ja nuorten toiminta jatkui monipuolisena ko-
ko maassa. Järjestömme nuoret kehittivät kouluvie-
railujen sisältöjä. Kerho- ja ryhmätoiminta jatkui koko 
maassa. Läksyhelppi-kerhojen suosio jatkoi kasvu-
aan.

Vuoden alussa julkaistiin kouluopas, johon oli 
koottu tärkeimmät kouluille suunnatut aineistomme 
sekä toimintamme ja kampanjamme. Se lähetettiin 
kaikkiin peruskouluihin ja sen asioita esiteltiin tam-
mikuussa Educa-messuilla.

Keväällä ryhdyttiin kehittämään kouluvierailutoi-
mintaa. Keskityimme kolmeen teemaan: Punaisen 
Ristin esittely lasten ja nuorten näkökulmasta, rasis-
minvastainen viikko ja ystävätoiminta. Syksyllä alkoi-
vat koulutukset. Opettajien aineistoissa keskityimme 
ensiapuun, Kiehumispiste-aineistoon vihapuheesta ja 
suomalaisuudesta keskustelemisen tueksi sekä Riski-
en keskellä-kokonaisuuteen.

Läksyhelppi-kerhot nousussa

Osastot järjestivät Reddie Kids- ja Läksyhelppi-ker-
hoja, nuorten ryhmiä ja ensiapuryhmiä, leirejä sekä 
humanitaarisen oikeuden toimintaa. Varsinkin Läksy-
helppi-kerhojen määrä on ollut nousussa jo useana 
vuonna. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret 
toivotettiin tervetulleiksi mukaan.

Nuoret olivat aktiiveja myös ystävänpäivän, ra-
sisminvastaisen viikon ja Nälkäpäivän tapahtumis-
sa. Nuorten kanssa koottu nuorten toiminnan polku 
jaettiin piirien käyttöön.

Nuorten kansainvälinen yhteistyö laajeni

Kansainvälinen yhteistyö tiivistyi maaliskuussa. Suo-
messa järjestettiin Partnering for Youth -seminaari, 
johon osallistui 50 nuorta Suomesta, Keniasta, Zim-
babwesta, Norsunluurannikolta sekä Latviasta ja Vi-
rosta. Seminaarissa ideoitiin useita projekteja, jotka 
liittyvät muun muassa kouluyhteistyöhön ja teknolo-
gian kehitykseen. Niille haetaan rahoitusta.

Nuoria osallistui myös kansainvälisille leireille se-
kä nuorisodelegaattien koulutukseen. Piirit järjestivät 
omia matkojaan. Syyskuussa nuoret osallistuivat Lii-
ton järjestämään What Futures-nettipeliin. Tapahtu-
maan osallistui 3000 vapaaehtoista ympäri maailmaa. 

Peliä käytettiin nuorten tulevaisuuteen liittyvien pel-
kojen ja toiveiden selvittämiseksi. Tuloksia käytetään 
Liiton Strategia 2030:n muokkauksessa. 

Nuorten vuosikokouksessa valmistauduttiin 
yleiskokoukseen

Maaliskuussa järjestettyyn nuorten vuosikokoukseen 
osallistui 50 nuorta yhdeksästä piiristä. Kokoukses-
sa valmistauduttiin ja valittiin vaalitoimikunta uuden 
nuorisotoimikunnan vaaleja varten.

Piirien nuorisotoimikunnat kokoontuivat Tampe-
reella marraskuussa. Teemana oli nuoret ja valmius. 
Osallistujat tutustuivat pelaten yläkoulujen ensiapu-
ohjelmassa olevaa Seppo-interaktiivista peliä. Lisäksi 
opiskeltiin viestintää ja tutustuttiin kehitteillä ole-
vaan vapaaehtoisten tietojärjestelmään. 

Nuorten turvatalot laajensivat toiminnan ja 
yhteistyön muotoja

Vuosi 2017 merkitsi Nuorten turvataloilla uusia avauk-
sia. Toiminnan ja yhteistyön muotoja kehitettiin, jotta 
nuoria voitiin tukea mahdollisimman nopeasti ja heil-
le mielekkäällä tavalla – niin nuorina yksilöinä kuin 
lähiyhteisöjen jäseninä ja kansalaistoimijoina. Sekä 
tuettujen nuorten ja perheiden että vapaaehtoisten 
määrä kasvoi. 

Nuoria tuettiin ja kohdattiin entistä enemmän tur-
vatalojen lisäksi siellä, missä he viettävät aikaansa. 
Samalla vapaaehtoisille tarjottiin uudenlaisia tapoja 
tulla mukaan auttamistyöhön: tehtäviä on kriisima-
joituksen lisäksi esimerkiksi tukikummina nuorten ar-
jessa ja verkkovapaaehtoisena. 

Turvatalon auttamisessa lähtökohtana oli tiivis 
vuoropuhelu kuntien ja nuorten parissa toimivien 
järjestöjen kanssa. Myös yhteistyötä Punaisen Ris-
tin paikallisten piirien ja osastojen kanssa elävöitet-
tiin sekä yhteistyötä oppilaitosten kanssa tiivistettiin. 
Toimivan yhteistyön avulla nuoria voidaan auttaa en-
tistä useammin jo silloin, kun pulmat vasta orastavat.

Tärkeä avaus oli verkkotuen monipuolistaminen 
lähtemällä mukaan Sekasin-chatiin. Tämä avasi mah-
dollisuuden nuorten auttamiseen valtakunnallisesti. 
Sekasin-chat osoitti konkreettisesti järjestöjen yh-
teistyön vaikuttavuuden: vuonna 2017 chatissa käy-
tiin 11 898 keskustelua. Nuoret pyrkivät chatiin 97 227 
kertaa, mikä kertoo suuresta tuen ja keskustelun tar-
peesta myös verkossa. 

Miten mittaamme tavoitteen 
toteutumista

Lähtöarvo 2016  2017 Tavoite

Nuorisojäsenten määrä 6 900 6 566 5 648 Tuplataan

Lasten ja nuorten leirien määrä 33 18 14

Tavoite 2.2: Aktiiviset nuoret nuorten tukena 
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Nuorten koulunkäynnin ja toimivan vuorokausiryt-
min tukemiselle oli paljon tarvetta. Vantaalla nuoret 
ovat löytäneet hyvin turvatalon pop-up-toiminnan, 
jota järjestetään yhdessä kunnan nuorisopalvelujen 
kanssa kauppakeskuksessa ja nuorisotilassa. Nuoria 
saatiin myös innostettua vapaaehtoisiksi suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan pop-up-toimintaa. Turussa 
hyviä tuloksia saatiin verkostoyhteistyön keinoin to-
teutettavasta läheisneuvonpidon mallista sekä uu-
desta läheissovittelun mallista.

Nuorten turvatalot pyrkivät vastaamaan entistä 
paremmin myös aikuistuvien nuorten tuen tarpeisiin. 
Ikäryhmä jää helposti väliinputoajaksi julkisissa pal-
veluissa, vaikka avun tarpeet ovat suuret. Espoossa 
nuorten itsenäistymistä tukeva hanke tuotti hyviä tu-
loksia täysi-ikäistyvien nuorten pitkäkestoisessa tu-
kemisessa.

Kysely osoitti: Turvatalot ovat ainutlaatuisia

Turvatalojen työn sosiaalisia vaikutuksia selvitettiin 
kysymällä nuorten, vanhempien, vapaaehtoisten, 
työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuk-
sia turvatalon toiminnasta. Tulokset osoittavat toi-
minnan olevan laadukasta, tarpeellista ja luotettavaa. 
Tukea voidaan tarjota nopeasti ja tavalla, joka auttaa 
nuoria ja perheitä elämässä eteenpäin. Turvatalojen 
toiminta myös arvioidaan ainutlaatuiseksi: vastaavaa 
ympärivuorokautista nuorille turvaa tarjoavaa paik-
kaa ei ole.

Työntekijöiden moniammatillista asiantuntemus-
ta hyödynnettiin monipuolisesti vaikuttamis- ja asi-
antuntijatyössä. Turvatalot osallistuivat esimerkiksi 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman edistä-
miseen, STEA:n järjestö 2.0 -avustusohjelmaan sekä 
alueellisiin maakuntauudistusta valmisteleviin ver-
kostoihin.

Nuorten turvatalot aloittivat valtakunnallisen yhteistyön Sekasin -chatin kanssa. Se osoittautui tarpeelliseksi: Lähes 19 000 keskustelua käytiin heti 
ensimmäisenä vuonna. 
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Yli 100 000 henkilöä luovutti verta

Veripalvelu on Suomen Punaiseen Ristiin kuulu-
va terveydenhuoltoa palveleva laitos. Huolehdimme 
keskitetysti koko maan verivalmistehuollosta. Toimin-
taamme kuuluvat verenluovutusten järjestäminen ja 
veren keräys, luovutetun veren testaus sekä verival-
misteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin.

Tuemme potilaiden hoitoa tekemällä veren sopi-
vuustutkimuksia elin-, kudos- ja kantasolusiirtoihin. 
Teemme myös veren hyytymistekijöihin ja trombo-
syytteihin eli verihiutaleisiin liittyviä tutkimuksia. 
Kaikkien raskaana olevien äitien veriryhmä- ja veri-
ryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. 
Veripalvelussa toimii myös Suomen Kantasolurekis-
teri, jonka kautta välitämme siirteitä kantasolu- 
siirtoihin. 

Vahvan asiantuntemuksemme perustana on ak-
tiivinen tutkimus- ja kehitystoiminta, joka luo edel-
lytykset turvalliselle verensiirtohoidolle ja uusille 
soluhoidoille myös tulevaisuudessa.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä

Keräsimme vuoden aikana 202 331 yksikköä koko-
verta kymmenessä kiinteässä toimipisteessä ja 1 112 
verenluovutustilaisuudessa ympäri maan. Verihiuta-
leita keräsimme 2 614 koneellisessa luovutuksessa eli 
trombafereesissä. 

Verta kävi luovuttamassa yli 118 000 eri henkilöä. 
Heidän asiakaskokemuksensa pysyi erinomaisena. 
Erittäin tyytyväisten ja verenluovutusta suosittelevi-
en osuus oli 92 prosenttia.

Verivalmisteiden toimitusvarmuus pysyi edellis-
vuosien tapaan vakaana ja hävikit pieninä. Molempien 
päätuotteiden, punasolujen ja verihiutalevalmistei-
den eli trombosyyttien käyttö väheni sairaaloissa 
odotustemme mukaisesti. 

Laboratoriopalvelujen kysyntä pysyi verrattain va-
kaana. Teemme yli 100 000 potilastutkimuksen lisäksi 
vuosittain noin kaksi miljoonaa luovuttajien näyttei-
den tutkimusta lähes 850 000 näytteestä. Niistä tut-
kimme veriryhmätekijöitä ja viruksia. Lisäksi teemme 
noin 40 000 laadunvalvonnan tutkimusta.

Mittaamme säännöllisin kyselyin asiakastyytyväi-
syyttä. Vuonna 2017 kohdensimme kyselyn labora-
toriopalveluja käyttäville asiakkaille. Tulokset olivat 
erittäin hyviä kaikilla arvioiduilla osa-alueilla. Asiak-
kaat antoivat arvosanan 9,3 Veripalvelun toiminnalle 
(asteikolla 4-10). 

 

Yli 9000 uutta jäsentä kantasolurekisterissä

Kantasolurekisteriin liittyi ennätysmäärä uusia jäse-
niä, yhteensä yli 9 000. Vuoden lopussa rekisterissä 
oli 41 493 jäsentä. Riittävän kokoinen rekisteri pa-
rantaa mahdollisuuksiamme löytää kotimaasta luo-
vuttaja Suomessa hoidettavalle potilaalle, esimerkiksi 
vaikeaa verisyöpää sairastavalle. 

Solutuotantokeskuksessa tutkimme, kehitämme 
ja valmistamme uusia soluterapiavalmisteita terve-
ydenhuollon käyttöön. Vuonna 2017 jatkoimme me-
senkymaalisten stroomasolujen (LY-MSC) valmistusta 
ja toimitimme valmisteita käänteishyljintäpotilaiden 
hoitoon HYKS:n ja TYKS:n kantasolusiirtoyksiköihin. 
Toimitimme myös Suomen ensimmäiset räätälöidyt 
kantasolusiirteet haploidenttisiin kantasolusiirtoi-
hin. Ne ovat siirtoja, joissa luovuttajan kudostyypin 
ei tarvitse lähtökohtaisesti täysin vastata potilaan 
kudostyyppiä. Lisäksi aloitimme uudentyyppisen ko-
neellisen valkosolujen keräyksen soluterapian tutki-
muksen tarpeisiin. 

