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TALOUDEN TOIMINTAKERTOMUS
Tämä talouden toimintakertomus ei ole kirjanpitolain 3.luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus.
YLEISTÄ
Tilikauden 2021 tulokseksi on muodostunut 21.513,14 euron ylijäämä. Vuonna 2021 olivat kuntavaalit ja jo
budjetointivaiheessa ylijäämää ennakoitiin muodostuvan 10 662 euroa.
Poistot koneista ja kalustoista on suoritettu 25 %:n jäännösarvopoistojen mukaisesti.
KULUT
Järjestötoiminnan kulut olivat 91.206,77 euroa. Järjestötoiminnan kuluissa on laskua edelliseen vuoteen
verrattuna -2.267,25 euroa. Kulut olivat lähes budjetoidun mukaiset toteutuman ollessa 105 %.
Varainhankinnan kulut olivat 1.515,74 euroa.
TUOTOT
Jäsenmaksutuloja kertyi 7.912,85 euroa, joka oli 692,85 euroa arvioitua suurempi. Luottamushenkilöveroja
maksettiin piirille 6.083,34 euroa, joka ylitti ennakkoon arvioidun 3283,34 euroa.
Varainhankinnan kokonaistuotto 2021 oli 20.646,19 euroa.
YLEISAVUSTUKSET
Puoluetukea piirijärjestölle maksettiin vuonna 2021 91.936,00 euroa.
PÄÄOMAKULUT
Piirijärjestöllä ei ole lainaa rahalaitoksilta eikä puolueen sisäistä velkaa.
31.12.2021 piirijärjestöllä ei ollut lainaa rahalaitoksilta.
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TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta
Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varsinainen toiminta / Järjestötoiminta yhteensä
Vaalitoiminta
Vaalitoiminnan tuotot
Vaalitoiminnan kulut
Vaalitoiminta yhteensä
Muu toiminta
Muun toiminnan kulut
Muu toiminta yhteensä
Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot
Varainhankinnan kulut
Muut kulut
Varainhankinnan kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Yleisavustukset
Tilikauden yli/alijäämä

1.1. - 31.12.2021

1.1. - 31.12.2020

8.154,75

13.440,73

-53.029,29
-38.177,48
-91.206,77
-83.052,02

-51.343,64
-42.130,38
-93.474,02
-80.033,29

690,00
-7.091,55
-6.401,55
-99,74
-99,74
20.646,19

14.139,67

-1.515,74
-1.515,74
19.130,45
91.936,00
21.513,14
–––––––––––––

-637,20
-637,20
13.502,47
93.432,00
26.901,18
–––––––––––––
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TASE
Vastaavaa
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

31.12.2021

31.12.2020

552,00
552,00

552,00
552,00

1.263,50
2.163,87
3.427,37
68.368,55
72.347,92
72.347,92
–––––––––––––

1.263,50
868,48
2.131,98
64.707,89
67.391,87
67.391,87
–––––––––––––
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TASE
Vastattavaa
Oma pääoma
Ed.tilikausien yli / alijäämä
Tilikauden yli / alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

31.12.2021

31.12.2020

39.931,01
21.513,14
61.444,15

13.029,83
26.901,18
39.931,01
20.600,00
20.600,00

5.376,86
5.526,91
10.903,77
10.903,77
72.347,92
–––––––––––––

1.426,32
5.434,54
6.860,86
27.460,86
67.391,87
–––––––––––––
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LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA, Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksen esitettävistä tiedoista
1753/2015) mikroyrityssäännöstöä.
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman muutokset
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä

2021

2020

39.931,01
21.513,14
61.444,15

13.029,83
26.901,18
39.931,01

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
Henkilöstö

2021

2020

1

1
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
Kirjanpitokirja

Säilytystapa

Päiväkirjat
Pääkirjat
Muistiotositteet
Myyntitositteet
Ostotositteet
Palkkatositteet
Tase-erittelyt

Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Paperitositteina, pdf-tiedostoina tai verkkolaskuina Fivaldi-järjestelmässä
Paperitositteina
Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
2
5
6
8
17
35
60

Suoritukset
Ostolaskut
Maksut
Pkviennit
Autom.kirjaukset
Danske (TITO)
Myynninhallinta
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Rovaniemellä ____. päivänä __________ kuuta 2022
Lapin Sosialidemokraattinen Piiri r.y.
Piirihallitus
______________________
Maria-Riitta Mällinen
puheenjohtaja

______________________
Martti Rauhala
1.varapuheenjohtaja

______________________
Paulus Toropainen
toiminnanjohtaja

______________________
Maria Viinikka
2. varapuheenjohtaja

______________________
Satu Honkonen
jäsen

______________________
Eemeli Kajula
jäsen

______________________
Sakari Silén
jäsen

______________________
Keijo Ruonala
jäsen

______________________
Eino Meriläinen
jäsen

______________________
Kalle Huusko
jäsen

______________________
Anniina Kumpula
jäsen

______________________
Eira Setälä
jäsen

_______________________
Marjo Rundgren
jäsen

______________________
Asta Väisänen
jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Helsingissä _____. päivänä ___________ kuuta 2022

