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kohdat 96, 99-109) 

 
Eeva Holopainen + 

 
Muut esittelijät: 
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87 
KOKOUKSEN AVAAMINEN  

  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen 27.8. kello 12.06.  

 
 

88 

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. 
 

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Yksi hallituksen jäsen 
osallistui kokoukseen etäyhteydellä.  

 
 

89 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.  
 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.  
 
 

90 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA 

 
Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa 
kokouksesta. 

  
Päätösesitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaata.  

 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Marju Pihlajamaa.  
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91 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 
Tausta: SPR:n hallitus hyväksyi toimintakautensa alussa yleis-
kokouksen hyväksymän strategian (Toimintalinjaus 2021–2023) 

toiminnallistamiseksi kolmivuotisen toiminta- ja talous-
suunnitelman 2021–2023, joka kattaa hallituksen toimintakauden.  

Toimintasuunnitelma korostaa auttamistyön tärkeyttä kaikkialla 
yhteiskunnassa kotimaassa ja kansainvälisesti. Erityisinä painopisteinä 
suunnitelmassa ovat uusien auttajien mukaan saaminen, paikallisen 

toiminnan vahvistaminen, viestinnän osaamisen lisääminen sekä 
digitaalisten järjestelmien kehittäminen ja hallittu käyttöönotto. 

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on muuttanut yhteiskuntien 
toimintaa ja tuonut muutoksia myös Punaisen Ristin toimintaan ja 
toiminnan tapaan. Keskeisintä kuitenkin on, että koronaviruksen 

vaatimat toimenpiteet ovat nyt lisänneet avun tarvetta. Koronan 
jälkeisen ajan arvioidaan moninkertaistavan tarvetta sekä kotona että 

maailmalla.   
 

Vuosi 2022 on tämän kolmivuotisen toimintasuunnitelmakauden 
keskimmäinen vuosi (liite 91.1). Hallitus käsittelee tarkennetun 
toimintasuunnitelman 2022 ensimmäistä luonnosta elokuun 

kokouksessa ja vahvistaa tarkennetun toimintasuunnitelman 
marraskuun kokouksessaan. SPR:n sääntöjen mukaan tämä 

toimintasuunnitelma toimii myös piirien talouden ja toiminnan 
suunnittelun pohjana. 

 
Taloussuunnitelman suuntaviivat ovat vahvistettu ja keskeisenä 
lähtökohtana on keskushallinnon sekä piirien talouden tasa-

painottaminen vahvistamalla voimavaroja strategisiin painopisteisiin, 
vähentämällä rakenteellisesti menoja yhteisten toimintajärjestelmien 

käyttöönoton avulla ja lisäämällä varainhankintaa valtakunnallisesti ja 
alueellisesti (liitteet 91.2-91.5). Talouden tasapainottaminen tapahtuu 
vaativassa toimintaympäristössä, jota luonnehtii talouden yleinen 

epävarmuus ja päätökset järjestöjen julkisesta rahoituksesta ovat vielä 
epävarmoja, vaikka yleisesti korostetaan järjestöjen tärkeää roolia 

koronan jälkeisessä tilanteessa.    
 
Päätösesitys: Hallitus käsittelee ensimmäisen luonnoksen tarkenne-

tuksi toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 ja käy jatkokeskustelun 
toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2022.  

 
Hallitus saa osana talousarviokeskustelua väliraportin talouden tasa-
painottamisen ohjelman edistymisestä.  

 
Hallitus päättää piireille jaettavan järjestötuen määrästä vuodelle 2022. 

 
Päätös: Hallitus käsitteli ensimmäisen luonnoksen toiminta-
suunnitelmaksi vuodelle 2022 eikä tehnyt siihen muutoksia. 

Valmistelua jatketaan käsittelyssä olleen luonnoksen pohjalta ja 
lopullinen toimintasuunnitelma hyväksytään hallituksen kokouksessa 

marraskuussa 2021. Hallitus kuuli järjestön välitinpäätöksen vuodelta 



 

   

 

4 

2021 sekä taloussuunnitelman lähtökohdista vuodelle 2022. Merkittiin 
tiedoksi arvioitua parempi tulos, johon on vaikuttanut paitsi hyvä 

sijoitustuotto myös talouden tasapainottamisen ohjelman tulokset. 
Jatkossa taloudelliseen tilanteeseen tulevat vaikuttamaan erityisesti 

ulkoisen rahoituksen todennäköinen heikentyminen ja talouskasvun 
tasaantuminen.  
 

Talouden tasapainottamisen ohjelmaa jatketaan aiempien päätösten 
mukaisesti keskustoimistossa ja piireissä. Sitä täydennetään työ-

ryhmätyöskentelyllä, jossa päähuomio on toiminnan kehittämisessä ja 
toimintatapojen uudistamisessa kohdistamalla resursseja entistä 
strategisemmin ja esimerkiksi järjestössä tehtävien toimintojen 

päällekkäisyyksiä karsien. Hallitus piti tärkeänä, että aikaisemman 
työskentelyn mukaisesti työhön osallistetaan laajasti henkilökuntaa. 

Suunnitelmia täydennetään tarvittaessa, kun vuoden 2021 tulos on 
valmis keväällä 2022.  
 

Hallitus päätti, että piireille jaetaan järjestötukena yhteensä 2,09 milj. 
euroa vuonna 2022, kokouksessa esitetyn piirikohtaisen jaon 

mukaisesti.  
 

 

92  

KONTTI-TUOTON SIIRTO YHTEISTOIMINTARHASTOON (2020) 

 

Tausta: Yhteistoimintarahaston (YTR) saldo muodostuu SPR:n 
alueellisen toiminnan rahoittamiseksi jakamatta jätetyistä Kontti-
ketjun tuotoista. YTR on eräänlainen taloudellinen puskuri 

turvaamaan tasaisen järjestötuen  määrän piireille. Järjestötuen 
lisäksi YTR-varoja voidaan käyttää SPR:n sääntöjen ja rahaston 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti toimintalinjauksen tavoitteita 
edistävään toiminnan kehittämiseen. SPR:n hallitus on vahvistanut 

16.5.2014 yhteistoimintarahaston säännöt.  
 

Jakamaton Konttituotto-osuus siirretään tilinpäätöksen vahvista-

misen jälkeen YTR-rahastoon. Vuoden 2020 vahvistetun tilin-
päätöksen mukaisesti Kontin tuotto oli 2 225 836,11 € ja myönnetty 

järjestötuki 2 090 000,00 €. YTR-rahastoon siirrettävä jakamaton 
Kontti-tuotto vuodelta 2020 on 135 836,11 €. 
 

