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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 vajaat 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

 35 000  vapaaehtoista ja kerääjää 
 119 000  verenluovuttajaa 
 130 000  säännöllistä lahjoittajaa 
 77 000  jäsentä     

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  
ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.

Tasapuolisuus

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

Puolueettomuus

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy 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.

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.

Yleismaailmallisuus

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset 
ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toisiaan.
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Toimintakertomus vuodelta 2018

Johdanto

Kehittämisen vuosi

Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus vuosiksi 2018-2020 on kunnianhimoinen linjaus, jon-

ka tavoitteiden saavuttaminen vaatii järjestöltä yhteistyötaitoja, muuttumiskykyä ja entis-

tä enemmän avoimuutta. 

Toimintavuosi 2018 on ollut perustoiminnan edellytysten vahvistamista ja uusien toimintata-

pojen kehittämistä koko järjestössä. Valmiuden ja vapaaehtoistoiminnan ohjausjärjestelmien 

kehittämisen myötä varmistamme, että olemme valmiina tulevaisuuden vapaaehtoistoi-

minnan tarpeisiin. Nuorten turvatalot, maahanmuuttajien tuki ja ystävätoiminta ovat esi-

merkkejä kasvavista vapaaehtoisohjelmista. Olemassa olevat ja uudet ohjelmat tarvitsevat 

kuitenkin vielä lisää tekijöitä. 

Toimintalinjauksen keskeinen tavoite onkin tarjota mahdollisimman monelle vapaaehtoistoi-

minnasta kiinnostuneelle toimintaa valitsemallaan tavalla. Punaisen Ristin paikallisten osas-

tojen halu ja kyky tarjota toiminnan paikkoja kaikille on ratkaiseva yleiskokoustavoitteiden 

onnistumisen edellytys. Yhteistyönä valmisteltu vapaaehtoisten Oma Punainen Risti -digi-

palvelu osoitti alusta asti, että Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, mutta yhte-

näiselle vapaaehtoistoiminnan ohjaukselle on tarvetta, jotta kiinnostuneet saadaan mukaan 

ja pysymään toiminnassa. 

Kasvava kiinnostus vapaaehtoisuuteen heijastaa myös suomalaisessa yhteiskunnassa käy-

tävää arvokeskustelua. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on yksi tapa kertoa omista 

arvoista sekä jakaa osaamista ja innostusta yhteiseksi hyväksi. Punaisen Ristin Ystänväpäi-

vän, Rasisminvastaisen viikon sekä Nälkäpäivän osallistujamäärien kasvu on meille osoitus 

yhteisten välittämisen arvojen uudesta vahvistumisesta.     

Punaisessa Ristissä vapaaehtoiset ovat valmiuden kulmakivi, ja sen ylläpitämiseen tarvitsem-

me mahdollisimman monta auttajaa. Toimintalinjauksen asettama tavoite kokonaisvalmiu-

den vahvistamiseksi edellyttää, että kaikki Punaisen Ristin ohjelmat ja niiden vapaaehtoiset 

ovat osa järjestön valmiutta. Samalla valmiussuunnittelu on nostanut esille tarpeen paran-

taa järjestön kykyä vastata ihmisten tarpeisiin myös ilman viranomaispyyntöä. Psykososi-

aalinen tuki, yksinäisyyden lieventäminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen tuki lisäävät 
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osaltaan Punaisen Ristin valmiutta vastata tarpeisiin nopeasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä. Kalkun logistiikkakeskuksen materiaalinen valmius on yhä keskeisempi osa myös 

kansallista kokonaisvalmiutta.

Yleiskokous asetti tavoitteeksi pitää järjestön talous tasapainossa Punaisen Ristin toimin-

nan tulevaisuuden varmistamiseksi. Tähän tavoitteeseen päästäkseen järjestön hallitus on 

pitänyt tärkeänä yhteisten tukipalveluiden organisoimista kaikille piireille. Toimintavuoden 

aikana yhteisten tukipalveluiden rakentaminen sekä yhteisten prosessien ja suunnittelu- ja 

raportointijärjestelmien kehittäminen on edistynyt niin, että järjestelmät ovat käytössä seu-

raavaan yleiskokoukseen mennessä. Yhteisten tukipalveluiden kokonaisuuden tulisi toteu-

tuessaan vapauttaa yhteisiä voimavaroja perustehtävien tekemiseen. Yhteinen tiedonkeruu 

ja vertailukelpoisen tiedon kokoaminen varmistaa osaltaan avoimuuden ja vastuullisen va-

rainhoidon raportoinnin.

JO
O

N
A

S 
B

R
A

N
D

T



8

Tehokas auttaminen − autamme  
onnettomuuksissa ja katastrofeissa

Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa  
ja kriiseissä perustuu valmiuteen

Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perustana ovat 
koulutetut vapaaehtoiset ja osastot, jotka yhteis-
työssä ovat varautuneet auttamaan äkillisissä onnet-
tomuuksissa. Auttamisvalmius rakentuu osastojen 
kaikkien toimintamuotojen ja niihin kuuluvien vapaa-
ehtoisten toiminnalle. 

Valmiussuunnittelun laatua parannettiin

Vuonna 2018 Suomen Punainen Risti aloitti alueelli-
sen valmiuden kehittämisprosessin. Alueellisilla suun-
nitelmilla tuetaan osastojen välistä yhteistyötä ja 
taataan tasalaatuisempi valmius koko Suomen alu-
eella. Alueellisen valmiuden minimikriteerit määritel-
tiin, alueellisen valmiussuunnitelman pohja valmistui 
ja jalkauttamissuunnitelmasta sovittiin. 

Keskustoimiston varainhankinnan teletiimin roo-
li valmiudessa vahvistui puhelinauttamistehtävissä. 
Puhelinauttamiskoulutuksia järjestettiin eri puolilla 
maata.

Kontti-kierrätystavarataloketjun rooli päivitettiin 
piirien valmiussuunnitelmiin, ja yhteyshenkilöt nimet-
tiin niin paikallistasolla kuin koko Kontti-ketjun osalta. 

Hälytysvalmiudessa olevien määrää lisättiin

Vuonna 2018 uusia ensiapuryhmiä perustettiin 11 
osastoon. Uusi ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 
aloitettiin järjestämällä vuoden aikana kaksi kurssia. 
Kouluttajat järjestivät harjoituksista koostuvia ryh-
mäiltoja myös muille kuin omille ensiapuryhmilleen ja 
kouluttivat uusia vapaaehtoisia. 

Ensiapuryhmien opas valmistui. Oppaassa kä-
sitellään ryhmien operatiivista johtamista, ensi-
apupäivystyksiä ja hälytystehtäviä. Ruotsinkielinen 

operatiivinen ryhmänjohtajakurssi pidettiin noin 20 
vuoden tauon jälkeen. 

Hälytysryhmille järjestettiin ensihuollon täy-
dennyskoulutusta monialaisiin merellisiin massa-
evakuointeihin liittyen. Koulutukseen osallistui 
Rajavartiolaitoksen ja sosiaalitoimen viranomaisia. 
Koulutus vahvisti yhteistyötä viranomaisten kans-
sa sekä vapaaehtoisten kykyä tukea viranomaisia 
häiriötilanteissa.

Punainen Risti vahvisti nuorten osallisuutta häly-
tysryhmätoiminnassa laatimalla toiminnalle selkeät ja 
mitattavat tavoitteet yhdessä Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun aktiivijärjestöjen kanssa. 

Suomen Punaisen Ristin osastot ja Ensiapu Oy 
kouluttivat ensiaputaitoja vuoden aikana 62 456 
ihmiselle. 

Materiaalista valmiutta kehitettiin

Suomen Punainen Risti kehitti materiaalista valmiut-
taan suuronnettomuuksien varalta erityisesti eva-
kuointivalmiuksien ja lääkinnällisen avun osalta. 
Ensiapuryhmien välineistö arvioitiin yhdessä piirien 
kanssa. Tavoitteena on liittää ensiapuryhmäläisten 
perusvälineistö osaksi logistiikkakeskus Kalkun ti-
lausvalikoimaa. Lisäksi hankittiin materiaalia evaku-
ointivalmiuden parantamiseksi, sekä talviolosuhteisiin 
suunniteltua materiaalia kylmissä olosuhteissa tapah-
tuvia onnettomuuksia varten. 

Syksyllä 2018 testattiin katastrofivalmiusyksi-
köiden kuljettamista ilmateitse helikopterilla Raja-
vartiolaitoksen vartiolentueen ja Maavoimien Utin 
helikopteripataljoonan kanssa.
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Sopimusyhteistyö viranomaisten 
kanssa vahvistui

Suomen Punainen Risti vahvisti sopimuksellista yh-
teistyötään viranomaisten kanssa allekirjoittamalla 
yhteistyöpöytäkirjan sisäministeriön kanssa keväällä 
2018. Yhteistyöpöytäkirjassa määritellään molempi-
en osapuolten roolit onnettomuus- ja häiriötilanteissa 
sekä kehotetaan sopijoiden alaisuudessa olevia yk-
siköitä entistä läheisempään yhteistyöhön varautu-
misessaan. Yhteistyöpöytäkirja on merkittävä askel 
kohti Punaisen Ristin yhteistyön vakiinnuttamista si-
säministeriön ja etenkin ministeriön alaisen pelastus-
toimen kanssa.

Maahantulovarautuminen 

Punainen Risti ylläpiti maahanmuuttoviraston valmi-
ussuunnitelman mukaisesti varautumistaan laajaan 
maahantuloon ja järjestelykeskusten perustamiseen. 
Maahanmuuttoviraston kanssa laadittiin väliaikais-
majoitukseen liittyvä ohje. 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan vo-
lyymi pieneni edelleen vuosiin 2015–2017 verrattuna. 
Vuoden loppuun mennessä Suomen Punaisen Ristin 
ylläpitämien vastaanottokeskusten määrä oli vähen-
tynyt 23 vastaanottoyksikköön ja 3 170 asukkaaseen. 
Yksiköitä ylläpiti 10 Punaisen Ristin piiriä Maahan-
muuttoviraston toimeksiannosta. Yksiköitä tuettiin 
toiminnan kehittämisessä kouluttamalla, vastaamalla 
tukipyyntöihin sekä luomalla kirjallisia aineistoja, jot-
ka helpottavat työtä ja edistävät yhdenmukaisempaa 
tietoa ja toimintaa.

Suomeen saapui vuoden aikana 608 pakolaiskiin-
tiössä valittua henkilöä, joista 120 oli hätätapauksia. 
Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. 
Jyväskylä, Kuopio ja Rovaniemi vastaanottivat eniten 
kiintiöpakolaisia. Punaisen Ristin vapaaehtoiset vas-

taanottivat Helsinki-Vantaan lentokentällä kuntiin 
jatkavia ryhmiä 64 päivänä vuoden aikana ja käytti-
vät toimintaan arviolta 320 tuntia. 

Kiintiöpakolaisten vastaanoton prosesseja kehi-
tettiin. Järjestön sisäistä tiedottamista piirien alueil-
le sijoitettavista kiintiöpakolaisista tehostettiin, jotta 
mahdollisimman monet tulijat pääsisivät Punaisen 
Ristin tuen ja toiminnan piiriin uusissa kotikunnissaan.

Punainen Risti osallistui syyskuussa 2018 Maahan-
muuttoviraston johtamaan ensimmäiseen järjestely-
keskuksen perustamisharjoitukseen Joutsenossa ja 
rajanylityspaikoilla. Harjoitukseen osallistui Punaisen 
Ristin lisäksi useita viranomaistahoja. Viranomaiset 
harjoittelivat valmiutta ja viranomaisyhteistyötä, ja 
Punainen Risti harjoitteli viranomaisyhteistyön lisäksi 
järjestön omaa operaatio-organisaation perustamis-
ta, johtamista ja valtakunnallista tilannekuvatoimin-
taa. Harjoituksen huomioita ja oppeja esiteltiin myös 
Maahanmuuttovirastolle.
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Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä 
suunnitelmallisesti ja nopeasti

Hälytysryhmien toimintaa tehostettiin

Punaisen Ristin hälytysryhmissä otettiin käyttöön 
OHTO-hälytysjärjestelmä. Järjestelmässä on nyt re-
kisteröityneenä 415 hälytysryhmää. Näiden kautta on 
hälytettävissä yhteensä 3 280 yksittäistä vapaaeh-
toista. OHTO lyhentää merkittävästi vapaaehtoisten 
hälyttämisen vasteaikaa ja mahdollistaa hälytettyjen 
osallistumisen tehokkaamman seurannan.

Vuonna 2018 kotimaan apua sai 340 henkilöä. Eni-
ten kotimaan apua annettiin Länsi-Suomen, Oulun ja 
Kaakkois-Suomen piireissä, pääasiassa tulipalossa 
kotinsa menettäneille. Viranomaisten kanssa toteu-

tettuihin valmiusharjoituksiin Vaasassa ja Nauvos-
sa osallistui ensiavun ja henkisen tuen vapaaehtoisia 
useiden piirien alueilta. Harjoituksissa kehitettiin Pu-
naisen Ristin evakuointikonseptia sekä viranomaisten 
tukemista suuronnettomuustilanteissa.

Perheyhteyksiä palautettiin

Vuonna 2018 aloitettiin 133 uutta henkilötiedustelua, 
joissa etsittiin 319 henkilöä. Vuoden aikana 31 tiedus-
telua (23 %) päättyi perheenjäsenten löytämiseen. 
Punaisen Ristin viestejä välitettiin 42 kappaletta. Pu-
naisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) Trace 
the Face -valokuvaetsinnän kampanjaa tuettiin tuot-
tamalla julisteita vastaanottokeskuksiin.  

Keskustoimistoon tuli vuoden aikana noin 40 per-
heenyhdistämiseen liittyvää yhteydenottoa perheen-
kokoajilta, edustajilta, kuntien sosiaalityöntekijöiltä 
ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten so-
siaalihuollon henkilöstöltä. Perheenjäsenten yhdis-
tämistä tuettiin kahdessa tapauksessa kiinteässä 
yhteistyössä sisaryhdistysten kanssa. Punainen Ris-
ti järjesti Suomeen aiemmin tulleen kiintiöpakolaisen 
perheenjäsen matkan viranomaisten pyynnöstä sen 
jälkeen, kun perheenjäsenelle oli myönnetty oleske-
lulupa Suomeen.

Bågaskärin merellisessä valmiusharjoituksessa  harjoiteltiin karille ajaneen aluksen evakuointia.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat muun muassa henkisenä tukena evakuoiduille. 
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Kontti näkyi entistä laajemmin

Kontti-kierrätystavaratalot ovat osa äkillisessä tilan-
teessa tarvittavaa auttamisen ketjua. 

Kontti-ketju osallistui vuoden 2018 aikana yhä 
useampaan tapahtumaan varsinaisen myymälätoi-
mintansa rinnalla. Porin Asuntomessujen yhteydessä 
Kontti sisusti yhden messutalon kokonaan kierrä-
tystuotteilla, ja messuvieraat saivat ostaa tuottei-
ta erillisestä Kontti-myymälästä. Yleisötapahtumiin 
osallistuttiin myös Haminassa ja Joensuussa.

Kontti-ketju kasvatti näkyvyyttään sosiaalisessa 
mediassa muun muassa blogiyhteistyön ja sähköisen 
uutiskirjeen avulla. Vuonna 2018 rakennettiin ketjul-
le kehitysohjelma digitaalisen asiakaskohtaamisen 
vahvistamiseen. 

Varsinkin loppuvuosi oli Kontissa myynnillisesti 
vahva, ja ketjun myynti nousi jälleen uuteen ennätyk-
seen, 13,4 miljoonaan euroon. Asiakasmäärä kasvoi 
1,15 miljoonaan asiakkaaseen; myynnin kasvu syn-
tyy nimenomaan siitä, että yhä useampi asiakas käy 
Kontissa ja kierrätystuotteita myydään kappalemää-
räisesti enemmän. Kontin hintataso on pysynyt var-
sin vakaana. 

Loppuvuodesta 2018 toteutettiin valtakunnallinen 
kysely Kontti-ketjun tunnettuudesta ja imagosta. Ky-
selyssä tutkittiin kaikkien vaikutusalueella asuvi-
en, jollain tavalla kierrätyksestä ja lahjoittamisesta 
kiinnostuneiden ihmisten näkemyksiä. Tulosten pe-
rusteella Kontti-ketjun imago on hyvin vahvasti kyt-
köksissä Punaisen Ristin imagoon. Kontti nähdään 
toimijana, joka on oikealla asialla ja jota tarvitaan suo-
malaisessa yhteiskunnassa. 

Kontti tarjoaa yhä useammalle mahdollisuuden 
vahvistaa omia työllistymisvalmiuksiaan. Vuoden ai-
kana ketjussa työskenteli 1 408 henkilöä työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden kautta työllistymistä 
tukevissa töissä (mm. palkkatuettu työ, työkokeilu, 
kuntouttava työtoiminta). 

Konteissa eri tehtävissä työskentelevät ihmiset 
arvioivat omaa työhyvinvointiaan ja -viihtyvyyttään 
positiivisesti. Kontin erityinen vahvuus onkin juuri 
työyhteisö, johon kuuluminen koetaan omaa hyvin-
vointia vahvistavaksi. 

Kontti julkaisee vuosittain oman vuosiraporttinsa, 
jossa kerrotaan työllistämisestä ja myymälätoimin-
nasta tarkemmin.

Kontti-kierrätystavarataloketju osallistui vuoden aikana lukuisiin tapahtumiin. Kontin asiakasmäärä kasvoi, ja ketjun myynti nousi jälleen uuteen ennätykseen. 
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Olemme kriisien jälkeen vahvistamassa 
yhteisöjä tulevan varalle

Psykologien valmiusryhmä on ollut mukana erilaisissa 
auttamistehtävissä kaikissa suomalaisia koskettavis-
sa isommissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä 

tukenut psykososiaalisen tuen valmiutta koulutus- ja 
konsultaatiotehtävissä.

Vuonna 2018 henkisen tuen peruskurssi uudistet-
tiin Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten 
kansainvälisen liiton (IFRC) tuottamiin henkisen en-
siavun koulutusmateriaaleihin perustuen.

Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta

Kansainvälisissä kehitysyhteistyöohjelmissa tuetaan 
sisarjärjestöjä ja niiden kautta paikallista väestöä vah-
vistamaan ihmisten katastrofi- ja kriisikestävyyttä ra-
kentamalla turvallisempia ja terveempiä yhteisöjä. 

Kehitysyhteistyö

Suomen Punaisen Ristin pitkäkestoisen ohjelmatyön 
keskeisin osa vuonna 2018 oli ulkoministeriön rahoit-
tama ohjelma, jonka koko oli 6,2 miljoonaa euroa. 

Ohjelmaa toteutettiin 13 kumppanimaassa: Burundis-
sa, Etiopiassa, Etelä-Sudanissa, Keniassa, Somalias-
sa, Norsunluurannikolla, Sierra Leonessa, Malawissa, 
Zimbabwessa, Afganistanissa, Nepalissa, Myanma-
rissa ja Kambodžassa. Ohjelman painotuksena olivat 
hauraat valtiot ja vähiten kehittyneet maat. 

Vuosi 2018 oli uuden nelivuotisen rahoituskauden 
ensimmäinen vuosi. Ulkoministeriön rahoitusosuus 
säilyi 4,44 miljoonassa eurossa, mutta Punainen Risti 
korotti omarahoitusosuuttaan tuntuvasti aiemmasta 
15 %:sta 30 %:iin vastatakseen tarpeita sekä kasvat-

Lapset täyttivät vesitankkeja Chiwengan kylässä Zimbabwessa. Suomen Punainen Risti on tukenut kaivon ja vesiverkon rakentamista alueelle. 
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taakseen ohjelmakokonaisuutta ja sen vaikuttavuut-
ta. Korotus oli mahdollista pitkälti lahjoittajien varoin. 

Vuonna 2018 kehitysyhteistyöohjelma tuki ter-
veyden ja katastrofivalmiuden edistämiseen tähtää-
viä hankkeita 13 maassa. Hankkeiden avulla yhteisöt 
ja osastot kykenevät ennakoimaan ja vähentämään 
riskejä, ovat valmiita kohtaamaan äkillisiä onnetto-
muuksia ja kriisejä ja toipuvat niistä paremmin. Pu-
naisen Ristin kehitysyhteistyöohjelmassa koulutettiin 
vuoden aikana maailmanlaajuisesti 11 323 ihmistä en-
siavussa.  Vapaaehtoisia koulutettiin 5693.

Lisäksi Suomen Punainen Risti aloitti tai toteut-
ti EU:n kehitysyhteistyötoimiston rahoittamia pit-
käkestoisia hankkeita Burundissa ja Syyriassa sekä 
EU:n humanitaarisen toimiston valmiushanketta 
Zimbabwessa. 

Suomen Punainen Risti painotti kehitysyhteistyös-
sä erityisesti Itä-Afrikkaa, missä ihmisten ruokatur-
va on kroonisesti ja vakavasti uhattuna konfliktien ja 
pitkittyneiden kuivuusjaksojen myötä. Eteläisen Af-
rikan yhteisöhankkeissa edistettiin monipuolisten ja 
kuivuutta kestävien lajikkeiden ja menetelmien käyt-
töä kotipuutarhoissa.

Kaiken pitkäkestoisen ohjelmatyön osuus ko-
ko kansainvälisestä avustustoiminnasta oli yhteensä 
8,47 miljoonaa euroa eli 28,7 %.

Zimbabwe

Zimbabwessa alkaneen hankkeen keskeinen tavoite 
on kehittää lasten ja nuorten valmiutta toimia ja tu-
kea toisiaan kriisien sattuessa sekä vahvistaa heidän 
oppimisympäristönsä turvallisuutta. Tätä toteutetaan 
Punaisen Ristin kouluturvallisuusmallin avulla yhteis-
työssä koulujen, opettajien ja viranomaisten kanssa 
sekä edistämällä nuorten ensiapukoulutuksia. 

ECHO:n rahoittamilla valmiushankkeilla tuetaan si-
sarjärjestöjen kapasiteettia ja valmiutta suunnitella ja 
toteuttaa tehokkaampia avustusoperaatioita. Zim-
babwessa keskitytään erityisesti käteisjakelun muo-
dossa toteutettavien operaatioiden suunnitteluun. 
Loppuvuodesta 2018 Zimbabwen Punainen Risti to-
teutti avustusoperaatiota, jolla turvattiin ravinnon 
saaminen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 
olevalle 2 000 perheelle jakamalla käteisavustuksia. 
Punainen Risti tuki myös varautumista historiallisiin 
vaaleihin ja antoi ensiapua. Myöhemmin vastattiin 
paikalliseen koleraepidemiaan. 

Somalimaa

Somalimaassa Suomen Punainen Risti tuki terveysoh-
jelmaa, jossa Somalian Punaisen Puolikuun klinikat ja 
liikkuvat terveystiimit tarjoavat vuosittain peruster-
veydenhuollon ja äiti–lapsi-terveyspalveluita 70 000 
ihmiselle. Vuonna 2018 saatiin päätökseen ECHO-ra-
hoitteinen operaatio, jossa liikkuvat klinikat toivat 
terveyspalvelut haavoittuvimmalle väestönosalle. Pit-
kään jatkunut kuivuus ajoi ihmiset liikkeelle etsimään 
vettä ja ruokaa. Tämä vaikeutti lasten terveyden seu-
rantaa ja rokotekattavuuden varmistamista. Liikku-
villa klinikoilla mitattiin ja seurattiin erityisesti lasten 
ravitsemustasoa ja annettiin tarvittaessa lisäravintoa.

