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Finlands Röda Kors i korthet

Finlands Röda Kors är en humanitär biståndsorganisation vars mål är att hjälpa de mest nödställda 
både hemma och utomlands. Organisationen är en del av internationella rödakors- och rödahalv-
månerörelsen, som bistår i katastrofer och kriser i enlighet med sina sju grundprinciper. Interna-
tionella rödakors- och rödahalvmånerörelsens globala handlingskraft grundar sig i dess neutralitet 
och suveränitet.

Finlands Röda Kors är en av Finlands största frivilligorganisationer. Dess uppgift är att värna om 
liv och hälsa i alla omständigheter, samt försvara människovärdet och mänskliga rättigheter, hjälpa 
samhällets mest utsatta för att motarbeta och lindra mänskligt lidande, samt stöda och bistå lan-
dets myndigheter både i fredstid och i samband med väpnade konflikter.

Finlands Röda Kors hjälper när katastrofer och olyckor inträffar och utbildar människor att förbere-
da sig inför dylika händelser. Organisationen uppmuntrar individer att ta hand om sin hälsa och si-
na medmänniskor. 

Administration

Den högsta beslutanderätten utövas av ordinarie stämman, som sammanträder vart tredje år. Föl-
jande ordinarie stämma samlas år 2020. I samband med stämman utses organisationens ordföran-
de och styrelse samt nämnden som leder organisationens verksamhet.

Finlands Röda Kors frivilliga är verksamma vid lokalavdelningar. Organisationen har knappa 500 lo-
kalavdelningar. De anställda vid organisationens tolv distriktsbyråer stöder frivilliga genom att hålla 
regelbunden kontakt, utbilda och organisera evenemang.

Centralbyrån koordinerar Röda Korsets biståndsverksamhet och frivilligaktiviteter på ett nationellt 
plan. Byrån ansvarar för att utveckla organisationens verksamhet samt för myndighetssamarbetet, 
nationella kampanjer – som Näsdagen – och internationellt samarbete. Dessutom ansvarar central-
byrån för Röda Korsets offentliga ställningstaganden och främjar organisationens värden i samband 
med beslutsfattande.  

Verksamhetsformer

• Nödhjälp i samband med inrikes olyckor
• Första hjälpen-grupper, -jourer och -utbildningar
• Vänverksamheten och stöd för närståendevårdare
• Hälsorådgivningar och annan hälsofrämjande verksamhet
• Klubbar och läger för barn
• Stöd för invandrare, mottagande av flyktingar och asylsökande
• Personefterforskningar
• Internationell katastrofhjälp och utvecklingssamarbete
• Insamlingar, kampanjer och annan medelanskaffning
• Påverkansansarbete för de mest utsatta i samhället
• Blodtjänst
• Kontti-återvinningsvaruhus
• De ungas skyddshus
• Koordinering av Frivilliga räddningstjänsten
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Finlands Röda Kors i siffror

över 30 000 frivilliga 
 80 000 medlemmar 
 118 000 blodgivare
 130 000 regelbundna givare

Principerna 

Humanitet

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet, arbetar interna-
tionellt och nationellt på att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv och 
hälsa och att skapa respekt för människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, sam-
arbete och varaktig fred mellan alla folk.

Opartiskhet

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning eller politiska åsikter. 
Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda.

Neutralitet

För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid något tillfälle ta 
ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller ideologi.

Självständighet

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakternas medhjälpare på 
det humanitära området och var och en är underställd sitt lands lagar, skall de behålla en oavhängighet som 
tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Frivillighet

Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp.

Enhet

I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess humanitära verk-
samhet skall omfatta hela landet.

Universalitet

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakorsföreningar har samma rät-
tigheter och skyldigheter att bistå varandra.
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Verksamhetsberättelse för året 2017

Inledning

I år firades Finlands Röda Kors 140:e jubileumsår med reformer och aktivt föreningsliv. Vårt jubi-
leumsår gick under parollen: Låt oss ge en gåva till det 100-åriga Finland. Vi utbildar tusentals hjäl-
pare på alla håll i Finland. Samtidigt främjar vi tanken om att människor hjälper tillsammans, också 
i framtidens Finland. 

Jubileumsårets budskap spreds inom hela organisationen och bland dess aktörer. Jubileumsårets hu-
vudprodukt – en intensiv hjälparkurs –resulterade i att 10 859 personer lärde sig grunderna i första 
hjälpen. Hjälteutbildningen, som ordnades i samarbete med LokalTapiola, lockade upp till 40 000 låg-
stadie-elever att gå kursen. Därtill gick 9 252 personer en kurs i livräddande första hjälpen. 

Första hjälpen är en medborgarfärdighet. För att den här parollen ska bli verklighet på alla håll i Fin-
land, organiserade vi försäljningen av första hjälpen-utbildningen på ett nytt sätt. Utbildningarnas 
marknadsföring och deras arrangemang koncentrerades på ett nationellt plan till det nya Aktiebo-
laget Ensiapu Oy. 

En annan populär aktivitet var vänverksamheten i dess alla former. Vi beställde en enkät av Taloustut-
kimus, som visade att de svarande ansåg att finländarna tar alltför lite hänsyn till människor i sin 
omgivning. Därmed blev temat för vändagens kampanj “Vi ses – vi ser”. Upp till 100 evenemang ord-
nades under parollen Vänskap ger glädje i samband med vändagen i februari.

Sätten att hjälpa och engagera sig samhälleligt förändras snabbt. Därmed utgör snabb och målgrupp-
sinriktad kommunikation och verksamhet med låg tröskel kraven för en modern frivilligorganisation. 
För att svara på kraven reagerar organisationen bland annat genom att förnya sina digitala tjänster, 
vilket berör hela organisationen. År 2017 inleddes utvecklingen av tjänsten Oma och förnyandet av 
webbplatsen. Också ett rekordantal elektroniska nyhetsbrev producerades jämfört med åren innan.

I samband med Röda Korsets ordinarie stämma godkändes den gemensamma verksamhetsstrategin 
för de följande tre åren. Stämman uttryckte sin oro över internationella krisers komplexitet och stor-
lek. Genast i början av hösten inleddes en stor biståndsinsats och en penninginsamling för människor 
som flytt Bangladesh. Därtill fortsatte situationen i Syrien att vara katastrofal. 
Syrien och Bangladesh är exempel på storleken på de invecklade kriser som Röda Korset bistår vid. 
Finländarna fortsätter att uppvisa gott exempel genom sin vilja att hjälpa. Under Hungerdagen sam-
lade vi in 2,4 miljoner euro. Nästan alla avdelningar deltog i insamlingen. Insamlingen Jul i Sinnet 
spred i sin tur julglädje till 30 000 familjer.

Under de senaste åren har det likväl blivit uppenbart att våra välutbildade hjälpare behövs också i 
hemlandet. I början av augusti fick den finländska trygghetskänslan sig en törn då en knivattack in-
träffade på gatan i Åbo. Våra frivilliga reagerade snabbt och professionellt i situationen. De bidrog 
med att skapa trygghet både på brottsplatsen och via media för alla medborgare. Ett annat exem-
pel på en konkret insats var i slutet av december, då rikligt snöfall och kyla orsakade problem i el-
distributionen i Kajanaland.
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Behovet och betydelsen av frivilligarbete verkar öka år för år. Vid sidan av första hjälpen-färdigheter 
behövs vänverksamhet i alla dess former: återkommande träffar med vänner, gemensamma evene-
mang, vänskap över webben. Vårt mål är att erbjuda verksamhet för alla samt stöd som motsvarar 
människors behov. 

Finlands Röda Kors ordinarie stämma förmedlade ett viktigt budskap genom att förbinda sig till att 
öppna sina dörrar för alla som är intresserade av Röda Korsets värderingar och verksamhet. Den fin-
ländska välfärden har uppnåtts med hjälp av föreningar och frivilliga. Många former av frivilligverk-
samhet har sedermera utvecklats till professionella välfärdstjänster som det hundraåriga Finland 
kan vara stolt över. Det är viktigt att föreningarna får ta del av strävandena att trygga människors 
hälsa och välfärd. 

Frivillighet har ett egenvärde. Föreningarna förstärker engagemang, gemenskapskänsla och demo-
krati. Finlands Röda Kors vädjar till samhälleliga aktörer för att frivillighet ska få den uppskattning 
som den är värd. Genom att stärka frivillighet ökar vi också välfärd, demokrati och delaktighet.

Röda Korsets evenemangstorg Gimis ordnades på Medborgartorget under stämmoveckan. På evenemangstorget presenterades Röda Korsets verksamhet 
genom olika temadagar. Fredagens program var i synnerhet riktat till barn.
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Aktiv rekrytering av nya frivilliga och ett tillgängligt 
stödsystem för dem är fortsättningsvis förutsättning-
en för Röda Korsets framgångsrika biståndsverksam-
het. Dessa var de praktiska faktorerna som bidrog till 
att lyckas med verksamhetsstrategin 2015–2017 med 
temat Att hjälpa ger glädje. 

Ett fungerande nätverk av avdelningar och frivil-
liga var grunden för vår verksamhet. Vi hade över 30 
000 frivilliga och över 80 000 föreningsmedlemmar. 
Trots att medlemsantalet sjunker, är mängden frivilli-
ga den samma. Nya föreningsaktiva väntar på att bli 
kontaktade snabbt, få utbildning och komma med i 
välorganiserad verksamhet. Under året har organisa-
tionen jobbat med att utveckla ett digitalt system för 
frivilliga som underlättar deras verksamhet, samt gör 
det också smidigare för medlemmar och avdelningar.

Avdelningarna har mycket varierande resurser och 
därför satsade vi på att känna igen deras behov och 
särdrag samt förse dem med stöd genom distriktens 
avdelningsfaddrar. Samarbetet mellan avdelningarna 
ökade och särskild uppmärksamhet fästes vid stöd ur 
ett beredskapsperspektiv. God administration, sam-
arbete och kommunikation är kännetecken för en väl-
fungerande avdelning, oavsett omfattningen på dess 
verksamhet.

Utvecklingen av ett datasystem för frivilliga 
inleddes

Under året inleddes utvecklingsarbetet av ett data-
system för frivilliga. Oma-systemet blir en egen tjänst 
för frivilliga. Den innehåller ett flertal funktioner, 
bland annat anmälan till verksamhetsformer, admi-
nistrering av evenemang, en plattform för vänverk-
samheten och olika kanaler för kommunikation. Ett 
IT-projekt i anknytning till detta startade i septem-
ber. Datasystemet kommer också att användas för 
att samla in information. Den del av tjänsten som till-
ägnas vänförmedlingen fick understöd av Penningau-
tomatföreningen. 

Frivilligutbildningen utvecklades

Utbildade och kunniga frivilliga är grunden för Röda 
Korsets hjälpberedskap. Kompetens är utgångspunk-
ten för högklassig biståndsverksamhet. Ett nationellt 
nätverk av avdelningar och verksamhetgrupper tryg-
gar kunnig hjälp både för nödställda och myndighe-
ter. Kunnandet stöder också frivilligas motivation och 
psykiska resurser. Stödbehovet bland frivilliga kart-
lades genom elektroniska enkäter och utbildnings-
dagar. 1500 frivilliga och medlemmar svarade på en 
enkät som kartlade åsikter om god utbildning. En-
ligt de svarande bör utbildningen vara öppen och 
interaktiv, engagerande och tidsenlig. Verksamhet-

ens grundläggande värden och principer samt annan 
baskunskap uppgavs som färdigheter som alla frivil-
liga besitter.

Utgående från detta inleddes en reform av utbild-
ningssystemet. Det här resulterade i att alla frivilliga 
får en snabb introduktion i början av sin bana som 
frivilliga. De gemensamma delarna utformades till att 
lämpa sig för så många frivilliggrupper som möjligt. 
De första nya helheterna blev klara i slutet av året.

På hösten inledde 40 nya utbildare studiehelhet-
en för utbildarutbildare. Ett treårigt samarbetsprojekt 
med Röda Korset i Ukraina inleddes för att bygga ut 
ett IHL-utbildarsystem enligt modell av Finlands Rö-
da Kors.

Ordinarie stämman godkände nya stadgar

Finlands Röda Kors högsta beslutande organ, ordi-
narie stämman, samlades i juni 10–11.6.2017 på Fin-
landiahuset i Helsingfors för att godkänna den nya 
verksamhetsstrategin för åren 2018–2020 samt de 
nya stadgarna. Målet med stadgereformen var att 
öka föreningsmedlemmarnas påverkansmöjligheter 
och jämlikhet. 

Vår ekonomiska utveckling 
sker balanserat 

Ekonomi och utvecklingsverksamhet

Räkenskapsperiodens resultat inom centralförvalt-
ningen är ett överskott på 4,6 miljoner euro. Det be-
ror främst på överskottet inom Blodtjänst. Inom de 
övriga institutionerna har utfallet varit enligt budge-
ten eller bättre. 

Centralbyråns resultat under räkenskapsperioden 
blev ett underskott, främst på grund av utvecklings-
projekten inom verksamheten. Däremot förverkli-
gades centralbyråns medelsanskaffning planenligt. 
Månadsdonatorerna var den viktigaste enskilda med-
elsanskaffningsresursen liksom under tidigare år. 
Trots den påbörjade ekonomiska tillväxten bjuder ut-
vecklingsutsikterna på placeringsmarknaden på ut-
maningar med tanke på placeringarnas avkastning. 
Som helhet sett uppnådde vi ändå det genomsnittli-
ga avkastningsmålet på 4,7 procent på årsnivå. Det är 
bara en aning lägre än vårt långsiktiga mål. 

Volymerna inom mottagningen av asylsökande 
minskade jämfört med åren 2015 och 2016. Skatte-
myndigheten har i sitt beskattningsbeslut för år 2015 
tolkat även den mottagningsverksamhet som FRK 

Grunden för vår verksamhet är välfungerande avdelningar 
och samarbetet mellan dem
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bedriver som näringsverksamhet. FRK har ansökt om 
omprövning av beslutet. Processen pågår ännu. 

Under år 2017 fortsatte utvecklingen av enhetli-
ga stödtjänster för ekonomi-, personal- och dataad-
ministration. Stödtjänsternas kvalitet förbättrades 
bl.a. genom utveckling av den interna kontrollen. In-
om ekonomiförvaltningen togs ett nytt rapporte-
ringssystem i bruk och användningen av det utvidgas 
ytterligare. Arbetsformerna och processerna inom 
ekonomitjänsterna utvecklades också. Kvaliteten för 
de centraliserade stödtjänsterna förbättrades genom 
utveckling av den interna kontrollen. 

Personalförvaltningen sysselsattes i synnerhet 
av ibruktagandet av det nya personalsystemet inom 
centralförvaltningen och distrikten. De nya verktygen 
underlättar administrationen av nya anställningsför-
hållanden. Inom it-förvaltningen förberedde man sig 
för förnyandet av pc-beståndet, varvid alla program 
som används uppgraderas till de senaste versioner-
na. Därtill förstärktes stödet till organisationens di-
gitala projekt. 

Finansförvaltningstjänsterna och banktjänsterna 
konkurrensutsattes. Tjänsterna som produceras av 
de partner som valdes i konkurrensutsättningen tas 
i bruk år 2018. 

Under den pågående stämmoperioden förbätt-
rar vi kundinriktningen, kvaliteten och innehållet för 
de enhetliga stödtjänsterna. Målet är att utveckling-
en av de enhetliga stödtjänsterna ska fortsätta inom 
de funktioner där det med tanke på organisationens 
verksamhet är ändamålsenligt. 

Riskhantering

Hantering av risker är en viktig del av vår organisa-
tions verksamhet. De mest betydande riskerna iden-
tifieras, analyseras, bedöms och hanteras på ett 
förutseende sätt. Avsikten med detta är att säker-
ställa att organisationens mål uppnås på bästa möj-
liga sätt samt att trygga verksamheten även under 
föränderliga omständigheter. 

Riskhanteringen inom vår organisation grun-
dar sig på den riskhanteringslinje som styrelsen har 
fastställt. Riskhanteringen och därtill ansluten ut-
värdering, planering och styrning av verksamheten 
ingår som en del i ledarskapet.  En förutseende och 
systematisk riskhantering stärker verksamheten, 
anseendet och förtroendet för organisationens verk-
samhetssätt.  

Ledamöter i Finlands Röda Kors fullmäktige 2017-2020: längst bak ordförandeskapet Sami Laitinen, Otto Kari och Pertti Torstila,  
i förgrunden ledamöterna Markku Suokas, Henri Backman, Eija Karine, Katja Kuusela, Marju Pihlajamaa och Outi Forsblom.
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Enhetliga stödtjänster och kontrollsystem är cen-
trala verktyg inom riskhanteringen. Vi har redan ti-
digare förenhetligat revisionsrutinerna. I alla de 
organisationsenheter där revision ska utföras enligt 
revisionslagen används den revisionssammanslutning 
som ordinarie stämman har valt på basis av konkur-
rensutsättning. 

För nästan 500 avdelningar gäller däremot på 
grund av verksamhetens omfattning verksamhets-
granskning enligt föreningslagen. Verksamhets-
granskningens genomförande är rätt vagt reglerat 
och normerat.  

År 2017 utvecklade vi vårt kontrollsystem. För 
verksamhetsgranskningen planerade vi en regional 
modell, genomförandesätt samt innehåll för gran-
skarnas utbildning. Genom att kontrollen utvecklas 
förbättras granskningens innehåll, kvalitet och rap-
portering. Därmed stöds upprätthållandet av or-
ganisationens goda anseende och det generella 
förtroendet för organisationens verksamhet på ett 
effektivare sätt. 

Skötseln av centralförvaltningens värdepappers-
placeringar, med undantag av fastighetsinvestering-
ar, har lagts ut till kapitalförvaltare som valts genom 
konkurrensutsättning. Hanteringen av risker i anslut-
ning till placeringsverksamheten görs tillsammans 
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med kapitalförvaltarnas sakkunniga. Kapitalförvalt-
ningsrapporteringen produceras i fortsättningen av 
en utomstående, i förhållande till kapitalförvaltarna 
oberoende part. 

Stödtjänster centraliserades 

Av organisationens stödtjänster förenhetligades 
tjänster i anslutning till ekonomi-, löne- och it-för-
valtning under stämmoperioden. Affärssystemet för 
ekonomiförvaltning, logistik och inköp förnyades in-
om centralbyrån, Kontti-kedjan, De ungas skyddshus 
samt inom de största distrikten. Dessutom togs ett 
nytt rapporteringssystem i bruk.  I det första skedet 
möjliggör systemet en enhetlig och dynamisk rappor-
tering av ekonomin på organisationsnivå. I framtiden 
utvidgas systemet för rapportering av funktionella 
resultat.

De redan tidigare utvecklade löneförvaltnings-
tjänsterna utvidgades att betjäna distrikten och 
centralförvaltningens enheter. År 2017 utbetalades 
genom centralbyråns löneförvaltning lönerna för 
centralbyrån och skyddshusen samt tio distrikt och 
deras flyktingförläggningar. I den centraliserade mo-
dellen ingår alla distrikt förutom Västra Finland och 
Österbotten. Antalet löne- och arvodestransaktioner 
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var i den centraliserade modellen sammanlagt 17 420, 
av vilka 8463 vid distriktsbyråerna och 8957 vid flyk-
tingförläggningarna. 

För att förenkla förvaltningen i avdelningarna ska-
pades centralt producerade tjänster, såsom bokfö-
ringstjänster och tjänster i anknytning till skötseln av 
anställningsärenden. 

Inom personalutvecklingen satsade vi  
på utveckling av arbetsförmågeledning

Ett nytt personalsystem (Mepco) togs i bruk. Sys-
temet ska vara till stöd för cheferna i deras arbete 
genom att processerna görs strömlinjeformade och 
elektroniska. 

