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45
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.03.
46
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Kaikki hallituksen jäsenet
osallistuivat etäyhteydellä.
47
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista, josta päivitetty versio oli toimitettu
hallituksen jäsenille 14.4.
48
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa
kokouksesta.
Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokirantaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Jokiranta.
49
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
49.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
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Tausta: Viime kokouksessa hallituksen keskusteltavaksi esiteltiin
ensimmäinen luonnos toimintakertomukseksi, tuloslaskelmaksi ja
taseeksi. Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen oheisena (liite 49.1).
Tilinpäätöksen esittelyä varten on laadittu erillinen esitys (liite 49.2).
Tilinpäätöksen esittelyn yhteyteen on laadittu myös virallisen
tuloslaskelmakaavan mukainen talousarviovertailu (liite 49.3).
Päätösesitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
vuosikertomuksen vuodelta 2020 esitettäväksi valtuustolle 21.5.
Tilinpäätöksen allekirjoitus tehdään tilintarkastusyhteisö PwC Oy:n
järjestämän sähköisen allekirjoituspalvelun kautta kukin hallituksen
jäsen pankkitunnistautumisen avulla.
Päätös: Hallitus kuuli keskushallinnon tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen sekä sai tiedoksi tarkastusvaliokunnan antamat huomiot
niistä. Hallitus pyysi toimintakertomukseen täsmennystä yleiskokouksen järjestämismuodon osalta.
Hallitus käsitteli taseen, tilinpäätöksen ja rahoituslaskelman sekä
hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pyydetysti
muutettuna vuodelta 2020 esitettäväksi valtuustolle 21.5. Tilinpäätöksen allekirjoitus tehdään tilintarkastusyhteisö PwC Oy:n
järjestämän sähköisen allekirjoituspalvelun kautta kukin hallituksen
jäsen pankkitunnistautumisen avulla.
Lisäksi hallitus hyväksyi laaditun erillisen vuosikertomuksen vuodelta
2020, joka annetaan tiedoksi valtuustolle.
49.2 Muutokset vuoden 2021 talousarvioon
Tausta: Keskushallinnon talousarviota 2021 on muutettu hallituksen
marraskuussa 2020 hyväksymän talousarvion jälkeen saatujen
avustuspäätösten, uusien avustushakujen, vuodelta 2020
siirtyneiden avustusten ja hyväksytyn testamenttilahjoituksen käytön
mukaisesti (liite 49.4). Yksiköiden talousarviot on mukautettu
vastaamaan saatuja avustuspäätöksiä. Vuosien 2022-2023
talousarvioihin ei ole tehty muutoksia. Vuoden 2021 muutosten
kokonaisvaikutus tulokseen on -167 t€.
Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy lopullisten rahoituspäätösten
mukaiset muutokset keskushallinnon vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös: Hallitus hyväksyi lopullisten rahoituspäätösten mukaiset
muutokset keskushallinnon vuoden 2021 talousarvioon.
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50
PIIRIEN TALOUS
Tausta: Piirien tilinpäätösten perusteella hallitukselle esitellään vuoden
2020 tilinpäätösten yhteenveto (liite 50).
Päätösesitys: Merkitään raportti tiedoksi.
Päätös: Hallitus sai tiedoksi yhteenvedon piirien tilinpäätöksistä.
Kokonaisuutena piirien talous on vielä ylijäämäinen, jos vastaanottotoiminta luetaan mukaan tulokseen. Muutamalla piirillä varsinaisen
toiminnan tulos on parantunut, mutta suurimmalla osalla heikentynyt.
Hallitus totesi, että olemassa on edelleen selkeä tarve tasapainottaa
myös piirien taloutta huomioiden vastaanottotoiminnan jatkuva
väheneminen.
Merkittiin raportti tiedoksi.
51
VARAINHANKINNAN TULOS 2020 (ei julkinen)
…
52
PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N TILANNE (ei julkinen)
…

