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     PÖYTÄKIRJA 

     4 /2022 

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS 

 

Aika 11.06.2022, klo 11:03- 13:18  

 

Paikka Hotelli Luostotunturi ja Temas kokous 

 

Läsnä: Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja  

  

 Ananin, Krista 

 Leinonen, Aila 

 Marjala, Lilja 

 Mattila, Hanna teams 

 Mitronen, Mikko teams läsnä klo 11:10-11:50  

 Paksuniemi, Tuije 

 Rantaniemi, Ainomaija 

 Rytkönen, Pirkko 

 Timberg, Raija 

 

Lisäksi: Veli-Matti Ahtiainen va toiminnanjohtaja, sihteeri 

 

Estynyt: Autti, Ville  varapuheenjohtaja 

 Kuusiniemi, Jari 

 Palokangas, Petri 

 Similä, Jenni 

 

 

  

60 KOKOUKSEN AVAUS 

 

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:03 

 

61 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

Piirin hallituksen kokous on laillinen, kun kutsu kokouksesta on lähetetty viik-

koa ennen kokousta ja päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä kokouksen 

puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet piirin hallituksen jäsenistä. 

 

va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
62 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, he toimivat myös tarvitta-

essa ääntenlaskijoina. 

 

 Päätös: 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuije Paksuniemi ja Lilja Marjala 
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63 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 Liite 1. 

 

 Päätös: 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

 

64 OSASTOJEN TALOUDELLINEN TILANNE 2021 

 

Osastot toimittivat tänä vuonna taloustiedot piiritoimistoon hyvin, vain yksi 

osasto ei ole niitä toimittanut vielä.  

 

Osastojen tulos oli myös hyvä. 10 osastoa teki positiivisen tuloksen ja 9 nega-

tiivisen. 

 

Osastojen yhteenlasketut tuotot olivat 125 118 € ja menot 123 508 €. Kaikkien 

osastojen yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 855 245 €. 

 

Koonti osastojen tilinpäätöksestä liitteenä. 

 

va toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

65 PIIRIN TALOUDELLINEN TILANNE 31.3.2022 

 

 Piirin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tulos on budjetoitua huonompi. 

 
Koko piirin tulos oli -117 650 euroa budjetoitua heikompi.  

 

Merkittävimmät budjettieroon vaikuttavat tekijät: 

•Sijoitus-ja rahoitustoiminnan tulos oli 108 T€ budjetoitua heikompi. 

Sijoitustoiminnan tuotot toteutuivat 8 T€ budjetoitua pienempinä. Sijoitusten 

realisoitumaton arvonmuutos oli -96 T€. Metsästä 7,5 T€ tulot.  

•Varsinaisen toiminnan tulos (pl. vok) oli 8 T€ budjetoitua heikompi. 

Tuotot ovat olleet -8 T€ budjetoitua pienemmät.  

•Varainhankinnan tulos oli 7 T€ budjetoitua heikompi. Jäsenmaksut tulot 

eivät ole vielä kirjautuneet vuodelle 2022.  

•Vastaanottotoiminnan tulos on 6 T€ budjetoitua parempi. Rovaniemen 

vastaanottokeskuksen ja yksityismajoituksen tulos toteutui budjetoitua suu-

rempana, koska toteutuneet kulut ylittivät budjetin. Vastaanottotoiminnan yh-

teisiin eriin kohdistettiin budjetoitua vähemmän kuluja, mistä johtuu osaltaan 

toiminnan budjetoitua parempi tulos. Uudet VOKiteivät vaikuttaneet vielä mer-

kittävästi tulokseen.  

  

Koko piirin tulos oli -122 309 euroa edellisvuotta heikompi.  

 

Merkittävimmät tuloksen muutokseen vaikuttavat tekijät: 

•Sijoitus-ja rahoitustoiminnan tulos oli 86 T€ edellisvuotta heikompi 

johtuen sijoitusten realisoitumattomasta arvonmuutoksesta. Sijoitustoiminnan 

tuotot olivat kasvaneet 14 T€.  

•Vastaanottotoiminnan tulos pieneni 205 € edellisvuodesta eli pysyi 

lähes samana. Rovaniemen VOKin ja ymyntulos pienentynyt, mutta vastaa-

vasti vastaanottotoiminnan yhteiset kulut ovat myös pienentyneet saman ver-



 3 

ran.  Rovaniemen toimintaa laajennettu ja uusia pisteitä avattu 2022, mutta ne 

eivät näy vielä tuloksessa. 