Chefernas ledarskapsutbildning fortsatte i samar-
bete med försäkringsbolaget Ilmarinen. I utbildningen 
deltog direktörer, biträdande direktörer, chefer och 
andra personer i förmansarbete inom centralbyrån, 
distrikten, flyktingförläggningarna, De ungas skydds-
hus och Kontti-kedjan.  Utbildningen bestod av tre 
tvådagarsmoduler. Antalet deltagare i modulerna var 
i genomsnitt 95 personer. För nya arbetstagare ord-
nades utbildning.

En utvärdering gjordes om företagshälsovår-
dens samarbetsmodell och utgående från den för-
nyas verksamheten, så att den bättre än tidigare ska 
stöda arbetsförmågan och arbetshälsan.  Situatio-
nen och utvecklingen vad gäller arbetshälsan följs 

upp två gånger per år genom en kort pulsförfrågan. 
Därtill görs vart tredje år en mera omfattande per-
sonalenkät. Centralbyråns enkätresultat hade sjunkit 
något jämfört med resultaten föregående år. Som ut-
vecklingsobjekt inleddes ett treårigt projekt gällande 
arbetsförmågeledning tillsammans med försäkrings-
bolaget Ilmarinen. 

Under året gjordes ändringar i arbetslagstiftning-
en och lönesubventioneringen. Ändringen i arbets-
lagstiftningen gällde grunden för visstidsanställning. 
I statsbudgeten bestämdes kvoter, vilka begränsa-
de organisationernas användning av lönesubvention. 
Detta har i någon mån påverkat stödsysselsättning-
en inom Röda Korset. Personalenheten utbildade 
arbetstagare inom avdelningarna, sysselsättnings-
projekt och Kontti-kedjan om ärenden i anslutning 
till lönesubvention och arbetsavtalslagen. 

2015 2016 2017

Centralbyrån 188 239 284

Blodtjänst 537 504 527

Kontti-kedjan 64 64 87

De ungas skyddshus 44 44 48

Centralförvaltningen 
sammanlagt

833 786 841

Finlands Röda Kors 140-åriga historia presenterades genom jubileumsutställningar runt om i landet.
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Centralförvaltningens personal 



12

Vi stärkte vår beredskap att hjälpa

Beredskap och förmåga att agera och hjälpa i olika 
olycks- och krissituationer hör till Röda Korsets kärn-
uppgifter här hemma och ute i världen. Grunden för 
vår hjälpberedskap utgörs av nätverket av avdelningar 
och hjälpare som bildas av våra aktiva frivilliga.  

Vi har fäst särskild uppmärksamhet på bered-
skapen inom vår organisation. En orsak till detta är 
invandringen som började år 2015 och blev en krä-
vande uppgift för hela organisationen. Vår organi-
sations styrkor och svagheter kom fram tydligt. Allt 
flera frivilliga upplevde att de utför ett viktigt arbete. 
Uttrycket ”beredskapen är allas sak” konkretiserades 
då allas insats behövdes. 

På våren gjordes en utvärdering av beredskapen 
och beredskapsverksamheten. Utvärderingen base-
rade sig på självvärderingsverktyget DRCE (Disaster 
Response and Capacity Evaluation) som utvecklats av 
Röda Korset i Kanada. 

På basis av utvärderingen utkristalliserades sex 
utvecklingsobjekt: förbättrande av rollen och man-
datet, processutformning för beredskapsplanering-
en, lägesbild och beslutsfattande, mottagning av 
spontana frivilliga samt gemensamma beredskapsfo-
rum. Dessa utvecklas under de kommande tre åren.

Mera övningar och utbildning

Organisationernas betydelse som stöd för myndig-
heterna har ökat snabbt. Detta syntes bland annat i 

myndigheternas planer, såsom strategin för den inre 
säkerheten och säkerhetsstrategin för samhället. Li-
kaså ökade de gemensamma regionala övningarna. 

Vårt mål var att väcka en diskussion om hur våra 
frivilliga ska få delta mera jämlikt och regelbundet i 
regionala övningar. Vi vill också att informationsutby-
tet om sådant som man lärt sig och upplevt ska vara 
aktivt och att utvärderingen av övningarna utvecklas. 

Röda Korset deltog i två övningar till havs: Kvarken 
2.3 samt Sommarö 13 − 14.9 vid Vallgrunds sjöbevak-
ningsstation. Övningarna utvecklade vårt evakue-
ringscenters verksamhet vid en storolycka till havs 
samt vårt beredskapssamarbete i hemlandet och in-
ternationellt.  

Spetsar för vår organisations beredskap är larm-
grupperna samt deras kunnande inom första omsor-
gen, första hjälpen och psykiskt stöd. Med gemensam 
gruppledarutbildning stärkte vi också samarbetet 
mellan Röda Korsets verksamhetsformer. Utbildning 
för frivilliga erbjuds på finska, svenska och engelska.

 

Verksamheten inom den frivilliga 
räddningsverksamheten effektiverades 
genom ett nytt elektroniskt styrsystem 

Röda Korset koordinerar Frivilliga räddningstjänsten, 
till vilken hör 52 medlemsorganisationer. 

År 2017 lades fokus på aktivering av medlemsor-
ganisationerna samt klarläggning av deras uppgifter. 
På hösten arrangerades ett möte för ledningen, där 

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde Resultat 2015 Resultat 2017

Antal larmgrupper 280 297 341

Antal deltagare i larmgrupperna 3 800 4124 3190

Beredskapsplanernas täckningsgrad 82 % (2013)* 94% 89%

Effektivt hjälparbete – vi hjälper  
vid olyckor och katastrofer

Vi vill 

 • ha en effektiv beredskap för snabb respons på olyckor, kriser och katastrofer. Vi är beredda  
att hjälpa lokalt och regionalt i Finland och ute i världen,

 • minska de dödsfall, förluster och skador som katastrofer, kriser och plötsliga olyckor orsakar,

 • att människor och samhällen snabbare och bättre återhämtar sig från katastrofer och kriser. 

Mål 1.1: Bättre beredskap att hjälpa
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koordineringstjänsterna och organisationernas roll 
klarlades. På årets sista möte för centralkommittén 
fastställdes den nya instruktionen, som stöder för-
valtningens nätverksform. 

I samarbete med myndigheterna utvecklades bå-
de det regionala samarbetet och samarbetet mel-
lan organisationerna. Detta främjades bland annat 
av ILMI-övningshelheten, som på 16 orter samlade 
över 1000 deltagare från 25 organisationer. Också ett 
flertal myndigheter deltog. Tema för övningarna var 
bland annat avbrott i energi- och vattentjänster samt 
övriga tjänster i undantagsförhållanden. 

Den gemensamma verksamheten utvecklades 
också av arbetsgrupperna för efterspaning, psykiskt 
stöd och utbildning. Dessa utarbetade definitioner, 
riktlinjer och utvecklingsförslag för verksamheten. 

Vapepa började år 2017 så gott som i hela landet 
använda det textmeddelandebaserade OHTO-larm-

systemet. I slutet av året var antalet registrerade  
i systemet över 8000. Av dem hörde cirka 3000 till 
Röda Korsets larmgrupper. 

Inom projektet för frivilliga oljebekämpare in-
rättades de första regionala samarbetsgrupperna. 
Gruppledarutbildningarna som utvecklats i projektet 
testades. I Borgå övade man oljebekämpning.

Allt flera fick hjälp här hemma 

Finlands Röda Kors avdelningar hjälpte både som stöd 
för myndigheterna eller på eget initiativ. människor 
som drabbats av plötsliga olyckor. Hjälp gavs vid 
plötsliga olyckor och andra störningssituationer, vars 
inverkningar för en individ eller familj är orimliga. Mest 
i behov av hjälp var de som hade förlorat sitt hem och 
sina förnödenheter i en eldsvåda. Avdelningarna de-
lade ut 55 058 euro för hjälp i vårt eget land. Antalet 
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hjälpmottagare var 345 och hjälphändelser 132, varav 
123 var eldsvådor. Antalet anmälda frivilligtimmar var 
1000. Speciellt mycket hjälp gavs i Savolax-Karelen, 
Västra Finland och Satakunta. 

Över 2000 personer fick hjälp i anslutning 
till knivdådet i Åbo 

I Åbo centrum utfördes i augusti en massknivhugg-
ning, där två personer dog och åtta skadades. Sam-
manlagt 138 frivilliga inom psykiskt stöd höll jour på 
salutorget i Åbo, i telefonjouren i stadens socialjours-
utrymmen samt vid kriscentret som öppnades i uni-
versitetssjukhusets lokaler. 

Frivilliga kom från Egentliga Finlands, Åbolands, 
Satakuntas, Tavastlands samt Helsingfors och Ny-
lands distrikt. De mötte cirka 2400 personer. Dess-
utom öppnade De ungas skyddshus en krischatt. 
Broschyren för psykiskt stöd ”Du har varit med om 
en uppskakande händelse” utdelades i över 3500 ex-
emplar. 

Psykologernas beredskapsgrupp samarbetade 
med Åbo stads krisgrupp och hjälpte anhöriga och 
närstående till de avlidna och skadade samt ögon-

vittnen. De stödde också Röda Korsets frivilliga, flyk-
tingförläggningarnas invånare samt informationen. I 
krishjälpen deltog 16 medlemmar ur psykologernas 
beredskapsgrupp.  

Det här var den mest omfattande situationen där 
vi erbjöd psykiskt stöd år 2017. 

Psykiskt stöd vid olyckor 

Det psykiska stödet är en viktig del av all verksamhet 
inom Röda Korset. Frivilliga utbildades i psykiskt stöd 
och bland annat i att hjälpa per telefon på både fin-
ska och svenska. 

Därtill upprätthöll, koordinerade och utbilda-
de Röda Korset den nationella beredskapsgruppen 
för psykologer för den händelse att storolyckor el-
ler specialsituationer inträffar. Gruppen arrangera-
de på myndigheternas begäran psykosocialt stöd vid 
storolyckor och specialsituationer. 

Årsmötet för Röda Korsets ENPS-nätverk (Europe-
an Network for Psychosocial Support) ordnades i Hel-
singfors. Temat var innovationer inom psykiskt stöd. 
Röda Korset ordnade också utbildning i psykiskt stöd 
bland annat då det gäller hjälp till offer för sexualbrott. 

Frivilliga inom psykiskt stöd fanns på plats på Salutorget efter knivhuggningen i Åbo. På bilden Minna Ketola från avdelningen i Påmark.
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Mottagningen av asylsökande utvecklades 

Röda Korset upprätthöll i början av året 52 flykting-
förläggningar, vid vilka antalet boende var över 9100. 
Fram till slutet av året hade antalet minskat till 26 en-
heter och 4600 boende. Enheterna upprätthölls av 10 
distrikt inom Röda Korset på uppdrag av Migrations-
verket. Koordineringen av mottagningsverksamheten 
stödde förläggningarna och distrikten i utvecklingen 
av verksamheten. 

Resultaten av utvärderingen av mottagningen av 
asylsökande som inleddes i september 2015 och på-
gick i ett år kan sammanfattas till kriterier för en bra 
operation:  gott ledarskap, tydliga roller och arbets-
fördelning, gemensamma spelregler och att man för-
binder sig till dem samt lägesbild baserad på korrekt 
information och tillräckliga resurser. Annat som an-
sågs vara viktigt var att verksamheten ska basera sig 
på en plan och beakta hjälpmottagarna samt att det 
finns flexibilitet och förmåga att fatta snabba beslut. 

I enlighet med Migrationsverkets beredskaps-
plan, som uppdaterades i oktober 2016, upprätthöll 
Röda Korset sin beredskap för omfattande invand-
ring och grundande av organisationscentraler.  Cen-
tralbyrån svarade för den allmänna koordineringen 
av beredskapen, distriktsbyråerna för den regionala 
beredskapen samt för beredskapen att inleda verk-
samheten. 

På begäran av Migrationsverket utredde vi i au-
gusti alla flyktingförläggningars minimi- och max-
imikapaciteter samt antalet tilläggsplatser och 
nödinkvarteringsplatser som kan ordnas. Vi inledde 
också en planering, som resulterade i att vår orga-
nisations beredskap motsvarar den kommande land-
skapsstrukturen. Migrationsverket bekantade sig 
med logistikcentralen Kalkku 23.1. 

Antalet nya asylansökningar hölls på samma ni-
vå som den var i slutet av februari år 2016. Någon 
snabb förändring i situationen fanns inte inom syn-
håll. Röda Korset följde med situationen i avreselän-
derna och transitländerna genom information som 
organisationens nätverk och andra aktörer förmed-
lade samt upprätthöll beredskapen. Informationsut-
bytet med Röda Korset i Sverige fortsatte.

Frivilliga tog emot kvotflyktingar 

Till Finland anlände 1079 personer som utvalts i flyk-
tingkvoten och av dem var 137 nödfall. Tammerfors, 
Kuopio och Mäntsälä tog emot de största mängderna 
kvotflyktingar. Den största nationalitetsgruppen var 
syrierna – 1024 personer. 

Frivilliga fanns på Helsingfors-Vanda flygfält under 
90 dagar och tog emot grupper som sändes vidare till 
kommunerna. För mottagningen utbildades fem nya 
frivilliga samt FRK:s enhet för beredskap i hemlandet. 
På det sättet höjdes beredskapen att ta emot en stor 
mängd flyktingar på kort tid. 

Vi återupprättade familjekontakter 

Antalet påbörjade nya personefterforskningar var 
184 och gällde 513 personer som eftersöktes. Be-
handlingen av ansökningarna som kommit in år 2016 
fortsatte genom att ytterligare upplysningar skaffa-
des och meddelanden till målländerna förmedlades. 
Röda Korset förmedlade 21 meddelanden. I fotogra-
fiefterforskningen (www.tracetheface.org) publicer-
ades 61 bilder. 

De nordiska nationella föreningarnas möte hölls 
i Stockholm. Temat var utveckling av personefter-
forskningen. Bland annat testades en ny modul i 
RFLanswers-databasen, som gör det möjligt att över-
föra personsökningsuppgifter datasäkert mellan de 
nationella föreningarna.    

Centralbyrån fick ett stort antal, nästan 80 styck-
en, förfrågningar angående familjeåterförening från 
anknytningspersoner, deras företrädare, kommuner-
nas socialarbetare och flyktingförläggningarnas so-
cialvårdspersonal. 

För familjemedlemmar till kvotflyktingar som 
kommit tidigare till Finland ordnade Röda Korset re-
sor på begäran av myndigheterna och enligt avtal 
efter att familjemedlemmarna hade beviljats uppe-
hållstillstånd i Finland. 

De papperslösa fick hjälp av nätverk 

Antalet papperslösa ökade, eftersom en del av dem 
som fått negativa beslut inte vågade eller kunde åter-
vända till sina avreseländer. Röda Korset kallade sam-
man nästan 30 nätverk som var beredda på att hjälpa 
de papperslösa. Därtill ordnades utbildning bland an-
nat för vår organisations aktörer och olika nätverk. 

Verksamheten bland förvarsplacerade 
personer med utländsk bakgrund 
utvecklades

FRK:s centralbyrå förberedde inledande av moni-
torering bland förvarsplacerade personer med ut-
ländsk bakgrund. Finlands Röda Kors arrangerade 
tillsammans med Sveriges Röda Kors och Rödakor-
skommittén ett informationstillfälle för de nationel-
la föreningarna om förvarsplacering och skyddande 
av personer med utländsk bakgrund. Deltagarna kom 
från Genève och 16 nationella föreningar. 
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Över 50 000 regelbundna månadsdonatorer 
möjliggjorde effektiva hjälpinsatser

En aktiv medelsanskaffning som utvecklas kontinuer-
ligt är en nödvändig förutsättning för att kunna hjälpa 
både i det egna landet och internationellt. 

I enlighet med den av organisationsstyrelsen år 
2014 godkända investeringsplanen fokuserade vi på 
att skaffa regelbundna månadsdonatorer och på att 
utveckla tjänsterna för donatorerna. Målen i planen 
har hållits. Antalet regelbundna månadsdonatorer 
har nu nästan fördubblats till över 50 000. 

Vi har också hittat nya sätt, genom vilka vi når be-
slutsfattarna och svarar på de utmaningar som före-
tagen sätter upp för oss. 

På Hungerdagen samlades 2,4 miljoner  
euro in

Hungerdagens bössinsamling ordnades 14 - 16.9 och 
kampanjen pågick från början av september till slutet 
av oktober. Resultatet blev 2,4 miljoner euro.

Hungerdagen genomfördes av 462 avdelningar, 
det vill säga 96 procent av Röda Korsets avdelning-
ar. Antalet insamlare som deltog i kampanjen sjönk 
något jämfört med föregående år. Insamlarna var nu 
cirka 14 000. 

Den nya webbössan inbringade cirka 18 000 euro. 
Webbössan är ett bra exempel på ett nytt och funge-
rande insamlings- och donationssätt, då donatorerna 
bär allt mindre kontanter på sig. Vid sidan av det tas 
nya donationssätt i bruk, såsom donation per text-
meddelande, mobiloptimerad betalningstjänst, Mobi-
lePay-, Pivo- och Siirto-applikationerna. 

Bössinsamlingen inbringade nu bara 51 procent av 
kampanjens totala avkastning, medan den ännu år 
2010 var 78 procent. Störst var ökningen i donatio-
nerna per textmeddelande, vilka sjudubblades jäm-
fört med år 2014.

Hungerdagen fick god synlighet såväl i traditio-
nella som i sociala medier. Kampanjens hashtaggar 
#hungerdagen och #sprtakeover var under bössin-
samlingens första dag de mest använda hashtaggar-
na på Twitter i Finland. 

Värvningen av månadsdonatorer fortsatte  
i hela landet

Vår organisation värvade sammanlagt 13 557 nya må-
nadsdonatorer, av vilka organisationens egna feissa-
re fick ihop drygt hälften. Allt som allt var antalet 
månadsdonatorer sammanlagt 53 500.  

Av de nya månadsdonatorerna delade nästan 
hälften upp sitt stöd mellan verksamheten i hem-
landet och katastroffonden. Som understödsobjekt 
valde 15 procent hemlandet och 37 procent katastrof-
fonden. Katastroffondens andel som understödsob-
jekt har vuxit en aning från föregående år.   

Vi köpte också en tjänst för värvning av månads-
donatorer av ett utomstående företag, som rekry-
terade donatorer i huvudstadsregionens köpcentra. 

Företagen stödde lokalt och nationellt

För att göra företagssamarbetet mångsidigare star-
tade vi Red Cross Ambassadors-verksamheten 
(RCA-verksamheten). Syftet är att få kontaktperso-
ner för Röda Korset till företagen, där de förmedlar 
våra värden i arbetsgemenskaperna och upprätthåller 
kännedomen om Röda Korset. På så sätt underlättar 
de utvecklandet av pro bono-projekt, medelsanskaff-
ningen på sina arbetsplatser samt uppbyggandet av 
mera omfattande partnerskap. 

År 2017 ordnades tre RCA-träffar, från vilka vi fick 
bra respons. Två träffar hölls i samarbete med före-
tagspartner (Aller och Ilmarinen). Därtill ordnade vi en 
avgiftsbelagd studieresa till Kalkku. I slutet av året var 
antalet ambassadörer 90. 

Företagssamarbetet möjliggör också konkret 
stöd till den lokala verksamheten och ger möjlig-
het till riksomfattande synlighet och kampanjarbete.  
Kampanjarbetet för Rödakorsveckan och Vändagen 
gjordes med stöd av huvudsamarbetsparterna. Hu-
vudsamarbetspartner är fortsättningsvis S-gruppen 
och LokalTapiola. 