Syyria

Tanskan Punainen Risti johtaa Syyriassa kolmivuotis-
ta, EU-rahoitteista konsortiohanketta, jossa Suomen 
Punainen Risti vastaa fysioterapiasta. Vastuu sisäl-
tää kuntoutuskeskusten varustamisen, henkilökun-
nan koulutukset ja kotien parannustöitä vammaisten 
tarpeet huomioiden. Suomen Punainen Risti tekee 
hankkeessa tiivistä yhteistyötä kumppaninsa Abilis-
säätiön kanssa. Vuonna 2018 Abiliksen asiantuntijat 
kävivät arviointimatkalla ja aloittivat fysioterapeut-
tien kouluttamisen yhdessä Syyrian Punaisen Puoli-
kuun kanssa.

Nepal

Punainen Risti jatkoi yhteistyötä kahden muun suoma-
laisen ohjelmatukijärjestön kanssa Nepalissa. Abilis-
säätiön teknisellä tuella suunniteltiin näkörajoitteisille 
koululaisille majoitustilat sekä tarjottiin fyysisesti ra-
joitteisille avunsaajille toiminnallista kuntoutumista 
kouluttamalla heitä valmistamaan ja myymään perin-
teisiä jakkaroita. Lisäksi WWF Nepal ja Nepalin Pu-
nainen Risti toteuttivat yhteisen ensiapukoulutuksen 
paikallisille vapaaehtoisille. 

Filippiinit

Suomen Punainen Risti tukee Saksan Punaisen Ris-
tin johtamaa Säätietoperustainen rahoitusmekanis-
mi -pilottihanketta, joka avustaa Filippiinien Punaista 
Ristiä sen katastrofivalmiuden kehittämiseksi. Hank-
keella vähennetään äärimmäisten sääilmiöiden ihmis-
vahinkoja suurten katastrofiriskien alueilla.

Riskialueet on nyt priorisoitu ja säätietoperustai-
nen systeemi on valmiudessa mahdollisten äärim-
mäisten sääilmiöiden varalle. 
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Katastrofiapu 

Afrikka  

Kenian tulvat 

Poikkeuksellisen runsaat sateet Kenian keskiosissa 
kevään 2018 aikana aiheuttivat Tana-joen tulvimisen. 
Kotien, viljelysmaiden, kotieläinten ja muiden elin-
keinojen tuhojen lisäksi tulvavesi rikkoi alueen teitä, 
kouluja, terveyskeskuksia ja vesipisteitä. Tulvien seu-
rauksena lähes 300 000 ihmistä joutui jättämään ko-
tinsa ja yli 100 menetti henkensä.

Suomen Punainen Risti lähetti kaksi liikkuvaa 
klinikkaa ja kaksi avustustyöntekijää auttamaan 
Kenian Punaista Ristiä terveyspalveluiden turvaami-
sessa. Suomen Punainen Risti tuki liikkuvien klini-
koiden toimintaa katastrofirahaston tuella, ja 19 375 
ihmistä sai klinikoilla terveysapua. Lisäksi tuettiin 
lääkehankintoja. 

Etiopian sisäiset pakolaiset

Vuonna 2018 Etiopian humanitaarinen tilanne pa-
heni merkittävästi. Kiihtyneet väkivaltaisuudet 

Etiopian eteläosissa pakottivat 960 000 ihmistä pa-
kenemaan kodeistaan huhti- ja heinäkuun välisenä 
aikana. Punaisen Ristin katastrofirahaston tuella au-
tettiin väkivaltaisuuksia paenneita ihmisiä hankkimal-
la avustustarvikkeita, muun muassa huopia, pressuja, 
patjoja, vesikanistereita ja saippuaa. Etiopian sisäis-
ten pakolaisten avustusoperaatioita toteutti muun 
muassa Etiopian Punainen Risti (ERCS) yhteistyös-
sä Punaisen Ristin sisarjärjestöjen ja muiden toimi-
joiden kanssa. Ulkoministeriö myönsi loppuvuodesta  
950 000 euroa ICRC:n Etiopia-hätäapuvetoomukseen. 

Afrikan kuivuus

Kolmisen vuotta kestänyt Itä-Afrikan kuivuus helpotti 
viimein vuonna 2018. Monilla alueilla ihmiset joutuivat 
kuitenkin pakenemaan tulvien tieltä, ja useissa maissa 
esiintyi koleraa. Ilmastonmuutoksen vuoksi kuivuus-
jaksoja ilmenee entistä useammin, ja vuosittainen sa-
derytmi on häiriintynyt, mikä altistaa varsinkin lapsia 
aliravitsemukselle.

Konfliktit

ICRC joutui vetämään ulkomaiset työntekijänsä So-
malian eteläosista vaikeutuneen turvallisuustilan-
teen vuoksi. Paikallinen henkilökunta kuitenkin jatkoi 
avustustyötä. Myös maan pohjoisosissa Puntmaan ja 
Somalimaan väliset kiistat kovenivat, ja ICRC suunnit-
telee laajentavansa toimintaansa näille alueille.  

Rumbekin kuntoutuskeskus on yksi kolmesta Punaisen Ristin kansainvälisen komitean operoimasta keskuksesta Etelä-Sudanissa.  
Konflikteissa vammautuneet saavat keskuksissa apuvälineitä ja opettelevat kävelemään.
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Afganistanissa vuosi 2018 jatkui haastavana Pu-
naisen Ristin liikkeelle. Vuonna 2017 maassa tapettiin 
seitsemän ICRC:n henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä, ja 
vuonna 2018 Komitea joutui vähentämään vuosikym-
meniä jatkunutta toimintaansa Taliban-liikkeen luo-
puessa hetkellisesti turvallisuusyhteistyöstä. Kuivuus 
Afganistanissa paheni, ja käytännössä koko maa oli 
vuoden lopussa kriisitilassa. Samalla entisiä afgaani-
pakolaisia varsinkin Iranista ja Pakistanista palaa 
edelleen maahan, mikä aiheuttaa lisähuolta. 

Aasia

Indonesian katastrofit 
Indonesian Lombokin saarella tapahtui heinä-elo-
kuussa 2018 viikon sisällä kaksi maanjäristystä. Kum-
matkin järistykset tekivät tuhoa viidellä alueella. 

Maanjäristyksissä sai surmansa yhteensä 564 ih-
mistä, ja 445 343 joutui jättämään kotinsa tuhojen 
vuoksi. Suomen Punainen Risti varasi katastrofira-
hastosta 75 000 euroa IFRC:n hätäapuohjelman tu-
kemiseksi. Suomen Punaisen Ristin varoja käytettiin 
erityisesti hätämajoituksen järjestämiseen ja perus-
tarpeiden tarjoamiseen hädässä oleville.

Sulawesin saarta ravisutti syyskuussa 7,4 
magnitudin maanjäristys. Maanjäristys synnyt-
ti rannikkoalueita vaurioittaneen tsunamin. Näistä 
luonnonmullistuksista seurasi suuri humanitaarinen 
katastrofi. Kuolleita oli 2 101 ja haavoittuneita 4 438. 
Koteja, kouluja, sairaaloita ja moskeijoita tuhoutui. Vi-
ranomaiset rekisteröivät 133 631 kotinsa jättänyttä ih-
mistä, ja 1 373 ihmistä on edelleen kadoksissa. 

Suomen Punainen Risti tarjosi operaatioon FACT-
tiiminvetäjän, katastrofiviestinnän delegaatin sekä 
logistiikkaan keskittyvän hätäapuyksikön yhdessä 
Tanskan Punaisen Ristin kanssa. Logistiikkayksikkö 
tuki avun saamista perille saarelle kulkuyhteyksien 
vaurioiduttua ja ohjasi avun jakelua eri puolille kata-
strofialuetta. Ulkoministeriöltä saatiin 100 000 euron 
suuruinen myöntö, joka oli osa jo alustavasti kata-
strofiavun nopeisiin lähtöihin tarkoitettua 500 000 
euroa myöntöä. 

Filippiinien taifuuni 

Kategorian 4 taifuuni Mangkhut iski Filippiineille syys-
kuussa ja aiheutti maanvyöryn Bagaon saarella. Vaik-
ka hälytysjärjestelmä oli aktivoitu, tuho vaikutti 3,8 
miljoonan ihmisen elämään. Evakuoitujen kokoamis-
keskukseen hakeutui 51 811 perhettä, 82 ihmistä sai 
surmansa ja 320 000 taloa vaurioitui taifuunin aihe-
uttamassa myrskyssä ja maanvyöryssä. 

Maanjäristys ja sen synnyttämä tsunami tekivät laajaa tuhoa Sulawesin saarella Indonesiassa. Rosnawatin ja hänen perheensä koti tuhoutui täysin.  
Suomen Punainen Risti muun muassa tuki avun saamista perille kulkuyhteyksien vaurioiduttua. 
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Suomen Punainen Risti varasi katastrofirahastos-
ta 100 000 euroa IFRC:n Mangkhut-operaation tu-
kemiseksi. Operaatio keskittyi terveyteen, veteen, 
sanitaatioon, perustoimeentuloon ja majoitukseen. 
Suomen Punaisen Ristin varoilla tuettiin erityisesti kä-
teisavustusten jakelua. 

Bangladesh

Bangladeshissa humanitaarisen avun tarve jatkui 
huomattavana. Vuoden 2018 loppuun mennessä Suo-
men Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Cox’s Bazarissa 
oli hoidettu yli 52 000 potilasta. Lukuun sisältyy 600 
synnytystä, joista noin puolet oli keisarinleikkauksia. 

Vaikeiden synnytysten lisäksi sairaalassa hoidet-
tiin muun muassa liikenneonnettomuuksien ja tapa-
turmien uhreja sekä erilaisista infektioista kärsiviä 
potilaita. Toimintansa aikana kenttäsairaala oli ainoa 
ympärivuorokautista kirurgista hoitoa tarjoava yksik-
kö alueella, jonka leireillä asuu noin 900 000 Myan-
marista paennutta ihmistä. 

Suomen Punaisen Ristin lisäksi 17 kansallista yh-
distystä lähetti avustustyöntekijöitä operaatioon. He 
työskentelivät sairaalassa yhdessä Bangladeshin Pu-
naisen Puolikuun työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
kanssa. Ulkoministeriö myönsi vuosien 2017–2018 
aikana operaatioon 1 800 000 euroa, minkä lisäksi 

ECHO myönsi vuoden 2018 aikana operaatioon 2 600 
000 euroa.

Suomen Punaisen Ristin vetovastuu operaatiosta 
päättyi vuoden 2018 lopussa, jolloin sairaala luovu-
tettiin virallisesti Bangladeshin Punaiselle puolikuul-
le (BDRCS).

Lähi-itä/Pohjois-Afrikka/ 
Eurooppa

Jemen

Jemenin tilanne kärjistyi vuoden 2018 lopulla maailman 
pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Operaatioon 
kanavoitiin apua ulkoministeriön tuella ja lahjoitus-
ten avulla. Jemeniin toimitettiin yli 15 000 huopaa, ja 
suomalainen sairaanhoitaja lähetettiin alueelle tuke-
maan sodassa haavoittuneiden hoitoa. Huhtikuus-
sa yksi Punaisen Ristin avustustyöntekijä tapettiin, ja 
avustustyö oli vuoden 2018 aikana yleisesti äärimmäi-
sen haastavaa ja vaarallista.

Vuoden 2018 loppuun mennessä Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Bangladeshin Cox’s Bazarissa oli hoidettu yli 52 000 potilasta.  
Koshida Begum (kesk.) synnytti sairaalassa kaksoset. Kätilö Jaana Laine mittasi vauvan hemoglobiinin. 
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Ukraina 

Aseellinen konflikti Ukrainassa jatkui, ja siviiliväes-
töä menehtyi taisteluissa ja yhteenotoissa sivullisina. 
Pääsy välttämättömiin sosiaalipalveluihin, kouluihin ja 
kauppoihin on estynyt ja aseiden leviäminen pelloille 
vaikeuttaa maanviljelyä. Miljoonat asukkaat maan itä-
osissa ovat vaarassa menettää turvallisen vesihuollon. 

Suomen Punainen Risti tuki ICRC:n kautta mii-
natoimintaa edistämällä miinojen riskitietoisuut-
ta, miinanraivausta sekä räjähdeuhrien kuntoutusta. 
Kansainvälisen humanitaarisen lain koulutus vapaa-
ehtoisille sekä Ukrainan Punaisen Ristin (URCS) omien 
kouluttajien koulutus jatkuivat. URCS sai teknistä tu-
kea logistiikan hankintamenettelyihin ja talousjärjes-
telmänsä uudistamiseen. Työtä oli mahdollistamassa 
Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä.

Materiaaliapua Kalkun 
logistiikkakeskuksesta maailmalle

Tampereen Kalkussa toimiva logistiikkakeskus on yksi 
kansainvälisen avustustoiminnan yksiköistä. Kalkussa 
ja sen Joensuun lajittelukeskuksessa työskenteli vuo-
den 2018 aikana erilaisten tukimuotojen kautta yh-
teensä 166 henkilöä.

Kalkkuun tehtiin vuoden 2018 aikana 84 tutustu-
miskäyntiä: yhteensä 1 233 vierailijaa kävi tutustu-
massa toimintaan. 

Logistiikkakeskus osallistui myös henkilöavun yk-
sikön järjestämien kansainvälisen henkilöavun reser-
vin koulutusten toteuttamiseen, muun muassa IFRC:n 
logistiikkakoulutuksen järjestämiseen Kalkussa.

Kalkussa sijaitsevasta verkkokauppavarastosta 
toimitettiin yhteensä noin 11 000 nettikauppatilausta.

ERU-katastrofivalmiusyksiköt 
ja avustusmateriaalit

Bangladeshin ERU-kenttäsairaalaa tuettiin lähettä-
mällä Kalkusta vuoden aikana kuusi isompaa lähetys-
tä sekä useita pienempiä lähetyksiä. Kenian tulviin 
lähetettiin mobiiliklinikka ja Etiopiaan avustusmate-
riaalia. Vuonna 2018 Kalkusta lähetettiin vaatteita, 
kenkiä ja kankaita viiteen eri avustuskohteeseen. Yh-
teensä lähetettiin 219 215 kiloa. 

Kotimaassa autettiin Kainuussa tykkylumen ai-
heuttamissa vakavissa sähkökatkoissa lähettämällä 
paikalle generaattoreita, vesikanistereita, huopia se-
kä makuualustoja.

ERU-yksiköiden täydennyshankintaprosessi jatkui 
koko vuoden ajan. FIMEA teki auditoinnin, ja lisäksi 
määrävuotisen lääketukkuluvan toimintaohjeet päi-
vitettiin. Punainen Risti varautui Euroopan laajuisen 
lääkeväärennösdirektiivin mukaisen uuden järjestel-
män käyttöönottoon sopimuksella palveluntarjoajan 
kanssa sekä suunnittelemalla käytännön toteutusta 
lääkepakkausten tarkastamiselle ja skannaamiselle.

Avustustyöntekijät apuna maailmalla

Vuoden 2018 aikana oli voimassa 300 delegaatti-
sopimusta. Suomen Punaisen Ristin ja kumppanina 
toimivien kansallisten yhdistysten kahdenvälisissä 
hankkeissa työskenteli 92 henkilöä (31 %), IFRC:n 
tehtävissä 192 henkilöä (64 %) ja ICRC:n tehtävissä 16 
henkilöä (5 %). 

Lisäksi pitkäkestoisen kehitysyhteistyön henkilös-
tötarpeisiin vastattiin suunnitelmien mukaisesti.

Henkilömäärältään poikkeuksellisen suuri ope-
raatio oli Bangladeshin pakolaisleirin sairaala, jossa 
työskenteli vuoden 2018 aikana yhteensä 143 Suo-
men Punaisen Ristin delegaattia ja 275  delegaattia 
kaikkiaan 17 muusta kansallisesta yhdistyksestä se-
kä jatkuvasti 120 paikallista työntekijää. Indonesi-
an logistiikkaoperaatiossa työskenteli yhteensä 15 
Suomen Punaisen Ristin delegaattia. Kansainvälisen 
viestintäyksikön tehtävissä työskenteli yhteensä 20 
delegaattia yhdeksässä maassa. 

Kansainvälinen nuorisotoiminta

Kuusi nuorisodelegaattia oli vuoden aikana komen-
nuksilla Malawissa. Lisäksi nuoria vapaaehtoisia osal-
listui Punaisen Ristin nuorten koulutuksiin ja leireille. 
Kansainvälistä nuorisotoimintaa tuettiin pääosin Fol-
ke Bernadotte -muistosäätiön tuella. 

Nuorten vapaaehtoisten pohjoismaista yhteis-
työtä tiivistettiin SDGeneration Nordic -hankkeessa, 
jossa nuorista koostuva ohjausryhmä suunnitteli yh-
teistyössä Tanskan Punaisen Ristin nuorten kanssa 
kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvän nuor-
ten akatemian. 

Kansainvälisen avun uralle tähtäävien nuorten 
ammattilaisten uramahdollisuuksia tuettiin hakemal-
la EU Aid Volunteers -hankerahoitusta, jonka puitteis-
sa Suomen Punainen Risti lähettää 18 tulevaisuuden 
avustustyöntekijää komennuksille vuonna 2019.

Koulutukset 

Suomen Punainen Risti toteutti vuoden aikana kaik-
kiaan 20 koulutustilaisuutta kansainväliselle henkilö-
reserville. Yhteensä koulutettiin 594 henkilöä. Näistä 
70 henkilöä oli muista Punaisen Ristin tai Punaisen 
Puolikuun kansallisista yhdistyksistä. Koulutuksissa 
painotettiin erityisesti teemaa Suojelu, sosiaalinen 
sukupuoli ja osallisuus, josta järjestettiin kaksi eril-
listä koulutusta ja joka sisällytettiin peruskursseille ja 
soveltuvin osin täydennyskoulutuksiin. 

Vuoden 2018 koulutusten kohokohtiin kuu-
lui yhteistyössä IFRC:n kanssa järjestetty kata-
strofiviestinnän pilottikoulutus, johon Suomen 
Punainen Risti tarjosi asiantuntijan sisältösuunnitte-
luun sekä tukipalvelut koulutuksen järjestämiseen. 
Lisäksi Suomen Punainen Risti tarjosi tukipalvelut yh-
delle Liiton IFRC Shelter training -asiantuntijatason 
täydennyskoulutukselle.  
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Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä 
hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen

Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä 
erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä

Punainen Risti on läsnä lähiyhteisöissä osana ihmisten 
arkea ja rohkaisee kaikkia toimimaan aktiivisesti oman 
lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaston aktii-
vinen toiminta rakentaa ja kehittää kansalaisten val-
miutta toimia omatoimisesti onnettomuustilanteissa. 

Auttamistaidoista turvaa arkeen 

Arjen turvallisuutta vahvistettiin vuoden aikana mo-
nin tavoin. Punaisen Ristin viikon teemana oli Arki 
kunnossa. Kampanja suunnattiin erityisesti lapsiper-
heille, ja siihen liittyi muun muassa oman arjen tar-
kistuslista ja video. Video tavoitti sosiaalisen median 
kautta yli 420 000 ihmistä ja se sai television kautta 
noin 1,14 miljoonaa katsojaa. Osastot raportoivat 43 
paikallista tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä yli  
4 200 henkeä. 

Turussa kilpailtiin ensiavun Suomen mestaruu-
desta Amazing First Aid Race -teemalla aikuisten, 

ensiauttajien, nuorten ja Reddie Kidsin sarjoissa. Kil-
pailujen toteuttamiseen osallistui satoja vapaaehtoi-
sia ja kymmeniä työntekijöitä. Kilpailujen yhteydessä 
pidettiin myös nuorten kesäpäivät ja ruotsinkielinen 
lastenleiri. Nuorten kesäpäivät kokosivat yhteen 50 
Punaisen Ristin nuorta vapaaehtoista. 

Ensiapupäivystykset ja ensivastetoiminta

Ensiapupäivystyksiä kehitettiin aktiivisesti. Voimaan 
tulivat uusi laatuohje ja hintasuositus, joiden laadin-
taan osallistuivat myös vapaaehtoiset. Kaikki lomak-
keet uusittiin keväällä 2018 GDPR-uudistuksen vuoksi. 

Vapaaehtoisten kehittämä ensiapupäivystyksen 
laatuauditointilomake otettiin käyttöön. Tavoitteena 
on tarkistaa jokaisen päivystyksen aluksi, että päi-
vystykseen liittyvät uudet laatuohjeet ovat käytös-
sä. Ensiapupäivystystietokanta Hupsis uudistettiin 
vapaaehtoisvoimin, ja uusi 2.0-versio otettiin käyt-

Punaisen Ristin viikon teemana toukokuussa oli Arki kunnossa. Kampanja suunnattiin erityisesti lapsiperheille,  
ja siihen liittyi muun muassa oman arjen tarkistuslista ja video. 
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töön vuoden 2019 alussa ympäri maata. Uusi ensi-
apupäivystysten iSBAR-raportointiohje valmistui ja 
uudet osaamisen varmistamislomakkeet julkaistiin. 
Ensiapupäivystyksiä esiteltiin Tapahtumaturvallisuus-
päivillä eri festivaalien ja muiden tapahtumien järjes-
täjille. Yhteistyö Tukesin kanssa vahvistui. 

Ensivastetoimintaa kehitettiin edelleen yhdessä 
Suomen Meripelastusseuran ja Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön kanssa. Punainen Risti vastasi uuden 
yhteisen ensivastekouluttajakoulutuksen toteuttami-
sesta. Yhteistyössä valmistui uusia koulutusvideoita, 
ja koulutusmateriaalia päivitettiin. Eri järjestöjen va-
paaehtoisille ja ensivastetoiminnassa mukana oleville 
viranomaisille tehtiin työturvallisuuteen liittyvä ky-
sely, jonka tulosten perusteella laadittiin suositukset 
työturvallisuuden kehittämiseksi. Suositukset ovat vi-
ranomaisilla lausuntakierroksella, ja lopullinen versio 
julkaistaan vuonna 2019. 

Pelastusopiston kanssa neuvoteltiin uudesta yh-
teistyöstä ensivastetoiminnan osalta. Useamman 
sairaanhoitopiirin kanssa allekirjoitettiin ensivaste-
sopimuksia tai neuvoteltiin niistä. Turunmaan piiris-
sä päättyi saariston ensivasteprojekti, jonka avulla eri 
saarten, kuten Utön, vakituisia asukkaita koulutettiin 
ensiauttajiksi. 

Rinnepäivystäjät ja vesisankarit auttamassa

Rinnepäivystyksen tila arvioitiin kyselyllä, johon vas-
tasi vapaaehtoisia rinnepäivystäjiä, kouluttajia, hiih-
tokeskusten edustajia ja työntekijöitä. Aiemmin tehty 

kehittämisryhmän arvio yhdistettiin kyselystä saa-
tuihin vastauksiin, ja niiden pohjalta laadittiin kehit-
tämissuunnitelma. Ensimmäiseksi suunniteltiin uusi 
kouluttajakoulutus, joka toteutettiin tammikuussa 
2019. Rinnepäivystyskurssin uudistaminen aloitettiin. 
Yhteistyötä Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen kans-
sa vahvistettiin.

Punainen Risti oli mukana Vesisankarit-projektis-
sa, joka järjesti 102 tapahtumaa ympäri Suomea. Niis-
sä koulutettiin 15 592 Vesisankaria, pääsääntöisesti 
alakouluikäisiä lapsia. Punainen Risti vastasi projek-
tissa ensiavun opettamisesta. 

Pärjätään yhdessä -hanke ja 
omaehtoinen varautuminen

Satakunnassa ja Lapissa vuosina 2016–2017 pilotoitu 
Pärjätään yhdessä -hanke on tehnyt järjestöjen työ-
tä ihmisten arjen turvan kehittäjänä näkyvämmäksi 
ja rohkaissut ihmisiä omaehtoiseen varautumiseen. 
Hanke edisti vuonna 2018 arjen turvaa tapahtumilla, 
tiedottamisella, koulutuksilla ja aineistoja tuottamal-
la. Hankkeessa on tuotettu esimerkiksi selkokieliset 
ensiapuohjeet kaikkien vapaaseen käyttöön.

