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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS  

 

Toiminnanjohtajan katsauksessa esillä olivat seuraavat asiat: 

- OIL SPILL -hanke. SPR on partnerina OIL SPILL -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa 

öljyonnettomuuksiin varautumista Itämeren alueella. Hanke on Turun yliopiston koordinoima, 

ja siinä on mukana 13 partneria kuudesta Itämeren alueen valtiosta. Suomen Punaisen Ristin 

osalta pääpainona on kansallisen vapaaehtoisten rantatorjuntavalmiuden kehittäminen. 2,5 

vuotta (kesäkuun 2021 loppuun) kestävässä hankkeessa jatketaan Vapaaehtoiset 

öljyntorjunnassa -hankkeiden työtä. Varsinais-Suomi toimii hankkeessa pilottialueena, mistä 

käsin hyviä käytäntöjä jaetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

- Yhteiseen taloushallinnon järjestelmään siirtyminen. SPR Varsinais-Suomen piirin 

nykyisten taloushallinnon järjestelmien (Sonet ja eOffice) ohjelmaversiot ovat vanhoja ja tuki 

niille päättyy 2019 loppuun mennessä. Vaihtoehtona on ollut joko siirtyä nykyisten ohjelmien 

uusiin versioihin pilvipalveluna tai siirtyä käyttämään järjestön yhteistä Microsoftin Dynamics 

Navision -taloushallinnon järjestelmää sekä Microsoft Power BI -raportointijärjestelmää. 

Dynamics NAV on järjestössä otettu käyttöön vuonna 2016 ja sitä käyttää tällä hetkellä 

Keskustoimisto, Kontti, Nuorten Turvatalot, Ensiapu Oy ja 9 piiriä. Piirin työsuunnitelmassa 

vuosille 2018-2020 on tavoitteena valmistautua siirtymään järjestön taloushallinnon 

ohjelmiston käyttöön vuonna 2020. Piiritoimisto on käynnistänyt prosessin siirtymiseksi 

järjestön yhteiseen taloushallinnon järjestelmää sekä raportointijärjestelmää 1.1.2020 alkaen. 

- Työterveyshuollon kilpailutus. Punainen Risti on kilpailuttanut työterveyshuollon palvelut, 

ja tavoitteena on, että koko järjestössä työterveyshuollon palvelut ostetaan samalta 

palveluntuottajalta. Kilpailutuksessa ovat olleet mukana Mehiläinen ja Terveystalo.  

- Tila-asiat. Tällä hetkellä kaikki vuokratilat ovat vuokrattuina. / Salossa piirin omistamassa 

kiinteistössä on vuokralaiset, mutta se on myös ollut myynnissä. / Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, 

remontti on saatu päätökseen. / Yliopistonkatu 24 A, 6. kerroksessa työpisteiden siirrot ja 

koulutustila on tehty, ja keittiö remontoidaan kesän aikana. 

- Tet-hankkeen loppuraportti. Punainen Risti on toteuttanut 3,5-vuotisen 

Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksien tukeminen –projektin. 

Hankkeeseen liittyen SPR teetti Itä-Suomen yliopistolla selvityksen ”Turvapaikanhakijoiden 

osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana”. Tämän selvityksen raportti sai hyvän 

näkyvyyden tiedotusvälineissä. / Selvityksessä analysoitiin kaikkiaan 2 003 täysi-ikäiselle 

turvapaikanhakijalle tehtyä osaamiskartoitusta. Selvityksen mukaan turvapaikanhakijat 

kokivat keskustelun myönteisenä, voimavarakeskusteluna. Punainen Risti jatkaa 

osaamiskartoitusten tekemistä ylläpitämissään vastaanottokeskuksissa, ja jatkossa myös 

Maahanmuuttovirasto ryhtyy toteuttamaan kartoituksia kaikissa Suomen 

vastaanottokeskuksissa. 

 

 

 

  



TOIMIKUNTIEN ASIAT     

 

Toimikuntien puheenjohtajat/jäsenet kertoivat edellisen piirin hallituksen kokouksen jälkeen 

pidetyissä toimikuntien kokouksissa esille nousseita keskeisiä asioita.   

 

Hallinto- ja taloustoimikunta / Matti Rasila: Kokouksessa esillä on ollut mm. järjestön 

yhteisen Navi-järjestelmään siirtyminen sekä tässä kokouksessa esillä olevat tilinpäätösasiat. 

  

Nuorisotoimikunta / kokouksen puheenjohtaja Eliisa Saarela: Nuorten Instagram-tili on 

erittäin aktiivinen. Toimikunnan puheenjohtaja vaihtuu, kun toimikunnan puheenjohtajan 

toimikaudet piirin hallituksessa tulevat täyteen 

 

Järjestötoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Tiina Sinokki: Viestintä: 

Järjestötoimikunta esittää piirin hallitukselle, että syksylle 2019 (5 kk, elo-joulukuun ajaksi) 

varataan henkilöresurssi viestintään ja osastoviestinnän kehittämiseen. / Keräystoiminta: 

muodostetaan keräysjohtajien whatsapp-ryhmä Turun alueelle, äkillisiin keräyksiin lisätukea 

keskustoimistosta (viestintä). 