Med stöd av Accenture fortsatte hela året det 
riksomfattande projektet som gäller kartläggning av 
asylsökandes kunskaper och stöd för färdigheter i ar-
betslivet. Med hjälp av tjänsten kan man bland an-
nat svara på det nuvarande och kommande behovet 
av arbetskraft samt främja ett positivt attitydklimat.

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde 2016  2017 Mål

Antal insamlare i hela landet 
Antal regelbundna donatorer
Antal månadsdonatorer 
Avdelningar som deltar i Hungerdagen

12 000 14758 14000
130 000
53 500

96%

20 000

100%

Mål 1.2: Fler insamlare och mer pengar till hjälpverksamhet
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Accentures personal erbjöd också sitt professi-
onella kunnande för flera utvecklingsarbeten. Tack 
vare det kunde till exempel datasystemet (Oma) för 
Röda Korsets frivilliga utvecklas.

Cykelkampanjen Kedjereaktion gav ett hyggligt 
resultat, knappt 67 000 euro. I kampanjen deltog 183 
företags- och kompislag. 

Det nordiska företagssamarbetet fortsatte mel-
lan Finlands, Sveriges, Danmarks, Norges och Islands 
Röda Kors. Samarbetsgruppen träffades två gånger. 
Nordiska projekt förverkligades med BR-leksaksaffä-
rerna, Canon och klädkedjan Carlings. 

I skolorna samlade man in pengar och lärde 
sig första hjälpen

Ett nytt samarbete inleddes med LokalTapiola. 
Den till lågstadieelever (5 och 6 klasserna) riktade 
återupplivnings- eller Hjälteutbildningen genomgicks 
av 40 000 elever. Sammanlagt ordnades 1899 kurser.

Antalet skolor som deltog i Dagsverket var samma 
som tidigare, men ändå gav insamlingen bra avkast-
ning. Material för kampanjen Läsmånad beställdes iv-
rigt, men kampanjens avkastning blev anspråkslös. 

Antalet skolor som deltog i Hungerdagen ökade 
något, men insamlingens inkomster sjönk.

Insamlingen Jul i Sinnet hjälpte  
30 000 familjer

Insamlingen Jul i Sinnet ordnades för 21: a gången. I 
kampanjen lyfte man fram hur ekonomiska svårighe-
ter som upplevts i barndomen kan inverka långt in i 
vuxenlivet. Därför är målet att minska fattigdomen i 
barnfamiljer. 

Insamlingen inbringade 1,7 miljoner euro. Med 
hjälp av summan kunde ett matköpkort värt 70 euro 
ges till 30 000 mindre bemedlade barnfamiljer i Fin-
land. Insamlingen ordnades tillsammans med Man-
nerheims Barnskyddsförbund och Yle. Insamlingen 
stöddes av K-matbutikerna, Lidl och S-gruppens mat-
butiker.

Hjälp till Syrien och Östafrika

På våren inleddes insamlingen Stoppa hungern till 
följd av hungersnöden i Östafrika. Insamlingen för 
Syrien fortsatte hela året. Också insamlingen Hjälp 
dem att komma på fötter igen inleddes för att sam-
la in medel för rehabiliterande arbete på ortopedis-
ka kliniker i Syrien.  

Direktutskicken och nätbutiken utvecklades

Donationsutskicken lyckades väl. Flyktinglägren i Sy-
rien och Europa var centrala teman i kampanjerna. 
Katastroffondens donatorregister utökades syste-
matiskt, vilket innebär att utskicken är ett effektivt 
sätt att samla in medel till katastroffonden också i 
framtiden. 

Avgiftsbelagda utskick (vändagskort, storlotteri-
et, julkalendern och reflexutskicken) var likväl lyckade. 

Fortgående analys och testning av registret möj-
liggjorde riktad reklam och en ändamålsenlig utök-
ning av utskicksmängderna. Också julkortsutskicken 
utvecklades tillsammans med distrikten. Åtta distrikt 
deltog i utvecklingsarbetet. 

De etiska gåvorna förnyades året innan och döp-
tes om till Betydelsefulla gåvor. Sortimentet utöka-
des till att omfatta julmarknaden. Köparen kan nu 

Kampanjen Jul i Sinnet ordnas årligen för att stöda mindre 
bemedlade barnfamiljer.

Hungerdagens insamlingscenter byggdes upp i Helsingfors centrum.
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välja att rikta sitt stöd till frivilligverksamheten i Fin-
land eller till katastroffonden. 

På sidan oma.punainenristi.fi kan vem som helst 
grunda en egen virtuell insamling. Via webbplatsen 
gjordes bland annat märkesdags- och skolinsamlingar.

Förbättringar i kundadministrationen

En CRM-enhet grundades vid Centralbyrån. Dess upp-
gift är att systematiskt utveckla kundadministratio-
nen på alla organisationens verksamhetsområden.  
I enheten jobbar två planerare, tre assistenter och tio 
anställda i teleteamet. 

Planerarna ansvarar över systemets egenskaper, 
utbildningar och rapportering. Assistenterna svarar 
för kundservice, datalagring och telefonväxeln. Tele-
teamet jobbar med medelanskaffning. Också organi-
sationens dataskydd förbättras som bäst.

Kontti besöktes av en miljon kunder

Allt fler kunder hittade till återvinningsvaruhuset 
Kontti och var därmed en del av hjälpens kedja som 
donator eller kund. Kundmängden fortsatte att växa 
och översteg en miljon. Därtill slogs åter de tidigare 
försäljningsrekorden.

För många är Kontti en viktig kanal för att komma 
i kontakt med Röda Korset – för en del den enda kan-
alen. Återvinningsvaruhusen besöks av människor 
som inte annars deltar i organisationens verksam-
het. År 2017 utfördes för första gången en omfat-
tande kundundersökning. Den visade att Kontti hade 
lyckats överraska positivt särskilt nya kunder och i 
genomsnitt var alla kunder mycket nöjda.

För majoriteten var önskan att hitta förmånliga 
förnödenheter den viktigaste orsaken att besöka 
Kontti. Många motiverades också av att handla eko-
logiskt och göra personliga fynd. En femtedel ansåg 
att stödet för Röda Korset var den viktigaste orsaken 
att besöka Kontti.

Kontti utvidgade sin verksamhet utanför varuhu-
sen. En popup-butik, som byggdes i en container, be-
sökte exempelvis evenemangstorget i Helsingfors i 
samband med ordinarie stämman på sommaren. I slu-
tet av året testades också marknadsföring av återvin-
ningsartiklar i olika kanaler på webben.
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Arbetsgemenskapen vid Kontti fick  
godkänt betyg

Stödsysselsättningsverksamhetens ställning i sam-
hället håller på förändras och anslagen för löne-
subventioner har minskat under senaste år. Trots 
förändringarna har Kontti lyckats fortsättningsvis 
sysselsätta långtidsarbetslösa personer.

Majoriteten av dem som jobbar i varuhusen är 
fortfarande stödsysselsatta. Vid Kontti får de möj-
lighet att utveckla sin professionella kompetens och 
inspireras för sitt arbetssökande. Utgående från en-
käter är arbetsgemenskapen vid Kontti uppskattad 
och majoriteten anser att de haft nytta av att job-
ba vid Kontti.

Inkomsterna riktades till frivilligverksamhet 
och katastroffonden

Kontti söker allt effektivare lösningar för användning-
en av donationer. Textildonationer som inte går åt på 
varuhusen eller som inte uppfyller kriterierna för Rö-
da Korsets klädhjälp såldes till samarbetspartners i 
Tyskland. Dessa samarbetspartners säljer textilerna 
vidare som sådana eller använder materialet på an-
dra sätt.

Två tredjedelar av Konttis resultat riktas till att 
stöda frivilligverksamheten i Finland och en tredje-
del till katastroffonden. Därtill skickas klädhjälp till 
kris- och katastrofområden. Kontti publicerar årligen 
en egen årsrapport, som redogör för sysselsättnings- 
och affärsverksamheten i detalj.
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Under första hjälpen-gruppernas 
jubileumsår grundade man nya grupper  
och utbildade nya hjälpare 
Första hjälpen-grupperna fyllde 60 år. Detta firades 
med olika former av verksamhet. Sammanlagt 15 nya 
första hjälpen-grupper startades på olika håll i lan-
det. Ett flertal hjältekurser stödde rekryteringen av 
nya gruppmedlemmar.

På Världens första hjälpen-dag den 9.9 ordnade 
distrikten första hjälpens distriktsmästerskap med 
enhetliga kryssar i hela landet. I slutet av året pre-
mierades varje avdelning som hade en första hjäl-
pen-grupp med ett diplom för att hylla den 60-åriga 
första hjälpen-verksamheten.

Avsikten var att fira den 60-åriga verksamheten 
med första hjälpen-lägret KOMIA. Lägret måste emel-
lertid inhiberas.

Kompetensen hos cirka 3000 första hjälpen-jour-
havande tryggades under året. Grundkursen för 
jourhavande omarbetades och 208 nya jourhavan-
de utbildades på distriktens kurser. En handbok och 
nya övningsmodeller publicerades. Också kvaliteten 
på jourerna utvecklades med hjälp av en grupp av-
sedd för frivilliga, Uudistajat.

Frivilliga utbildades till att leda uppdrag inom för-
sta hjälpen, första omsorgen och mentalt stöd på en 
gruppledarkurs i Taivalkoski. Nya akuthjälpare utbil-
dades i Uleåborgs, Tavastehus, Savolax-Karelens och 
Åbolands distrikt. En nationell övningshelg ordnades 
i logistikcentret i Kalkku.

Till och med 17 avdelningar från Lapplands och 
Savolax distrikt deltog i projektet Vi klarar det till-
sammans. Avdelningarna bildade nätverk med andra 
organisationer och kommuners myndigheter. De ord-
nade evenemang med säkerhetstema och utbildning i 
anknytning till välmående. Avdelningarna utvecklade 
också sin egen beredskap för att agera vid störningar 
och olyckor tillsammans med andra aktörer. Projek-
tet fortsätter fram till april 2019 och får ekonomiskt 
stöd av Veikkaus.

Pistjouren fyllde 30 år 

Utvecklingen av pistjouren inleddes i slutet av året. 
Reformerna träder i kraft år 2018. Varje skidcentrum 
som förlängde sitt kontrakt med pistjouren premie-
rades med ett diplom.

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde Resultat 2015  Resultat 2017

Antalet medlemmar i första hjälpen-grupperna 2 973 3051 3000*

*uppskattning

Mål 1.3: Fler deltagare i första hjälpen-grupperna

I september övade gruppledarna inom första hjälpen tillsammans med myndigheterna i Taivalkoski.
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Det internationella biståndet fokuserade  
på hälsa och överlevnad av katastrofer

Våld och krig tvingade miljontals människor att fly sina 
hem. Finlands Röda Kors nödhjälp skickades bland an-
nat ut till offer för stridigheterna i Irak samt barn, kvin-
nor och män som flytt från Myanmar till Bangladesh.

Biståndsverksamheten riktades till 12 utvecklings-
länder och svaga stater. Där fokuserade verksam-
heten på hälsa och katastrofberedskap.

Hjälp till hundratals patienter i Irak

I slutet av år 2016 förvärrades det humanitära läget i 
Irak när stridigheterna om landets näst största stad 
Mosul började. Krigshandlingarna i miljonstaden av-
slutades först i juli 2017.

När stridigheterna ökade bad Internationella Rö-
dakorskommittén (ICRC) om krigskirurgiska grupper. 
Finlands Röda Kors koordinerade att hjälpen nådde 
fram från cirka tio nationella föreningar och sam-
manslutningar. Grupperna arbetade i Erbil i Kurdis-
tan, dit man förde majoriteten av de krigsskadade 
människorna.

När stridigheterna om västra Mosul började på vå-
ren arbetade grupperna som FRK koordinerade även 
i närheten av Mosul och frontlinjerna. Under cirka tre 
månaders tid opererade grupperna hundratals pa-
tienter. Med på plats fanns 16 biståndsarbetare från 
Finlands Röda Kors. Utrikesministeriet stödde verk-
samheten med 500 000 euro. Med stöd från FRK utför-

des en uppskattning om aktiviteterna i Mosul. På grund 
av detta började ICRC förnya sina snabba insatser.

Sjukhus i Bangladesh för flyktingar  
från Myanmar

I augusti utbröt våldsamheter i provinsen Rakhine 
i norra delen av Myanmar. På grund av våldet sök-
te hundratusentals människor skydd i grannlandet 
Bangladesh. Fram till slutet av oktober, dvs. under 
endast två månaders tid, korsade över en halv mil-
jon människor gränsen. Vid slutet av året var antalet 
närmare 630 000 och redan tidigare befann sig upp-
skattningsvis 300 000 människor, som flytt från My-
anmar, i området.

Finlands Röda Kors uppgift var att leverera ett 
fältsjukhus och upprätthålla dess verksamhet under 
resten av året i samarbete med Norska Röda Kor-
set. Sjukhuset inledde sin verksamhet i oktober och 
vid årets slut hade man vårdat över 12 00 patien-
ter. Sjukhuset torde fortsätta sin verksamhet under 
FRK:s ledning fram till slutet av år 2018. I slutet av år 
2017 arbetade 39 biståndsarbetare från Finlands Rö-
da Kors på sjukhuset. Utrikesministeriet stödde verk-
samheten med 400 000 euro.

Samarbete mellan Östersjön och de arktiska 
områdena

En av FRK:s betoningar inom internationellt bistånd 
var utveckling av lokal beredskap. Representanter för 

Finlands Röda Kors skickade ett sjukhus och biståndsarbetare inom 
hälsovård till Cox´s Bazar i Bangladesh för att hjälpa flyktingar från 
Myanmar. På bilden kontrollerar Inari Listo en patients mående.

Johannes Schad och Jarmo Villanen byter förband på 11-årige Yasser 
som skadats i östra Mosul.

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde 2017

Biståndsarbetarnas utlandskommenderingar 177 222

Mål 1.4: Snabb och effektiv internationell 
biståndsverksamhet
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Resultatmätningen utvecklades

Utrikesministeriet utvärderade utvecklingssamar-
betsprogrammen hos 22 organisationer som får pro-
gramstöd. Utvärderingen skedde i tre skeden, och 
FRK:s del färdigställdes i mars. 

Utvärderingen gällde för åren 2010 - 2016. Den 
bekräftade att medborgarorganisationernas arbete 
mångsidigt kompletterar Finlands utvecklingspolitik 
samt strategi för humanitär hjälp. Således är det en 
central del av det finländska utvecklingssamarbete.

Utvärderingen gav organisationerna metoder 
för att utveckla arbetskvaliteten. Vi fokuserade 
bland annat på att bättre kunna mäta utvecklings-
samarbetetens resultat. En särskild styrka hos or-
ganisationerna som får programstöd är deras dess 
internationella nätverk. FRK och det internationella 
Röda Korset är verksamma i alla steg av humanitär 
hjälp och utvecklingssamarbete: förebyggande, för-
beredelse, räddande, hjälpande, återhämtande och 
återbyggande. 

Finansieringen förnyades

Finansieringsformerna för humanitärt samarbete och 
utvecklingssamarbete fungerade sida vid sida år 2017 
bland annat i Afghanistan, Sydsudan och Somalia. 
Medborgarsamhällets kraftiga deltagande samt verk-
samhetsmodellen som baserar sig på avdelnings- och 
frivilligverksamhet stärkte ägarskapet och kontinui-
teten för programmen.

Utrikesministeriet förnyade sin finansiering. Alla 
22 programstödsorganisationer måste i juni ansöka 
om finansiering för fyra år (2018–2021). Detta orsaka-
de osäkerhet, då de preliminära besluten erhölls först 
i december. Totalt sett hölls anslagen ändå på de tidi-
gare nedskärningarnas nivå.

Stora projekt med stöd av partnerna

FRK fortsatte att utveckla samhällenas beredskap 
och att stöda sina partner. Betydelsen av finansie-
ringen från Europeiska kommissionens generaldirek-
torat för humanitärt bistånd och civilskydd (ECHO) var 
fortsatt viktig också då det gäller utveckling av part-
nerföreningarnas beredskap, inte enbart i fråga om 
humanitärt bistånd. Med ECHO:s stöd fortsatte ar-
betet i bland annat Nepal, Myanmar, Kambodja och 
Nordkorea. Dessutom utvecklades logistik och lager-
hållning i Bagdad och Erbil i Irak. 

Som gemensamma teman hade vi också främjan-
de av jämställdhet mellan könen och mångfald samt 
beaktande av olika slag av sårbarhet. Därtill beto-
nades sårbara gruppers deltagande i projekten. I en 
av utrikesministeriet gjord bedömning lyftes som ett 
positivt exempel upp till exempel att påverkningsmöj-
ligheterna för kvinnogrupper som verkade i Myanmar 
hade förbättrats. 

alla länder i Östersjöområdet samlades till ett möte 
på våren. Temat var utvecklande av beredskap och 
samarbete, i synnerhet till sjöss. På mötet forma-
des tankar kring samarbetet och om en regional pro-
jektansökan till Europeiska kommissionen.

Samarbete utövades även i tre evakueringsöv-
ningar i Finland och i Estland. Samtidigt utvecklades 
samarbetet mellan evakueringssjukhus och -cen-
ter samt utrustning till evakueringsenheter. På våren 
säkrades även Federationens (ICRC) ställning som ob-
servatör av det Arktiska rådet. Finlands Röda Kors re-
presenterar Federationen vid möten och i slutet av 
året började man reda ut Röda Korsets verksamhets-
förmåga i de arktiska områdena.

Internationellt klädbistånd skickades till Kirgizis-
tan, Mongoliet, Tadzjikistan, Chad och Ukraina, sam-
manlagt 150 876 kg. 

Säkra och hälsosamma gemenskaper  
är målet för utvecklingssamarbetet

Kärnan för Röda Korsets utvecklingssamarbete är 
utvecklingsprogrammet som finansieras av utri-
kesministeriet. År 2017 var andelen för allt flerårigt 
utvecklingsarbete 7,6 miljoner euro varav utrikesmi-
nisteriets andel var 5,4 miljoner euro. 

Utrikesministeriet var en betydande strategisk 
partner för Finlands Röda Kors.

Till följd av nedskärningar i utvecklingssamar-
betsfinansieringen minskade vi på antal mål inom ut-
vecklingssamarbete. Dessutom har FRK ökat sin egen 
andel av finansieringen. På så sätt har man kunnat 
stöda partners så att de i sin tur kan svara på beho-
ven som ständigt växer. År 2017 var vår egna andel 
(katastroffonden) cirka 18 procent av utvecklings-
samarbetet.

Vårt arbete fokuserades på 12 partnerländer

Vi fokuserade vårt arbete i synnerhet på de minst 
utvecklade länderna i världen (LDC) och svaga sta-
ter. År 2017 fokuserades arbetet till 12 partnerländer: 
Etiopien, Sydsudan, Kenya, Somalia, Elfenbenskusten, 
Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe, Afghanistan, Nepal, 
Myanmar och Kambodja.

Utvecklingssamarbetets huvudmål är att stär-
ka förmågan att klara av katastrofer och andra kri-
ser hos de mest utsatta människorna och grupperna. 
Vårt mål är säkrare och hälsosammare gemenskaper. 
Detta mål nås genom samhällsprojekt som fokuserar 
på hälsa och katastrofberedskap.

