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1. Inledning 

1.1 Riktlinjer för ägarskap och ägarstyrning 

Ägarskap är ett sätt att förverkliga organisationens grundläggande syfte och 

utveckla dess verksamhet. Ägarskap är ett verktyg som ska vara 

ändamålsenligt och skapa mer operativt och ekonomiskt mervärde än 

ordnande av verksamhet och organisationsverksamhet.  

 

Uppgiften med linjedragningen om ägarskap är att beskriva de situationer där 

ägarskap är ett bra alternativ, samt ge riktlinjer för hur ägarskapet ska 

organiseras i olika situationer. 

 

I linjedragningen om ägarskap fastställs förfarandena för utveckling, styrning 

och övervakning av verksamheten i fall där man har beslutat att förverkliga 

någon verksamhet genom ägarskap. Ägarstyrningen kan delas in i en allmän 

del som gäller alla enheter som ägs av organisationen och mer detaljerade 

enhetsspecifika instruktioner för ägarstyrning. 

 

1.2 Bakgrund och principer som styr verksamheten 

 

Finlands Röda Kors är en humanitär biståndsorganisation vars syfte är att 

hjälpa de mest utsatta i Finland och utomlands, i enlighet med den 

internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens grundläggande 

principer skydda människors liv och hälsa samt försvara människovärdet och 

de mänskliga rättigheterna under alla omständigheter. Organisationens uppgift 

är att stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser 

såväl i fredstid som under krig och väpnade konflikter. 

 

Röda Korset har enligt sina regler en särskild skyldighet att upprätthålla 

beredskapen för kriser och undantagssituationer. Denna skyldighet gäller all 

verksamhet oberoende av hur den är organiserad. 

 

Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening som stöder myndigheter. 

Föreningens rättsliga särställning i Finland föreskrivs genom lag (238/2000) 

och republikens presidents förordning (FRK-förordning, 827/2017) som 

utfärdats med stöd av den.  

 

Finlands Röda Kors verksamhet styrs av Röda Korsets och Röda halvmånens 

sju grundläggande principer (FRK-förordningens 8 §): humanitet, opartiskhet, 

neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet och enhet. 

 



 

2 (7) 

All verksamhet inom Röda Korset, oberoende av ägandeform, måste följa 

dessa grundläggande principer.  

 

1.3 Verksamhetsstrategi 

 

Finlands Röda Kors ordinarie stämma godkänner organisationens 

verksamhetsstrategi för tre år i taget. Verksamhetsstrategin bestämmer 

organisationens huvudmål som fokuserar på att hjälpa i krissituationer och 

upprätthålla beredskapen för att hjälpa i Finland och utomlands, stärka hälsa, 

välbefinnande och gemenskap samt att delta i en inflytelserik samhällsdebatt.  

 

Styrelsen preciserar sin ägarstyrning varje period för ordinarie stämma i 

enlighet med den gällande verksamhetsstrategin.  

 

2 Ledning och styrning inom Finlands Röda Kors 
 

Finlands Röda Kors högsta beslutande organ är den ordinarie stämman, som 

sammanträder vart tredje år. Vid den ordinarie stämman väljs organisationens 

styrelse som leder verksamheten i organisationen. Vid den ordinarie stämman 

väljs dessutom organisationens fullmäktige, som nationellt övervakar 

organisationens verksamhet, ekonomi och förvaltning.  

 

Finlands Röda Kors organisation (organisationsenheter) består av centralbyrån 

och tolv distrikt med avlönad personal, samt avdelningar som huvudsakligen 

består av frivilliga aktörer. Organisationens styrelse, generalsekreteraren och 

centralbyrån bildar tillsammans med centralbyråns institutioner 

centralförvaltningen.  

 

Organisationens styrelse har till uppgift att bl.a. säkerställa att organisationens 

verksamhet är organiserad på ett ändamålsenligt sätt, att besluta om 

ordnandet av organisationens verksamhet i en lämplig juridisk form, samt att 

besluta om ägarstyrningen av de företag som ägs av organisationen. I 

ägarskapslösningarna ligger beslutsfattandet och verkställande makt således 

alltid hos organisationens styrelse, även i de fall där centralförvaltningen inte 

deltar i den egentliga verksamheten. 