53
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TYÖRYHMÄT
Tausta: Hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2021 keskustoimiston
talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanosuunnitelman
käynnistämisestä vuosikohtaisine tavoitteineen. Suunnitelmaa
toteutetaan työryhmätyöskentelyn avulla.
Työryhmien työn tulokset käsitellään talous- ja kehittämisvaliokunnassa ja valiokunta raportoi hallitukselle kustannussäästötavoitteiden edistymisestä.
Hallitus edellytti, että piirit laativat piirikohtaiset talouden tasapainottamisen suunnitelmat. Piirien talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimiseksi annettiin jatkoaikaa 31.3.2021 saakka.
Hallitus velvoitti pääsihteerin neuvottelemaan piirien kanssa
piirikohtaiset säästötavoitteet.
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Piirien osalta on määritelty piirikohtaiset talouden tasapainottamistavoitteet. Lapin piiriä lukuun ottamatta piirien talouden tasapainottamissuunnitelmat saadaan pääsiäiseen mennessä, jonka
jälkeen niistä voidaan tehdä yhteenveto jatkokäsittelyä varten.
Järjestön talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään keväällä
johdon seminaarissa yhdessä piirien talouden tasapainottamissuunnitelmien kanssa. Tällöin määritetään tarkemmin teemat, joita
järjestössä edistetään yhdessä kokonaisuutena ja mitä toimenpiteitä
edistetään kunkin järjestöyksikön toimesta.
Keskustoimiston talouden tasapainottamissuunnitelman osalta työryhmät ovat saaneet työnsä päätökseen talouden tasapainottamistoimenpiteiden määrittelyn osalta. Työryhmät 1-3 koskevat vuotta
2021, työryhmät 4-6 vuotta aikaisintaan vuotta 2022 ja työryhmät 7
ja 8 koskevat viimeistään vuotta 2023.
Talous- ja henkilöstöjohtaja esittelee työryhmien työskentelyn tulokset
kokonaistasolla (liite 53).
Päätösesitys: Hallitus kuulee työryhmien työn tulokset ja käy
keskustelun aikaansaatavista tuloksista keskustoimiston talouden
tasapainottamissuunnitelman kannalta.
Hallitus vahvistaa vuoden 2021 talouden tasapainottamistoimenpiteillä
aikaansaatavat kustannussäästöt toimeenpantavaksi ja päivitettäväksi
vuoden 2021 talousarvioseurantaan. Talouden tasapainottamisen
väliaikaraportointi tehdään elokuussa 2021 vuoden 2022 talousarvioluonnoksen käsittelyn yhteydessä.
Hallitus pyytää talous- ja kehittämisvaliokuntaa käsittelemään keskustoimiston työryhmien tulokset ja raportoimaan näkemyksensä
hallitukselle talouden tasapainottamisen jatkotoimenpiteistä erityisesti
vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnittelun osalta.
Päätös: Hallitus kuuli työryhmien työn tulokset ja kävi keskustelun
aikaansaatavista tuloksista keskustoimiston talouden tasapainottamissuunnitelman kannalta. Kokonaisuutena päästiin vuoden 2021 osalta
n. 75% tavoitellusta säästötasosta. Vuosien 2022 ja 2023 osalta
tavoitteissa on vielä huomattavaa liikkumavaraa riippuen mm. eri
kilpailutusten tuloksista.
Hallitus vahvisti vuoden 2021 talouden tasapainottamistoimenpiteillä
aikaansaatavat kustannussäästöt toimeenpantavaksi ja päivitettäväksi
vuoden 2021 talousarvioseurantaan. Hallitus totesi, että monet
säästötavoitteista vaativat onnistuakseen toimintatapojen muutoksia
sekä yhteistyötä järjestön sisällä. Hallitus pyysi, että kun asiaa
käsitellään toukokuussa, saadaan esitys keinoista, joilla erityisesti
hankintatoimen ja ICT-kulujen osalta voitaisiin yhteistyössä piirien
kanssa päästä mahdollisimman suuriin kokonaissäästöihin.
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Talouden tasapainottamisen väliaikaraportointi tehdään elokuussa
2021 vuoden 2022 talousarvioluonnoksen käsittelyn yhteydessä.
Hallitus pyysi talous- ja kehittämisvaliokuntaa käsittelemään keskustoimiston työryhmien tulokset ja raportoimaan näkemyksensä
hallitukselle talouden tasapainottamisen jatkotoimenpiteistä erityisesti
vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnittelun osalta.
54
VERIPALVELUN LABORATORIOTEKNOLOGIAN HANKINTA (ei julkinen)
…
55
LUOTTAMUSTA JA VASTUULLISUUTTA RAKENTAVA YHTEISKUNTA PÄÄTAVOITTEEN TILANNE JA TAVOITETILA 2021
Tausta: Hallituksen kokonaisaikataulun mukaisesti hallitukselle
raportoidaan päätavoitteiden toimeenpanosta. Uuden toimintalinjauskauden aluksi hallitukselle raportoidaan päätavoite 3 (Luottamusta ja