Tuotamme korkeatasoista tieteellistä tietoa eri-
tyisesti verensiirtohoitojen sekä solu- ja kudostera-
pioiden tarpeisiin. Vuonna 2017 olimme mukana 26 
tiedejulkaisussa ja Veripalvelussa tehtiin kaksi solute-
rapia-alan väitöskirjaa. Näkyvimpiä tutkimusalamme 
uusia avauksia oli Veripalvelun Biopankin toiminnan 
aloittaminen. Se keskittyy verenluovuttajien näyttei-
den keräämiseen. Näytteitä käytetään lääketieteelli-
sessä tutkimuksessa.

Työntekijät olivat tyytyväisiä

Veripalvelussa työskenteli keskimäärin 510 henkilöä, 
joiden yhteenlaskettu työpanos vastaa 431 kokoai-
kaisen henkilön työpanosta. Veripalvelu on sitoutunut 
Great Place to Work® -mallin mukaiseen työyhteisön 
kehittämiseen. 

Tavoitteenamme on kehittää työpaikkaamme 
kohti Suomen parhaita. Trust Index© -luku nousi nel-
jättä kertaa peräkkäin ollen nyt 77 prosenttia, mikä 
oikeutti Great Place to Work® -sertifikaattiin. Tutki-
muksen mukaan 90 prosenttia henkilöstöstä piti Ve-
ripalvelua todella hyvänä työpaikkana. 

Tavoite 2.3: Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus
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Ensiavun kouluttajakoulutuksen asiakkaat 
olivat tyytyväisiä 

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiavun ja terveys-
tiedon kouluttajakoulutus (ETK) on sairaanhoitajille, 
terveydenhoitajille ja lääkäreille tarkoitettua amma-
tillista lisäkoulutusta. Koulutus antaa valmiudet en-
siavun kouluttamiseen ja Suomen Punaisen Ristin 
ensiavun ja terveystiedon kouluttaja -oikeuden kol-
meksi (3) vuodeksi. 

Vuonna 2017 koulutettiin 105 uutta ensiavun kou-
luttajaa neljällä peruskurssilla. Hätäensiavun koulut-
tajakurssin suoritti 60 henkilöä kahdella kurssilla ja 
kertauskurssin 456 henkilöä 17 kurssilla. Lisäksi kou-
lutettiin 20 uutta kouluttajaa ensiapuun liikennetur-
missa. 

Yhteistyö LähiTapiolan kanssa alkoi. Sankarikou-
lutuksissa koulutetaan ensiapua koululaisille sekä 
LähiTapiolan asiakkaille. Tavoitteena on 50 000 kou-
lutettua. Alakoulujen 5.–6.-luokkalaisille järjestettiin 
1899 kurssia, joille osallistui 40 000 koululaista. Hä-
täensiapukursseille osallistui 9252 kurssilaista, kurs-
seja oli 851.

Lisäksi suunniteltiin Auttajakurssi järjestömme 
juhlavuoden kunniaksi. Kurssin suoritti 10 859 henki-
löä, jotka osallistuivat 386 kurssille. 

Piirien ja uuden Punainen Risti Ensiapu Oy:n kurs-
seja pidettiin 1902. Niistä valmistui 22 913 koulu- 
tettua.

Kesäkuussa julkaistiin uusi Ensiapu-kirja, jota käy-
tetään kursseilla oppikirjana sekä itseopiskelussa. 
Järjestön verkkosivuille tuotettiin 12 ensiavun ope-
tusvideota.

Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä 
kokoontui neljä kertaa. Ensiavun huomionosoituksia 
jaettiin Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen, Varsinais-
Suomen ja Hämeen piireissä.

Ensiapu Oy aloitti toimintansa

Järjestömme ensiapukoulutus ja ensiaputuotteiden 
myynti organisoitiin uudelleen. Ne keskitettiin val-
takunnallisesti uuteen yhtiöön, jonka nimeksi tu-
li Punainen Risti Ensiapu Oy. Osakeyhtiötä pidettiin 
läpinäkyvimpänä tapana hoitaa taloudelliset velvoit-
teet sekä omistajille että yhteiskunnalle. 

Uuden yhtiön tavoitteena oli nostaa ensiapuosaa-
misen laatu ja tunnettuus uudelle tasolle. Tavoittee-
na oli myös lisätä järjestön eri osien yhteistyötä sekä 

vastata koulutuksen kysyntään aiempaa paremmin. 
Siten esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa esitellään 
kursseilla entistä enemmän. Ensiaputuotteita myy-
dään muun muassa verkossa ja ensiapukursseilla. 
SPR:llä on edelleen ensiavun ja terveystiedon koulut-
tajakoulutusvelvoite, vaikkakin palvelu ostetaan En-
siapu Oy:ltä.

Yhtiön hallitus valittiin osakkaiden yhteisellä sopi-
muksella. Osakkaita ovat keskustoimisto ja SPR:n 11 
piiriä. Seitsemänhenkistä hallitusta johti Hannu Harri 
ja hallituksessa oli ensiavun, liiketoiminnan ja järjes-
tötoiminnan asiantuntijoita. Yhtiön toimitusjohtajak-
si valittiin Anne Pellinen.

Tavoite 2.5: Edistämme 
terveyttä ja hyvinvointia 
lähiyhteisössä

Terveyttä ja hyvinvointia edistettiin lähiyhteisöissä 
muun muassa jakamalla ruoka-apua, keräämällä varo-
ja vähävaraisten lapsiperheiden joulun viettoon sekä 
kannustamalla eläkeikäisiä osallistumaan toimintaa ja 
kannustamalla omaishoitajia pitämään huolta myös 
itsestään sekä levittämällä tietoa terveydestä, päih-
teistä ja seksuaaliterveydestä. Myös kokeilu uuden-
laisesta toiminnasta vankiloissa lähti liikkeelle.

Ruoka-apua sai 11 000 henkilöä

Punainen Risti toimi EU:n ruoka-apuohjelman kump-
panina jo kolmatta vuotta. Uusia osastoja tuli mukaan, 
kun jakelu alkoi myös Uudellamaalla ja Savo-Karjalas-
sa. Apua jaettiin 30 osastossa yhteensä 60 095 kiloa. 
Avunsaajia oli yhteensä 11 782. 

Muutamat osastot käynnistivät myös koulujen tai 
muiden keskuskeittiöiden hävikkiruuan jakelua. So-
siaali- ja terveysministeriöltä saadulla avustuksella 
käynnistettiin ruoka-avun kehittäminen yhdessä La-
pin piirin kanssa. 

Lokakuussa osallistuimme Helsingissä Asunnotto-
mien yöhön jakamalla EU-ruoka-apua ja HOK-Elannon 
lahjoittamaa hävikkiruokaa. Terveyspiste oli myös 
avoinna.  

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo
*2013

Tulos 2015 Tulos 2017

SPR:n kouluttamien osuus kaikista koulutetuista 26 % 22% ei tietoa 
saatavilla

Tavoite 2.4: Johtava asema ensiapukoulutuksessa 
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Omaishoitajat saivat tukea ja oppivat 
ensiapua

Omaishoitajaperheitä tuettiin 60 osastossa seitse-
män piirin alueella. Toiminnassa oli mukana 281 va-
paaehtoista. Lisäksi kehitettiin ystäväparitoimintaa, 
johon osallistui 84 henkilöä ja 60 perhettä. 

Auttajakurssien vetäjiksi koulutettiin 102 vapaa-
ehtoista. Kursseja järjestettiin 32 osastossa ja niihin 
osallistui 428 omaishoitajaa. Lisäksi vapaaehtoi-
set kouluttivat tuhansia ikäihmisiä ja alakoululaista.  
Omaishoitajaperheille järjestettiin terveyttä ja hyvin-
vointia edistäviä koulutuksia 60 kertaa, joihin osallis-
tui 781 henkilöä. 

Vertaisryhmiä oli 41. Ne järjestivät 350 kokoontu-
mista, joihin osallistui 498 omaishoitajaa. Virkistys-
tilaisuuksia järjestettiin 80 ja niihin osallistui 1 180 
henkilöä. Hyvinvointipäivillä omaishoitajat saivat tie-
toa ja taitoja.

Yhteistyötä tehtiin myös 10 sosiaali- ja terveyden-
huollon oppilaitoksen kanssa, joista toimintaan osal-
listui 391 opiskelijaa. Yhteiseen toimintaan kuuluivat 
infotilaisuudet sekä hemmottelupäivät omaishoitaja-
perheille. 

Yhteistyö jatkui sosiaali- ja terveysministeriön 
kärkihankkeen kanssa (Kehitetään ikäihmisten koti-
hoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa). 
Varsinais-Suomessa kehitettiin henkisen tuen koulu-
tusta omaishoitajille. Kaakkois-Suomessa puolestaan 
satsattiin ensiaputaitoihin ja kodin turvallisuuteen. 

Vangeille suunniteltiin koulutusta

Vankilavierailijapäivät järjestettiin yhdessä Rikosseu-
raamuslaitoksen kanssa Hämeenlinnassa joulukuussa 
2017. Siellä sovittiin kokeilusta, jonka esimerkkinä on 
Irlannin Punaisen Ristin kehittämä yhteisöpohjainen 
työ vankiloissa. Irlannissa vangit saavat vapaaehtois-
koulutusta esimerkiksi terveysasioihin. 

Tapaturmakampanjat tavoittivat 
miljoonayleisön

Punaisen Ristin koordinoima ”Kissa-kampanja-
na” tunnetuksi tullut Kotitapaturmien ehkäisykam-
panja tuotti ja jakoi tietoa tapaturmien ehkäisystä 
väestölle. Tapaturmien ehkäisyn materiaalit olivat il-
maiseksi tilattavissa ja käytettävissä. Koti- ja vapaa-
ajan tapaturmien ehkäisyhankkeessa koulutettiin 
myös 44 turvakoutsia muun muassa Oulun seudul-
la ja pääkaupunkiseudulla. He auttoivat 331 henkilöä 
15 tilaisuudessa. Joukossa oli esimerkiksi iäkkäitä ja 
muistisairaita henkilöitä. 

Tapaturmapäivä ja Pysy pystyssä –kampanja ta-
voittivat laajasti väestöä. Ne tavoittivat verkossa yli 
2,5 miljoonaa henkilöä ja arviolta 750 000 henkilöä 
radiossa. Sosiaalisen median osumia kertyi yli 2 500. 

Omaishoitajat kertasivat ensiaputaitojaan Auttajakursseilla. Kursseja järjestettiin 32 osastossa ja niihin osallistui 428 omaishoitajaa.
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Tietoa terveydestä vastaanottokeskuksissa

Vastaanottokeskuksiin ja kotouttamistyöhön tehtiin 
koulutuksia ja aineistoa sekä päihde- että seksuaali-
terveystyöstä. Aineistot tehtiin suomeksi, englannik-
si ja venäjäksi.  

Monikulttuurisen seksuaaliterveyden koulutus-
ta kokeiltiin neljässä vastaanottokeskuksessa. Kuusi 
vapaaehtoista kävi kouluttajakoulutuksen. Turvapai-
kanhakijoita tavoitettiin yhteensä noin 100. 

Lisäksi Punainen Risti järjesti koulutuksen yhdessä 
Väestöliiton, Ihmisoikeusliiton, Hiv-Pointin ja Pro-tu-
kipisteen kanssa seksuaaliterveydestä ja tasa-arvon 
edistämisestä monikulttuurisessa toiminnassa. Kou-
lutukseen osallistui 13 henkilöä vastaanottokeskuk-
sista sekä hiv- ja seksuaaliterveyden vapaaehtoisia.

Päivystäjät neuvoivat kymmenillä 
festivaaleilla

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset olivat edesaut-
tamassa useiden onnistuneiden tapahtumien turval-
lisuutta. Punaisen Ristin vapaaehtoiset päivystivät 
festareilla eri puolilla Suomea. Punaisen Ristin fes-
taripäivystykseen kuului kolme eri toimintamuotoa, 
johon kuuluvat ensiapu, päihdetyö sekä hiv- / seksu-
aaliterveystyö.