Yhteistoimintarahaston saldo 30.6.2021 on 7 479 365,57 €. Kun 
 huomioidaan vuodelta 2020 siirrettävä osuus 135 836,11 €, 

 yhteistoimintarahaston saldo on kokonaisuudessaan yhteensä  
7 615 201,68 €. YTR-rahasto on luonteeltaan vapaan oman pääoman 
rahasto ja kirjaus on vapaaseen oman pääomaan sisältyvien erien 

välinen kirjaus taseessa. 
 

Päätösesitys: Hallitus päättää tehdä kirjauksen aikaisempien tili-
kausien ylijäämistä yhteistoimintarahastoon yhteensä 135 836,11 €. 
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Päätös: Hallitus päätti tehdä kirjauksen aikaisempien tilikausien 
ylijäämistä yhteistoimintarahastoon yhteensä 135 836,11 €. 

 

 

93 
DIGITALISAATION PERIAATTEET 

 
Tausta: Hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 Suomen Punaisen Ristin 
ensimmäisen digitalisaatiolinjauksen (liite 93). Hyväksyessään 

linjauksen hallitus päätti myös, että digitalisaatioon liittyvien nopeiden 
muutosten ja kehityksen vuoksi linjausta tarkastellaan seuraavan 

kerran elokuun 2021 kokouksessa. Nykyisen linjauksen lähtökohtina 
olivat, että digitalisaatio mahdollistaa monipuolisemman ja 

nopeamman järjestötoiminnan ja mahdollistaa koko organisaatiolle 
uusia tekemisen tapoja. Kehitys ei rajaudu työvälineisiin ja tiedon-
käsittelyyn ja vaikutukset näkyvät merkittävästi muuttuvissa 

toimintatavoissa. Lisäksi nykyisen linjauksen lähtökohtana oli, että 
Suomen Punainen Risti on päässyt liikkeelle digitalisaation 

hyödyntämisessä, mutta odotukset ja vauhti olivat lisääntymässä.  
 

Korona-aika on vauhdittanut erityisesti etätyöskentely ja  

–osallistumistapoja nopeasti. Digitalisaatioon liittyy niin globaalisti, 

Euroopassa kuin Suomessakin regulaatiota, joka vaikuttavat erityisesti 
tietosuojakäytäntöihin ja digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen. 

Nykyisessä linjauksessa painotetaan käyttäjälähtöistä suunnittelua. On 
erittäin positiivista, että järjestön vapaaehtoiset toivovat jatkossa 
entistä aktiivisempaa roolia digitaalisten palveluiden suunnittelussa. 

Järjestön kokemus digitalisaatioon liittyvästä yhteistyöstä ja 
kumppanuuksista on karttunut.  

 

Digitalisaation merkitys organisaation keskeisenä menestystekijänä on 
kiistaton eikä järjestökenttä tee poikkeusta muussa yhteiskunnassa 

etenevään trendiin. Näyttää entistä selvemmin siltä, että järjestön 
tavoitteita ei voida tulevaisuudessa enää saavuttaa lainkaan ilman 
digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tällä on 

suuria vaikutuksia sekä vapaaehtoisten että työntekijöiden 
osaamiseen, rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen. Digitaalisten 

järjestelmien tarjoamasta tiedosta tulee jo lähitulevaisuudessa myös 
järjestökentällä organisaation pääomaa, jota on pitkäjänteisesti 
kehitettävä.  

 
Päätösesitys: Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi päivittää syksyn 

2021 aikana järjestön digitalisaatiolinjauksen. Päivitystyön yhteydessä 
nykyisen linjauksen lähtökohtia tarkastellaan uudestaan ja uusina 
lähtökohtina huomioidaan:  

 
• Käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus 

• Ennakoivuus reagoitaessa regulaation muutoksiin 

• Vapaaehtoisten osallistumisen digikehitykseen  
• Digitalisaatioon liittyvän yhteistyön ja kumppanuuksien merkitys ja 

erityispiirteet  
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• Tiedon korostuminen järjestötoiminnassa  

 
Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun digitalisaatio-
linjauksessa tunnistetuista kehitystarpeista sekä digitalisaatio-

kehitykseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista järjestössä. 
Hallitus arvioi, että järjestön tavoitteita ei voida tulevaisuudessa 

enää saavuttaa ilman digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntämistä. Siihen liittyvät haasteet ovat kuitenkin paikoin vielä 
suuret ja liittyvät mm. käytettävissä olevaan laitteistoon ja osaamisen 

tason suureen vaihteluun. Todettiin digitalisaation tuovan myös uusia 
avunsaajia. Myös verkkoauttamisen laajentuminen on jo käynnissä.  

 
Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi päivittää syksyn 2021 aikana 
järjestön digitalisaatiolinjaus. Päivitystyön yhteydessä uusina 

lähtökohtina tarkastellaan: 
 

• Käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus 
• Ennakoivuus reagoitaessa regulaation muutoksiin 

• Vapaaehtoisten osallistumisen digikehitykseen  

• Digitalisaatioon liittyvän yhteistyön ja kumppanuuksien merkitys ja 
erityispiirteet  

• Tiedon korostuminen järjestötoiminnassa  
 
Päivityksessä on tarve korostaa kehityksen nopeutta, tarvetta 

rohkeudelle sekä selkeille tavoitteille. Käytännön työssä huomioidaan 
myös ne jäsenet ja toimijat, joiden osaamisessa on kehitettävää ja 

tarvittaessa tehdään kehitystyötä yhdessä joidenkin alueiden tai 
toimintamuotojen kanssa.  Käyttäjälähtöisyys, toimintatapojen 
parantaminen ja arjen helpottuminen toimivat ohjaavina periaatteina 

kehitystyössä.  
 

 
94 

VERIPALVELUN STRATEGIAPROSESSI 

 

Tausta: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun strategia vuosille 
 2017-2021 on päättymässä tämän vuoden aikana. Veripalvelun 

 johtokunta ja toimiva johto ovat aloittaneet uuden strategian 
 valmistelun. Strategian tausta-aineistoksi Veripalvelun asiantuntijat 
 tuottivat Veripalvelun tulevaisuuskatsauksen sekä arvion nyt 

 voimassa olevan strategian onnistumisesta. Veripalvelu aloittaa 
 johtokunnan johdolla uuden strategian valmistelun, jonka lähtökohtia 

 esittelee SPR:n Veripalvelun johtaja Pia Westman. 
 
Päätösesitys: Hallitus kuulee Veripalvelun strategiaprosessin 

etenemisestä. Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: Hallitus kuuli Veripalvelun strategiaprosessin etenemisestä 
sekä ehdotuksista strategisiksi painotuksiksi. Keskustelussa hallitus 

piti tärkeänä erityisesti digitalisaation tuoman muutoksen 
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hyödyntämistä niin työn tekemisessä, asiakaskokemuksen 
parantamisessa kuin uusien mahdollisuuksien luomisessa.  

