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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 31.10.2017 

 
Piirin hallituksen kokous järjestettiin ensimmäistä kertaa uusissa koulutus- ja 
vapaaehtoistoiminnan tiloissa Hietaniemenkadulla. Kokouksen pääasiana oli tällä 
kertaa vuoden 2018 työsuunnitelma ja sen painopistealueet  
 

Toiminnan suunnittelu vuodelle 2018 
 
Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2018 – 2020 hyväksyttiin Helsingin 
yleiskokouksessa kesäkuussa. Piirin työsuunnitelma pohjautuu yleiskokouksen 
hyväksymään toimintalinjaukseen. Linjauksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
vahvistaa Punaisen Ristin kaikkia vapaaehtoistoiminnan muotoja, tarjota yhä 
useammalle mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan ja varmistaa, että 
Punaisen Ristin osastoverkosto on koko maan kattava ja toimiva. Tavoite näkyy 
myös piirin työsuunnitelmassa.  
 
Hallitus päätti jatkaa kaksi vuotta sitten aloitettua osastojen kasvuhanketta vielä 
vuosina 2018 – 2020. Kasvuhanke tukee yleiskokouksen hyväksymän 
toimintalinjauksen toteuttamista sekä jatkaa ja vahvistaa niitä toimenpiteitä, joita 
on tehty nykyisen kasvuhankkeen aikana. Hanke lisää panostuksia ja 
keskittymistä niille vapaaehtoistoiminnan alueille (mm. lapset ja nuoret sekä 
monikulttuurinen toiminta), joissa Punaisella Ristillä on eniten 
kasvumahdollisuuksia. Kauden erityisenä kehittämiskohteena on osastojen 
viestintä ja erityisesti toiminta sosiaalisessa mediassa. 
 
Hanke rahoitetaan piirin pääomista ja niiden tuotoista, myös ulkopuolista 
rahoitusta hankkeelle etsitään. Kustannukset ovat noin 300 000 euroa/vuosi (sis. 
henkilöstö- ja toimintakulut).  
 

Ansiomerkkien myöntäminen 
 
Piirin hallitus myönsi osastojen esitysten pohjalta 47 ansiomerkkiä osastojen 
ansioituneille vapaaehtoisille. Ansiomerkit toimitetaan osastoille marraskuun 
alkupuolella. 
 

Ryhmien puheenjohtajien katsaukset ja nykyisen ryhmämallin arviointi 
 
Hallitus kuuli sosiaalitoiminnan ohjausryhmän ja nuorisotoiminnan 
kehittämisryhmän kuulumiset, valmiustoiminnan ohjausryhmä ei ole kokoontunut 
syksyn aikana.  
 
Hallitus kävi läpi kokemuksia kuluneella toimintalinjauskaudella käytössä olleesta 
toimintamallista, jossa piirissä on ollut kolme piirin hallituksen alaista ryhmää 
(valmiustoiminnan ohjausryhmä, sosiaalitoiminnan ohjausryhmä ja 
nuorisotoiminnan kehittämisryhmä), joiden puheenjohtajana on toiminut piirin 
hallituksen jäsen. Myös nuorisotoiminnan kehittämisryhmässä ja sosiaalitoiminnan 
ohjausryhmässä on käyty keskustelua ryhmän kuluneesta kolmivuotiskaudesta 
sekä ideointia tulevaisuuden osalta.  
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Hallitus päättää tulevasta ryhmämallista loppuvuoden aikana. Vaihtoehtoina ovat 
valiokuntamalli, nykyisen kaltaiset ohjaus- ja kehittämisryhmät, toiminnanala 
kokoukset, verkostomalli tai jokin näiden yhdistelmä. Ryhmien kautta piirin 
toimintaan voidaan saada osastojen ja niiden avainvapaaehtoisten näkemyksiä. 
 

Jäsenmäärä  
 

Piirin osastojen jäsenmäärä on 22 212 jäsentä. Näistä 1 068 on sellaisia 
vuosijäseniä, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksuaan vuonna 2017. Uusia 
jäseniä osastoihin on liittynyt yhteensä 924 henkilöä. Kolme osastoa on saanut yli 
50 uutta jäsentä, kuusi osastoa ei ole saanut yhtään uutta jäsentä ja viisi osastoa 
saanut uusia jäseniä yli 10 % verrattuna jäsenmäärään 31.12.2016. 19 osastoa 
on saanut enemmän uusia jäseniä kuin sillä on jäsenmaksunsa maksamattomia 
jäseniä. 
 

