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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2016 

 

Piirin hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin 

vastaanottokeskustoiminnasta, piirin taloudesta ja vahvistettiin osastojen 

äänimäärät piirin kokouksissa v. 2016.   

 

Taloushallinnon vahvistaminen 

 

Talouden volyymin nopean kasvun vuoksi ja talouden johtamisen vahvistamiseksi 

piirin hallitus päätti, että piiriin palkataan controller/talouspäällikkö, jonka roolina 

on tukea yksiköiden talouden hallintaa ja talousseurantaa. Toimenpide on osa 

piirin talouden riskihallintaa. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan palkkaamaan 

talouspäällikön kahden vuoden määräajaksi 31.3.2018 saakka.  

 

Maahanmuuttovirasto maksaa piirille vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kulut ja 

lisäksi hallintokulukorvausta. Toiminnanjohtaja selvitti hallitukselle 

hallintokulukorvauksen käyttöä.  

 

Hallintokulukorvauksella katetaan mm. talous- ja henkilöstöhallinnosta aiheutuvia 

kuluja (palkkahallinto, osto- ja myyntireskontra, kirjanpito ja tilinpäätös, 

tilintarkastus, raportointi). Lisäksi korvauksella katetaan piirin tuki 

vastaanottokeskusten johtamiselle kuten piirin työnantajavastuu (sis. 

henkilökunnan perehdytys järjestön osalta), johtajien rekrytointi ja tuki muissa 

rekrytoinneissa, tuki päivittäisjohtamisessa, erityistilanteissa ja 

sopimusneuvotteluissa sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisessa.  

 

Hallintokulukorvauksella katetaan myös varautuminen ja toiminnan kehittäminen.  

Piirin valmiusjärjestelmä on vastaanottokeskustoiminnan tukena ja käytettävissä 

esimerkiksi vastaanottokeskustoiminnan laajentamisessa nopeallakin aikataululla 

niin kuin viime syksynä tapahtui. Vapaaehtoisten tuella merkittäväkin 

laajentaminen onnistui nopeasti. 

 

Vastaanottokeskustoiminta 

 

Suomen Punainen Risti ylläpitää 107 vastaanottoyksikköä, Helsingin ja 

Uudenmaan piirillä on 15 yksikköä, jotka toimivat 18 eri osoitteessa. Orimattilan 

vastaanottokeskus on aloittanut 1.2., Hangon keskus aloittaa asukkaiden 

vastaanoton 15.2. 

 

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin 2300. Paikkaluku kasvaa 

edelleen ja se tulee olemaan noin 3000.  

 

Piirissä pyritään normalisoimaan vastaanottokeskusten arkea ja toimintaa, mutta 

se vie aikaa. Henkilöstöä rekrytoidaan edelleen paljon, ja pieniä pulmia on mm. 

henkilöstö- ja tietohallinnon resurssien puutteen takia.  

 

Punainen Risti suoritti joulu-tammikuussa omissa vastaanottoyksiköissään 

arvioinnin, jossa selvitettiin vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden 

rakennusten ja sijoittelun sopivuutta sekä palveluja. Yhtenä osana arviota 

kartoitettiin myös Punaisen Ristin vastaanottoyksiköiden turvallisuutta. Arviointi 

tehtiin haastattelemalla vastaanottoyksiköiden johtoa ja henkilökuntaa. 
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Arvioinnin perusteella suurin osa Punaisen Ristin vastaanottoyksiköissä asuvista 

turvapaikanhakijoista, sekä vastaanottoyksiköissä työskentelevästä 

henkilökunnasta ja vapaaehtoisista koki olonsa turvalliseksi tai erittäin 

turvalliseksi. 

 

Selvityksen perusteella etenkin sosiaalisessa mediassa levinneet huhut 

vastaanottoyksiköiden turvattomuudesta ovat vahvasti liioiteltuja. Sekä 

turvapaikanhakijoiden, vapaaehtoisten että henkilökunnan turvallisuudentunne 

vastaanottoyksiköissä on huomattavasti parempi, kuin minkä kuvan uutisia 

seuraamalla voisi saada.  

 

Osastojen äänimäärät piirin kokouksessa 

 

Piirin kokouksessa osastolla on käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 

jäsentään kohden. Äänimäärät lasketaan 31.12.2015 tilanteen mukaan. 

 

Piirin hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin kokouksessa v. 2016. Yhteensä 

osastoilla on piirin kokouksessa käytettävissä 249 ääntä. Suurin äänimäärä (19) 

on Pohjois-Helsingin osastolla. 