 
Strategian työstäminen etenee mm. työpajoina keskeisten 

sidosryhmien ja henkilöstön kanssa ja se tulee hyväksyttäväksi 
järjestön hallitukseen syksyn tai talven aikana. Merkittiin tiedoksi.  

 
 
95 

OMISTAJAOHJAUSLINJAUS 
 

Tausta:  SPR:n hallitus hyväksyi 22.9.2017 SPR:n historian 
ensimmäisen omistajapolitiikka-nimisen asiakirjan sen jälkeen, kun 

9.6.2017 hallitus oli päättänyt perustaa SPR:n keskustoimiston ja 11 
piirin kanssa Punainen Risti Ensiapukoulutus osakeyhtiön. Asiakirjaa 
päivitettiin 26.1.2018 pienin täsmennyksin (liite 95). 

  
Omistajapolitiikka-dokumentti sisältää selkeästi kaksi  

 kokonaisuutta: 
1. Omistajapolitiikka - Milloin toiminta voidaan toteuttaa 

omistamisen kautta? 

2. Omistajaohjauspolitiikka - Millaisten menettelytapojen avulla 
omistamisen kautta toteutettua toimintaa johdetaan? 

  
Omistajapolitiikasta ja omistajaohjauspolitiikasta on todettu 
seuraavaa: 

• Omistaminen on yksi tapa toteuttaa järjestön perustarkoitusta ja 
kehittää sen toimintaa. Omistaminen on väline, jonka tulee 

tuottaa enemmän toiminnallista ja taloudellista lisäarvoa kuin 
toimintojen järjestäminen perinteisenä vapaaehtoisuuteen 
perustuvana järjestötoimintana.  

• Omistajapolitiikan tehtävä on kuvata ne tilanteet, jolloin 
omistaminen on varteenotettava vaihtoehto ja antaa 

suuntaviivoja siihen, miten omistajuus olisi järjestettävä 
erilaisissa tilanteissa.  

• Omistajaohjauspolitiikka määrittää menettelytavat, joilla 

toimintaa kehitetään, ohjataan ja valvotaan silloin, kun jokin 
toiminto on päätetty toteuttaa omistajuuden kautta. Omistaja-

ohjaus voidaan jakaa yleiseen, kaikkia järjestön omistamia 
yksiköitä koskevaan osaan sekä yksikkökohtaisiin 
täsmennettyihin omistajaohjauksen ohjeisiin. 

  
Omistajapolitiikan määrittelyn tarkoitus voidaan tiivistää siten, 

että 
• Kaiken Punaisen Ristin toiminnan omistusmuodosta riippumatta 

on oltava linjassa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen 
toimintaa ohjaavien seitsemän periaatteen kanssa. 

• Punaisella Ristillä on sääntöjensä mukaisesti erityinen velvoite 

rauhan aikana ylläpitää valmiutta kriisitilanteiden varalta. Myös 
tämä velvoite koskee kaikkea toimintaa riippumatta siitä, miten 

toiminta on järjestetty. 
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• Järjestön toiminta kokonaisuudessaan toteuttaa järjestön  
yleiskokouksen vahvistaman toimintalinjauksen mukaisia 

tavoitteita kullakin yleiskokouskaudella. 
  

Omistajaohjauksen periaatteiden osalta on todettu, että 
• Omistuksia ohjataan aktiivisesti ja vastuullisesti, järjestön 

pääoman tulee olla tehokkaassa käytössä.  

• Omistajaohjauksen tavoitteena on, että eri toimielimien rooli 
päätöksenteon eri vaiheissa on selkeä ja toiminnan tavoitetta 

tukeva.  
  

Omistajapolitiikka-asiakirja antaa perusteet ja yleiset suuntaviivat 

myös laitosten toiminnalle ja tavoitteille. Linjausten konkretisointi ja 
strategisten painopisteiden valintaa johtaa laitosten johtokunnat ja 

SPR:n hallitus vahvistaa strategiat johtokunnan esityksestä.  
  

Omistajaohjauksen kannalta on keskeistä, että eri toimielimillä on 

selkeä käsitys siitä, miksi järjestö omistaa ja harjoittaa kyseistä 
toimintaa (järjestön tarkoituksen toteuttaminen). Tämän pohjalta 

koko järjestön ja sen osien toiminta (strategiat, tavoitteet ja 
suunnitelmat) tulee järjestää. 

  
Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun omistajalinjauksen päivitys-
tarpeesta ja pyytää pääsihteeriä käynnistämään omistajalinjauksen 

päivityksen tukemaan omistamisen kautta tapahtuvaa toiminnan 
järjestämistä ja sen aktiivista omistajaohjausta. 

  
Päätös: Hallitus kävi keskustelun omistajalinjauksen päivitys-
tarpeesta keskushallinnon laitosten sekä Punainen Risti Ensiapu Oy:n 

johtajien ja johtokuntien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa. 
Yleisesti nykyistä linjausta pidettiin pääosin toimivana. Johtokuntien 

varsin laajoja valtuuksia pidettiin hyvänä ratkaisuna ja niiden 
raportointia hallitukselle riittävänä.  
 

Päivittämisen yhteydessä pyydettiin kiinnitettävän huomiota laitosten 
ja PREA:n kunkin erityispiirteisiin ja erilaisiin lähtökohtiin. Hallitus 

toivoi täsmennystä siihen, mitä omistaja odottaa kultakin toimijalta:  
selkeää roolitusta, rakennetta ja tavoitteita kullekin laitokselle ja 
PREA:lle. Toimijarakenteen johdonmukaisuus tulisi samalla arvioida.  

 
Hallitus pyysi pääsihteeriä käynnistämään omistajalinjauksen 

päivityksen tukemaan omistamisen kautta tapahtuvaa toiminnan 
järjestämistä ja sen aktiivista omistajaohjausta hallituksen 
keskustelun pohjalta vuoden 2021 loppuun mennessä.  

 
 

96 
SPR:N VARSINAIS-SUOMEN JA HÄMEEN PIIRIN KIERTOTALOUSKETJUN 

PERUSTAMINEN (ei julkinen) 

 

… 
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97 

VASTAANOTTOTOIMINTA 

 

Tausta: Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta on ollut Suomen 

Punaisen Ristin pitkäaikaista, valmiutta kiinteästi tukevaa toimintaa 
1990-luvun alusta lähtien. Vuoteen 2015 asti vastaanottotoiminta oli 
Suomessa järjestetty täysin viranomaisen (valtio tai kunta) ja Suomen 

Punaisen Ristin piirien toimesta. Vastaanottotoiminnan ylläpitäminen ja 
siitä saatu vahva kokemus olivat keskeinen osa vuoden 2015 laaja-

mittaisen maahantulon järjestämisen onnistumista. 
 