Hankkeessa on ollut mukana noin 800 vapaaeh-
toista, ja kuntalaisten, viranomaisten ja järjestöjen 
turvallisuustapaamisia on järjestetty jokaisella hank-
keen 15 pilottipaikkakunnalla. 

Hanke on järjestänyt muun muassa turvallisuuskä-
velyitä, tapaturmia ehkäiseviä Turvakoutsikoulutuksia, 
erilaisia ensiapukursseja ja turvallisuustempauksia. 

Apuna rinteessä! Rinnepäivystyksen tila arvioitiin kyselyllä, jonka vastausten pohjalta aloitettiin  
muun muassa kouluttajakoulutuksen ja rinnepäivystyskurssin uudistaminen. 
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Hanke järjesti verkostokokoontumisten lisäksi vuo-
den aikana noin 50 tapahtumaa ja pilotoi Porin Suo-
mi-Areenassa vapaaehtoisten katukyselyä osana 
paikallisen vaikuttamistyön välineiden kehittämistä.

Hanke on kehittänyt kansalaisten omaa varau-
tumista muun muassa järjestämällä Suomen Pe-
lastusalojen Keskusliiton (SPEK) kanssa 72-tuntisia 
kotivarakoulutuksia ja ensiapukursseja kansalaisille. 
Samalla järjestöjen työ hyvinvoinnin edistäjänä kun-
nassa on tullut näkyvämmäksi.

Hankkeessa kehitettyjen mallien valtakunnallista-
minen alkoi vuonna 2018. Vuonna 2019 hanke jatkaa 
saatujen oppien levittämistä ja mallien juurruttamis-
ta pilottialueille.

Selkokieliset Osaa auttaa -tuntitaulut valmistuivat 
kouluille ensiapuopetuksen tueksi. Hätäensiapukurs-
sin voi jatkossa suorittaa verkko- ja lähiopetuksessa, 
jota kehittää Punainen Risti Ensiapu Oy. 

Nuoret ensiaputaitoisiksi 
yhteistyössä koulujen kanssa

Punainen Risti tukee kouluja niiden kasvatustehtäväs-
sä muun muassa tarjoamalla opettajille oppimateriaa-
leja ensiavun opettamiseen ja järjestämällä käytännön 
ensiapukoulutusta kouluissa. Koulun kautta tarjottu 
ensiapuopetus tavoittaa koko ikäluokan. 

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisille suunnattua 
InAction! – Hyvät tyypit toimii -hätäensiapukurssia 

toteutettiin vuoden aikana seitsemässä Punaisen Ris-
tin piirissä. Kurssi koostuu verkkokurssista ja käytän-
nön harjoittelusta. Yli 1 000 nuorta osallistui tähän 
digitaalisen pelialustan avulla toteutettuun koulutuk-
seen, jossa ensiaputehtäviä suoritetaan pienryhmis-
sä eri puolilla koulua. 

InAction!-koulutuksen saama palaute oppilail-
ta on ollut erittäin hyvää: palautetta antaneista noin 
600 oppilaasta 98 %:n mielestä on tärkeää, että 
koulussakin opetetaan ensiapua ja 95 %:n mielestä 
omat ensiaputaidot ovat parantuneet kurssin myötä.  
92 %:n mielestä digitaalinen pelialusta oli hyvä tapa 
oppia ensiapua. Tavoitteena on tarjota tulevaisuudes-
sa InAction!-koulutus mahdollisimman monelle kah-
deksasluokkalaiselle Suomessa. 

Veripalvelulle erinomainen 
arvosana asiakkailta

Vuonna 2018 juhlistettiin Veripalvelun 70-vuotista 
historiaa.

Verenluovutustoiminnan vuotta leimasi punasolu-
jen käytön pieni lisääntyminen sairaaloissa monen 
vuoden laskusuunnan jälkeen. Kokoverenluovutuk-
sia toteutui 204 024, mikä oli noin 2 000 edellisvuot-
ta enemmän. Verenluovutukseen ilmoittautui vuoden 
aikana 131 465 eri henkilöä1. Ensikertalaisia kaikista 
kävijöistä oli yli 15 %. Verenluovuttajien asiakastyy-
tyväisyyden mittaus osoitti luovuttajien tyytyväisyy-

Yläkoulujen kahdeksasluokkalaisille suunnattu suosittu InAction!-hätäensiapukurssi koostuu verkkokurssista ja käytännön harjoittelusta.  
Yli 1 000 nuorta osallistui vuoden aikana koulutukseen, ja palaute oli innostunutta. 
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den ja sitoutuneisuuden pysyneen poikkeuksellisen 
korkeana. 

Verivalmisteiden toimitusvarmuus jatkui edel-
lisvuosien tapaan erinomaisena, ja luovutettu veri 
hyödynnettiin tehokkaasti valmistuksessa. Verival-
misteiden tuotantoprosessin sujuvuuteen ja tehok-
kuuteen on kiinnitetty Veripalvelussa systemaattisesti 
huomiota jo pitkään, samoin kuin poikkeusoloihin va-
rautumiseen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. 

Laboratoriopalvelujen kysyntä jatkui kokonai-
suudessaan verrattain vakaana. Veripalvelu tekee yli  
100 000 potilastutkimuksen lisäksi vuosittain noin 
kaksi miljoonaa luovuttajanäytteiden tutkimusta lä-
hes 850 000 näytteestä. 

Veripalvelun ylläpitämään Suomen Kantasolure-
kisteriin saatiin yli 7 000 uutta jäsentä. Rekisteris-
sä oli vuoden 2018 lopussa yli 48 000 vapaaehtoista. 
Yhteensä 135 siirrettä välitettiin potilaita hoitaviin 
keskuksiin vuoden aikana. Niistä 44 oli peräisin suo-
malaisilta luovuttajilta.

Veripalvelu mittaa säännöllisillä kyselyillä asiakas-
tyytyväisyyttä. Vuonna 2018 asiakastutkimus koh-
dennettiin verivalmisteasiakkaille, jolloin kohteena 
olivat sekä verikeskukset että verivalmisteita käyt-
tävät kliinikot. Asiakkaiden luottamus Veripalvelun 
tuotteisiin ja palveluihin pysyi erinomaisella tasolla 
kaikkien arvosanojen keskiarvon ollessa 9,3 asteikol-
la 4–10.

Tutkimustoiminnassa painotetaan korkeatasoi-
sen tieteellisen tiedon tuottamista erityisesti veren-
siirtohoitojen sekä solu- ja kudosterapioiden alueilla. 
Veripalvelun tutkijat olivat vuonna 2018 mukana 16 
tiedejulkaisussa, ja Veripalvelun perustama veren-
luovuttajien biopankki saatiin hyvään vauhtiin. Bio-
pankki tarjoaa tutkijoiden käyttöön ainutlaatuisen 
näytekokoelman.

Veripalvelu valittiin (Great Place to Work® -mal-
lissa) keskisuurten organisaatioiden sarjassa Suomen 
parhaiden työpaikkojen joukkoon. 

Veripalvelussa tehtiin vuoden aikana 204 024 kokoverenluovutusta, mikä oli noin 2 000 enemmän kuin edellisvuonna.  
Asiakastyytyväisyys pysyi poikkeuksellisen korkeana. 
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Edistämme hyvinvointia ja terveyttä

Punainen Risti edistää terveyttä maailmanlaajuisesti. 
Kotimaassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
keskitytään ennaltaehkäisyyn. Kaikkein haavoittu-
vimmassa asemassa olevat ryhmät saavat Punaisen 
Ristin vapaaehtoisilta apua ja tukea omasta tervey-
destään huolehtimiseen.

Uusi terveyden edistämisen kokonaisuus

Suomen Punaisen Ristin Terveyspisteet, päihdetyö, 
seksuaaliterveystyö sekä koti- ja vapaa-ajan tapatur-
mien ehkäisytyö yhdistettiin terveyden edistämisen 
kokonaisuudeksi. Vapaaehtoiset kohtasivat eri-ikäi-
siä ihmisiä Terveyspisteissä ja erilaisissa tapahtumis-
sa, esimerkiksi festivaaleilla, ja keskustelivat ihmisiä 
huolestuttavista asioista ja antoivat oikeaa tietoa ter-
veydestä huolehtimiseen. 

Terveyspisteiden määrä lisääntyi 78:stä 102:een. 
Useat Terveyspisteet jalkautuivat tukea ja neuvontaa 

tarvitsevien joukkoon, kuten työttömien yhdistyksiin 
ja ostoskeskuksiin.

Viidessä Pluspisteessä tehtiin 893 hiv-testaus-
ta, välitettiin luotettavaa tietoa seksuaaliterveydestä 
sekä hälvennettiin hi-virukseen liittyviä pelkoja. Pu-
naisen Ristin valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin 
muutettiin yhteiseksi chat-keskustelukanavaksi päih-
detyön kanssa. Vuoden 2018 loppuun mennessä to-
teutui seitsemän chat-päivystystä. 

Kesällä toteutettiin kolme Kesäkumi-chatia. Päih-
detyön vapaaehtoiset järjestivät useita pop up 
-tyyppisiä tapahtumia liittyen esimerkiksi nuuskaan 
Ehkäisevän päihdetyön viikon teeman mukaisesti. 
Päihdeaiheinen Valot vintissä -peli valmistui. 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia 
ehkäistiin kampanjoimalla 

Tammikuussa toteutettu Pysy pystyssä -kampanja ta-
voitti 164 180 suomalaista ikäryhmästä 30–64. Kam-
panjan some-kilpailu onnistui hyvin ja siihen osallistui 
lähes 1 200 ihmistä. Kampanjassa oli mukana yhteen-
sä 23 organisaatiota, uutena tahona aloitti Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tapaturmapäivän kampanja kohdennettiin miehil-
le Älä kikkaile -viestillä. Kampanja sai mainosnäyttöjä 
1,5 miljoonaa kappaletta ja se näkyi kaiken kaikkiaan 
525 500 ihmiselle. 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ajankohtaisis-
ta aiheista julkaistiin artikkeleita ja uutisia kotitapa-
turma.fi-sivustoilla, jossa vieraili vuoden aikana yli  
40 000 kävijää. Tietoutta tapaturmien ehkäisykei-
noista lisättiin jakamalla materiaalia, jota tilattiin run-
saasti (noin 60 000 kpl), kuten edellisenäkin vuonna.

 • Terveyden edistämisen toiminnoissa oli muka-
na yhteensä 1 355 vapaaehtoista

 • Kesällä 2018 Kesäkumi-kampanjan Seksikis-
ka järjestettiin neljässä tapahtumassa: YleX-
Popissa, Provinssissa, Ruisrockissa sekä 
Blockfestissä. 

 • Kondomiajokortin suoritti 1000 festarikävijää 
ja Naimamaisteri-testillä oli 12 500 käyttäjää. 
Kondomeja jaettiin eri tapahtumassa  
90 000 kpl. 

 • Kesän aikana seksuaaliterveystyön vapaaeh-
toiset päivystivät 15 tapahtumassa ja päihde-
työtä tehtiin 47 festivaalilla. 

 • Turvaseksipartio tavoitti 3 600 henkilöä. Heil-
le jaettiin turvaseksipakkauksia ja tehtiin 
82 hiv-pikatestiä. Selviämisasemilla oli 250 
selviäjää.

 • Päihdeinfovisan suoritti lähes 600 ihmistä.

 • Vuoden 2018 lopussa päihdetyöhön vapaaeh-
toisia oli 958.

 • Maailman aids-päivän nettisivuilla vierailleiden 
määrä yli nelinkertaistui ja tietotestin teki  
3 300 kävijää. Kampanjavideo tavoitti  
1,4 miljoonaa ihmistä.
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Koulutetut vapaaehtoiset Turvakoutsit veivät tie-
toa kotitapaturmista ja niiden ehkäisykeinoista jär-
jestämällä noin 40 tilaisuutta pääosin ikääntyneille. 
Tilaisuuksiin osallistui noin 700 henkilöä. 

Ruoka-apu ja osallisuus 

Ruoka-avun tarve on kasvanut, ja laajentamalla toi-
mintaansa Punainen Risti auttoi yhä useampaa avun- 
tarvitsijaa. Verkostoyhteistyötä tiivistämällä vähen-
nettiin päällekkäisyyttä ja tehostettiin ruokajakelua.

Viiden piirin alueella 33 osastoa jakoi EU-ruoka-
apua yhteensä 67 416 kiloa. EU-ruoka-avun saajia oli 
11 513. Lisäksi 10 osastoa jakoi eteenpäin koulujen ja 
sairaaloiden keskuskeittiöiltä tai ruokakaupoilta saa-
tua hävikkiruokaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa 
Osallisuutta, tukea ja verkostoja ruoka-avunsaajille 
-hankkeessa kehitettiin ruoka-aputoimintaa yhteis-
työssä Lapin piirin kanssa. Vapaaehtoistoimintaan 
tuotettiin koulutusmateriaalia ja ohjeita. Avunsaajil-
le tarjottiin muun muassa terveyspistetoimintaa ja 
oikeusneuvontaa.

Vuonna 2018 käynnistyi STEA:n rahoittama Ruo-
kaa & Kohtaamisia -hanke, joka lisää ruoka-apua saa-
vien ihmisten arjen taitoja, osallisuutta ja hyvinvointia. 
Hankkeessa kehitetään ruoka-avun rinnalle yksilölli-
sempää tukea sekä avunsaajien mahdollisuuksia osal-
listua vapaaehtoistoimintaan. Käynnistämisvuonna 
järjestettiin 20 info- ja ideointityöpajaa, joihin osal-
listui 313 henkilöä. Lisäksi pidettiin neljä ystäväkurs-
sia, joihin osallistui 22 henkilöä.

Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme 
sosiaalista hyvinvointia

Punaisen Ristin ystävätoiminnan avulla yksinäisyys 
vähenee ja lievittyy Suomessa. Viime vuonna mukana 
oli 8 143 vapaaehtoista, jotka kohtasivat 24 510 ys-
tävää kaipaavaa. Vuoden aikana järjestettiin 266 ys-
täväkurssia, joihin osallistui 2 803 uutta toiminnasta 
kiinnostunutta.

Ystävävälitys uudistui

Ystävätoimintaan osallistui 313 osastoa. Vuoden 2018 
aikana osastojen käyttöön saatiin sähköinen väli-
tysjärjestelmä, joka on nyt kaikkien ystävävälitysten 
käytössä. Sähköinen järjestelmä rakennettiin osaksi 
vapaaehtoisten tietojärjestelmää Oma Punaista Ristiä. 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset veivät vanhuksia polkupyöräriksa-ajelulle Lappeenrannassa. Harri Granö (vas.) kiinnitti Rauha Hyyryläiselle turvavyön.  
Ystävätoimintaan osallistui vuoden aikana 313 paikallisosastoa.  
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Keväällä käynnistettiin kehittämistyö, jolla var-
mistetaan ystävien entistä tehokkaampi osallisuus 
valmiudessa.

Etsivää ja löytävää ystävätoimintaa

Etsivän ja löytävän ystävätoiminnan sekä lyhytkestoi-
sen ja kertaluonteisen avun kehittämiseksi käynnis-
tettiin loppuvuodesta STEA:n rahoittama Kohdataan 
kylillä ja keskuksissa -hanke, joka jatkuu vuoteen 2021.

Ystävätoimintaa verkossa

Aluehallintoviraston rahoituksella kehitettiin verk-
koystävätoimintaa, jossa ystäväpari tapaa toisiaan 
verkossa kirjoittamalla. Toimintaan luotiin oma kou-

lutusmalli ja -aineisto. Näiden avulla koulutettiin 40 
uutta verkkoystävää, jotka kohtasivat 65 ystävää 
kaipaavaa. 

Nuorten aloitteesta käynnistynyt Punaisen Ristin 
oman Minecraft-peliserverin rakentaminen jatkui va-
paaehtoistyönä. Aktiivinen, 12 vapaaehtoisen jouk-
ko rakensi peliserveriä, minkä lisäksi vuoden aikana 
koulutettiin 13 moderaattoria seuraamaan keskus-
teluja peliympäristössä. Spärrä-peliserverillä on 413 
pelaajaa. 

Omaishoitoperheille tukea ja tietoa

Omaishoitoperheitä tukevaa toimintaa toteutet-
tiin 70 paikkakunnalla. Omaishoitajille ja ikäihmisille 
räätälöidyille ensiapukursseille sekä kaikille avoimil-
le auttajakursseille osallistui 305 henkilöä. Ensiavun 
auttamistaitoja toteutettiin myös venäjänkielisille 
omaishoitajille Helsingissä ja Turussa. 

Omaishoitajien vertaisryhmätoiminta on vakiintu-
nut monessa osastossa, ja ryhmiä oli 51. Ne järjestivät 
426 kokoontumista, joihin osallistui 683 omaishoita-
jaa. Virkistystilaisuuksia järjestettiin 192 ja niihin osal-
listui 2 822 henkilöä.

Vankilatoiminta laajeni

Vankilatoiminnassa oli mukana kahdeksan vanki-
laa ja 45 vapaaehtoista, jotka kohtasivat vuoden ai-
kana 629 vankia. Uusille vapaaehtoisille järjestettiin 

Helsingissä toimivassa Inkerikeskuksessa järjestettiin Punaisen Ristin auttajakurssi. Kurssin aikana  
opittiin muun muassa verenvuodon tyrehdytystä, hengityksen turvaamista ja hätäpuhelun soittamista.

 

  

8991

8202 8143

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2016 2017 2018

Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa

B
EN

JA
M

IN
 S

U
O

M
EL

A



25

kolme koulutusta ja niihin osallistui 21 toiminnasta 
kiinnostunutta.

Koulutuksia kehitettiin ja 
yhteistyötä tiivistettiin

Ystävätoiminnan koulutusta uudistettiin. Vuoden ai-
kana otettiin käyttöön uusi ystävätoiminnan perus- ja 
jatkokurssi sekä luotiin kahdeksan uutta täydennys-
koulutusmoduulia. Uusien koulutusmateriaalien käyt-
töönottoa helpotettiin järjestämällä koulutuskiertue 
piireissä sekä perehdyttämällä kouluttajia koulutta-
jakoulutuksessa ja -päivillä.

Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa tiivistet-
tiin. Muistiliiton kanssa luotiin koulutusmateriaa-
li ja koulutettiin kouluttajia muistisairaiden ihmisten 
kohtaamiseen. Ikäinstituutin kanssa koulutettiin ul-
koiluystäväkouluttajia ja Kehitysvammaisten Palve-
lusäätiön kanssa kehitettiin selkokielistä materiaalia 
ystävätoimintaan. 

Koululaisten yksinäisyyden ja syrjimisen vähen-
tämiseksi tuotettiin kouluille uusi Jos ees joku ta-
juis?! – Myötätunto ja kaveruus koulussa -materiaali. 
Kouluvierailuihin luotua uutta #KivaKunHuomaat-
materiaalia levitettiin kouluille ja vapaaehtoisille 
kouluvierailijoille.

Nuorten turvataloissa uusia näkökulmia auttamiseen

Vuonna 2018 Nuorten turvatalot laajensivat autta-
misen tapoja ja ympäristöjä. Turvatalot toimivat yhä 
vahvemmin kohtaamisen, tuen ja yhteistyön kon-
septina: nuoria ja perheitä autetaan paitsi osana pe-
rustyötä turvataloilla, myös nuorten omissa arjen 
ympäristöissä (nuorisotiloilla, oppilaitoksissa, kaup-
pakeskuksissa) sekä verkossa. Tämä loi nuorille uusia 
mahdollisuuksia hakea apua ja tulla mukaan turva-
talotoimintaan tavalla, jonka he itse kokevat mielek-
kääksi ja helpoksi. 

Auttamisen laajentaminen koskee myös näkö-
kulmaa nuoriin. Turvatalolla nuoret kohdataan paitsi 
yksilöinä ja lähiyhteisöjen jäseninä myös kansalais-
toimijoina, joilla on oikeus saada apua ja toimia aut-
tajina. Toimintaa monipuolistamalla kohdattujen ja 
autettujen nuorten määrä kasvoi merkittävästi. Uu-
det auttamisen muodot toivat mukanaan tarpeen ke-
hittää toiminnan muotoilua, tilastointia ja sosiaalisten 
vaikutusten arviointia.

Nuorten turvataloissa laajennettiin näkökulmia auttamiseen ja nuorten kohtaamiseen. 
Toimintaa monipuolistamalla kohdattujen ja autettujen nuorten määrä kasvoi merkittävästi. 
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Nuorten turvataloilla on tunnistettu nuorten ai-
kuisten moninaiset tuen tarpeet. Espoossa hyviä 
tuloksia tuottaneen kolmivuotisen Nuorten itsenäis-
tymisen tuen hankkeen aikana kehitetty toiminta va-
kinaistettiin STEA-rahoituksen turvin. Keväällä 2018 
toimintansa STEA-rahoituksella aloittanut Kotipolku 
tukee pääkaupunkiseudulla 18–24-vuotiaiden nuor-
ten aikuisten itsenäistymistä ja asumista. Kotipolku 
vahvistaa turvatalojen resursseja ja osaamista nuor-
ten aikuisten tukemisessa itsenäistymisen mutkaisil-
la poluilla, nuorten omaa osallisuutta ja verkostotyötä 
edistäen. 

Nuorten turvatalojen roolia nuorten ja perheiden 
asiantuntijana ja vaikuttajana kirkastettiin, mistä yh-
tenä esimerkkinä on vapaaehtoisten kutsuminen mu-
kaan viestintä- ja vaikuttamistyöhön. Turvatalojen 
laadukas auttamistyö perustuu vahvaan tietopoh-
jaan, mitä tukee käynnistetty yhteistyö muun muas-
sa Suomen Akatemian All Youth -tutkimushankkeen 
kanssa. Tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin 
nuorten elämäntilanteita ja itsenäistymisen polkuja 
sekä kehittää vapaaehtoistoimintaa nuorten aikuis-
ten tukemiseksi.

Monipuoliset auttamisen tavat ja ympäristöt tar-
josivat uudenlaisia vapaaehtoisuuden muotoja. Tur-
vatalojen tilapäisen majoituksen ohella vapaaehtoiset 
toimivat tukikummeina nuorten arjessa, nuorten kan-

salaistoiminnan mahdollistajina, verkkovapaaehtoi-
sina sekä viestinnässä ja vaikuttamistyössä. Vuonna 
2018 toiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten 
määrä kasvoi, kun tarjolla oli erilaisia tapoja auttaa 
ja toimia nuorten kanssa. Merkittävä osa turvatalo-
jen vapaaehtoisista oli nuorisolain mukaan nuoria eli 
alle 29-vuotiaita.

Yhteistyötä turvatalopaikkakunnilla toimivien Pu-
naisen Ristin piirien ja osastojen kanssa syvennettiin 
niin strategisesti kuin käytännön yhteistyön tasol-
la. Tästä esimerkkeinä olivat muun muassa yhteiset 
koulutukset, alueellinen työ nuorten parissa ja neu-
vottelut valmiusyhteistyön tiivistämiseksi etenkin 
psykososiaalisen tuen osalta. 

