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PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 7.2.2017 

 

Piirin hallituksen kokouksen tärkein päätösasia oli piirin lähteminen mukaan 

Suomen Punaisen Ristin yhteiseen ensiapukoulutusyhtiöön. 

 

Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen yhtiöittäminen 

 

Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2017 perustaa 

osakeyhtiön, jonka ydinliiketoiminta-ajatuksena on tarjota koko Suomessa 

kaupallista ensiapukoulutusta liitännäispalveluineen sekä yksityisille henkilöille 

että yrityksille ja yhteisöille. Järjestön hallitus esitti piirien hallituksille, että ne 

tekevät päätöksen liittyä perustettavan ensiapukoulutusta tuottavan yhtiön 

osakkaaksi.  

 

Yhteisen yksikön perustaminen mahdollistaa Punaisen Ristin aseman 

vahvistamisen ensiapukoulutusmarkkinoilla ja on siten osa piirien kestävää 

talouskehitystä. Piirit ja keskustoimisto siirtävät varainhankinnallisen 

ensiapukoulutuksen ja siihen liittyvän toiminnan uudelle yritykselle. Perustettava 

yhtiö tukee myös osastojen tekemää varainhankinnallista ensiapukoulutusta sekä 

myynnin että tuotekehityksen osalta eikä tule olemaan osastoille kilpailija.  

 

Piirin hallitus päätti kokouksessaan tulla osakkaaksi perustettavaan 

ensiapukoulutusta tarjoavaan osakeyhtiöön ja valtuutti puheenjohtajan ja 

toiminnanjohtajan tekemään tarvittavat valmistelut ja päätökset yhtiön 

käynnistämisessä. 

 

Kaikkien Punaisen Ristin piirien hallitukset päättävät osakkaaksi tulemisesta 

31.3.2017 mennessä. SPR:n hallitus päättää yhtiön perustamisesta 

kokouksessaan huhtikuussa 2017. 

 

Päätöksen taustaa 

 

Ensiapukoulutuksen järjestämistä valtakunnallisesti on selvitetty ja siitä on 

keskusteltu vuosien ajan; nyt suunnitteilla oleva yhtiön perustaminen on pitkän 

jatkumon tulos.  

 

Toimintalinjauksessa 2015-2017 tavoitteeksi on asetettu johtava asema 

ensiapukoulutuksessa. SPR:n osuus koulutettavien määrästä on laskenut koko 

kuluvan vuosikymmenen, myös piirien ensiapukoulutuksesta saama liikevoitto on 

ollut merkittävässä laskussa. Vuonna 2015 SPR koulutti ensiapukursseillaan 

runsaat 36 000 henkeä, samana vuonna SPR:n ohjeiden mukaisen 

ensiapukoulutuksen sai Suomessa yhteensä 123 000 henkeä.  

 

Elokuussa 2015 SPR:n hallitus antoi pääsihteerille toimeksiannon selvittää, miten 

järjestön toteuttama ensiapukoulutus tulisi tulevaisuudessa järjestää 

valtakunnallisesti yleiskokoustavoitteen saavuttamiseksi. 

 

Selvityksen tekijäksi valittiin Accenture, ja selvityksen perusviesti oli selkeä. 

Suomen Punaisen Ristin on organisoitava varainhankinnallinen 
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ensiapukoulutuksensa uudestaan, mikäli yleiskokouksen asettamiin tavoitteisiin 

halutaan päästä alan kovenevasta kilpailusta huolimatta. Accenturen selvityksen 

ehdotus oli, että Suomen Punainen Risti perustaa valtakunnallisesti johdetun 

varainhankinnallisen ensiaputoiminnan yksikön. 

 

Toukokuussa 2016 Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitus teki myönteisen 

periaatepäätöksen ensiapukoulutusyksikön perustamisesta ja tähän liittyvään 

lisäselvitykseen osallistumisesta. Saman päätöksen tekivät myös muut piirit. 