Toiminta on tähän asti järjestetty sopimuspohjaisesti suoraan 

Maahanmuuttoviraston kanssa. Suomen Punaisen Ristin vastaan-
ottotoimintaa järjestävät piirit ovat nykykäytännön mukaisesti 

saaneet keskusten ylläpitämisestä hallintokulukorvausta, mutta 
koska vastaanottotoiminta on katsottu yleishyödylliseksi toiminnaksi, 
siitä ei ole maksettu veroa. 

 
Syksyn 2015 turvapaikanhakijoiden laajamittaisen Suomeen tulon 

myötä vastaanottotoiminnan kenttä laajeni ja toimintaa alkoi 
Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta harjoittaa eri toimijat, 
mukaan lukien useita voittoa tavoittelevia yrityksiä. Koska vastaan-

ottotoimintaa ovat ryhtyneet harjoittamaan myös yksityiset elin-
keinotoiminnan harjoittajat, vuoden 2015 verotusta vahvistaessaan 

verottaja katsoi, että Suomen Punaisen Ristin piirien harjoittama 
turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta on elinkeinotoimintaa ja 
siten arvonlisäverollista. Vastaanottotoiminnan ylijäämästä tulisi sen 

mukaan maksaa tuloveroa yhteisöveroprosentin mukaisesti. 
Sittemmin verottajan näkemys sai tukea verotuksen oikaisu-

lautakunnalta ja hallinto-oikeudelta. Vuoden 2021 alkupuolella 
korkein hallinto-oikeus ei antanut asiassa valituslupaa ja siten 
lopulliseksi lainvoimaiseksi päätökseksi jää hallinto-oikeuden päätös. 

 
Samaan aikaan Maahanmuuttovirasto valmistelee vastaanotto-

toiminnan kilpailuttamista. Taustalla on aikaisemmasta käytännöstä 
tiukentunut tulkinta, jonka mukaan kilpailulainsäädäntö edellyttää 

julkista hankintamenettelyä ja kaikille toimijoille avointa 
mahdollisuutta osallistua vastaanottotoiminnan palvelutuotantoon. 
Kehitys on ollut tiedossa jo useamman vuoden ajan, mutta 

varsinainen kilpailutus on viivästynyt Suomen Punaisesta Rististä 
riippumattomista syistä.  

 
Suomen Punaisen Ristin yleishyödyllinen asema 
 

Hallinto-oikeuden vastaanottotoiminnan verollisuudesta antaman 
päätöksen mukaan vastaanottopalveluja tarjotaan markkina-

ympäristössä, jolloin arvioitavaksi tulevat elinkeinotoiminnan 
tunnusmerkit. Näin  erityisesti, koska toiminnan järjestämistä ei ole 
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kirjattu järjestön velvollisuudeksi ja piirien saama korvaus vastaa 
yksityisten yrittäjien saamia korvauksia.  

 
Vastaanottokeskustoimintaa ei ole Suomen Punaisesta Rististä 

annetussa laissa tai asetuksessa tai missään muuallakaan 
lainsäädännössä säädetty järjestön nimenomaiseksi tehtäväksi. 
Mikäli näin olisi, on mahdollista, mutta ei varmaa, että järjestön 

asemaa olisi verottajan toimesta tulkittu toisin.  
 

Järjestön yleishyödylliseen asemaan liittyy samanaikaisesti käyty 
prosessi ensiapukoulutuksen verollisuuden osalta. Suomen Punaisen 
Ristin tarjoama ensiapukoulutus on pääosin järjestetty Punainen Risti 

Ensiapu Oy:n kautta, joka toimii muiden samaa toimintaa 
harjoittavien yritysten kanssa yhdenvertaisesti markkinaehtoisesti. 

Koulutusta järjestää kuitenkin myös useat osastot, jota on aiemmin 
käsitelty yleishyödyllisenä toimintana, kuten myös järjestön muuta 
ensiapukoulutusta ennen PREA:n perustamista. Linjassa vastaan-

ottotoimintaa koskevan päätöksen kanssa, mutta siitä erillisenä 
prosessina, Tampereen osasto sai Helsingin hallinto-oikeudelta 

helmikuussa 2021 päätöksen, jonka mukaan ensiapukoulutustoiminta 
katsotaan elinkeinotoiminnaksi. Päätöksestä ei valitettu. Ensiapu-

koulutuksen tarjoaminen on SPR-asetuksessa määritelty yhdeksi 
järjestön toimintamuodoksi, mutta ei sen tehtäväksi. 
 

Laajemmin arvioituna nämä verotuspäätökset jättävät avoimeksi 
riskin, että ulkopuolisista tekijöistä johtuen jokin osa Suomen 

Punaisen Ristin aikaisemmin yleishyödylliseksi katsotusta toiminnasta 
voi muuttua elinkeinotoiminnaksi, mikäli yksityiset toimijat alkaisivat 
jatkossa harjoittaa muuta vastaavan sisältöistä tai -kaltaista 

toimintaa. SPR:llä ei ole automaattista luottamuksen suojaa 
mahdollisen muutoksen osalta, vaan sen on aktiivisesti toiminta-

ympäristön muuttuessa itse haettava ohjausta verottajalta.  
 
Mikäli kyseessä on kasvava trendi, tulee se kaventamaan 

vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä  vähintäänkin siinä 
tapauksessa, että järjestön auttamistyö perustuisi myös 

ammattimaisen työvoiman käyttöön vapaaehtoisten tukena. 
 
Toiminnan mahdollinen verollisuus ei sellaisenaan ole ongelma, 

mutta laajetessaan trendi saattaa johtaa siihen, että järjestön 
yleishyödyllisyyttä ei voida taata edes siinä tapauksessa, että se 

toimii SPR-asetuksen velvoittamana viranomaisia avustavassa 
tehtävässä, viranomaisen pyynnöstä. Kun toiminta on oikeuden 
päätöksissä katsottu elinkeinotoiminnaksi, keskeinen peruste on ollut 

ns. kilpailuneutraliteetti, jolloin voimassaolevan verolainsäädännön ja 
sen tulkinnan perusteella elinkeinotoimintaa harjoittavien 

organisaatioiden etu on koettu tärkeämmäksi kuin Suomen Punaisen 
Ristin toiminnan yleishyödyllisyys. Näin huolimatta siitä, että 
esimerkiksi sisäministeriö on osaltaan vastaanottotoiminnan 

verotusta koskevassa oikeusprosessissa tukenut järjestön näkemystä 
toiminnan yleishyödyllisyydestä, mutta sille ei ole hallinto-oikeudessa 

annettu painoarvoa.  
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Samalla kuitenkaan yhtäkään elinkeinonharjoittajaa ei vastaan-

ottotoiminnassa ole velvoitettu toteuttamaan toimintaansa 
varautumis- ja valmiustehtävän kannalta, muuten kuin korkeintaan 

tekemänsä palvelusopimuksen velvoittamana, jolloin se on myös 
hinnoiteltu palveluhintoihin. Suomen Punainen Risti on asetuksen 
nojalla velvoitettu tukemaan viranomaisia, joten sen tehdessä 

viranomaisen pyynnöstä varautumis- ja valmiustoimintaa tai 
auttamistehtäviä, sillä tulisi olla myös takeet yleishyödyllisyydestä.  