 

Styrelsen kan grunda tre institutioner under centralbyrån, vilka i januari 2021 

är: Blodtjänst, återvinningsvaruhuskedjan Kontti och De ungas skyddshus. 

Dessutom äger centralbyrån och distrikten tillsammans Punainen Risti Ensiapu 

Oy, som är organiserat i bolagsform.  

 

Grundandet av institutioner som är underordnande distrikt eller avdelningar 

ska godkännas av organisationens styrelse. Om distrikt och avdelningar, med 

tillstånd av organisationens styrelse, grundar institutioner under dem, utser de 

institutionernas ledningsgrupper och beslutar om deras verksamhet.  

 

3  Principer för riktlinjer för ägarskap 
 

Finlands Röda Kors verksamhet bygger på frivillighet, och mötet mellan den 

hjälpbehövande och den frivilliga står i centrum.  

 

Den allmännyttiga verksamheten i enlighet med organisationens syfte ska 

ordnas som en faktisk verksamhet, som genomförs av de olika 

organisationsenheterna utgående från lagen och förordningen om Finlands 

Röda Kors samt organisationens regler. På så sätt bestäms utvecklingen 
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relaterad till verksamheten, organens uppgifter och ansvar samt 

tillsynsansvaret på grundval av ovanstående bestämmelser. 

 

Om organisationen bedriver näringsverksamhet eller om verksamheten i 

organisationen som tidigare ansetts vara allmännyttig blir näringsverksamhet, 

ska verksamheten ordnas på ett sådant sätt att den inte äventyrar 

organisationens grundläggande uppgifter eller allmännyttan av den egentliga 

verksamheten. I en konkurrenssituation ska verksamhetsförutsättningarna för 

näringsverksamheten tryggas, och ägarstyrningen av näringsverksamheten 

genomföras på ett sådant sätt att styrelsen för organisationen effektivt kan 

genomföra ägarstyrningen i olika ägandeformer utgående från linjedragningen 

om ägarskap. 

 

Utvecklingen av verksamhet som bedrivs som en separat juridisk person, 

organens uppgifter och ansvar samt tillsyn bestäms i första hand utgående från 

bolagslagstiftningen om ägandeformen. Organisationens styrelse genomför 

ägarstyrning i förhållandet till en separat juridisk person utifrån denna 

linjedragning om ägarskap. 

 

Olika ägandeformer kan endast användas om följande villkor är uppfyllda:  

 

1. Utnyttjandet av ägandeformen, direkt eller indirekt, ger mervärde till 

utförandet av den grundläggande uppgiften, särskilt för att upprätthålla 

Finlands Röda Kors beredskap. Mervärde kan uppstå: 

 

- ekonomiskt, då tyngdpunkten ligger på medelanskaffning  

- strukturellt, då man med hjälp av den professionella verksamheten 

upprätthåller grundstrukturer för hjälpverksamhet 

- genom kunnande, då man med hjälp av den professionella 

verksamheten utvecklar verksamheten och upprätthåller expertisen. 

 

2. Verksamhetsformen (enheten) är en sådan där frivillighet inte är det 

huvudsakliga sättet att bedriva verksamheten. Dessa är huvudsakligen: 

  

- medelinsamlingsverksamhet (inte nödvändigtvis någon direkt 

kontakt med hjälpbehövande) 

- verksamhet som bistår myndigheterna (den hjälpbehövande möter 

yrkespersoner). 

 

3. Genom ägande kan verksamheten ordnas på ett ekonomiskt och operativt 

lönsamt och hållbart sätt. 

 

Samtidigt ska organisationens styrelse vid beslut om ordnandet av 

verksamheten, genom att använda olika ägandeformer se till att den har ett 

godtagbart ägarstyrningssystem som lämpar sig för den valda formen. 

