
YLEISKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 

 

 

PONSI 1: SPR:n kotimaan valmiuden tukemisesta  

 

Järjestön valmiuden kehittämiseksi osastoille on kohdennettava erityistä tukea Suomen Punaisen 

Ristin oman valmiuden vahvistamiseen. Huomattava osa valmiuden resursseista on kiinnitetty 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatioon. Tulevalla 3-vuotiskaudella myös Suomen Punaisen 

Ristin oman valmiuden kehittämistä tulee resursoida piireissä, jotta piirit voivat tukea osastojen ja 

alueellisten valmiussuunnitelmien laatimisessa, viranomaisyhteistyössä sekä yhteistyösopimusten 

laatimisessa. Osastojen välisessä yhteistyössä piiri motivoi osastoja, tarvittaessa taloudellisesti 

tukien ja viranomaisyhteistyöstä vastaten. 

 

Hallituksen vastaus: 

 

Suomen Punaisen Ristin valmiuden kehittäminen on alkavan toimintalinjauskauden painopisteenä. 

Hallitus jatkaa toukokuussa 2017 hyväksytyn valmiuden kehittämissuunnitelman toimeenpanoa. 

Toimeenpanosuunnitelma sisältää SPR:n valmiuden vahvistamisen, laadun parantamisen, työnjaon 

selkiyttämisen keskustoimiston ja piirien välillä, jotta osastot saavat tarvitsemansa ammatillisen 

tuen. Osana tätä kehittämistä selkiytetään SPR:n koordinaatioroolia vapaaehtoisessa 

pelastuspalvelussa. Toimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi 

kolmivuotiseen taloussuunnitelmaan on hyväksytty myös valtakunnallisia lisäresursseja SPR:n 

valtakunnallisen valmiuden kehittämisen tueksi sekä valmiuden digitaalisten työvälineiden 

kehittämiseen. Tavoitteiden mittarit ja vastuunjaot määritellään tarkemmin kolmen vuoden 

työsuunnitelmassa.  

 

Henkilöresurssien osalta järjestö tulee osoittamaan enemmän taloudellisia ja henkilöresursseja 

järjestön oman valmiuden kehittämiseksi ja selkiyttämään valmiuden henkilöresurssien 

jakautumisen valmiuden vahvistamisen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiotehtävän 

välillä.  

 

PONSI 2: Alueellisen viranomaisyhteistyön sujuvuuden varmistaminen maakunta- ja 

sote-uudistuksen yhteydessä  

 

Tulevalla 3-vuotiskaudella SPR:n on pystyttävä reagoimaan viranomaisyhteistyössä 

maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin alueellisessa yhteistyössä 

viranomaisten kanssa ja järjestön sisällä. Järjestön piirijako ja muuttuvat viranomaisalueiden ja 

maakuntien rajat eivät vastaa toisiaan. Tämän vuoksi on tarkasteltava järjestössä sisäistä 

vastuunjakoa ja yhteistyötä sekä tarkasteltava piirien rajoja ja mahdollisia muutostarpeita 

vastaamaan tarkoituksenmukaisella tavalla toimintaympäristön muutokseen valmiustoiminnassa ja 

viranomaisyhteistyössä.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Alueellisen viranomaisyhteistyön määrittely ja vahvistaminen on erityinen haaste tulevalla 

toimintalinjauskaudella, kun monet viranomaiset järjestävät aluerakenteitaan uudelleen ja 

työnjakoa maakuntien ja kuntien välillä luodaan osana sote- ja maakuntauudistusta. Alueellisen 

työnjaon ja viranomaisyhteistyön täsmentäminen sekä valmiuden että terveyden ja hyvinvoinnin 

toiminnan näkökulmasta on järjestössä jo käynnistynyt.  

 

Punaisen Ristin valmiuden kehittämissuunnitelmassa (5/2017) on asetettu tavoitteeksi, että 

järjestön toimintavalmius sovitetaan yhteen sote-/pelastustoimen aluejaon mukaisesti siten, että 

kaikilla viranomaisalueilla on määritelty vastuutaho ja alueilla on piirirajat ylittävää 



valmiustoimintaa. Vastuualueet piirien kesken jaetaan vuoden 2018 kevään aikana. Näitä 

vastuualueita ovat tulevat Sote-alueet, jotka vastaavat mahdollisesti maakuntajakoa, ERVA-alueet, 

poliisi- ja pelastustoimialueet. Alueelliset vastuujaot eivät tule vastaamaan täysin piirirajoja vaan 

vastuupiiri ja vastuutoimialue tulevat selkeyttämään ketkä ovat ensisijaisia yhteistyökumppaneita 

Punaisen Ristin puolelta viranomaisten kanssa piirirajoista riippumatta. Samassa yhteydessä 

kehitetään ja tuetaan piirirajat ylittävää yhteistyötä piirien ja osastojen kesken.   