 
Nyt annettujen päätösten perusteella nykyinen SPR-laki tai -asetus ei 
näytä antavan riittävä suojaa yleishyödyllisyyden varmistamiseksi 

jatkossa. On kuitenkin epäselvää, minkä tyyppisillä lainsäädännön tai 
käytännön muutoksilla asiaan voitaisiin ennakoivasti vaikuttaa, koska 

nimenomaista suojaa järjestön yleishyödyllisyydelle on lain-
säädännön tasolla ilmeisen vaikea saada.  
 

Kaikkea mahdollista viranomaista tukevaa toimintaa ei voida kirjata 
järjestön tehtäväksi lainsäädännön tasolla, sikäli kun asetustasoinen 

kirjaus edes olisi riittävä suoja kilpailulainsäädäntöä ”vastaan”. 
Erityisesti vastaanottotoiminnan osalta on lisäksi huomioitava, että 

toiminnan luonne sekä sitä koskevan lainsäädännön ja järjestämis-
muotojen jatkuva muutos sekä kansallisella että eurooppalaisella 
tasolla, vastaanottotoiminnan kirjaaminen suoraan järjestön 

tehtäväksi, vaikka mahdollisesti toteutettavissa, ei välttämättä olisi 
järjestön edun mukaista. 

 
Vastaanottotoiminnan kilpailutus  
 

Vastaanottotoiminnan laajennuttua elinkeinotoimintaa harjoittavien 
toimijoiden piiriin, Maahanmuuttovirasto on tulkinnut, että hankinta-

laki (Laki julkisista hankinnoista, 1397/2916) edellyttää vastaanotto-
toiminnan kilpailuttamista eri toimijoiden kesken. Tämän perusteella 
Maahanmuuttovirasto on keväällä 2021 tehnyt päätöksen irtisanoa 

kaikki nykyisiä vastaanottokeskuksia koskevat toimeksiannot ja 
kilpailuttaa ne.  

 
Maahanmuuttovirasto aloittaa kilpailutuksen todennäköisesti syksyn 
2021 aikana, mutta täsmällinen kilpailutusaikataulu on vielä avoinna. 

Tulevaa muutosta ennakoiden keskustoimisto ja piirit ovat keväällä 
2021 ilmoittaneet ehdollisen kiinnostuksensa ilmoittautua hankinta-

järjestelmään. Ehdollisuus koskee Suomen Punaisen Ristin vielä 
avoinna olevaa arviota vastaanottotoiminnasta osana järjestön ja 
yhteiskunnan varautumista ja valmiutta sekä järjestön roolia 

humanitaarisena avustusjärjestönä.  
 

Vastaanottotoiminnalla on keskeinen merkitys järjestön maahan-
tulovarautumisen ylläpitämiselle sekä edelleen suuri taloudellinen 
merkitys toimintaa ylläpitäville piireille. Nykyisissä olosuhteissa 

kilpailutukseen osallistuminen tuo kuitenkin mukanaan riskejä, joiden 
vaikutus voi olla hyvinkin laaja järjestön koko toiminnalle. Siten 

päätös mahdollisesta kilpailutukseen osallistumisesta edellyttää 
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järjestön sisällä perusteellista analyysia sekä hallituksen päätöstä. 
Kilpailutukseen osallistumisen vaikutuksia arvioimaan perustettiin 

keväällä 2021 työryhmä, jonka pääasiallinen tehtävä on arvioida 
vastaanottotoiminnan kilpailutukseen osallistumista ja siitä pois 

jättäytymistä puoltavia ja estäviä tekijöitä sekä eri vaihtoehtoihin 
liittyviä riskejä.  
 

Kilpailutukseen osallistumisesta tehdyn riskianalyysin perusteella 
voidaan jo nyt todeta, että riskeistä keskeisimmät liittyvät järjestön 

perustehtävän toteuttamiseen sekä maineeseen: mikäli Punainen 
Risti toteuttaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten – tässä 
tapauksessa turvapaikanhakijoiden – auttamistoimintaa liike-

toimintana, järjestön toiminnan perusteita voidaan kyseenalaistaa 
avunsaajien, kansalaisten, jäsenten, vapaaehtoisten, lahjoittajien ja 

viranomaisten toimesta. Lisäksi se voi aiheuttaa ongelmia järjestön 
riippumattomuudelle sekä hämärtää viranomaisia avustavaa roolia – 
ja yleishyödyllisyyttä – entisestään. Kilpailutuksen alla on käyty 

asiasta useita keskusteluita Maahanmuuttoviraston kanssa, joka 
tunnistaa järjestön varautumisroolin, mutta ei siitä huolimatta katso 

voivansa poiketa kilpailulainsäädännön edellytyksistä. 
 

Mikäli kilpailutukseen päätetään lähteä, tulee erikseen 
keskusteltavaksi, millaisella organisatorisella rakenteella niin 
tehdään; toiminta voidaan järjestää esimerkiksi nykymuotoisesti 

hajautettuna, keskitetysti laitosmuotoisena tai keskushallinnon 
toimesta tai erillisenä yhtiönä. Nyt työskentelevän työryhmän 

toimeksiantoon ei kuulu vastaanottotoiminnan järjestämisen 
organisointimuodon tai sen mahdollisen muuttamisen arviointi.  
 

Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden 18.2.2021 antaman Suomen Punaisen Ristin vastaanotto-

toimintaa koskevan päätöksen, jonka mukaan järjestön harjoittama 
vastaanottotoiminta on elinkeinotoimintaa. 
 

Hallitus päättää käynnistää hallinto-oikeuden päätöksen pohjalta 
keskustelut sisäministeriön kanssa sen arvioimiseksi, onko järjestön 

viranomaisia avustavan varautumis- ja valmiustoiminnan kannalta 
syytä täsmentää esimerkiksi SPR-lakia tai asetusta.  
 

Hallitus merkitsee tiedoksi kilpailutusta valmistelevan työryhmän 
työn ja päättää vastaanottotoiminnan kilpailutukseen osallistumisesta 

tai siitä pois jättäytymisestä myöhemmin syksyn 2021 tai talven 
2022 aikana.  
 

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
18.2.2021 antaman Suomen Punaisen Ristin vastaanottotoimintaa 
koskevan päätöksen, jonka mukaan järjestön harjoittama vastaanotto-

toiminta on elinkeinotoimintaa. 
 