 

Piirin luottamushenkilöiden matkakulujen korvaus 2016 

 

Piirin hallitus päätti, että 1.3.2016 alkaen piirin hallituksen ja sen ryhmien 

jäsenille maksetaan kokouksiin ja tehtävään liittyvään toimintaan osallistumisesta 

matkakorvausta halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos sopivia yhteyksiä 

ei löydy, omalla autolla tehdystä matkasta voidaan perustellussa ja ennalta 

sovitussa tapauksessa korvata 40 senttiä/km.  

 

Hallitus päätti pyytää, että piiritoimistossa valmistellaan kuluvan vuoden aikana 

esitys piirin koordinoiman vapaaehtoistoiminnan (esim. ensiapupäivystykset) 

matkakulujen korvaamisesta. Esityksessä tulee huomioida järjestön hallituksen 

suositus matkakulujen korvaamisesta. Esitys tulee piirin hallituksen käsittelyyn 

syksyn 2016 aikana.  

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustus 

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt Helsingin ja 

Uudenmaan piirille vuodelle 2016 järjestöavustusta 25 000 euroa matalan 

kynnyksen auttamis- ja tukitoiminnan kuluihin Helsingissä: ystävä-, 

monikulttuurisuus-, läksykerho- ja terveyspistetoimintaan sekä ensiapuryhmä-, 

ensivaste-, ensihuolto- ja ensiapubussitoimintaan. Avustussummaa ei ole eritelty 

eri kokonaisuuksien kesken, vaikka avustushakemuksessa erittely on tehty.  

Piirin hallitus päättää jakaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 

myöntämän 25 000 euron järjestöavustuksen päätoimialoille jaettavaksi 

helsinkiläisille osastoille, toimintaryhmille ja vastaaville: 

 

- 15 000 euroa ystävä-, monikulttuurisuus-, läksykerho- ja 

terveyspistetoimintaan, jonka jaosta päättää sosiaalitoiminnan ohjausryhmä 

- 10 000 euroa ensiapuryhmä-, ensivaste-, ensihuolto- ja ensiapubussitoimintaan, 

jonka jaosta päättää valmiustoiminnan ohjausryhmä 
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Ryhmien puheenjohtajien katsaukset 

 

Valmiustoiminnan ja sosiaalitoiminnan ohjausryhmän puheenjohtajat esittelivät 

ryhmien ajankohtaisia asioita. 

 

Valmiustoiminnan kehittämisryhmä valmistelee piirin hallitukselle omaa 

ehdotustaan ryhmän toimeksiannon tarkistamisesta.  

 

Sosiaalitoiminnan ohjausryhmän järjestämään kehittämisseminaariin osallistui 

yhteensä 20 sosiaalipalvelutoiminnan ja monikulttuurisuustoiminnan 

yhteyshenkilöä. Seminaarin työpajoissa tuli paljon hyviä ideoita, joita 

jatkotyöstetään ryhmän seuraavassa kokouksessa. Tarkoitus on keskustella mm. 

ystävä- ja tulijan tukena -kursseista ja uusien vapaaehtoisten toimintaan mukaan 

pääsemisestä. 

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmän täydentäminen 

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmää halutaan täydentää kahdella jäsenellä, niin että 

toinen edustaa Länsi-Uuttamaata/Västra-Nylandia ja toinen Itä-Uuttamaata. 

Alueen osastoja pyydetään miettimään ehdokkaita ohjausryhmään 

osastofoorumeissa ja osastojen hallituksen kokouksissa.  

 

Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla hup.rekry@punainenristi.fi. Jotta ne 

ehtisivät seuraavan hallituksen kokoukseen, pitää niiden olla perillä viimeistään 

maanantaina 29.2.2016. 

 

Henkilöstöasioita 

 

Ensiapukoulutuksen päälliköksi on valittu Tuula Raatikka, ohjelma-avustajaksi 

Elina Tammi ja järjestöavustajaksi Helena Holm-Cüzdan. Raatikka ja Tammi ovat 

jo aloittaneet työn piiritoimistossa, Holm-Cüzdan aloittaa 14.3.2016. 

 

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjäksi Anu Tyvijärven tilalle on valittu Aino 

Tuomi-Nikula, hänen toimialueenaan on Helsinki.  

 

Kaikkiaan piirissä on työntekijöitä noin 360, heistä noin 330 työskentelee piirin 

vastaanottokeskuksissa. 

 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 

 

Arvio piirin vuoden 2015 tuloksesta ei vielä kokouspäivänä ollut käytettävissä, 

alustavat tiedot valmistuvat kuluvan viikon aikana. 

 

Pohjola Varainhoito Oy:n hoitamien piirin sijoitussalkkujen tuotto oli 5,9 % ajalla 

1.1.-31.12.2015. 

 

Jäsenmäärä 31.12.2015 

 

Piirin osastoissa oli viime vuoden lopussa 22 396 (21 542) ainaisjäsentä ja 

jäsenmaksunsa suorittanutta vuosijäsentä. Kasvua 4 %, jäsenmäärä oli 854 

suurempi kuin edellisenä vuonna.  