Piirihallituksilta saadun palautteen perusteella konsulttiyhtiö PWC:ltä tilattiin 

selvitys, joka keskittyi arvioimaan vaihtoehtoja ensiapukoulutustoiminnan 

organisoimiseksi toiminnallisesta, juridisesta ja verotuksellisesta näkökulmasta. 

Kyseisen selvityksen tueksi tehtiin vielä tukiselvitys, jossa tuotettiin piirikohtaiset 

tuotto- ja kuluanalyysit, Pro Forma –laskelmat yksikön tuloskehityksestä 2017-

2022, periaatteet omistusosuuksien laskemiseksi sekä alustava esitys 

omistusosuuksista ja tuottojen jakamisesta piireille sekä keskustoimistolle laitos- 

tai osakeyhtiömallissa. 

 

Piirin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten matkakulujen korvaus 2017 

 

Piirin hallitus päätti, että 1.3.2017 alkaen piirin hallituksen ja sen ryhmien 

jäsenille sekä piirin koordinoimaan vapaaehtoistoimintaan osallistujille 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 35 senttiä/km. Hallitus suosittaa samaa korvausperustetta käytettäväksi 

myös osastoissa. 

 

Osastojen äänimäärät piirin kokouksessa 

 

Hallitus vahvisti osastojen äänimäärät piirin kokouksessa vuonna 2017. Osastojen 

äänimäärät lasketaan 31.12.2016 tilanteen mukaan, jokaisella osastolla on 

käytössään yksi ääni jokaista alkavaa 100 jäsentään kohden. Yhteensä osastoilla 

on käytössään 244 ääntä, kuuden osaston äänimäärä laski ja yhden äänimäärä 

nousi.  

 

Ohjaus- ja kehittämisryhmien asiat 

 

Valmiustoiminnan ja sosiaalitoiminnan ohjausryhmän puheenjohtajat esittelivät 

ryhmien ajankohtaisia asioita. Myös nuorisotoiminnan kehittämisryhmän oli 

kokoontunut tammikuussa, ryhmän pöytäkirja oli lähetetty hallitukselle 

sähköpostilla.  

 

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmän puheenjohtaja Max Lindholm on henkilö-

kohtaisen esteen takia joutunut luopumaan tehtävästään. Piirin hallitus päätti, 

ettei se toistaiseksi valitse kehittämisryhmälle uutta puheenjohtajaa, asiaan 

palataan vuosikokouksen jälkeen. Sosiaalitoiminnan ohjausryhmän jäsen Salma 

Tähtivuo on eronnut ryhmän jäsenyydestä 31.12.2016. Ryhmään ei tässä 

vaiheessa valita uusia jäseniä. 

 

Piirin hallitus on nimennyt ohjaus- ja kehittämisryhmät yleiskokouskauden eli 

vuoden 2017 loppuun. Syksyn 2017 aikana hallitus päättää jatkavatko ryhmät 

nykyisessä muodossaan vai onko mahdollista järjestää toiminta uudella tavalla.  
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Jäsenmäärä 31.12.2016 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä vuoden 2016 

lopussa oli 21 762 jäsentä, laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,8 %. Koko 

maassa Punaisen Ristin jäsenmäärä laski 4,5 %.  

 

 

 

Vastaanottokeskustoiminta ja sosiaalihuoltopalvelut 

 

Lohjan ryhmäkoti ja Porvoon Karijärven ryhmäkoti lopettivat toimintansa 

31.12.2016. Tällä hetkellä valmistellaan Inkoon molempien alaikäisyksiköiden, 

Kirkkonummen Aavarannan vastaanottokeskuksen ja Raaseporin Meltolan 

vastaanottokeskuksen lopettamista. Muut kohteet sulkeutuvat 31.3., Meltolan 

toiminta päättyy 30.4. 

 

Toukokuun alusta alkaen piirin vastuulla on neljä vastaanottoyksikköä (Hanko, 

Vantaa, Kirkkonummen Evitskog ja Siuntion Harjulinna). On odotettavissa, että 

Maahanmuuttovirasto karsii vastaanottokapasiteettia kuluvan vuoden aikana. 