•Varsinaisen toiminnan (pl. vok) alijäämä kasvoi edellisvuodesta 29 

T€. Saadut avustukset kasvoivat 12 T€. Myös kulut kasvaneet 41 T€. STEA 

Osallisuus –hanke ei vielä käynnistynyt.  

•Varainhankinnan tulos pieneni 7 T€ edellisvuodesta. Jäsenmaksut tulot 

eivät ole vielä kirjautuneet vuodelle 2022.  

 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

 Piirin hallitus keskustelee piirin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ja 

merkitsee sen tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

66 PIIRIN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITELIJAN VALINTA 

 

Terveydenhuollon suunnittelija Niin Raution irtisanouduttua työsuhteesta laitet-

tiin tehtävä avoimeen hakuun piirin hallituksen sähköpostikeskustelun pohjalta. 

 

Määräaikaan mennessä tehtävävään haki kolme henkilöä. Koonti hakijoista esi-

tyslistan liitteenä. 

 

Va toiminnanjohtaja on haastatellut kaikki hakijat. 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

Va toiminnanjohtaja esittää, että terveydenhuollon suunnittelijan tehtävään 

valitaan Päivi Niininen. Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän 

palkkaus määräytyy sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisesti 

vaativuusluokka 5. 

 

 Päätös: 

Piirin hallitus päätti laittaa terveydenhuollon suunnittelija tehtävän uudelleen 

avoimmeksi elokuussa 2022. 

 

Aikaisemmin paikkaa hakeneet otetaan huomioon hakumenettelyssä. 

 

Tehtävän pätevyys vaatimuksia päätettiin tarkistaa siten, että hakijaloilta edel-

lytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan kokemus ja toi-

minta terveyden edistämiseen ja ensiaputoiminnan liittyvistä tehtävistä sekä 

järjestötoiminnasta. 

 

 

67 UKRAINAN TILANNE JA SEN VAIKUTUKSET PIIRIN TOIMINTAAN 

  

 Punaisen Ristin rooli Ukrainan sota-alueella ja sen lähialueilla on keskinen. 

 Sodan aiheuttama kriisi on aiheuttanut valtavan turvapaikanhakijoiden virran 

kohti turvallisempia maita. Tällä hetkellä Ukrainasta on paennut jo yli 6 milj.  

ihmistä. Humanitaarinen kiirisi on mittaamaton. 

 

 Suomen Punainen Ristin on ollut sodan alusta lähitien antamassa tukea ja apua 

sodasta kärsiville ihmisille. Mm. aloittamalla hätäapukeräyksen Ukrainan avun 

turvaamiseksi. Lähettämällä sekä työntekijöitä että materiaalista apua Punai-

sen Ristin auttamistehtäviin sekä Ukrainaan, että sen lähialueille. 

 

 Lisäämällä psykososiaalisen tuen valmiutta sekä tietoisuutta kotimassa. 
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 Vastaamalla maahanmuuttoviraston pyyntöön nostamalla turvapikahakijoiden 

vastaanottokeskusten paikkamääriä sekä päivittämällä mahdollisuuksia hätä-

majoituksen järjestämiseen Ukrainasta tuleville turvapaikanhakijoille. 

 

 Rovaniemen vastaanottokeskuksen paikkamäärää on nostettu 150:stä 320:n 

 Lisäkäsi piiri on perustanut maahanmuuttoviraston pyynnöstä Kemijärvelle 300 

paikkaisen vastaanottokeskuksen ja Kemiin 150 paikkaisen vastaanottokeskuk-

sen. Rovaniemelle valmistellaan myös 140 paikkaista hätämajoitusyksikköä. 

 

 Asukkaita keskuksissa on tällä hetkellä Rovaniemellä 316, Kemissä 124 ja Ke-

mijärvellä 188. Yksityismajoittuvia vastaanottokeskusten palveluiden piirissä 

olevia on 139. 

 

 Maahanmuuttovirasto on alustavasti pyytänyt piiriä valmistelemaan Rovanie-

men paikkamäärä nostamista 80:llä 400 paikaan ja Kemin keskusta 100:lla 

paikalla 250 paikkaan.  

 

 Vapaaehtoiset ovat olleet apuna keskusten perustamisessa ja turvapaikanhaki-

joiden vastaanottamisessa. Yhteensä tähän mennessä vapaaehtoisia on Lapin 

piirissä ollut mukana noin 100. 