Via dessa projekt nådde FRK år 2017 över 200 000 
människor som en del av Federationens program, 
över 300 000 direkt med bilaterala projekt och cirka 
140 000 via gemensamma projekt. Över 300 arbeta-
re inom Röda Korset och Röda Halvmånen utbildades, 
arbetet i cirka hundra distrikt stöddes och uppemot 
2500 frivilliga utbildades inom första hjälpen. 
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Förebyggande av våld och stödande 
av delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning

Vår genderexpert deltog i 1325-nätverkets arbete 
i Finland. Samtidigt stödde vi regionala nätverk ute i 
världen. Detta innehöll bland annat produktion av en 
utbildningsvideo i Sydostasien med syftet att före-
bygga sexuellt och könsbaserat våld. 

Vi inledde ett samarbete med Abilisstiftelsen. Må-
let med det är att främja delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning och beaktande av sår-
barhet i beredskapsprojekt. I Nepal fokuserar Abi-
lisstiftelsen på skolor. Samtidigt bistår den med att 
utarbeta tidiga varningssystem anpassade bland an-
nat för synskadade samt erbjuder hjälp i att identifie-
ra sårbarhetsfaktorer bland funktionshindergrupper. 
I Nepal inleddes också samarbete med WWF. 

Kliniker och rehabilitering

I Filippinerna inleddes ett långvarigt projekt som fi-
nansieras av EU. Projektets syfte är att gemensamt 
utveckla lokala aktörers och myndigheters bered-

skap. I Filippinerna inleddes även ett pilotprojekt till-
sammans med Tyska Röda korset för att utvecklar 
tidigt agerande och finansieringens beredskap base-
rat på prognoser. 

I Syrien inleddes två långvariga program. Röda 
Halvmånens kliniker med bashälsovård stöds i områ-
det Wadi Barada. Likaså stöds Röda Halvmånens mo-
bila hälsoteam samt fysioterapeutisk rehabilitering 
på kliniker och i hem.

Hygien och ny teknik

Inom hälsoarbete utvecklades gemenskapernas häl-
soförhållanden och första hjälpen-kunskaper. Våra 
partners i Afrika utbildades bland annat i Zimbabwe. 
De mobila hälsoteamens arbete var i synnerhet vik-
tigt på glesbygden samt på Afrikas horn som utsatts 
för stridigheter och torka.  De frivilligas förmåga att 
identifiera epidemier blev effektivare genom gemen-
skapsuppföljning som baserar sig på mobilteknik.

I Rumbek i Sydsudan inleddes ett nytt projekt som 
förbättrar skolors tillgång till vatten, ökar säkerhet på 
toaletter samt höjer hygiennivå.

En stark gemenskap − vi främjar  
välmående och ett tryggt liv 

Vi vill att:

 • människors aktivitet i lokalsamhället ökar och att den sociala delaktigheten och inflytandet  
i lokalsamhällena stärks

 • människors förmåga att sköta om sin och sina närståendes hälsa och välbefinnande förbättras

 • ensamheten lindras

Mål 2.1: Fler vänner och en mångsidig vänverksamhet

Hur mäter vi hur målet nås Utgångs-värde Resultat 2015 Resultat 2017

Antal vänner 8 218 8926 8202

Antal vänklienter 20 800 26359 30768

Antal ungdomar som är engagerade i vänverksamheten

Antal frivilliga som är engagerade i vänverksamhet för unga

114 125 55

*Källa: Verksamhetsstatistiken
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Utveckling av vänförmedlingen 

Mer än hälften av finländarna har känt sig ensam-
ma i något skede av sitt liv. Vem som helst kan bli en-
sam. Röda Korset har under året förmedlat frivilliga 
vänner till människor i behov av en medmänniska. Un-
der hela året erbjöd vänverksamheten stöd runt om i 
landet. I verksamheten deltog 8 202 volontärer. Av de 
2 873 volontärer som anmälde sig via webben år 2017 
engagerade sig 1 101 i vänverksamheten. Alla intres-
serade fick inte möjlighet att engagera sig, men det 
vänförmedlingssystem som tas fram kommer att hjäl-
pa upp situationen.

I vänverksamheten deltog 325 avdelningar och 8202 
frivilliga vänner som gav stöd till 30 768 personer. Sam-
manlagt 9282 personer hade individuella rödakorsvän-
ner medan 3332 personer deltog i gruppverksamhet.

Lekambassadörsprojektet i samarbete med Man-
nerheims Barnskyddsförbund fortsatte. Inom projek-
tet skapades en modell som passar in i vår lokala 
verksamhet och som sprids genom en utbildningstur-
né. Projektet tog fram fungerande modeller för mö-
ten mellan människor i olika åldrar i servicehus och 
äldreboenden. Terhoklubbar fanns på 54 orter och 
hade 1208 deltagare.

Fullt liv som pensionär lockade  
till frivilligengagemang

Projektet Fullt liv som pensionär stödde personer som 
gick i pension. Inom ramen för projektet ordnades 
handledning som hjälper människor att hantera en 
ny situation. Året var det sista inom projektet Fullt 
liv som pensionär. Den handledningsmodell som togs 
fram inom projektet har fått ett gott mottagande och 
spridits i alla finskspråkiga projekt inom Röda Korset. 
Under tre år utbildades 89 handledare som ordna-
de 151 utbildningar. Sammanlagt deltog 1 290 perso-
ner i kurserna.

Enligt responsen hjälpte handledningen personer 
som nyligen gått i pension att anpassa sig till sin nya 

situation och gav dem verktyg att hitta sysselsätt-
ning som kändes meningsfull. Detta höjde deras livs-
kvalitet. Av dem som deltog i kurserna engagerade 
sig 40 procent i frivilligverksamhet.

Under det sista projektåret hade verksamheten 
rotat sig väl i distrikten som en del av variationen 
inom vänverksamheten och utbildningsmodellen för 
handledarna har blivit en del av frivilligutbildarnas 
program inom Röda Korset. I projektet deltog 27 sa-
marbetspartners: kommuner, företag och aktörer in-
om den offentliga förvaltningen.

Vändagens kampanj förnyades

Kärnbudskapet i vänverksamheten sammanfattades i 
vändagens kampanj: Vi ses – vi ser varandra. Det nya 
budskapet vill få människor att inse att ensamhet är 
ett verkligt problem och något vi endast kan bekämpa 
tillsammans. Tanken var att frejdigt lyfta fram ensam-
het som ett problem på både individ- och samhällsni-
vå och signalera att Röda Korsets vänverksamhet är 
ett sätt att lindra ensamheten.

Dessutom ville man fästa medborgarnas upp-
märksamhet vid att vardagliga handlingar kan spela 
en stor roll i att motverka ensamhet.

I samband med vändagen publicerades också en 
enkät som hade utförts av Taloustutkimus. Under-
sökningen visade att nästan alla finländare anser att 
man kan motverka ensamhet genom att ge andra up-
pmärksamhet och att finländarna inte gör det här i 
tillräckligt hög grad med människorna omkring sig. 
Största delen av oss låter bli att notera andra. Enkä-
ten fick en hel del uppmärksamhet i medierna.

Med stöd från LokalTapiola ordnade avdelningarna 
närmare 100 Vänskap ger glädje-evenemang som sam-
lade 8 500 personer. Vid evenemangen diskuterade man 
vad var och en kan göra för att motverka ensamhet.

Vår vänverksamhet och resultatet av vänenkäten 
2016 presenterades för forskare inom området och an-
dra aktörer när nätverket Ensamhet i Finland (Suomalai-
nen yksinäisyys) samlades till träff i Kouvola i maj.

Terhoklubbens medlemmar Terho Utter och Markku Lietonen funderar  
på hur bilar fortfarande år efter år är pojkars favoritleksak, trots alla 
dataspel som finns.  

Vändagsjippots program vid lokstallarna i Jyväskylä innehöll bl.a. speed-
mingel, d.v.s. en variant av speeddejting. På bilden Aamu Lempinen,  
Riina Raivio, Ali Rezaei och Haidar Alkapi.
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Vänförmedling och -utbildning förnyades

Utvecklingen av förmedlingen av rödakorsvänner nåd-
de under året testningsskedet. I pilotområdena i Ny-
land och Tavastland utvecklade man tillsammans med 
avdelningarna modeller för vänförmedlingskretsar.

En förnyelse av utbildningen inom vänverksamhe-
ten inleddes. Målet var att avlägsna dubbleringar och 
öka debatten, den egna analysen samt motivations-
stödjande innehåll i materialet. Dessutom arbetade 
man med att ta fram verktyg för att utveckla kvalite-
ten på verksamheten.

Webbvänverksamhet för unga gav goda erfaren-
heter. Enligt de ungdomar som deltog i pilotverksam-
heten hade en webbvän varit uppmuntrande och gett 
dem mer innehåll i livet.

Projektet utvecklade också Röda Korset-innehåll 
för spelet Minecraft. Modellen belönades med Inter-
nationella rödakorsfederationens Youth Award-pris. 
Minecraft i FRK-tappning presenterades bland annat 
på Assembly-evenemanget i Helsingfors.

Stöd för integration 

Asylsökande och personer som beviljats uppehållstill-
stånd fick stöd att bli hemmastadda i det finländska 
samhället och uppmuntrades till engagemang. 

Den tidiga integrationsverksamheten stöttades 
genom frivilligverksamhet på förläggningar. Frivilliga 
verkade för att göra finländsk kultur och finländska 
seder bekanta på olika sätt och bidrog till att göra 
asylsökande hemmastadda i vårt samhälle och i sitt 
nya lokala sammanhang. 

Asylsökande erbjöds meningsfull sysselsättning 
och tillfälle att bl.a. studera språk, engagera sig i 
gruppverksamhet av olika slag, kartläggning av kuns-
kaper, få boendehjälp och få handledning på sitt eget 
språk. Volontärerna ordnade gruppverksamhet, bl.a. 
språk- och barnklubbar, utfärder och motion i samar-
bete med olika klubbar och sällskap. 

Den tidiga integrationen fick stöd tack vare bid-
rag från undervisnings- och kulturministeriet för 

motionsverksamhet på förläggningar och för första 
hjälpen-verksamhet för ungdomar tack vare bidrag 
för hobbyverksamhet för minderåriga från Sohlbergs 
stiftelse.

Cirka 400 asylsökande och lokala ungdomar del-
tog i första hjälpen-verksamheten för unga. Ett in-
tyg över avlagd kurs överlämnades till 330 ungdomar.  
I det riksomfattande projektet deltar 10 distrikt och 
15 orter. Undervisningsmaterialet finns förutom på 
finska och svenska också på lättläst finska, somalis-
ka, kurdiska, farsi och arabiska. 

Ett projekt med stöd från Accenture identifierar 
asylsökandes kunnande och stöder deras beredskap 
att delta i arbetslivet. Projektet fortsatte på riksnivå 
och mer än 1 800 kunskapskartläggningar genomför-
des, medan 750 asylsökande fick pröva på praktisk 
arbetslivsorientering. Hela 117 asylsökande fick jobb 
genom projektet. 

Distrikten ordnade också vänverksamhet, språk-
klubbar och internationella klubbar. I synnerhet fo-
kuserade man på hjälp i vardagen och de kommuner 
som tog emot flyktingar för första gången. Verksam-
het och övrigt stöd för ensamanlända ungdomar och 
minderåriga ökade. 

I ett motionsprojekt i förläggningar deltog 28 
mottagningsenheter. Samarbetspartners i projektet 
var Finlands Olympiska Kommitté (tidigare Valo, Fin-
lands Idrott) samt lokala idrottssällskap och -aktörer 
(tot. 88 st.). Målet var att stöda asylsökandes psykis-
ka och fysiska hälsa genom att erbjuda motion utan 
hinder och med låg tröskel samt bygga upp modeller 
och vägar för att stöda invandrare i att röra på sig, 
satsa på målinriktad idrott och finna sina platser i lo-
kala idrottsklubbar och motionsgrupper.

Verksamhetsformerna Starttipaja (ung. Start-
verkstad) och Kotoutumistarjotin (ung. Integrations-
brickan) främjade samarbete mellan organisationer 
och myndigheter. Ungefär 80 verkstäder ordnades  
i 10 distrikt. Vid dem stärktes den gemensamma be-
redskapen att ta emot flyktingar och ordna integra-
tionsstödande verksamhet. 

Röda Korsets institutionsvänner från avdelningen i Vasa är invandrarstude-
rande, som besöker servicehus för äldre och samtidigt lär sig finska. 

Den internationella klubben som ordnas av Röda Korsets avdelning i Brahestad 
och projektet Hyvä alku Raahessa (En bra start i Brahestad) samlas regelbundet.
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Samtal om första hjälpen och hatprat  
i skolor

Verksamheten för barn och unga var fortsatt mång-
sidig i hela landet. Röda Korsets unga utvecklade 
innehållet i våra skolbesök. Klubb- och gruppverk-
samheten fortsatte i hela landet. LäxHjälp-klubbar-
nas popularitet fortsatte att öka.

I början av året publicerades en skolguide som 
samlade vårt viktigaste material för skolbruk tillsam-
mans med vår verksamhet och våra kampanjer. Häf-
tet skickades till samtliga grundskolor och innehållet 
presenterades på Educa-mässan i januari.

Under våren inleddes arbetet med att utveckla 
skolbesöksverksamheten. Vi fokuserade på tre te-
man: presentation av Röda Korset ur barns och ungas 
perspektiv, veckan mot rasism och vänverksamheten. 
Under hösten inleddes utbildningarna. I lärarmateria-
let fokuserade vi på första hjälpen, Kokpunkten-ma-
terialet för att diskutera hatprat och vad det är att 
vara finländare samt helheten Riskzoner.

LäxHjälp-klubbarna på uppgång

Avdelningarna hade Reddie Kids- och LäxHjälp-klub-
bar, ungdomsgrupper och första hjälpen-grupper, 
läger, samt verksamhet kring humanitär rätt. I syn-
nerhet antalet LäxHjälp-klubbar har varit på up-
påtgående redan i flera års tid. Barn och unga med 
invandrarbakgrund har välkomnats i klubbarna.

Ungdomarna var också aktiva kring vändagen, 
veckan mot rasism och Hungerdagen. Den ung-
domsverksamhetsstig som har sammanställts till-
sammans med ungdomarna delades ut till distrikten.

Växande internationellt ungdomssamarbete

I mars ökade det internationella samarbetet. I Fin-
land ordnades seminariet Partnering for Youth med 
50 unga deltagare från Finland, Kenya, Zimbabwe, El-
fenbenskusten samt Lettland och Estland. Seminariet 
gav upphov till idéer för flera nya projekt kring bland 
annat skolsamarbete och teknologisk utveckling. Nu 
söker vi finansiering för projekten.

Unga deltog också i internationella läger och ut-
bildning av ungdomsdelegater. Distrikten ordnade eg-
na resor. I september deltog unga i webbspelet What 
Futures som Federationen organiserade. I eveneman-
get deltog 3 000 volontärer världen över. Spelet tog 

sikte på att utreda rädslor och förhoppningar som 
unga har angående framtiden. Resultaten används i 
bearbetningen av Federationens Strategi 2030. 

Förberedelser för stämman vid de ungas 
årsmöte

I de ungas årsmöte i mars deltog 50 ungdomar 
från nio distrikt. Mötet förberedde sig för och valde 
en valnämnd för valet av ny ungdomskommitté.

Distriktens ungdomskommittéer sammanträd-
de i Tammerfors i november. Temat var unga och 
beredskap. Deltagarna bekantade sig med det in-
teraktiva spelet Seppo som används i första hjälpen-
programmet i klasserna 7 - 9. Dessutom studerade 
mötesdeltagarna kommunikation och bekantade 
sig med det datasystem för frivilliga som utarbetas  
som bäst. 

Utvidgade verksamheter och samarbeten 
för De ungas skyddshus

Året 2017 innebar nysatsningar inom skyddshu-
sen för unga. Formerna för verksamhet och samar-
bete utvecklades så att man skulle kunna stöda unga 
så snabbt som möjligt och göra det på ett sätt som 
känns meningsfullt för dem - både som unga indivi-
der, som medlemmar i ett givet närsamhälle och som 
aktiva medborgare. Både antalet unga och familjer 
som fick stöd och antalet frivilliga ökade. 

Ungdomar fick stöd och i allt högre grad mötte 
man de unga inte bara på skyddshusen utan ock-
så där ungdomar håller till. Samtidigt erbjöds frivil-
liga nya sätt att engagera sig i hjälparbete: förutom 
kring krisinkvartering kan man till exempel bli en ung 
persons stödfadder i vardagen eller nätverksfrivillig. 

I skyddshusets hjälpinsatser var utgångspunkten 
en tät dialog med kommunerna och de organisatio-
ner som verkar bland unga. Även samarbetet mellan 
Röda Korsets lokala distrikt och avdelningar liva-
des upp och samarbetet med skolor intensifierades. 
Genom ett fungerande samarbete kan en ung män-
niska allt oftare få hjälp redan innan problemen vuxit  
sig stora.

En viktig öppning var att webbstödet blev mångsi-
digare i och med att Röda Korset deltar i chatten Se-
kasin. Det här gav möjlighet att hjälpa ungdomar på 
riksnivå. Chatten Sekaisin visade konkret vilket gen-
omslag ett samarbete mellan organisationerna kan 

Hur mäter vi hur målet nås Utgångsvärde 2016  2017 Mål

Antal ungdomsmedlemmar 6 900 6 566 5648 Dubbleras

Antalet läger för barn och unga 33 18 14

Mål 2.2: Aktiva unga som stöder unga 
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ha: under år 2017 fördes 11 898 samtal i chatten. Ung-
domar försökte komma in och chatta 97 227 gånger, 
vilket vittnar om ett stort behov av stöd och samtal 
även online. 

Det fanns ett stort behov av stöd för ungas skol-
gång och en fungerande dygnsrytm. I Vanda hade 
ungdomarna fint hittat skyddshusets popup-verk-
samhet som ordnas i samarbete med kommunens 
ungdomstjänster i köpcentrum och ungdomslokaler. 
Ungdomar engagerades också att ställa upp som fri-
villiga för att planera och genomföra popup-verksam-
het. I Åbo fick man goda resultat av en modell för 
rådslag med närstående som genomfördes med hjälp 
av nätverkssamarbete, liksom också av en ny modell 
för närmedling.

De ungas skyddshus strävar efter att allt bättre 
svara också på de behov som förekommer bland un-
ga som blir vuxna. Det är en åldersgrupp som lätt fal-
ler genom maskorna i fråga om offentlig service, trots 
att behoven är stora. I Esbo gav ett projekt som stö-
der självständighetssträvanden bland unga goda re-

sultat i att ge långsiktigt stöd till unga på tröskeln till 
vuxenlivet.

Enkät visade: Skyddshusen är unika

Den sociala inverkan av skyddshusens arbete utred-
des genom att fråga ungdomar, föräldrar, frivilliga, 
anställda och samarbetsparter om deras erfaren-
heter av skyddshusens verksamhet. Resultatet visar 
att verksamheten är högklassig, behövs och pålitlig. 
Stöd kan erbjudas snabbt och på ett sätt som hjäl-
per ungdomarna och deras familjer att gå vidare i li-
vet. Skyddshusens verksamhet bedöms också vara 
unik: det finns inget annat ställe som erbjuder skydd 
till unga dygnet runt.

De anställdas tvärprofessionella expertis ut-
nyttjades mångsidigt i påverkans- och expertarbe-
te. Skyddshusen deltog till exempel i främjandet av 
barn- och familjetjänsternas förändringsprogram, 
STEA:s organisation 2.0-biståndsprogram samt re-
gionala nätverk som förbereder landskapsreformen.

De ungas skyddshus inledde ett riksomfattande samarbete med Sekaisin-chatten. Det visade sig vara nödvändigt: Närmare 19 000 diskussion fördes 
genast under det första året.
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Över 100 000 personer gav blod

Blodtjänst är en institution som hör till Finlands Rö-
da Kors och som tjänar hälsovården. Vi sköter cent-
raliserat om blodpreparatomsorgen i hela landet. Till 
vår verksamhet hör såväl att ordna blodgivningar och 
samla in blod som att testa blodet, producera blo-
dpreparat och distribuera produkterna till sjukhusen.