 

Lohjan perheryhmäkodin toiminta käynnistyi 1.1.2017. Inkoon kunta on tehnyt 

päätöksen perheryhmäkodin avaamisesta Inkooseen siten, että Punaisen Ristin 

Helsingin ja Uudenmaan piiri vastaa yksikön toiminnasta. Toiminta käynnistyisi 

huhtikuun aikana. Inkoon osalta ei ole vielä tehty sopimusta kunnan kanssa. 

 

Piirin hallituksen jäsenet tutustuvat piirin vastaanottotoimintaan ja 

perheryhmäkotiin. Hallitus vierailee maaliskuussa Kirkkonummen Evitskogin 

vastaanottokeskuksessa, Siuntion Harjulinnan tukiasumisyksikössä ja Lohjan 

perheryhmäkodissa. 

 

Henkilöstöasioita 

 

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli tammikuun lopussa 282 työntekijää, joista 

kokoaikaisia oli 180 henkilöä. Työntekijöistä piiritoimistossa työskenteli 32 

henkilöä, osa-aikaisia ensiapukouluttajia oli 38 ja vastaanottotoiminnassa 

työskenteli 133 kokoaikaista ja 64 osa-aikaista henkilöä sekä 

sosiaalihuoltopalveluissa (perheryhmäkoti) 15 kokoaikaista henkilöä. 
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Ola Nilsson on aloittanut Lohjan perheryhmäkodin apulaisjohtajana 1.12.2016, 

muu henkilökunta (15 kokoaikaista henkilöä) aloitti 1.1.2017.  

 

Aira Suikki on valittu kurssisihteeriksi ensiapukoulutusyksikköön määräajaksi 

1.2.-31.12.2017. Määräaikainen kurssisihteeri tarvitaan laajan Sankarikoulutus 

2017 –projektin läpiviemiseksi.  

 

Maria Koskijoki on valittu projektityöntekijäksi alaikäisten turvapaikanhakijoiden 

tukiprojektiin, joka toteutetaan Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön tuella. 

Tehtävä on osa-aikainen (60 %) ja kestää vuoden 15.2.2017 -14.2.2018.  

 

Kaikki valitut henkilöt kuuluivat piirin työntarjoamisvelvollisuuden tai takaisinoton 

piiriin. 

 

Piirin vuosikokous 22.4.2017 

 

Piirin vuosikokouspaikaksi on sovittu aivan Helsingin keskustassa sijaitseva 

Tekniskan Salit, osoite Eerikinkatu 2, 6. krs, Helsinki. 

 

 

* * * 

 

 

Lisätietoja: Petri Kaukiainen, petri.kaukiainen@redcross.fi 

Tiedotteen laati: Tuula Korhonen, tuula.korhonen@redcross.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleiskokous 10.-11.6.2017 Helsingissä 

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään 10.–11.6.2017 Finlandia-

talossa, Helsingissä. Ilmoittautuminen yleiskokoukseen on alkanut ja jatkuu  

28.4. saakka. Kannattaa ilmoittautua ja varata majoitus ajoissa, hotellien hinnat 

nousevat 11.3. jälkeen. 

 

https://rednet.punainenristi.fi/Ilmoittautuminen2017 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/40716 (majoitusvaraukset) 

 

Punaisen Ristin hallituksen esitykset uudeksi toimintalinjaukseksi 2018–2020 ja 

uusiksi säännöiksi ovat lähteneet järjestökäsittelyyn. Hallitus kysyy kaikilta 

osastoilta kommentteja toimintalinjauksen ensimmäiseen luonnokseen sekä 

sääntöuudistusesitykseen. 

