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Riksomfattande verksamhet 
 

Den lokala avdelningen är organisationens 

representant på sin ort. Avdelningarna 

driver verksamheten huvudsakligen med 

frivilliga krafter. Deras viktigaste uppgift är 

att främja Röda Korsets ideologi och 

organisatoriska aktionsberedskap på sin 

ort, bl.a. genom att svara på akuta 

hjälpbehov inom sitt område. Organisa-

tionen har 442 lokala avdelningar (CRM-

registret 31.5.2021). Som stöd för 

avdelningarna och för den regionala 

verksamheten är landet indelat i 12 distrikt. 

Riksomfattande verksamheten stöds och 

koordineras från centralbyrån.  

 

Den högsta beslutsmakten innehas av 

ordinarie stämman, som består av med-

lemmarna och sammanträder vart tredje 

år. På ordinarie stämman väljs organisa-

tionens styrelse och övriga förtroende-

personer. 

 

Organisationens uppdrag förverkligas även 

i institutionerna: De ungas skyddshus, 

Blodtjänsten och Kontti. 

 

Dessutom äger organisationen Punainen 

Risti Ensiapu Oy i sin helhet och driver 

asylförläggningar. 

 

Ordförande: Elli Aaltonen (2020- ) 

Generalsekreterare: Kristiina Kumpula 

(2004 -) 

 

Röda Korsets frivilliga tränar vattenrening i Kalkku. (Joonas Brandt).   

Finlands Röda Kors uppdrag 
 

Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening som stöder 

myndigheter. Om föreningens rättsliga särställning i Finland 

föreskrivs i lag (238/2000) och republikens presidents 

förordning (827/2017) som utfärdats med stöd av den. 

Organisationens uppgift är att stödja och hjälpa landets 

myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som 

under krig och väpnade konflikter. Organisationen har avtals-

baserat samarbete bland annat med olika ministerier (IM, 

SHM), Försörjningsberedskapscentralen och Migrationsverket. 

 

Finlands Röda Kors, Centralbyrån, Fabriksgatan 1 a, PB 168, 

00141 Helsingfors. Telefon 020 701 2000 Fax 020 701 2310 

FO-nummer 0116988–7. 

 

 

De frivilliga är kärnan av verksamheten 
 
Var det än händer något i världen är Röda Korsets frivilliga mitt 

i katastrofen för att lindra det mänskliga lidandet. Finlands Röda 

Kors har 20 966 frivilliga med i avdelningarnas frivillig-

verksamhet, varav 3 515 är under 29 år (Statistikboken 2020).  

 

Med frivilligverksamhet eftersträvas att hjälpa och stödja 

människor att förstärka sin hälsa och sitt välbefinnande samt 

att främja mänskliga värden och en positiv inställning till 

biståndsarbete. Frivilligverksamhet kan göras 

• i grupp, individuellt eller som en engångsföreteelse på 

plats 

• på nätet 

• genom att ge ett bidrag 

• som påverkare 
 

Mer information om frivilligverksamheten: 

• Oma Röda Korset rodakorset.fi/oma  

• Webbplatsen Rednet för frivilliga rednet.punainenristi.fi  

 

 

 

 

 

 

 

•   

FINLANDS RÖDA KORS I SIFFROR 

(STATISTIKBOKEN, OM INGEN ANNAN KÄLLA NÄMNS) 

 
 

 

Medlemmar sammanlagt (CRM 31.12.2020) 73 449 

Ungdomsmedlemmar = under 29 år (CRM 

31.12.2020) 

3 915 

Katastroffondens insamlingsintäkter 2020 13,69 milj. 

Hungerdagens resultat 2020 2,07 milj. 

Bloddonationer 2020 188 294 

Deltagare i utbildning för frivilliga 2020 41 166 

Första hjälpen-kursernas kunder 2020 88 655 

De som skapat en profil i OMA Röda Korset 

(OMA 7.6.2021) 

15 244 

Frivilliga inom vänverksamheten 2020 6 380 

Vänverksamhetens klienter 2020 17 227 

De ungas skyddshus klientantal på nätet och i 

skyddshusen 2020 

6 134 

Antal medlemmar i Första hjälpen-

grupperna 2020 

2 691 

Antal personer som fått hjälp av Första 

hjälpen-jouren 2020 

3 020 

Antal personer som fått hjälp via Vapepa 

2020 (OHTO) 

4 159 

Antal frivilliga inom FRK:s larmgrupper 2020 

(OHTO) 

3 921 

Larmsituationer, psykiskt stöd och första 

omsorgen, antal hjälpmottagare 2020 (OHTO) 

2 186 

Katastroffondens bistånd i hemlandet, antal 
hjälpta (antal fall) år 2020 (rapport från 

centralbyrån) 

1 241 (159) 

Antal kunder hos Kontti 2020 1,00 milj. 

Internationella biståndsarbetare 2020 168 

 

Tilläggsinformation: rodakorset.fi, Facebook, instagram, Twitter, rodakorset.fi/oma, rednet.rodakorset.fi.  

 

http://www.rodakorset.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Tilastokirja2020.pdf
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
https://rednet.rodakorset.fi/
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Riktlinjer och anvisningar som styr verksamheten 
 

Finlands Röda Kors verksamhet styrs av organisationens stadgar. Finlands Röda Kors ordinarie 

stämma godkände 11.6.2017 nya stadgar för organisationen. Stadgarna har utfärdats med 

Republikens presidents förordning (827/2017) 1.12.2017. 