 

Om verksamheten ordnas i enlighet med en bolagsmodell, ska organisationens 

styrelse se till att den ges möjlighet att fylla rollen, antingen genom 

ägarunderlaget eller föredrag och bolagsordning, som anges i organisationens 

stadgar som beslutande organ för organisationens ägarstyrning.   

 

3.1 Val av ägandeform för en enhet 

 

En aktiebolagsmodell är mest lämplig när verksamheten har en 

medelinsamlingsdimension, det vill säga är avsedd att generera medel som 

kan användas för att ordna annan verksamhet. Ordnande av vinstdrivande 

verksamhet som aktiebolag överensstämmer med andan i aktiebolagslagen 
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och mekanismerna för styrning och övervakning av verksamheten är klart 

definierade i lagen. Detta främjar principerna om god förvaltning och 

verksamhetens transparens. 

 

När verksamheten i sig är allmännyttig till sin natur och inte avsedd att 

generera vinst för att stödja annan verksamhet, är en institutionsmodell det 

primära alternativet. Då är verksamheten en del av organisationens juridiska 

helhet och allmännyttan betonas ytterligare. Icke-vinstdrivande verksamhet 

kan ordnas i aktiebolagsform i sådana fall där yttre faktorer kräver detta.  

 

All verksamhet som ordnas med en särskild ägandeform måste vad avkastning 

på eget kapital beträffar åtminstone ha som mål att verksamhetens kontinuitet 

kan tryggas. 

 

I enlighet med FRK-förordningen beslutar organisationens styrelse vilken 

ägandeform som är mest ändamålsenlig i varje enskilt fall. Av vägande och 

befogade skäl kan man göra ett annat val än vad huvudregeln ovan 

förutsätter.  

 

 

4. Principer för ägarstyrningen 
 

4.1 Principer för ägarstyrningen som gäller för alla enheter 

 

Ägarskapet styrs aktivt och ansvarsfullt, och organisationens kapital ska 

användas effektivt.  

 

Målet med ägarstyrningen är att de olika organens roller i olika skeden av 

beslutsfattandet ska vara tydliga och stödja målen för verksamheten. 

 

4.1.1 Rollen för Finlands Röda Kors styrelse 

 
Finlands Röda Kors styrelse fungerar som organisationens representant när 

verksamheten ordnas enligt aktiebolagsmodellen, eller när det är fråga om en 

institution under centralförvaltningen. Styrelsen tar då ställning till bland annat 

följande frågor: 

 

Grundande och nedläggning av enheten, försäljning av andelar och andra 

förändringar i ägarskapet. 

 

Grundandet av enheten föreslås av generalsekreteraren. Innan enheten grundas 

ska styrelsen låta göra en utredning som innehåller exempelvis: 

 

- motiveringar till varför verksamheten behövs 

- affärsplan, lönsamhet och finansieringsmodeller som motiverar 

enhetens ekonomiska verksamhet 

- förslag om enhetens verksamhetsmodell, organisation och centrala 

personalresurser. 

 

Om centralbyrån är delägare i verksamhet med aktiebolagsform, ska det ha 

majoritetsandel i bolagets beslutsfattande. 

 

Rätt att använda Röda Korsets symbol och ersättning för detta 

 

Röda Korsets symbol och kännetecken får i princip användas i verksamhetens 

kundgränssnitt endast om enheten till 100 procent ägs av Finlands Röda Kors 
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organisationsenheter och centralförvaltningen deltar i verksamheten. 

Organisationens styrelse kan ställa villkor för användningen av symbolen och 

kännetecknet.  

 

Organisationens styrelse kan i undantagsfall bevilja rätt att använda 

kännetecknet även i sådana fall där centralförvaltningen inte är den del av 

verksamheten. Även då måste ägarskapet till 100 procent ligga hos Finlands 

Röda Kors övriga organisationsenheter. 

 

Centralbyrån har rätt att ta ut en ersättning för användning av symbolen. 

Ersättningsbeloppet fastställs av organisationens styrelse från fall till fall. 