Nuorten turvatalot panostivat vuonna 2018 verk-
koauttamisen kehittämiseen. Turvatalojen roo-
li järjestöjen yhteisessä, nuorille valtakunnallista 
verkkotukea tarjoavassa Sekasin-chatissa vahvis-
tui. Rahoitusta chatin kehittämiseen saatiin yhdessä 
Suomen Mielenterveysseuran ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton kanssa Me-säätiöltä ja STEA:sta. Ver-
kossa tehtävästä auttamistyöstä on tarkoitus luoda 
uusi yhteisen tekemisen muoto myös Punaisen Ristin 
sisällä turvatalojen sekä piirien ja osastojen kesken, 
mikä avaa vapaaehtoisille mahdollisuuden osallistua 
nuorten auttamistyöhön ympäri Suomen.
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Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena 

Vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen yhteis-
työn ja toiminnan kehittämiseksi järjestettiin työpa-
joja ja tapaamisia. Työskentelyn tuloksena ehdotettiin 
käynnistettäväksi vastaanottotoiminnan ja kotoutu-
misen tuen toimiala. Sen tarkoituksena on tiivistää 
koko järjestön ja sen vastaanottoyksiköiden yhteis-
työtä, tukea monipuolisesti vapaaehtoisten vaati-
vaa toimintaa kohderyhmän kanssa ja parantaa avun 
ketjua.

Kotoutumista edistävä matalan 
kynnyksen toiminta

Kotoutumisen tueksi järjestettiin kielikerhoja, asu-
misapua, Läksyhelppejä sekä muuta kotoutumista ja 
kontakteja lisäävää toimintaa. Noin 129 osastoa jär-
jesti monikulttuurista tai rasisminvastaista toimintaa. 
Osastot hakivat monikulttuurista toiminta-avustus-
ta 12 kertaa toiminnan käynnistämiskuluihin, pieniin 
hankintoihin ja ryhmätoiminnan juokseviin menoihin.

Turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja paperitto-
mien parissa toimivat vapaaehtoiset ja työntekijät 
kohtaavat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia 
ihmisiä. Vapaaehtoisten jaksamisen tueksi järjestet-
tiin hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen teemojen 
ympärille rakennettuja voimavarapäiviä eri puolilla 
Suomea. 

Kotoutumistarjotin-työmenetelmän avulla kylis-
sä ja kaupungeissa järjestettiin lukuisia järjestöjen ja 
viranomaisten työpajoja, jotka tehostivat ja lisäsivät 
kotoutumisen tuen yhteistyötä paikallistasolla. 

Uutta koulutusta vapaaehtoisille

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutus-
moduuli valmistui. Koulutuksessa käsitellään yh-
denvertaisuutta, normeja, vuorovaikutustilanteita 
ja saavutettavuutta, ja se antaa eväitä ennakko-
luulojen ja normien kriittiseen tutkimiseen sekä nii-
den vaikutuksen ymmärtämiseen kohtaamisessa ja 
vuorovaikutuksessa. 

Helsingin ja Uudenmaan piirin vapaaehtoisia osal-
listui piirin järjestämään koulutukseen, jonka aiheina 
olivat vuorovaikutus, erilaisten ihmisten ja kulttuuri-
en kohtaaminen, kriisin ja trauman kokeneiden koh-
taaminen ja vapaaehtoisten jaksaminen. 

Yhteistyö muiden järjestöjen 
ja viranomaisten kanssa 

Punainen Risti järjesti paperittomille päiväkeskustoi-
mintaa, jossa nämä saivat apua viranomaisprosesseis-
sa, ohjausta julkisiin palveluihin sekä psykososiaalista 
tukea yksilöllisten keskusteluiden ja ryhmätoiminnan 

muodossa. Monikulttuurinen päiväkeskus Mosaiik-
ki (yhteistyössä Helsingin Seurakuntayhtymän ja Si-
ninauhasäätiön kanssa) jatkoi toimintaansa neljänä 
päivänä viikossa Helsingissä. Käyntejä oli noin 4 000. 

Päiväkeskustoimintaa järjestettiin viikoittain myös 
Oulussa ja Porissa, ja Turussa terveyspiste antoi pape-
rittomille terveysneuvontaa ja palvelunohjausta. Tu-
russa toimi kaupungin pyynnöstä kesästä 2018 alkaen 
paperittomien hätämajoitus, jossa paperittomat sai-
vat yöpyä ja vastaanottaa tukea ja neuvoja. Porin hä-
tämajoitus lakkautettiin toukokuussa tarpeettomana. 

Punainen Risti ylläpiti tilannekuvaa paperittomista 
ja saatavilla olevista palveluista sekä edisti paperitto-
mien pääsyä julkisiin palveluihin. Punainen Risti alkoi 
koordinoida valtakunnallista Paperittomat-verkostoa 
ja toimi useissa paikallisissa verkostoissa. 

Järjestön toiminta ulkomaalaisten säilöönoton 
osalta sisällytettiin sisäministeriön kanssa tehtyyn 
yhteistyöpöytäkirjaan, ja samalla sovittiin säilöön-
oton monitoroinnista Suomen Punaisen Ristin toimin-
tamuotona. Psykososiaalista tukea annettiin vuoden 
aikana Metsälän säilöönottoyksikössä ryhmävierai-
luilla, joilla rikotaan säilöönoton eristyneisyyttä ja 
annetaan säilöön otetuille vahvistava sosiaalinen 
kontakti. Psykososiaalisen tuen vierailut aloitettiin 
kesällä myös Joutsenon säilöönottoyksikössä. Syksyl-
lä koulutettiin yhteistyössä ICRC:n kanssa ryhmä va-
paaehtoisia säilöönoton monitorointia varten.

ELO – Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hankkeen 
avulla Punainen Risti on lisännyt maahanmuutta-
jien osallisuutta ja kotoutumista. Syksyllä 2018 jär-
jestettiin ammattikorkeakoulu Laurean kanssa neljä 
maahanmuuttajataustaisille naisille tarkoitettua ker-
hotapaamista. Lisäksi Punaisen Ristin perheryhmäko-
dissa järjestettiin kaksi Aistien-tila -toteutusta, joilla 
vahvistettiin maahanmuuttajien identiteettiä ja hy-
vinvointia sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Samal-
la maahanmuuttajien kielitaito harjaantui.  

Vastaanottotoimintaa kehitettiin

Suomessa tehtävien uusien ensimmäisten turvapaik-
kahakemusten määrä laski, mikä osaltaan vaikutti Pu-
naisen Ristin vastaanottoyksiköihin saapuvien uusien 
asukkaiden määriin.

Vuonna 2018 asukkaiden vaihtuvuus Punaisen Ris-
tin ylläpitämissä vastaanottoyksiköissä oli vähäistä. 
Loppuvuotta kohden poliisin tekemät vastaanotto-
palveluiden lakkaamisilmoitukset olivat kasvussa.

Vastaanottoyksiköitä tuettiin toiminnan kehittä-
misessä muun muassa pitämällä koulutuksia turva-
paikkamenettelystä ja oikeusturvan toteutumisesta 
vastaanottoyksiköissä. Lisäksi koordinaatio vastasi 
yksiköiden tukipyyntöihin muun muassa suoralla kon-
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sultointiavulla sekä luomalla kirjallisia aineistoja työn 
tueksi ja tiedon yhdenmukaistamiseksi.

Vastaanottoyksiköiden johdolle järjestettiin yhtei-
nen kahden päivän kokoontuminen, johon osallistui 
22 vastaanottoyksiköiden edustajaa. Päivien aikana 
kerättiin vuosien 2015–2016 vastaanotto-operaation 
oppeja, käytiin läpi yhteisiä käytäntöjä, tutustuttiin 
mahdollisiin uusiin työskentelytapoihin sekä mahdol-
listettiin johdolle psykososiaalinen tuki omassa viite-
ryhmässään. Kokoontumisen oppeja hyödynnetään 
järjestön maahantulovarautumisen kehittämisessä.

Järjestön ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa 
jatkettiin osaamiskartoitusten tekemistä turvapai-
kanhakijoille. Tavoitteena on tarjota jokaiselle uudelle 
turvapaikanhakijalle osaamiskartoitus. Vuonna 2018 
osaamiskartoituksia tehtiin 487 kpl.

Yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen välillä 
vahvistettiin vastaanottotoiminnassa ja kotoutumi-
sen tuessa koordinoimalla valtakunnallista järjestö-
verkostoa, joka tapasi vuoden aikana neljä kertaa. 
Lisäksi Punainen Risti toimi aktiivisesti erilaisissa ko-
toutumisen tuen verkostoissa valtakunnallisesti, alu-
eellisesti ja paikallisesti.

Turvapaikanhakijat mukaan 
työelämään ja liikkumaan

Turvapaikanhakijoiden työelämääntutustumisjaksot  
jatkuivat koko vuoden. Turvapaikanhakijat työllistyivät 
palkkatöihin entistä enemmän. TET-jaksoille osallis-

tui 198 henkilöä. Vaikuttavuuden arvioinnin suunnit-
telu aloitettiin keväällä ja pilotti saatiin päätökseen  
joulukuussa. Vaikuttavuuden arviointi kartoitti yk-
silötasolla tapahtuneita muutoksia vastaanotto-
keskusvaiheessa. Loppuraporttiaineisto valmistui 
marraskuussa. Noin 2 100:n osaamiskartoituksen yh-
teenveto julkaistaan vuonna 2019. Samalla on myös 
tuotettu ensimmäiset digitaaliset osaamismerkit jär-
jestön toiminnassa. Ensimmäinen merkki on suunnattu  
turvapaikanhakijoille työelämääntutustumisjaksosta. 
Merkkien tuottaminen käynnisti koko järjestön digi-
taalisten merkkien järjestelmän käyttöönoton loppu-
vuodesta 2018.

Uuden vapaaehtoistoiminnan mallin kehittäminen 
saatiin pilottivaiheeseen. Työelämän mentorointia 
kokeiltiin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Mento-
rointi oli esillä piirikierroksella, ja siitä kehitettiin me-
netelmä järjestön vapaaehtoistoiminnan käyttöön. 
Kouluttajakoulutukseen moduuli valmistui, ja se pilo-
toidaan vuonna 2019.

Punainen Risti tuki turvapaikanhakijoiden hyvin-
vointia tarjoamalla liikuntamahdollisuuksia opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Sohlbergin säätiön avustuksil-
la. Vastaanottokeskusten liikuntahankkeessa oli mu-
kana 19 vastaanottoyksikköä. Yhteistyökumppaneina 
olivat Suomen Olympiakomitea sekä paikalliset liikun-
taseurat ja -toimijat. Turvapaikanhakijoiden henkistä 
ja fyysistä hyvinvointia tuettiin tarjoamalla matalan 
kynnyksen esteetöntä liikuntaa sekä rakentamal-
la väyliä ja malleja maahanmuuttajien tukemiseen lii-

Turvapaikanhakijat työllistyivät palkkatöihin entistä enemmän. Turvapaikanhakijoiden  
uutta työelämämentorointia kokeiltiin erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
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kunnan harrastamisessa, tavoitteellisessa urheilussa 
ja oman paikan löytämiseen paikallistason urheilu-
seuroissa ja liikuntaryhmissä.

Starttivoimaa-hanke

Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston rahoittama, keskustoimiston 
koordinoima Starttivoimaa-hanke päättyi vuoden 
2018 lopussa. Kolmivuotisen hankkeen viimeisenä 
toimintavuotena kotoutumista tukeva vapaaehtois-
toiminta jatkui aktiivisena kaikissa mukana olleissa 
piireissä. Hankkeessa on uudistettu, kehitetty ja tes-
tattu ensivaiheen kotoutumisen malleja yhteistyös-
sä Punaisen Ristin osastojen, paikkakunnilla toimivien 
muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä viran-
omaisten kanssa. 

Tuloksena syntyi syksyllä 2018 esite Kotoutumisen 
tukena – Vinkkejä Punaisen Ristin osastoille alkuvai-
heen kotoutumisen tueksi. Esitettä on jaettu aktiivi-
sesti sekä järjestössä sisäisesti että sen verkostoissa. 

Verkostoyhteistyö ylitti odotukset. Keskeisim-
pänä menetelmänä verkostoyhteistyössä käytettiin 
Starttipajaa, joka kokosi yhteen kunnan viranomaisia 
ja kolmannen sektorin edustajia kotoutumisen kysy-
mysten äärelle. Verkostojen lisäksi toteutettiin lukui-
sia koulutuksia ja monipuolista kotoryhmätoimintaa. 
Vuoden 2018 aikana koulutuksiin, verkostoihin ja mui-
hin kotoutumista tukeviin toimintoihin osallistui yh-
teensä yli 1 500 henkilöä.

Koko hankkeen aikana:
 • hanke jalkautui kaikkiaan 45 paikkakunnalle
 • starttipajoista syntyi 30 verkostokuvausta eri 

paikkakunnille
 • koulutusten, verkostojen ja kotoryhmätoimintojen 

kautta kotoutumista tukeviin toimintoihin osallistui 
yhteensä yli 3 000 henkilöä.

Rasisminvastaista työtä kautta linjan

Yhdenvertaisuutta tukevaa ja rasisminvastaista työ-
tä vahvistettiin valtakunnallisesti. Lisäksi vahvistet-
tiin rasisminvastaisuutta ja yhdenvertaisuutta osana 
järjestön kaikkea toimintaa. Vaikuttamistyötä tehtiin 
vuoden ympäri luennoilla ja koulutustilaisuuksissa. 
Rasisminvastaisella viikolla kampanjoitiin näyttäväs-
ti #OlenKanssasi-teemalla.

Punaisen Ristin tuottama, pakolaisleirin arkea 
havainnollistava Pakolaisteltta pystytettiin vuoden 
aikana 13 kertaa eri puolilla Suomea. Pakolaisteltta-
tapahtuman yhteydessä tarjottiin elämyksellisyyden 
lisäksi faktatietoa maailman pakolaisuudesta. Pako-
laisteltta-kampanjan materiaaleja ja teltta-aineistoa 
päivitettiin vuoden aikana, ja markkinointia tehostet-
tiin uuden esittelyvideon avulla. Pakolaisteltta oli esil-
lä myös kotouttamisen valtakunnallisessa Integration 
2018 -suurtapahtumassa Kulttuuritalolla joulukuussa.

 

Ei rasismille! Rasisminvastaista työtä tehtiin kampanjoimalla Rasisminvastaisella viikolla  
sekä vahvistamalla yhdenvertaisuutta valtakunnallisesti osana kaikkea järjestön toimintaa. 
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Rohkea vaikuttaja – asiantunteva 
inhimillisyyden puolustaja

Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja 
vahvistamme heidän ääntään

Punaisen Ristin vaikuttamistyö perustuu järjestön 
toiminnasta nouseviin havaintoihin ja niistä viestimi-
seen. Vapaaehtoiset ja osastot takaavat pääsyn avun-
tarvitsijoiden lähelle. 

Välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön

Punainen Risti rakensi vuoden aikana toimintamallia 
ja välineitä paikallisen kokemustiedon keräämisek-
si. Keskustoimiston digiohjelman, Satakunnan piirin 
ja vapaaehtoisten yhteisessä pilotissa kehitettiin ka-
tukyselystä uutta välinettä järjestön vaikuttamistyöl-
le. Satakunnan piirin vapaaehtoiset kokeilivat uutta 
toimintamuotoa Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. 
Koulutetut vapaaehtoiset ja työntekijät kysyivät lähes 
kolmelta sadalta vastaantulijalta mielipiteitä omaan 
turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tietoa ja tiedon 
keräämistä käytetään osana paikallista vaikuttamis-
työtä ja kampanjointia. Katukyselystä kehitetään mal-
lia avuntarpeen ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa 
kyseessä asennekampanja tai laaja sähkökatko. 

Paikallista viestinnän ja vaikuttamistyön osaamis-
ta lisättiin kehittämällä vapaaehtoisten valtakunnal-
lista viestintäkoulutusta osana Punaisen Ristin uutta 
koulutusjärjestelmää sekä antamalla viestintätukea. 
Vuonna 2018 valmistettiin koulutusmateriaali ja ra-
kennettiin koulutusrunko Osastoviestinnän perusteet 
-koulutukselle. 

Strategista viestintää vahvistettiin viestinnän 
suunnittelukonseptia kehittämällä. Sen avulla tuotet-
tiin toimintalinjauksen päätavoitteisiin pohjautuvia 
strategisia viestintäsuunnitelmia, jotka selkeyttävät 
ydinviestejä ja kanavakohtaista asiantuntijaviestintää.

Vain ihmisiä -kampanjaa valmisteltiin yhdessä Kir-
kon Ulkomaanavun ja Amnesty Internationalin Suo-
men osaston kanssa. Yhdessä luodulla toiminta- ja 
keskustelumallilla tarjotaan mahdollisuus osallistua ja 
kutsua kaikkia mukaan muutokseen inhimillisemmän 
Suomen puolesta vuonna 2019.  

Punaisen Ristin, Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn yhteinen Vain ihmisiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan muutokseen inhimillisemmän Suomen puolesta.
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Tiedonkulkua järjestön sisällä tehostettiin 

Sisäisen viestinnän kanavia uudistettiin, jotta vuo-
rovaikutus yksittäisten vapaaehtoisten, osasto-
jen, piirien ja keskustoimiston välillä toimisi kaikissa 
tilanteissa. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmien käyttöönottoa 
tuettiin sekä viestinnällä että koulutuksella. Yli tuhat 
osaston luottamushenkilöä ja työntekijää on jo re-
kisteröitynyt uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaa-
ehtoisten digipalveluun. Yhteensä Oma Punaisessa 
Ristissä oli vuoden lopussa 2000 rekisteröitynyttä 
vapaaehtoista. 

Oma Punaisen Ristin avulla varmistetaan, että 
kaikki halukkaat voivat osallistua toimintaan Punai-
sen Ristin periaatteiden mukaisesti. Osaston vas-
tuuväelle ja Punaisen Ristin työntekijöille Oma on 
turvallinen paikka säilyttää yhteystietoja ja järjestää 
toimintaryhmät.

Microsoftin 0365-pilvipalveluiden käyttöönottoa 
valmisteltiin vuoden 2018 aikana.  Vuoden loppuun men-
nessä noin 300 työntekijää oli saanut peruskoulutus-
ta Microsoftin 0365-pilvipalveluiden käyttöönottoon.  

Vastaanottotoiminnan ajankohtaistiedotetta ke-
hitettiin joka toinen kuukausi ilmestyväksi pakolais- 
ja maahanmuuttotyön uutiskirjeeksi.

Ääni kuuluviin valtakunnallisilla kampanjoilla 

Toiminnan painopisteitä vahvistettiin järjestön kam-
panjoilla. Ystävänpäivä, Rasisminvastainen viikko, Pu-
naisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä tarjoavat osastoille 
valtakunnallista ja paikallista toimintaa ja näkyvyyttä.  

Punainen Risti oli tänä vuonna vetovastuussa Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton kanssa toteutetussa 
Hyvä Joulumieli -keräyksessä. 

Uuden toimintalinjauksen valmiudellinen paino-
tus heijastui kampanjoiden viestinnässä. Koko jär-
jestön toiminta kampanjoiden yhteydessä oli tärkeää 
niin Punaisen Ristin perusviestien, auttamisvalmiuden 
kuin myös järjestön näkyvyyden kannalta. Keskustoi-
miston viestinnän valmiutta vahvistettiin valmiushar-
joituksella, ja viestinnän linjan valmiussuunnitelman 
laatiminen aloitettiin. 

Ystävänpäivä 14.2.2018

Ystävänpäivän Nähdään-kampanja kertoi ja herät-
ti keskustelua yksinäisyyden kokemuksista ja vai-
kutuksista. Vapaaehtoiset Punaisen Ristin ystävät 
vastasivat kyselyyn, jonka vastauksista koottua tie-
toa hyödynnettiin viestinnässä. Osastot järjestivät 
Nähdään-tapahtumia. 

Mainonnan tavoitteena oli kerätä mahdollisim-
man paljon sähköpostiosoitteita, joiden jättäneille 
lähetettiin sähköisiä uutiskirjeitä. Kirjeissä esiteltiin 
ystävätoiminnan mahdollisuuksia, motivoitiin ystävä-
kursseille ja ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi. Säh-
köpostiosoitteensa jätti yli 1 200 ihmistä, mikä oli 
hyvä tulos. Ystävänpäivä-kampanjan avulla saatiin 
myös vapaaehtoisilmoittautumisia Oma Punainen Ris-
ti -järjestelmään. Päämediana mainonnassa käytet-
tiin Facebookia ja pääkohderyhmänä olivat 65 vuotta 
täyttäneet.

Ystävänpäivän kampanjointi ja ystäväkysely to-
teutettiin osana suomalaista hyvinvointikeskustelua. 

Punaisen Ristin viikolla kampanjoitiin lapsiperheiden arjen turvallisuuden ja auttamisvalmiuden parantamiseksi. 
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Ystävätoiminnan vapaaehtoisia haastateltiin laajasti 
eri viestintävälineissä. 

Rasisminvastainen viikko 19.–25.3.2018

Rasisminvastaisella viikolla edistettiin yhdenvertai-
suutta. Kampanjointi sosiaalisessa mediassa saavutti 
laajaa näkyvyyttä. Rasisminvastaisen viikon sosiaa-
lisen median julkaisut kuuluivat koko vuoden suosi-
tuimpiin Punaisen Ristin kanavilla. Ne tavoittivat noin 
400 000 käyttäjää ja niihin reagoitiin kymmeniä tu-
hansia kertoja. 

Rasisminvastaisessa kampanjassa oli mukana yli 85 
osastoa ja se sai laajaa mediahuomiota. Esimerkiksi 
Yle1:n TV-spotissa kampanjavideo näytettiin 11 kertaa, 
ja kymmenet lehdet mainitsivat Rasisminvastaisen vii-
kon #OlenKanssasi-kampanjan ajalla 15.–26.3.2018. 

Punaisen Ristin viikko 3.–9.5.2018

Punaisen Ristin viikon kampanjan tavoitteena oli lap-
siperheiden arjen turvallisuuden parantaminen sekä 
tapaturmien ehkäisy ja auttamisvalmiuden vahvis-
taminen. Kampanjaan tuotettiin uusi visuaalinen il-
me ja video, jossa opetetaan kääntämään tajuton 
kylkiasentoon. 

Tavoitteiden saavuttamista tuettiin paikallisella ja 
valtakunnallisella viestinnällä sekä mainonnalla, jossa 
ohjattiin tilaamaan itselle kodin turvallisuuden tarkis-
tuslista. Oman kotinsa turvallisuutta pääsi arvioimaan 

myös nettitestillä. Vaikka osastojen aktiivisuus tapah-
tumien järjestäjinä oli tänä vuonna toivottua vähäi-
sempää, kampanja kiinnosti ihmisiä: Punaisen Ristin 
julkaisemista verkkouutisista Punaisen Ristin viikolla 
julkaistut kaksi uutista olivat vuoden menestyneim-
piä uutisia yhteensä 2 468 lukijallaan. Punaisen Ristin 
viikko näkyi myös 27 mediassa. 

Nälkäpäivä 20.–22.9.2018

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin 20.–22.9. kam-
panja-ajan kestäessä syys- ja lokakuun. Keräys tuotti 
yli 2,8 miljoonaa euroa, mikä on Nälkäpäivän histori-
an neljänneksi paras tulos. 

Nälkäpäivän viestinnällinen konsepti uudistettiin. 
Kampanjakokonaisuus oli selkeä ja yhteneväinen, 
kun viestintä ja markkinointimateriaalit noudattivat 
samaa viestinnällistä linjaa keskittyen Bangladeshin 
kenttäsairaalaan. Syyskuun lopulla tapahtunut Indo-
nesian maanjäristys ja tsunami kasvattivat ihmisten 
lahjoitushalukkuutta, ja Punaisen Ristin avustustyötä 
saatiin hyvin esiin mediassa sekä sidottua viestinnäl-
lisesti Nälkäpäivään.

Nälkäpäivän toteutti 447 osastoa eli 96 % kaikis-
ta Punaisen Ristin osastoista. Vapaaehtoiset keräsivät 
hieman edellisvuotta enemmän, vaikka lipaskerääji-
en määrä, noin 13 500 kerääjää, oli hieman pienempi. 
Yhä useampi osasto otti käyttöönsä uusia maksuta-
poja, kuten korttimaksun, MobilePayn ja nettilippaan. 