 

Uudistuksen yhteydessä tuetaan myös osastojen aktiivista yhteistyötä kuntien viranomaisten 

kanssa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.  

 

PONSI 3: Terveyspisteiden uudistaminen monimuotoisemmiksi  

 

Punaisen Ristin terveyden edistäminen keskittyy pitkälti ennaltaehkäisyyn. Terveyspisteet ovat 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja niissä toimivat terveysalan ammattilaiset. Sote-uudistus 

asettaa järjestöt uuden tilanteen eteen. Terveyden edistäminen jää kuntien tehtäväksi.  

 

Punaisen Ristin tulee ottaa aktiivinen rooli terveyden edistämisessä terveyspisteiden kannalta.  

Perustetaan uusia terveyspisteitä ja vahvistetaan jo olemassa olevia. Terveyspisteet voisivat edistää 

yhteistyötä osastojen eri toimintojen esim. ystävätoiminta ja omaishoitajien tukitoiminta sekä 

ulkopuolisten kumppaneiden kanssa esim. muut hyvinvointi ja terveysalan järjestöt.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Hallitus pitää terveyspistetoiminnan uudistamista ajankohtaisena ja keskeisenä alkavan 

toimintalinjauskauden kehittämistehtävänä. Kehittämistyö on jo käynnistetty ja sitä jatketaan 

aktiivisesti koko yleiskokouskauden. Terveyspisteiden toiminta tukee Punaisen Ristin toimintaa 

ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen vähentämiseksi.  

 

Suomen Punainen Risti on valmistellut 2016-17 terveyden edistämisen ohjelmaa, joka käynnistyy 

yleiskokouskauden 2018-20 alussa 1.1.2018. Ohjelman suunnittelussa on ollut mukana paljon 

terveyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoisia sekä asiantuntijoita eri järjestöyksiköistä koko 

maassa. Ajantasaista tietoa, näkemyksiä ja ideoita tarpeista ja toiminnasta on koottu työpajoissa 

ja kyselyn avulla. Uusi terveyden edistämisen ohjelma keskittyy erityisesti terveyspisteiden 

lisäämiseen ja terveyspistetoiminnan kehittämiseen. Samalla kootaan terveyden edistämisen eri 

ohjelmat yhteen, kehitetään vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää, toiminnan koordinaatiota ja 

alueellista tukea. Tavoitteena on kohdata ihmiset tarpeineen ja voimavaroineen kokonaisvaltaisesti. 

On tärkeää, että terveyspisteen vapaaehtoiset ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset tekevät jatkossa 

enemmän yhteistyötä, sillä yksinäisyys on nykytutkimusten mukaan yksi isoimpia terveysriskejä.  

 

Terveyspisteet voivat tulevaisuudessa toimia monimuotoina kohtaamispaikkoina ja liikkuvina 

yksiköinä, jotka tarjoavat tietoa, tukea ja toimintamahdollisuuksia ihmisille oman terveyden 

edistämiseksi ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi. Terveyspisteet voivat tavoittaa nuoria esimerkiksi 

kouluissa tai kesäfestareilla, tarjota tukea ruoka-avun jakelupisteissä tai kohtaamispaikan 

ikäihmisille. Palvelumuotoilun avulla terveyspisteille luodaan myös tunnistettava yhtenäinen ilme. 

Terveyspisteet ja terveyden edistämisen vapaaehtoiset otetaan myös vahvemmin mukaan osaksi 

järjestön valmiutta ja osastojen valmiussuunnittelua. 

 

Ohjelman tavoite on myös tehdä jo olemassa olevaa Punaisen Ristin terveyden edistämisen 

vapaaehtoistoimintaa näkyvämmäksi ja tunnetummaksi ja auttaa vahvistamaan paikallista 

yhteistyötä kuntien ja toisten järjestöjen kanssa.  Terveyspistetoiminnan kehittämistä tukee myös 

vapaaehtoisten digitaalisten palveluiden kehittäminen.  

 



Terveyden edistämisen ohjelman koordinointiin on palkattu keskustoimistolle työntekijä 1.11. 

alkaen. Myös piirit ovat resursoineet terveyden edistämiseen aiempaa enemmän. Toimintaan on 

haettu valtakunnallista avustusta STEA:sta. Osastoille on tarjolla pienavustuksia ns. Hyväpäivä -

avustusta terveyspistetoiminnan kehittämiseen paikallisesti. Myös muuta rahoitusta toiminnan 

tueksi etsitään tulevalla yleiskokouskaudella.  