Vi stöder patientvården genom att testa blodet 
för lämplighet för organ-, vävnads- och stamcell-
stransplantationer. Vi gör också undersökningar kring 
blodets koaguleringsfaktorer och trombocyter, allt-
så blodplättar. Blodtjänst utför bestämningen av alla 
gravida mödrars blodgrupp och blodgruppsantikrop-
par. Blodtjänst upprätthåller också Finlands stamcell-
sregister som används i samband med förmedlingen 
av transplantat för stamcellstransplantationer.   

Vår starka expertis bygger på en aktiv forsknings- 
och utvecklingsverksamhet som skapar förutsätt-
ningar för en trygg blodtransfusionsvård och nya 
cellbehandlingar även i framtiden.

Nöjda klienter

Vi samlade under år 2017 in 202 331 enheter helblod 
vid våra tio fasta insamlingsplatser och 1 112 blod-
givningar runt om i landet. Trombocyter samlade vi 
in 2 614 genom trombaferes, alltså maskinassisterad 
trombocytgivning. 

Sammanlagt gav 118 000 olika personer blod. De-
ras klientupplevelse var fortsatt ypperlig. En andel på 
92 procent uppgav sig vara mycket nöjda och rekom-
mendera blodgivning.

Blodpreparatens leveranssäkerhet var stabil, pre-
cis som tidigare år, och svinnet var litet. Användnin-
gen av våra två huvudprodukter, röda blodkroppar 
och trombocyter, minskade som väntat på sjukhusen. 

Efterfrågan på laboratorietjänster var rätt stabil. 
Förutom mer än 100 000 patientundersökningar ut-
för vi cirka två miljoner test på närmare 850 000 gi-
varprover. Vi testar dem för blodgruppsfaktorer och 
virus. Dessutom gör vi cirka 40 000 kvalitetskontroll-
sundersökningar.

Vi undersöker regelbundet hur nöjda våra klien-
ter är. År 2017 fokuserade vår enkät på de klienter 
som använder våra laboratorietjänster. Resultatet 
var mycket gott på alla delområden som bedömdes. 
Klienterna gav Blodtjänsts verksamhet vitsordet 9,3 
(på skalan 4–10).

Över 9 000 nya medlemmar  
i stamcellsregistret

Stamcellsregistret fick rekordmånga nya medlemmar, 
sammanlagt över 9 000. Vid årets slut hade registret 
41 493 medlemmar. Ett tillräckligt stort register för-
bättrar våra chanser att hitta en inhemsk donator till 
en patient som vårdas i Finland, till exempel en pa-
tient som lider av svår leukemi. 

I vår cellproduktionscentral undersöker, utveck-
lar och framställer vi nya cellterapipreparat för häl-
sovårdsbruk. År 2017 fortsatte vi framställningen av 
mesenkymala stromaceller (LY-MSC) och levererade 
preparat för vård av patienter med transplantat-mot-
värdsjukdom för stamcellstransplatationsenheter-
na vid HUCS och ÅUCS. Vi levererade också Finlands 
första skräddarsydda stamcellstransplantat för hap-
liidentiska stamcellstransplantationer. De är tran-
splantationer där givarens vävnadstyp inte helt 
behöver motsvara patientens vävnadstyp. Dessutom 
inledde vi en ny typ av maskinell uppsamling av vita 
blodkroppar för cellterapiforskning. 

Vi producerar högklassig vetenskaplig information 
i synnerhet för blodtransfusionsvård samt för cell- och 
vävnadsterapi. År 2017 var vi med i 26 vetenskapliga 
publikationer och på Blodtjänst gjordes två doktor-
savhandlingar inom cellterapi. Bland de mest synliga 
nyöppningarna inom vårt forskningsområde var att 
Blodtjänsts Biobank inledde sin verksamhet. Bioban-
ken fokuserar på att samla in prover från blodgivare. 
Proverna används till medicinsk forskning.

Nöjda anställda

På Blodtjänst arbetade i genomsnitt 510 personer 
vars sammanlagda arbetsinsats motsvarar 431 heltid-
sanställdas arbetsinsats. Blodtjänst har förbundit sig 
vid en utveckling av arbetsgemenskapen enligt Great 
Place to Work®-modellen. 

Vårt mål är att utveckla vår arbetsplats till en av 
Finlands bästa. Vår Trust Index©-siffra steg för fjärde 
gången i rad och var nu 77 procent, vilket berättigade 
till Great Place to Work® -certifiering. Enligt under-
sökningen ansåg 90 procent av personalen att Blodt-
jänst är en riktigt bra arbetsplats.

Mål 2.3: Välfungerande frivillig blodgivning
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Kunderna nöjda med utbildarutbildningen  
i första hjälpen 

Finlands Röda Kors (FRK) utbildning för utbildare i för-
sta hjälpen och hälsokunskap (UFH) är professionell 
tilläggsutbildning för sjukskötare, hälsovårdare och 
läkare. Utbildningen ger beredskap att ge utbildning 
i första hjälpen samt rätten att vara Finlands Röda 
Kors utbildare i första hjälpen och hälsokunskap för 
tre (3) år.

År 2017 utbildades 105 nya utbildare i första hjäl-
pen på fyra grundkurser. Utbildningen för utbildare  
i livräddande första hjälpen (ULF) gick 60 personer på 
två kurser medan 456 personer fördelade på 17 kurser 
gick repetitionskursen. Dessutom utbildades 20 nya 
utbildare i första hjälpen i trafikolyckor.

Samarbetet med LokalTapiola inleddes. Hjälteut-
bildningar utbildar skolelever och LokalTapiolas kun-
der i första hjälpen. Målet är att ge utbildning till 50 
000 personer. För elever i klasserna 5–6 ordnades 1 
899 kurser. I dem deltog 40 000 skolelever. I kurser  
i livräddande första hjälpen deltog 9 252 personer och 
antalet kurser var 851.

Dessutom planerades en Hjälparkurs för att mar-
kera Röda Korsets jubileum. Hela 10 859 personer 
gick på de 386 kurser som ordnades. 

Distrikten och det nya företaget Punainen Risti 
Ensiapu Oy höll 1902 kurser. Sammanlagt 22 913 per-
soner gick kurserna.

I juni publicerades en ny första hjälpen-bok på fin-
ska. Boken Ensiapu används som läromedel på kur-
serna och i självstudier. För Röda Korsets webbplats 
producerades 12 utbildningsfilmer i första hjälpen.

Expertgruppen för första hjälpen och hälsoverk-
samhet sammanträdde fyra gånger. Första hjäl-
pen-utmärkelser delades ut i Savolax-Karelens, 
Sydöstra Finlands, Egentliga Finlands och Tavastlands 
distrikt.

Ensiapu Oy inledde sin verksamhet

Första hjälpen-utbildningen och försäljningen av för-
sta hjälpen-produkter inom Röda Korset har orga-
niserats på nytt. Verksamheterna har på riksnivå 
fokuserats till ett nytt bolag som fick namnet Punai-
nen Risti Ensiapu Oy. Ett aktiebolag ansågs vara det 
mest transparenta sättet att sköta ekonomiska ålig-
ganden såväl gentemot ägare som gentemot sam-
hället.

Det nya bolagets syfte är att höja kvaliteten och 
synligheten på vårt kunnande inom första hjälpen 
till en ny nivå. Avsikten var också att öka samarbe-
tet mellan olika delar av organisationer och bättre än 
tidigare svara på efterfrågan på utbildning. Det här 
innebär också att till exempel frivilligverksamheten 
presenteras i större utsträckning på kurserna. Första 
hjälpen-produkter säljs bland annat på webben och 
på kurser i första hjälpen. FRK är fortfarande förplik-
tigat att utbilda utbildare i första hjälpen och häl-
sokunskap, även om tjänsten köps av Ensiapu Oy.

Bolagets styrelse valdes genom ett gemensamt 
avtal mellan aktionärerna. Aktionärer är centralby-
rån FRK:s 11 distrikt. Styrelsen består av sju perso-
ner och leds av Hannu Harri. Styrelsemedlemmarna 
är experter på första hjälpen, affärsverksamhet och 
organisationsverksamhet. Till verkställande direktör 
för bolaget valdes Anne Pellinen.

Mål 2.5: Vi verkar för  
hälsa och välmående  
i lokalsamhället

Vi verkade för hälsa och välmående i lokalsamhäl-
let bland annat genom att dela ut livsmedelsbistånd, 
samla in medel för julfirande i mindre bemedlade 
barnfamiljer, uppmuntra personer i pensionsåldern 
att delta i verksamhet och uppmuntra närstående-
vårdare att ta hand om sig själva också samt genom 
att sprida information om hälsa, missbruk och sexu-
alhälsa. Ett experiment med en ny slags verksamhet  
i fängelser inleddes också.

Livsmedelsbistånd gavs till 11 000 personer

Röda Korset var partner i EU:s livsmedelsbiståndspro-
gram för tredje året i rad. Nya avdelningar engage-
rade sig i utdelningen när den utvidgades till Nyland 
och Savolax-Karelen. Sammanlagt 60 095 kg livsmed-
el delades ut i 30 avdelningar. Antalet hjälpmottaga-
re var 11 782. 

Några avdelningar inledde också utdelning av 
överloppsmat från skolor eller andra centralkök. Med 
bidrag från social- och hälsovårdsministeriet inled-

Hur mäter vi hur målet nås Utgångsvärde
*2013

Resultat 2015 Resultat 2017

Andel av alla utbildade som har utbildats av FRK 26 % 22% uppgift saknas

Mål 2.4: En ledande ställning inom första hjälpen-
utbildningen  
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des en utveckling av livsmedelsbiståndet tillsammans 
med Lapplands distrikt. 

I oktober deltog vi i De bostadslösas natt i Hel-
singfors genom att dela ut EU-livsmedelsbistånd och 
matvaror som HOK-Elanto hade donerat. Hälsopunk-
ten höll också öppet.  

Stöd och första hjälpen-kunskaper  
för närståendevårdare

Närståendevårdarfamiljer fick stöd i 60 avdelningar 
inom sju distrikt. I verksamheten deltog 281 frivilliga. 
Dessutom utvecklades en vänparsverksamhet som 
engagerade 84 personer och 60 familjer. 

Sammanlagt 102 frivilliga utbildades att leda hjäl-
parkurser. Kurser ordnades i 32 avdelningar och i dem 
deltog 428 närståendevårdare. Dessutom utbildade 
frivilliga tusentals äldre människor och skolelever.  
Utbildningar som främjar hälsa och välmående ord-
nades 60 gånger för närståendevårdarfamiljer. I ut-
bildningarna deltog 781 personer. 

Antalet kamratgrupper var 41. De ordnade 350 
träffar och i dem deltog 498 närståendevårdare. 
Sammanlagt 80 rekreationsevenemang ordnades och 
i dem deltog 1 180 personer. På måväl-dagar fick när-
ståendevårdarna information och ny kunskap.

Vi samarbetade också med 10 skolor inom soci-
al- och hälsovården. Från skolorna deltog 391 stu-
derande i verksamheten, som bland annat gick ut på 
informationsträffar och må bra-dagar för närståen-
devårdarfamiljer. 

Vi fortsatte vårt samarbete med social- och häl-
sovårdsministeriets spetsprojekt (Hemvård för äldre 
utvecklas och närståendevården för alla ålderska-
tegorier förbättras). I Egentliga Finland utvecklades 
utbildning i psykiskt stöd för närståendevårdare.  
I Sydöstra Finland satsade man i sin tur på kunskaper 
i första hjälpen och trygghet i hemmet.

Utbildning planerades för fångar

Fängelsebesökardagarna ordnades tillsammans med 
Brottspåföljdsmyndigheten i Tavastehus i december 
2017. Där kom man överens om ett experiment som 
bygger på det gemenskapsbaserade arbete som har 
utvecklats av Irländska Röda Korset i fängelser i Ir-
land. I Irland får fångar frivilligutbildning i till exem-
pel hälsofrågor. 

Olyckskampanjer nådde miljonpublik

Den så kallade ”Kattkampanjen” för att förebyg-
ga olycksfall i hemmet som koordinerades av Röda 
Korset producerade och spred information om fö-
rebyggande av olyckor bland befolkningen. Olycks-
förebyggande material fanns gratis att beställa och 
använda. Inom ramen för projektet för att förebygga 
olycksfall i hemmet och på fritiden utbildades också 
44 trygghetstränare bland annat i Uleåborgstrakten 
och huvudstadsregionen. De hjälpte 331 personer vid 
15 evenemang. Bland dem som fick hjälp fanns äldre 
personer och personer med minnessjukdomar.

På Hjälparkurserna fick närståendevårdare repetera sina första hjälpen-kunskaper. Kurserna ordnades i 32 avdelningar och totalt deltog 428 närståendevårdare.
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Olycksdagen och kampanjen Hålls på benen nåd-
de en stor del av befolkningen. På webben nådde de 
över 2,5 miljoner människor och via radio uppskatt-
ningsvis 750 000 personer. På sociala medier fick 
kampanjen mer än 2 500 träffar.

Information om hälsa på förläggningar

Utbildningar och material producerades för förlägg-
ningar och integrationsarbete om såväl missbruks-
arbete som sexualhälsoarbete. Materialet finns på 
finska, engelska och ryska.

Den mångkulturella utbildningen i sexualhälsa 
testades på fyra förläggningar. Sex volontärer gick 
utbildarutbildningen. Sammanlagt nådde man cirka 
100 asylsökande.

Dessutom ordnade Röda Korset utbildning om 
sexualhälsa och främjande av jämställdhet i mång-
kulturell verksamhet tillsammans med Befolknings-
förbundet, Förbundet för mänskliga rättigheter, 
Hiv-Point och Pro-tukipiste. I utbildningen deltog 13 
personer från förläggningar samt frivilliga inom hiv- 
och sexualhälsoarbetet.

Jour och råd på dussintals festivaler

Finlands Röda Kors frivilliga bidrog till säkerheten på 
flera lyckade evenemang under året. Röda Korsets fri-
villiga hade jour på festivaler runt om i Finland. I Röda 
Korsets festivaljour ingick tre olika verksamhetsfor-
mer: första hjälpen, missbruksarbete samt hiv/sexu-
alhälsoarbete.

De frivilliga inom missbruksarbetet hade jour på 
40 festivaler. Antalet jourhavande var 63. Sammanlagt 
var antalet frivilliga 910. På evenemang och mässor 
provade 850 personer på vår missbruksinfoquiz. Under 
året ordnades sex grundkurser i missbruksrådgivning 
eller tidigt ingripande. Sammanlagt 11 fortsättnings-
kurser ordnades. I dem deltog 435 personer.

Inom hivarbetet inleddes chattutbildning för frivil-
liga. Fyra kurser ordnades och antalet deltagare var 

19. Två chattevenemang i gruppform ordnades ock-
så. Telefonjouren var 40 stycken och antalet samtal 
var 43. Tre grundkurser i hiv- och sexualhälsoarbe-
te hölls för sammanlagt 73 deltagare. Dessutom del-
tog 24 personer i den kompletterande utbildning som 
ordnades under hösten.

På Pluspunkterna gjordes 1138 test. Antalet hiv-
testade ökade med cirka 40 procent jämfört med året 
innan. 

Sommargummikampanjen och Sexkiosken lock-
ade unga att tala om säkert sex och göra ett test 
om sexualhälsa. Kiosken var öppen under fyra eve-
nemang. Ungefär 800 personer tog kondomkörkort, 
1665 gjorde knullmagister-testet i samband med eve-
nemang och ytterligare 251 personer gjorde testet 
online.

Ett 60-tal frivilliga hade jour på 20 evenemang. 

Information och stöd för att främja sin 
hälsa fick 8 800 klienter på hälsopunkter

I slutet av år 2017 fanns det 78 Hälsorådgivningar på 
olika håll i landet. Hälsopunkterna erbjud gratis häl-
sovårdstjänster som rådgivning, mätning av blodtryck 
och psykiskt stöd. På en hälsopunkt kan man ock-
så delta i olika evenemang och gruppverksamhet. Till 
en hälsopunkt kan man komma utan tidsbeställning.

Hälsopunkterna erbjöd meningsfulla frivilligupp-
gifter för personer som arbetar eller har arbetat inom 
hälsovården. Antalet frivilliga på hälsorådgivningar-
na var 301 och antalet klientbesök var 8 797. För-
utom hälsorådgivningarna ordnade många av Röda 
Korsets lokalavdelningar evenemang med hälsotema, 
bland annat på den nationella olycksdagen.

I Vanda ordnades en riksomfattande utbildnings-
dag för dem som bemannar hälsopunkterna. På plats 
fanns närmare 60 frivilliga.

Röda Korsets hälsofrämjande program samlades 
till en helhet och även hälsopunkterna ingick i den 
helheten. I början av året testades den första gemen-
samma grundkursen i hälsofrämjande. 

Röda Korsets Pluspunkter erbjöd gratis rådgivning i frågor kring sexualhälsa.Frivilliga inom Röda Korsets rusmedelsarbete jourade bl.a. på Ilosaarirock.
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Under jubileumsåret var hjälpen mycket på tal

Vår organisations 140-åriga existens synliggjordes 
mångsidigt både i verksamheten och i kommunika-
tionen. Målet för kommunikationen var att konkreti-
sera vår betydelse för dem som bor i Finland och att 
öka kännedomen om verksamheten i vårt eget land. 

Det centrala temat var första hjälpen och orga-
nisationens betydelse i det självständiga Finlands 
historia. Det centrala i kommunikationen under ju-
bileumsåret var att stärka organisationens lokala 
synlighet med hjälp av en timmes hjälparkurser som 
avdelningarna ordnade. Organisationens betydel-
se för Finland presenterades med utställningsmate-
rial om vår historia samt berättelser och bilder som 
sammanställts i webbmiljön. På Facebook konkretise-
rades vår organisations historia av en hjälparens dag-
bok (Rakas päiväkirja) under hela året.  

Huvudbudskapet var att vi ger det hundraåriga 
Finland tusentals nya utbildade hjälpare som gåva. Vi 
har varit med och hjälpt det hundraåriga Finland och 
också i framtidens Finland hjälper människorna till-
sammans. Även framtidens Finland är tryggt. Under 
året utbildade våra frivilliga över 10 000 nya hjälpare 
och kampanjens mål uppnåddes. 

På webben publicerades nyheter till exempel om 
första hjälpen-jouren i Åbo som firade 88-årsjubileum 
och om nya första hjälpen-grupper som grundades  
i Keitele, Nastola och Tavastkyro. 

Liknande teman behandlades även i andra kana-
ler för intern och extern kommunikation, till exempel 
i vår medlemstidning Hjälpens värld, informationsbla-

det för frivilliga Här och Nu och på RedNet samt de 
ungas blogg Henry Goes Live.  

Ordinarie stämman krävde första hjälpen-
utbildning i skolorna

Vårt jubileumsår var synligt också vid vår organi-
sations ordinarie stämma, som hölls i början av ju-
ni i Finlandiahuset i Helsingfors. På Medborgartorget 
presenterades vår omfattande verksamhet under en 
hel vecka.  

Ställningstagandet om att införa första hjäl-
pen-utbildning i alla skolor, vilket offentliggjordes på 
ordinarie stämman, fick bred publicitet i medierna. 
Även personvalen gavs publicitet.

Betydelsen av första hjälpen och annan bered-
skap konkretiserades i slutet av året i Kajanaland 
genom publiciteten för hjälpinsatserna på grund av 
elavbrotten. 