Suvi Putkonen (vas.) toimi Nälkäpäivän lipaskerääjänä Tampereen Koskikeskuksessa, ja Arja Byde teki lahjoituksen.  
Lipaskerääjät ja muut vapaaehtoiset ovat avainasemassa kampanjan onnistumisessa. 
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Vaikka uusien kanavien tuotto jäi vielä pieneksi, niis-
tä saatu käyttökokemus oli arvokasta. 

Käteisen rahan käytön vähentyessä vapaaehtois-
ten keräämä osuus kampanjan kokonaistulokses-
ta on laskenut 2000-luvun alun lähes 80 %:sta viime 
vuoden 45 %:iin. Osastot ja vapaaehtoiset ovat tästä 
huolimatta avainroolissa kampanjan onnistumisessa. 
Ilman vapaaehtoisia Nälkäpäivä ei saa tarvitsemaansa 
näkyvyyttä, ja kampanjatutkimuksen mukaan lipas-
kerääjät olivat nähdyin mainoskanava heti televisio-
mainoksen jälkeen.

Muista lahjoituskanavista onnistuivat tänä vuon-
na erityisen hyvin lahjoittajille lähetetty suorakirje 
ja vastikkeellinen suorapostitus. Myös tekstiviestien 
kautta tuli lahjoituksia merkittävästi enemmän kuin 
vuonna 2017. Mediasuunnitelman kohdistaminen on-
nistui aiempaa paremmin, mitä edesauttoi mediatoi-
mistolla teetetty lahjoittajatutkimus. Lipaskeräyksen 
jälkeen teetetty kampanjatutkimus puolestaan osoitti 

kampanjan onnistuneen keskiarvoa selkeästi parem-
min, ja tutkimuksen huomioita hyödynnetään tule-
vassa kampanjasuunnittelussa. Taloustutkimuksen 
suuren hyväntekeväisyystutkimuksen mukaan Nälkä-
päivän tunnettuus on noussut edellisen mittauksen 
aikaiselta viidenneltä sijalta (2012) toiseksi tunne-
tuimmaksi heti Punaisen Ristin jälkeen. 

Nälkäpäivä oli vuoden merkittävin ulostulo myös 
mediaviestinnän ja sosiaalisen median julkaisujen kan-
nalta. Teemana oli Bangladesh ja erityisesti Suomen 
Punaisen Ristin kenttäsairaalan toiminta. Käytettävis-
sä oli suuri reservi kenttäsairaalassa työskennelleitä 
avustustyöntekijöitä, joita tarjottiin medialle haasta-
teltavaksi. Laajaa mediahuomiota sai myös Nälkäpäi-
vän jälkeinen, Indonesian tsunamiin liittyvä viestintä, 
joka toteutettiin keräyksen ollessa yhä käynnissä. 

Nälkäpäivän mediaosumat: 
 • printtilehdet: 323 osumaa
 • tv ja radio: 4 (Huomenta Suomi, Ylen aamu-tv, Ylen 

tv-uutiset, Radio 1:n ykkösaamu)
 • toimitettu verkkomedia: 520
 • somekanavat: 1534 osumaa

Hyvä Joulumieli -ruokalahjakortti 
toi iloa perheiden jouluun

Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin 22. ker-
ran. Keräys toteutettiin yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, 
Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa.
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Operaatio Nälkäpäivä

Hyvä Joulumieli -keräyksen varoilla hankitaan ruokalahjakortteja köyhille lapsiperheille  
ja herätetään keskustelua lapsiperheköyhyydestä. Keräys sai laajaa mediahuomiota. 

Operaatio nälkäpäivä
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Hyvä Joulumieli -keräykseen osallistui tänä vuonna 
tuhansia yrityksiä ja kymmeniä tuhansia yksityislah-
joittajia. Keräykseen lahjoitetuilla rahoilla hankittiin 
28 000 lahjakorttia, joilla vähävaraiset tai muuten vai-
keassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet saivat 
ostaa ruokatarvikkeita jouluksi. Arvoltaan 70 euron 
suuruiset lahjakortit kävivät kampanjaan osallistuvien 
kumppaneiden eli K-ruokakauppojen, Lidlin ja S-ryh-
män kaupoissa.

Lahjoitusten saamisen lisäksi kampanjalla nostet-
tiin lapsiperheköyhyys keskustelun aiheeksi ja haas-
tettiin päättäjiä toimiin köyhyyden vähentämiseksi. 

Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakeluprosessia 
muutettiin siten, että kaikki lahjakortit postitettiin 
suoraan joko Suomen Punaisen Ristin osastoille, Nuor-
ten turvataloille tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistyksille tai paikallisille kumppaneille ku-
ten kunnan sosiaalitoimelle, lastenneuvoloille, koulu-
terveydenhuollolle ja seurakunnan diakoniatoimelle. 

Hyvä Joulumieli -keräys sai laajaa mediahuomiota: 
32 mediaosumaa valtakunnallisessa mediassa, erityi-

sesti Ylen eri kanavissa (tv, radiot), sekä paikallisissa 
printti- ja verkkomedioissa ympäri Suomen, mukaan 
lukien Helsingin Sanomat. 

Muut kampanja- ja teemapäivät

Pääkampanjoiden lisäksi halukkaita osastoja tuettiin 
toiminnallisesti ja viestinnällisesti lukuisissa muissa 
kampanjapäivissä. Esimerkiksi elvytyspäivä ja Maail-
man ensiapupäivä saivat paljon huomioita erityisesti 
sosiaalisessa mediassa. 

Muut kampanja- ja teemapäivät 2018:
 • Maailman terveyspäivä 7.4.
 • Valtakunnalliset tapaturmapäivät, 13. pv. perjantai 

eli 13.4. ja 13.7.
 • Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
 • Maailman ensiapupäivä 8.9. 
 • Maailman aids-päivä 1.12.
 • Vapaaehtoisuuden päivä 5.12. 

Puolustamme inhimillisyyttä 

Punainen Risti vaikutti Suomen ja EU:n turvapaikka- 
ja pakolaispolitiikkaan kannanotoilla, lausunnoilla ja 
muilla toimilla. Punainen Risti antoi vuoden aikana 29 
lausuntoa lakiesityksiin sekä muihin ministeriöiden ja 
eduskunnan valiolautakunnan pyyntöihin. Myös ajan-
kohtaisia kannanottoja sekä medialle tarjottuja asi-
antuntijakirjoituksia vieraskynä- ja mielipidepalstoilla 
julkaistiin.  

Punaisen Ristin hallitus myönsi Inhimillinen kä-
denojennus -tunnustuksen Yle Puheen toimittajille 
Susani Mahaduralle ja Yagmur Özberkanille rohkeasta 
ja tinkimättömästä tyylistä käsitellä vaiettuja ja vai-
keita aiheita radio-ohjelmassaan.

Tasavallan presidentti myönsi Punaisen Ristin hal-
lituksen esityksestä 29 kultaista, 74 hopeista ja 171 
pronssista ansiomitalia. Lisäksi järjestön hallitus 
myönsi 41 ansiomerkkiä.

Kouluyhteistyötä ja kouluvierailijatoimintaa kehi-
tettiin. Uusia Punaisen Ristin kouluvierailijoita kou-
lutettiin ja paikallisosastoja kannustettiin aktiiviseen 
yhteistyöhön koulujen ja oppilaitosten kanssa. Järjes-
tö tuotti uusia oppimateriaaleja, joiden avulla opetta-
jat voivat keskustella oppilaiden kanssa haastavistakin 
teemoista kuten yhdenvertaisuudesta, vihapuheesta 
ja toisten huomaamisen tärkeydestä sekä globaaleis-
ta haasteista kuten ilmastonmuutoksesta ja pako-

laisuudesta. Mukana oltiin myös useissa opettajien 
koulutuspäivissä sekä Educa-messuilla, jotka kerää-
vät yhteen 16 000 kasvatusalan ammattilaista. 

Punainen Risti edisti tietoisuutta kansainvälisistä 
sodan oikeussäännöistä eli humanitaarisesta oikeu-
desta uudistamalla ja digitalisoimalla järjestön ylä-
kouluille ja lukioille suunnatun Sodassakin on säännöt 
-oppimateriaalin. 

Viestinnän toimintatapoja ja yhteistyötä muiden 
yksiköiden kanssa uudistettiin sisäisellä palvelumuo-
toiluprojektilla, uudella viestintäsuunnitteluprosessil-
la sekä perustamalla viestinnän linjaan uusi yksikkö, 
Viestinnän palvelut. Myös punainenristi.fi-verkko-
sivuston uudistus eteni palvelumuotoilukonseptin 
tuella.

Punaisen Ristin viestintä oli tehokasta, monipuo-
lista ja monikanavaista. Medialle lähetettiin keskustoi-
mistosta 61 tiedotetta, ja Punaiseen Ristiin liittyvien 
toimitettujen mediaosumien määrä oli 3 514. Punaisen 
Ristin mediaseurantapalvelu kilpailutettiin ja uudistet-
tiin: M-Brainista siirryttiin yhteistyöhön Meltwater- 
in kanssa.

Tiedotteiden lisäksi julkaistiin 76 muuta verkkouu-
tista. Niillä oli lukijoita yhteensä yli 33 300 (yksilöidyt 
sivun katselut yhteenlaskettuna). Yksi verkkouutinen 
sai keskimäärin 257 lukijaa.
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Sosiaalisen median viestintä tavoitti laajasti suo-
malaisia ja toimi kanavana valtakunnalliselle ja paikal-
liselle viestinnälle. Kaikkien julkaisujen (verkkosivut, 
Facebook, Twitter, Instagram) lukumäärä oli 2 925, lä-
hes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Julkaisut kanavittain: 
 • 2 300 twiittiä
 • 386 Facebook-julkaisua
 • 109 Instagram-julkaisua
 • 130 verkkouutista

Facebook oli kanavista tavoittavin: sen yhteenlasket-
tu tavoittavuus oli 7 149 006. Facebook-julkaisuihin 
reagoitiin yhteensä 306 969 kertaa. 

Seuraajien määrä kasvoi kaikissa eniten käytetyis-
sä sosiaalisen median kanavissa, vaikka julkaisujen 

kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan. Facebookissa 
tavoittavuuden keskiarvo putosi kuitenkin 33 % johtu-
en pääasiassa muutoksista Facebookin algoritmissa.

Nuorille suunnattua viestintää kehitettiin ja tehos-
tettiin etenkin sosiaalisessa mediassa. Aktiivisempi 
ja monipuolisempi viestintä toi paljon uusia seuraa-
jia kanavillemme. Myös nuoret vapaaehtoiset osallis-
tuivat sisällöntuotantoon kertomalla toiminnastaan 
Instagramissa.

Seuraajien määrät: 
• Facebook-sivutykkääjät 98 700 (+5,11 %)
• Twitter-seuraajat 15 400 (+12,41 %)
• Instagram-seuraajat 7 673 (+ 39,19 %),

Punainen Risti oli jälleen mukana opetus- ja kasvatusalan Educa-messuilla, jotka keräävät yhteen 16 000 kasvatusalan ammattilaista vuosittain.
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Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö

Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille

Punaisen Ristin toiminta perustuu yksittäisten ihmis-
ten haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Punaisen Ristin 
tärkeimpiä periaatteita. Näkyvä ja tuloksellinen aut-
tamistyö innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia. Va-
paaehtoistoiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa 
yksittäisen vapaaehtoisen odotukset, osaaminen ja 
tuen tarve. 

Digitaaliset palvelut tukemaan 
vapaaehtoistoimintaa

Vapaaehtoisten digitaalisten palveluiden kehittämi-
nen on tärkeimpiä vapaaehtoisten tuen painopisteis-
tä. Merkittävin edistysaskel oli vuoden 2018 aikana 
valmistunut ja käyttöönotettu uusi vapaaehtoisten 
tietojärjestelmä Oma Punainen Risti. Oma Punainen 
Risti toimii jatkossa kaikkien vapaaehtoisten digitaa-
listen palveluiden alustana, ja sen ominaisuuksia on 
käytetty muun muassa sähköisen ystävävälityksen 
rakentamisessa. 

Järjestelmää pilotoitiin muutamissa osastoissa ke-
vään aikana ja kehitettiin käyttökokemusten avulla. 
Oma Punainen Risti otettiin laajemmin käyttöön kai-
kissa piireissä elokuusta alkaen. Vuoden lopussa jär-

jestelmässä oli 2 000 vapaaehtoista, ystävävälitys 
mukaan lukien 3 500 henkilöä. 

Osastoille kehitettiin uusia digitalisoituja toimin-
tamalleja, joilla ne voivat ottaa vastaan ja tukea uusia 
vapaaehtoisia Omassa. Lisäksi luotiin uusia digitaali-
sen vapaaehtoisuuden tehtäviä. Oma Punainen Risti 
-järjestelmän käyttö mahdollistaa myös uudenlaisia 
tapoja johtaa vapaaehtoisia. Sillä saadaan aiempaa 
helpommin ajantasaista tietoa vapaaehtoistoimin-
nasta osastojen, piirien ja keskustoimiston työn tuek-
si. Uusia toimintatapoja, samoin kuin vapaaehtoisten 
määrän kasvattamista, koulutettiin ja työstettiin laa-
jasti yhdessä piirien ja vapaaehtoisten kanssa tilai-
suuksissa ympäri Suomea.

Tavoitteellinen jäsenhankinta 
osaksi kaikkea toimintaa

Vuonna 2018 Punaiseen Ristiin liittyi yhteensä 2 840 
uutta jäsentä, mikä on hiukan vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Valtaosa uusista jäsenistä liittyi vuosijäse-
niksi. Uusia nuorisojäseniä saatiin 700. Suosituin tapa 
liittyä oli verkon kautta. Yhteensä jäseniä oli vuoden 
loppuun mennessä 76 981. 
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Jäsenhankintaprojekti käynnistyi vuoden aikana 
ja kulminoitui vuodenvaihteessa alkaneeseen laajaan 
julkiseen kampanjaan. Jäsenhankintakampanjan vies-
tintämateriaaleja tuotettiin ja viestintää suunniteltiin 
alkuvuoden 2019 käynnistymistä varten. 

Vuoden aikana kirkastettiin jäsenyyden merkitys-
tä, luotiin keskeiset jäsen- ja vapaaehtoispolut sekä 

tuotettiin tukimateriaalit osastoille ja piireille. Yhteis-
työtä tehtiin Punaisen Ristin laitosten kanssa, ja  jä-
sen- ja vapaaehtoisrekrytointia tuotiin yhteiseen 
linjaan. Lisäksi jäseneksi liittyminen tuotiin osaksi 
Oma Punainen Risti -järjestelmää. 

Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta 

Paikallinen läsnäolo on koko Punaisen Ristin liikkeen 
toiminnan vahvuus. Toimivan osastoverkoston avul-
la tarjotaan ainutlaatuisia vapaaehtoistoiminnan paik-
koja myös uusille vapaaehtoisuuden muodoille. 

Valtakunnallista vapaaehtoisten 
koulutusjärjestelmää uudistettiin

Valtakunnallisesti toteutettavien koulutusten ja kou-
lutettujen määrä oli aiempien vuosien tasolla. Punai-
sen Ristin piirit ja osastot järjestivät yhteensä 3 516 
koulutustilaisuutta, joiden osallistujamäärä oli yh-
teensä 54 475.

Valtakunnallisten koulutustilaisuuksien vetäjiksi 
koulutettiin noin 100 uutta henkilöä, mikä on hieman 

edellisiä vuosia enemmän. Vuonna 2018 koulutettiin 
ensimmäisen kerran omia kouluttajia valmentamaan 
ensiapuryhmiä, ja tämä osaltaan lisäsi kouluttajakou-
lutuksen opintokokonaisuuden osallistujien määrää 
noin 10 %. Vuonna 2018 panostettiin lisäksi ruotsin-
kielisten kouluttajien valmennukseen eri toimialoilla.

Kouluttajapäivillä tammikuussa kouluttajapäte-
vyyttään päivittämässä oli 120 Punaisen Ristin kou-
luttajaa eri toimialoilta. Yhteisiä teemoja olivat 
koulutusten järjestäminen ja markkinointi, kohtaa-
minen ja kulttuurisensitiivisyys, työkalut oman 
hyvinvoinnin tukemiseen ja palautumiseen sekä va-
paaehtoisten uusi Oma-tietojärjestelmä. Lisäksi 
käsiteltiin muun muassa uusien vapaaehtoisten vas-
taanottoa ja kouluttajien roolia järjestön valmiudessa. 

Auttaminen on hauskaa! Tämä lasten ja nuorten pelastuspalveluleirin joukkue osallistui myös ensiavun SM-kilpailuihin. 
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Huhtikuussa järjestettiin piirien koulutusvastaa-
ville perehdytyspäivä koulutustoiminnan toteuttami-
seen ja hallinnointiin liittyvistä tehtävistä.

Syyskuussa pidettiin keskustoimistossa resurssi-
kouluttajien valmennuspäivät. Päivien tavoitteena oli 
varmistaa tiedot, taidot ja osaaminen resurssikoulut-
tajan nykyisessä tehtävässä toimimiseen. 

Hyvän palautteen saaneelle Auttajat ulapalla -ris-
teilylle marraskuussa osallistui noin 450 vapaaehtois-
ta ja työntekijää. Päivien aikana osallistujat kävivät 
keskusteluja teemoilla Vapaaehtoisjohtaminen, Lisää 
ihmisiä – lisää apua ja Vapaaehtoisten hyvinvointi.

Opintokeskus Siviksen välittämää valtion tukea 
koulutuksiin käytettiin 8 340 tuntia, joka on 29 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuen määrä yh-
teensä oli 160 255 euroa. Luku ei sisällä vertaisopin-
toryhmien ja hanketoiminnan tukea. 

Ukrainan Punaisen Ristin kanssa jatkettiin yhteis-
työtä humanitaarisen oikeuden (IHL) kouluttajien ja 
-koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Uusia koulut-
tajia koulutettiin 16, minkä lisäksi koulutettiin kak-
si uutta resurssikouluttajaa kouluttajajärjestelmää 
tukemaan.

Koulutustoimintaa kehitettiin – 
uutuutena osaamismerkit

Koulutuksen kehittämisen osa-alueista vuoden ai-
kana keskityttiin erityisesti vapaaehtoisten tehtä-
vien ja osaamisten selkiyttämiseen. Koulutuksen 
kehittämiseksi rakennettiin uusia lyhytkestoisia kou-
lutusmoduuleja kaikille vapaaehtoisille yhteisistä 
osaamisalueista. Ensimmäiset vaativuusmääritellyt ja 
opintopisteytetyt valtakunnalliset koulutusmoduulit 
kirjattiin myös Sivis-verkkoon opintojaksomalleiksi. 
Vapaaehtoisten osaamisen tunnistamiseksi ja tun-
nustamiseksi alettiin kehittää digitaalista osaamis-
merkkijärjestelmää yhteistyössä Accenturen kanssa. 
Järjestelmä toimii jatkossa erityisesti aktiivisten toi-
mijoiden palkitsemisen ja motivoinnin keinona. Pohjat 
merkkien luomiselle luotiin joulukuussa järjestetyssä 
työpajassa. 

Uuden verkko-oppimisympäristön yleispiirteet ja 
integraatiot muihin Punaisen Ristin järjestelmiin mää-
riteltiin. Samalla arvioitiin myös palkatun henkilökun-
nan verkko-oppimisen tarpeita. Esiselvitystä tehtiin 
eri palveluntarjoajien verkko-oppimisympäristöjen 
soveltuvuudesta ja seurattiin kumppaniorganisaatioi-
ta, joilla on samanlainen valintaprosessi (kuten Sivis 
ja Ensiapu Oy).  

Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto 
takaavat luotettavan auttamisen 

Tietosuojaa vahvistettiin  

EU:n uusi tietosuoja-asetus antoi oivan tilaisuuden 
käydä läpi järjestön henkilötietojen käsittelyä ja var-
mistaa, että käsittely on koko järjestössä oikein oh-
jeistettu ja huolella toteutettu. Tietosuojaprojekti 
aloitettiin tekemällä kartoitus koko järjestön henki-
lötietojen käsittelystä. Kartoitus kattoi keskustoi-
miston, piirit, laitokset sekä muutaman malliosaston. 
Kartoituksen havaintojen perusteella järjestöön laa-
dittiin kattava tietosuojapolitiikka sekä hallinta-
malli, jota tukemaan perustettiin seitsemän hengen 
tietosuojaryhmä. 

Dokumentaation valmistuttua paneuduttiin oh-
jeistuksen tekemiseen ja koulutusten pitämiseen. 
Sekä työntekijöille että vapaaehtoisille luotiin omat 
tietosuojaohjeet ja koulutusmateriaalit. Tietosuoja-
ryhmä piti koulutuksia kaikissa piireissä ja laitoksissa, 
ja piirejä tuettiin osastojen tietosuojakoulutuksissa 
koulutusmateriaalein. Henkilötietojen käsittelysopi-
mukset merkittävien palveluntarjoajien kanssa käy-
tiin läpi ja tietosuojaliitteet laadittiin tai uusittiin. 

Myös järjestön sisäiset käsittelysopimukset työs-
tettiin. Suomen Punainen Ristin moniulotteinen orga-
nisaatiorakenne ja toimintamuotojen kirjo tuottavat 
tietyn haasteen tietosuojan hallintaan, mutta koko-
naisuudessaan tietosuojaprojekti eteni hyvin ja sai ko-
ko järjestön tuen. Keskitettyjen järjestelmien jatkuva 
kehittäminen ja edistäminen ovat edellytys tietosuo-
jan ja -turvan riittävälle hallinnalle tulevaisuudessa. 

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy

Suomen Punainen Risti isännöi IFRC:n järjestämän 
kolmipäiväisen työpajan, jossa luotiin yhdessä poh-
jaa kansallisille toimintaohjeille liittyen seksuaalisen 
häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäi-
semiseen ja tilanteiden käsittelyyn. Paikalla oli osal-
listujia 15 eri kansallisesta yhdistyksestä. Työpajan 
avulla haluttiin varmistaa, että laitonta tai muuten 
epäasiallista käytöstä ei ilmene missään Punaisen Ris-
tin toiminnassa, ja että mahdollisiin väärinkäytöksiin 
ollaan varauduttu ja niihin osataan puuttua tehok-
kaasti ja välittömästi.
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 Yhtenäinen suunnittelu ja arviointi tukevat toimintaa 

Toimintalinjaus on koko järjestön yleiskokoukses-
saan hyväksymä strategia, jonka toteuttaminen on 
kaikkien yhteinen tehtävä. Keskustoimiston linjoissa 
Toimintalinjaus 2018–2020 on jaettu neljään tavoite-
ohjelmaan, joiden toteutumista johtavat johtoryhmän 
jäsenet. Tavoiteohjelmat on jaettu poikkiorganisato-
risiin osatavoitteisiin, jotka jalkautuvat aina henkilö-
kohtaisiksi tavoitteiksi saakka.

Vuonna 2018 toimintalinjausta ja tavoiteohjelmia 
tehtiin tutuiksi osastokummien, järjestökoulutuksen 
ja alueellisten tapahtumien kautta. Vuosien 2018 ja 
2019 toiminnan suunnittelun prosessi noudatti vielä 
aiempaa tapaa. Vuoden 2019 alussa aloitettiin toimin-
nan ja talouden suunnittelun kehittäminen. 

Aiempien vuosien järjestelmäkehityshankkeita jat-
kettiin myös vuonna 2018. Järjestötasoisen talouden 
suunnittelujärjestelmän esimääritys tehtiin ja kilpailu-
tus käynnistettiin. Järjestelmä otetaan käyttöön vuo-
den 2019 aikana, ja vuoden 2020 budjetointi tehdään 
uuteen järjestelmään. 