Hallitus kävi keskustelun vastaanottotoiminnan toimintaympäristöstä 
ja siihen liittyvästä strategiatyöstä kilpailutuksen osalta. Hallitus päätti 
käynnistää hallinto-oikeuden päätöksen pohjalta keskustelut sisä-
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ministeriön kanssa sen arvioimiseksi, onko järjestön viranomaisia 
avustavan varautumis- ja valmiustoiminnan kannalta syytä täsmentää 

esimerkiksi SPR-lakia tai asetusta.  
 

Hallitus merkitsi tiedoksi kilpailutusta valmistelevan työryhmän työn 
ja päättää vastaanottotoiminnan kilpailutukseen osallistumisesta tai 
siitä pois jättäytymisestä myöhemmin syksyn 2021 tai talven 2022 

aikana saatuaan analyysin siihen liittyvistä riskeistä.  
 

 

98  
LUONNOS KANSAINVÄLISEN AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUKSEKSI  

  
Tausta: Suomen Punaisen Ristinyleiskokous hyväksyi uuden 

toimintalinjauksen, jonka toteuttaminen edellyttää myös SPR:n 

kansainvälisen toiminnan päivittämistä.  Edellinen kansainvälisen 

avun linjaus on ollut vuosille 2015–2017.   

  

Linjauksen sisältöä on työstetty kevään 2021 aikana. Konsulttiyhtiöt 
Demos Helsinki ja Juuriharja ovat tukeneet prosessia. Juuriharja 
jatkaa syksyn aikana linjauksen toteuttamisessa ja tunnetuksi 

tekemisessä.  
  

Linjausprosessia veti kevään aikana määräaikaisesti tehtävään 
nimitetty kehityspäällikkö tukenaan ohjausryhmä, johon kuuluivat 
SPR:n pääsihteeri, johtoryhmän edustaja, kansainvälisen avun 

johtaja sekä linjauspäällikkö.  
   

Henkilöstön vahva osallistaminen on ollut linjauksen lähtökohta. 
Kevään aika tehtiin henkilöstökysely linjauksen sisällöstä, pidettiin 
etätyöpajoja ja tuotettiin sisältöä työryhmissä. Validoimme myös 

sisältöajatuksia vertaiskumppaneille järjestetyssä etätyöpajassa.  
  

Luonnoksessa (liite 98) nostetaan esiin neljä keskeistä suuntaa 
(strategic directions), joihin tehtyjen analyysien perusteella SPR:n 

kansainvälisen avustustyön tulisi erityisesti keskittyä seuraavien 
vuosien aikana pystyäksemme jatkamaan menestyksekästä 
työtämme nyt ja tulevaisuudessa:  

1) Vaikuttavuusorientoituneisuus (Impact- driven);  
2) Muutoskyvykkys (Adaptive);  

3) Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus (Inclusive) ja 
4) lokaalisaatio (Localised).  
  

Päätösesitys: Hallitus keskustelee linjauksesta ja antaa 
näkemyksensä painopisteistä jatkotyöskentelyä varten. Linjaus tulee 

hallituksen päätöskäsittelyyn marraskuun hallituksen kokoukseen.   
 

Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun linjaus-

luonnoksesta. Linjauksen tavoitteena on tarkentaa strateginen 
suunta ja painopiste kansainväliselle avustustoiminnalle 

vuoteen 2030 asti huomioiden nykyisen toiminnan vahvuudet ja 
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heikkoudet, toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat sekä 
se, millainen osa järjestöä kansainvälinen toiminta on. Linjauksessa 

keskitytään siihen, miten asioita tehdään eikä niinkään siihen, mitä 
tehdään, koska painopisteet määritellään järjestön toiminta-

linjauksessa.  
 
Hallitus piti luonnosta hyvänä ja toivoi, että siinä tuotaisiin 

vahvemmin esille toiminnan verkottuneisuus ja yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa. Linjaus tulee hallituksen hyväksyttäväksi 

marraskuussa 2021.   

 

 

99 

RAPORTTI OSASTOJEN TOIMINTATUEN KÄYTÖSTÄ 

 

Tausta: Hallitus päätti kokouksessaan 15.11.2019 yhteis-
toimintarahastosta maksettavasta osastojen toimintatuesta, jonka 

tavoitteena on vahvistaa toimintalinjauksen asettamia tavoitteita 
vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi ja paikallisen valmiuden 

parantamiseksi sekä kehittää paikallistoimintaa hankkeen aikana 
syntyvillä innovaatioilla (liite 99). Osastoille jaettiin toiminta-
valmiuden kehittämiseen yhteensä 686 000 euroa toimintatukea. 

Tuki jakautui valmiuskoulutuksiin (288 000 €), materiaalitukeen (328 
000 €) ja viestintäkoulutuksiin (70 000 €). 

 
Alkuperäisen aikataulun mukaan tuki oli käytettävissä vuoden 2020 
aikana. Koronaepidemia kuitenkin käytännössä keskeytti erityisesti 

valmiuskoulutukset suureksi osaksi vuotta 2020, minkä johdosta 
tuen käyttöä jatkettiin vuodelle 2021. Hallitus kuulee väliraportin 

tuen käytöstä:  
 

Materiaalituki 
 
Materiaalituki on kaikissa piireissä käytetty lähes kokonaisuudessaan 

jo vuonna 2020 (94%). Tuella hankittiin varusteita pääasiassa EA-
ryhmien käyttöön. Hankitut materiaalit sisälsivät niin vaatetusta, 

kuin varsinaisia EA-varusteitakin (EA-laukkuja, ensivastetarvikkeita). 
Materiaalitukea myönnettiin yhteensä 182:lle osastolle. Tukea on 
arvostettu sekä osastoissa että piireissä:  arvio tuen merkityksestä 

osastoille asteikolla 1-5: vastausten keskiarvo oli 3,75 (9/12 piiriä 
arvioi merkitykseksi 4 tai 5).  

 
Valmiuden koulutustuki osastoille  
 

Vuonna 2020 koronarajoitukset aiheuttivat vakavia ongelmia 
koulutusten järjestämisessä kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten 

sekä yleisen epävarmuuden takia. Vain 5 piiriä ilmoitti käyttäneensä 
tukea valmiuskoulutusten järjestämiseen vuonna 2020. Yhteensä 
tuettiin 18 koulutusta, joissa oli 1289 osallistujaa. Suurin osa 

vuodelle 2020 tarkoitetusta koulutustuesta siirrettiin vuodelle 2021 
(n. 272.000 €). Alkuvuonna 2021 koulutusten järjestäminen on ollut 
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edelleen haastavaa ja vaikka koulutuksia on pidetty etäyhteyksin, 
niihin on kulunut tukea varsin vähän. Koulutusten teemat ovat 

hallituksen esityksen mukaisia, vaihdellen EA- ja johtamis-
koulutuksista harjoitusten ja alueellisen valmiuden kehittämiseen. 