Vi ses! lanserades på vändagen

Vänverksamhetens nya tema Vi ses! fick positiv publi-
citet under hela året, dock mest kring vändagen. Te-
mat är en påminnelse om att också en liten positiv 
gest kan hjälpa. 

På vändagen var mötena många vid olika eve-
nemang. I vår kommunikation uppmanade vi 
alla människor att delta i motarbetandet av ensam-
het. Målet för kampanjen var att även få med nya 
människor i vänverksamheten. 

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde 2017

Undersökning om företagskommunikation 3 plats 3 plats

Modig påverkare – vi verkar för humanitet 

Vi vill att :

 • medlemskapet i Röda Korset är ett respekterat ställningstagande för humanitet  
och för att bry sig om

 • Röda Korset deltar aktivt i samhällsdebatten på lokal- och riksplanet,

 • attityderna i samhället blir mänskligare,

 • vi talar för dem som drabbats av kriser och katastrofer, de mest utsatta och dem  
som blivit föremål för diskriminering och rasism samt stärker deras röst i samhället. 

Mål 3.1: Vi uppträder modigt till försvar för våra  
värderingar och våra principer 
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De asylsökande intresserade 
fortsättningsvis

Mottagningen och integrationen av asylsökande var 
fortfarande ett synligt tema i kommunikationen. Vi 
kommunicerade öppet både i våra egna kanaler och 
i medierna bland annat om mottagningsverksamhet-
ens ekonomi och om projektet där asylsökande kan 
bekanta sig med arbetslivet. Vi tog också ställning till 
de papperslösas situation.

Veckan mot rasism var en framgång

Vi motarbetade rasism under hela året. Beteck-
ningen för kampanjen under Veckan mot rasism var 
#minäpäätän #jagbestämmer #idecide. Offentliga 
personer, beslutsfattare, organisationer, företag, re-
ligiösa samfund, läroanstalter, medborgare, idrotts-
föreningar och grenförbund samt Yle var starkt 
engagerade i kampanjen. I tillställningar mot rasism 
deltog uppskattningsvis 20 000 personer under året. 

Flyktingtältet-påverkningskampanjen turnerade  
i Finland 19 gånger, speciellt i distrikten i Uleåborg och 
Lappland. Tältet bjuder på både fakta och sinnesupp-
levelser om flyktingskap i världen. 

Syrien och Bangladesh intresserade 
medierna

Kriget i Syrien samt rohingyaflyktingarna som kom till 
Bangladesh intresserade både medier och donato-
rer. I kommunikationen berättade vi också om krigen  

i Irak och Jemen samt om matbristen i östra Afrika. 
Såväl centralbyråns sakkunniga som biståndsarbetar-
na var efterfrågade både av medierna och till olika 
tillställningar. 

Pikku Kakkonen fick utmärkelse

Under Rödakorsveckan beviljades Yles barnprogram Pik-
ku Kakkonen utmärkelsen En humanitär handräckning. 
Utmärkelsen beviljades av vår organisations styrelse. 

Medaljer beviljades 374 aktiva aktörer inom 
Röda Korset

Republikens president beviljade 68 förtjänstmedaljer 
i guld, 69 i silver och 175 i brons. Därtill beviljade or-
ganisationsstyrelsen 62 förtjänsttecken. 

Röda Korset understödde förstörande av 
kärnvapen

När det gäller främjande av den humanitära rätten 
koncentrerade vi oss på att stöda myndigheterna och 
på den internationella verksamheten. 

Tillsammans med Danmarks Röda Kors ordnades 
ett nordiskt seminarium. På seminariet utreddes hur 
man i olika länder förverkligar artikel 36 i Genèvekon-
ventionens första tilläggsprotokoll: laglighetsbedöm-
ning av nya vapen och vapen under utveckling. Målet 
är att få en formell mekanism för detta i Finland. 

Med Ukrainas Röda Kors inleddes ett projekt med 
målet att utveckla utbildning i humanitär rätt i Ukraina.  

På invigningsevenemanget för Veckan mot rasism dansade man i köpcentret Valkea i Uleåborg.
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I april hölls en grundkurs för cirka 40 frivilligaspiran-
ter. På sommaren och i december utbildades utbildare.

På Röda Korsets och Röda Halvmånens delegat-
möte godkändes flera resolutioner, som anknyter till 
den humanitära rätten. Finlands Röda Kors deltog 
aktivt i utarbetandet av ett handlingsprogram som 
syftar till att förbjuda och förstöra kärnvapen. Därtill 
fästes uppmärksamhet på bristfälligheterna i verk-
ställandet av den humanitära rätten i världen. Fjorton 
nationella föreningar instämde i oron, av dem utför 
tio sitt arbete mitt i pågående krig. 

Röda Korset tog ställning till bland annat 
vårdreformen 

Röda Korset gav tiotals utlåtanden inom olika delom-
råden av vår verksamhet. 

Ändring av räddningslagen/styrelsens utkast, 
15.12.2017: 

Röda Korset anser det vara viktigt att alla resurser 
tas i ändamålsenligt bruk och att avtal ingås om dem. 
Likaså förbättrar gemensamma utbildningar samar-
betet mellan organisationerna och myndigheterna. 
Speciellt aktuell är inrikesministeriets roll då det gäl-
ler att ge och ta emot internationell hjälp. 

Papperslösa/FRK:s fullmäktige, 17.11: 

De papperslösa ska garanteras en trygg boningsplats, 
skolgång, brådskande hälso- och sjukvård och nöd-
vändig utkomst. Tjänsterna ska finnas reellt tillgängli-
ga. Detta gagnar vårt samhälle. 

Skydd för barn i flyttningsrörelsen/riksdagens social- 
och hälsovårdsutskott 13.9: 

Röda Korset uttrycker sin oro över möjligheterna för 
ensamkommande minderåriga som åtnjuter interna-
tionellt skydd att hitta sina familjemedlemmar. Det-
ta är direkt anknutet till integrationen. Därtill är de 
minderåriga speciellt utsatta för allt slags utnyttjande.   

Röda Korset föreslår att Europeiska unionen och de 
europeiska staterna ska främja möjligheterna till och 
avlägsna hinder för familjeförening. Rättsskyddet för 
minderåriga ensamkommande skulle främjas bland 
annat av monitorering av representanterna.  Samar-
bete mellan olika förvaltningar skulle också främja ti-
dig integrering. 

Organisationernas ställningstagande till vårdrefor-
men 21.3:

Kommunerna har i vårdlagstiftningen ålagts en skyl-
dighet att samarbeta med organisationerna. Men i pa-
ragrafen som gäller landskapen saknas skyldigheten.  

Social- och hälsovårdsorganisationerna finns med 
i paragrafen gällande producenter av socialservice, 
men det grundläggande arbetet som främjar välmå-
ende har glömts bort: cirka 200 riksomfattande vård-
organisationer inom social- och hälsovården och 10 
000 föreningar, 500 000 frivilliga. Det bör säkerstäl-
las att denna helhet beaktas i reformen när kommu-
nernas och landskapens ansvar slås fast.  

Detta behövs: Också organisationerna som utför bas-
arbete införs i lagen, en förpliktelse om samarbete 
tilläggs och det ekonomiska bidraget till organisatio-
nerna utökas. Undertecknare var 10 organisationer 
och SOSTE.

www.punainenristi.fi/materiaali/lausuntoja

Uppmärksamhetsvärdet steg i sociala 
medier

I maj inleddes ett projekt för kommunikationsutveck-
ling med målet att förnya Röda Korsets kommuni-
kation så att den motsvarar behoven i den snabbt 
föränderliga kommunikationsmiljön. 

Tyngdpunkten i utvecklingsarbetet var kom-
munikationen i sociala medier. Fokus låg på 
innehållsinriktning och riktig tidsanpassning. Upp-
märksamhetsvärdena började stiga. Över 3000 publi-
kationer gjordes. Deras sammanlagda nåbarhet steg 
till 14 miljoner. 

Digitaliseringen förändrar tjänsterna  
och kommunikationen

Med hjälp av digitaliseringsprogrammet som pågått 
sedan hösten 2016 vill FRK ta till vara de möjlighe-
ter som digitaliseringen erbjuder. Digitaliseringspro-
grammet koncentrerar sig på att utveckla digitala 
tjänster och olika former av webbkommunikation för 
de frivilliga. Programmet har en koordinerings- och 
sakkunniggrupp, som följer med hur digitaliseringen 
framskrider, utnyttjar den vid utvecklingen av nya 
projekt och strävar efter att stöda de anställda i han-
teringen av förändringen på grund av digitaliseringen. 

Arbetet med att förnya de offentliga webbtjäns-
terna inleddes genom att skapa jubileumsårets webb-
plats, utveckla den interna kommunikationen per 
e-post och hjälpa övriga anställda med konkurrens-
utsättningen av anskaffningar i anslutning till digita-
liseringen. Medlemmarna i digitaliseringsprogrammet 
fungerade aktivt som sakkunniga också i specifika-
tionsskedet för de frivilligas datasystem Oma. Tek-
nisk specifikation och innehållsplanering för den nya 
webbplatsen rodakorset.fi inleddes också.
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Ett medlemskap i Röda Korset är ett respekterat ställ-
ningstagande för humanitet. Den som hör till Finlands 
Röda Kors är medlem i ett unikt världsomspännan-
de nätverk. Ju mera medlemmar, desto effektivare är 
vår hjälpverksamhet. Medlemsavgiften möjliggör vårt 
frivillig- och biståndsarbete, första hjälpen-kurserna, 
väntjänsten och mycket annat. Tack vare medlemsav-
giften kan vi hjälpa i krissituationer snabbt och effek-
tivt både i Finland och utomlands. Medlemsavgifterna 
var för årsmedlem (över 29 år) 20 €, ungdomsmed-
lem (under 29 år) 10 €/kalenderår och ständig med-
lem 300 €. Som medlemsförmån fick medlemmarna 
fyra gånger per år tidningen Hjälpens värld. Därtill 
fick medlemmarna rabatt på bland annat utbildningar. 

I januari berättade vi om vårt skolsamarbete på 
Educa-mässan. Skolbesökens innehåll förnyades 
bland annat med nytt material: första hjälpen, Kok-
punkten-materialet som stöd vid diskussion om ha-
tretorik och finländskhet samt det nya materialet 
Riskzoner för global fostran. 
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Medlemsantal

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde Resultat 2015 Resultat 2017

Antal medlemmar 86 000 86 611 80 536

Hur mäter vi hur målet nås? Utgångsvärde Mål

Andelen avdelningar som idkar skolsamarbete 61% 59%

Mål 3.2: Vi är rödakorsaktiva och värvar nya medlemmar 

Mål 3.3: Vi når fler skolelever och studerande

Skolbesöken och användningen av sociala 
medier effektiverades

Ungdomarnas kommunikation i sociala medier effek-
tiverades och tack vare marknadsföring ökade anta-
let följare. De ungas bloggsidor och kampanjen med 
halarmärken fortsatte. De frivilliga fick meddelanden 
varje månad via en WhatsApp-lista. 

Medlemsantalet har likväl sjunkit kontinuerligt. 
Utmaningen har noterats. 

Medlemsantal
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Offentlig finansiering 2017

Finlands Röda Kors verksamhet här hemma och utomlands finansieras med offentliga medel. Viktiga strate-
giska partner är bland andra utrikesministeriet och STEA. 

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

• Allmänt bidrag 364 000
• De ungas skyddshus 945 000
• Frivilliga räddningstjänsten 696 000
• Migrationsprogrammet 354 000
• Missbruksarbete 101 520
• Nej till rasism!-projektet 271 770
• Hiv-programmet 179 081
• Projektet för att förebygga olycksfall i hemmet och på fritiden 76 552
• Fullt liv som pensionär-handledning 171 000
• Stödverksamhet för närståendevårdare 522 160 
• Vänverksamhet: Västra Finlands distrikt 66 397
• Pärjätään yhdessä (ung. Vi klarar det tillsammans) 251 882
• Elektroniskt styrsystem för vänförmedlingen 226 633
• Övergripande stöd för ungas självständighetsprocess 74 144
• Mukana muutoksessa (ung. Med i förändringen) 18 806 
  
Sammanlagt (STEA) 4 328 945

Fem städer

• De ungas skyddshus 1 062 000

Arbets- och näringsministeriet

• Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering 222 683

Migrationsverket

• Flykting- och migrationsarbete 279 886

Undervisnings- och kulturministeriet

• Ungdomsverksamhet 110 000
• Utvecklande av första hjälpen-verksamhet för unga på flyktingförläggningar 92 748

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

• Startkraft 110 423

Regionförvaltningsverket

• Utvecklande av motionsverksamhet på flyktingförläggningar 92 557

Social- och hälsovårdsministeriet

• Sommargummi-kampanjen 20 000

Centralförbundet för studieverksamhet
• Utbildning 10 050

Utrikesministeriet

• Humanitärt rätt 50 000
• Internationell verksamhet 17 407 000

Europeiska unionen

• Internationell verksamhet 140 000

ECHO, Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder 

• Internationell verksamhet 2 225 000
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1. Antti Ahlströms fond 

Fondens användningsändamål: Hjälp till sjuka och be-
hövande efter bedömning. 

Användning år 2017

Personalkostnaderna för vänverksamhet var 22 
860,73 euro. För utbildningsutveckling och -material 
användes 5 967,00 euro. För fängelsebesöksverksam-
het användes 9 047,97 euro. Personalkostnaderna i 
anslutning till hälsopunkternas verksamhet var sam-
manlagt 5 516,12 euro. Kostnaderna för utveckling av 
verksamheten var 7 727,82 euro. För riksomfattande 
utbildningsdagar användes 15 929,92 euro och för re-
gionala hälsopunktsdagar 826,14 euro. 

Verksamhet

Utveckling av vänverksamheten

• Vänverksamheten utvecklades och planera-
des. Av distrikten ordnad verksamhet stöddes. 
Koordineringsgruppen för mångformig vänverk-
samhet samlades fyra gånger för att följa upp, 
utvärdera och utveckla verksamheten. Arbetstid-
skostnader. 

• Materialet för vänverksamhetens grundkurs och 
fortsättningskurs förnyades. En utomstående 
sakkunnig hjälpte till.  

• Fängelsebesökardagar ordnades i Tavastehus 
1-2.12. Antalet deltagare var 66 (frivilliga och 
anställda från distrikten, representanter för fän-
gelser, aktörer från andra organisationer). Det 
ekonomiska stödet användes till lokalhyra, mål-
tider samt föreläsararvoden och resekostnader. 

Motiveringar:

Inom Röda Korsets vänverksamhet stöds cirka 30 000 
ensamma människor, av vilka de flesta är åldringar och 
ofta i dåligt skick. Vännerna gör besök i hem, servi-
cehus och sjukhus. 

Vänverksamhetens utbildningsmaterial förnyades 
för att motsvara behoven. I det nya materialet fästs 
mera uppmärksamhet på att motivera och att öpp-
na upp verksamhetens betydelse. Att fundera på en-
samheten som fenomen och upplevelser av ensamhet 
i utbildningen hjälper deltagarna att förstå behovet 
av vänverksamhet och inspirerar dem till verksamhe-
ten. Materialet förnyades i samarbete med distrikten. 

Fängelsebesökarna möter i sitt arbete hjälpbe-
hövande fångar, vilka nödvändigtvis inte har några 
andra besökare. Verksamheten kräver fortgående 
utveckling och utbildning för besökarna. På fängel-

Utredning om användningen av de självtäckande 
fonderna år 2017  

sebesökardagarna som hålls vartannat år behandlas 
aktuella ämnen och dryftas gemensamt inriktningen 
för utvecklingsarbetet. 

Hälsopunkterna och utvecklande av deras 
verksamhet 

Riksomfattande utveckling av hälsopunktsverksam-
heten samt stöd till distrikt och frivilliga. Workshop-
par för styrning och utveckling av verksamheten hölls 
i fyra distrikt. Arbetstids- och resekostnader, varav 5 
500 euro hänförde sig till lönekostnader.

Fortbildnings- och rekreationsdagar för frivilliga 
aktörer vid hälsopunkterna hölls 7-8.10.2017 på Ori-
ginal Sokos Hotel i Vanda. Antalet deltagare var 64 
från åtta distrikt. På utbildningsdagarna deltog fem 
utomstående föreläsare och ämnena hade valts för 
att stöda verksamheten och handledningen vid häl-
sopunkterna. 

Kostnaderna var 16 000 euro. I det ingick stöd till 
rese- och inkvarteringskostnader, utbildningsdagar-
nas program och teaterbesök för de frivilliga samt 
föreläsarnas arvoden. Evenemanget erbjöds till två 
frivilliga per avdelning (hälsopunkt). 

• För att utveckla verksamheten uppdaterades ma-
terialet för hälsopunktsbesökarna samt mark-
nadsfördes anknytande material. Dessutom 
producerades tvåspråkiga skyltar till hälsopunk-
terna. 

• Inom ett distrikt grundades en mångkulturell häl-
sopunkt. Vid flera flyktingförläggningar fungera-
de mobila hälsopunkter.

Motiveringar: 

Verksamheten vid Finlands Röda Kors hälsopunkter 
genomförs helt av frivilliga aktörer enligt lågtrös-
kelprincipen. Verksamheten går ut på att ge råd och 
stöda människorna att ta hand om sig själva och an-
dra. Antalet hälsopunkter var under året 70 i 47 avdel-
ningar. I dem verkade 340 frivilliga. Antalet kundbesök 
uppgick till nästan 10 000. För hälsopunkterna ans-
varar alltid en frivillig som har hälsovårdsutbildning
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2. Olga och Jalmari Välimaas fond  

Fondens användningsändamål: För åldrings- och vän-
verksamhet. 

Användning år 2017 

Förverkligande

Kostnaderna var sammanlagt 13 000 euro, varav per-
sonalkostnaderna var 8 451,10 euro och utbildnings- 
och materialkostnaderna 4 548,90 euro. 

Verksamhet
• Utbildning för socialserviceutbildare: verktygsdel 

3-4.11 i Helsingfors, innehållsdel 25- 26.11 i Hel-
singfors, 13 deltagare 

• Fortbildning 21 - 22.1, 16 deltagare
• Utbildningsmaterial m.m., bl.a. översättningar

Motiveringar
Utbildningen för socialserviceutbildarna ordnas år-
ligen i november i Helsingfors. Även fortbildningen 
ordnas årligen. 

De frivilliga inom vänverksamheten möter varje år 
cirka 30 000 människor som känner sig ensamma och 
av dessa är merparten äldre personer. Utbildningen 
förnyades år 2017. 

3. General Mannerheims och  
friherre von Troils fond

Fondens användningsändamål: För Finlands Röda 
Kors verksamhet i krig och fred.

Användning år 2017 

Enligt planerna skulle 35 000 euro användas för det 
riksomfattande första hjälpen-lägret KOMIA!. Efter-
som lägret inte blev av, användes bidraget för utveck-
ling av övrig verksamhet enligt följande, sammanlagt 
29 084,23 euro. 
• Utveckling av första insatsen-verksamheten och 

riksomfattande övningsveckoslut för första in-
satsen-hjälpare 28-29.10.2017: 10 019,48 euro. 

• Riksomfattande utveckling av pistjouren 6 366,15 
euro. 

• Startpaket och annat stöd för nya första hjälpen-
grupper 10 679,11 euro. 

• Planeringskostnader för KOMIA-lägret och plane-
ringskostnader för FM-tävlingen i första hjälpen 
år 2018: 2019,49 euro.

4. Jaakko Bascharoffs fond

Fondens användningsändamål: För effektivering av 
vården av läpp-, käk- och gomspalt, bl.a. utbildning 
av läkare och talterapeuter. 

Användning år 2017
Av fondens medel användes år 2017 sammanlagt 15 
301,72 euro. 