Vuonna 2017 käyttöön otettu raportointijärjes-
telmä laajennettiin koskemaan myös vapaaehtoisten 
tietojärjestelmän Oma Punaisen Ristin tietoja. Usei-
den erillisten tietolähteiden yhdistäminen samaan 
raportointijärjestelmään mahdollistaa sekä kustan-
nussäästöjä että synergiahyötyjä.

Yhteisiä tukipalveluita kehitettiin

Punaisen Ristin yhteisten tukipalveluiden nykyti-
la kartoitettiin keväällä 2018. Kartoituksen pohjalta 
laadittiin projektisuunnitelma tukipalveluiden ke-
hittämishankkeelle vuosille 2018–2020. Hankkees-
sa toteutetaan koko järjestön tarpeisiin vastaava ja 
poikkeusoloihin sopeutuva yhteisten tukipalvelui-
den kokonaisuus, jonka asiakkaat kokevat hinta- ja 
laatusuhteeltaan hyväksi ja joka keventää järjestön 
hallintoa, tehostaa toimintaa sekä tukee piirien ja 
osastojen työtä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vuoden aikana määritettiin tukipalveluiden visio, 
toiminta-ajatus ja strategiset tavoitteet sekä tehtiin 
prosessi- ja palvelukuvaukset talous-, henkilöstö- ja 
tietohallinnolle. Lisäksi aloitettiin asiakastyytyväisyy-
den mittaaminen kahdesti vuodessa. 

Vuoden 2018 lopussa yhteisten tukipalveluiden al-
la oli keskushallinnon ja Ensiapu Oy:n lisäksi talous-
hallinnossa 7 piiriä, henkilöstöhallinnossa 10 piiriä ja 
tietohallinnossa 12 piiriä. 

Keskitetysti tuotettujen palveluiden tarjoamista 
kirjanpidossa ja palkkahallinnossa jatkettiin osasto-
jen hallinnon keventämiseksi. Vuoden aikana toteu-
tettiin 11 alueellista toiminnantarkastajien koulutusta 
sekä aloitettiin osastoille soveltuvan taloushallinto-
järjestelmän kartoittaminen. 

Henkilöstökehityksessä panostettiin 
järjestelmiin ja työkykyjohtamiseen 

Henkilöstötoimintoja kehitettiin Toimintalinjauksen 
2018–2020 mukaisesti.  Vuonna 2018 keskityttiin yh-
teisten palkkapalvelujen ja Mepco HRM -järjestelmän 
kehittämiseen, henkilöstötoimintojen valmiussuunni-
telman laatimiseen sekä työkykyjohtamisen toiminta-
tapoihin ja prosesseihin.

Toimintoja kehitettiin järjestölle toimivammiksi: 
esimerkiksi rekrytointiportaali otettiin käyttöön kes-
kustoimiston lisäksi piireissä ja laitoksissa. Vuoden ai-
kana käytiin jokaisessa piirissä pitämässä aiheeseen 
liittyviä lisäkoulutuksia esimiehille ja avainhenkilöille. 
Järjestelmän kehitystyö jatkuu vuonna 2019.

Vastaanottoyksiköiden sulkemisen johdosta palk-
kapalvelujen volyymi laski edelleen vuoden 2016 huip-
puun verrattuna, vaikka yhteisten palvelujen piiriin 
tulivat Lapin piiri ja Kontti-ketjun henkilökunta tuki-
työllistettyjä lukuun ottamatta. 

Työkykyjohtamisen uudet työkalut

Työkykyjohtamisen kehittämisen tavoitteena vuosina 
2018–2020 on luoda johdolle ja esimiehille yhteiset 
toimintatavat, työkalut ja osaaminen työntekijöiden 
työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen. 

Työkykyjohtamisen prosesseja kehitettiin yh-
teistyössä vakuutusyhtiö Ilmarisen asiantuntijoiden 
kanssa. Asiantuntijat käsittelivät järjestön laajenne-
tun johdon ja yksikönpäälliköiden kanssa Punaisen 
Ristin johtamisjärjestelmää, mittareita ja toimintapro-
sesseja. Prosessien kehittämistä jatketaan nimetyn 
tukiryhmän kanssa. Laajennetussa johdossa pidetään 
työkykyjohtamisen erilliskokous kerran vuodessa.

Ilmarinen edisti työkykyjohtamisen verkostomais-
ta toimintatapaa huomioiden järjestön erityispiirteet 
ja -tarpeet erilaisilla valmennuksilla ja tukitoimenpi-
teillä. Työkykymestari-valmennuksessa opastettiin 
järjestön esimiehiä ja HR-asiantuntijoita paranta-
maan työkykyä, hallitsemaan työpaikan omat keinot 
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ja käyttämään tukikeinoja työkyvyn horjuessa sekä 
jalkauttamaan työkykyjohtamisen mallit käyttöön. 

Vuonna 2018 aloitettiin työtyöterveyshuollon kil-
pailutus ja yhteistyön kehittäminen. Prosessi jatkuu 
kevääseen 2019, ja tavoitteena on saada uusi valta-
kunnallinen työterveyshuollon sopimus valmiiksi ke-
säkuuhun 2019 mennessä.

Työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvä kehittämis-
työ aloitettiin ennakoivan työturvallisuuskulttuurin, 
kuormitustekijöiden ennakoimisen sekä työturvalli-
suuden ja -suojelun perehdyttämisen osalta.

Uusia tehtäviä keskustoimistossa

Vuonna 2018 keskustoimistossa aloitti 17 henkilöä 
toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Määrä-
aikaisissa työsuhteissa aloitti 40 henkilöä. Keskustoi-
miston rekrytoinneista 70 % oli määräaikaisia ja 30 % 
vakituisia. Kaikista avoimista keskustoimiston tehtä-
vistä 14 eli lähes 25 % täytettiin järjestön sisältä. 

Uudet vakituiset tehtävät sijoittuivat varainhan-
kintaan, CRM-yksikköön, yhteisiin tukipalveluihin ja 
kansainvälisen avun linjaan. Uusia määräaikaisia teh-
täviä oli eniten kotimaan linjassa, ja ne painottuivat 
terveyden ja hyvinvoinnin yksikköön. Kotimaan linjas-
sa oli yhteensä yhdeksän uutta työsuhdetta. Lisäk-
si keskustoimiston määräaikaisissa projektitehtävissä 
aloitti uusia työntekijöitä viestinnässä, varainhankin-
nassa, yhteisissä tukipalveluissa sekä kansainvälisen 
avun katastrofiavun yksikössä. Keskustoimistossa oli 
vuoden aikana kahdeksan harjoittelijaa, jotka kaikki 
työskentelivät kotimaan linjassa. 

Harjoitukset ja koulutukset

Henkilöstöyksikkö laati henkilöstötoimintojen val-
miussuunnitelman kotimaan operaatioihin ja kehit-
ti omaa valmiusosaamistaan yhteistyössä kotimaan 
valmiusyksikön ja kansainvälisen henkilöavun yksikön 

kanssa. Keväällä 2018 järjestettiin yksikön oma valmi-
usharjoitus, joka lisäsi ymmärrystä siitä, kuinka poik-
keustilanteisiin voidaan varautua ennakkoon ja miten 
toimitaan itse tilanteissa sekä niiden jälkeen. 

Henkilökunnalle pidettiin vuoden aikana kolme 
järjestön peruskurssia, joista yksi oli ruotsinkielinen. 
Osallistujat olivat laajasti eri puolilta järjestöä, muun 
muassa keskustoimistosta, piireistä, vastaanotto-
keskuksista, Nuorten turvataloista, Kontti-ketjus-
ta ja Veripalvelusta. Henkilöstöyksikkö järjesti myös 
kaksi työsuhteen perehdytyspäivää keskustoimiston 
henkilöstölle.

Lait ja tuet

Henkilöstöyksikössä seurattiin kevään ja kesän ajan 
työllistämiseen vaikuttavien lakien valmistelua ja 
mahdollisia tulevia vaikutuksia niin maakuntauudis-
tuksessa kuin kasvupalvelulaissa. 

Järjestölle myönnettävän palkkatuen määrä pysyi 
samansuuruisena työntekijää kohden. Henkilöstöyk-
sikkö tuki, neuvoi ja ohjasi osastoja, työllistämispro-
jekteja sekä Kontti-ketjun esimiehiä tiedottamalla ja 
järjestämällä koulutusta palkkatukeen ja työsopimus-
lakiin liittyvissä asioissa.

Green Office -merkki 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimistolle myönnet-
tiin WWF:n toimistotarkastuksen jälkeen oikeus Green 
Office -merkin käyttöön. Green Office on ympäristö-
järjestelmä, jonka avulla voidaan pienentää työpai-
kan ekologista jalanjälkeä ja vähentää hiilidioksidi- ja 
kasvihuonepäästöjä. Green Office -tiimi arvioi WWF:n 
verkkotyökalujen avulla toimiston ympäristöasioi-
den nyky- ja tavoitetilaa sekä loi sen pohjalta ym-
päristöjärjestelmän, jota seurataan jätemäärään, 
sähkönkulutukseen ja paperinkulutukseen liittyvien 
parannustavoitteiden avulla.

Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä 
turvaa tehokkaan auttamisen

Punaisen Ristin varat käytetään järjestön tarkoituksen 
mukaiseen avustustyöhön ohjaamalla, kouluttamalla 
ja tuottamalla tukimateriaalia osastoille ja piireille. 

Kehitimme resurssihankintaa 
koko järjestössä

Aktiivinen, jatkuvasti kehittyvä varainhankinta on vält-
tämätön edellytys auttamiselle niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin. Vanhojen, hyviksi koettujen tapo-

jen jalostaminen ja kokonaan uusien mahdollisuuksi-
en käyttöönotto on myös lahjoittajien huomioimista.

Lahjoittajille on tarjolla entistä enemmän mah-
dollisuuksia toimia vapaaehtoisina digikerääjinä. Se-
kä Facebookissa (helmikuusta 2018 lähtien), että Oma 
Punainen Risti -palvelussa voi perustaa nettikeräyk-
sen ja tukea oman verkostonsa kanssa Punaisen Ristin 
katastrofirahastoa esimerkiksi merkkipäivän, urheilu-
suoritukseen tai katastrofikeräyksen yhteydessä.

Varainhankinnan pääpaino oli edelleen säännöl-
listen lahjoittajien hankinnassa ja lahjoittajasuhteen 
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kehittämisessä, mutta myös yritysvarainhankintaa 
resursoitiin pitkäjänteisen työn mahdollistamiseksi.

Kuukausilahjoittajahankinta oli yhä tärkeä tapa 
hankkia tukijoita, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen 
avun. Suomen Punainen Risti hankki vuonna 2018 yh-
teensä 12 800 uutta kuukausilahjoittajaa, joista jär-
jestön oma ”feissaus”-työ tuotti yli puolet (60 %). 
Uusia tapoja ja paikkoja kohdata lahjoittajia kokeil-
laan jatkuvasti; esimerkiksi yritysvierailut osoittautui-
vat toimiviksi. 

Puolet uusista kuukausilahjoittajista jakoi tuken-
sa kotimaan toiminnan ja katastrofirahaston välillä  
(50 %). Kotimaan valitsi avustuskohteekseen 14 % uu-
sista kuukausilahjoittajista ja katastrofirahaston va-
litsi 36 %.

Punainen Risti osti kuukausilahjoittajien hankinta-
palvelua myös ulkopuoliselta yritykseltä, joka rekrytoi 
kuukausilahjoittajia pääkaupunkiseudun ja lähialuei-
den ostoskeskuksissa.

Yritysyhteistyökumppanit 
mukana auttamassa 

Yritysyhteistyön monipuolistamiseksi käynnistettyä 
Red Cross Ambassadors (RCA) -toimintaa jatkettiin. 
Toiminnan tarkoitus on saada yrityksiin Punaisen Ris-
tin kontaktihenkilöitä ja lähettiläitä, jotka tekevät ar-
vojamme ja työtämme tunnetuiksi työyhteisöissään, 
toteuttavat varainhankintaa työpaikoillaan sekä 
edesauttavat hedelmällisten pro bono -hankkeiden 

kehittämistä ja laajempien kumppanuuksien rakenta-
mista. Toiminnan avulla saamme myös tietoa yritysten 
järjestöihin kohdistamista tarpeista ja toiveista. Vuon-
na 2018 järjestettiin kaksi RCA-tapaamista, joista toi-
nen toteutettiin yhteistyössä yrityskumppanin kanssa 
(Fujitsu). Vuoden lopussa Ambassador-verkostossa oli 
noin 130 henkilöä.

Yritysyhteistyö mahdollistaa myös konkreettisen 
tuen järjestön paikallistason toiminnalle ja antaa mah-
dollisuuden Punaisen Ristin työn valtakunnalliseen 
näkyvyyteen ja kampanjointiin. Pääyhteistyökump-
panuus LähiTapiolan kanssa mahdollisti esimerkiksi 
Ystävänpäivän kampanjoinnin sekä osastojen digitali-
saation tukemisen. Yhteistyö S-ryhmän kanssa taka-
si laajaa näkyvyyttä erityisesti Punaisen Ristin viikolla 
ja Nälkäpäivänä.

Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistamiseen 
ja työelämävalmiuksien tukemiseen keskittyvää, Ac-
centuren tuella tehtävää valtakunnallista hanketta 
jatkettiin kehittämällä työelämän mentorointimal-
lia osaksi Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa. Toi-
minnan avulla voidaan vastata nykyiseen ja tulevaan 
työvoimatarpeeseen sekä edesauttaa positiivisen 
asenneilmaston kasvamista. Accenture tarjosi lisäk-
si henkilökuntansa ammatillista osaamista kehittä-
mishankkeisiin ja tuki digitaalisten osaamismerkkien 
kehittämistä. 

Ketjureaktio-pyöräilykampanjassa saavutettiin en-
nätystulos, yli 110 000 euroa. Kampanjaan osallistui 
189 yritys- ja kaverijoukkuetta.

Yhteistyötä ja verkostoja laajennettiin ja monipuolistettiin. Punainen Risti oli ensimmäistä kertaa  
mukana Helsinki City Running Dayssa, jossa pidettiin muun muassa juomapistettä. 

SU
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Pohjoismainen yritysyhteistyö jatkui Suomen, 
Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin Punaisten Ristien 
kesken. Yhteistyöryhmä tapasi kaksi kertaa. Pohjois-
maisia varainhankintakampanjoita toteutettiin BR-
lelukauppojen, Zalandon ja Schollin kanssa. Uusista 
yhteistyöhankkeista neuvoteltiin, mutta niiden toteu-
tuminen jäi vuodelle 2019. 

Kouluyhteistyö jatkui aktiivisena 

Päivätyökeräykseen osallistuneiden koulujen määrä ja 
keräyksen tuotto nousivat hieman. Lukukuu-kampan-
jaan osallistui vähemmän kouluja kuin aiemmin, mutta 
siitä huolimatta keräystuotto nousi hiukan entises-
tään. Nälkäpäivään osallistuneiden koulujen määrä 
pysyi ennallaan, mutta keräystuotto laski hieman.

Suorapostitukset ja verkkokauppa 
kehittyivät ja tuottivat varoja

Suorapostituksella tehdyt lahjoituspyynnöt onnistui-
vat vuoden 2018 aikana hyvin. Suomen Punaisen Ris-
tin johtama kenttäsairaala Bangladeshissa oli vahvasti 

esillä. Lisäksi lahjoittajien tukea pyydettiin Jemeniin 
konfliktin ja Indonesian tsunamin uhreille. Postitusten 
ilmettä uudistettiin syksyllä. Uudessa taitossa kuva 
on entistä merkittävämmässä roolissa sekä kirjees-
sä että kuoressa.

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

Rekisterin järjestelmällinen kasvattaminen, analy-
sointi ja jatkuva testaus ovat mahdollistaneet tuot-
tavan kohdentamisen ja postitusmäärien järkevän 
kasvattamisen. Myös piirien kanssa yhdessä kehitetty 
joulukorttisuorapostitus on vakiinnuttanut aseman-
sa. Vuonna 2018 se toteutettiin 11 piirissä.

Punaisen Ristin eettisten Vaikuttavien lahjojen uu-
distus saatiin valmiiksi vuonna 2017, ja vuonna 2018 
keskityttiin tunnettuuden lisäämiseen. Siinä onnis-
tuttiin ja myynti tuplaantui. Vaikuttavia lahjoja myy-
dään pääasiallisesti Punaisen Ristin verkkokaupasta, 
jonka käytöstä noin 51 % on mobiilikäyttöä. 

Kahden päivän ikäistä vauvaa ruokittiin Suomen Punaisen Ristin johtamassa kenttäsairaalassa Bangladeshissa.  
Kuvaa käytettiin vuoden aikana muun muassa Nälkäpäivän mainonnassa ja suorapostituksissa. 
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Taloutemme on vakaa huolimatta 
sijoitustoiminnan heikosta tuloksesta

Keskushallinnon tulos muodostui 
alijäämäiseksi pääosin sijoitustoiminnan 
heikon tuloksen vuoksi

Keskushallinnon tilikauden tulos osoittaa -4,2 miljoo-
nan euron alijäämää. Tilikauden merkittävään alijää-
mäisyyteen on vaikuttanut sijoitustoiminnan heikko 
tulos, joka johtuu erityisesti loppuvuoden 2018 osa-
kemarkkinoiden laskusta. Laitosten toiminta on to-
teutunut talousarvion mukaisena tai sitä hieman 
parempana. Järjestö on kyennyt vahvistamaan aikai-
sempina vuosina ylijäämäisillä tilikausilla taloudellista 
asemaansa, jonka johdosta alijäämäisestä tilikaudes-
ta huolimatta järjestön taloudellinen asema on vakaa. 
Rakenteellisia alijäämätilanteita eri järjestöyksiköissä 
tarkastellaan säännöllisesti, ja tarvittaessa käynnis-
tetään toimenpiteet tilanteen muuttamiselle. 

Keskustoimiston tilikauden tulos jäi merkittäväs-
ti alijäämäiseksi, sillä sijoitustoiminnan heikon tulok-
sen lisäksi panostettiin kiinteistöjen välttämättömiin 
kunnossapitotoimenpiteisiin talousarvion mukais-
ten toiminnan kehittämishankkeiden lisäksi. Sijoi-
tustoiminnan tulos, -1,6 % sijoitetulle pääomalle, oli 
historiallisen heikko. Huolimatta alkuvuoden 2019 
kurssikehityksen toipumisesta lähivuosien osalta 
odotetaan alenevaa tuottokehitystä suhteessa pit-
kän aikavälin tavoitteeseen yleisen talousnäkymän 
heikentymisen vuoksi. Keskustoimiston varainhan-
kinta toteutui suunnitelmien mukaisena ja kuukau-
silahjoitustoiminta kasvoi edelleen suunnitellusti. 
Punainen Risti tiedostaa kuitenkin kilpailutilanteen 
jatkuvan haasteellisena varainhankinnan osalta myös 
jatkossa.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan laa-
juus normalisoituu nyt kohti vuotta 2015 edeltänyttä 
tasoa. Verottaja on tulkinnut myös Suomen Punai-
sen Ristin harjoittaman vastaanottotoiminnan elin-
keinotoiminnaksi. Punainen Risti on hakenut tähän 
oikaisua verotuksen oikaisulautakunnalta ja saanut 
veronhuojennuspäätöksen koskien vuosia 2016 ja 
2017. Punainen Risti hakee edelleen muutosta elin-
keinotulkintaan, ja muutosprosessin odotetaan kes-
tävän vuosia. 

Yhtenäisten tukipalveluiden kehittäminen jat-
kui edelleen vuonna 2018, ja palveluiden piiriin siir-
tyi uusia Punaisen Ristin yksiköitä. Taloushallinnon 
alueella jatkettiin palveluprosessien kehittämistä yh-
dessä asiakkaiden kanssa. Henkilöstöhallinnon uu-
den henkilöstöjärjestelmän käyttöä laajennettiin 
uusiin käyttäjäryhmiin ja automatisoitiin tietojen 
siirtoa palkanlaskennan perusteiksi. Tietohallinnos-
sa toteutettiin teknologiakehityksen edellyttämiä 
muutoksia it-ympäristön osalta sekä tuettiin käyn-

nissä olevia järjestön digihankkeita. Varainhoidon ja 
pankkikilpailutuksen päätökset toteutettiin vuoden 
aikana. Varainhoitajien määrä väheni yhdellä, ja sijoi-
tustoiminnan raportointi päätettiin hankkia jatkossa 
varainhoitajista riippumattomalta taholta. Pankki-
kilpailutuksen ja pääpankin vaihtamisen yhteydessä 
uusittiin järjestön konsernitili- ja järjestöpankkirat-
kaisut. Vaiheittain lisätään myös muuta yhteistyötä 
kumppaniksi valitun OP-ryhmän kanssa. Yhteisten tu-
kipalveluiden kehittäminen jatkuu yhdessä asiakkai-
den kanssa, ja myös uusia yhteisiä tukipalvelualueita 
tarkastellaan. Tavoitteena on tehdä perustoimintaa 
tukevia toimintoja yhä enemmän yhdessä palveluiden 
laadun ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa järjestömme toimin-
taa, ja se perustuu järjestön hallituksen vahvistamaan 
riskienhallinnan linjaukseen. Merkittävimmät riskit 
tunnistetaan, analysoidaan, arvioidaan ja hallitaan 
ennakoivasti. Tarkoituksena on varmistaa järjestön 
tavoitteiden saavuttaminen parhaalla mahdollisel-
la tavalla sekä turvata toiminta myös muuttuvissa 
olosuhteissa. 

Riskienhallinta ja siihen liittyvät toiminnan arvi-
ointi, suunnittelu ja ohjaus ovat osa johtamista. En-
nakoiva ja järjestelmällinen riskienhallinta vahvistaa 
toimintaa, mainetta ja luottamusta järjestön toimin-
tatapaa kohtaan.

Yhtenäiset tukipalvelut ja valvontajärjestelmä ovat 
keskeiset välineet riskien hallinnassa. Jo aikaisemmin 
on yhdenmukaistettu tilintarkastusten käytäntöjä. 
Sen lisäksi panostettiin  osastojen toiminnantarkas-
tuksen sisällölliseen ja laadulliseen kehittämiseen 
määrittelemällä tavoitteena oleva toimintatapa ja sitä 
tukevat työkalut. Vuosien 2018–2019 aikana koulute-
taan myös eri piirien alueilla toimivat toimintatarkas-
tajat yhtenäiseen tarkastusmalliin.  