 

https://rednet.punainenristi.fi/Toimintalinjaus2018-2020 

 

https://rednet.punainenristi.fi/saantouudistus 

https://rednet.punainenristi.fi/Ilmoittautuminen2017
https://rednet.punainenristi.fi/node/40716
https://rednet.punainenristi.fi/Toimintalinjaus2018-2020
https://rednet.punainenristi.fi/saantouudistus
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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 7.2.2017 

 

 

Bolagisering av första hjälpen undervisningen vid Finlands Röda Kors 

 

Styrelsen för Finlands Röda Kors beslöt vid sitt möte den 27.1.2017 att skapa ett 

aktiebolag för att effektivare kunna sköta den kommersiella första hjälpen 

utbildningen. Tanken är att Finlands Röda Kors genom bolaget skall kunna 

erbjuda första hjälpen utbildning runt om i landet åt såväl privatpersoner som åt 

företag och olika samfund. Organisationens styrelse bad distriktens styrelser ta 

ett beslut om möjligt deltagande i bolaget som grundas. 

 

Grundandet av en gemensam enhet för första hjälpen utbildning gör det möjligt 

för Röda Korset att stärka sin ställning som utbildare i första hjälpen, och detta i 

sin tur möjliggör en stabil ekonomisk utveckling för distrikten. Distrikten och 

centralbyrån flyttar över sin medelinsamlande första hjälpen utbildning till det nya 

bolaget. Tanken är att den nya enheten också skall kunna vara till nytta då 

avdelningarna ordnar första hjälpen kurser. Det är inte meningen att den nya 

enheten skall konkurrera med avdelningarna. 

 

Distriktets styrelse beslöt att gå med i det nya bolaget som delägare, och gav 

distriktsstyrelsens ordförande och distriktets verksamhetsledare fullmakt att sköta 

de förberedelser och fatta de beslut som behövs.  

 

Alla distrikt inom Finlands Röda Kors fattar beslut om sin medverkan i det nya 

bolaget innan den 31.3.2017. Styrelsen för Finlands Röda Kors beslutar om 

grundandet av bolaget vid sitt möte i april 2017. 

 

Reseersättningar för förtroendevalda och frivilliga 2017 

 

Distriktets styrelse beslöt att förtroendevalda och frivilliga som har rätt till 

reseersättning ersätts med 35 cent per kilometer från och med den 1.3.2017 ifall 

det inte finns lämpliga allmänna kommunikationsmedel att tillgå. 

Rekommendationen är att man i mån av möjlighet använder sig av allmänna 

kommunikationsmedel. Ifall det inte finns möjligheter till det så kan man på 

förhand komma överens om att bilresa ersätts med nämnda kilometerersättning. 

Styrelsen rekommenderar att man inom avdelningarna använder sig av samma 

ersättningssystem. 

 

Distriktets årsmöte den 22.4.2017 

 

Distriktets årsmöte kommer att hållas i Helsingfors centrum på Tekniskan salit, 

Eriksgatan 2, 6:e vån. 
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Den ordinarie stämman 10–11.6.2017 

 

Finlands Röda Kors ordinarie stämma ordnas den 10–11.6.2017 i 

Finlandiahuset i Helsingfors. Anmälningsblanketten har öppnats och är 

öppen fram till den 28.4.  Det lönar sig att anmäla sig och boka 

övernattning i god tid, hotellpriserna stiger efter den 11.3. 

 
https://rednet.rodakorset.fi/Anmalning2017 

 

https://rednet.rodakorset.fi/node/40801 (inkvarteringsreservationer) 

 
Förslaget till den nya verksamhetsstrategin för 2018-2020 och förslaget 

till nya stadgar har skickats iväg för behandling inom organisationen. 

Styrelsen ber alla avdelningar om kommentarer till verksamhetstrategins 

första utkast samt propositionen om stadgereform. 

 

https://rednet.rodakorset.fi/node/38351 (veksamhetsstrategin) 

 
https://rednet.rodakorset.fi/node/38445 (stadgerefrom) 

https://rednet.rodakorset.fi/Anmalning2017
https://rednet.rodakorset.fi/node/40801
https://rednet.rodakorset.fi/node/38351
https://rednet.rodakorset.fi/node/38445