Bidrag för kompletterande utbildning beviljades 10 
gånger. Dessa användes av sex läkare och två talte-
rapeuter. 

Bidrag beviljades för 

• resekostnader, inkvartering, deltagaravgifter och 
andra resekostnader

5. Minna Emilia Frisks fond  
Fondens användningsändamål: För bistånd till krigs-
blinda.

Användning år 2017
Av fondens medel användes år 2017 sammanlagt 35 
600,00 euro. 

Bidrag till fem krigsblinda utdelades i samarbete 
med De krigsblinda rf.

6. Irene och Julius Frisks fond

Fondens användningsändamål: För bistånd till krigs-
blinda.

Användning år 2017  
Ur fonden användes medel sammanlagt 3400,00 eu-
ro. 

Bidrag till en krigsblind utdelades i samarbete med 
De krigsblinda rf. 

 
7. Bröderna Markus och Henry Schatelowitz fond

Fondens användningsändamål: För att bistå krigsin-
valider från Helsingfors. 

Användning år 2017 
Ur fonden användes medel sammanlagt 17 000 euro. 

Bidrag till krigsinvalider utdelades i samarbete 
med Krigsinvalidernas brödraförbunds Helsingfors 
distrikt. 

8. Dahlströms fond
Avkastningen överfördes till Finlands Röda Kors ka-
tastroffond.
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BOKSLUT

 

BOKSLUT 
Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING   31.122017   31.122016  
A K T I V A        
        
BESTÅENDE AKTIVA       
Immateriella tillgångar      
 Immateriella rättigheter  2 790 975,00  4 163 434,80  
        
Materiella tillgångar      
 Markområden   84 093,96  84 093,96   
 Byggnader och konstruktioner   1 989 143,66  2 092 776,86   
 Maskiner och inventarier   2 592 521,08  2 890 013,06   
 Förskottsbetalningar och övriga        
 pågående nyanläggningar   1 852 727,33 6 518 486,03 510 647,73 5 577 531,61  
        
I anläggningstillgångarna ingående 
värdepapper  1 380 930,08  1 386 460,14  
        
          
Placeringar         
 Markområden  259 254,28  211 254,28   
 Byggnader och konstruktioner  712 008,19  720 230,71   
 Andelar i ägarintresseföretag 2 500,00  0,00   
 Övriga aktier och andelar 96 801 550,52 97 775 312,99 91 678 521,43 92 610 006,42  
            
SJÄLVTÄCKANDE FONDER          
 Värdepapper   5 506 456,54  5 238 354,85   
 Banktillgodohavanden 118 498,78 5 624 955,32 280 785,60 5 519 140,45  
        
RÖRLIGA AKTIVA       
        
 Omsättningstillgångar      
Varor   7 671 983,19   7 668 557,67  
        
Fordringar       
Långfristiga      
 Övriga fordringar    1 398 816,28   1 238 966,17  
        
Kortfristiga         

 
Kundfordringar, 
organisationsinterna 536 267,27  1 809 276,33   

 Kundfordringar  6 204 902,65   6 065 505,78    
 Övriga fordringar 5 088 336,15   5 844 967,82    
 Resultatregleringar 2 765 534,60 14 595 040,67 4 445 685,66 18 165 435,59  
          
Kassa och bank   33 083 224,40   35 785 889,03  
        
A K T I V A  S A M M A N L A G T 170 839 723,96  172 115 421,88  

          
        
           

  

 

 
 
 
 
P A S S I V A          
          
EGET KAPITAL          
Bundna fonder      
 Självtäckande fonder 4 852 048,62   4 564 715,46    
   Fond för verkligt värde 633 833,27   739 323,09    
 Katastroffonden 21 582 754,92 27 068 636,81 19 724 835,63 25 028 874,18  
Övriga fonder        
 Blodtjänstfond  23 546 309,70  23 546 309,70   
 Gemensam verksamhetsfond 630 545,00  630 545,00   
 Fond för verkligt värde 5 187 833,04 29 364 687,74 6 506 686,19 30 683 540,89  
        

  
Vinst från tidigare 
räkenskapsperioder 48 525 706,72   44 375 776,28    

  
Räkenskapsperiodens under-
/överskott 4 564 481,87 53 090 188,59 4 149 930,44 48 525 706,72  

          
FRÄMMANDE KAPITAL          
        
Långfristigt       
  Lån från penninginrättning   18 107,25  20 036 214,38  
        
Kortfristigt         
           
 Lån från penninginrättning 28 824 142,84  8 824 142,84   
 Organisationsbankslån 1 650 796,62  1 724 002,66   
 Erhållna förskott 1 100 746,23   2 223 847,65    
 Leverantörsskulder till distrikten 775 781,53   1 028 536,96    
 Leverantörsskulder  4 779 007,24   4 394 138,15    
 Övriga skulder 13 399 362,22   18 802 992,78    
 Resultatregleringar  10 768 266,89 61 298 103,57 10 843 424,67 47 841 085,71  
            
        
P A S S I V A S A M M A N L A G T 170 839 723,96  172 115 421,88  
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Resultaträkning 
 1.1-31.122017 1.1-31.122016 

   
Ordinarie verksamhet    
   
Intäkter  107 035 417,34 110 056 589,08 
    
Kostnader    
  Personalkostnader  -44 762 855,88 -45 140 854,55 
  Avskrivningar  -2 967 097,19 -2 455 109,78 
  Övriga kostnader  -75 369 667,06 -76 427 373,47 
  Överföring av medel från 
  katastroffonden 9 045 899,66 6 937 618,81 

   
Över-/underskott av ordinarie 
verksamhet -7 018 303,13 -7 029 129,91 
    
   
Tillförda medel    
   
  Bidrag, katastroffonden  11 280 620,40 10 654 996,14 
  Medlemsavgifter  245 211,00 249 480,80 
  Övriga intäkter 8 246 171,28 8 594 444,89 

   
  Insamlingskostnader, katastroffonden -1 702 642,52 -1 409 392,08 
  Övriga kostnader -3 427 238,55 -2 811 565,73 

   
Över-/underskott 14 642 121,61 15 277 964,02 

     
   
Investerings- och 
finansieringsverksamhet    
   
  Intäkter  9 530 962,32 8 179 242,61 
  Kostnader -1 763 316,82 -2 514 457,63 

   
Över-/underskott 7 767 645,50 5 664 784,98 

   
   
Extraordinära intäkter     
Allmänna understöd 364 000,00 364 000,00 

   
Räkenskapsperiodens resultat 15 755 463,98 14 277 619,09 

   
Överföring av medel från 
katastroffonden  -10 903 648,95 -10 072 152,20 
Överföring av medel från  
självtäckande fonder -287 333,16 -55 536,45 

   
Räkenskapsperiodens under-
/överskott 4 564 481,87 4 149 930,44 
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Finansieringsanalys 
 2017 2016 
Verksamhetens kassaflöde   
Ordinarie verksamhetens kassaflöde   
Ordinarie verksamhetens intäkter   107 035 417,34 110 056 589,08 
Ordinarie verksamhetens kostnader -123 099 620,13 -124 023 337,80 
Förändring i kortfristiga räntefria fordringar 3 795 675,36 2 619 856,25 
Förändring i kortfristiga räntefria skulder -1 015 362,33 -5 037 127,96 
Avskrivningar 2 967 097,19 2 101 351,56 
Lagerändring -135 710,98 -280 898,26 
Övriga korrigeringar 29 383,06 79 400,75 
Ordinarie verksamhetens kassaflöde sammanlagt -10 423 120,49 -14 484 166,38 

   
Medelsanskaffningens kassaflöde   
Medelsanskaffningens intäkter 19 772 002,68 19 498 921,83 
Medelsanskaffningens kostnader -5 129 881,07 -4 220 957,81 
Förändring i kortfristiga räntefria fordringar -218 746,59 -1 694 965,04 
Förändring i kortfristiga räntefria skulder -256 744,08 1 387 598,98 
Lagerändring 132 285,46 50 834,68 
Medelsanskaffningens kassaflöde sammanlagt 14 298 916,40 15 021 432,64 

   
Investeringarnas kassaflöde   
Investeringar i anläggningstillgångar   
Anskaffning av anläggningstillgångar -1 185 657,97 -2 953 890,93 
Förändring i pågående anskaffningar av anläggningstillgångar -1 342 079,60 488 533,59 
Investeringar i placeringsegendom   
Ränte-, dividendintäkter och övriga intäkter av 
placeringsegendom 2 502 691,24 3 000 639,36 
Kostnader för placeringsegendom -1 526 499,06 -1 420 778,26 
Beviljade kapitallån -252 000,00 0,00 
Förändring i kortfristiga räntefria fordringar 22 732,15 -50 436,72 
Köp av placeringsegendom -8 336 853,86 -9 544 623,42 
Försäljning av placeringsegendom 8 267 050,92 7 331 138,10 
Investeringarnas kassaflöde sammanlagt -1 850 616,18 -3 149 418,28 

   
Finansieringens kassaflöde   
Låneamorteringar -24 142,84 -924 142,84 
Återbetalning av lån -73 206,04 -124 490,40 
Organisationskonto -5 156 782,30 14 487 067,00 
Finansieringens kassaflöde sammanlagt -5 254 131,18 13 438 433,76 

   
Allmänt understöd 364 000,00 364 000,00 

   
Kassaflöde sammanlagt -2 864 951,45 11 190 281,74 

   
   
Likvida medel 1.1 36 066 674,63 24 876 392,89 
Förändring i likvida medel -2 864 951,45 11 190 281,74 

Förändring i likvida medel 33 201 723,18 36 066 674,63 
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Noter till bokslutet 31.12.2017

Bestående aktiva och avskrivningar

Finansiella instrument:
FRK tillämpar metoden i BokfL 5:2a § enligt vilken de finansiella instrument som får värderas till verkligt 
värde värderas till sitt verkliga värde i balansräkningen. Som verkligt värde noteras det marknadsvärde 
som det finansiella instrumentet hade vid bokslutsögonblicket. Finns det dock inga pålitliga marknader 
för det finansiella instrumentet, fastställs det verkliga värdet utifrån marknadsvärdet för det finansiel-
la instrumentets delar eller för liknande finansiella instrument eller så bestäms värdet med hjälp av de 
modeller och metoder för värdering som är allmänt vedertagna på finansieringsmarknaderna. 

En orealiserad förändring av det verkliga värdet redovisas i fonden för verkligt värde under eget kapi-
tal, eftersom det är fråga om sådana finansiella instrument i balansräkningens aktiva som inte inne-
has i handelssyfte. 

Övriga finansiella instrument, exempelvis aktieindexlån, värderas till anskaffningspris.

Euriborbundna lån med fast ränta har skyddats genom ränteswapavtal. Ränteswapavtalens verkliga 
värde har noterats i bokföringen. 

Materiella och immateriella tillgångar:
De materiella och immateriella tillgångarna har redovisats i balansräkningen som direkt anskaffnings-
utgift minskad med planmässiga avskrivningar. 

Euriborbundna lån med fast ränta har skyddats genom ränteswapavtal. Ränteswapavtalens verkliga 
värde har noterats i bokföringen. 

Aktiverade investeringar har avskrivits enligt plan.

Utgifter för grundlig renovering av hyrda lokaler, som ägs av andra, bokförs som kostnader. 

Understöd för investeringar har redovisats som minskning av anskaffningsutgiften.

Avskrivningstider
Avskrivningen av bestående aktiva har fastställts enligt på förhand uppgjord plan som huvudsakligen 
grundar sig på linjär avskrivning.

Avskrivningarna grundar sig på beräknade ekonomiska brukstider och är följande:

Immateriella rättigheter  5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 5 och 10 år
Maskiner och inventarier  5 och 10 år
Byggnader och konstruktioner  20 och 40 år
Centralbyråns byggnad  4 %

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

1. Värderings- och periodiseringsprinciper
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Erhållna understöd, testamenten och bidrag
STEA:s verksamhetsunderstöd har beaktats i resultaträkningen under ”allmänna understöd”.

Projektunderstöden ingår i intäkterna för verksamhetsområdet i fråga. Av dem har den del som mots-
varar realiserade kostnader upptagits som intäkt. 

Oanvända understöd har bokförts under resultatregleringar och erhållna förskott och oredovisade giv-
na understöd under förskottsbetalningar. I erhållna understöd ingår återbetalningsansvar.

Erhållna testamenten och bidrag upptas som intäkt när testamentet eller bidraget är slutgiltigt och la-
gakraftvunnet. Insamlingarna intäktsförs när insamlingsredovisningen är färdig.

Principer för kostnadsfördelning
Till verksamhetsområdena har hänförts deras särkostnader och en andel av de gemensamma kostna-
derna. Vid uträkningen av de gemensamma kostnaderna har orsaksprincipen iakttagits så noggrant 
som möjligt.

Organisationsverksamheten och centralenhetstjänsterna innehåller dels de intäkter och kostnader för 
organisationsverksamheten som med hänsyn till väsentlighetsprincipen inte har hänförts till verksam-
hetsområdena, dels summan av de administrativa tjänster som har intäktsförts via centralbyrån.

Fonder

Bundna fonder
En bunden fond bildas i balansräkningen, ifall friheten att disponera medlen i betydande mån begrän-
sats för Finlands Röda Kors förvaltningsorgan genom ett testamentariskt förordnande eller någon an-
nan extern viljeyttring. En bunden fond presenteras som självtäckande fond, om det har förutsatts att 
fondmedlen ska hållas isär från de övriga medlen. Användningen av medlen i bundna fonder samt de 
orealiserade och realiserade fondintäkterna hänförs till fondkapitalet. Överföringarna till bundna fon-
der och användningen av fonderna presenteras i bokslutet på en egen rad före raden Räkenskapspe-
riodens över-/underskott. 

Finlands Röda Kors samlar in medel till sin katastroffond för att kunna ge snabb hjälp såväl i hemlan-
det som internationellt. Ur katastroffonden finansieras också långsiktigt utvecklingssamarbete. För att 
få in medel till fonden arrangerar Finlands Röda Kors insamlingar och annan medelsanskaffning samt 
tar emot bidrag och testamenten. 

Ändamålsbundna bidrag tas emot till fonden endast då dessa anvisats för verksamhet som överens-
stämmer med Röda Korsets verksamhetsprinciper. De donerade medlen ska användas för det angiv-
na ändamålet.

Fondens användning presenteras under ordinarie verksamhet i respektive verksamhetsområdesgrupp. 
Överskottet som bildats av fondens förkovran överförs till fonden som bokslutsdisposition innan rä-
kenskapsperiodens överskott.

Om insamlingskostnadsprocenten (15 %) överskrids, täcks den överstigande andelen med organisatio-
nens övriga medel. 

Övriga fonder
De övriga fonderna är inte till sitt användningsändamål bundna.

I fonden för verkligt värde bokförs orealiserade förändringar i det verkliga värdet för finansiella instru-
ment som inte innehas för handel, såsom framställts under punkten finansiella instrument i principer-
na för upprättande av bokslutet.
  
Den gemensamma verksamhetsfonden är en med styrelsens beslut bildad fri fond, vars verksam-
hetsprincip är att med hjälp av utvecklingsprojekt landstäckande stärka förverkligandet av målen i den 
av organisationens ordinarie stämma fastslagna strategin. Styrelsen beslutar årligen om den andel som 
ska fonderas, vilken baserar sig på Kontti-kedjans resultat och den intäktsfördelningsmodell som god-
känts för respektive år. Andelen som fonderas och användningen av fonden behandlas som intern över-
föring inom det egna kapitalet.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN    

     2017 2016 

 1. Ordinarie verksamhet    

        

 Ordinarie verksamhetens intäkter sammanlagt   107 035 417,34 110 056 589,08 

        

     Nationell beredskap     

    Intäkter    

   STEA-intäkter  947 881,54 881 596,52 

   Övriga intäkter  225 691,38 122 501,64 

   Intäkter sammanlagt  1 173 572,92 1 004 098,16 

  Kostnader     

   Personalkostnader   703 126,67 702 750,46 

   Övriga kostnader  1 291 110,55 1 210 006,09 

   Kostnader sammanlagt  1 994 237,22 1 912 756,55 

   Överföring av medel från katastroffonden  588 592,75 -615 486,03 

     Nationell beredskap sammanlagt  -232 071,55 -293 172,36 

        

     Internationell verksamhet     

    Intäkter     

   Ersättning från staten  17 407 372,17 17 521 940,10 

   Övriga intäkter  4 114 465,02 6 210 940,12 

   Intäkter sammanlagt  21 521 837,19 23 732 880,22 

  Kostnader     

   Personalkostnader   5 712 357,97 5 597 605,81 

   Penning- och materialhjälp  24 257 546,82 24 375 700,99 

   Hjälpverksamhet sammanlagt  29 969 904,79 29 973 306,80 

   Överföring av medel från katastroffonden  8 342 658,63 -6 287 547,89 

     Internationell verksamhet sammanlagt  -105 408,97 47 121,31 

        

     Social- och hälsovårdstjänster     

    Intäkter    

   STEA-intäkter  1 979 113,34 1 922 054,85 

   Ersättning från staten  939 796,82 1 343 572,88 

   Övriga intäkter  888 289,86 1 680 957,23 

   Intäkter sammanlagt  3 807 200,02 4 946 584,96 

  Kostnader     

   Personalkostnader   1 856 491,33 2 153 864,43 

   Övriga kostnader  2 647 346,62 3 530 846,73 

   Kostnader sammanlagt  4 503 837,95 5 684 711,16 

   Överföring av medel från katastroffonden  114 648,28 -34 584,89 

     Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt  -581 989,65 -703 541,31 

       

        

 
     
Skyddshusen      

    Intäkter    

   STEA-intäkter  1 019 144,00 997 273,28 

   Ersättning från kommuner  1 062 000,00 1 060 548,00 

   Övriga intäkter  35 475,54 73 668,67 

   Intäkter sammanlagt  2 116 619,54 2 131 489,95 

  Kostnader     

   Personalkostnader   2 151 515,07 2 092 385,86 

   Övriga kostnader  387 260,39 554 567,04 

   Kostnader sammanlagt  2 538 775,46 2 646 952,90 

     Skyddshusen sammanlagt  -422 155,92 -515 462,95 
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     Kontti-kedjan    

    Intäkter     

   Försäljning  12 669 385,64 11 555 911,22 

   Ersättning från staten  1 080 507,94 1 208 527,36 

   Övriga intäkter  163 987,16 183 980,00 

   Intäkter sammanlagt  13 913 880,74 12 948 418,58 

  Kostnader     

   Personalkostnader  4 113 559,13 3 635 188,20 

   Övriga kostnader  5 299 470,24 5 470 308,11 

   Distriktens resultatandel  1 138 000,00 1 138 000,00 

   Avskrivningar  62 591,89 84 830,11 

   Katastroffondens resultatandel  1 420 232,36 1 207 690,15 

   Kostnader sammanlagt  12 033 853,62 11 536 016,57 

     Kontti-kedjan sammanlagt  1 880 027,12 1 412 402,01 

        

     Blodtjänst       

    Intäkter    

   Omsättning  60 568 647,22 61 322 733,91 

   Övriga verksamhetsintäkter  1 791 837,35 2 176 650,47 

   Intäkter sammanlagt  62 360 484,57 63 499 384,38 

  Kostnader     

   Lagerändring   -140 507,00 

   Personalkostnader   23 900 937,84 24 663 993,61 

   Material och tjänster  15 794 947,29 15 650 786,66 

   Hyror  4 694 206,38 4 849 513,49 

   Avskrivningar  2 432 474,20 1 939 003,27 

   Övriga kostnader  12 815 529,57 13 697 182,38 

   Kostnader sammanlagt  59 638 095,28 60 659 972,41 

     Blodtjänsts över-/underskott  2 722 389,29 2 839 411,97 

        