vastuullisuutta rakentava yhteiskunta) lähtötilanne ja tavoitetila (liite
55).
Edistämme viestintäosaamista ja reagointia yhteiskunnalliseen
keskusteluun
Punaisen Ristin vuosittaiset kampanjat ovat näkyvä osa toimintaa
valtakunnallisesti ja paikallisesti. Vuoden 2021 aikana Ystävänpäivän
kampanjassa saimme noin 1500 ystävätoiminnasta kiinnostuneen
yhteystiedot. Kampanjoinnin menetelmiä käytetään myös muissa
tilanteissa. Vuoden 2021 alussa painopiste on ollut koronarokotuksissa
avustavien vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Aktiivisella keskustoimiston,
piirien ja vapaaehtoisten yhteistyöllä olemme mobilisoineet vapaaehtoisia toimintaan ja samalla tuoneet esille vapaaehtoistoiminnan
merkitystä koronakriisin hoitamisessa.
Perinteisillä tiedotusvälineillä on yhä suuri merkitys yhteiskunnallisen
keskustelun painopisteiden luojina. Alkuvuodesta 2021 valtakunnallinen media on julkaissut nuorisoa ja sote-uudistusta
käsittelevät mielipidekirjoituksemme. Punaisen Ristin asiantuntijat
esiintyvät usein tiedotusvälineissä tuoden esiin erityisesti hädänalaisten ja tukea tarvitsevien ihmisten tilannetta.
Vuoden 2021 aikana päivitämme toimintalinjauksen tavoitteiden
viestintäsuunnitelmat, joissa asetetaan selkeät tavoitteet viestinnän
lisäksi myös vaikuttamistyölle. Osana ns. brändityötä selvitämme
kevään aikana haastattelututkimuksella katastrofiavun merkityksen ja
roolin Punaisen Ristin kokonaismielikuvan rakentajana.
Teemme yhteistä vaikuttamistyötä järjestelmällisesti ja tehokkaasti
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Punainen Risti osallistuu aktiivisesti lainsäädännön muutosten
valmisteluun ja arviointiin. Lausunnot perustuvat järjestön
asiantuntemukseen, periaatteisiin ja arvoihin. Vaikuttamistyön
tavoitteena on parantaa avunsaajien tilannetta ja vahvistaa kansalaistoiminnan edellytyksiä. Lausuntoja on annettu alkuvuoden aikana
ennätykselliset viisitoista. Vaikuttamistyön sisäistä tiedottamista on
vahvistettu huomattavasti, kun kaikki linjausprosessit ja niiden
seurauksena syntyvät linjaukset ovat Punaisen Ristin työntekijöiden
luettavissa ja hyödynnettävissä. Avoimen sisäisen viestinnän
tavoitteena on saada järjestön asiantuntemus paremmin käyttöön,
hyödyntää tehtyjä linjauksia tehokkaasti sekä luoda pohja
vaikuttamistyön toimintatapojen kehittämiselle järjestössä.
Suunnitelmallinen, avoin vaikuttamistyö pyritään ulottamaan
alueellisen ja paikallisen sidosryhmä- ja verkostotyön tukemiseen sekä
ulkoisen viestinnän kanaviin vuoden 2022 aikana.
Punainen Risti on pääyhteistyökumppani Tiedekeskus Heurekan
loppuvuodesta 2021 avautuvassa luonnonkatastrofeja käsittelevässä
näyttelyssä. Yhtenä päätavoitteena on saada Punaisen Ristin
globaalikasvatuksen oppimateriaalit mahdollisimman monen lapsen ja
nuoren ulottuville.
Rakennamme ja ylläpidämme positiivista mielikuvaa Punaisen Ristin
toiminnasta
Suomen Punaisen Ristin toiminta ja Punaisen Ristin merkki tunnetaan
suomalaisten keskuudessa laajasti. Viestintäympäristö muuttuu
nopeasti. Niin järjestön markkinoinnin ja viestinnän työntekijät kuin
erityisesti viestintää tekevät osastot ja vapaaehtoiset tarvitsevat
hyvän ohjeistuksen ja työkalut järjestön mielikuvan kehittämiseen.
Heti vuoden alusta käynnistyneen brändityön tavoitteena on
yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa määritellä tavoiteltava mielikuva
ja tuottaa ohjeistus, jota hyödyntämällä yhteistä mielikuvaamme
rakennetaan kaikkialla järjestössä. Syksyn 2021 ja vuoden 2022
aikana brändityön painopiste siirtyy uuden ohjeistuksen käyttöönottoon, koulutukseen ja mielikuvakehityksen seurantaan.
Keräämme tietoa vuorovaikutteisesti avunsaajilta, yhteisöiltä ja
vapaaehtoisilta
Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämä tutkimus korona-ajan
vaikutuksista yksinäisyyden lisääntymiseen julkaistiin helmikuussa.
Ystävänpäivän alla julkaistavasta Punaisen Ristin tutkimuksesta on
viiden vuoden aikana kehitetty merkittävä osa suomalaista
yksinäisyyskeskustelua. Vuoden 2021 aikana tavoitteena on tehdä
avun tarpeeseen ja järjestön toiminnan vaikuttavuuteen liittyvän
tiedon keräämisestä ja käsittelemisestä järjestelmällisempää,
tarkoituksenmukaista, nopeaa ja avointa. Tietoa hyödynnetään