 

PONSI 4: Punainen Risti, savuton työpaikka  

 

Päätavoite 2 mukaan Punaisen Ristin tehtävänä on edistää hyvinvointia ja terveyttä. Haluamme, 

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

Tuemme ja rohkaisemme ihmisiä toimimaan oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. 

 

Jotta Punainen Risti järjestönä itse toimii tämän tavoitteen ja linjauksen mukaisesti esimerkillisenä 

järjestönä, esitämme, että Punainen Risti sitoutuu työpaikkana savuttomuuden edistämiseen ja 

linjaa virallisesti, että Punainen Risti työpaikkana on savuton työpaikka. Lisäksi esitämme, että 

selvitetään, miten tätä tavoitetta ja periaatetta voidaan soveltaa myös vapaaehtoistoiminnassa 

esim. ensiapupäivystyksessä. 

 

Työpaikka on savuton, kun 

 

 työnantaja kannustaa työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön 

lopettamiseen, 

 työterveyshuolto tukee työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden lopettamisessa, 

 tupakkalain edellyttämissä sisä- ja ulkotiloissa ei käytetä tupakkatuotteita eikä 

sähkösavukkeita, 

 työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja ulkoalueella mahdolliset tupakointipaikat on 

sijoitettu vähemmän näkyvästi ja siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin, 

 tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin 

kirjattuja taukoja, 

 kaikki työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia, 

 tupakkatuotteita ja ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita ei myydä työpaikan hallinnoimissa 

tiloissa ja 

 työpaikan savuttomuus ilmaistaan näkyvästi työpaikan tiloissa esimerkiksi tarralla, ja se 

mainitaan myös työnhakuilmoituksissa. 

 

Hallituksen vastaus: 

 

Hallitus kannattaa ehdotusta savuttomasta työpaikasta. Vuosina 2018-19 tarvittavat toimenpiteet 

toteutetaan työntekijäorganisaatiossa. Saatujen kokemusten pohjalta ohjeistetaan osastoja 

savuttomuudesta vapaaehtoistoiminnassa. 

 

Päätös ja toimenpiteet savuttomuudesta ovat työnantajakohtaisia. Siksi asiasta tulee sopia piirien 

ja keskustoimiston yhteistyöelimissä sekä toteuttaa paikallisesti. Keskustoimisto tukee piirejä 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Sikäli kun työnantaja päättää tukea tupakoinnista vieroituksessa, 

täytyy huomioida se, että tähän ei ole varauduttu vuoden 2018 budjetoinnissa. 

 

Toimenpiteet: 

 

1. Asia käsitellään piirin/keskustoimiston yt-neuvostossa tai pienillä työpaikoilla kaikille 

työntekijöille avoinna olevassa kokouksessa.  

2. Hankkeen ympärille kerätään kussakin piirissä/keskustoimistossa tiimi: työterveyshuolto, 

työantajan edustaja (esim. työsuojelupäällikkö), työsuojeluvaltuutettu jne. 



3. Kukin tiimi sopii toteutuksesta eli aikatauluista, työnjaoista ja vastuualueista, toimenpiteistä 

ja käytettävästä aineistosta, sekä sopii sisäisestä viestinnästä: sähköpostit, sisäiset 

julkaisut, intranet. 

4. Tiimi suunnittelee savuttoman työpaikan toteutuksen seurannasta. 

 

PONSI 5: Ystävätoiminnan resursointi ja vahvistaminen yhteistyöllä  

 

Yksinäisyyden lievittämiseksi ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi on kehitettävä toimia 

yksinäisten löytämiseksi ja luoda mahdollisuuksia kohtaamiseen lähiympäristössä. Tämän 

toteuttamiseksi on tarpeen ideoida ja kokeilla rohkeasti uusia toiminnan muotoja paikallisista 

tarpeista lähtien yhteistyössä kunnan ja muiden järjestöjen kanssa. Tälle toiminnan kehittämiselle 

tulee olla järjestössä vahva tuki ja resursointi piireissä.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Hallitus suhtautuu myönteisesti ystävätoiminnan resursoinnin ja vahvistamisen kehittämiseen. 

Valtakunnallisessa kolmivuotisessa toimintasuunnitelmassa on useita toimenpiteitä, joilla 

järjestössä yhdessä kehitämme ystävätoimintaan uusia matalan kynnyksen toimintoja sekä etsivän 

työn muotoja tavoittaaksemme entistä paremmin yksinäisyyttä kokevia. Lyhytkestoisen pop up -

ystävätoiminnan muotoja luomme Digitaalinen ekosysteemi -hankkeessa. Verkossa tapahtuvan 

ystävätoiminnan laajentaminen eri ikäryhmille mahdollistaa kohtaamisen paikasta riippumatta ja 

rohkaisee mukaan. Ystävätoimintaa laajennetaan myös laitoksissa asuvien tavoittamiseksi entistä 

paremmin. Sähköinen ystävävälitys ja ystävävälityksen kehittäminen tarjoavat työvälineet ja 

takaavat jatkossa paremmin kaikkien vapaaehtoisten mukaan pääsyn ja varmistavat 

ystävävälityksen paremman saavutettavuuden ja näin mahdollistavat avun yhä useammalle 

yksinäiselle.  