Päihdetyön vapaaehtoiset päivystivät 40 festivaa-
lilla. Päivystäjiä niillä oli 63. Yhteensä vapaaehtoisia 
oli 910. Tapahtumissa ja messuilla käytettävän päih-
deinfovisan suoritti 850 henkilöä.  Päihdeneuvojan tai 
varhaisen puuttumisen peruskursseja pidettiin kuu-
si. Täydennyskoulutuksia oli 11. Niihin osallistui 435 
henkilöä.

Hiv-työssä aloitettiin vapaaehtoisten chat-koulu-
tukset. Neljä kurssia järjestettiin, osallistujia oli 19. 
Ryhmämuotoisia chat-tapahtumia järjestettiin kaksi. 
Puhelinpäivystyksiä oli 40 ja puheluita tuli 43. Hiv- ja 
seksuaaliterveystyön peruskursseja pidettiin kolme, 

joihin osallistui 74. Lisäksi syksyllä järjestettyyn täy-
dennyskoulutukseen osallistui 24 henkilöä.

Pluspisteissä tehtiin 1 138 testiä. Hiv-testattujen 
määrä kasvoi noin 40 prosentilla edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kesäkumikampanja ja Seksikiska houkuttelivat 
nuoria keskustelemaan turvallisesta seksistä sekä 
tekemään naimamaisteri-testejä. Kiska päivysti nel-
jässä tapahtumassa. Kondomiajokortteja tehtiin noin 
800, naimamaisteri-testejä tehtiin 1 665 paikan pääl-
lä ja internetissä 251. 

Noin 60 vapaaehtoista päivysti 20 tapahtumassa. 

Tietoa ja tukea oman terveyden 
edistämiseen sai terveyspisteistä  
8800 asiakasta

Terveyspisteitä oli vuoden 2017 lopussa 78 kappalet-
ta ympäri maata. Terveyspiteessä sai maksuttomia 
terveyspalveluita kuten neuvontaa terveysasioissa, 
verenpaineen mittausta ja henkistä tukea. Terveys-
pisteissä voi osallistua myös erilaisiin tapahtumiin ja 
ryhmätoimintaan. Terveyspisteeseen voi tulla ilman 
ajanvarausta.

Terveyspisteet tarjosivat mielekkään vapaaehtois-
tehtävän terveydenhuollon ammattilaisille. Vapaaeh-
toisia terveyspisteissä oli 301 ja asiakaskäyntejä oli 
8797. Terveyspisteiden lisäksi monet Punaisen Ristin 
paikallisosastot järjestävät terveysaiheisia teemati-
laisuuksia ja tapahtumia, muun muassa valtakunnal-
lisena tapaturmapäivänä.

Vantaalla järjestettiin valtakunnalliset terveyspis-
teiden toimijoiden koulutuspäivät. Paikalla oli lähes 
60 vapaaehtoista.

Terveyden edistämisen ohjelmat koottiin yhdek-
si kokonaisuudeksi, johon liitettiin myös terveyspis-
teet. Vuoden alussa testattiin ensimmäistä yhteistä 
terveyden edistämisen peruskurssia. 

Punaisen Ristin Pluspisteet tarjosivat ilmaista neuvontaa seksuaalitervey-
teen liittyvissä asioissa. 

Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoiset päivystivät mm. Ilosaarirockissa. 
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Juhlavuonna puhuttiin auttamisesta

Järjestömme 140-vuotinen taival näyttäytyi moni-
puolisesti sekä toiminnassa että viestinnässä. Vies-
tinnän tavoitteena oli konkretisoida merkitystämme 
Suomessa asuville sekä lisätä kotimaan toiminnan 
tunnettuutta.

Keskeisenä teemana oli ensiapu ja järjestön mer-
kitys itsenäisen Suomen historiassa. Juhlavuoden 
viestinnän keskiössä oli vahvistaa järjestön paikallista 
näkyvyyttä osastojen järjestäminen tunnin mittais-
ten auttajakurssien avulla. Järjestön merkityksestä 
Suomelle kerrottiin historiamme esittelevällä näytte-
lyaineistolla ja verkkoympäristöön kootuilla tarinoilla 
ja kuvilla. Facebookissa järjestömme historiaa konk-
retisoi auttajan tarina (Rakas päiväkirja) koko vuo-
den ajan.

Pääviestinä oli, että annamme satavuotiaalle Suo-
melle lahjaksi tuhansia uusia koulutettuja auttajia. 
Olemme olleet auttamassa satavuotiasta Suomea 
ja myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset auttavat 
yhdessä. Myös tulevaisuuden Suomi on turvallinen. 
Vuoden aikana vapaaehtoisemme kouluttivat yli 10 
000 uutta auttajaa ja kampanjan tavoite saavutettiin. 

Verkossa uutisoitiin myös esimerkiksi Turussa juh-
litusta 88-vuotisesta ensiapupäivystyksestä ja Kei-
teleelle, Nastolaan ja Hämeenkyröön perustetuista 
uusista ensiapuryhmistä. 

Samoja teemoja käsiteltiin myös muissa sisäi-
sen ja ulkoisen viestinnän kanavissa, mm. Jäsenleh-
dessämme Avun maailmassa, vapaaehtoisten Tässä 
ja Nyt -julkaisussa ja RedNetissä sekä nuorten blogi 
Henry Goes Livessa. 

Yleiskokous vaati ensiapukoulutusta 
kouluihin

Juhlavuotemme näkyi myös järjestömme yleiskoko-
uksessa, joka pidettiin kesäkuun alussa Helsingin 
Finlandia-talossa. Kansalaistorilla esiteltiin laajaa toi-
mintaamme koko viikon ajan.  

Yleiskokouksessa julkaistu kannanotto ensiapu-
koulutuksen saamisesta kaikkiin kouluihin nousi kat-
tavasti esille mediassa. Myös henkilövalinnat saivat 
julkisuutta.

Ensiavun ja muun valmiuden merkitys näkyi konk-
reettisena esimerkiksi vuoden lopulla Kainuussa 
sähkökatkojen takia annetun avun saamassa julki-
suudessa.

Nähdään! lanseerattiin ystävänpäivänä

Ystävätoiminnan uusi Nähdään! -teema sai myön-
teistä julkisuutta koko vuonna, eniten ystävänpäivän 
tienoilla. Teema muistuttaa siitä, että pienikin myön-
teinen ele voi auttaa. 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 2017

Yritysviestintätutkimus 3. sija 3. sija

Rohkea vaikuttaminen − vaikutamme 
inhimillisyyden puolesta 

Haluamme, että:

 • Punaisen Ristin jäsenyys on arvostettu kannanotto inhimillisyyden ja välittämisen puolesta.

 • Punainen Risti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti  
ja valtakunnallisesti.

 • asenteet yhteiskunnassa inhimillistyvät.

 • puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän  
ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntään yhteiskunnassa. 

Tavoite 3.1: Esiinnymme rohkeasti arvojemme  
ja periaatteidemme puolesta 
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Ystävänpäivänä kohdattiin monenlaisissa tapah-
tumissa. Viestinnässä kehotimme jokaista ihmistä 
osallistumaan yksinäisyyden torjumiseen. Kampan-
jan tavoitteena oli myös saada uusia ihmisiä ystävä-
toimintaan. 

Turvapaikanhakijat kiinnostivat edelleen

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja kotoutumi-
nen pysyivät edelleen näkyvänä teemana viestin-
nässä. Viestimme avoimesti sekä omissa kanavissa 
että mediassa muun muassa vastaanottotoiminnan 
taloudesta ja turvapaikanhakijoiden työelämään tu-
tustumisen hankkeesta. Otimme kantaa myös pape-
rittomien asemaan.

Rasisminvastainen viikko oli menestys

Rasismia vastaan toimittiin koko vuoden ajan. Ra-
sisminvastaisen viikon kampanjan tunnuksena oli 
#minäpäätän #jagbestämmer #idecide. Julkisuuden 
henkilöt, päättäjät, järjestöt, yritykset, uskonnolliset 
yhteisöt, oppilaitokset, kansalaiset, urheiluseurat ja 
lajiliitot sekä Yle olivat vahvasti mukana kampanjas-
sa. Rasisminvastaisiin tilaisuuksiin osallistui arviolta 
20 000 ihmistä vuoden aikana. 

Pakolaisteltta-vaikuttamiskampanja kiersi Suo-
mea 19 kertaa, erityisesti Oulun ja Lapin piireissä. 
Teltta tarjoaa sekä faktaa että aistielämyksiä maail-
man pakolaisuudesta. 

Syyria ja Bangladesh kiinnostivat mediaa

Syyrian sota sekä Bangladeshiin tulleet Rohingua-
pakolaiset kiinnostivat sekä mediaa että lahjoittajia. 
Viestinnässä kerrottiin myös Irakin ja Jemenin sodis-
ta sekä itäisen Afrikan ruokapulasta. Sekä keskus-
toimiston asiantuntijat että avustustyöntekijät olivat 
kysyttyjä niin mediassa kuin monenlaisissa tilaisuuk-
sissa. 

Pikku Kakkonen sai tunnustusta

Inhimillinen kädenojennus -tunnustus annettiin Pu-
naisen Ristin viikolla Ylen lastenohjelma Pikku Kak-
koselle. Tunnustuksen myönsi järjestömme hallitus.
 

Mitaleja annettiin 374 aktiiviselle Punaisen 
Ristin toimijalle

Tasavallan presidentti myönsi 68 kultaista, 69 hopeis-
ta ja 175 pronssista ansiomitalia. Lisäksi järjestömme 
hallitus myönsi 62 ansiomerkkiä.

Punainen Risti kannatti ydinaseiden 
hävittämistä

Humanitaarisen oikeuden edistämisessä keskityttiin 
viranomaisten tukemiseen ja kansainväliseen toimin-
taan. 

Rasismin vastaisen viikon avaustapahtumassa tanssittiin Oulussa kauppakeskus Valkeassa.
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Yhdessä Tanskan Punaisen Ristin kanssa järjes-
tettiin pohjoismainen seminaari. Siinä selviteltiin sitä, 
miten eri maissa toteutetaan Geneven sopimusten 1. 
lisäpöytäkirjan 36. artiklaa: uusien ja kehitteillä ole-
vien aseiden laillisuusarviointia. Tavoitteena on, et-
tä Suomeen saataisiin muodollinen mekanismi tähän.

Ukrainan Punaisen Ristin kanssa aloitettiin pro-
jekti, jonka tavoitteena on kehittää humanitaarisen 
oikeuden koulutusta Ukrainassa. Huhtikuussa pidet-
tiin peruskurssi noin 40 vapaaehtoiskokelaalle. Kesäl-
lä ja joulukuussa koulutettiin kouluttajia.

Punaisen Ristin ja Puolikuun valtuutettujen koko-
uksessa hyväksyttiin useita päätöslauselmia, jotka 
liittyivät humanitaariseen oikeuteen. Suomen Punai-
nen Risti osallistui aktiivisesti ydinaseiden kieltämi-
seen ja hävittämiseen tähtäävän toimintaohjelman 
tekemiseen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota huma-
nitaarisen oikeuden toimeenpanon vajavaisuuteen 
maailmassa. Huoleen yhtyi 14 kansallista yhdistystä, 
niistä 10 tekee työtään sotien keskellä.

Punainen Risti otti kantaa muun muassa 
sote-uudistukseen 

Punainen Risti antoi kymmeniä lausuntoja toimintam-
me eri osa-alueilta. 

Pelastuslain muuttaminen/hallituksen luonnos, 
15.12.2017: 

Punaisen Ristin mielestä on tärkeää, että kaikki resurs-
sit otetaan tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja niistä 
tehdään sopimukset. Samoin yhteiset koulutukset pa-
rantavat järjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa. 
Erityisen ajankohtaista on sisäministeriön rooli kan-
sainvälisen avun antamisessa ja vastaanotossa. 

Paperittomat/SPR:n valtuusto, 17.11.:

Paperittomille on turvattava turvallinen asuinpaikka, 
koulunkäynti, kiireellinen terveydenhuolto ja välttä-
mätön toimeentulo. Palveluiden on oltava aidosti saa-
tavilla. Tästä hyötyy yhteiskuntamme.

Lasten suojelu muuttoliikkeessä/eduskunnan sosiaali- 
ja terveysvaliokunta 13.9.:

Punainen Risti on huolissaan kansainvälistä suojelua 
saavien yksin tulleiden alaikäisten mahdollisuuksista 
löytää perheenjäseniään. Sillä on suora yhteys kotou-
tumiseen. Lisäksi alaikäiset ovat erityisen alttiita kai-
kenlaiselle hyväksikäytölle.   