Henkilöstöasioita 
 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli lokakuun lopussa 190 työntekijää, joista 
kokoaikaisia oli 129 henkilöä. Työntekijöistä piiritoimistossa työskenteli 24 
henkilöä, vastaanottotoiminnassa 77 ja kotoutumispalveluissa 37 kokoaikaista 
henkilöä. Kahdessa viimeksi mainitussa työskenteli lisäksi 51 osa-aikaista 
henkilöä. 
 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjäksi on valittu Stefano Rigatelli. Hän aloitti 
työskentelyn piiritoimistolla 16.10. Rigatelli siirtyi piiritoimistoon Kirkkonummen 
Evitskogin vastaanottokeskuksesta, jossa hän työskenteli ohjaajana.  
 
Helsingin monikulttuurisen päiväkeskuksen tulkkiohjaajaksi viiden kuukauden 
määräaikaiseen työsuhteeseen on valittu Khadija Abdisalan. Hän aloitti tehtävässä 
3.10. Abdisalan on tuntityöntekijänä piirin vastaanottokeskuksissa. 
 

Talous- ja sijoitustoiminnan katsaus 
 
Piirin hallitus merkitsi tiedoksi tuloslaskelman ajalta 1.1.-30.9.2017. Piirin tulos on 
ylijäämäinen.  
 

Vastaanottokeskus- ja kotoutumispalvelutoiminta 
 

Evitskogin vastaanottokeskus suljetaan 13.11., sulkemisen valmistelut ovat 
edenneet hyvin aikataulussa. Kolmea työntekijää lukuun ottamatta henkilökunnan 
työvelvoite on päättynyt. 
 
Vantaan Auramon vastaanottokeskuksessa on ollut pitkään asumisterveyteen 
liittyviä ongelmia, joita on yritetty ratkoa yhdessä vuokranantajan kanssa siinä 
kunnolla onnistumatta. Tilanteen ratkaisemiseksi Maahanmuuttovirasto on 
päättänyt muuttaa Auramon toimeksiantoa siten, että vastaanottokeskus muuttaa 
Helsinkiin Metsäläntielle, jossa on Maahanmuuttovirastolla vuokralla valmiiksi 
oleva kiinteistö. Vastaanottokeskus sijaitsee eri kiinteistössä kuin 
säilöönottoyksikkö. Vastaanottokeskuksen toimeksiantoa muutettiin koskemaan 
350 turvapaikanhakijaa, joista 100 asuu vastaanottokeskuksessa ja 250 on 
yksityismajoituksessa.  
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Inkoon perheryhmäkodin (7 paikkaa) ja tukiasumisyksikön (14 paikkaa) 
sopimukseen tulee muutos vuodenvaihteessa. Tukiasumisyksikkö suljetaan ja 
perheryhmäkodin koko kasvaa 12 paikkaiseksi. Syynä muutokseen on toiminnasta 
vastaavan ja Inkoon kunnan kanssa palvelusta sopimuksen tehneen Uudenmaan 
ELY-keskuksen mukaan asiakasmäärän lasku.  
 
Em. muutoksilla voi olla henkilöstövaikutuksia ja niistä käydään 
yhteistoimintaneuvottelut. 

 
 

* * * 
 
Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 
Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ennakkokutsu 
 
Uusien Hietaniemenkadun koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilojen avajaiset 
järjestetään maanantaina 27.11. klo 15 alkaen. Tilojen osoite on 
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, 00100 Helsinki. Sisäänkäynti tiloihin tapahtuu 
Lapuankadun ja Perhonkadun kulmasta.  
 
Kutsu avajaisiin lähetetään lähempänä tapahtumaa. Toivotamme jo tässä 
vaiheessa kaikki Punaisen Ristin toimijat tutustumaan uusiin tiloihin! 
 
Förhandsinbjudan 
 
Måndagen den 27.11 ordnar vi ett invigningstillfälle för de nya 
utbildningsutrymmena på Sanduddsgatan. Tillställningen börjar kl. 15 och 
adressen är Sanduddsgatan 7 B, 5 vån. 00100 Helsingfors. Ingången till de 
nya utrymmena finns i hörnet av Lappogatan och Perhogatan. 
 
En officiell inbjudan skickas ut lite senare, men vi vill redan nu önska alla Röda 
Kors aktiva välkomna att bekanta sig med de nya utrymmena den 27.11. 
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Tiedoksi osastoille: 
YLEn MOT-ohjelma Suomen Punaisen Ristin vastaanottotoiminnasta 
 

YLEn MOT-ohjelma käsitteli maanantaina 30.10. Suomen Punaisen Ristin 
vastaanottotoimintaa. Helsingin ja Uudenmaan piiri oli ohjelmassa esillä Helsingin 
kaupungin kanssa kalleimpana toimijana. Johtopäätöstensä tekoon YLEn 
toimittaja käytti Maahanmuuttoviraston toimittamaa aineistoa, joka on eri 
vastaanottokeskusten välillä vertailukelvoton. Ohjelmassa esitettiin vertailuluvut 
mainitsematta niihin liittyviä varautumia. Tämä on Maahanmuuttoviraston ja 
myös Punaisen Ristin puolelta toimittajalle kerrottu.  
 