Punaisen Ristin toiminta perustuu hyvään mainee-
seen ja suomalaisten luottamukseen järjestön toimin-
taa kohtaan. Riskienhallinnan toimenpiteet tukevat 
maineen ylläpitämistä ja luottamuksen säilyttämistä 
toimintaympäristön muutoksissa. Muiden vapaaeh-
toistoimintaan perustuvien järjestöjen lailla Punainen 
Risti on huolissaan jäsenmäärän vähentymisestä ja 
panostaa tämän kehitystrendin muuttamiseen.
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Julkinen rahoitus 2018
Suomen Punaisen Ristin kotimaista ja kansainvälistä toimintaa rahoitetaan julkisin varoin.  
Merkittäviä strategisia kumppaneita ovat muun muassa Ulkoministeriö ja STEA.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
• Nuorten itsenäistymisen tukeminen 70 000 € 
• Pärjätään yhdessä - turvallinen arki ja kriisiauttamisvalmius 281 000 € 
• Terveyden edistämisen ohjelma 319 000 € 
• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 696 000 € 
• Yleisavustus 364 000 € 
• Omaishoitajien tukitoiminta 518 000 € 
• Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta (Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku) 945 000 € 
• Maahanmuuttajaohjelma 358 000 € 
• Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 160 000 € 
• Osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa! 170 000 € 
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy 100 000 € 
• Paperittomat ja Punainen Risti 308 000 € 
• Kotipolku. Nuorten aikuisten tukeminen itsenäiseen asumiseen 400 000 € 
• Kohdataan kylillä ja keskuksissa 92 815 € 
• Paikka auki 2 Satakunta 34 902 €
  
Yhteensä (STEA) 4 816 717 

Viisi kaupunkia (Vantaa, Espoo, Helsinki, Turku, Tampere)
• Nuorten turvatalot 1 077 000 €

Aluehallintovirasto
• Nuorten yksinäisyyden ehkäisy verkossa (2018-2019) 26 000 € 
• Vastaanottokeskusten liikuntahanke 54 000 €

Maahanmuuttovirasto
• Pakolaisten, kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien  

vastaanottoon liittyvät tukipalvelut 286 522 €

Sosiaali- ja terveysministeriö
• Ruoka-apu 135 000 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Nuorisotoiminta 110 000 €

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
• Starttivoimaa 133 086 € (haettu määrä, käsittely kesken) 

Sosiaali- ja terveysministeriö
• Kesäkumi-kampanja 25 000 €

Opintokeskus Sivis
• Koulutus 160 255 €

Työ- ja elinkeinoministeriö
•  Kotoutumisen tuki 223 204 € 

Ulkoministeriö
• Humanitaarinen oikeus 62 000 €
• Kansainvälinen toiminta 15 964 989 €

Euroopan unioni
• Kansainvälinen toiminta 197 717 €

ECHO, Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto
Kansainvälinen toiminta 2 857 044 €

 
1. Antti Ahlströmin rahasto  

 
Rahaston käyttötarkoitus: Harkinnan mukaan sairaiden ja apua tarvitsevien  
auttamiseen  
 
Käyttö 2018 
 
Sosiaalitoiminnan koordinaatio KP 1420 / P10509 
• 34 000,00 € 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin ohjelman koordinointi, henkilöstökulut 17 000,00 € 
• Materiaalit, käännökset ja painatukset, ystävätoiminnan vaikuttavuuden 

arviointi 17 000,00 € 
 
Terveyden edistämisen koordinaatio KP 1360 / P10102 
• 22 000 € 
• Terveyden edistämisen koordinaatio, henkilöstökulut 
 
Terveyspistetoiminta KP 1310 
• 13 096 € 
• Terveyspistetoiminnan koordinointiin henkilöstökuluja 
 
Avustukset 
Rahastosta jaettiin varoja 17 000,00€ euroa 3 sotasokealle yhteistyössä 
Sotasokeat ry:n kanssa. 

 
 

 
2. Olga ja Jalmari Välimaan rahasto  

 
Rahaston käyttötarkoitus: vanhus-ja ystävätoimintaan  
 
Käyttö 2018 

 
Vankilatoiminta KP 1420 / P10057 

• 30 378,42 € 
• Vankilatoiminnan kehittämisprojekti: toiminnan laajentaminen,  

kehittäminen ja CPHFA-mallin tuominen Suomeen 
 

Ystävävälityksen sähköinen ohjausjärjestelmä,  
kehittäminen KP 1420 / P10066 

• 39 978,44 € 
• Sähköisen välitysjärjestelmän kehittäminen, käyttöönoton koordinointi, 

piirien ja osastojen tukeminen käyttöönotossa 
 

Ystävätoiminnan kehittäminen KP 1420 / P10510 
• 12 000,00 € 
• Ystävätoiminnan koulutuksen, laadun ja toimintamuotojen kehittäminen, 

sosiaalitoiminnan suunnittelijan palkkakulut 
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Selvitys omakatteisten rahastojen käytöstä vuonna 2018 
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• 39 978,44 € 
• Sähköisen välitysjärjestelmän kehittäminen, käyttöönoton koordinointi, 

piirien ja osastojen tukeminen käyttöönotossa 
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• 12 000,00 € 
• Ystävätoiminnan koulutuksen, laadun ja toimintamuotojen kehittäminen, 

sosiaalitoiminnan suunnittelijan palkkakulut 
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3. Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra von Troilin rahasto 

 
Rahaston käyttötarkoitus: Suomen Punaisen Ristin sodan  
ja rauhan aikaiseen toimintaan 

Käyttö 2018  

Ensiapuryhmätoiminta KP 1140  

• 28 000€ 
• Ensiapuryhmän kouluttajakoulutuksen suunnittelu ja kahden kurssin 

toteutus 
• Ensiavun Suomen mestaruuskilpailut 15.-17.6.2018 Turussa, osallistujia 

lähes 400 henkeä, osa kilpailubudjetista 

Valmiuden ja varautumisen koordinaatio KP 1110 P10105 

• 80.000€ 
• Valmiuden ja varautumisen kehittäminen koko järjestössä ja eri toimialojen 

valmiuden yhteensovittaminen.  
• Valmiussuunnittelun laadun edistäminen 

Punaisen Ristin hälytysjärjestelmän kehittäminen,  
OHTO, KP 1100 P10501  

• 15 000€ 
• OHTO- järjestelmän muokkaaminen, jotta järjestelmä toimii paremmin 

Suomen Punaisen Ristin hälytysjärjestelmänä. Muutokset tehty sähköiseen 
hälytysjärjestelmään ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta (Vincit).  

Yhteensä 123 000€ 

 
 

4. Jaakko Bascharoffin rahasto 
 

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

 
Käyttö 2018 
 
Rahastosta käytettiin varoja vuonna 2018 yhteensä 7456,00€. 
 
Avustuksia täydentävään koulutukseen myönnettiin 2 kertaa kahdelle kirurgille ao. 
kansainvälisiin kokouksiin. Yksi avustus myönnettiin 70 vuotta täyttäneen Husuken 
eli Huuli- ja suukitalakihalkiokeskuksen kunniaksi järjestettävään koulutus- ja 
symposiumtilaisuuteen torstaina 22.11.2018. 
 
Avustusta annettiin 

• Matkakuluihin (sisältäen matkakulut (lento/juna), majoitus, 
osallistumismaksut, muut matkakulut) 

• 70 v juhlan koulutus- ja symposiumista syntyneisiin kuluihin.  
  

 
 

5. Minna Emilia Friskin rahasto 
 
Rahaston käyttötarkoitus: sotasokeitten avustamiseen 
 
Käyttö 2018 
 
Rahastosta käytettiin varoja vuonna 2018 yhteensä 20 000,00€. 
 
Avustukset 3 sotasokealle jaettiin yhteistyössä Sotasokeat ry:n kanssa. 
 
 
 
6. Julius ja Irene Friskin rahasto 
 
Käyttötarkoitus: sotasokeitten avustamiseen 
 
Käyttö 2018  
 
Rahastosta käytettiin varoja vuonna 2018 yhteensä 2 000,00€. 
 
Avustukset 1 sotasokealle jaettiin yhteistyössä Sotasokeat ry:n kanssa.  

 

 

7. Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin rahasto 
 
Helsinkiläisten sotainvalidien avustamiseen  
 
Käyttö 2018  
 
Rahastosta käytettiin varoja vuonna 2018 yhteensä 12 150,00€.  
 
Avustukset sotainvalideille jaettiin yhteistyössä Sotainvalidien veljesliiton Helsingin 
piirin kanssa apteekkiseteleiden muodossa. Kullekin jäsenelle toimitettiin joululahjaksi 
9 kappaletta 10 euron suuruisia apteekkiseteleitä. Avustusta sai yhteensä 135 
Sotainvalidien veljesliiton Helsingin piirin jäsentä. 
 
 
8. Dahlströmin rahasto 

 
Tuoton siirto Katastrofirahastoon. 
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TILINPÄÄTÖS

 

Tilinpäätös 1.1.–31.12.2018 
 
Tase       

          
31.12.2018   

             
31.12.2017     

 
V A S T A A V A A           
           
PYSYVÄT VASTAAVAT          
Aineettomat hyödykkeet          
 Aineettomat oikeudet   1 951 480,57  2 790 975,00     
           
Aineelliset hyödykkeet          
 Maa-alueet   84 093,96  84 093,96      
 Rakennukset ja rakennelmat   1 885 510,46  1 989 143,66      
 Koneet ja kalusto   2 449 382,53  2 592 521,08      
 Ennakkomaksut ja muut kesken-           
 eräiset hankinnat   2 818 626,56 7 237 613,51 1 852 727,33 6 518 486,03     
           
Käyttöomaisuusarvopaperit  1 380 013,45  1 380 930,08      
             
Sijoitukset            
 Maa-alueet  309 954,28  259 254,28      
 Rakennukset ja rakennelmat  704 114,59  712 008,19      
 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 500,00  2 500,00      
 Muut osakkeet ja osuudet 93 004 773,15 94 021 342,02 96 801 550,52 97 775 312,99     
               
OMAKATTEISET RAHASTOT              
 Arvopaperit   4 735 587,86  5 506 456,54      
 Pankkisaamiset 319 929,44 5 055 517,30 118 498,78 5 624 955,32     
           
VAIHTUVAT VASTAAVAT          
           
Vaihto-omaisuus          
Tavarat    8 754 177,68   7 671 983,19     
           
Saamiset          
Pitkäaikaiset         
 Muut saamiset    1 239 963,28   1 398 816,28     
           
Lyhytaikaiset            
 Myyntisaamiset järjestön sisäiset 500 786,83  536 267,27      
 Myyntisaamiset  5 350 254,66   6 204 902,65       
 Muut saamiset  3 880 173,85   5 088 336,15       
 Siirtosaamiset  3 657 285,28 13 388 500,62 2 765 534,60 14 595 040,67      
              
Rahat ja pankkisaamiset    34 773 258,31   33 083 224,40      
           
V A S T A A V A A     Y H T E E N S Ä  167 801 866,74  170 839 723,96     
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V A S T A T T A V A A              
             
OMA PÄÄOMA              
Sidotut rahastot         
 Omakatteiset rahastot  4 924 461,58   5 485 881,89       
 Katastrofirahasto 23 427 213,79 28 351 675,37 21 582 754,92 27 068 636,81     
Muut rahastot           
 Veripalvelurahasto  23 546 309,70  23 546 309,70      
 Yhteistoimintarahasto 630 545,00 24 176 854,70 630 545,00 24 176 854,70     
           
  Edellisten tilikausien voitto 58 278 021,63   53 713 539,76       
  Tilikauden ali-/ylijäämä -4 164 043,67 54 113 977,96 4 564 481,87 58 278 021,63     
             
VIERAS PÄÄOMA              
           
Pitkäaikainen          
  Rahoituslaitoslainat   28 000 000,00  18 107,25     
           
Lyhytaikainen            
              
 Rahoituslaitoslainat 18 107,25  28 824 142,84      
 Järjestöpankkilaina 1 566 582,18  1 650 796,62      
 Saadut ennakot 3 134 126,96   1 100 746,23       
 Ostovelat piireille 1 033 136,56   775 781,53       
 Ostovelat  5 862 956,84   4 779 007,24       
 Muut velat 10 642 402,80   13 399 362,22       
 Siirtovelat  10 902 046,12 33 159 358,71 10 768 266,89 61 298 103,57     
               
           
V A S T A T T A V A A    Y H T E E N S Ä  167 801 866,74  170 839 723,96     
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Tuloslaskelma    
   
 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 

   
Varsinainen toiminta    
   
Tuotot  107 860 822,15 106 933 015,41 
    
Kulut    
  Henkilöstökulut  -46 790 537,93 -44 762 855,88 
  Poistot  -2 101 026,91 -2 967 097,19 
  Muut kulut  -74 011 341,56 -75 267 265,13 
  Katetaan katastrofirahasto 8 499 223,80 9 045 899,66 

   
Varsinaisen toiminnan jäämä -6 542 860,45 -7 018 303,13 
    
   
Varainhankinta    
   
  Lahjoitukset, katastrofirahasto 12 159 948,33 12 700 852,76 
  Jäsenmaksut  247 830,00 245 211,00 
  Muut tuotot  8 244 655,21 8 246 171,28 

   
  Keräyskulut, katastrofirahasto -1 550 010,63 -1 702 642,52 
  Muut kulut  -3 958 738,02 -4 847 470,91 

   
Varainhankinnan jäämä 15 143 684,89 14 642 121,61 

     
   
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
   
  Tuotot  7 048 811,55 9 530 962,32 
  Kulut  -10 401 720,97 -1 763 316,82 

   
Sijoitustoiminnan jäämä -3 352 909,42 7 767 645,50 

   
   
Yleisavustukset 364 000,00 364 000,00 

   
Tilikauden tulos  5 611 915,02 15 755 463,98 

   
Katastrofirahasto siirto  -10 337 379,00 -10 903 648,95 
Omakatteiset rahastot siirto 561 420,31 -287 333,16 

   
Tilikauden ali-/ylijäämä -4 164 043,67 4 564 481,87 
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Rahoituslaskelma    
    
 2018  2017 
Toiminnan rahavirta   
Varsinaisen toiminnan rahavirta   
Varsinaisen toiminnan tuotot 107 860 822,15  107 035 417,34 
Varsinaisen toiminnan kulut -122 902 906,40  -123 099 620,13 
 Lyhytaikaisten korottomien    
saamisten muutos 1 256 003,34  3 795 675,36 
Pitkäaikaisten saamisten muutos 158 853,00  0,00 
Lyhytaikaisten korottomien   
velkojen muutos -1 066 994,86  -1 015 362,33 
Poistot 2 101 026,91  2 967 097,19 
Varastonmuutos 139 053,98  -135 710,98 
Muut oikaisut 320 852,22  29 383,06 
Varsinaisen toiminnan rahavirta yhteensä -12 133 289,66  -10 423 120,49 
   
Varainhankinnan rahavirta   
Varainhankinnan tuotot 20 652 433,54  19 772 002,68 
Varainhankinnan kulut -5 508 748,65  -5 129 881,07 
 Lyhytaikaisten korottomien    
saamisten muutos -23 735,68  -218 746,59 
Lyhytaikaisten korottomien   
velkojen muutos -216 214,25  -256 744,08 
Varastonmuutos -1 221 248,47  132 285,46 
Varainhankinnan rahavirta yhteensä 13 682 486,49  14 298 916,40 
   
Investointien rahavirta   
Investoinnit käyttöomaisuuteen   
Käyttöomaisuushankinnat -1 013 844,10  -1 185 657,97 
Keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen muutos -965 899,23  -1 342 079,60 
Investoinnit sijoitusomaisuuteen   
Korko-, osinko- ja muut sijoitusomaisuuden tuotot 6 666 011,80  5 270 282,54 
Sijoitusomaisuuden kulut -3 529 729,08  -1 526 499,06 
Annetut pääomalainat 0,00  -252 000,00 
 Lyhytaikaisten korottomien    
saamisten muutos -113 576,35  22 732,15 
Sijoitusomaisuuden ostot -90 675 535,36  -76 046 783,36 
Sijoitusomaisuuden myynnit 93 265 182,64  73 209 389,12 
Investointien rahavirta yhteensä 3 632 610,32  -1 850 616,18 
   
Rahoituksen rahavirta   
Lainojen nostot 28 000 000,00  0,00 
Lainojen lyhennykset -28 908 357,28  -24 142,84 
Lainojen takaisinmaksu 0,00  -73 206,04 
Järjestötili -2 745 985,30  -5 156 782,30 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -3 654 342,58  -5 254 131,18 
   
Yleisavustus 364 000,00  364 000,00 
   
Rahavirta yhteensä 1 891 464,57  -2 864 951,45 
   
   
Rahavarat 1.1 33 201 723,18  36 066 674,63 
Rahavarojen muutos 1 891 464,57  -2 864 951,45 
Rahavarat 31.12 35 093 187,75  33 201 723,18 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2018  
 
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET  
     
  
1. Edellisen tilikauden lukuihin tehdyt muutokset 

Kontti-ketjun katastrofirahastoon siirtämä tuotto-osuus (1 326 107,27 euroa)  
on tilikaudella 2018 esitetty varainhankinnan tuotoissa. 

  Aiempina vuosina tuotto-osuus on esitetty varainhankinnan kuluoikaisuna.
  Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan tilikauden 2018 käytäntöä.
   

Omakatteisista rahastoista keskushallinnon yksiköille siirretyt avustukset  
(231 842,11 euroa) on esitetty tilikaudella 2018 kulunoikaisuna.  

  Aiempina vuosina avustusten siirrot on esitetty yksiköiden tuottoina.
  Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan tilikauden 2018 käytäntöä.
   
 1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet  
   
  Pysyvät vastaavat ja poistot  
  
  Rahoitusvälineet:  
  

SPR soveltaa KPL 5:2a§:n mukaista menetelmää, jossa ne rahoitusvälineet, joiden  arvostami-
nen käypään arvoon on sallittua, arvostetaan taseessa käypään arvoon. Käypänä arvona käyte-
tään rahoitusvälineen tilinpäätöshetken markkina-arvoa. Mikäli rahoitusvälineellä ei kuitenkaan 
ole luotettavia markkinoita, johdetaan käypä arvo rahoitusvälineen osien tai vastaavien rahoi-
tusvälineiden markkina-arvosta tai määritetään se hyödyntäen rahoitusmarkkinoilla yleisesti 
hyväksyttyjä arvostusmalleja ja-menetelmiä.  
  
Käyvän arvon realisoitumaton muutos kirjataan vuodesta 2018 lähtien tuloslaskelman sijoitus- 
ja rahoitustoimintaan. Aikaisemmin arvonmuutokset kirjattiin oman pääoman käyvän arvon ra-
hastoon, joka on purettu liitetiedossa Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset kuvatulla 
tavalla. Kirjauskäytännön muutos johtui taustalla olevan kirjanpitosäännösten muutoksesta. 
Jatkossa sijoitusomaisuuden realisoitumattomat käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikut-
teisesti vastaavalla tavalla kuin vuoden 2018 osalta on toimittu. 

 
Myyntivoitot- ja tappiot on kirjattu hankinta-arvosta laskettuna sijoitusraporttien mukaisesti 
kuukausittain. 

 
Muut rahoitusvälineet, esimerkiksi osakeindeksilainat, arvostetaan hankintamenoon. 

 
Koronvaihtosopimuksilla on suojattu euribor-sidonnaisia lainoja kiinteillä koroilla.  
Koronvaihtosopimusten käypä arvo on kirjattu kirjanpitoon. 
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet: 
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon  
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.  

 
Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan.
  
Muiden omistuksessa oleviin vuokrattuihin tiloihin tehdyt perusparannusmenot kirjataan  
kuluksi. 

 
Investointeihin saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. 
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Poistoajat 
 

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

 
Poistot perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin ja ovat seuraavat: 

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

     
   Saadut avustukset, testamentit ja lahjoitukset 
 

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

Projektiavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin. Näistä avustuksista on tuloutettu to-
teutuneita kuluja vastaava osuus.   

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

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

 
   Kulujen kohdistusperiaatteet 
 

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

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

 
  Rahastot 
  
  Sidotut rahastot 
 

Sidottu rahasto muodostetaan taseeseen, mikäli testamenttimääräyksellä tai muulla ulkopuoli-
sella tahdonilmaisulla on merkittävästi rajoitettu Suomen Punaisen Ristin hallintoelinten toimin-
tavapautta varojen käyttämisen suhteen. Sidottu rahasto esitetään omakatteisena rahastona, 
mikäli niiden varoja on edellytetty hoidettavaksi erillään muista varoista. Sidottujen rahastojen 
varojen käyttö sekä näiden realisoitumattomat ja realisoituneet tuotot kohdistetaan rahastojen 
pääomaan. Siirrot sidottuihin rahastoihin sekä rahastojen käyttö esitetään tilinpäätöksessä 
omalla rivillään ennen Tilikauden ylijäämä/ alijäämä riviä. Suomen Punainen Risti on maksanut 
omakatteisten rahastojen jakamia avustuksia vuonna 2018. Maksetut avustukset on esitetty 
liitetiedoissa velkana SPR:lle, jonka vuoksi taseen oman pääoman omakatteiset rahastot poik-
keavat liitetietojen omakatteisten rahastojen omasta pääomasta per 31.12.2018. 

 
Suomen Punaisen Risti kerää varoja katastrofirahastoonsa voidakseen auttaa nopeasti koti-
maassa ja kansainvälisesti. Katastrofirahastosta rahoitetaan myös pitkäjänteistä kehitysyhteis-
työtä. Rahaston kartuttamiseksi Suomen Punainen Risti järjestää keräyksiä ja muuta varain-
hankintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Rahastoon otetaan vastaan kohden-
nettuja lahjoituksia vain Punaisen Ristin toimintaperiaatteiden mukaiseen toimintaan. Lahjoite-
tut varat on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseen. 
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Rahaston käyttö esitetään varsinaisen toiminnan kyseisen toiminnan alan ryhmässä. Rahaston 
kartuttamisesta 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. 
 