toiminnan kehittämisen ja ohjaamisen lisäksi myös viestinnässä ja
vaikuttamisen välineenä. Nykytilanteen kartoittaminen ja hyvien
mallien kehitys käynnistyy vuoden 2021 aikana. Vapaaehtoistoiminnan
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tilastoinnin kehitys käynnistyi alkuvuodesta ja tavoitteena on
helpottaa osastojen työtä uusien välineiden avulla. Punainenristi.fi
-sivustouudistuksen yhteydessä paransimme myös väärinkäytösilmoituksen tekemistä. Ilmoittamiseen kannustetaan aina tilanteissa,
joissa on syytä epäillä järjestön työntekijöiden väärinkäytöstä tai
epäeettistä toimintaa. Yhteisöjen mukaan ottaminen ja vastuullisuus
(Community engagement and accountability CEA) lähestymistapa
kuuluu osana kehitysyhteistyöohjelmaamme. Vuoden 2021 aikana
keskitymme erityisesti palautejärjestelmien rakentamiseen ja Liiton
uusien työkalujen käyttöönottoon.
Edistämme moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja vastustamme
rasismia
Tutkimusten mukaan jopa 40 % ulkomaalaistaustaisesta väestöstä on
kokenut syrjintää kuluneen vuoden aikana. Punaisen Ristin tavoitteena
on tukea yksilöitä ja yhteisöjä rasisminvastaisessa toiminnassa
toimintaohjeiden avulla. Maaliskuussa järjestetyn 2021 rasisminvastaisen viikon kampanjaviestinnän painopiste oli sosiaalisessa
mediassa, jossa kampanjan näkyvyys oli erittäin hyvä. Rasisminvastaisen viikon kampanjointi luo turvallista yhteiskunnallista tilaa
rasismin vastustamiselle. Myös Punaisen Ristin omassa toiminnassa on
esteitä ja kaikki eivät pääse mukaan toimintaan. Koulutuksen ja
toimintaohjeiden avulla tavoitteenamme on varmistaa, että eri
taustoista tulevilla ihmisillä on pääsy Punaisen Ristin osastojen
perustoimintaan.
Päätösesitys: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.
Päätös: Kuultiin raportti päätavoite 3:n edistymisestä. Hallitus korosti
keskustelussa vaikuttavan toiminnan merkitystä tavoitteen toimeenpanossa: ilman vaikuttavaa ja luottamusta herättävää toimintaa,
myöskään viestintä tai vaikuttamistyö ei voi saavuttaa tavoiteltua
lopputulosta. Nostettiin myös esille tiedolla johtaminen ja lisääntyneen
tiedon käyttö myös osastojen toiminnan kehittämisessä.
Merkittiin raportti tiedoksi.
56
INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS (ei-julkinen palkinnon julkaisuajankohtaan asti)
Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen
ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä
Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on luovutettu
Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänäkin vuonna
jätetään väliin COVID-19 viruksen aiheuttaman epidemian vuoksi.
Inhimillisen kädenojennus tunnustuksen luovutus järjestetään
sopivassa tilaisuudessa. Oheisena aiemmat IK saajat (liite 56).
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Päätösesitys: Hallitus päättää vuoden 2021 inhimillisen kädenojennuksen saajan.
Päätös: Hallitus päätti antaa vuoden 2021 Inhimillisen kädenojennuksen All Youth -hankkeelle ja sen vetäjälle professori Päivi
Honkatukialle. Korona-aika on tuonut korostetusti esille tarpeen
löytää uusia kanavia ja tapoja tavoittaa nuoria ja luoda alustoja,
joissa nuorten omat äänet tulevat esille. Hanke auttaa nuorten
kanssa toimivia nojaamaan tutkittuun tietoon, mutta samalla se
osoittaa, että tiedeyhteisön ja käytännön toimijoiden yhteistoiminta
voi tuottaa molempia hyödyttäviä toimintatapoja ja tuloksia.
Palkinnon saaja julkistetaan perinteiseen tapaan Punaisen Ristin
viikolla.
57
RAPORTIT VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN KOKOUKSISTA
Tausta: Perustaessaan hallituksen työn valmistelua varten valio- ja
toimikuntia hallitus korosti sitä, että niiden työ nivotaan kiinteämmäksi
osaksi hallituksen päätösten valmistelua. Valiokuntien lausunnot ja
näkemykset käsitellään osana pääsihteerin esittelyä ja muut
asiakohdat raportoidaan säännöllisesti hallituksen kokouksessa.
Kontti, Nuorten turvatalojen ja Veripalvelun johtokunnat sekä
tarkastus- ja ilmastonmuutosvaliokunta ovat pitäneet kokouksensa
hallituksen kokousten väliajalla.
Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista.
Kontti-johtokunnan kokous 22.3. oli uuden johtokunnan
ensimmäinen ja alkoi johtokunnan jäsenten esittelyllä. Kokouksessa