 
Edelleen jatkuvasta epidemiatilanteen epävarmuudesta huolimatta 
koulutuksia on suunniteltu kattavasti loppuvuodelle 2021. Kaikki piirit 

ovat laatineet käyttösuunnitelman tuen käytättämisestä vuoden 2021 
aikana. Tuen käyttöä on vuonna 2021 suunniteltu myös yhdessä 

KT:n ja piirien kesken ja sille on pyritty löytämään uusia tarkoituk-
senmukaisia käyttökohteita, kuitenkin pitäen kiinni hallituksen 
ohjeistuksesta.  

 
Lähikoulutusten toteuttaminen syksyllä on edelleen epävarmaa, joten 

on olemassa uhka, että tukea jää käyttämättä vuoden 2021 aikana.  
 
Viestintäkoulutustuki osastoille  

 
Vuonna 2020 viestintätukeen liittyvistä toteutuneista koulutuksista 

raportoi 4 piiriä. Lisäksi Varsinais-Suomen piiri raportoi käyttäneensä 
15.000 € tuesta osastoviestinnän tukemiseen. Keskustoimiston 

viestinnän yksikkö järjesti kolme valtakunnallista koulutusta, joissa 
oli osallistujia yhdeksästä piiristä ja pääosa piirien koulutuksista oli 
piirien alueen osastojen osallistumista valtakunnalliseen koulutuk-

seen. Yhteensä näissä oli 48 osallistujaa.  
 

Yhteensä tukea raportoitiin käytetyn 24 093 € vuonna 2020. Vuodelle 
2021 tukea siirtyi viestintäkoulutusten osalta näin ollen n. 44.000 €.  
 

Päätösesitys: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. Hallitus saa 
raportin tuen käytöstä vuoden 2021 aikana kokouksessaan 

maaliskuussa 2022. 
 

Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi ja todettiin, että hallitus saa 

raportin tuen käytöstä vuoden 2021 aikana kokouksessaan 

maaliskuussa 2022. 

 

 

100 

UUSIEN PANKKITILIEN AVAAMINEN 
 
Tausta: Kansainvälisten hankkeiden eri rahoittajaprojekteille tulee olla 

oma erillinen pankkitilinsä rahoittajan talouden  seurantavaatimuksiin 
perustuen. Osa rahoittajista lähettää avustussumman SPR:n tilille vain 

1-2 kertaa hankkeen aikana tai joissakin tapauksissa maksimissaan 3 
kertaa vuodessa, joka johtaa siihen, että yksittäisillä pankkitileillä voi 
olla ajoittain  suuria euromääriä. Pankit veloittavat nykyisin pankkitileillä 

olevista suurista rahamääristä negatiivista korkoa, korko on noin 0,5% 
p.a. 
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Euromääräiset rajat, jonka ylittävästä osuudesta negatiivista korkoa 
lasketaan, vaihtelee pankki- ja pankkitilikohtaisesti; SPR:n keskus-

toimiston euromääräiset rajat vaihtelevat 0-1 M€ välillä, poikkeuksena 
on OP:ssa oleva konsernitili, jossa kaikkien konsernitilikokonaisuuteen 

liittyvien pankkitilien yhteenlaskettu euromääräinen raja on 20 M€. 
 
Päätösesitys: Esitetään, että kyseisille kansainvälisille hankkeille 

avataan pankkitilit Osuuspankkiin ja kyseiset tilit liitetään osaksi 
konsernitiliryhmää. Nykyiset pankkitilit jätetään myös käyttöön, mutta 

niiden saldot pidetään pieninä ja merkittävä osuus tilisaldoista pidettäisi 
uusilla Osuuspankin tileillä. 
 

Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan pankkitilien 
avaamiseen liittyvät asiakirjat. 

 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.  

 

 

101 
LISÄYS ENSIAPU- JA TERVEYSTOIMINNAN ASIANTUNTIJARYHMÄÄN 

 
Tausta: SPR on pyytänyt Puolustusvoimia nimeämään ehdokkaansa 
ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmään, koska mukanaolo 

tuo arvokasta lisäpanosta Puolustusvoimien ja Punaisen Ristin yhteis-
työhön. 

 
Päätösesitys: Hallitus nimeää ensiapu- ja terveystoiminnan 
asiantuntijaryhmään Sotilaslääketieteen keskuksen ensihoidon 

ylilääkäri Juha Kuosmasen. 
 

Päätös: Hallitus nimesi ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntija-
ryhmään Sotilaslääketieteen keskuksen ensihoidon ylilääkäri Juha 
Kuosmasen. 

 

 

102 
HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI 
 

Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja tekee 
päätökset toiminnan kehittämisestä. Esitellään kokouksessa. 

 
Päätösesitys: Hallitus keskustelee itsearvioinnin tuloksista (liite 102 
kokouksessa). 

 
Päätös: Hallitus kävi keskustelu itsearvioinnin tuloksista ja nosti siitä 

esille hyväksi koettuja käytäntöjä sekä kehittämisen kohteita. 
Todettiin, että epidemia-aika on ollut haasteellinen, kun kasvokkaisia 
tapaamisia ei ole voitu pitää ja näille on koettu tarvetta. Samalla 

huomioitiin, että etäyhteydellä pidetyt kokoukset ovat toimineet myös 
hyvin eikä niitä ole syytä kokonaan jättää pois. Pyydettiin, että 
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pääsihteeri laatii hallituksen aikataulun niin, että osa kokouksista 
pidetään jatkossakin etäyhteydellä.  

  
Päätettiin, että hallituksen esityslistat muotoillaan uudelleen niin, että 

vain tiedoksi tulevat asiat löytyvät lopusta eikä niihin tarvitse 
kokouksessa käyttää aikaa. Pääsihteerin katsaus käsitellään kuitenkin 
aina. Lisäksi päätettiin, että aikaisempia päätöksiä seurataan 

kokouksissa tarkemmin.  
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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 johtokunta, Veripalvelun hallitus ja ensiaputoiminnan asian-

tuntijaryhmä ovat pitäneet kokouksensa hallituksen kokousten 
väliajalla.  