Punainen Risti esittää, että Euroopan unioni ja val-
tiot edistävät perheenyhdistämisen mahdollisuuksia 
ja poistavat esteitä. Alaikäisten yksintulleiden oike-
usturvaa edistäisi muun muassa edustajien monito-
rointi. Yhteistyö eri hallintojen välillä edistäisi myös 
varhaista kotoutumista.

Järjestöjen kannanotto sote-uudistukseen 21.3.:

Kunnille on sote-laissa määrätty velvoite tehdä yh-
teistyötä järjestöjen kanssa. Mutta maakuntia koske-
vasta pykälästä velvoite puuttuu.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöt löytyvät sosiaalipalvelujen 
tuottajien pykälästä mutta hyvinvointia edistävä pe-
rustyö on unohtunut: noin 200 valtakunnallista sote-
järjestöä ja 10 000 yhdistystä, 500 000 vapaaehtoista. 
On varmistettava, että tämä kokonaisuus huomioi-
daan uudistuksessa kuntien ja maakuntien vastuita 
määriteltäessä.  

Mitä tarvitaan: Myös perustyötä tekevät järjestöt liite-
tään lakiin, lisätään velvoite yhteistyöstä sekä lisätään 
taloudellista avustusta järjestöille. Allekirjoittajina oli-
vat 10 järjestöä ja SOSTE.

www.punainenristi.fi/materiaali/lausuntoja

Huomioarvot nousivat sosiaalisessa 
mediassa

Toukokuussa käynnistettiin viestinnän kehittämisen 
projekti, jonka tavoitteena on uudistaa Punaisen Ris-
tin viestintä vastaamaan nopeasti muuttuvan viestin-
täympäristön tarpeita vastaavaksi. 

Kehittämisen painopisteenä oli sosiaalisen me-
dian viestintä. Siinä keskityttiin sisältöjen kohden-
tamiseen ja oikeaan ajastamiseen. Huomioarvot 
lähtivätkin nousuun. Julkaisuja tehtiin yli 3000. Nii-
den yhteinen tavoitettavuus nousi 14 miljoonaan. 

Digitaalisuus muuttaa palveluja ja viestintää

Vuoden 2016 syksystä saakka toimineen digiohjel-
man avulla SPR pyrkii hyödyntämään digitalisaation 
tarjoamia mahdollisuuksia. Digiohjelma keskittyy va-
paaehtoisten digitaalisten palveluiden ja verkkovies-
tinnän eri muotojen kehittämiseen. Ohjelmalla on 
koordinaatio- ja asiantuntijaryhmä, joka seuraa digi-
talisaation etenemistä, hyödyntää sitä uusien projek-
tien kehittämisessä ja pyrkii tukemaan työntekijöitä 
digitalisaatiosta aiheutuvan muutoksen hallinnassa. 

Julkisten verkkopalveluiden uudistaminen aloi-
tettiin tuottamalla juhlavuoden verkkosivusto, ke-
hittämällä järjestön sisäistä sähköpostiviestintää 
ja avustamalla muita työntekijöitä digitaalisuuteen 
liittyvien hankintojen kilpailuttamisessa. Digiohjel-
man jäsenet toimivat aktiivisina asiantuntijoina myös 
Oma Punainen Risti – vapaaehtoisten tietojärjestel-
män määrittelyvaiheessa. Myös uuden punainenristi.
fi -sivuston tekninen määrittely ja sisällön suunnitte-
lu aloitettiin.
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Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimilli-
syyden puolesta. Suomen Punaisen Ristin jäsen on 
mukana ainutlaatuisessa maailmanlaajuisessa ver-
kostossa. Mitä enemmän jäseniä, sitä tehokkaampaa 
on auttamistoimintamme. Jäsenmaksu mahdollistaa 
vapaaehtois- ja avustustyömme, ensiapukurssit, ys-
täväpalvelun ja paljon muuta toimintaa. Jäsenmaksun 
ansiosta kykenemme auttamaan kriisitilanteissa no-
peasti ja tehokkaasti sekä Suomessa että ulkomailla. 
Jäsenmaksut olivat vuosijäsen (yli 29 v.) 20 €, nuo-
risojäsen (alle 29 v.) 10 € / kalenterivuosija ainaisjä-
senyys 300 €. Jäsenetuina jäsenille toimitettiin neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvä Avun maailma -lehti. Li-
säksi jäsenet saivat alennusta muun muassa koulu-
tuksista.

Tammikuussa kerrottiin kouluyhteistyöstäm-
me Educa-messuilla. Kouluvierailujen sisältöjä uu-
distettiin muun muassa uusilla aineistoilla: ensiapu, 
Kiehumispiste-aineisto tueksi vihapuheesta ja suo-
malaisuudesta keskustelemiseen sekä uusi Riskien 
keskellä -aineisto globaalikasvatukseen.
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Jäsenmäärä	

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo Tulos 2015 Tulos 2017

Jäsenten määrä 86 000 86 611 80 536

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo Tavoite

Kouluyhteistyötä tekevien osastojen osuus kaikista osastoista 61% 59%

Tavoite 3.2: Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme 
uusia jäseniä 

Tavoite 3.3: Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita

Kouluvierailuja ja sosiaalisen median 
käyttöä tehostettiin

Nuorten viestintää tehostettiin sosiaalisessa 
mediassa, jonka seuraajien määrä kasvoi mark-
kinoinnin ansiosta. Nuorten blogisivustoa ja haa-
larimerkkikampanjaa jatkettiin. Vapaaehtoisille 
viestitettiin kuukausittain WhatsApp-listan kautta.

Jäsenmäärä on ollut kuitenkin jatkuvassa laskus-
sa. Haaste on huomioitu.

Jäsenmäärä
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Julkinen rahoitus 2017

Suomen Punaisen Ristin kotimaista ja kansainvälistä toimintaa rahoitetaan julkisin varoin.  
Merkittäviä strategisia kumppaneita ovat muun muassa Ulkoministeriö ja STEA. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

• Yleisavustus 364 000
• Nuorten turvatalo 945 000
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 696 000
• Maahanmuutto-ohjelma 354 000
• Päihdetyö 101 520
• Ei rasismille! –hanke 271 770
• Hiv-ohjelma 179 081
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke 76 552
• Täyttä elämää eläkkeellä –valmennus 171 000
• Omaishoitajien tukitoiminta 522 160 
• Ystävätoiminta: Länsi-Suomen piiri 66 397
• Pärjätään yhdessä 251 882
• Ystävävälityksen sähköinen ohjausjärjestelmä 226 633
• Nuorten itsenäistymisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen 74 144
• Mukana muutoksessa 18 806 
  
Yhteensä (STEA) 4 328 945

Viisi kaupunkia

• Nuorten turvatalot 1 062 000

Työ- ja elinkeinoministeriö

• Rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen 222 683

Maahanmuuttovirasto

• Pakolais- ja maahanmuuttotyö 279 886

Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Nuorisotoiminta 110 000
• Nuorten ensiaputoiminnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa 92 748

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

• Starttivoimaa 110 423

Aluehallintovirasto

• Liikunnallisen toiminnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa 92 557

Sosiaali- ja terveysministeriö

• Kesäkumi-kampanja 20 000

Opintotoiminnan keskusliitto
• Koulutus 10 050

Ulkoministeriö

• Humanitaarinen oikeus 50 000
• Kansainvälinen toiminta 17 407 000

Euroopan unioni

• Kansainvälinen toiminta 140 000

ECHO, Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto

• Kansainvälinen toiminta 2 225 000
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1. Antti Ahlströmin rahasto 

Rahaston käyttötarkoitus: Harkinnan mukaan sairai-
den ja apua tarvitsevien auttamiseen 

Käyttö vuonna 2017

Ystävätoiminnan henkilöstökulut olivat 22 860,73 eu-
roa. Koulutuksen kehittämiseen ja sen materiaaleihin 
käytettiin 5 967,00 euroa. Vankilavierailutoimintaan 
käytettiin 9 047,97 euroa. Terveyspisteiden toimin-
taan liittyvät henkilöstökulut olivat yhteensä 5 516,12 
euroa. Toiminnan kehittämisen kulut olivat 7 727,82 
euroa. Valtakunnallisiin koulutuspäiviin käytettiin 15 
929,92 euroa ja alueellisiin terveyspistepäiviin 826,14 
euroa.

Toiminta

Ystävätoiminnan kehittäminen

• Ystävätoimintaa kehitettiin ja suunniteltiin. Piiri-
en järjestämää toimintaa tuettiin. Monimuotoisen 
ystävätoiminnan koordinaatioryhmä kokoontui 
neljä kertaa seuraamaan, arvioimaan ja kehittä-
mään monimuotoista ystävätoimintaa. Työaika-
kuluja. 

• Ystävätoiminnan peruskurssin ja jatkokurssin ai-
neistot uudistettiin. Ulkopuolinen asiantuntija 
auttoi.  

• Vankilavierailijapäivät järjestettiin Hämeenlinnas-
sa 1.-2.12. Osallistujia oli 66 (piirien vapaaehtoi-
sia ja työntekijöitä, vankiloiden edustajia, muiden 
järjestöjen toimijoita). Taloudellinen tuki käytet-
tiin tilojen vuokraan, ruokailuihin sekä luennoit-
sijoiden palkkioihin ja matkakuluihin. 

Perustelut:

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa tuetaan noin 30 
000 yksinäistä ihmistä, joista pääosa on ikääntynei-
tä, usein huonokuntoisia ihmisiä. Ystävät vierailevat 
kodeissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa. 

Ystävätoiminnan koulutusaineistot uudistettiin 
vastaamaan tarpeita. Uusissa aineistoissa on kiinni-
tetty enemmän huomiota motivointiin sekä toimin-
nan merkityksen avaamiseen. Yksinäisyys ilmiönä ja 
yksinäisyyden kokemusten pohtiminen koulutukses-
sa auttaa ymmärtämään ystävätoiminnan tarpeen ja 
innostaa toimintaan. Aineistot uudistettiin yhteis-
työssä piirien kanssa. 

Vankilavierailijat kohtaavat työssään apua tar-
vitsevia vankeja, joiden luona ei välttämättä vierai-
le kukaan muu. Toiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä 
ja vierailijoiden kouluttamista. Joka toinen vuosi pi-

Selvitys omakatteisten rahastojen käytöstä vuonna 2017 

dettävillä vankilavierailijapäivillä käsitellään ajankoh-
taisia aiheita sekä pohditaan yhdessä kehittämisen 
suuntaa. 

Terveyspisteet ja niiden toiminnan kehittäminen 

Terveyspistetoiminnan kehittäminen valtakunnalli-
sesti sekä tuki piireille, että vapaaehtoisille. Toimin-
nan ohjaus- ja kehittämistyöpajoja pidettiin neljässä 
piirissä. Työaika- ja matkakuluja, joista palkkakuluihin 
kohdentui 5 500 euroa.

Vapaaehtoisten terveyspistetoimijoiden täyden-
nyskoulutus- ja virkistyspäivät pidettiin 7. – 8.10. 
Original Sokos Hotel Vantaalla. Osallistujia oli 64, kah-
deksan piirin alueelta. Koulutuspäivillä oli viisi ulko-
puolista luennoitsijaa ja aiheet oli valittu tukemaan 
toimintaa ja ohjausta terveyspisteissä. 

Kustannukset olivat 16 000 euroa. Siihen sisältyi-
vät tuki matka- ja majoituskuluista, koulutuspäivien 
ohjelma ja teatterikäynti vapaaehtoisille sekä luen-
noitsijoiden palkkiot. Tilaisuus tarjottiin kahdelle va-
paaehtoiselle per osasto (terveyspiste).

• Toiminnan kehittämiseksi päivitettiin aineisto-
ja terveyspisteissä kävijöille sekä markkinointiin 
liittyviä materiaaleja. Lisäksi tuotettiin kaksikie-
lisiä kylttejä terveyspisteisiin. 

• Yhden piirin alueelle perustettiin monikulttuuri-
nen terveyspiste. Useassa vastaanottokeskuk-
sessa toimi liikkuva terveyspiste.

Perustelut:
Suomen Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on täy-
sin vapaaehtoisten toimijoiden toteuttamaa, matalan 
kynnyksen toimintaa. Siinä neuvotaan ja tuetaan ih-
misiä pitämään huolta itsestään ja muista. Terveys-
pisteitä oli vuonna 70, 47 osastossa. Niissä toimi 340 
vapaaehtoista. Asiakkaiden käyntejä oli lähes 10 000. 
Terveyspisteistä vastaa aina vapaaehtoinen, jolla on 
terveydenhuollon koulutus.