 

Tiivistämme yhteistyötä kuntien kanssa erityisesti tiedon levittämisessä, avun löytämisessä sekä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Lisäämme yhteistyötä muiden 

järjestöjen kanssa erityiskysymyksissä, kuten esim. muistisairaan kohtaamisessa.  

 

Toiminnan kehittämistä tuetaan valtakunnallisesti vahvistamalla piirien ja keskustoimiston 

asiantuntijoiden yhteistyötä. Valtakunnallisesti haetaan myös aktiivisesti rahoitusta toiminnan 

tukemiseen myös alueellisesti. Osastoille on tarjolla ystävätoiminnan uusien muotojen 

käynnistämiseen pienavustuksia ns. Hyväpäivä –avustusta.  

 

Piirien taloustilanteen näin salliessa, hallitus kannustaa piirejä kohdentamaan resursseja 

ystävätoiminnan tukemiseen.   

 

PONSI 6: Erityistä huomiota materiaalien tuottamiseen osastoille  

 

Järjestössä tulee kiinnittää huomiota osastojen materiaalisen tuen järjestämiseen ja tuottamiseen.  

Keskustoimisto ja piiri tuottavat paljon materiaaleja kampanjoista, tapahtumista jne. Usein käy niin, 

etteivät materiaalit kuitenkaan palvele osastojen tarpeita, koska niihin ei voi lisätä tietoja osastosta 

tai tulostuskoko ja värit eivät sovi käytännössä. Esitämme, että osastoilla on mahdollisuus myös 

osallistua ja kommentoida materiaaleja valmisteluvaiheessa, jotta materiaalit eivät mene hukkaan. 

Osaston digityökalupakki, josta löytyy kaikki tieto osastoille liittyen viestintään, ohjeistuksia, 

koulutuksia sekä kommunikaation välineitä. Vapaaehtoisia ympäri Suomen on tarpeen ottaa 

mukaan määrittelyyn.  

 

Periaatteiden ja Punaisen Ristin arvojen tunnettuus on yhä tärkeämpää nykyisessä vihapuheen 

ilmapiirissä. 

 



Osastojen tarpeisiin vastaavaa materiaalituotantoa vaikuttamistyöhön on tarpeen kehittää. Erityistä 

huomiota tulee kiinnittää uuteen materiaaliin, jolla viestitään Punaisen Ristin periaatteista uusilla 

tavoilla.  

 

Piirien ja keskustoimiston valmiutta nopeaan, tarpeisiin vastaavaan materiaalintuotantoon on 

vahvistettava. 

 

Hallituksen vastaus: 

 

Tavoitteena tulevan toimintalinjauskauden aikana on löytää ja ottaa käyttöön hyviä malleja sille, 

miten osastotoiminnan kannalta tärkeimpien viestintävälineiden kehittämisen 

tarkoituksenmukaisissa vaiheissa on vapaaehtoisilla ja heidän kanssaan työskentelevillä 

mahdollisuus osallistua viestinnän suunnitteluun. Yhteissuunnittelun periaatteita on käytetty 

vuodenvaihteessa julkaistavan vapaaehtoisten tietojärjestelmän suunnittelussa hyvin tuloksin. 

Yhteissuunnittelu on luonteva jatke järjestömme demokraattiselle päätöksenteolle ja yhteiselle 

toimintalinjaukselle. 

 

Osastojen käyttöön tehtävien viestintätuotteiden suunnittelussa pyritään jo nyt jättämään tilaa 

materiaalia käyttävän yksikön omille yhteystiedoille. Tätä voidaan kehittää eteenpäin. Tällainen 

käyttötapa pyritään ohjeistamaan selkeästi, jotta käyttäjän täyttämät tiedot ovat selkeät ja tätä 

kautta palvelevat hyvin viestintätuotteen kohderyhmää.  

 

Uuden toimintalinjauksen yksi päätavoite on, että vaikutamme rohkeasti ja asiantuntevasti. 

Paikallisen vaikuttamistyön välineiden ja ohjeiden kehittäminen vaatii yhteistyötä ja sitoutumista 

järjestön kaikilta tasoilta ja sen edellytyksenä on toimiva organisaation sisäinen viestintä. 