 
Kontti-johtokunnan kokous 31.5.2021: Ketjun johtaja esitteli 
alkuvuoden myynti- ja tuloskehityksen, joka on toteutunut 

edellisessä kokouksessa arvioitua paremmin. Ketjun tulos 1-4/21 on 
budjetin mukainen. Johtokunnassa käsiteltiin myös Kontti-ketjun 

kevään henkilöstökyselyn tulokset ja muita työnjohdon ja hallinon 
henkilöstöön liittyviä avainlukuja. Koronapandemiasta johtava 

poikkeuksellinen työskentelytapa, jossa kontakteja myös 
myymälöissä pyritään tehostetusti välttämään, on vaikuttanut 
kielteisesti työyhteisökokemukseen. Tilanteen helpottuessa pyritään 

löytämään tapoja vahvistaa tiimien yhteisöllisyyttä. Erityisesti 
kokouksessa käytiin keskustelua ketjun strategian toteutuksen 

edistymisestä ja suuntaviivoista vuoden 2022 toimintasuunnitelman 
työstöön. Kontin toiminnan vastuullisuutta voidaan tuoda entistä 
paremmin esiin, kun vahvistetaan tapoja mitata vaikutuksia ja 

vaikuttavuutta. Toisaalta yrityskumppanuuksissa yhteistyö järjestön 
varainhankinnan kanssa voi tuoda uusia mahdollisuuksia.  

 
Ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän kokous 
3.6.2021: Asiantuntijaryhmä käsitteli Suomen Punaisen Ristin 

ensiavun huomionosoitushakemukset yhteensä kymmenelle eri 
henkilölle. Nämä henkilöt ovat neuvokkaalla ja ripeällä ensiapu-

toiminnalla pelastaneet ihmishenkiä ja osoittaneet auttamisrohkeutta 
henkeä uhkaavissa tilanteissa. Asiantuntijaryhmä sai tiedoksi STM:n ja 
ja SPR:n välisen 9.4.2021 päivitetyn yhteistyöpöytäkirjan. 

Asiantuntijaryhmä käynnisti kansallisten ensiavun kouluttaja-
koulutusten suositeltavien sisältöjen sekä ensiapukouluttajien 

pohjakoulutusvaatimuksia koskevien suositusten valmistelun. Ehdotus 
on tarkoitus tuoda asiantuntijaryhmän käsittelyyn syksyllä 2021. 
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Asiantuntijaryhmällä oli käsittelyssä myös Sote-uudistuksen tilanne-
katsaus. Lisäksi kokouksessa kuultiin pelastustoimen uudistuksesta 

osana Sote-uudistusta sekä keskusteltiin järjestöjen roolista Sote-
uudistuksessa. Asiantuntijaryhmä perehtyi Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen asiantuntijajäsenen johdattelemana laaja-alaisesti terveys-
turvallisuuteen Suomen yhteiskunnan ja varautumisen kannalta 
tärkeissä asioissa. Lisäksi asiantuntijaryhmä kävi läpi COVID-19 -

pandemian vaikutuksia eri väestöryhmissä.   
 

Päätösesitys: Hallitus kuulee raportit valiokuntien kokouksista. 
 

Päätös: Merkittiin kirjalliset raportit tiedoksi.  
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UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Tausta: SPR-asetuksen (827/2017) 11 §:n mukaisesti järjestön 
hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Tämän mukaisesti hallitukselle 

annetaan hyväksyttäväksi lista järjestön jäseniksi liittyneistä 
henkilöistä (liite 104). 

 

Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 
 

Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet.  
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PÄÄSIHTEERIN KATSAUS  

 
Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus (liite 105). 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli: 

 
- kansainvälistä toimintaa: Afganistanin tilannetta, Haitin 

maanjäristyksen avustusoperaatiota sekä Myanmarin ja Etiopian 
tilannetta. Afganistanissa Punainen Puolikuu ja kansainvälisen 
Punaisen Ristin Liike ovat tällä hetkellä  toimintakykyisiä, mutta 

tilanne on epävarma. SPR:n tukemat jo käynnissä olevat ohjelmat 
mm. ruokaturvaan ja terveys-vesi/sanitaatio -ohjelmaan jatkuvat 

toistaiseksi. Kotimaassa SPR on avustanut viranomaisia 
lentokentällä evakuoitujen henkilöiden vastaanottamisessa 

jakamalla materiaalista apua sekä tarjoamalla henkistä tukea. 
Haitille on lähetetty tietoliikenne ERU sekä hallituksen kokouksen 
aikana myös kenttäsairaala. Katastrofirahastosta on osallistuttu 

IFRC:n hätäapuvetoomukseen. Lisäksi kuultiin IFRC:n uudesta 
avustusohjelmasta Välimerellä, joka tehdään yhteistyössä SOS 

MEDITERRANEE -järjestön kanssa. SPR on antanut operaatiolle 
delegaattitukea sekä antaa mahdollisesti rahallista tukea 
Katastrofirahastosta.  
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- Kesän 2021 valmiustoimintaa: moni osasto jatkoi rokotuksissa 

tukemista (n. 40 kuntaa), minkä lisäksi oli useita kymmeniä 
kotimaan avun tehtäviä sekä etsintöjä. Yksittäisinä nostoina 

kuultiin mm. Taivalkosken osaston toiminnasta Paula-myrskyssä, 
Asikkalan vedenjakelusta, Kärkölässä annetusta henkisestä tuesta 
sekä Kalajoen metsäpaloissa avustamisesta.  

 
- Kesän viestintää: kesällä SPR-somessa parhaiten menestyivät 

helle- ja ensiapuaiheiset julkaisut. Julkaisut oli tuotettu jo 
aiemmin, mutta niillä reagoitiin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten 
korkeat lämpötilat sekä EM-kisoissa puhuttanut 

Christian Eriksenin tapaus. Elokuussa Punainen Risti näkyi 
vahvasti mediassa Afganistanin ja Haitin katastrofien yhteydessä.  

 
- Nälkäpäivän kampanjaa ja siihen liittyviä uusia avauksia.  

 

Merkittiin katsaus tiedoksi.  
 

 
106 

ILMOITUSASIAT 
 
106.1 Pöytäkirjat 

- hallituksen pöytäkirjat 4 ja 5/21 oheisena (liite 106.1.1) 
- talous- ja kehittämisvaliokunnan pöytäkirja 2/21 oheisena (liite 

106.1.2) 
- valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/21 oheisena (liite 
106.1.3) 

- nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 2/21 oheisena (liite 
106.1.4) 

- Kontti johtokunnan pöytäkirja 1/21 oheisena (liite 106.1.5) 
 
106.2 Sijoitustoiminnan raportti 

 (liite 106.2) 
 

106.3 Jäsenraportti Q2/2021 
 (liite 106.3) 
 

 Merkittiin asiakirjat tiedoksi.  
 

 
107 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Hallitus piti kokouksen jälkeen yhteistapaamisen valtakunnallisen 

nuorisotoimikunnan kanssa 28.8.2021.    
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HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 
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Seuraava hallituksen kokous on 8.10.2021. Esityslistalla: 
 

- valtuuston koollekutsuminen 
- keskustoimiston johtosääntö ja hyväksymisvaltuudet  

- hankintaohje ja hankintojen kehittäminen 

- Vastaus aloitteeseen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
kehittämisestä 

 
Kokous pidetään etäyhteydellä. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 28.8. klo 11.47.  