 

HUPin osastot saivat 2 040 uutta jäsentä. Jäsenmääräänsä kasvatti 38 osastoa ja 

jäsenmäärä laski 16 osastossa. Kuusi osastoa kasvatti jäsenmääräänsä yli 10 %. 

mailto:hup.rekry@punainenristi.fi
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Koko järjestön jäsenmäärä kasvoi 2 045 jäsenellä, HUPin osuus kasvusta oli  

42 %. 

 

Osastojen koon muutokset vuosina 2009 – 2014 

 

Jäsenmäärän nousu kuroi umpeen muutaman vuoden laskusuuntaa. Kuvassa 

siniset pallot kuvaavat osastoja, joiden jäsenmäärä on viimeisen viiden vuoden 

aikana laskenut, punaiset pallot puolestaan osoittavat jäsenmäärän nousua. 

Pallon koko kertoo nousun/laskun suuruudesta, esimerkiksi Suomenlinnan 

osaston jäsenmäärä on viidessä vuodessa noussut 92:lla.  

 

Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen selvitystyö 

 

Järjestön hallitus on teettänyt valtakunnallisesta ensiapukoulutuksesta 

selvityksen, jonka teki Accenture. Selvityksessä esitetään, että piirien ja 

keskustoimiston ensiapukoulutustoiminta kootaan omaksi erilliseksi yksikökseen, 

joka on piirien ja keskustoimiston yhdessä johtama.  

 

Järjestön hallitus on pyytänyt pääsihteeriä valmistelemaan yhteistyössä piirien 

kanssa taloudellisesti, toiminnallisesti ja järjestöllisesti perustellun esityksen, joka 

annetaan järjestön hallitukselle 22.4.2016. Mahdollisesti yksikön toiminta alkaisi 

1.1.2017. 

 

Haussa Vuoden nuori toimija ja Ennakkoluuloton edelläkävijä 

 

Helsingin ja Uudenmaan piiri jakaa rasisminvastaisella viikolla, joka käynnistyy 

maanantaina 21.3. Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen henkilölle tai 

yhteisölle. Tavoitteena on nostaa esille esimerkillisiä toimijoita, jotka ovat 

teoillaan ja esimerkillään edistäneet ihmisten yhdenvertaista kohtelua sekä näin 

pyrkineet vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin. Tunnustus jaetaan HUPin alueella nyt 

kuudennen kerran.  

 

Lähettäkää perusteltu ehdotuksenne henkilöstä tai yhteisöstä 1.3. mennessä 

sähköpostilla hanna.holm@punainenristi.fi. 
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Onko osastossasi nuorisojäsen, joka on ollut erityisen aktiivinen viime vuoden 

aikana? Vuoden nuori toimija -tunnustuksen vastaanottajan tulee olla 

merkittävällä tavalla kehittänyt tai ylläpitänyt Punaisen Ristin toimintaa osasto-, 

piiri- tai valtakunnallisella tasolla toimijana tai luottamushenkilönä. Toiminnan ei 

ole tarvinnut olla nuorisotoimintaa vaan tunnustuksen voi saada mitä tahansa 

Punaisen Ristin toimintaa edistänyt nuorisojäsen.  

 

Lähetä ehdotuksesi 19.2 mennessä sähköpostilla mia.niemela@punainenristi.fi. 

Viestissä tulee näkyä ehdotetun henkilön tiedot, osasto ja perustelut miksi 

tunnustus kuuluisi juuri hänelle. 

 

Seuraavat hallituksen ja ohjausryhmien kokoukset ja osastofoorumit 

 

Piirin hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 8.3. ja 24.5.  

 

Valmiustoiminnan ohjausryhmän seuraava kokous on 17.3., sosiaalitoiminnan 

ohjausryhmän kokous maaliskuussa (päivä ei vielä sovittu) ja nuorisotoiminnan 

kehittämisryhmän kokous 29.2. 

 

 

 

Osastofoorumit v. 2016 

Helsinki 11.2. Kontula 

Espoo – Kauniainen 10.2. Raitin pysäkki 

27.4. Tapiola 

7.9. Villa Apteekki 

16.11. Valpuri 

Vantaa 15.2. Vantaan nuorten turvatalo 

16.5. Tikkurila 

12.9. Tikkurila 

14.11. Länsi-Vantaa 

Itä-Uusimaa 18.5. Porvoo 

Västra Nyland 15.2. Kirkkonummi 

Länsi-Uusimaa 4.4. Nummi-Pusula 

Keski-Uusimaa 10.3. Järvenpää 

 

 

 

* * * 

 

 

Lisätietoja Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@punainenristi.fi 

Tiedotteen laati Tuula Korhonen, tuula.korhonen@punainenristi.fi 

 

 

 


