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     PÖYTÄKIRJA 

     1 /2022 

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN LAPIN PIIRIN HALLITUS 

 

Aika 27.01.2022, klo 17:31 – 19:49  

 

Paikka Piirin koulutustilat, Lähteentie 10 ja Temas kokous 

 

 Nahkiaisoja, Riitta puheenjohtaja  

  

 Ananin, Krista 

 Leinonen, Aila 

 Marjala, Lilja 

 Mattila, Hanna 

 Mitronen, Mikko 

 Paksuniemi, Tuije 

 Pääkkö, Kirsi  poistui klo 19:34 

 Rantaniemi, Ainomaija saapui klo 17:42 

 Rytkönen, Pirkko 

 Similä, Jenni 

 

Lisäksi: Riina Tikkanen kohta 6 

 Veli-Matti Ahtiainen, esittelijä/sihteeri 

 

Este: Autti Ville 

 Hermanoff Anneli 

 Kuusiniemi Jari 

  

  

1 KOKOUKSEN AVAUS 

 

Piirin hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.  

 

Päätös: 

Pirin hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:31 

 

 

2 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.  

 
3 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 Mikko Mitronen 
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4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 Liite 1. 

 

 Päätös: 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1. 

 

 

6 RUOKA-APUTOIMINNAN ESITTELY 

 

Ruoka-apuhankkeen hanketyöntekijä Riina Tikkanen esittelee piirin ruoka-

aputoimintaa. 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

Piirin hallitus keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus kuuli ruoka-aputyöntekijä Riina Tikkasen esityksen piirin ruoka-

aputoiminnasta ja merkitsi asian tiedoksi. Liite 2. 

 

7 LAPIN PIIRIN TYÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 
Piirin hallitus päätti, että toimintasuunnitelman lisäksi piirille laaditaan vuodelle 

2022 tarkempi työsuunnitelma konkretisoimaan toimintasuunnitelman tavoitteiden 

toteutusta. 

 

Piirin työntekijät ovat työstäneet liitteenä olevan työsuunnitelman. 

 

Toiminnanjohtajan päätösesitys 

Piirin hallitus hyväksyy työsuunnitelman. 
 

Päätös: 

Piirin hallitus hyväksyi esitetyn työsuunnitelman vuodelle 2022. Liite 3. 

 

8 VUODEN 2022 TARKISTETTU TALOUSARVIO 

 

Vuoden 2022 talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin piirin hallituksen joulukuun 

kokouksessa 2021. Talousarvioon on tullut pieniä muutoksi mitkä kuitenkin 

vaikuttavat talousarvion tulokseen.  

 

Muutoksia on tullut STEA Maahanmuuttajaohjelman avustukseen sekä toimin-

nanjohtajan irtisanoutumiseen liittyvät korjaukset. 

 

Näiden korjausten jälkeen piirin tulos vuodelle 2022 näyttää -47 977 euroa 

(aiemmin -105 024 euroa). 

 

 va. Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Piirin hallitus käy läpi vuoden 2022 tarkennetun talousarvioehdotuksen ja päät-

tää esittää sen hyväksymistä piirin vuosikokoukselle 2022. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite 4. 
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9 Ei julkinen 

 

10  LAPIN PIIRIN MAKSAMAT KULUKORVAUKSET VUONNA 2021 
 

Suomen Punaisen Ristin taloussäännön (22 §) mukaan järjestöyksikön halli-

tuksen jäsenille ja muille vapaaehtoisille maksettavien kulu- korvausten tulee 

perustua hallituksen hyväksymään ohjeeseen vapaaehtoisille maksettavista 

kulukorvauksista. 

 
 Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Piirin hallitus päättää, että vuonna 2022 piirin hallituksen kokouksis ta makse-

taan matkakorvauksena oman auton käyttökorvaus valtion matkustussäännön 

mukaan (0,46 euroa kilometriltä). Myös piirin hallituksen nimittämien työ-

ryhmien ja toimikuntien jäsenille maksetaan kilometrikorvaus valtion matkus-

tussäännön mukaan. 

Muihin piirin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuville vapaaehtoi-

sille voidaan erikseen sovittaessa maksaa alennettu kilo- metrikorvaus (0,20 
euroa kilometriltä). 

 

Julkisten kulkuneuvojen käytöstä maksetaan korvaus todellisten kustannusten 
mukaan kuittia vastaan. Kaikissa tapauksissa suositellaan samalta suunnalta 
matkustavien kohdalla yhteiskyytejä. 