käsiteltiin Kontti-ketjun tulos ja toimintakertomus vuodelta 2020 ja
hyväksyttiin nämä esiteltäväksi järjestön hallitukselle. Ketjun johtaja
raportoi alkuvuoden myynneistä ja alustavasta tulosnäkymästä.
Koronapandemian johdosta myynti on budjetoitua alemmalla tasolla
ja todennäköisesti vuoden myyntibudjetti ei toteudu. Johtokunta
päätti, että tästä huolimatta ketjussa jatketaan toimintaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Nuorten turvatalojen johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa
17.3. Kokouksessa johtokunta tutustui toisiinsa ja kuuli Nuorten
turvatalotoiminnan esittelyn vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja
yleisemmin tulevaisuuden suuntaviivoista. Nuorten turvatalojen
toiminta on laajentunut viimeisten vuosien aikana, niin tuettujen
nuorten ja perheiden kuin vapaaehtoistoiminnan osalta. Turvatalotoimintaa on laajennettu siitä huolimatta, että perusrahoitus on
pysynyt lähes samana. Hankerahoitusta on sen sijaan onnistuttu
hankkimaan itsenäistyvien nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä tuen
sekä digitaalisen auttamisen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi.
Turvatalot ovat myös onnistuneet toimintansa digitaalisiin
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ympäristöihin koronapandemian vuoksi. Digitaaliset auttamisen ja
vapaaehtoistoiminnan muodot kehittyivät ja laajenivat vuoden 2020
aikana, tulevaisuudessa digitaalisia auttamisen ja vapaaehtoistoiminnan onnistuneita käytäntöjä vahvistetaan edelleen. Johtokunta
hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen sekä tuloksen
esitettäväksi SPR:n hallitukselle.
Ilmastonmuutosvaliokunnan toinen kokous pidettiin 12.4.
Kokouksessa käsiteltiin tulevan ympäristökestävyyden linjauksen
runkohahmotelmaa sekä hyväksyttiin valiokunnan työsuunnitelma ja
tavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteena on, että linjauksesta olisi koko
järjestöä kuullen valmisteltu luonnos valmis vuoden loppuun
mennessä. Järjestön kuulemiseksi ideoitiin mm. laajempaa kyselyä
järjestön sisällä sekä kohdennettuja työpajoja. Kokouksessa myös
todettiin, että useilla muilla Punaisen Ristin kansallisilla yhdistyksillä
on vastaava työ käynnissä (mm. Britannian PR, Norjan PR ja Saksan
PR), ja näiden hyödyntämistä linjauksen työstämisessä selvitetään.
Päätös: Ylläolevien lisäksi kuultiin tarkastusvaliokunnan
kokouksesta 12.4.2021. Valiokunnan asialistalla olivat toimintakertomus ja tilinpäätös 2020, tilintarkastajan raportti sekä
tarkastusraportit kansainvälisen avustustoiminnan osalta ja sisäisen
tarkastuksen raportti liittyen SPR:n johtamis- ja hallintojärjestelmään liittyen. Valiokunta kuuli myös piirien taloudesta.
Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tarkastusvaliokunta kiinnitti
huomioita siihen, että poikkeuksellisista eristä tulisi erikseen tehdä
yhteenveto hallitukselle. Samoin johdon palkkioiden erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa lisäisi avoimuutta. Toimintakertomuksen
laadinta on edistynyt ja jatkossa olisi hyvä liittää toimintakertomuksen lukujen yhteyteen vertailuvuoden vastaavat luvut.
Tarkastusvaliokunta esitti järjestön hallitukselle toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen hyväksymistä ja allekirjoittamista sekä sen
esittämistä valtuustolle vahvistettavaksi. Valiokunta totesi tilintarkastusraportin perusteella, että tilintarkastaja on antanut ns.
puhtaan tilintarkastuskertomuksen. Keskeisin huomioitava asia on
kertyneet lomapäiväsaldot, joita tulee kyetä pienentämään. Muiden
tarkastusraporttien osalta keskeisin valiokunnan suositus on, että
sisäisen valvonnan prosessien kehittämisen lisäksi myös sisäisen
valvonnan kulttuurin kehittäminen on tärkeää. Esitettyihin tarkastushavaintoihin on laadittu vastineet, jotka huomioidaan johtamis- ja
valvontajärjestelmän kehittämisessä.
Merkittiin raportit tiedoksi.
58
UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön
hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle
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annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä
henkilöistä (liite 58).
Päätösehdotus: Hyväksytään uudet jäsenet.
Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaiset uudet jäsenet.