 

Principer för sammansättningen av enhetens beslutandeorgan 

(styrelse/ledningsgrupp) 

 

Enhetens styrelse (aktiebolag) eller ledningsgrupp (institution) ska bestå av 

representanter för både ägare och expertorgan. Ägarna (i regel 

organisationsenheterna) ska ha en majoritet av sammansättningen (t.ex. fyra 

av sju ledamöter) och organisationens styrelse ska se till att 

sammansättningen har tillräcklig kompetens inom såväl branschen som 

ekonomi och förvaltning. Vid val av ledamöter till styrelsen eller 

ledningsgruppen ska organisationens styrelse säkerställa att de valda 

personerna känner organisationen och principerna och målen för dess 

ägarstyrning. 

 

Styrelsens/ledningsgruppens ordförande bör ha gedigen expertis inom 

enhetens verksamhetsområde och/eller motsvarande styrelsearbete. Den 

ordförande som väljs ska ha stöd av organisationens styrelse, även i de fall där 

valet sker enligt aktiebolagslagen och bolagsstämmans beslut. 

 

Vid personval följs den internationella rödakors- och 

rödahalvmånefederationen riktlinjer för främjande av jämställdhet. 

 

Principer för gott styre samt intern övervakning och riskhantering 

 

Oberoende av ägandeform ska enheten följa de lagar som styr Röda Korsets 

verksamhet, aktiebolagslagen till relevanta delar, andra 

myndighetsbestämmelser samt instruktioner i enlighet med de anvisningar och 

linjedragningar som utfärdats av organisationens styrelse om principer för gott 

styre, intern övervakning och riskhantering. 

 

Principerna för belöningssystemet 

 

Eventuella belöningssystem för enhetens ledning som anknyter till enhetens 

verksamhet måste godkännas av organisationens styrelse. De högsta möjliga 

summorna för de arvoden som betalas ut måste tydligt komma fram i 

förslaget. 

 

En förutsättning för belöningar är att enheten som helhet har uppnått ett 

ekonomiskt och operativt mål som godkänts i förväg, och att enhetens 

verksamhet följer organisationens principer. Dessutom kräver utbetalningen av 

arvodet att personen som får arvodet i sin verksamhet inte har brutit mot 

organisationens principer, regler eller etiska förhållningsregler. Enhetsspecifika 

belöningssystem godkänns av enhetens styrelse/ledningsgrupp. 

 

Enhetens strategi, operativa och ekonomiska mål samt uppföljning av dessa 
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I enlighet med verksamhetslinjedragningen som gäller under varje period för 

ordinarie stämma, tilldelar organisationens styrelse varje enhet de mål som 

styr dess verksamhet. Enhetens strategi och detaljerade mål godkänns av 

enhetens styrelse/ledningsgrupp på grundval av linjedragningen från 

organisationens styrelse. Enheternas strategier och mål bifogas som en del av 

denna linjedragning om ägarskap.  

 

Enhetens verkställande direktör/direktör rapporterar årligen till 

organisationens styrelse om genomförande, resultat och verksamhet av 

enhetens strategi med tillräcklig och korrekt information. Till styrelsen 

rapporterar man även om verksamheten även vid sådana enheter där 

centralförvaltningen inte deltar. Dessutom ska betydande avvikelser som 

påverkar en godkänd budget rapporteras omedelbart till organisationens 

styrelse. 

 

Enheterna ska särskilt rapportera till styrelsen och organisationens 

generalsekreterare om all sådan verksamhet som kan påverka organisationens 

allmännyttiga ställning, eller som kan vara betydelsefullt för upprätthållandet 

av hela organisationens beredskap, kompetensutveckling, anseende eller 

riskhantering.  

 

Övriga ärenden 

 

Dessutom ska styrelsen för organisationen, oavsett ägandeform, höras i 

följande ärenden: 

 

- anställning och uppsägning av enhetens direktör 

- betydande ekonomiska åtaganden såsom investeringar (mer detaljerad 

definition i de enhetsspecifika godkännandebefogenheterna eller 

instruktionerna) 

- försäljning och köp av enhetens fasta egendom 

- principerna för dividendutdelning. 