 

Terveys- ja hyvinvointitoimikunta / toimikunnan puheenjohtaja Pekka Paatero: 

Monikulttuurisuustoiminta: parempi integraatio osastoissa, tarvitaan matalan kynnyksen 

toimintoja joihin tulla mukaan. / Ystävätoiminta: jalkautuu syksyllä neljälle paikkakunnalle, 

tavoitteena vastata ystävien kasvavaan kysyntään. / Terveyspisteet: siirrytään digikauteen, 

osastoille tabletteja. / EA-toiminta: ea-päivystysten siirtyminen muille – mitä voidaan tehdä.  

 

 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTO JA SPR:N TURUN VASTAANOTTOKESKUKSEN 

TILANNE 

 

Katsaus merkittiin tiedoksi. 

 

  

VAIHDOKSIA TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJUUKSIIN 

 

Piirin työjärjestyksen mukaan toimikunnan muodostavat piirin hallituksen keskuudestaan  

valitsema puheenjohtaja sekä enintään seitsemän piirin hallituksen valitsemaa jäsentä. 

Toimikuntien toimikausi on yleiskokouskauden mittainen eli kolme vuotta. Nykyiset toimikunnat 

aloittivat toimintansa syyskuussa 2017. Nuorisotoimikunnan ja hallinto- ja taloustoimikuntien 

puheenjohtajat eivät ole enää piirin hallituksen jäseniä (toimikaudet tulivat täyteen), joten piirin 

hallituks valitsi nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi Eliisa Saarelan ja hallinto- ja 

taloustoimikunnan puheenjohtajaksi Kaisa Leiwon. 

 

 

UUSIEN PIIRIN HALLITUKSEN OSASTOKUMMIEN NIMEÄMINEN  

 

Osastojen lähitukeen liittyen osastoalueille on nimetty kummeiksi yksi piirin hallituksen jäsen sekä 

yksi toimihenkilö. Piirin hallituksen jäsenten vaihtumisen takia Itäiselle, läntiselle, Turun ja Salon 

alueelle tulee nimetä uudet piirin hallituksen osastokummit. Piirin hallitus päätti nimetä kummit 

seuraavasti: 
Itäinen alue: Petri Raita ja Tommi Virtanen  

Loimaan alue: Anita Repo ja Elina Jalonen  

Läntinen alue: Stiina Ratsula ja Jaana Paasonen  

Salon alue: Annukka Kinnari ja Tuija Hongisto  

Turun alue: Ilse Reinholdt ja Minna Rautanen  

Vakka-Suomi: Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki 

 

 

  



SELVITYS OSASTOJEN TILASTA OSASTOALUEITTAIN  

  

Selvitys merkittiin tiedoksi.  

 

 

KONTTITUOTON JAKO PIIREILLE  

Piirin hallitus vaatii Suomen Punaisen Ristin hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta Kontti-

ketjun tuotot jaetaan järjestön hallituksen päätöksen (Kontti-ketjun johtosäännön 3§) mukaisesti, 

ja että vuosina 2014-2018 yhteistoimintarahastoon karttuneet tuotot pl. puskurivarat tilitetään 

piireille viipymättä. 

 

 

VALITUS TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN VEROVUOSIA 2018-2020 

 

SPR Varsinais-Suomen piiri on hakenut Verohallinnolta huojennuspäätöstä koskien verovuosia 

2016-2020. Verohallinto hylkäsi SPR:n verohuojennushakemuksen ja SPR valitti asiasta 

verotuksen oikaisulautakunnalle. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi SPR:n valituksen osittain 

ja katsoi, että SPR:n harjoittamalle vastaanottokeskustoiminnalle tulee myöntää verohuojennus 

verovuosille 2016-2017 ja hylkäsi SPR:n vaatimuksen verovuosien 2018-2020 osalta. SPR 

Varsinais-Suomen piiri on jättänyt Turun hallinto-oikeudelle 25.4.2019 verovalituksen koskien 

verotuksen oikaisulautakunnan päätöstä verovuosien 2018-2020 osalta. 

 

 

UUSI VEROHUOJENNUSHAKEMUS 2018-2022 

 

SPR Varsinais-Suomen piiri on jättänyt 30.4.2019 Verohallinnolle uuden 

verohuojennushakemuksen SPR:n harjoittamalle vastaanottokeskustoiminnalle koskien verovuosia 

2018-2022. Hakemuksen perusteluissa todetaan, että SPR:n harjoittaman 

vastaanottokeskustoiminnan ei voida katsoa olevan vastaavanlaista kuin kaupallisten toimijoiden 

harjoittama vastaanottokeskus-toiminta. SPR:llä on lailla ja asetuksella säädetty velvollisuus 

avustaa viranomaisia ja SPR:llä on vastaanottokeskustoiminnassa kaupallisia toimijoita 

merkittävästi laajempi tehtävä. SPR:n vastaanottokeskustoimintaa ei siten harjoiteta todellisissa 

kilpailuolosuhteissa, eikä verohuojennuksesta voi siten aiheutua vähäistä suurempaa haittaa 

muille toimijoille verovuosina 2018-2022. 

 

 

HENKILÖRESURSSIN VARAAMINEN VIESTINTÄÄN JA OSASTOVIESTINNÄN   

KEHITTÄMISEEN 

 

Piirin hallitus päätti varata syksylle 2019 (5 kk, elo-joulukuun ajaksi) henkilöresurssin viestintään 

ja osastoviestinnän kehittämiseen. 

 

 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Piirin hallituksen seuraavat kokoukset pidetään seuraavasti: 20.-21.9.2019 kehittämisseminaari ja 

kokous / 14.11.2019 kokous. 

 

  


