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Toimintalinjaus 2021-2023

• Lisäämme ihmisten taitoja huolehtia omasta ja lähipiirin 
hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Auttamistoimintamme 
kotimaassa ja kansainvälisessä yhteistyössä perustuu vapaaehtoisten 
kokemukseen, toimintaamme osana paikallista yhteisöä, 
avuntarpeiden tunnistamiseen sekä saatavilla olevaan luotettavaan 
tietoon. Tavoitteenamme on laadukas auttaminen.



Sote uudistus

• Toteutettava sotealue uudistus muokkaa meidän 

ympäristöä ja rakenteita niin, että se vaikuttaa 

meihin jokaiseen.

• Uudistus laittaa myös järjestörakenteet ja 

järjestöjen roolin aivan uudenlaiseen asemaan.

• Järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyö tulee 

tiivistymään ja muuttumaan.

• Järjestöjen välinen yhteistyö ja verkostot 

nousevat keskeisiksi toimintatavoiksi.

• Tärkeää, että Punainen Risti ei jää näiden 

verkostojen ulkopuolella.



6 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kunnassa 

Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. 

Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kun tämä 

tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja 

määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon 

päätöstensä vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on 

tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen vastuutaho. 



Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. 

Sen on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä 

sekä toteutetuista toimenpiteistä kunnanvaltuustolle vuosittain. 

Lisäksi kunnan on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -

suunnitelma edellä mainituista asioista. 

Sen on toimitettava hyvinvointikertomus ja - suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se 

julkisessa tietoverkossa. 

Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen 

kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. 



Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

yhteistyötä kunnassa toimivien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja 

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.



Turvallisuussuunnittelu

• Turvallisuussuunnittelu on hyvin lähellä kahta muuta turvallisuutta 

edistävää paikallista yhteistoimintamuotoa -

valmiutta ja varautumista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

Tämän vuoksi on tärkeää paikallisista lähtökohdista määritellä, miten 

näihin kaikkiin liittyvä työ järjestetään kokonaisuutena ja miltä osin 

voidaan hyödyntää samoja rakenteita sekä prosesseja.



• Turvallisuussuunnittelun ja varautumisen näkökulmana on 

nimenomaisesti turvallisuus − joko arjessa 

(turvallisuussuunnittelu) tai häiriötilanteissa (varautuminen). 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat 

laajemmat, ja turvallisuuden parantaminen on yksi niistä.



Järjestökenttä Suomessa: yhdistykset ja säätiöt

#ihmisensote



Uudenmaan järjestökenttä
Sote-säätiöitä Uudellamaalla

(YTJ 8/2019)
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Järjestömuotoiset sosiaali- ja 

varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat 

Uudellamaalla vuonna 2020

254 järjestöä

533 toimintayksikköä
Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus- ja 

terveyspalvelut vuonna 2020, SOSTE 2021
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Järjestömuotoiset terveyspalvelujen
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48 järjestöä

63 toimintayksikköä
Järjestömuotoisten tuottajien sosiaali-, varhaiskasvatus- ja 

terveyspalvelut vuonna 2020, SOSTE 2021

Järjestömuotoiset terveyspalvelujen
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Rekisteröidyt yhdistykset (PRH 4/2021)
Uusimaa Askola 

Espoo 

Hanko 

Helsinki 

Hyvinkää 

Inkoo 

Järvenpää 

Karkkila 

Kauniainen  

Kerava

Kirkkonummi  

Lapinjärvi 

Lohja

Loviisa

Myrskylä 

Mäntsälä 

Nurmijärvi  

Pornainen 

Porvoo 

Pukkila 

Raasepori 

Sipoo 

Siuntio 

Tuusula 

Vantaa 

Vihti

Yhteensä

74

3192

246

17537

714

132

565

186

158

403

567

81

865

426

57

295

497

87

882

35

714

354

105

500

2079

417

31 168
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Punaisen Ristin erityisyys

• Laki ja asetus sekä yhteistyösopimukset

Järjestön tarkoituksena on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

kansainvälisen liikkeen perusperiaatteiden (Punaisen Ristin 

perusperiaatteet) mukaisesti:

1) kaikissa oloissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa 

ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia;

2) edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa;

3) pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla;

4) auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten 

kärsimysten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi;

5) tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja 

aseellisten selkkausten

aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi;

6) edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä;

7) edesauttaa vapaaehtoistoimintaa ihmisten auttamiseksi;

8) edistää auttamisvalmiutta; sekä

9) lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä 

kohtaan



Osastojen tehtävä. Osastojen johtosääntö 1§

Osaston tehtävänä on SPR-asetuksen 2 ja 3 §:n säännöksiä sekä 

järjestön perusperiaatteita noudattaen:

1) edustaa osaltaan kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

liikettä paikallisesti;

2) ottaa vastaan järjestön toiminnasta kiinnostuneet ja etsiä heille 

heidän taitojensa mukaisia tehtäviä järjestössä;

3) tarjota jäsenille ja vapaaehtoisille toiminta- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia;

4) kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin kotimaan apua 

alueellaan;

5) kehittää ja ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista 

auttamisvalmiutta;

6) vastata äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa 

mukaisesti; sekä

7) mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista 

tarpeista lähtien



1. Suomen Punaisen Ristin toiminta sote-kentässä on 
vapaaehtoistoimintaan perustuvaa yleishyödyllistä apua, tukea ja 
neuvontaa.  SPR ei ole sotepalveluiden tuottaja.  

2. SPR:n vapaaehtoiset tukevat ihmisiä siellä, missä on tarvetta. SPR:n 
vapaaehtoistoiminta on avun saajille aina maksutonta ja apua 
tarjotaan resurssien mukaan kaikille, jotka sitä tarvitsevat. 

3. Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta voi sisältää matalan kynnyksen 
neuvontaa ja opastusta, mutta ei palveluohjausta, jota tekee 
viranomainen.  

4. Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on keskeisenä kumppanina 
kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä osallisuuden ja  
yhteisöllisyyden vahvistamisessa.  

5. Hyte-toiminta on keskeinen osa järjestön valmiutta. 

Punaisen Ristin toiminta sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä



Kiitos