Piirin kustannuksia ja erityisesti päiväkohtaisia vertailuhintoja nostavat 
ohjelmassa esillä olleelta vuodelta 2016 muun muassa se, että suljimme vuoden 
aikana 12 vastaanottoyksikköä (sulkemiseen liittyy kertaluonteisia kustannuksia 
ja tilat ovat noin kuukauden tyhjinä toiminnan lopussa), vartiointi oli alussa laajaa 
(halusimme varmistaa turvapaikanhakijoiden turvallisuuden ja myös viranomaiset 
edellyttivät sitä). Lisäksi osa perustamiskustannuksista osui vuodelle 2016. 
 
Talouden osalta piirin vastaanottotoimintaa valvoo ja ohjaa Maahanmuuttovirasto, 
joka mm. hyväksyy vastaanottokeskusten talousarviot ja jolle toteutuneista 
kustannuksista raportoidaan.  
 
Maahanmuuttovirasto ei ole piiriä huomauttanut toiminnan kustannustasosta, eikä 
varsinkaan toiminnan laadusta. Piirin vastaanottokeskukset ovat hoitaneet 
huolellisesti ja tarkasti turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelut.  
 
Punaisen Ristin piirien talous on vastaanottotoiminnan seurauksena ollut 
ylijäämäistä vuosina 2015-2016. Piirien yhteenlaskettu ylijäämä v. 2015 oli noin  
1 milj. euroa ja v. 2016 noin 10 milj. euroa.  
 
Vastaanottoimintaa ei rahoiteta lahjoitusvaroin, kuten lipaskeräyksillä. 
Maahanmuuttovirasto korvaa vastaanottotoiminnan kulut Punaiselle Ristille 
toteutuneiden kulujen mukaan. Toteutuneiden kulujen lisäksi 
Maahanmuuttovirasto maksaa Punaiselle Ristille ns. hallintokulukorvausta, jolla 
katetaan toiminnan ylläpitoon liittyviä kustannuksia kuten talous- ja 
henkilöstöhallintoa, ja jota käytetään Punaisen Ristin valmiuden ja varautumisen 
ylläpitämiseen ja vahvistamiseen, HUPissa esimerkiksi osastojen 
kasvuhankkeeseen v. 2018 – 2020.  
 
Lisätietoa aiheesta löytyy Punaisen Ristin nettisivulta: 
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20171026/vastaanottotoiminnan-varat-
kaytetaan-vastuullisesti  
 

 
 
SVENSK RESUMÉ 
 
YLEs program MOT och Röda Korsets mottagningsverksamhet  

 
Yles program MOT, som sändes måndagen den 30.10. behandlade Röda Korsets 
mottagningsverksamhet. Helsingfors och Nylands distrikt lyftes i programmet upp 
som den dyraste aktören, tillsammans med Helsingfors stad. Programmet gav en 
inkorrekt bild av mottagningsverksamhetens kostnader. TV programmets redaktör 

https://www.punainenristi.fi/uutiset/20171026/vastaanottotoiminnan-varat-kaytetaan-vastuullisesti
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20171026/vastaanottotoiminnan-varat-kaytetaan-vastuullisesti
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hade använt sig av material från Migrationsverket som innehöll uppgifter som inte 
lämpar sig för en direkt jämförelse mellan olika mottagningscentraler. 
 
Ekonomin för Röda Korsets distrikt har uppvisat överskott under åren 2015–2016 
tack vare mottagningsverksamheten. År 2015 uppgick distriktens totala överskott 
till cirka en miljon euro medan det år 2016 var cirka 10 miljoner euro. 
 
Överskottet används långsiktigt till att upprätthålla och förstärka Röda Korsets 
beredskap och till att utveckla kompetensen inom organisationen. Inom 
Helsingfors och Nylands distrikt används överskottet bland annat till 
Avdelningarnas tillväxtprojekt åren 2018 – 2020.  
 
Röda Korset använder medlen för finansiering av mottagningsverksamheten på 
ett ansvarsfullt sätt och ansvarar för sin ekonomi gentemot organisationens 
förtroendeorgan. 
 
Mottagningsverksamheten finansieras inte med donerade medel som t.ex. 
bössinsamlingar. 
 
Tilläggsinformation på svenska: 
https://www.rodakorset.fi/nyheter/20171031/mottagningsverksamhetens-medel-
anvands-ansvarsfullt  
 

https://www.rodakorset.fi/nyheter/20171031/mottagningsverksamhetens-medel-anvands-ansvarsfullt
https://www.rodakorset.fi/nyheter/20171031/mottagningsverksamhetens-medel-anvands-ansvarsfullt