 

Päätös. 

Piirin hallitus päätti esityksen mukaisesti. 

 

 

 

11 PIIRIN HALLITUKSEN VUOSIAIKATAULU 

 

Piirin hallitus kokoontuu vuosittain 6–9 kertaa riippuen käsiteltävien asioiden 
määrästä.  

 

Hallinnon vuoteen liittyy sääntömääräisiä asioita, jotka tulee käsitellä piirin hal-
lituksessa tiettyinä aikoina. Nämä kokoukset muodostavat kokousten perus-
rungon vuosiaikatauluksi. 

 

Näiden lisäksi piirin hallituksen käsittelyyn voi vuoden aikana tulla muita asioi-
ta, mitkä käsitellään erillisissä kokouksissa. 

 

Liitteenä piirin hallituksen kokousten vuosiaikataulu. 

 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys 

 

Piirin hallitus keskustelee vuosiaikataulusta ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. Liite 5. 

 

 

12 PIIRIN HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN PERUSTAMINEN 

 

Punaisen Ristin piirien johtosääntö 3 luku 

 

11 § Piirin hallituksen tai toiminnanjohtajan toimivallan siirtäminen  

 

Piirin hallitus voi siirtää toimivaltaansa kuuluvien asioiden ratkaisemisen valio-, 
toimi- tai johtokunnille, toiminnanjohtajalle tai piirin työntekijälle.  

 

Toiminnanjohtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvien yksittäisten asioiden kä-
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sittelyn ja ratkaisemisen piirin työntekijälle. Toiminnanjohtaja voi ottaa ratkais-

tavakseen tai esiteltäväkseen piirin työntekijälle kuuluvan asian tai siirtää jon-
kin asian piirin hallituksen ratkaistavaksi.  

 

Siirrettäessä 1 ja 2 momentin mukaisesti toimivaltaan kuuluvien asioiden käsit-
tely ja ratkaiseminen päätös siirrosta on tehtävä kirjallisesti, ellei asia ole vä-
häinen. Päätöksestä on käytävä selville delegoinnin toiminnallisten ja taloudel-
listen vastuiden rajat sekä raportointivelvollisuus ja muut mahdollisesti annetut 
ohjeet. 

 

 Lapin piirin työjärjestys   

 

1.3 Piirin hallituksen asettamat valiokunnat  

Piirin hallitus voi asettaa piirin toiminnan kannalta tarpeellisen määrän valio-

kuntia.  

 

3.Piirin hallituksen asettamat valiokunnat 

Piirin hallituksen asettamien valiokuntien tehtävänä on kehittää ja ohjata oman 

toimialueensa toimintaa piirissä ja osastoissa. Valiokuntien tehtävät, kokoon-

pano ja kokouskäytäntö on määritelty tässä työjärjestyksessä. 

 

Piirin hallitus asettaa joka toinen vuosi kahden vuoden toimikaudeksi alaisensa 

valiokunnat. Valiokunnat asetetaan joka toinen vuosi ensimmäisessä piirin vuo-

sikokouksen jälkeisessä piirin hallituksen kokouksessa. Piirin alueella sijaitsevil-

ta osastoilta pyydetään esitykset valiokuntaan valittavista henkilöistä. 

 

 

3.1 Valiokunnan kokoonpano 

Valiokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja valiokunnan 

muut jäsenet, joiden määrä on 3–6. Valiokunnan puheenjohtaja tai vähintään 

yksi valiokunnan jäsenistä on piirin hallituksen jäsen. Valittaessa valiokuntien 

jäseniä otetaan huomioon molempien sukupuolten edustajat, eri ikäryhmät, 

alueellinen edustavuus ja mahdollisuuksien mukaan myös maahanmuuttajat. 

 

3.2 Valiokunnan tehtävät 

Valiokunnan tehtävä on kehittää ja ohjata oman toimialansa toimintaa piirissä 

ja osastoissa. Valiokunnat määrittelevät vuosittain yhdessä piirin hallituksen 

kanssa piirin toiminnan painopistealueet sekä arvioivat yhdessä piirin hallituk-

sen kanssa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tarvittaessa va-

liokunta priorisoi toimintoja piirin keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Va-

liokunta valmistelee piirin hallitukselle esitettävät asiat, joista tärkeimmät ovat 

vuosittaiset toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös. 