37

2. Olga ja Jalmari Välimaan rahasto 

Rahaston käyttötarkoitus: vanhus-ja ystävätoimin-
taan 

Käyttö vuonna 2017 

Toteutus

Kulut olivat yhteensä 13 000 euroa, joista henkilös-
tökuluja oli 8 451,10 euroa ja koulutus- ja materiaali-
kuluja 4 548,90 euroa. 

Toiminta
• Sosiaalipalvelukouluttajien koulutus: välineosa 

3.–4.11. Helsingissä, sisältöosa 25.–26.11. Helsin-
gissä, 13 osallistujaa

• Täydennyskoulutus 21.–22.1., 16 osallistujaa
• Koulutus- ym. materiaalit, mm. käännökset

Perustelut
Sosiaalipalvelukouluttajien koulutus järjestetään vuo-
sittain marraskuussa Helsingissä. Myös täydennys-
koulutus järjestetään vuosittain. 

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset kohtaavat vuosit-
tain noin 30 000 yksinäisyyttä kokevaa ihmistä, joista 
suurin osa on ikäihmisiä. Koulutusta uusittiin vuon-
na 2017. 

3. Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra von 
Troilin rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: Suomen Punaisen Ristin 
sodan ja rauhan aikaiseen toimintaan

Käyttö vuonna 2017 

Rahastosta oli suunniteltu käytettäväksi 35 000,00 
euroa KOMIA! valtakunnalliseen ensiapuleiriin. Koska 
leiri ei toteutunut, käytettiin avustusta muun toimin-
nan kehittämiseen seuraavasti, yhteensä 29 084,23 
euroa.
• Ensivastetoiminnan kehittäminen ja valtakun-

nallinen ensiauttajien harjoitusviikonloppu 28.- 
29.10.2017: 10 019,48 euroa

• Rinnepäivystyksen valtakunnallinen kehittämi-
nen 6 366,15 euroa

• Uusien ensiapuryhmien starttipaketit ja muu tu-
keminen 10 679,11 euroa

• KOMIA-leirin suunnittelukulut ja vuonna 2018 jär-
jestettävän ensiavun SM-kilpailun suunnitteluku-
lut: 2019,49 euroa

4. Jaakko Bascharoffin rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: Huuli- ja suulakihalkeami-
en sekä puhevikaisten hoidon tehostamiseen, mm. 
lääkärien ja puheterapeuttien kouluttamiseen 

Käyttö vuonna 2017
Rahastosta käytettiin varoja vuonna 2017 yhteensä 
15 301,72 euroa.

Avustuksia täydentävään koulutukseen myönnet-
tiin 10 kertaa. Niitä käytti kuusi lääkäriä ja kaksi pu-
heterapeuttia. 

Avustusta annettiin

• Matkakuluihin, majoitukseen, osallistumismak-
suihin ja muihin matkakuluihin)

5. Minna Emilia Friskin rahasto 
Rahaston käyttötarkoitus: sotasokeitten avustami-
seen

Käyttö vuonna 2017
Rahastosta käytettiin varoja vuonna 2017 yhteensä 
35 600,00 euroa.

Avustukset viidelle sotasokealle jaettiin yhteis-
työssä Sotasokeat ry:n kanssa.

6. Julius ja Irene Friskin rahasto

Käyttötarkoitus: sotasokeitten avustamiseen

Käyttö vuonna 2017 
Rahastosta käytettiin varoja yhteensä 3400,00 eu-
roa.

Avustukset yhdelle sotasokealle jaettiin yhteis-
työssä Sotasokeat ry:n kanssa 

 
7. Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin 
rahasto

Rahaston käyttötarkoitus: Helsinkiläisten sotainvali-
dien avustamiseen 

Käyttö vuonna 2017 
Rahastosta käytettiin varoja yhteensä 17 000 euroa.

Avustukset sotainvalideille jaettiin yhteistyössä 
Sotainvalidien veljesliiton Helsingin piirin kanssa. 

8. Dahlströmin rahasto
Tuotto siirrettiin Suomen Punaisen Ristin katastrofi-
rahastoon.
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TILINPÄÄTÖS

4 

TILINPÄÄTÖS 
Tase 
 

TASE      31.12.2017   31.12.2016  
V A S T A A V A A        
        
PYSYVÄT VASTAAVAT       
Aineettomat hyödykkeet       
 Aineettomat oikeudet   2 790 975,00  4 163 434,80  
        
Aineelliset hyödykkeet       
 Maa-alueet   84 093,96  84 093,96   
 Rakennukset ja rakennelmat   1 989 143,66  2 092 776,86   
 Koneet ja kalusto   2 592 521,08  2 890 013,06   
 Ennakkomaksut ja muut kesken-        
 eräiset hankinnat   1 852 727,33 6 518 486,03 510 647,73 5 577 531,61  
        
Käyttöomaisuusarvopaperit  1 380 930,08  1 386 460,14  
        
          
Sijoitukset         
 Maa-alueet  259 254,28  211 254,28   
 Rakennukset ja rakennelmat  712 008,19  720 230,71   

 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 500,00  0,00   
 Muut osakkeet ja osuudet 96 801 550,52 97 775 312,99 91 678 521,43 92 610 006,42  
            
OMAKATTEISET RAHASTOT          
 Arvopaperit   5 506 456,54  5 238 354,85   
 Pankkisaamiset 118 498,78 5 624 955,32 280 785,60 5 519 140,45  
        
VAIHTUVAT VASTAAVAT       
        
 Vaihto-omaisuus       
Tavarat    7 671 983,19   7 668 557,67  
        
Saamiset       
Pitkäaikaiset      
 Muut saamiset    1 398 816,28   1 238 966,17  
        
Lyhytaikaiset         
 Myyntisaamiset järjestön sisäiset 536 267,27  1 809 276,33   
 Myyntisaamiset  6 204 902,65   6 065 505,78    
 Muut saamiset  5 088 336,15   5 844 967,82    
 Siirtosaamiset  2 765 534,60 14 595 040,67 4 445 685,66 18 165 435,59  
          
Rahat ja pankkisaamiset    33 083 224,40   35 785 889,03  
        
V A S T A A V A A     Y H T E E N S Ä 170 839 723,96  172 115 421,88  

          
        
           

  

5 

 
 
 
 
V A S T A T T A V A A           
          
OMA PÄÄOMA          
Sidotut rahastot      
 Omakatteiset rahastot  4 852 048,62   4 564 715,46    
   Käyvän arvon rahasto 633 833,27   739 323,09    
 Katastrofirahasto 21 582 754,92 27 068 636,81 19 724 835,63 25 028 874,18  
Muut rahastot        
 Veripalvelurahasto  23 546 309,70  23 546 309,70   
 Yhteistoimintarahasto 630 545,00  630 545,00   
 Käyvän arvon rahasto 5 187 833,04 29 364 687,74 6 506 686,19 30 683 540,89  
        
  Edellisten tilikausien voitto 48 525 706,72   44 375 776,28    
  Tilikauden ali-/ylijäämä 4 564 481,87 53 090 188,59 4 149 930,44 48 525 706,72  
          
VIERAS PÄÄOMA           
        
Pitkäaikainen       
  Rahoituslaitoslainat   18 107,25  20 036 214,38  
        
Lyhytaikainen         
           
 Rahoituslaitoslainat 28 824 142,84  8 824 142,84   
 Järjestöpankkilaina 1 650 796,62  1 724 002,66   
 Saadut ennakot 1 100 746,23   2 223 847,65    
 Ostovelat piireille 775 781,53   1 028 536,96    
 Ostovelat  4 779 007,24   4 394 138,15    
 Muut velat 13 399 362,22   18 802 992,78    
 Siirtovelat  10 768 266,89 61 298 103,57 10 843 424,67 47 841 085,71  
            
        
V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä  170 839 723,96  172 115 421,88  
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V A S T A T T A V A A           
          
OMA PÄÄOMA          
Sidotut rahastot      
 Omakatteiset rahastot  4 852 048,62   4 564 715,46    
   Käyvän arvon rahasto 633 833,27   739 323,09    
 Katastrofirahasto 21 582 754,92 27 068 636,81 19 724 835,63 25 028 874,18  
Muut rahastot        
 Veripalvelurahasto  23 546 309,70  23 546 309,70   
 Yhteistoimintarahasto 630 545,00  630 545,00   
 Käyvän arvon rahasto 5 187 833,04 29 364 687,74 6 506 686,19 30 683 540,89  
        
  Edellisten tilikausien voitto 48 525 706,72   44 375 776,28    
  Tilikauden ali-/ylijäämä 4 564 481,87 53 090 188,59 4 149 930,44 48 525 706,72  
          
VIERAS PÄÄOMA           
        
Pitkäaikainen       
  Rahoituslaitoslainat   18 107,25  20 036 214,38  
        
Lyhytaikainen         
           
 Rahoituslaitoslainat 28 824 142,84  8 824 142,84   
 Järjestöpankkilaina 1 650 796,62  1 724 002,66   
 Saadut ennakot 1 100 746,23   2 223 847,65    
 Ostovelat piireille 775 781,53   1 028 536,96    
 Ostovelat  4 779 007,24   4 394 138,15    
 Muut velat 13 399 362,22   18 802 992,78    
 Siirtovelat  10 768 266,89 61 298 103,57 10 843 424,67 47 841 085,71  
            
        
V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä  170 839 723,96  172 115 421,88  
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Tuloslaskelma 
 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 

   
Varsinainen toiminta    
   
Tuotot  107 035 417,34 110 056 589,08 
    
Kulut    
  Henkilöstökulut  -44 762 855,88 -45 140 854,55 
  Poistot  -2 967 097,19 -2 455 109,78 
  Muut kulut  -75 369 667,06 -76 427 373,47 
  Katetaan katastrofirahasto 9 045 899,66 6 937 618,81 

   
Varsinaisen toiminnan jäämä -7 018 303,13 -7 029 129,91 
    
   
Varainhankinta    
   
  Lahjoitukset, katastrofirahasto 11 280 620,40 10 654 996,14 
  Jäsenmaksut  245 211,00 249 480,80 
  Muut tuotot  8 246 171,28 8 594 444,89 

   
  Keräyskulut, katastrofirahasto -1 702 642,52 -1 409 392,08 
  Muut kulut  -3 427 238,55 -2 811 565,73 

   
Varainhankinnan jäämä 14 642 121,61 15 277 964,02 

     
   
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
   
  Tuotot  9 530 962,32 8 179 242,61 
  Kulut  -1 763 316,82 -2 514 457,63 

   
Sijoitustoiminnan jäämä 7 767 645,50 5 664 784,98 

   
   
Satunnaiset tuotot     
Yleisavustukset 364 000,00 364 000,00 

   
Tilikauden tulos  15 755 463,98 14 277 619,09 

   
Katastrofirahasto siirto  -10 903 648,95 -10 072 152,20 
Omakatteiset rahastot siirto -287 333,16 -55 536,45 

   
Tilikauden ali-/ylijäämä 4 564 481,87 4 149 930,44 
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Rahoituslaskelma 
 2017 2016 

Toiminnan rahavirta   
Varsinaisen toiminnan rahavirta   
Varsinaisen toiminnan tuotot 107 035 417,34 110 056 589,08 

Varsinaisen toiminnan kulut -123 099 620,13 -124 023 337,80 

 Lyhytaikaisten korottomien    
saamisten muutos 3 795 675,36 2 619 856,25 

Lyhytaikaisten korottomien   
velkojen muutos -1 015 362,33 -5 037 127,96 

Poistot 2 967 097,19 2 101 351,56 

Varastonmuutos -135 710,98 -280 898,26 

Muut oikaisut 29 383,06 79 400,75 

Varsinaisen toiminnan rahavirta yhteensä -10 423 120,49 -14 484 166,38 

   
Varainhankinnan rahavirta   
Varainhankinnan tuotot 19 772 002,68 19 498 921,83 

Varainhankinnan kulut -5 129 881,07 -4 220 957,81 

 Lyhytaikaisten korottomien    
saamisten muutos -218 746,59 -1 694 965,04 

Lyhytaikaisten korottomien   
velkojen muutos -256 744,08 1 387 598,98 

Varastonmuutos 132 285,46 50 834,68 

Varainhankinnan rahavirta yhteensä 14 298 916,40 15 021 432,64 

   
Investointien rahavirta   
Investoinnit käyttöomaisuuteen   
Käyttöomaisuushankinnat -1 185 657,97 -2 953 890,93 