Tehostamalla sisäistä viestintää voimme entistä paremmin tiedottaa ja keskustella periaatteidemme 

merkityksestä. Osastojen viestintäkoulutusta kehittämällä edistämme sekä vapaaehtoisuuden 

näkyvyyttä ja arvostusta että järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoisten viestintää.  

 

Tulevan toimintalinjauksen yhtenä painopisteenä on tehokas auttaminen. Jotta voimme toimia 

auttamistilanteissa nopeasti, tulee meidän kehittää myös viestintäämme vastaamaan tällaisia 

tilanteita. Uudet viestintämenetelmät kehitetään vastaamaan valmiusjärjestön tarpeita niin, että 

niiden avulla kyetään viestimään nopeasti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Edellytyksenä nopealle ja 

tarpeisiin vastaavalle materiaalituotannolle on vapaaehtoisten sitoutuminen syksyn 2017 aikana 

rakennettavan vapaaehtoisten digitaalisen tietojärjestelmän käyttöönottoon ja yhteiskehittämiseen. 

Nopea ja tarpeita vastaava materiaalituotanto toimii tehokkaimmin digitaalisessa ympäristössä, 

jossa vapaaehtoisten yhteystiedot pysyvät ajan tasalla.     

 

PONSI 7: Suomen Punaisen Ristin näyttelytila - ”Suomen Solferino Suomenlinnaan”  

 

Suomenlinnan osasto toivoo että, Punaisen Ristin hallitus selvittää mahdollisuuden avata Punaisen 

Ristin historiaa, periaatteita ja toimintaa esittelevän näyttelytilan, joka jalkautuisi myös 

digitaalisesti verkkoon ja siten kaikkien nähtäväksi.  

 

Suomenlinna on yksi Suomen maailmanperintökohteista ja siellä käy vuosittain yli miljoona 

vierailijaa. Suomenlinna olisi oiva paikka näyttelyn kotipaikaksi mutta näyttelyn suunnittelussa 

tuliasi huomioida digitaalitekniikan laajat mahdollisuudet laajentaa näyttelyn vaikutus koko maan 

kattavaksi verkkonäyttelyksi.  

 

Punaisen Ristin historia ja nykyinen toiminta voitaisiin esitellä entistä kiinnostavimmin ja myös 

tulevaisuuden nuorisoa kiinnostavin keinoin. Näyttelytilassa tulisi hyödyntää moderneja showroom-

ratkaisuja, kuten esim. virtuaalitodellisuutta, AR-tekniikkaa ja muita digitaalisia ratkaisuja ja mitä 

kaikkea lähivuodet tuovatkaan tullessaan.  



 

Kaikki osastot edustavat Punaista Ristiä omalla paikkakunnallaan mutta kaikki osastot eivät pysty 

yksin esittelemään toimintaa laadukkaasti. Koko järjestön näyttelytila tuottaisi sisältöä kaikkien 

osastojen käyttöön. 

 

Vetovoimaisella järjestöllä on hyvä olla monipuolinen näyteikkuna. Oleellista ei ole se missä 

näyteikkuna sijaitsee vaan mitä siitä näkyy. 

 

Hallituksen vastaus: 

 

Hallitus kiittää yleiskokousta ponnesta, sekä Suomenlinnan osastoa yhteistyöehdotuksesta 

näyttelytilojen osalta.  

 

Vuoden 2017 aikana on juhlistettu paitsi satavuotiasta Suomea, myös 140-vuotiasta Suomen 

Punaista Ristiä. Järjestön laajaa historiaa on tiivistetty verkossa julkaistuihin artikkeleihin ja 

osastojen käytettäväksi suunniteltuun valokuvanäyttelyyn. Valokuvanäyttelyä on toimitettu 

osastojen käyttöön 275 kappaletta. Juhlavuoden toimintapaketeista tehdyn kyselyn mukaan 

näyttelyä on käytetty varsin ahkerasti, mutta tarkat tilastot tilaisuuksien määrästä valmistuvat 

vasta vuoden lopussa. Verkkoviestinnän ja osastojen järjestämien tapahtumien yhdistelmä on hyvä 

tapa kertoa järjestön historiasta ja toiminnasta. Toimintamallin vahvuutena on, että osastojen 

vapaaehtoiset ovat mukana toiminnan esittelyssä. Uusia digitaalisen viestinnän muotoja, kuten 

kansainvälisen toiminnan esittelyyn käytettäviä virtuaalilaseja, tulee kehittää edelleen ja 

digitaalisen viestinnän kehittäminen onkin yksi tulevan toimintalinjauskauden 

painopisteistä. Digitaalisuuden vahvistaminen saattaa mahdollistaa myös esimerkiksi 

verkkomuseon kehittämisen.  