 

 
  Valtakunnallisia lukuja operaation alusta (25.5.2022)  
  

Uusia vapaaehtoisia – Oma 5 700 

Hätäapukeräyksen tulos Lähes 30 milj. € 

SPR:n majoitusyksikköjä 33 

SPR:n yksityismajoituspalvelupisteitä 8 

Kirjoilla SPR:n VOKeissa 14362 

Suomen vastaanottojärjestelmään rekisteröityjä 27947 

Arvio Suomeen saapuvien ukrainalaisten määrästä 40 000–80 000 

Tilapäisen suojelun ja turvapaikkahakemuksia 2022 27 203 

Ukrainan sotaa ulkomaille paenneiden lukumäärän. 6,6 milj 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

 Piirin hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

 

68 EI JULKINEN 

 

 

69 EI JULKINEN 

 

 

70 PIIRIN HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN PERUSTAMINEN 

 

Piirin hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2022 perustaa seuraavat valiokunnat, 

joissa on 4 jäsentä sekä yksi jäsen piirin hallituksesta. 

 

Hallinto- ja talousvaliokunta 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta. 

Monikulttuurisuustoiminnan valiokunta 

Valmisvaliokunnan, mikäli valmiustoimijat katsovat sen tarpeelliseksi. 

 

Va toiminnanjohtaja pyysi osastoilta ehdotuksia valiokuntien jäseniksi. Ehdo-

tuksia tuli ainoastaan kolmesta osastosta. 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Koska osastoista ei tullut riittävästi esityksiä valiokuntiin piirin hallitus keskus-

telee valiokuntien tarpeellisuudesta ja päättää niistä. 

 

Piirin hallitus päättää nimetä talous- ja hallintovaliokunnan, minkä jäsenet vali-

taan piirin hallituksen keskuudesta siten, että siihen kuuluvat piirin hallituksen 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2–3 muuta jäsentä. 

 

Talous- ja hallintovaliokunnan tehtävänä on valmistella piirin hallitukselle ta-

louteen ja hallintoon liittyvät asiat. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus päätti perustaa talous- ja hallintovaliokunnan. Valiokunnan jäse-

niksi valittiin: 

 

Riitta Nahkiaisoja puheenjohtaja 

Ville Autti  varapuheenjohtaja 

Aila Leinonen 

Jari Nykänen 

 

Valiokunta voi tarpeelliseksi katsoessaan hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita 

 

Valiokunnan esittelijä/sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. 

 

 

71 TOIMINANJOHTAJAN REKRYTOINTI TILANNE 

 

 Rekrytointityöryhmä on jatkanut hakuprosessin valmistelua. 

 

Työryhmä on pohtinut myös suorarekrytointipalveluiden hankkimista ulkopuoli-

selta palvelun tuottajalta. 

 

Tavoitteena on edelleen, että tehtävä laitettaisiin hakuun elokuun 2022 aikana.  

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys 

  

Piirin hallitus saa tarkennetun ehdotuksen rekrytointiprosessin jatkosta ko-

kouksessa ja päättää siihen liittyvistä toimenpiteistä. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus sai puheenjohtajan antaman selvityksen rekrytointityöryhmän 

työskentelystä. Selvitys liitteenä. 

 

Lisäksi va toiminnanjohtaja kertoi Arctic Career Oy:lta saadusta suorahakupal-

velun tarjouksesta. Tarjous liitteenä. 

 

Piirin hallitus päätti hyväksyä Arctic Career Oy:n tarjouksen suorahakupalvelun 

toteuttamisesta. Rekrytointityöryhmä käy tarkemmat keskustelut palvelun tar-

joajan kanssa käytännön toimenpiteistä. 

 

Toiminnanjohtajan tehtävä laitetaan hakuun suunnitelman mukaisesti elokuus-

sa 2022. 
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72 PIIRIN HALLITUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINNAN 

SUUNNITTELUPÄIVÄ  

 

 Piirin hallitus ja työntekijät ovat perinteisesti pitäneet yhteisen toiminnan 

suunnittelupäivän alkusyksystä. 

 

 Piiritoimiston työntekijät ehdottavat suunnittelupäivän ajankohdaksi lauantaita 

20.8. 2022 klo 10–16. Paikaksi piiritoimiston koulutustilaa. 

 

 

 va toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

 Piirin hallitus päättää vahvistaa suunnittelupäivän ajankohdan ja paikan. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus vahvisti suunnittelupäivän ajankohdaksi lauantain 20.8.2022 

 

 

73 MUUT ASIAT 

 

 Muita asioita ei ollut 

 

74 SEURAAVA KOKOUS 

  

Seuraava kokous mahdollisesti temas kokouksena vastaanottotoiminnan kilpai-

lutukukseen liittyen 

 

75 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:18 