 

Vid användning av aktiebolagsmodellen, ska ovan nämnda ärenden antecknas i 

bolagets aktieägaravtal som ärenden där organisationens styrelse ska höras 

som en del i beredningen av ärenden innan beslut fattas. 

 

4.1.2 Enhetens styrelses/ledningsgrupps roll 

 

Organisationens styrelse godkänner ledningsgruppernas instruktioner för 

institutionerna den äger, där man bestämmer ledningsgruppens befogenheter, 

stadgarna om delegering samt ledningsgruppens antal och expertis. 

Instruktionerna bifogas som en del av denna linjedragning om ägarskap. 

Generalsekreteraren har alltid närvaro- och yttranderätt i ledningsgrupperna, 

om hen inte är ledamot i ledningsgruppen.  

 

Styrelsen i en enhet med aktiebolagsform fattar beslut om bolagets strategiska 

mål och fastställer den strategi som ska följas inom de ramar som bestäms i 

linjedragningen av organisationens styrelse. Styrelsen väljer enhetens direktör. 

 

Arbetsuppgifterna för styrelsen i en enhet med aktiebolagsform bestäms i 

aktiebolagslagen, bolagsordningen samt vid behov i styrelsens arbetsordning.  

 

Ledningsgruppen för en institution som är underställd Finlands Röda Kors 

centralförvaltning ansvarar för institutionens verksamhet i enlighet med en 

verksamhetsplan och budget som godkänts av organisationens styrelse. 

Ledningsgruppens ansvar bestäms närmare i institutionens instruktioner.  
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Ledningsgruppen för en institution som är underställd ett distrikt eller en 

avdelning, ansvarar för institutionens verksamhet i enlighet med en 

verksamhetsplan och budget som godkänts av distriktets eller avdelningens 

styrelse. Ledningsgruppens ansvar bestäms närmare i institutionens 

instruktioner.  

 

4.1.3 Rollen för enhetens (verkställande) direktör 

 

Arbetsuppgiften för enhetens direktör/verkställande direktör är att ansvara för 

verkställandet av enhetens strategi, samt den operativa verksamheten i 

enlighet med instruktionerna eller bolagsordningen, och på grundval av 

ekonomi- och verksamhetsplanerna som godkänts av organisationens styrelse. 

 

4.1.4 Rollen för Finlands Röda Kors generalsekreterare 

 

Generalsekreteraren ansvarar för att bereda och presentera ärenden som berör 

inrättningar som är underställda Finlands Röda Kors centralbyrå och som ska 

behandlas av institutionens ledningsgrupp tillsammans med institutionens 

direktör.  

 

Generalsekreteraren fungerar som chef för en institutions direktör som är 

underställd centralförvaltningen, om inte instruktionerna anger att 

ledningsgruppens ordförande ska vara chef för institutionens direktör. 

 

Generalsekreteraren har närvaro- och yttranderätt i styrelserna för bolag som 

ägs av organisationen. Generalsekreteraren kan även vara medlem i styrelsen, 

men inte dess ordförande. 

 

Generalsekreterarens uppgift är att stödja och leda arbetet för enhetens 

direktör eller verkställande direktör. 

 

4.2 Enhetsspecifika instruktioner för ägarstyrning 

 

Varje enhets verksamhet reglerar deras egna instruktioner eller bolagsordning, 

de enhetsspecifika mål som organisationens styrelse fastställt.  

 

När det gäller verksamhet i aktiebolagsform bör man beakta att den högsta 

beslutande makten utövas av aktieägarna vid bolagets bolagsstämma. Finlands 

Röda Kors styrelses anvisningar om ordnandet av verksamheten behandlas 

som stadgeenliga ärenden vid bolagsstämman. 

 

 

 

Bilagor: Instruktioner för institutionerna 

Enhetsspecifika mål 

 

 

 

 

 

 