 

Punaisen Ristin toiminnan esittely on järjestön viestinnän perustehtävä, jota toteutetaan jatkuvasti 

useissa viestintäkanavissa. Suomen Punainen Risti on tutkimusten mukaan yksi Suomen 

luotetuimmista järjestöistä ja luottamus rakentuu osin pitkän ja monipuolisen historiamme varaan. 

Historiaviestinnällä on juhlavuoden jälkeenkin vahva asema Suomen Punaisen Ristin viestinnän 

kokonaisuudessa.  

 

Uusien tilojen käyttämisen sijaan tulisi ensin selvittää, millaisia näyttelytiloiksi soveltuvia tiloja 

järjestöllä on jo nyt käytössään. Mahdolliset tulevat näyttelymateriaalit ja -tilat suunnitellaan niin, 

että näyttelyaineistoja on mahdollista siirtää niiden historiallinen arvo huomioiden myös sellaisiin 

tiloihin, joissa liikkuu paljon yleisöä. Mikäli selvitysten jälkeen päädyttäisiin siihen, että järjestön on 

mahdollista tuottaa näyttelymateriaalia ja ylläpitää näyttelytilaa, tulee huomioida Punaisen Ristin 

arkistojen ja esineiden nykytila ja sijainti.  

 

PONSI 8: Jäseneksi kirjaaminen  

 

Kun osastolle kirjataan uusi jäsen, osastolle toimitetaan tieto kyseisestä jäsenestä.  

 

Kun henkilö liittyy jäseneksi, piiritoimisto lähettää tiedon jäseneksi kirjaamisesta osastolle kun 

merkintä on tehty jäsenrekisteriin. 

 

Osastolle mahdollistetaan pääsy jäsenrekisteriin reaaliajassa. Tämä on tärkeää varsinkin 

loppuvuodesta, kun osasto tarkkailee osaston jäsenmäärää (mm. jäsenet, jotka eivät ole maksaneet 

jäsenmaksua). 

 

 

 

 



Hallituksen vastaus: 

 

Osastoille toimitettava tieto uuden jäsenen kirjaamiseksi riippuu kyseisen piirin toimintamallista ja 

asiaa voidaan käsitellä esimerkiksi osastofoorumeilla.  

 

Suomen Punaisen Ristin uusi vapaaehtoisjärjestelmä tulee mahdollistamaan osastoille pääsyn 

jäsenrekisteriin reaaliajassa. Vapaaehtoisjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 

aikana. 

 

PONSI 9: Jäsenyyskauden määrittely 

 

Nykyisten sääntöjen mukaan valtuusto vahvistaa jäsenmaksun kalenterivuodeksi, minkä 

seurauksena myös jäsenyyskausi on kalenterivuosi. On ehdotettu, että jäsenyyskausi voisi alkaa 

myös kesken vuoden. 

 

Hallitus selvittää, voidaanko käytössä olevien järjestelmien puitteissa vahvistaa jäsenmaksu muuksi 

kaudeksi kuin kalenterivuodeksi (SPR-asetus 16 § ja 49 §). 

 

Lisäksi valtuusto antaa tulkintaohjeen siitä, millä hetkellä henkilön jäsenyys järjestössä katsotaan 

alkaneeksi (SPR-asetus 11§). 

 

Hallituksen vastaus: 

 

Jäsenmaksun vahvistaminen muuksi kaudeksi kuin kalenterivuodeksi ei ole nykyisisten 

tietojärjestelmien puitteissa mahdollista ilman mittavia ja kalliita muutoksia useampaan 

järjestelmään. Myös uutta vapaaehtoisten ohjausjärjestelmää ollaan kehittämässä yhteensopivaksi 

nykyisten tietojärjestelmien kanssa, ja muiden järjestelmien muuttaminen tässä vaiheessa 

viivästyttäisi tarpeettomasti uuden järjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi jäsenyyskauden 

muuttaminen edellyttäisi uusia muutoksia yleiskokouksen 2017 hyväksymään SPR-asetukseen mm. 

osaston luottamushenkilöiden toimikausien osalta, kun tulisi voida varmistaa jäsenyyden olevan 

voimassa koko toimikauden ajan.   

 

Valtuuston tulkintaohje jäsenyyden alkamisesta olisi joka tapauksessa sidoksissa nykyisten 

tietojärjestelmien toimintaan, eikä ohjeella olisi vaikutusta muutoksen toteuttamismahdollisuuksiin 

käytännössä.   