Keskeneräisten käyttöomaisuuhankintojen muutos -1 342 079,60 488 533,59 

Investoinnit sijoitusomaisuuteen   
Korko-, osinko- ja muut sijoutusomaisuuden tuotot 2 502 691,24 3 000 639,36 

Sijoitusomaisuuden kulut -1 526 499,06 -1 420 778,26 

Annetut pääomalainat -252 000,00 0,00 

 Lyhytaikaisten korottomien    
saamisten muutos 22 732,15 -50 436,72 

Sijoitusomaisuuden ostot -8 336 853,86 -9 544 623,42 

Sijoitusomaisuuden myynnit 8 267 050,92 7 331 138,10 

Investointien rahavirta yhteensä -1 850 616,18 -3 149 418,28 

   
Rahoituksen rahavirta   
Lainojen lyhennykset -24 142,84 -924 142,84 

Lainojen takaisinmaksu -73 206,04 -124 490,40 

Järjestötili -5 156 782,30 14 487 067,00 

Rahoituksen rahavirta yhteensä -5 254 131,18 13 438 433,76 

   
Yleisavustus 364 000,00 364 000,00 

   
Rahavirta yhteensä -2 864 951,45 11 190 281,74 

   
   
Rahavarat 1.1 36 066 674,63 24 876 392,89 

Rahavarojen muutos -2 864 951,45 11 190 281,74 

Rahavarat 31.12 33 201 723,18 36 066 674,63 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2017

Pysyvät vastaavat ja poistot

Rahoitusvälineet:      
SPR soveltaa KPL 5:2a§:n mukaista menetelmää, jossa ne rahoitusvälineet, joiden arvostaminen käy-
pään arvoon on sallittua, arvostetaan taseessa käypään arvoon. Käypänä arvona käytetään rahoi-
tusvälineen 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 omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon, 
koska kyseessä ovat sellaiset taseen vastaaviin merkityt rahoitusvälineet, joita ei pidetä kaupankäyn-
titarkoituksessa. 
   
Muut rahoitusvälineet, esimerkiksi osakeindeksilainat, arvostetaan hankintamenoon.
   
Koronvaihtosopimuksilla on suojattu euribor-sidonnaisia lainoja kiinteillä koroilla. Koronvaihtosopimus-
ten käypä arvo on kirjattu kirjanpitoon.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet:
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennet-
tynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan.

Muiden omistuksessa oleviin vuokrattuihin tiloihin tehdyt perusparannusmenot kirjataan kuluksi.

Investointeihin saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi

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

Poistot perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ja ovat seuraavat:

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

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
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Saadut avustukset, testamentit ja lahjoitukset      
STEA:lta saatu toiminta-avustus on esitetty tuloslaskelman erässä ”yleisavustukset”

Projektiavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin. Näistä avustuksista on tuloutettu toteutu-
neita kuluja vastaava osuus.

Käyttämättömät avustukset on kirjattu siirtovelkoihin ja saatuihin ennakkomaksuihin sekä tilittämättö-
mät 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 olen-
naisuuden periaate huomioiden ole kohdistettu toiminnanaloille, sekä keskustoimiston kautta tuotet-
tujen hallinnollisten palveluiden yhteismäärät.

Rahastot      

Sidotut rahastot      
Sidottu rahasto muodostetaan taseeseen, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulkopuolisella tah-
donilmaisulla on merkittävästi rajoitettu. Suomen Punaisen Ristin hallintoelinten toimintavapautta va-
rojen käyttämisen suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena rahastona, mikäli niiden varoja
on edellytetty hoidettavaksi erillään muista varoista. Sidottujen rahastojen varojen käyttö sekä näi-
den realisoitumattomat ja realisoituneet tuotot kohdistetaan rahastojen pääomaan. Siirrot sidottuihin 
rahastoihin sekä rahastojen käyttö esitetään tilinpäätöksessä omalla rivillään ennen Tilikauden ylijää-
mä/ alijäämä riviä.

Suomen Punaisen 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 vastaanot-
taa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Rahastoon otetaan vastaan kohdennettuja lahjoituksia vain Punaisen 
Ristin toimintaperiaatteiden mukaiseen toimintaan. Lahjoitetut varat on käytettävä ilmoitettuun tar-
koitukseen.

Rahaston käyttö esitetään varsinaisen toiminnan kyseisen toiminnan alan ryhmässä. Rahaston kartut-
tamisesta muodostunut ylijäämä siirretään rahastoon tilinpäätössiirtona ennen tilikauden ylijäämää.

Keräyskuluprosentin (15%) ylittyessä ylimenevä osuus katetaan järjestön muilla varoilla.

Muut rahastot
Muut rahastot eivät ole käyttötarkoitukseltaan sidottuja.

Käyvän arvon rahastoon kirjataan ei kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden käy-
vän arvon realisoitumaton muutos, kuten esitetty laadintaperiaatteiden rahoitusvälineet-kohdassa.

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 Kont-
ti-ketjun tulokseen ja kunkin vuoden hyväksyttyyn tuotonjakomalliin. Rahastoitava osuus ja rahaston 
käyttö käsitellään oman pääoman sisäisenä siirtona.
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT    

     2017 2016 

 1. Varsinainen toiminta    

        

 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä   107 035 417,34 110 056 589,08 

        

     Kotimaan valmius     

    Tuotot    

   STEA-tuotot  947 881,54 881 596,52 

   Muut tuotot  225 691,38 122 501,64 

   Tuotot yhteensä  1 173 572,92 1 004 098,16 

  Kulut     

   Henkilöstökulut   703 126,67 702 750,46 

   Muut kulut  1 291 110,55 1 210 006,09 

   Kulut yhteensä  1 994 237,22 1 912 756,55 

   Katetaan katastrofirahastosta  588 592,75 -615 486,03 

     Kotimaan valmius yhteensä  -232 071,55 -293 172,36 

        

     Kansainvälinen toiminta     

    Tuotot     

   Avustukset valtiolta  17 407 372,17 17 521 940,10 

   Muut tuotot  4 114 465,02 6 210 940,12 

   Tuotot yhteensä  21 521 837,19 23 732 880,22 

  Kulut     

   Henkilöstökulut   5 712 357,97 5 597 605,81 

   Raha- ja materiaaliapu  24 257 546,82 24 375 700,99 

   Avustustoiminta yhteensä  29 969 904,79 29 973 306,80 

   Katetaan katastrofirahastosta  8 342 658,63 -6 287 547,89 

     Kansainvälinen toiminta yhteensä  -105 408,97 47 121,31 

        

     Sosiaali- ja terveyspalvelut     

    Tuotot    

   STEA-tuotot  1 979 113,34 1 922 054,85 

   Avustukset valtiolta  939 796,82 1 343 572,88 

   Muut tuotot  888 289,86 1 680 957,23 

   Tuotot yhteensä  3 807 200,02 4 946 584,96 

  Kulut     

   Henkilöstökulut   1 856 491,33 2 153 864,43 

   Muut kulut  2 647 346,62 3 530 846,73 

   Kulut yhteensä  4 503 837,95 5 684 711,16 

   Katetaan katastrofirahastosta  114 648,28 -34 584,89 

     Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä  -581 989,65 -703 541,31 

       

        

 
     
Turvatalot      

    Tuotot    

   STEA-tuotot  1 019 144,00 997 273,28 

   Avustukset kunnilta  1 062 000,00 1 060 548,00 

   Muut tuotot  35 475,54 73 668,67 

   Tuotot yhteensä  2 116 619,54 2 131 489,95 

  Kulut     

   Henkilöstökulut   2 151 515,07 2 092 385,86 

   Muut kulut  387 260,39 554 567,04 

   Kulut yhteensä  2 538 775,46 2 646 952,90 

     Turvatalot yhteensä  -422 155,92 -515 462,95 
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     Kontti-ketju    

    Tuotot     

   Myynti  12 669 385,64 11 555 911,22 

   Avustukset valtiolta  1 080 507,94 1 208 527,36 

   Muut tuotot  163 987,16 183 980,00 

   Tuotot yhteensä  13 913 880,74 12 948 418,58 

  Kulut     

   Henkilöstökulut   4 113 559,13 3 635 188,20 

   Muut kulut  5 299 470,24 5 470 308,11 

   Piirien osuus tuloksesta  1 138 000,00 1 138 000,00 

   Poistot  62 591,89 84 830,11 

   Katastrofirahaston osuus tuloksesta  1 420 232,36 1 207 690,15 

   Kulut yhteensä  12 033 853,62 11 536 016,57 

     Kontti-ketju yhteensä  1 880 027,12 1 412 402,01 

        

     Veripalvelu       

    Tuotot    

   Liikevaihto  60 568 647,22 61 322 733,91 

   Toiminnan muut tuotot  1 791 837,35 2 176 650,47 

   Tuotot yhteensä  62 360 484,57 63 499 384,38 

  Kulut     

   Varastonmuutos   -140 507,00 

   Henkilöstökulut   23 900 937,84 24 663 993,61 

   Materiaalit ja palvelut  15 794 947,29 15 650 786,66 

   Vuokrat  4 694 206,38 4 849 513,49 

   Poistot  2 432 474,20 1 939 003,27 

   Muut kulut  12 815 529,57 13 697 182,38 

   Kulut yhteensä  59 638 095,28 60 659 972,41 

     Veripalvelun jäämä  2 722 389,29 2 839 411,97 

        

     Järjestötoiminta ja keskustoimistopalvelut       

    Tuotot    

   STEA-tuotot  18 806,19 13 994,13 

   Muut tuotot  2 123 016,17 1 779 738,70 

   Tuotot yhteensä  2 141 822,36 1 793 732,83 

  Kulut     

   Henkilöstökulut   6 324 867,87 6 295 066,18 

   Poistot  472 031,10 431 276,40 

   Muut kulut  5 624 016,84 4 883 278,83 

   Kulut yhteensä  12 420 915,81 11 609 621,41 

     Avustustoimintaa tukeva toiminta yhteensä  -10 279 093,45 -9 815 888,58 

         

        

 Tuotto-/Kulujäämä  -7 018 303,13 -7 029 129,91 
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  2. Sijoitus- ja rahoitustoiminta    

        

   Tuotot    

     Osinkotuotot   128 847,03 100 383,82 

    Vuokratuotot  2 369 589,04 2 740 430,49 

    Korkotuotot  55 891,67 51 886,45 

   Luovutusvoitto  6 621 754,73 4 850 165,59 

   Muut tuotot  354 879,85 436 376,26 

   Tuotot yhteensä  9 530 962,32 8 179 242,61 

  Kulut       

   Korkokulut  379 207,22 883 166,82 

   Luovutustappio  270 643,48 624 696,76 

   Muut kulut  1 113 466,12 1 006 594,05 

   Kulut yhteensä  1 763 316,82 2 514 457,63 

        

 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä  7 767 645,50 5 664 784,98 

       

       

 3. Jäsenmaksut     

       

  Keskustoimisto  245 211,00 249 495,80 

  Piirit ja osastot  1 024 910,00 1 058 668,20 

  Koko järjestön jäsenmaksut  1 270 121,00 1 308 164,00 

        

        

  4. Tilintarkastajan palkkiot    

  1. Tilintarkastuspalkkiot  85 394,28 67 000,00 

  2. Avustustilityspalkkiot  38 587,63 134 661,42 

  3. Veropalvelut  42 858,66 4 914,00 

  4. Muut palkkiot  92 937,10 171 316,36 

  Yhteensä  259 777,67 377 891,78 

       

 5. Henkilöstökulut yhteensä    

  Palkat   35 280 603,81 34 295 369,18 

  Palkkiot  208 295,62 211 992,10 

  Eläkekulut  7 263 993,19 7 728 313,02 

  Muut henkilösivukulut  2 009 963,26 2 905 180,25 

  Tuloslaskelman henkilöstökulut  44 762 855,88 45 140 854,55 

       

                Keskimääräinen henkilölukumäärä      

       

  Keskustoimisto  259 239 

  Turvatalot  45 46 

  Kontti-toiminta  87 69 

  Veripalvelu  510 504 

     901 858 
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT     

       

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:     

         