59
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS
Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (liite 59).
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli:
-

Rasisminvastaisen viikon toimintaa: Kampanja sai
ennätyksellisen korkean some-näkyvyyden, ollen mm. Twitterissä
viikon 3. twiitatuin aihe. Viikon aikana julkaistut toimintaohjeet
saivat myös kiitosta ja levisivät laajalle.

-

Koronaan liittyvää auttamistyötä: Rokotuksissa tuetaan tällä
hetkellä lähes 40 kunnassa ja suunnitelmia on yhtä monessa.
Mukana olleita vapaaehtoisia arvioidaan olevan hieman alle 2000.
Ystävätoiminta jatkuu pääasiassa etäyhteyksin, vaikka haasteeksi
on tullut asiakkaiden löytyminen uusille vapaaehtoisille. Vapaaehtoisten vertaistuki on viety onnistuneesti verkkoon ja se tulee
jatkumaan koronan jälkeen. 51 osastoa jakaa huhti-toukokuussa
2021 EU:n rahoittamaa ruoka-apua, SPR kannustaa osallistavaan ja
yhteisölliseen toimintaan ruoka-avun jakelun yhteydessä.

-

SOSTE:n koronakirisiä ja järjestöjen roolia koskevaa sosiaalibarometria 2021: Kuntien Sosiaali- ja terveysjohtajat ja
sosiaalityöntekijät arvioivat järjestöjen, vapaaehtoisten ja läheisten
roolin koronaepidemian aikana merkittäväksi. Koronaepidemian
seurauksista toipumisessa 46% sotejohtajista kohdisti odotuksia
erityisesti järjestöille ja järjestöjen toimia toivottiin ennen kaikkea
väestömäärältään suurissa, yli 50 000 asukkaan kunnissa ja
yhteistoiminta-alueilla (75 %). Järjestöiltä toivotaan paluuta
normaaliaikaan, jolloin järjestöt voisivat tarjota edustamilleen
ryhmille kohtaamispaikkoja sekä vertaistukea ja muuta
kasvokkaista ryhmätoimintaa. Lisäksi järjestöiltä odotetuista
toimintamuodoista mainittiin lisäksi ohjaus ja neuvonta, ystäväpalvelu, ruoka-apu, rahallinen tuki, kotiin annettavat palvelut ja
tapahtumat.