 

PONSI 10: Osastojen kokoukset  

 

Selvitetään mahdollisuutta siirtyä malliin, jossa osastojen kokouksia on vuosittain yksi.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Yhden vuosikokouksen malli oli yhtenä vaihtoehtona vuoden 2015-2017 sääntöuudistuksen 

valmistelussa, ja myös osastoilta ja piireiltä pyydettiin näkemyksiä asiasta. Näkemykset jakautuivat 

jyrkästi; saaduista osastojen vastauksista puolet kannatti yhden vuosikokouksen mallia ja puolet 

nykyistä kahden kokouksen mallia. Esityksestä äänestettiin yleiskokouksessa, ja kahden 

vuosikokouksen malli sai enemmistön tuen taakseen.  

 

Käytännössä yhden kokouksen malli tarkoittaisi syyskokouksen poistamista, koska kevätkokousta 

ei voida tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen vuoksi poistaa (sidoksissa tilikauteen, ks. 

ponsivastaus 11). Yhden kokouksen malliin siirryttäessä olisi myös huomioitava, että 

syyskokouksen poistamisella on myös muita seurauksia: esimerkiksi puheenjohtajavalinnat tulisi 

siirtää kevätkokoukseen, mikä taas johtaisi muutokseen luottamushenkilöiden toimikaudessa 



(siirtyminen kalenterivuodesta kevätkokousten väliseen kauteen). Osaston tilikausi ja 

luottamushenkilön toimikausi siirtyisivät eri rytmiin. Todennäköisesti myös osaston 

toimintasuunnitelman hyväksyntä tulisi siirtää osaston kokoukselta osaston hallitukselle, koska 

toimintasuunnitelman hyväksyntä kokouksen toimesta keväällä olisi joko liian myöhään tai liian 

aikaisin.  

 

Kokonaisuudessaan yhden kokouksen malliin siirtyminen aiheuttaisi merkittäviä muutoksia 

järjestön toimintatavoissa ja edellyttäisi uutta sääntömuutosta. Huomioiden, että yhden kokouksen 

malli ei viimeisimmässä sääntöuudistuksessa saanut osastojen enemmistön tukea taakseen, uuden 

selvityksen tekemistä aiheesta ei pidetä tässä vaiheessa tarpeellisena.  

 

PONSI 11: Osastojen tilikausi  

 

Seuraavalla yleiskokouskaudella selvitetään osastojen yhden vuosikokouksen mallia ja sen osana, 

voidaanko tilikautta muuttaa ja mahdollistaa osastoille poikkeavat tilikaudet.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Järjestölle on asetettu yksi yhteinen tilikausi (kalenterivuosi) järjestön kokonaistalouden 

seuraamisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi konserneja koskevassa lainsäädännössä edellytetään 

että kaikilla samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on oltava sama tilikausi, jotta saadaan 

vertailukelpoista ja totuudenmukaista informaatiota kokonaistaloudesta. Vaikka SPR ei ole konserni, 

on yhtenäisen tilikauden pohjalla samat perusteet. Mikäli kaikilla tai osalla osastoista olisi toisistaan 

tai piireistä ja keskushallinnosta poikkeava tilikausi, olisi järjestön talouden seuraaminen erittäin 

vaikeaa käytännössä. Lisäksi on huomioitava, että suuri osa erilaisista hankerahoituksista annetaan 

kalenterivuodeksi, ja niistä raportoiminen asianmukaisesti hankaloituisi tilikauden mahdollisesti 

ollessa erilainen.  

 

Em. käytännön syistä hallitus ei pidä poikkeavien tilikausien mahdollistamista kannatettavana.  

 

PONSI 12: Sähköiset järjestelmät 

 

Esitämme yleiskokouspontena, että hallitus löytää ratkaisuja kentän huoleen sähköisten osastojen 

toimintaa tukevien järjestelmien olemattomuudesta tai niiden laaduttomuudesta.  

 

Vuonna 2017 osastolla ei ole reaaliaikaista näkyvyyttä omiin jäseniin ja tämän takia osastot 

ylläpitävät omia rekistereitä. Osastoilla ei myöskään ole nykyaikaisia ryhmätyö- tai 

etäosallistumisjärjestelmiä. Aktiiviset osastot rakentavat omia ratkaisujaan, mutta kaikkia 

järjestötasoja palveleva ratkaisu olisi järkevä.  

 

Edellisessä yleiskokouksen ponsivastauksessa hallitus kertoi, että arvioi järjestön tietohallinnon 

painopisteet ja tarvittavat resurssit. Tämä arvio on jäänyt kentälle täysin näkymättömäksi. Jos 

jotain on suunniteltu, siitä ei ole tiedotettu avoimesti. Osastotason vapaaehtoisia ei ole aidosti 

osallistettu kehittämishankkeisiin tai edes niiden määrittelyihin.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Järjestö rakentaa parhaillaan uutta vapaaehtoisten tietojärjestelmää, jonka suunniteltu julkaisuaika 

on tammikuussa 2018. Järjestelmän suunnitteluun ja sitä edeltäneeseen vapaaehtoisten digitaalisia 

palveluita linjanneeseen strategiatyöhön on osallistunut kymmeniä vapaaehtoisia ympäri Suomen. 