  1. Pysyvien vastaavien muutokset  2017 2016 

   Aineettomat oikeudet      

   Menojäännös 1.1.  4 163 434,80 3 877 961,75 

   Lisäykset  555 072,05 1 839 917,48 

   Menojäännös ennen poistoja  4 718 506,85 5 717 879,23 

   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -1 551 745,34 -1 554 444,43 

   Arvonalennukset  -375 786,51 0,00 

   Menojäännös 31.12.  2 790 975,00 4 163 434,80 

        

   Rakennukset ja rakennelmat    

   Menojäännös 1.1.  2 092 776,86 2 196 410,06 

   Menojäännös ennen poistoja  2 092 776,86 2 196 410,06 

   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -103 633,20 -103 633,20 

   Menojäännös 31.12.  1 989 143,66 2 092 776,86 

        

  Koneet ja kalusto    

   Menojäännös 1.1.  2 890 013,06 2 564 886,47 

   Lisäykset  630 217,65 1 113 973,45 

   Menojäännös ennen poistoja  3 520 230,71 3 678 859,92 

   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -927 709,63 -788 846,86 

   Menojäännös 31.12.  2 592 521,08 2 890 013,06 

        

  Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset     

  hankinnat    

   Menojäännös 1.1.  510 647,73 999 181,32 

   Lisäykset  1 809 844,07 510 647,73 

   Vähennykset  -467 764,47 -999 181,32 

   Menojäännös 31.12.  1 852 727,33 510 647,73 

       

  Sijoituskiinteistöt    

   Menojäännös 1.1.  720 230,71 728 795,83 

   Menojäännös ennen poistoja  720 230,71 728 795,83 

   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -8 222,51 -8 565,12 

   Menojäännös 31.12.  712 008,20 720 230,71 
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  2. Muut osakkeet ja osuudet    

        

       Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet     

       

  Korkorahastot     

   Käypä arvo   50 632 370,23 48 009 646,40 

   Hankinta-arvo   48 761 393,90 45 863 953,21 

   Erotus  1 870 976,33 2 145 693,19 

        

  Osakkeet ja osakerahastot     

   Käypä arvo   36 235 950,39 33 810 645,12 

   Hankinta-arvo  32 919 093,67 29 449 652,12 

   Erotus  3 316 856,72 4 360 993,00 

        

   Käypä arvo yhteensä  86 868 320,62 81 820 291,52 

   Käyvän arvon rahaston muutos  -1 318 853,50 -550 966,70 

       

  Suomen Punaisen Ristin rahoitusinstrumentit on luokiteltu kolmelle tasolle IFRS 

  tilinpäätösstandardeissa määrättävällä tavalla. Hierarkiatasoon 1 kuuluvat  

  rahoitusinstrumentit, joilla on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta. 

  Tasoon 2 luetaan instrumentit, joiden arvonmäärityksessä on käytetty suoraan 

  havainnoitavissa olevia markkinahintoja ja tasoon 3 instrumentit, joiden   

  arvonmääritykseen suoria markkinahintoja ei ole käytettävissä. Taso 1 sisältää esimerkiksi 

  pörssinoteeratut osakkeet, taso 2 korolliset velat ja johdannaiset ja taso 3 sijoitukset 

  noteeraamattomiin osakkeisiin ja rahastoihin.     

       

  Toistuvasti määritettävät käyvät arvot 31.12.2017 Taso  
Kirjanpitoarvo 

2016 

  Rahoitusvarat    

       

  Myytävissä olevat rahoitusvarat    

   Korkorahastot 1 50 632 370,23 48 009 646,40 

   Osakerahastot 1 36 235 950,39 33 810 645,12 

  Rahoitusvarat yhteensä  86 868 320,62 81 820 291,52 

       

  Toistuvasti määritettävät käyvät arvot 31.12.2016 Taso  
Kirjanpitoarvo 

2015 

  Rahoitusvarat    

       

  Myytävissä olevat rahoitusvarat    

   Korkorahastot 1 48 009 646,40 42 332 376,56 

   Osakerahastot 1 33 810 645,12 33 267 802,93 

  Rahoitusvarat yhteensä  81 820 291,52 75 600 179,49 

       

  Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja tilikauden aikana.   

       

       

  

Suomen Punaisen Ristin rahoitusinstrumentit on luokiteltu kolmelle tasolle IFRS tilinpäätösstandardeissa määrättävällä ta-
valla. Hierarkiatasoon 1 kuuluvat rahoitusinstrumentit, joilla on olemassa aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta. 
Tasoon 2 luetaan instrumentit, joiden arvonmäärityksessä on käytetty suoraan havainnoitavissa olevia markkinahintoja ja 
tasoon 3 instrumentit, joiden arvonmääritykseen suoria markkinahintoja ei ole käytettävissä. Taso 1 sisältää esimerkiksi 
pörssinoteeratut osakkeet, taso 2 korolliset velat ja johdannaiset ja taso 3 sijoitukset noteeraamattomiin osakkeisiin ja 
rahastoihin.
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       Muut osakkeet ja osuudet     

       

       

  Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet    

   Kirjanpitoarvo  8 633 529,57 8 568 529,57 

       

  Muut osakkeet ja osuudet    

   Kirjanpitoarvo  1 380 930,08 1 386 460,14 

       

  Muut arvopaperit    

   Kirjanpitoarvo  1 302 200,34 1 289 700,34 

       

       

  Yhteensä  98 184 980,61 93 064 981,57 

        

     Omistukset muissa yrityksissä     

       

  Nimi, Kotipaikka Osuus Oma pääoma Tulos 

  Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsinki 25 % 288 430,42 278 460,42 

       

          

 3. Siirtosaamiset     

         

         

  Saamiset ministeriöltä  361 058,83 887 052,64 

  EU/ECHO:lta saamisia  460 748,11 1 137 356,00 

  Työmarkkinatuet  9 611,72 39 946,61 

  Keskustoimiston muut siirtosaamiset yhteensä  530 435,16 526 579,68 

  Kontti-ketjun siirtosaamiset  700 259,43 745 074,00 

  Veripalvelun siirtosaamiset  690 967,30 1 108 514,73 

   Yhteensä   2 753 080,55 4 444 523,66 

        

 

 
 
       

       

  4. Saamiset muilta SPR:n yksiköiltä     

       

   Myyntisaamiset piireiltä 31.12.  517 016,93 1 784 711,33 

   Myyntisaamiset osastoilta 31.12.  19 250,34 24 565,00 

    Myyntisaamiset yhteensä  536 267,27 1 809 276,33 

        

   Siirtosaamiset piireiltä 31.12.  10 833,66 1 162,00 

   Siirtosaamiset osastoilta 31.12.  670,55 0,00 

  Siirtosaamiset Ensiapu Oy  948,84 0,00 

  Siirtosaamiset yhteensä  12 453,05 1 162,00 
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:    

       

 1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset 2017 2016 

       

   Omakatteiset rahastot yhteensä    

       

   Pääoma 1.1.  4 564 715,46 4 509 179,02 

   Tuotot  505 002,29 221 092,91 

   Myyntitappiot  -14,94 -641,69 

   Avustukset  -214 983,66 -163 967,53 

   Kulut  -2 670,53 -947,25 

   Velat SPR:lle  96 727,46 211 896,06 

   Pääoma 31.12.  4 948 776,08 4 776 611,52 

   Käyvän arvon rahasto  633 833,27 739 323,09 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  5 548 855,08 5 468 935,54 

       

 Velat SPR:lle:     

 SPR on 2017 maksanut sidottujen rahastojen jakamia avustuksia 96.727,46, rahastot maks.2018 SPR:lle   

        

        

 Sidotut rahastot rahastoittain    

  Antti Ahlström nuoremman rahasto    

    Pääoma 1.1.  1 362 030,11 1 363 640,87 

   Tuotot  150 683,70 66 861,66 

   Myyntitappiot  -4,44 -194,04 

   Avustukset  -68 828,93 -68 000,00 

   Kulut  -796,82 -278,38 

   Velat SPR:lle  38 356,07 136 000,00 

   Pääoma 31.12.  1 481 439,69 1 498 030,11 

   Käyvän arvon rahasto  189 135,83 223 571,30 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  1 670 575,52 1 721 601,41 

       

  Jaakko Bascharoffin rahasto    

    Pääoma 1.1.  1 431 242,92 1 369 849,59 

   Tuotot  158 340,87 67 166,11 

   Myyntitappiot  -4,70 -194,94 

   Avustukset  -15 441,85 -5 271,47 

   Kulut  -837,33 -306,37 

   Velat SPR:lle  0,00 0,00 

   Pääoma 31.12.  1 573 299,91 1 431 242,92 

   Käyvän arvon rahasto  198 706,73 224 532,42 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  1 772 006,64 1 655 775,34 

       

   Irene ja Julius Friskin rahasto    

   Pääoma 1.1.  48 950,74 75 094,73 

   Tuotot  5 415,51 3 682,03 

   Myyntitappiot  -0,16 -10,69 

   Avustukset  -3 400,00 -29 800,00 

   Kulut  -28,64 -15,33 

   Velat SPR:lle   0,00  

   Pääoma 31.12.  50 937,45 48 950,74 

   Käyvän arvon rahasto  6 782,02 12 346,70 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  57 719,47 61 297,44 
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   Minna Emilia Friskin rahasto    

   Pääoma 1.1.  350 474,36 356 612,57 

   Tuotot  38 773,58 17 485,34 

   Myyntitappiot  -1,15 -50,75 

   Avustukset  -35 600,00 -23 500,00 

   Kulut  -205,05 -72,80 

   Velat SPR:lle  0,00  

   Pääoma 31.12.  353 441,74 350 474,36 

   Käyvän arvon rahasto  48 678,40 58 480,46 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  402 120,14 408 954,82 

       

   Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra Birger von Troilin rahasto  

   Pääoma 1.1.  708 899,11 681 451,19 

   Tuotot  78 426,72 33 412,74 

   Myyntitappiot  -2,32 -96,98 

   Avustukset  -29 084,23 -5 728,73 

   Kulut  -414,73 -139,11 

   Velat SPR:lle  12 742,74 30 728,73 

   Pääoma 31.12.  770 567,29 739 627,84 

   Käyvän arvon rahasto  98 434,31 111 711,72 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  869 001,60 851 339,56 

       

   Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin muistorahasto  

   Pääoma 1.1.  40 640,89 38 754,13 

   Tuotot  4 496,17 1 900,19 

   Myyntitappiot  -0,13 -5,52 

   Avustukset  -17 000,00  

   Kulut  -23,78 -7,91 

   Velat SPR:lle  0,00  

   Pääoma 31.12.  28 113,15 40 640,89 

   Käyvän arvon rahasto  5 641,12 6 358,18 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  33 754,27 46 999,07 

       

   Olga ja Jalmari Välimaan rahasto    

   Pääoma 1.1.  228 949,46 231 193,72 

   Tuotot  25 329,07 11 335,83 

   Myyntitappiot  -0,75 -32,90 

   Avustukset  -4 488,77 -13 500,00 

   Kulut  -133,94 -47,19 

   Velat SPR:lle  4 488,77 27 000,00 

   Pääoma 31.12.  254 143,84 255 949,46 

   Käyvän arvon rahasto  31 818,43 37 927,27 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  285 962,27 293 876,73 

       

   
 
Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto    

   Pääoma 1.1.  393 527,87 392 582,22 

   Tuotot  43 536,67 19 249,01 

   Myyntitappiot  -1,29 -55,87 

   Avustukset  -41 139,88 -18 167,33 

   Kulut  -230,24 -80,16 

   Velat SPR:lle  41 139,88 18 167,33 

   Pääoma 31.12.  436 833,01 411 695,20 

   Käyvän arvon rahasto  54 636,43 64 395,04 

   Oma pääoma yhteensä 31.12.  491 469,44 476 090,24 
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     Katastrofirahasto    

       

    Katastrofirahasto 1.1.  19 724 835,63 16 590 302,24 

   Lahjoitukset katastrofirahastoon  10 306 149,56 10 582 346,53 

   Testamentit katastrofirahastoon  974 470,84 72 649,61 

   Kontti-ketjun osuus tuotosta kat.rahastoon 1 420 232,36 1 207 690,15 

   Keräyskulut  -2 435 616,92 -1 790 534,09 

   Josta henkilöstökuluja  -715 863,63 -381 142,01 

   Muilla tuotoilla katettavat keräyskulut  638 413,11 0,00 

   Käytetty ulkomailla  -8 342 488,63 -6 287 547,89 

   Käytetty kotimaassa  -703 241,03 -650 070,92 

        