 

Lapissa piirin hallitus ei ole useaan vuoteen asettanut yhtään valiokuntaa, vaan 

asiat on käsitelty suoraan piirin hallituksen kokouksissa. 

 

Muissa piireissä on edelleen asetettuna piirin hallituksen päätöksen teon tukesi 

joko valiokuntia tai työryhmiä. Tavat ja määrät vaihtelevat piireittäin. 

 

Keskeisiä valiokuntia ovat hallinto- ja talousvaliokunta sekä ohjelmavaliokunta. 

Joissakin piireissä on vielä eriytettynä eri ohjelma-alueet omien valiokuntien al-

le. 

 

va toiminnanjohtajan esitys 

 

Piirin hallitus keskustelee valiokuntien asettamisesta, niiden määristä sekä si-

sältöalueista ja mahdollisten valiokuntien perustamisesta siten, että hallinto- ja 

talousvaliokuntaa lukuun ottamatta muut mahdolliset valiokunnat perustetaan 

vuosikokouksen jälkeen piirin hallituksen kokouksessa touko-kesäkuussa 2022. 

 

Piirin hallitus päättää perustaa hallinto- ja talousvaliokunnan, joka aloitta työs-

kentelyn jo keväällä 2022. 
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Hallinto- ja talousvaliokunnan tehtävänä on seurata ja kehittää sekä valmistella 

piirin hallitukselle piirin hallintoon sekä talouteen liittyviä päätösasioita. Tarvit-

taessa piirin hallitus voi myös siirtää hallinto- ja talousvaliokunnalle omaa pää-

tösvaltaa tilanteen mukaan. 

 

Valiokunnan puheenjohtajana toimii piirin hallituksen puheenjohtaja ja siihen 

valitaan 4 muuta jäsentä. Kaikkien muiden jäsenten ei tarvitse olla piirin halli-

tuksen jäseniä. Valiokunnan jäseniltä toivotaan erityistä talouden ja hallinon 

osaamista. 

 

Hallinto- ja talousvaliokunta perustetaan kahden vuoden määräajaksi. 

 

Päätös: 

Piirin hallitus päätti 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 pyytää osastoilta ehdotuksia valiokuntien jäseniksi. Selvi-

tetään myös piirin hallituksen jäsenten ja piirin toimihenkilöiden toimesta mah-

dollisten asiantuntijajäsenten kutsumista valiokuntiin. 

 

Ehdotus valiokuntien jäsenistä tuodaan seuraavaan piirin hallituksen kokouk-

seen vahvistettavaksi. 

 

13 TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN TOIMINAANJOHTJAN 
REKRYTOINTIPROSESSSIN VALMISTELUUN 

 

 Piirin hallitus päätti joulukuun 2021 kokouksessaan toiminnanjohtajan rekry-

tointiin liittyen seuraavasti: 

  

 Piirin hallitus rekrytoi Lapin piirille uuden toiminnanjohtajan.  

 

Ennen rekrytoinnin käynnistämistä toteutetaan työterveyshuollon työpaikkasel-

vityksessä esitetyt, viipymättä ja mahdollisimman pian toteutettavat työn ja 

työyhteisön sekä johtamisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet vuoden 2022 

loppuun mennessä.  

 

Rekrytointi käynnistetään elokuussa 2022, tavoitteena, että uusi toiminnanjoh-

taja ottaa tehtävän vastaan vuoden 2023 alussa.   

 

Vuoden 2022 ajan toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa va. toiminnanjohtaja Ve-

li-Matti Ahtiainen.  

 

Esityksen tekemisessä on SPR:n sääntöjen mukaisesti konsultoitu järjestön 

pääsihteeriä. 

 

 Tällä hetkellä toiminnanjohtajan tehtävä on entistäkin keskeisempi piirin toi-

minnan taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen vuoksi, mutta myöskin yhteis-

kunnassa tapahtuvien suurten rakennemuutosten takia.  Uuden toiminnanjoh-

tajan osaamiseen ja vahvuuksiin sekä verkostoitumistaitoihin ja kokemukseen 

tulee panostaa. 

 

 Tällä hetkellä on myös haastava rekrytointitilanne koska useilla työyhteisöillä 

on tarvetta uusien työntekijöiden hankkimiseen. 