__________________________
Lotta Kauppila, KHT
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

myndighed til at underskrive
repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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Lapin Sosialidemokraattinen Piiri ry
Toimintakertomus vuodelta 2021
Piirin hallinto
Tavoite: : Piirihallitus on aktiivinen ja keskusteleva lainmukainen toimielin, joka käy
keskustelua SDP:n toiminnasta Lapissa, valmistautuu sote-uudistuksen mukana tuomaan
uuteen poliittiseen rooliin ja vastaa poliittisen ohjelman valmistumisesta vuoden 2021 aikana.
Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi: Piirihallitus päättää vuoden alussa
kokoontumisista ja toimintansa tarkoituksesta sekä tavoitteista. Piirihallituksen jäsenet
(jäseniä) osallistuu Pohjoisten piirien hallituksen yhteiseen tapaamiseen Lapissa 16.19.9.2021. Lisäksi piiri järjestää sääntömääräiset piirikokoukset 24.4. ja 27.-28.11.
Toteutuneet tavoitteet: Piirihallituksen toimintaa sävytti edelleen jatkuva koronatilanne,
joten läsnäolokokouksia ei päästy järjestämään ennen syyskuuta 2021. Piirihallituksen jäseniä
osallistui vaihtelevasti pohjoisten piirien hallitusten yhteiseen tapaamiseen Pyhätunturilla
16.-19.9. ja sen kokouksen tiimoilta jatkettiin vuoden 2022 toiminnan suunnittelua. Vuoden
2021 aikana piirihallitus käsitteli ja valmisteli piirikokoukselle esitettäväksi Lapin
Sosialidemokraattisen Piirin vaaliohjelman hyvinvointialuevaaleihin ja lisäksi poliittisen
ohjesäännön hyvinvointialuevaaleihin. Syyspiirikokous hyväksyi molemmat asiakirjat
sääntömääräisessä kokouksessaan 27.-28.11. Luostolla.
Koulutus
Tavoite: Jokainen kuntavaaliehdokas saa koulutusta ehdokkuuttaan tukemaan.
Kuntapäättäjät ja ay-liikkeen aktiivit saavat ajankohtaista tietoa kuntatalouden tilasta ja
tulevaisuudesta. Lappilaiset kuntapäättäjät ja ay-aktiivit oppivat ymmärtämään toistensa
tilanteita kunnissa. Piirin alueella toimivien puolueosastojen jäsenistä saa tietoa
ajankohtaisista aiheista esim. maakuntavaaleihin liittyen.
Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi: Piiri järjestää alkuvuodesta etäkoulutussarjan
kuntavaaliehdokkaille. Koulutukset tallennetaan ja lähetetään ehdokaslistojen varmistuttua
jokaiselle ehdokkaalle piilotettuna viestinä. Syyskuussa piiri järjestää kuntatalouskoulun ja
työelämäseminaarin yhteistyössä ay-toimijoiden kanssa. Piiri järjestä piirikokousten
yhteyteen seminaareja ajankohtaisista aiheista ja erityisesti maakuntauudistuksesta.
Toteutuneet tavoitteet: Kuntavaaleja ajatellen Lapin Sosialidemokraattinen Piiri toteutti
etäkoulutussarjan TEAMS-sovelluksen kautta. Koulutukset järjestettiin 24.2. ja silloin
alustajana oli Sirpa Paateron erityisavustaja Minna Salminen aiheena Kunnan toiminta ja
talous. 1.3. aiheena oli SDP ehdokkaan työkalut ja kouluttajana oli kampanjatyöntekijä Katri
Kujanpää. 10.3. aiheena oli ehdokkaan kohtaaminen ja alustajana oli Salla Saarinen Radical
Soul Oy:stä. 4.-5-9. Lapin Sosialidemokraattinen Piiri järjesti yhteistyössä TSL:n kanssa
kuntatalouskoulun Levillä. Alustajina seminaarissa olivat puoluesihteeri Antton Rönnholm,
Johanna Värmälä JHL ja Kunta-asiantuntija Jaana Koskela Lapin liitosta. Kuntatalouskoulun
tuotoksena oli aihio hyvinvointialueen poliittiseen ohjelmaan, jota piirihallitus käsitteli syksyn
2021 aikana.
Kuntavaalit 2021 ja aluevaalit 2022
Tavoite: Kuntavaalien jälkeen SDP on Lapin Vaalipiirissä vähintään 3. suurin puolue. SDP:llä
on ehdokkaita kuntavaaleissa Lapissa yhteensä 250 (vuonna 2017 ehdokasmäärä oli 239).
Lapissa käyvät ministerit ja puoluejohdon edustajat kiertävät eri puolilla maakuntaa
tasaisesti. Vaalien jälkeen ylikunnallisten paikkojen (kuntayhtymät) jaossa noudatetaan
alueellista tasa-arvoa.

Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi: Lapin Sosialidemokraattinen Piiri auttaa
kuntavaaleissa osastoja ja kunnallisjärjestöjä tarpeiden mukaisesti: tarjolla on somevideoita
paikallisiin tarpeisiin, sponsoroitua näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa kohdennetusti, apua
poliittisiin avauksiin ja ehdokashankinnassa lähinnä yhteistyössä ay-liikkeen toimijoiden
kanssa. Ensisijaisesti tarkoitus on tukea tarpeiden mukaan niin, että tuki on hyödyllistä.
Vaalien jälkeisissä kuntayhtymien luottamuspaikkajaossa noudatetaan 22.4.2020
piirihallituksessa hyväksyttyä ylikunnallisten paikkojen pelisääntöjä.
Toteutuneet toimenpiteet ja tavoitteet: Kuntavaalien jälkeen SDP on Lapissa 3. suurin
puolue. Ehdokasmäärässä tavoitteesta jäätiin kokonaismäärän ollessa 210 ehdokasta.
Koronan takia vierailuja ei tullut toivotusti. Alkuvuodesta 2021 Niina Malm vieraili
Sodankylässä, Ivalossa ja Utsjoella ja Matias Mäkynen Kittilässä ja Muoniossa. Kesäkuussa
2021 Sanna Marin vieraili Rovaniemellä. Vaalien jälkeen käydyt kuntayhtymien paikat saatiin
jaettua ja alueellinen tasa-arvo on toteutunut. Maakuntavaltuuston jäseniä on Rovaniemeltä,
Kemistä, Torniosta, Sallasta ja Muoniosta. Pelastuslautakunnassa jäseniä on Kemistä ja
Utsjoelta. Lapin koulutuskuntayhtymä REDU:n hallituksessa on jäsenet Rovaniemeltä ja
tarkastuslautakunnassa Kolarista. Ehdokashankintaa tehtiin tarpeen mukaan ja apua saatiin
ay-toimitsijoilta hankintaan. Syksyllä 2021 Lapin Sosialidemokraattinen Piiri nimesi
yhteistyössä puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen kanssa yhteensä 73 ehdokasta Lapin
hyvinvointialuevaaleihin.
Puolueen jäsenten osallisuus SDP:n toimintaan Lapin alueella
Tavoite: SDP:n jäsenet Lapissa kokevat olevansa osallisia ja pystyvät vaikuttamaan SDP:n
toimintaan Lapissa.
Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi: Lapin Sosialidemokraattinen Piiri aloittaa
maakunnallisen poliittisen ohjelman valmistelun niin, että se on hyväksyttävänä
syyspiirikokouksessa 2021. Poliittisen ohjelman valmisteluun kutsutaan mukaan kaikkia
lappilaisia puolueen jäseniä. Piiri järjestää puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen
puheenjohtajatapaamisia neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa kutsuu tapaamisiin
alustamaan puoluetoimiston väkeä ja/tai ministerien avustajia.
Toteutuneet tavoitteet: Maakunnallinen poliittinen ohjelma on jäänyt valmistelematta ja sen
sijaan piirihallitus valmiseli syyskuun seminaarin pohjalta piirikokoukselle hyväksytyksi
vaaliohjelman hyvinvointialuevaaleihin. Poliittisen ohjelman valmistelun aloitustapahtuma
pidettiin 4.-5.9. Levillä ja sitä oli valmistelemassa n. 40 puolueen lappilaista jäsentä.
Puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen tapaamisia järjestettiin kaksi kertaa vuoden 2021
aikana. Helmikuussa järjestettävään tapaamiseen osallistui puoluesihteeri Antton Rönnholm.
Vuoden 2021 aikana piiri pyysi esityksiä ylikunnallisiin paikkoihin ja kommentteja
hyvinvointialueen poliittiseen ohjelmaan. Esityksiä tuli ilahduttavasti, mutta kommentteja
osastoilta saatiin varsin vähän.
Muita asioita
Lapin Sosialidemokraattisen Piirin alueelle liittyi vuonna 2021 35 uutta SDP:n jäsentä.
Vuonna 2020 uusia jäseniä liittyi 24. Syyskuussa 2021 SDP toteutti jäsenkyselyn, jossa
kysyttiin myös palautetta piirien toiminnasta. Lapin osalta tyytyväisyys piirijärjestön
toimintaan arvioitiin asteikolla 1-5 arvosanalla 3.0 (vuonna 2020 arvosana 2.7) . Osana
jäsenkyselyä vastaajilta on kysytty suositteluindeksiä (NPS-indeksi). Vuoden 2021 kyselyssä
Lapin Sosialidemokraattisen piirin NPS-indeksi oli +65 (vuonna 2020 +43). Valtakunnallisesti
SDP:n osalta suositteluindeksi oli vuonna 2021 +52 ja vuonna 2020 +44. (Asteikko -100-100)
Vuonna 2021 kyselyyn vastasi 100 SDP:n lappilaista jäsentä ja vuonna 2020 kyselyyn vastasi
67 lappilaista SDP:n jäsentä.