Vapaaehtoisten suunnittelijoiden kädenjälki näkyy lopputuloksessa. 

 



Ensimmäisessä versiossaan järjestelmä helpottaa yksittäisen vapaaehtoisen mukaanpääsyä sekä 

antaa avainvapaaehtoisille perustyökalut vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen ja tapahtuma-

viestintään. Järjestelmä vastaa muuttuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Aiempi Rednet-

järjestelmä jatkaa rinnakkain tulevan järjestelmän kanssa osastojen ja piirien yhteisenä 

julkaisualustana. Järjestelmän ensimmäinen versio vastaa erityisesti ystävätoiminnan digitaalisiin 

tarpeisiin. Vapaaehtoisten tietojärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2018 aikana. 

Viestintä on aloitettu lokakuussa 2017 sekä työntekijöille että vapaaehtoisille. Jatkokehityksessä 

tärkeysjärjestyksen suunnittelussa huomioidaan sekä käyttäjien palaute että toimintalinjauksen 

asettamat tavoitteet. Yhtenä kehityslinjana kehitystyön tarvekartoituksessa on tunnistettu osaston 

luottamusjohdon työkalujen kehittäminen. Ominaisuuksien suunnittelu on jo aloitettu, mutta 

toteutusajankohta on avoin. 

 

Osana vapaaehtoisten digitaalisten palvelujen kehittämistä selvitetään myös tähän kokonaisuuteen 

sopivien osastoille tarkoitettujen ryhmätyö- ja etäosallistumismahdollisuuksien käyttöönottoa.   

 

PONSI 13: Merkin käyttö  

 

Esitämme yleiskokouspontena, että hallitus terävöittää ohjeistusta Punaisen Ristin merkin käytöstä 

käytännön toiminnassa. Merkillä on suoja-alue (ks. merkkiohje) ja se tulee aina olla valkoisella 

pohjalla.  

 

Yleiskokouksen 2017 näytöllä on järjestötunnus, jossa punainen risti ei ole valkoisella pohjalla ja 

jonka suoja-aluetta täten rikotaan. Sama ohjeiden noudattamattomuus jatkuu yleiskokouspaikan 

ensiapupäivystyksen opasteissa Finlandia-talon ala-aulassa.  

 

Osastot tekevät aktiivista työtä merkin ja tunnuksen käytön valvonnassa. Keskustoimiston ja piirien 

tulee toimia esimerkkinä merkin oikeasta käytöstä.  

 

Hallituksen vastaus: 

 

Punainen risti valkoisella pohjalla on kansainvälinen suojamerkki, joka turvaa mm. sodassa 

lääkintähuoltoa ja Punaisen Ristin avustustyötä. Sen käyttö määritellään Geneven sopimuksissa. 

Suomessa merkin käyttöä säätelee lainsäädäntö. 

 

Punaisen ristin käyttö on rauhankin aikana tarkoin säädelty. Tunnusta ei saa käyttää esimerkiksi 

lääkepakkauksissa, apteekeissa, leluissa eikä ylipäätään markkinoinnissa tai viihteessä. Myös 

punaista ristiä muistuttavan tunnuksen käyttö on kielletty. Kielto koskee niin yrityksiä, järjestöjä, 

viranomaisia kuin yksityisiä henkilöitäkin. 

 

Valtio valvoo punaisen ristin käyttöä. Suomen Punainen Risti avustaa valtiota tekemällä tunnetuksi 

merkin oikeaa käyttöä ja puuttumalla väärinkäytöksiin. Kuvallisen digitaalisen viestinnän määrä on 

kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, joten valvonta joudutaan keskittämään vakavimpiin 

väärinkäytöksiin. Punaisen Ristin merkin käyttöä valvotaan myös sisäisesti. Merkin käyttöohje on 

nykyiselläänkin selkeä, ja merkin oikeaa käyttöä edistetään tehokkaimmin kehittämällä 

keskustoimiston keskitettyä materiaalituotantoa, jonka osana varmistetaan, että merkkiä käytetään 

kaikissa omissa materiaaleissa oikein. Järjestön tavoitteena on, että merkin käyttöön liittyvää 

ohjeistusta noudatetaan kaikissa järjestöyksiköissä ja myös sellaisessa yhteistyössä, jossa 

ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät toteuttavat tilaisuuden viestintämateriaaleja. Merkin käyttöön 

liittyvää neuvontaa saa keskustoimistolta ja koulutusta voidaan järjestää tarvittaessa.   

 