 

 On tärkeää, että rekrytointiprosessi suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti 

mietittynä. 
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 va toiminnanjohtajan päätösehdotus 

 

 Piirin hallitus päättää nimetä rekrytointityöryhmän, 3–5 henkilöä, valmistele-

maan toiminnanjohtajan rekrytointia. 

 

 Työryhmä raportoi työskentelystään tarpeen mukaan piirin hallitusta ja tuo 

rekrytointisuunnitelman piirin hallituksen päätytettäväksi touko-kesäkuussa 

2022  

 

 Päätös: 

 

 Piirin hallitus päätti perustaa työryhmän toiminnanjohtajan rekrytoinnin valmis-

telua varten. 

 

 Työryhmään valittiin: 

 

 Riitta Nahkiaisoja puheenjohtaja 

 

 Jäseniksi 

 Tuije Paksuniemi 

 Pirkko Rytkönen 

 Ainomaija Rantaniemi 

 Mikko Mitornen 

 

 Työryhmän sihteeriksi kutustaan va toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiainen 

 

 Työryhmä valmistelee rekrytointia ja tuo ehdotuksen piirin hallituksen päätet-

täväksi sen valmistututta, kuitenkin viimeistään touko-kesäkuun 2022 kokouk-

seen. 

 

14 VASTAANOTTOTOIMINNAN KILPAILUTUSTILANNE 

 

 Maahanmuuttovirasto on päättänyt avata dynaamisen hankintajärjestelmän, 
minkä kohteena on kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmis-
kaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011, jäljem-
pänä ”vastaanottolaki”) mukainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus-
toiminta aikuisille ja perheille.  

 

Vastaanottokeskustoiminta tarkoittaa vastaanottopalveluita ja muuta turvapai-
kanhakijoiden vastaanottoon kuuluvaa toimintaa. Vastaanottokeskustoiminnal-
la järjestetään ja tuotetaan keskeisesti ihmisarvoinen kohtelu, majoituspaikka 
sekä toimivat ja laadukkaat vastaanottopalvelut sekä muu turvapaikanhakijoi-
den vastaanottoon kuuluva toiminta vastaanottokeskukseen rekisteröidyille 

turvapaikanhakijoille.  

 

Vastaanottokeskustoiminnassa edistetään ja ylläpidetään hakijoiden terveyttä, 
hyvinvointia, toimintakykyä, omatoimisuutta sekä mahdollisimman turvallisia 
majoitusolosuhteita. Hankinnan tavoitteena on saada aikaan valtakunnallinen 
hankintajärjestely sitä tilannetta varten, kun uusia vastaanottokeskuksia pe-
rustetaan muiden kuin valtion/Maahanmuuttoviraston ylläpitämänä.  

 

Yksittäiset vastaanottokeskukset tullaan myöhemmin kilpailuttamaan tähän 
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken. Han-
kinnan kohteena voi tarpeen mukaan olla laitos- tai asuntopohjainen vastaan-
ottokeskus, näiden yhdistelmä sekä keskus, joka järjestää ja tuottaa vastaan-
ottokeskustoiminnan vain itse majoituksensa järjestäville turvapaikanhakijoille 
(ns. yksityismajoittujat). Myös muiden kuin vain yksityismajoittujille vastaanot-
tokeskustoiminnan järjestävän ja tuottavan vastaanottokeskuksen tulee kyetä 
järjestämään ja tuottamaan vastaanottokeskustoimintaa yksityismajoittujille. 
Hankinnan kohteena oleva vastaanottokeskus voi tarpeen mukaan toimia kaut-
takulku- tai odotusajan keskuksena tai niiden yhdistelmänä.  
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15 

16 

va toiminnanjohtajan päätösesitys: 

Piirin hallitus kuulee va. toiminnanjohtajan selvityksen kilpailutukseen liittyen 
ja merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. 

Päätös: 

va Toiminnanjohtaja teki kokouksessa päätösesityksestä poikkeavan esityksen 

muuttuneen tilanteen vuoksi. 

Piirin hallitus päättää ilmoittautua mukaan maahanmuuttoviraston avaamaan 
dynaamiseen hankintajärjestelmään vastaanottotoiminnan palveluiden tuotta-
misesta, mikäli Punaisen Ristin hallitus ei tee hankintaan liittyen muunlaista 
päätöstä, mikä koskisi koko järjestöä.  

Piirin hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti. 