 

I verksamhetsstrategin som stämman godkänt, anges strategiska tyngdpunkter och åtgärder för 

kommande stämmoperiod. Baserat på verksamhetsstrategin godkänner organisationens styrelse 

den treåriga verksamhetsplanen, som styrelsen preciserar årligen. Frivilligverksamheten styrs 

av riktlinjen för frivilligverksamheten (2008), som bl.a. definierar skyldigheterna och 

rättigheterna för frivilliga och organisationen. Personalen och frivilliga styrs även av de etiska 

reglerna och verksamhetsanvisningarna (2016). Organisationen vill med linjedragningar och 

anvisningar säkerställa en trygg verksamhetsmiljö för de frivilliga, hjälpmottagarna och personalen.  

Till stöd för detta har organisationen anvisningar och riktlinjer mot sexuella trakasserier och 

ofredande (2020), samt anvisning om en trygg verksamhetsmiljö för minderåriga(2014) och 

en plan för likabehandling(2016). Frivilligverksamhetens program och verksamhetsformer styrs 

av programspecifika linjedragningar; riktlinjer för första hjälpen-verksamheten (2009), 

riktlinjer för välmåga och hälsa(2008), riktlinjer för skolsamarbete(2014), riktlinjer för 

ungdomar(2020) och riktlinjer för internationell biståndsverksamhet (2015). Organisatio-

nen är en stor utbildningsorganisation som utbildar cirka 60 000 frivilliga per år. Utbildningarna för 

frivilliga styrs av riktlinjerna för frivilligutbildningen (2010) och instruktionerna för 

utbildarna (2014). Organisationens riskhantering styrs av riktlinjerna för riskhantering 

(2015).  
 

Som stöd för förvaltning, planering och rapportering av verksamheten 
 

Registrering av namntecknare är stadgeenlig skyldighet i Finlands Röda Kors. Det register som 

FRK upprätthåller över personer med namnteckningsrätt motsvarar det register som Patent- och 

registerstyrelsen upprätthåller över föreningar. Avdelningens grunduppgifter och information om 

namntecknarna meddelas med en s.k. J1-blankett. Uppgifter om avdelningens övriga förtroende- 

och kontaktpersoner meddelas med en s.k. J2-blankett. Det är mycket viktigt att registerupp-

gifterna är korrekta, eftersom avdelningens registerutdrag, som ges av centralbyrån, grundar sig 

på de uppgifter som getts med J1-blanketten. 

 

Kärnan i verksamhetsrapporteringen är årsberättelsen och verksamhetsstatistiken. Info om 

verksamhetens och utbildningarnas omfattning samlas in genom statistik av avdelningarna.  

 

Organisationens verksamhet finansieras med medlemsavgifter, testamenterade och andra 

donationer, placeringsverksamhet, projektbidrag och allmänna understöd från olika ministerier och 

andra aktörer (t.ex. STEA). Organisationens internationella och nationella hjälparbete genomförs 

med medel som insamlats i Katastroffonden, t.ex. med intäkter från Hungerdagen. Katastroffonden 

sköts som separat fond åtskilt från organisationens övriga ekonomi. Användningen regleras av 

separata anvisningar. Största finansiärerna av internationella hjälpverksamheten är förutom 

Katastroffonden utrikesministeriet och Europeiska kommissionen (ECHO).  

 

I Rednets Avdelningsbyrå finns anvisningar och blanketter som stöd för förvaltning, planering och 

rapportering, bl.a. rådgivning om stadgar, avdelningens styrelses uppgifter och arbetsfördelning, 

dataskyddsanvisningar och anvisning om hur man ansöker om ett FO-nummer för avdelningen.  
 

Centrala anvisningar och blanketter som stöd för verksamheten 
 

I Rednets Avdelningsbyrå finns centrala anvisningar, blanketter, råd som stöd för verksamheten, 

bl.a. organisationens försäkringar, snabbintroduktion för frivilliga och anvisning om upp-

vaktning, de frivilligas stig och åldersstigen för ungdomsverksamheten, anvisning om sociala 

medier, tips för anordnande av tillgänglig verksamhet, anvisning för våld- och 

hotsituationer, anvisningar och blanketter för beredskapsplanering och anvisningar för 

hjälp i hemlandet osv.  

http://www.rodakorset.fi/
https://rednet.rodakorset.fi/node/47689
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Toimintalinjaus%202021-2023_SV.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/node/41612
https://rednet.rodakorset.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Policy%20f%C3%B6r%20frivilligverksamheten.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574
https://rednet.rodakorset.fi/node/26574
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/F%C3%B6rebyggande%20av%20och%20verksamhetss%C3%A4tt%20g%C3%A4llande%20sexuellt%20ofredande%2C%20antastande%20och%20utnyttjande.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/F%C3%B6rebyggande%20av%20och%20verksamhetss%C3%A4tt%20g%C3%A4llande%20sexuellt%20ofredande%2C%20antastande%20och%20utnyttjande.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/node/26425
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Yhdenvertaisuussuunnitelma%20p%C3%A4ivitys%20hyv%C3%A4ksytty%20230916-swe-FI.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Suomen%20Punaisen%20Ristin%20ensiaputoiminnan%20linjaus_sve.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Hyvinvointi-%20ja%20terveyslinjaus%20R_0.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Strategi%20f%C3%B6r%20Skolsamarbetet%20%C3%A5ren%202014-2020.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Nuorisolinjaus_SVE_1.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Nuorisolinjaus_SVE_1.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Vapaaehtoiskoulutuksen%20linjaus%202010%20R.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Valtakunnalliset%20toteutusohjeet%20vapaaehtoiskoulutukseen_sve_0.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Valtakunnalliset%20toteutusohjeet%20vapaaehtoiskoulutukseen_sve_0.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/verksamhetsstatistiken
https://rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyr%C3%A5
https://rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyr%C3%A5