-

Vastaanottokeskusten vähentämistä: Syyskuun loppuun
mennessä lakkautetaan kaksi vastaanottokeskusta, minkä lisäksi
paikkoja supistetaan kolmessa. SPR on pitkään painottanut
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kapasiteetin säilyttämistä alueellisesti tasapainoisesti
maahanmuuttovarautumisen ja osaamisen säilyttämiseksi.
-

Vastaanottotoiminnan kilpailutuksia: VOK-toiminnan puitteet
muodostuvat mahdollisten kilpailutusten kautta samankaltaiseksi
kuin elinkeinonharjoittajilla. Tämä aiheuttaa hyvin periaatteellisia
ongelmia järjestön humanitaarisen mandaatin näkökulmasta.
Toisaalta maahantulovarautumisen näkökulmasta olisi tärkeää
säilyttää osaaminen järjestössä ylläpitämällä ainakin muutamaa
keskusta. Toimintaa liittyvät riskit kasvavat huomattavasti
kilpailutusten kautta. Asiasta myöhemmin tehtävä päätös tehdään
sen pohjalta, että järjestön syy perustaa ja ylläpitää vastaanottokeskuksia ei ole taloudellinen vaan humanitaarinen ja tätäkin
toimintaa koskevat järjestön perusperiaatteet.

-

Kansainvälisiä ajankohtaisia asioita: Annettiin päivitys Etiopian
Tigrayn alueen tilanteesta, mihin UM ja SPR ovat antaneet
lisätukea sekä Myanmarin tilanteesta, jossa SPR tukee edelleen
pitkäkestoisia kehitysohjelmia. Kuultiin lisäksi Afganistanin
tilanteesta, jossa sodan ja korona lisäksi vaivaa tällä hetkellä myös
La Niña ilmiö, joka osuu päällekkäin tärkeimmän vehnäviljelykauden kanssa. Ruokaturvan osalta hätätilassa olevien ihmisten
määrä on kasvanut 4,3 miljoonaan. Liitto ja Afganistanin Punainen
Puolikuu julkaisivat hätäapuvetoomuksen. SPR tukee paitsi Liiton
vetoomusta Katastrofirahastosta myös kehitysyhteistyöohjelman
kautta terveys/vesi- ja sanitaatio-ohjelmalla sekä henkilöavulla. UM
on myöntänyt maahan tukea ICRC:n toimintaan. Saatiin tiedoksi
UM:n humanitaarisen avun myönnöt SPR:lle vuonna 2021, jotka
ovat yhteensä eri ohjelmiin n. 10 miljoonaa euroa vastaten
perinteistä tasoa. Lisäksi kuultiin, että liikkeen sääntömääräisen
kokoukset, IFRC:n yleiskokous ja sekä valtuutettujen neuvosto,
siirtyvät joulukuulta 2021 vuoteen 2022 koronatilanteen vuoksi.
Tarkat päivät ovat vielä päättämättä.

-

Punaisen Ristin viikkoa 2021: Punaisen Ristin viikkoa
vietetään toukokuussa jälleen lähtökohtaisesti etänä. Kuultiin
osallistumismuodoista, jotka vastaavat viime vuoden hyvin
toimineita toimintoja.

Hallitus kävi keskustelun erityisesti vastaanottotoiminnan
kilpailutuksen periaatteellisesta merkityksestä järjestölle sekä siihen
osallistumisen reunaehdoista. Asiasta keskustellaan piirien kanssa
toukokuussa.
Merkittiin raportti tiedoksi.
60
ILMOITUSASIAT
60.1 Pöytäkirjat
- hallituksen pöytäkirja 2/2021 oheisena (liite 60.1.1)
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- Kontti johtokunnan pöytäkirja 3/20 oheisena (liite 60.1.2)
60.2 Sijoitustoiminnan raportti
(liite 60.2)
60.3 Katastrofirahaston raportti Q1/21
(liite 60.3)
60.4 Jäsentilanne Q1/21
(liite 60.4)
Merkittiin asiakirjat tiedoksi.
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Ei muita esille tulleita asioita.
62
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään 21.5.2021. Esityslistalla:
-

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähetekeskustelu vuodelle 2022
Talouden tasapainottaminen
Länsi-Suomen piirin aloite luottamushenkilöiden valintaa
koskevien periaatteiden tarkentamisesta

Valtuuston kokous pidetään hallituksen kokouksen jälkeen 21.5. klo
13 alkaen ja piiriseminaari lauantaina 22.5.
63
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.58.