PIIRITOIMISTON HENKILÖKUNNAN ETÄTYÖSOPIMUS 

Lapin piirin henkilökunnalle on laadittu etätyösopimukset, mitkä pohjautuvat 

keskustoimiston laatimaan ohjeeseen etätyöstä Punaisessa Ristissä. 

Etätyösopimus sekä -ohje liitteenä. 

va toiminnanjohtajan päätösesitys 

Piirin hallitus merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös: 

Piirin hallitus merkitsi asian tiedoksi. 

Ei julkinen
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17 SISÄISEN TARAKASTAJAN TARKASTUSRAPORTTI PIIRIEN 

HENKILÖSTÖHALLINNOSTA 

Piirien henkilöstöhallinnon sisäisen tarkastuksen tavoitteena oli selvittää eri pii-

rien henkilöstöhallinnon taso ja toimivuus, sekä antaa suosituksia niiden kehit-

tämiseksi. 

Sisäinen tarkastus on toteutettu tarkastusvaliokunnan 5.11.2019 hyväksymän 

sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Piirien henkilöstöhallinnon kartoittamiseksi tarkastuksessa käytiin läpi piirien 

henkilöstöhallintoa määrittäviä sääntöjä, ohjeistuksia sekä niihin liittyviä toi-

mintakäytäntöjä.  

Henkilöstöhallintoon perehdyttiin lisäksi läpikäymällä piirien johdon sekä halli-

tusten pöytäkirjoja ja muistioita. Aineistotarkastuksen havaintoja syvennettiin 

haastatteluilla.  

Tarkastuksen havainnot on esitelty piirien johtajille sekä pääsihteerille. Tarkas-

tusraportti on toimitettu piirien toiminnanjohtajille toimenpidesuunnitelman 

laatimista varten. 

Suurimmassa osaa piireistä ei ole määritelty henkilöstöhallinnon prosesseja ei-

kä vastuita ja käytäntöjä henkilöstöhallinnan tasalaatuisuuden varmistamisek-

si. Piireissä ei ole myöskään määritelty henkilöstöasiakirjojen arkistoinnin tai 

sijaistamisen käytäntöjä. Useissa piireissä ei ole myöskään systemaattista ta-

paa raportoida henkilöstöasioita piirinhallitukselle, eikä seurata tai varmistaa 

henkilöstön osaamista ja työajan käyttämistä. 

va Toiminnanjohtajan päätösesitys: 

Raportti sisältää sekä valtakunnallisia että piirikohtaisia muutosehdotuksia. 

Piirien ja keskustoimiston johto tulee käymään raporttia läpi kevään 2022 ai-

kana yhteisten käytäntöjen löytämiseksi. 

Piirin hallitus päättää, että va toiminnanjohtaja selvittää Lapin piirin osalta ra-

portin edellyttämät muutostarpeet huomioiden valtakunnallisesti sovitut toi-

menpiteet ja tuo ne piirin hallituksen päätettäväksi elo- syyskuussa 2022. 

Päätös: 

Piirin hallitus päätti esityksen mukaisesti. 

18 RUOKAA JA OSALLISUUTTA HANKE 

Stea on myöntänyt Punaiselle Ristille avustuksen hankkeelle: Ruoka-

avunsaajien osallisuuden lisäämiseen ja toimintakyvyn vahvistamiseen vapaa-

ehtoistoiminnan avulla (Ruokaa ja osallisuutta 2022–2024). Avustussumma on 

koko hankkeelle 1 560 000 €. 

Lapin piirin osuus avustuksesta on 260 000 €. 

Myönnetty avustus mahdollistaa yhden työntekijän palkkaamiseen hankkeelle 

kolmeksi vuodeksi. 

Hanke alkaa 1.3.2022. 
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 va toiminnanjohtajan päätösesitys: 

 

 Piirin hallitus päättää myöntää toiminnanjohtajalle luvan hanketyöntekijän rek-

rytoinnin toteuttamiseen, siten, että piirin hallitus voi valita uuden työntekijän 

seuraavassa kokouksessaan helmikuussa. 

 

 Päätös: 

 Piirin hallitus päätti esityksen mukaisesti. 

  

  

19 MUUT MAHDOLLISET  

  

 Muita asioita ei ollut 

 

20 SEURAAVA KOKOUS 

 

 Seuraava piirin hallituksen kokous päätettiin pitää keskiviikkona 2.3.2022 klo 

17:30 

 

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:49 

 