Yhteistoimintarahasto on hallituksen päätöksellä muodostettu vapaa rahasto, jonka toimintape-
riaate on valtakunnallisesti vahvistaa järjestön yleiskokouksen toimintalinjauksen tavoitteiden 
toteutumista kehityshankkeiden avulla. Hallitus päättää vuosittain rahastoitavasta osuudesta, 
joka pohjautuu Kontti-ketjun tulokseen ja kunkin vuoden hyväksyttyyn tuotonjakomalliin. Ra-
hastoitava osuus ja rahaston käyttö käsitellään oman pääoman sisäisenä siirtona.  
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT    
     2018 2017 
 1. Varsinainen toiminta    
        
 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä   107 860 822,15 106 933 015,41 
        
     Kotimaan valmius     
    Tuotot    
   STEA-tuotot  1 031 277,39 947 881,54 
   Muut tuotot  134 929,03 196 607,15 
   Tuotot yhteensä  1 166 206,42 1 144 488,69 
    Kulut     
   Henkilöstökulut   774 492,67 703 126,67 
   Muut kulut  1 383 230,91 1 339 110,55 
   Kulut yhteensä  2 157 723,58 2 042 237,22 
   Katetaan katastrofirahastosta  463 600,32 588 592,75 
   Katetaan omakatteisista rahastoista  89 000,00 29 084,23 
   Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla  0,00 48 000,00 
     Kotimaan valmius yhteensä  -438 916,84 -232 071,55 
        
     Kansainvälinen toiminta     
    Tuotot     
   Avustukset valtiolta  15 964 989,10 17 407 372,17 
   Muut tuotot  5 388 804,25 4 114 465,02 
   Tuotot yhteensä  21 353 793,35 21 521 837,19 
    Kulut     
   Henkilöstökulut   7 375 517,09 5 712 357,97 
   Raha- ja materiaaliapu  22 307 180,46 24 774 812,79 
   Avustustoiminta yhteensä  29 682 697,55 30 487 170,76 
   Katetaan katastrofirahastosta  7 939 051,34 8 342 658,63 
   Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla  260 157,49 517 265,97 
     Kansainvälinen toiminta yhteensä  -129 695,37 -105 408,97 
        
     Sosiaali- ja terveyspalvelut     
    Tuotot    
   STEA-tuotot  1 720 551,41 1 979 113,34 
   Avustukset valtiolta  1 005 202,30 939 796,82 
   Muut tuotot  457 932,77 814 972,16 
   Tuotot yhteensä  3 183 686,48 3 733 882,32 
    Kulut     
   Henkilöstökulut   1 415 725,05 1 856 491,33 
   Muut kulut  2 816 613,29 2 751 322,62 
   Kulut yhteensä  4 232 338,34 4 607 813,95 
   Katetaan katastrofirahastosta  96 572,14 114 648,28 
   Katetaan omakatteisista rahastoista  136 723,31 73 317,70 
   Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla  105 317,72 103 976,00 
     Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä  -710 038,69 -581 989,65 
       
        
     Turvatalot      
    Tuotot    
   STEA-tuotot  1 260 097,77 1 019 144,00 
   Avustukset kunnilta  1 077 000,00 1 062 000,00 
   Muut tuotot  29 889,40 35 475,54 
   Tuotot yhteensä  2 366 987,17 2 116 619,54 
    Kulut     
   Henkilöstökulut   2 276 161,09 2 151 515,07 
   Muut kulut  590 848,91 554 466,41 
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   Kulut yhteensä  2 867 010,00 2 705 981,48 
   Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla  72 754,74 167 206,02 
     Turvatalot yhteensä  -427 268,09 -422 155,92 
       
       
     Kontti-ketju    
    Tuotot     
   Myynti  13 404 288,97 12 669 385,64 
   Avustukset valtiolta  971 858,32 1 080 507,94 
   Muut tuotot  165 606,84 163 987,16 
   Tuotot yhteensä  14 541 754,13 13 913 880,74 
    Kulut     
   Henkilöstökulut   4 530 580,77 4 113 559,13 
   Muut kulut  5 715 292,22 5 299 470,24 
   Piirien osuus tuloksesta  1 138 000,00 1 138 000,00 
   Poistot  50 851,25 62 591,89 
   Katastrofirahaston osuus tuloksesta  1 326 107,27 1 420 232,36 
   Kulut yhteensä  12 760 831,51 12 033 853,62 
     Kontti-ketju yhteensä  1 780 922,62 1 880 027,12 
        
     Veripalvelu       
    Tuotot    
   Liikevaihto  60 418 872,09 60 568 647,22 
   Toiminnan muut tuotot  2 708 411,82 1 791 837,35 
   Tuotot yhteensä  63 127 283,91 62 360 484,57 
    Kulut     
   Varastonmuutos    
   Henkilöstökulut   23 824 637,37 23 900 937,84 
   Materiaalit ja palvelut  15 557 796,04 15 794 947,29 
   Vuokrat  4 697 094,51 4 694 206,38 
   Poistot  1 722 802,14 2 432 474,20 
   Muut kulut  13 292 442,10 12 815 529,57 
   Kulut yhteensä  59 094 772,16 59 638 095,28 
     Veripalvelun jäämä  4 032 511,75 2 722 389,29 
        
     Järjestötoiminta ja keskustoimistopalvelut       
    Tuotot    
   STEA-tuotot  81 668,06 18 806,19 
   Muut tuotot  2 039 442,63 2 123 016,17 
   Tuotot yhteensä  2 121 110,69 2 141 822,36 
    Kulut     
   Henkilöstökulut   6 593 423,89 6 324 867,87 
   Poistot  327 373,52 472 031,10 
   Muut kulut  5 875 608,71 5 624 016,84 
   Kulut yhteensä  12 796 406,12 12 420 915,81 
   Katetaan omakatteisista rahastoista  6 119,60 0,00 
   Katetaan korvamerkityillä lahjoituksilla  18 800,00 0,00 
     Avustustoimintaa tukeva toiminta yhteensä  -10 650 375,83 -10 279 093,45 
         
        
 Tuotto-/Kulujäämä  -6 542 860,45 -7 018 303,13 
         
       
  2. Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
        
   Tuotot    
     Osinkotuotot   104 089,36 128 847,03 
    Vuokratuotot  2 451 873,79 2 369 589,04 
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    Korkotuotot  66 931,43 55 891,67 
   Luovutusvoitto  4 129 118,45 6 621 754,73 
   Muut tuotot  296 798,52 354 879,85 
   Tuotot yhteensä  7 048 811,55 9 530 962,32 
  Kulut      
   Korkokulut  257 299,57 379 207,22 
   Luovutustappio  1 275 170,74 270 643,48 
   Muut kulut  1 979 258,77 1 113 466,12 
   Kulut yhteensä  3 511 729,08 1 763 316,82 
   Sijoitustoiminnan käyvän arvon muutos  6 889 991,89 0,00 
   Kulut yhteensä  10 401 720,97 1 763 316,82 
       
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä  -3 352 909,42 7 767 645,50 
       
       
 3. Jäsenmaksut     
       
  Keskustoimisto  247 830,00 245 211,00 
  Piirit ja osastot  1 032 575,50 1 024 910,00 
  Koko järjestön jäsenmaksut  1 280 405,50 1 270 121,00 
        
        
  4. Tilintarkastajan palkkiot    
  1. Tilintarkastuspalkkiot  70 000,00 85 394,28 
  2. Avustustilityspalkkiot  27 000,00 38 587,63 
  3. Veropalvelut  53 000,00 42 858,66 
  4. Muut palkkiot  88 000,00 92 937,10 
  Yhteensä  238 000,00 259 777,67 
       
 5. Henkilöstökulut yhteensä    
  Palkat   37 747 498,41 35 280 603,81 
  Palkkiot  111 010,31 208 295,62 
  Eläkekulut  7 486 173,05 7 263 993,19 
  Muut henkilösivukulut  1 445 856,16 2 009 963,26 
  Tuloslaskelman henkilöstökulut  46 790 537,93 44 762 855,88 
       
    Keskimääräinen henkilölukumäärä      
       
  Keskustoimisto  219 259 
  Turvatalot  48 45 
  Kontti-toiminta  76 87 
  Veripalvelu  514 510 
     857 901 
         
        
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT     
       
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:     
         
  1. Pysyvien vastaavien muutokset  2018 2017 
   Aineettomat oikeudet      
   Menojäännös 1.1.  2 790 975,00 4 163 434,80 
   Lisäykset  278 031,51 555 072,05 
   Menojäännös ennen poistoja  3 069 006,51 4 718 506,85 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot  -1 117 525,94 -1 551 745,34 
   Arvonalennukset  0,00 -375 786,51 
   Menojäännös 31.12.  1 951 480,57 2 790 975,00 
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   Rakennukset ja rakennelmat    
   Menojäännös 1.1.  1 989 143,66 2 092 776,86 
   Menojäännös ennen poistoja  1 989 143,66 2 092 776,86 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot  -103 633,20 -103 633,20 
   Menojäännös 31.12.  1 885 510,46 1 989 143,66 
       
  Koneet ja kalusto    
   Menojäännös 1.1.  2 592 521,08 2 890 013,06 
   Lisäykset  838 870,01 630 217,65 
   Menojäännös ennen poistoja  3 431 391,09 3 520 230,71 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot  -982 008,56 -927 709,63 
   Menojäännös 31.12.  2 449 382,53 2 592 521,08 
       
  Ennakkomaksut ja muut keskeneräiset hankinnat   
   Menojäännös 1.1.  1 852 727,33 510 647,73 
   Lisäykset  2 060 250,39 1 809 844,07 
   Vähennykset  -1 094 351,16 -467 764,47 
   Menojäännös 31.12.  2 818 626,56 1 852 727,33 
       
  Sijoituskiinteistöt    
   Menojäännös 1.1.  712 008,19 720 230,71 
   Menojäännös ennen poistoja  712 008,19 720 230,71 
   Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot  -7 893,60 -8 222,51 
   Menojäännös 31.12.  704 114,59 712 008,20 
       
  2. Muut osakkeet ja osuudet    
        
    Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet     
       
   Korkorahastot     
   Käypä arvo   56 319 459,43 50 632 370,23 
   Hankinta-arvo   48 761 393,90 48 761 393,90 
   Erotus  7 558 065,53 1 870 976,33 
        
   Osakkeet ja osakerahastot     
   Käypä arvo   26 957 371,08 36 235 950,39 
   Hankinta-arvo  32 919 093,67 32 919 093,67 
   Erotus  -5 961 722,59 3 316 856,72 
        
   Käypä arvo yhteensä  83 276 830,51 86 868 320,62 
   Sijoitusomaisuuden käyvän arvon ja     
   alkuperäisen hankintamenon realisoitumaton   
   arvonmuutos  -2 494 517,96 -1 318 853,50 
       
        
     Muut osakkeet ja osuudet     
       
    Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet    
   Kirjanpitoarvo  8 441 391,32 8 633 529,57 
       
    Muut osakkeet ja osuudet    
   Kirjanpitoarvo  1 380 013,45 1 380 930,08 
       
    Muut arvopaperit    
   Kirjanpitoarvo  1 288 991,32 1 302 200,34 
       
    Yhteensä  94 387 226,60 98 184 980,61 
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     Omistukset muissa yrityksissä     
    Nimi, Kotipaikka Osuus    Oma pääoma       Tulos 
    Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsinki 25 % 697 605,02 409 174,60 
       
          
 3. Siirtosaamiset     
         
  Saamiset ministeriöltä  308 458,57 361 058,83 
  EU/ECHO:lta saamisia  804 546,93 460 748,11 
  Työmarkkinatuet  12 067,54 9 611,72 
  Keskustoimiston muut siirtosaamiset yhteensä  649 678,11 530 435,16 
  Kontti-ketjun siirtosaamiset  648 380,25 700 259,43 
  Veripalvelun siirtosaamiset  1 233 589,15 690 967,30 
   Yhteensä   3 656 720,55 2 753 080,55 
        
  4. Saamiset muilta SPR:n yksiköiltä     
       
   Myyntisaamiset piireiltä 31.12.  485 946,08 517 016,93 
   Myyntisaamiset osastoilta 31.12.  14 840,75 19 250,34 
    Myyntisaamiset yhteensä  500 786,83 536 267,27 
        
   Siirtosaamiset piireiltä 31.12.  564,73 10 833,66 
   Siirtosaamiset osastoilta 31.12.  0,00 670,55 
  Siirtosaamiset Ensiapu Oy  0,00 948,84 
  Siirtosaamiset yhteensä  564,73 12 453,05 
       
       
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:    
       
 1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset  2018 2017 
       
   Omakatteiset rahastot yhteensä    
       
   Pääoma 1.1.  5 485 881,89 4 564 715,46 
   Tuotot  257 702,17 505 002,29 
   Myyntitappiot  -3 193,10 -14,94 
   Avustukset  -290 448,91 -214 983,66 
   Kulut  -6 799,41 -2 670,53 
   Arvonmuutos (*  -518 681,06 633 833,27 
   Velat SPR:lle  99 889,05 96 727,46 
   Oma pääoma 31.12.  5 024 350,63 5 582 609,35 
        
 Velat SPR:lle:     
 SPR on 2018 maksanut sidottujen rahastojen jakamia avustuksia 99.889,05    
       
 Sidotut rahastot rahastoittain    
  Antti Ahlström nuoremman rahasto    
    Pääoma 1.1.  1 632 219,45 1 362 030,11 
   Tuotot  76 645,09 150 683,70 
   Myyntitappiot  -949,66 -4,44 
   Avustukset  -71 366,46 -68 828,93 
   Kulut  -2 022,25 -796,82 
   Arvonmuutos (*  -154 255,75 189 135,83 

   Velat SPR:lle  -10 050,21 38 356,07 
   Oma pääoma 31.12.  1 470 220,21 1 670 575,52 
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  Jaakko Bascharoffin rahasto    
    Pääoma 1.1.  1 772 006,64 1 431 242,92 
   Tuotot  83 561,16 158 340,87 
   Myyntitappiot  -1 035,40 -4,70 
   Avustukset  -7 456,00 -15 441,85 
   Kulut  -2 204,75 -837,33 
   Arvonmuutos (*  -168 156,41 198 706,73 

   Velat SPR:lle  0,00 0,00 
   Oma pääoma 31.12.  1 676 715,24 1 772 006,64 
       
   Irene ja Julius Friskin rahasto    
   Pääoma 1.1.  57 719,47 48 950,74 
   Tuotot  2 705,39 5 415,51 
   Myyntitappiot  -33,52 -0,16 
   Avustukset  -2 000,00 -3 400,00 
   Kulut  -71,39 -28,64 
   Arvonmuutos (*  -5 446,15 6 782,02 
   Velat SPR:lle   0,00 0,00 
   Oma pääoma 31.12.  52 873,80 57 719,47 
       
   Minna Emilia Friskin rahasto    
   Pääoma 1.1.  402 120,14 350 474,36 
   Tuotot  18 772,02 38 773,58 
   Myyntitappiot  -232,60 -1,15 
   Avustukset  -20 000,00 -35 600,00 
   Kulut  -495,29 -205,05 
   Arvonmuutos (*  -37 759,98 48 678,40 

   Velat SPR:lle  0,00 0,00 
   Oma pääoma 31.12.  362 404,29 402 120,14 
       
   Kenraali Mannerheimin ja vapaaherra Birger von Troilin rahasto  
   Pääoma 1.1.  856 258,86 708 899,11 
   Tuotot  40 249,60 78 426,72 
   Myyntitappiot  -498,72 -2,32 
   Avustukset  -77 500,00 -29 084,23 
   Kulut  -1 061,97 -414,73 
   Arvonmuutos (*  -81 017,98 98 434,31 

   Velat SPR:lle  45 833,34 12 742,74 
   Oma pääoma 31.12.  782 263,13 869 001,60 
       
   Veljekset Markus ja Henry Schatelowitzin muistorahasto   
   Pääoma 1.1.  33 754,27 40 640,89 
   Tuotot  1 493,15 4 496,17 
   Myyntitappiot  -18,50 -0,13 
   Avustukset  -12 150,00 -17 000,00 
   Kulut  -39,39 -23,78 
   Arvonmuutos (*  -3 008,35 5 641,12 

   Velat SPR:lle  0,00 0,00 
   Oma pääoma 31.12.  20 031,18 33 754,27 
       
   Olga ja Jalmari Välimaan rahasto    
   Pääoma 1.1.  281 473,50 228 949,46 
   Tuotot  13 259,69 25 329,07 
   Myyntitappiot  -164,30 -0,75 
   Avustukset  -93 856,85 -4 488,77 
   Kulut  -349,86 -133,94 
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   Arvonmuutos (*  -26 712,07 31 818,43 

   Velat SPR:lle  57 986,32 4 488,77 
   Oma pääoma 31.12.  231 636,43 285 962,27 
       
   Inez ja Arthur Dahlströmin rahasto    
   Pääoma 1.1.  450 329,56 393 527,87 
   Tuotot  21 016,07 43 536,67 
   Myyntitappiot  -260,40 -1,29 
   Avustukset  -6 119,60 -41 139,88 
   Kulut  -554,51 -230,24 
   Arvonmuutos (*  -42 324,37 54 636,43 
   Velat SPR:lle  6 119,60 41 139,88 
   Oma pääoma 31.12.  428 206,35 491 469,44 
       
       
  Katastrofirahasto    
       
    Katastrofirahasto 1.1.  21 582 754,92 19 724 835,63 
   Lahjoitukset katastrofirahastoon  10 382 770,68 10 306 149,56 
   Testamentit katastrofirahastoon  451 070,38 974 470,84 
   Kontti-ketjun osuus tuotosta kat.rahastoon 1 326 107,27 1 420 232,36 
   Keräyskulut  -2 437 228,53 -2 435 616,92 
   Josta henkilöstökuluja  -876 884,88 -715 863,63 
   Muilla tuotoilla katettavat keräyskulut  620 962,87 638 413,11 
   Käytetty ulkomailla  -7 939 051,34 -8 342 488,63 
   Käytetty kotimaassa  -560 172,46 -703 241,03 
         
    Katastrofirahasto 31.12.  23 427 213,79 21 582 754,92 
       
       
  Yhteistoimintarahasto     
       
   Yhteistoimintarahasto 1.1.  630 545,00 630 545,00 
   Siirto voittovaroista  0,00 0,00 
   Yhteistoimintarahasto 31.12.  630 545,00 630 545,00 
       
 Käyvän arvon rahasto    
       
   Käyvän arvon rahasto 1.1.  0,00 5 187 833,04 
   Siirto kertyneisiin yli-/alijäämiin (*  0,00 -5 187 833,04 
   Käyvän arvon rahasto 31.12.  0,00 0,00 
       
  Kertyneet ylijäämät 1.1.  58 278 021,63 48 525 706,72 
 Siirto yhteistoimintarahastoon  0,00 0,00 
 Sirto käyvän arvon rahastosta (*  0,00 5 187 833,04 
 Tilikauden ylijäämä  -4 164 043,67 4 564 481,87 
 Kertyneet ylijäämät 31.12.  54 113 977,96 58 278 021,63 
       
 (* Käyvän arvon rahasto on purettu johtuen laskentakäytännön muutoksesta.   
 Vertailukauden tuloslaskelmaa ei ole oikaistu vastaamaan uutta käytäntöä.  
       
  2. Siirtovelat      
   Lomapalkkavelka ja sosiaalikulut  3 006 722,31 2 884 586,58 
  Verovelka  0,00 0,00 
   Koronvaihtosopimuksen kuluvaraus  145 333,00 272 748,00 
  Tyel-velka  0,00 141 970,77 
  Muut pakolliset vakuutusmaksut- velka  101 579,51 0,00 
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  Komitean vuosimaksu  0,00 178 210,89 
  Hyvä Joulumieli-keräys   (SPR/MLL)  360 223,30 1 013 368,93 
  STEA- käyttämätön avustus  773 732,48 721 254,02 
  Muut käyttämättömät kotimaan avustukset  203 983,80 0,00 
   Keskustoimiston muut siirtovelat yhteensä  1 834 840,59 1 366 176,50 
   Veripalvelun siirtovelat  4 297 282,03 4 036 155,58 
  Konttiketjun siirtovelat  18 573,32 46 272,67 
   Yhteensä  10 742 270,34 10 660 743,94 

           
  3. Velat muille SPR:n yksiköille     
       
   Ostovelat piireille 31.12.  1 033 136,56 775 781,53 
    Ostovelat osastoille 31.12.  37 193,12 32 832,65 
  Muut velat piireille 31.12    
   Siirtovelat piireille 31.12.  140 306,95 86 075,97 
   Siirtovelat osastoille 31.12.  19 468,83 21 446,98 
   Yhteensä  159 775,78 107 522,95 
       
   Lainavelat osastoille 31.12.  1 566 582,18 1 650 796,62 
        
       
       

  

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
       
  1. Velat, joiden vakuudeksi on annettu  omaisuutta  2018 2017 
       ja annettujen vakuuksien arvo    
       
  Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä    
   Yrityslaina   28 000 000,00 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,  2 500,00 2 500,00 
   tilillä FI3414282400004113 olevat varat.    
       
  Veripalvelun vuokravakuudeksi pantatut talletukset 125 123,55 126 318,17 
       
  2. Leasingvastuut    
   Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:   
   Seuraavalla tilikaudella maksettavat  595 745,14 424 819,73 
   Myöhemmin maksettavat  616 424,59 227 722,39 
     1 212 169,73 652 542,12 
       

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

        
  3. Veripalvelun vuokravastuut    
       
  Toimitilojen vuokravastuut:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat  4 018 468,48 4 018 468,48 
  Myöhemmin maksettavat  14 133 947,31 14 133 947,31 
     18 152 415,79 18 152 415,79 
 4. Veripalvelun muut vastuut    
       
  Kone- ja laitevuokrat:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat  193 832,52 168 407,91 
  Myöhemmin maksettavat  202 157,81 518 213,11 
     395 990,33 686 621,02 
 5. Kontti-ketjun vuokravastuut    
       
  Liiketilojen vuokravastuut:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat  1 945 032,65 1 881 637,17 
  Myöhemmin maksettavat  1 430 455,59 1 834 976,98 
     3 375 488,24 3 716 614,15 
  6. Maanvuokravastuu    
       
  Maanvuokravastuut:    
  Seuraavalla kaudella maksettavat  38 790,51 38 473,46 
  Myöhemmin maksettavat  698 229,18 730 995,74 
     737 019,69 769 469,20 
 7. Hallintaoikeus    
       

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

  eloonjääneelle aviopuolisolle.     
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Suomen Punainen Risti

1 

 

Suomen Punainen Risti 
Valtuusto 

Kokoontui kaksi kertaa 2018 käsitellen 
sääntömääräisten asioiden kuten tilinpäätös, 
vastuuvapauden myöntäminen sekä jäsen-
maksun suuruus lisäksi mm. kyberuhkia, 
tietosuojajärjestelmäämme, vapaaehtois-
toimintaa yleensä ja toimintaamme maakunta- 
ja soteuudistuksessa. 

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

 

Hallitus 

Kokoontui kahdeksan kertaa 2018 käsitellen 
156 asiaa kuten talous, toimintasuunnitelmat  
ja -kertomukset säännöllisesti sekä mm. 
toimintalinjauksen päätavoitteita, järjestö-
tukimallia, tukipalvelujen kehittämistä, 
maakunta- ja soteuudistusta sekä 
Veripalvelukysymyksiä. 

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 
 

Talous- ja kehittämisvaliokunta 

Kokoontui kolme kertaa 2018 käsitellen  
26 asiaa. 

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

Ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan 
valiokunta 

Kokoontui neljä kertaa 2018 käsitellen  
28 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Kuusela Katja 
Varapuheenjohtaja Piri Pekka 
Jäsenet Forsblom Outi 
 Grönlund Henrietta 
 Hanén Tom 
 Jokiranta Harri 
 Lehtimäki Kati 
 Leinonen Teemu 
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Veripalvelun johtokunta 

Kokoontui viisi kertaa 2018 käsitellen  
87 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Komi Kirsi 
Varapuheenjohtaja Suokas Markku 
Jäsenet Kronman Gunvor 
 Martikainen Tarmo 
 Rämö Eero 
 Siitonen Simo 
 

Nuorten turvatalojen johtokunta 

Kokoontui neljä kertaa 2018 käsitellen  
43 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Laitinen Sami 
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina 
Jäsenet Ahlström Mari 
 Honkatukia Päivi 
 Karine Eija 
 Salmi Ronja 
 Savolainen Pentti 
 Warma Eija 
 

Kontti-johtokunta 

Kokoontui kolme kertaa 2018 käsitellen  
27 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Pihlajamaa Marju 
Varapuheenjohtaja Kumpula Kristiina  
Jäsenet Aro Timo 
 Ekelund John 
 Freese Olli 
 Kaukiainen Petri 
 Levänen Antero 
 

Nuorisotoimikunta 

Kokoontui kuusi kertaa 2018 käsitellen 86 
asiaa. 
 
Puheenjohtaja Laitinen Sami 
Varapuheenjohtaja Kojo Katariina 
Jäsenet Aho Noora 
 Nieminen Riitta 
 Rönnqvist Yannika 
 Sandström Henrika 
 Wallenius Tytti 
 
 

Ensiavun ja terveystoiminnan 
asiantuntijaryhmä 
 
Kokoontui kolme kertaa 2018 käsitellen  
31 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Siitonen Simo 
Varapuheenjohtaja Backman Henri 
Jäsenet Haikala Olli 
 Harve-Rytsälä Heini 
 Hoppu Sanna 
 Kovasin Merja 
 Putko Lasse 
 Vertio Harri 
  
 

Sijoitustoimikunta 

Kokoontui kuusi kertaa 2018 käsitellen  
48 asiaa. 
 
Puheenjohtaja Kumpula Kristiina 
Jäsenet Räsänen Mika 
 Torsti Esko 
 Väisänen Tapani 
 
 
Tarkastusvaliokunta 
 
Kokoontui neljä kertaa 2018 käsitellen  
41 asiaa. 

 
Puheenjohtaja Kari Otto 
Jäsenet Liikanen Erkki 
 Neilimo Kari 
 Nygård-Taxell Rachel 
 Pietikäinen Maria 
 Paul Mikael 
  
 
Sovittelulautakunta 
 
Ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2018. 
 
Puheenjohtaja Torstila Pertti 
Jäsenet Johansson Tove 
 Kuokkanen Hannu 
 Kivistö Kalevi 
 Kumpula Kristiina 
 Oinaala Sirkka-Liisa 
 Rämö Eero 
 Yli-Pirilä Pia 
 

 
 
 



70

Inhimillisyys

Tasapuolisuus

Puolueettomuus

Riippumattomuus

Vapaaehtoisuus

Ykseys

Yleismaailmallisuus

punainenristi.fi