    Katastrofirahasto 31.12.  21 582 754,92 19 724 835,63 

         

  Yhteistoimintarahasto     

       

   Yhteistoimintarahasto 1.1.  630 545,00 247 046,00 

   Siirto voittovaroista  0,00 383 499,00 

   Yhteistoimintarahasto 31.12.  630 545,00 630 545,00 

       

  Kertyneet ylijäämät 1.1.  48 525 706,72 44 759 275,28 

 Siirto yhteistoimintarahastoon  0,00 -383 499,00 

 Tilikauden ylijäämä  4 564 481,87 4 149 930,44 

 Kertyneet ylijäämät 31.12.  53 090 188,59 48 525 706,72 

       

  2. Siirtovelat     

   Lomapalkkavelka ja sosiaalikulut  2 884 586,58 2 838 792,47 

  Verovelka  0,00 17 800,00 

   Koronvaihtosopimuksen kuluvaraus  272 748,00 427 007,00 

  Tyel-velka  141 970,77 33 003,58 

  Komitean vuosimaksu  178 210,89 0,00 

  Hyvä Joulumieli-keräys   (SPR/MLL)  1 013 368,93 405 982,55 

  STEA- käyttämätön avustus  721 254,02 469 359,55 

   Keskustoimiston muut siirtovelat yhteensä  1 366 176,50 288 287,31 

   Veripalvelun siirtovelat  4 036 155,58 4 236 806,48 

  Konttiketjun siirtovelat  46 272,67 12 257,72 

   Yhteensä  10 660 743,94 8 729 296,66 

           

  3. Velat muille SPR:n yksiköille     

       

   Ostovelat piireille 31.12.  775 781,53 1 028 536,96 

    Ostovelat osastoille 31.12.  32 832,65 46 457,88 

  Muut velat piireille 31.12    

   Siirtovelat piireille 31.12.  86 075,97 102 796,89 

   Siirtovelat osastoille 31.12.  21 446,98 50 552,83 

   Yhteensä  107 522,95 153 349,72 

       

   Lainavelat osastoille 31.12.  1 650 796,62 1 724 002,66 
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    

       

  1. Velat, joiden vakuudeksi on annettu  omaisuutta 2017 2016 

       ja annettujen vakuuksien arvo    

       

  Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä    

   Strukturoitu velkakirja  0,00 900 000,00 

   Vakuudeksi annetut kiinnitykset  0,00 5 403 440,00 

       

  Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä   

   Yrityslaina   28 800 000,00 28 800 000,00 

   Vakuudeksi annetut kiinnitykset  28 487 680,00 28 487 680,00 

   Bulevardi 5 osakkeita  11 000 000,00 11 000 000,00 

       

   Yleispanttaussopimus    

   Tullihallitukselle talletustodistus nro 474787, tilillä FI3414282400004113  

   olevat varat.    

       

  Veripalvelun vuokravakuudeksi pantatut talletukset  132 517,40 

       

       

  2. Leasingvastuut    

   Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:   

   Seuraavalla tilikaudella maksettavat  424 819,73 647 511,34 

   Myöhemmin maksettavat  227 722,39 436 704,23 

     652 542,12 1 084 215,57 

  Yllä eritellyt leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen  

  vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.   

        

  3. Veripalvelun vuokravastuut    

       

  Toimitilojan vuokravastuut:    

  Seuraavalla kaudella maksettavat  5 018 468,48 3 854 267,57 

  Myöhemmin maksettavat  14 133 947,31 17 762 913,64 

     19 152 415,79 21 617 181,21 

 4. Veripalvelun muut vastuut    

       

  Kone- ja laitevuokrat:    

  Seuraavalla kaudella maksettavat  168 407,91 157 974,36 

  Myöhemmin maksettavat  518 213,11 460 268,20 

     686 621,02 618 242,56 

 5. Kontti-ketjun vuokravastuut    

       

  Liiketilojen vuokravastuut:    

  Seuraavalla kaudella maksettavat  1 881 637,17 1 971 402,54 

  Myöhemmin maksettavat  1 834 976,98 1 809 682,26 

     3 716 614,15 3 781 084,80 

  6. Maanvuokravastuu    

       

  Maanvuokravastuut:    

  Seuraavalla kaudella maksettavat  38 473,46 38 367,78 

  Myöhemmin maksettavat  730 995,74 767 355,60 

     769 469,20 805 723,38 

 7. Hallintaoikeus    

       

   Testamentilla saatuihin, arvoltaan 130 000 euron asunto-osakkeisiin sisältyy hallintaoikeus  

  eloonjääneelle aviopuolisolle.     
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

SUOMEN PUNAISEN RISTIN HALLITUS       
       
Helsingissä,        
       
         

       

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  Päivi Värjä  
KHT   HTM  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 yhdistyk-
sen (”Suomen Punainen Risti”) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslas-
kelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

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

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

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

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja pääsihteerin velvollisuudet 
Hallitus ja pääsihteeri vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomes-
sa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimuk-
set. Hallitus ja pääsihteeri vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voi-
dakseen 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 väärinkäytökses-
tä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai-
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vää-
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rinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

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

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
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 yhteistoimin-
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäi-
sen valvonnan sivuuttamista. 

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

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

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja pääsihteerin ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustu-
en oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella joh-
topäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä yhteisön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olen-
naista 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 antamispäi-
vään 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 ajoituk-
sesta 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 vuo-
sikertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksem-
me.  

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. Toimin-
takertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti. 

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

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

Helsingissä 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 

 

Samuli Perälä    Leena Kaura-Mäkinen  Päivi Värjä 
KHT     HT    KHT 

 

 



58

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Rämö Eero
Varapuheenjohtaja Yli-Pirilä Pia

Jäsenet   Annala Lassi
   Basilier Linda
   Ek Johan
   Forsblom Outi
   Häkkinen Juha
   Kuokkanen Hannu
   Kuusela Katja
   Käki Esko
   Laine Virpi
   Lindholm Max
   Luiro Anne
   Murto Pasi
   Mustonen Juha
   Nordström Ralf
   Parkkari Juhani
   Peltonen Göran
   Päivinen Jenni
   Rasinkangas Jarno
   Salo Veli-Matti
   Saloniemi Pia
   Soininen Katariina
   Stenros Ville
   Vänni Hanna

Ministeriöiden edustajat Kaukoranta Päivi
   Nerg Päivi
   Palojärvi Jaana
   Siitonen Simo
   Stenman Kristina
   Voipio-Pulkki Liisa-Maria

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Ollila Pirkko-Liisa
Varapuheenjohtaja Kuntze Päivi

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

Ministeriöiden edustajat Bruun Anna
   Iivari Annakaisa
   Kaukoranta Päivi
   Nerg Päivi
   Palojärvi Jaana
   Siitonen Simo
   Suurpää Johanna

Valtuusto

Kokoontui kaksi kertaa 2017 käsitellen sääntömääräisten asioiden kuten tilinpäätös, vastuuvapauden 
myöntäminen, jäsenmaksun suuruus ja sääntömuutokset (osastojen ja piirien johtosäännöt, työjärjestys 
ja taloussäännöt) uuden asetuksen mukaisiksi, lisäksi mm. pelastustoimen uudistusta ja kotoutumista.

Suomen Punainen Risti
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Ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan  
valiokunta

Ei kokoontunut vielä syksyllä 2017.

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Kuusela Katja
Varapuheenjohtaja Piri Pekka

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

Henkilöstö- ja kehitysvaliokunta

Ei kokoontunut enää keväällä 2017.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Backman Henri
Varapuheenjohtaja Laitinen Sami

Jäsenet   Carlstedt Henrik
   Kainulainen Harri
   Lumme-Tuomala Riitta
   Metsänen Irmeli
   Piispanen Elina
   Portin Anders

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:        
Puheenjohtaja  Torstila Pertti
Varapuheenjohtajat Backman Henri
   Kari Otto
   von Frenckell-Ramberg  
   Christel

Jäsenet   Harri Hannu
   Karine Eija
   Metsänen Irmeli
   Pietikäinen Maria
   Suokas Markku
   Tanskanen Alpo

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:                  
Puheenjohtaja:   Torstila Pertti
Varapuheenjohtajat: Audas-Willman Ann-Mari
   Kari Otto
   Laitinen Sami

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

Hallitus

Kokoontui yksitoista kertaa 2017 käsitellen 184 asiaa kuten talous, toimintasuunnitelmat ja -kertomuk-
set säännöllisesti sekä mm. yleiskokouksen valmistelua ja päätösten toteuttamista, toimintalinjausta, 
sääntöuudistusta, varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittämistä ja ensiapuyhtiön perustamista, 
kokonaisvalmiuden kehittämistä sekä paperittomia.

Talous- ja kehittämisvaliokunta

Ei kokoontunut vielä syksyllä 2017.

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Audas-Willman Ann-Mari
Varapuheenjohtaja Lumme-Tuomala Riitta

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

Kokoontui kolme kertaa käsitellen 37 asiaa.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Kari Otto
Varapuheenjohtaja Musta Laura

Jäsenet   Juhajoki Joonatan  
   (erosi 2/17)
   Magd Noora 
   Malinen Tomi
   Mattjus Camilla 
   Väisänen Teemu 

Veripalvelun hallitus/johtokunta

Kokoontui kuusi kertaa käsitellen 88 asiaa.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti hallitus:
Puheenjohtaja  Komi Kirsi
Varapuheenjohtaja Suokas Markku

Jäsenet   Koponen Juha
   Kronman Gunvor
   Martikainen Tarmo
   Siitonen Simo

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien johtokunta:
Puheenjohtaja  Komi Kirsi
Varapuheenjohtaja Suokas Markku

Jäsenet   Kronman Gunvor
   Martikainen Tarmo
   Rämö Eero
   Siitonen Simo

Turvatalojen johtokunta

Kokoontui kolme kertaa käsitellen 27 asiaa.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Kari Otto
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina

Jäsenet   Heikkinen Pauli
   Karine Eija
   Kuronen Sirpa
   Suurpää Leena  
   (9.1.2017 asti)
   Warma Eija

   

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Laitinen Sami
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina

Jäsenet   Ahlström Mari
   Honkatukia Päivi
   Karine Eija
   Salmi Ronja
   Savolainen Pentti
   Warma Eija

Konttijohtokunta

Kokoontui neljä kertaa käsitellen 41 asiaa.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Harri Hannu
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina

Jäsenet   Ekelund John
   Ilén Paula 
   Kervinen Hannele
   Levänen Antero
   Paloheimo Susanna

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Pihlajamaa Marju
Varapuheenjohtaja 

Jäsenet   Aro Timo
   Ekelund John
   Freese Olli
   Kaukiainen Petri
   Kumpula Kristiina
   Levänen Antero

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Laitinen Sami
Varapuheenjohtaja Kojo Katariina

Jäsenet   Aho Noora
   Nieminen Riitta
   Rönnqvist Yannika
   Sandström Henrika
   Wallenius Tytti
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Ensiapu- ja terveystoimikunta

Kokoontui kolme kertaa käsitellen 22 asiaa.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Siitonen Simo
Varapuheenjohtaja Backman Henri

Jäsenet   Castrén Maaret
   Haikala Olli
   Kärnä Helena
   Määttä Teuvo
   Putko Lasse
   Silfast Tom
   Vertio Harri

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Siitonen Simo
Varapuheenjohtaja Backman Henri

Jäsenet   Haikala Olli
   Harve-Rytsälä Heini
   Hoppu Sanna
   Kovasin Merja
   Putko Lasse
   Vertio Harri 

Sijoitustoimikunta

Kokoontui kuusi kertaa käsitellen 50 asiaa.

Puheenjohtaja  Kumpula Kristiina

Jäsenet   Räsänen Mika
   Torsti Esko
   Väisänen Tapani

Tarkastusvaliokunta

Kokoontui kaksi kertaa käsitellen 19 asiaa.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  von Frenckell-Ramberg  
   Christel

Jäsenet   Harri Hannu
   Kuokkanen Hannu
   Liikanen Erkki
   Neilimo Kari
   Nikula Pekka
   Nokela Rauni

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Puheenjohtaja  Kari Otto

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

Sovittelulautakunta

Ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2017.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Puheenjohtaja  Torstila Pertti

Jäsenet   Korhonen Helena
   Kumpula Kristiina
   Nygård-Taxell Rachel
   Paatero Pekka

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
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

Yleismaailmallisuus

Ykseys
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