     Organisationsverksamhet och centralbyråns tjänster      

    Intäkter    

   STEA-intäkter  18 806,19 13 994,13 

   Övriga intäkter  2 123 016,17 1 779 738,70 

   Intäkter sammanlagt  2 141 822,36 1 793 732,83 

  Kostnader     

   Personalkostnader   6 324 867,87 6 295 066,18 

   Avskrivningar  472 031,10 431 276,40 

   Övriga kostnader  5 624 016,84 4 883 278,83 

   Kostnader sammanlagt  12 420 915,81 11 609 621,41 

     Stöd för hjälpverksamheten sammanlagt  -10 279 093,45 -9 815 888,58 

         

        

 Överskott/Underskott   -7 018 303,13 -7 029 129,91 
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  2. Investerings- och finansieringsverksamhet    

        

   Intäkter    

     Dividender   128 847,03 100 383,82 

    Hyror  2 369 589,04 2 740 430,49 

    Räntor  55 891,67 51 886,45 

   Försäljningsvinst  6 621 754,73 4 850 165,59 

   Övriga intäkter  354 879,85 436 376,26 

   Intäkter sammanlagt  9 530 962,32 8 179 242,61 

  Kostnader       

   Räntor  379 207,22 883 166,82 

   Försäljningsförlust  270 643,48 624 696,76 

   Övriga kostnader  1 113 466,12 1 006 594,05 

   Kostnader sammanlagt  1 763 316,82 2 514 457,63 

        

 Investerings- och finansieringsverksamhet sammanlagt  7 767 645,50 5 664 784,98 

       

       

 3. Medlemsavgifter     

       

  Centralbyrån  245 211,00 249 495,80 

  Distrikt och avdelningar  1 024 910,00 1 058 668,20 

  Hela organisationens medlemsavgifter  1 270 121,00 1 308 164,00 

        

        

  4. Revisorernas arvoden    

  1. Revisorsarvoden  85 394,28 67 000,00 

  2. Särskild revision  38 587,63 134 661,42 

  3. Skattetjänster  42 858,66 4 914,00 

  4. Övriga arvoden  92 937,10 171 316,36 

  Sammanlagt  259 777,67 377 891,78 

       

 5. Personalkostnader sammanlagt    

  Löner   35 280 603,81 34 295 369,18 

  Arvoden  208 295,62 211 992,10 

  Pensionskostnader  7 263 993,19 7 728 313,02 

  Övriga lönebikostnader  2 009 963,26 2 905 180,25 

  Resultaträkningens personalkostnader  44 762 855,88 45 140 854,55 

       

                Genomsnittligt personalantal     

       

  Centralbyrån  259 239 

  Skyddshusen  45 46 

  Kontti-verksamheten  87 69 

  Blodtjänst  510 504 

     901 858 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN     

       

Noter till balansräkningens aktiva:     

         

  1. Förändringar i bestående aktiva  2017 2016 

   Immateriella rättigheter     

   Utgiftsrest 1.1  4 163 434,80 3 877 961,75 

   Ökningar  555 072,05 1 839 917,48 

   Utgiftsrest före avskrivningar  4 718 506,85 5 717 879,23 

   Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan -1 551 745,34 -1 554 444,43 

   Nedskrivningar  -375 786,51 0,00 

   Utgiftsrest 31.12  2 790 975,00 4 163 434,80 

        

   Byggnader och konstruktioner    

   Utgiftsrest 1.1  2 092 776,86 2 196 410,06 

   Utgiftsrest före avskrivningar  2 092 776,86 2 196 410,06 

   Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan -103 633,20 -103 633,20 

   Utgiftsrest 31.12  1 989 143,66 2 092 776,86 

        

  Maskiner och inventarier    

   Utgiftsrest 1.1  2 890 013,06 2 564 886,47 

   Ökningar  630 217,65 1 113 973,45 

   Utgiftsrest före avskrivningar  3 520 230,71 3 678 859,92 

   Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan -927 709,63 -788 846,86 

   Utgiftsrest 31.12  2 592 521,08 2 890 013,06 

        

  Förskottsbetalningar och övriga pågående     

  nyanläggningar    

   Utgiftsrest 1.1  510 647,73 999 181,32 

   Ökningar  1 809 844,07 510 647,73 

   Minskningar  -467 764,47 -999 181,32 

   Utgiftsrest 31.12  1 852 727,33 510 647,73 

       

  Förvaltningsfastigheter    

   Utgiftsrest 1.1  720 230,71 728 795,83 

   Utgiftsrest före avskrivningar  720 230,71 728 795,83 

   Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan -8 222,51 -8 565,12 

   Utgiftsrest 31.12  712 008,20 720 230,71 
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  2. Övriga aktier och andelar    

        

       Värdering av finansiella instrument till verkligt värde     

       

  Räntefonder    

   Verkligt värde   50 632 370,23 48 009 646,40 

   Anskaffningsvärde   48 761 393,90 45 863 953,21 

   Förändring  1 870 976,33 2 145 693,19 

        

  Aktier och aktiefonder    

   Verkligt värde   36 235 950,39 33 810 645,12 

   Anskaffningsvärde  32 919 093,67 29 449 652,12 

   Förändring  3 316 856,72 4 360 993,00 

        

   Verkligt värde sammanlagt  86 868 320,62 81 820 291,52 

   Förändring i fonden för verkligt värde  -1 318 853,50 -550 966,70 

       

  Finlands Röda Kors finansiella instrument har klassificerats på tre nivåer 

  på det sätt som bestäms i IFRS-bokslutsstandarderna. Till hierarkinivå 1 hör 

  finansiella instrument, vilka har ett på en aktiv marknad offentligt noterat pris. 

  Till nivå 2 räknas de instrument, vid vilkas värdebestämning man har använt direkt 

  observerbara marknadspriser och till nivå 3 instrument, för vilkas  

  värdebestämning inga direkta marknadspriser finns till förfogande. Nivå 1 innehåller till exempel 

  börsnoterade aktier, nivå 2 räntebärande skulder och derivat och nivå 3 placeringar i 

  icke-noterade aktier och fonder.    

       

  Återkommande värderingar till verkligt värde 31.122017 Nivå  
Bokföringsvär 

2016 

  Finansieringstillgångar    

       

  Säljbara finansieringstillgångar    

   Räntefonder 1 50 632 370,23 48 009 646,40 

   Aktiefonder 1 36 235 950,39 33 810 645,12 

  Finansieringstillgångar sammanlagt  86 868 320,62 81 820 291,52 

       

  Återkommande värderingar till verkligt värde 31.122016 Nivå  
Bokföringsvär 

2015 

  Finansieringstillgångar    

       

  Säljbara finansieringstillgångar    

   Räntefonder 1 48 009 646,40 42 332 376,56 

   Aktiefonder 1 33 810 645,12 33 267 802,93 

  Finansieringstillgångar sammanlagt  81 820 291,52 75 600 179,49 

       

  Mellan nivåerna har inga överföringar ägt rum under räkenskapsperioden.  

       

       

  

Finlands Röda Kors finansiella instrument har klassificerats på tre nivåer på det sätt som bestäms i IFRS-bokslutsstandarderna. 
Till hierarkinivå 1 hör finansiella instrument, vilka har ett på en aktiv marknad offentligt noterat pris. Till nivå 2 räknas de 
instrument, vid vilkas värdebestämning man har använt direkt observerbara marknadspriser och till nivå 3 instrument, för 
vilkas värdebestämning inga direkta marknadspriser finns till förfogande. Nivå 1 innehåller till exempel börsnoterade aktier, 
nivå 2 räntebärande skulder och derivat och nivå 3 placeringar i icke-noterade aktier och fonder.
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       Övriga aktier och andelar     

       

       

  Aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag    

   Bokföringsvärde  8 633 529,57 8 568 529,57 

       

  Övriga aktier och andelar    

   Bokföringsvärde  1 380 930,08 1 386 460,14 

       

  Övriga värdepapper    

   Bokföringsvärde  1 302 200,34 1 289 700,34 

       

       

  Sammanlagt  98 184 980,61 93 064 981,57 

        

     Ägande i andra företag     

       

  Namn, hemkommun Andel Eget kapital Resultat 

  Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsingfors 25 % 288 430,42 278 460,42 

       

          

 3. Resultatregleringar     

         

         

  Fordringar hos ministerium  361 058,83 887 052,64 

  EU/ECHO-fordringar  460 748,11 1 137 356,00 

  Arbetsmarknadsstöd  9 611,72 39 946,61 

  Centralbyråns övriga resultatregleringsfordringar sammanlagt  530 435,16 526 579,68 

  Kontti-kedjans resultatregleringsfordringar  700 259,43 745 074,00 

  Blodtjänsts resultatregleringsfordringar  690 967,30 1 108 514,73 

   Sammanlagt   2 753 080,55 4 444 523,66 

        

 

 
 
       

       

  4. Fordringar hos övriga FRK-enheter     

       

   Kundfordringar hos distrikten 31.12  517 016,93 1 784 711,33 

   Kundfordringar hos avdelningarna 31.12  19 250,34 24 565,00 

    Kundfordringar sammanlagt  536 267,27 1 809 276,33 

        

   Resultatregleringsfordringar hos distrikten 31.12  10 833,66 1 162,00 

   Resultatregleringsfordringar hos avdelningarna 31.12  670,55 0,00 

  Resultatregleringsfordringar hos Ensiapu Oy  948,84 0,00 

  Resultatregleringsfordringar sammanlagt  12 453,05 1 162,00 
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Noter till balansräkningens passiva:    

       

 1. Eget kapital och fonder samt förändringar i dessa 2017 2016 

       

   Självtäckande fonder sammanlagt    

       

   Kapital 1.1  4 564 715,46 4 509 179,02 

   Intäkter  505 002,29 221 092,91 

   Försäljningsförluster  -14,94 -641,69 

   Understöd  -214 983,66 -163 967,53 

   Kostnader  -2 670,53 -947,25 

   Skulder till FRK  96 727,46 211 896,06 

   Kapital 31.12  4 948 776,08 4 776 611,52 

   Fond för verkligt värde  633 833,27 739 323,09 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  5 548 855,08 5 468 935,54 

       

 Skulder till FRK:     

 FRK har 2017 betalat understöd utdelade av de bundna fonderna 96 727,46, fonderna bet. 2018 till FRK.    

        

        

 Bundna fonder fondvis    

  Antti Ahlström d.y. fond    

    Kapital 1.1  1 362 030,11 1 363 640,87 

   Intäkter  150 683,70 66 861,66 

   Försäljningsförluster  -4,44 -194,04 

   Understöd  -68 828,93 -68 000,00 

   Kostnader  -796,82 -278,38 

   Skulder till FRK  38 356,07 136 000,00 

   Kapital 31.12  1 481 439,69 1 498 030,11 

   Fond för verkligt värde  189 135,83 223 571,30 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  1 670 575,52 1 721 601,41 

       

  Jaakko Bascharoffs fond    

    Kapital 1.1  1 431 242,92 1 369 849,59 

   Intäkter  158 340,87 67 166,11 

   Försäljningsförluster  -4,70 -194,94 

   Understöd  -15 441,85 -5 271,47 

   Kostnader  -837,33 -306,37 

   Skulder till FRK  0,00 0,00 

   Kapital 31.12  1 573 299,91 1 431 242,92 

   Fond för verkligt värde  198 706,73 224 532,42 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  1 772 006,64 1 655 775,34 

       

   Irene och Julius Frisks fond    

   Kapital 1.1  48 950,74 75 094,73 

   Intäkter  5 415,51 3 682,03 

   Försäljningsförluster  -0,16 -10,69 

   Understöd  -3 400,00 -29 800,00 

   Kostnader  -28,64 -15,33 

   Skulder till FRK  0,00  

   Kapital 31.12  50 937,45 48 950,74 

   Fond för verkligt värde  6 782,02 12 346,70 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  57 719,47 61 297,44 
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   Minna Emilia Frisks fond    

   Kapital 1.1  350 474,36 356 612,57 

   Intäkter  38 773,58 17 485,34 

   Försäljningsförluster  -1,15 -50,75 

   Understöd  -35 600,00 -23 500,00 

   Kostnader  -205,05 -72,80 

   Skulder till FRK  0,00  

   Kapital 31.12  353 441,74 350 474,36 

   Fond för verkligt värde  48 678,40 58 480,46 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  402 120,14 408 954,82 

       

   General Mannerheims och friherre Birger von Troils fond  

   Kapital 1.1  708 899,11 681 451,19 

   Intäkter  78 426,72 33 412,74 

   Försäljningsförluster  -2,32 -96,98 

   Understöd  -29 084,23 -5 728,73 

   Kostnader  -414,73 -139,11 

   Skulder till FRK  12 742,74 30 728,73 

   Kapital 31.12  770 567,29 739 627,84 

   Fond för verkligt värde  98 434,31 111 711,72 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  869 001,60 851 339,56 

       

   Bröderna Markus och Henry Schatelowitz minnesfond  

   Kapital 1.1  40 640,89 38 754,13 

   Intäkter  4 496,17 1 900,19 

   Försäljningsförluster  -0,13 -5,52 

   Understöd  -17 000,00  

   Kostnader  -23,78 -7,91 

   Skulder till FRK  0,00  

   Kapital 31.12  28 113,15 40 640,89 

   Fond för verkligt värde  5 641,12 6 358,18 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  33 754,27 46 999,07 

       

   Olga och Jalmari Välimaas fond    

   Kapital 1.1  228 949,46 231 193,72 

   Intäkter  25 329,07 11 335,83 

   Försäljningsförluster  -0,75 -32,90 

   Understöd  -4 488,77 -13 500,00 

   Kostnader  -133,94 -47,19 

   Skulder till FRK  4 488,77 27 000,00 

   Kapital 31.12  254 143,84 255 949,46 

   Fond för verkligt värde  31 818,43 37 927,27 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  285 962,27 293 876,73 

       

   
 
Inez och Arthur Dahlströms fond    

   Kapital 1.1  393 527,87 392 582,22 

   Intäkter  43 536,67 19 249,01 

   Försäljningsförluster  -1,29 -55,87 

   Understöd  -41 139,88 -18 167,33 

   Kostnader  -230,24 -80,16 

   Skulder till FRK  41 139,88 18 167,33 

   Kapital 31.12  436 833,01 411 695,20 

   Fond för verkligt värde  54 636,43 64 395,04 

   Eget kapital sammanlagt 31.12  491 469,44 476 090,24 
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     Katastroffonden    

       

    Katastroffonden 1.1  19 724 835,63 16 590 302,24 

   Bidrag till katastroffonden  10 306 149,56 10 582 346,53 

   Testamenten till katastroffonden  974 470,84 72 649,61 

   Kontti-kedjans andel av katastroffondens intäkter 1 420 232,36 1 207 690,15 

   Insamlingskostnader  -2 435 616,92 -1 790 534,09 

   varav personalkostnader  -715 863,63 -381 142,01 

   Insamlingskostnader som täcks med övriga intäkter  638 413,11 0,00 

   Använts utrikes  -8 342 488,63 -6 287 547,89 

   Använts inrikes  -703 241,03 -650 070,92 

        

    Katastroffonden 31.12  21 582 754,92 19 724 835,63 

         

  Gemensam verksamhetsfond     

       

   Gemensamma verksamhetsfonden 1.1  630 545,00 247 046,00 

   Överföring från vinstmedel  0,00 383 499,00 

   Gemensamma verksamhetsfonden 31.12  630 545,00 630 545,00 

       

  Ackumulerade överskott 1.1  48 525 706,72 44 759 275,28 

 Överföring till gemensamma verksamhetsfonden  0,00 -383 499,00 

 Räkenskapsperiodens överskott  4 564 481,87 4 149 930,44 

 Ackumulerade överskott 31.12  53 090 188,59 48 525 706,72 

       

  2. Resultatregleringar     

   Semesterlöneskuld och sociala kostnader  2 884 586,58 2 838 792,47 

  Skatteskuld  0,00 17 800,00 

   Kostnadsreservering för ränteswapavtal  272 748,00 427 007,00 

  ArPL-skuld  141 970,77 33 003,58 

  Kommitténs årsavgift  178 210,89 0,00 

  Insamlingen Jul i sinnet (FRK/MLL)  1 013 368,93 405 982,55 

  STEA – oanvänt understöd  721 254,02 469 359,55 

   Centralbyråns övriga resultatregleringsskulder sammanlagt  1 366 176,50 288 287,31 

   Blodtjänsts resultatregleringsskulder  4 036 155,58 4 236 806,48 

  Kontti-kedjans resultatregleringsskulder  46 272,67 12 257,72 

   Sammanlagt  10 660 743,94 8 729 296,66 

           

  3. Skulder till övriga FRK-enheter     

       

   Leverantörsskulder till distrikten 31.12  775 781,53 1 028 536,96 

    Leverantörsskulder till avdelningarna 31.12  32 832,65 46 457,88 

  Övriga skulder till distrikten 31.12    

   Resultatregleringsskulder till distrikten 31.12  86 075,97 102 796,89 

   Resultatregleringsskulder till avdelningarna 31.12  21 446,98 50 552,83 

   Sammanlagt  107 522,95 153 349,72 

       

   Låneskulder till avdelningarna 31.12  1 650 796,62 1 724 002,66 
  

 

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    

       

  1. Skulder för vilka tillgångar har lämnats som säkerhet 2017 2016 

       och de lämnade säkerheternas värde    

       

  Skulder för vilka inteckningar har lämnats som säkerhet    

   Strukturerat skuldebrev  0,00 900 000,00 

   Som säkerhet lämnade inteckningar  0,00 5 403 440,00 

       

  Skulder för vilka inteckningar har lämnats som säkerhet   

   Företagslån   28 800 000,00 28 800 000,00 

   Som säkerhet lämnade inteckningar  28 487 680,00 28 487 680,00 

   Bulevarden 5 aktier  11 000 000,00 11 000 000,00 

       

   Avtal om allmän pantsättning    

   Insättningsbevis hos tullstyrelsen nr 474787, medlen på konto FI3414282400004113. 

       

       

  För Blodtjänsts hyresgaranti pantsatta depositioner  132 517,40 

       

       

  2. Leasingansvar    

   Obetalda belopp för leasingavtal:   

   Betalas följande räkenskapsperiod  424 819,73 647 511,34 

   Betalas senare  227 722,39 436 704,23 

     652 542,12 1 084 215,57 

  De ovan nämnda leasingavtalen är i regel treårsavtal  

  och inbegriper inte inlösningsvillkor.   

        

  3. Blodtjänsts hyresansvar    

       

  Hyresansvar för verksamhetslokaler:    

  Betalas följande räkenskapsperiod  5 018 468,48 3 854 267,57 

  Betalas senare  14 133 947,31 17 762 913,64 

     19 152 415,79 21 617 181,21 

 4. Blodtjänsts övriga ansvar    

       

  Hyror för maskiner och anordningar:    

  Betalas följande räkenskapsperiod  168 407,91 157 974,36 

  Betalas senare  518 213,11 460 268,20 

     686 621,02 618 242,56 

 5. Kontti-kedjans hyresansvar    

       

  Hyresansvar för affärslokaler:    

  Betalas följande räkenskapsperiod  1 881 637,17 1 971 402,54 

  Betalas senare  1 834 976,98 1 809 682,26 

     3 716 614,15 3 781 084,80 

  6. Arrendeansvar    

       

  Arrendeansvar:    

  Betalas följande räkenskapsperiod  38 473,46 38 367,78 

  Betalas senare  730 995,74 767 355,60 

     769 469,20 805 723,38 

 7. Besittningsrätt    

       

   Besittningsrätt för efterlevande make/maka stipulerat för bostadsaktier som erhållits genom testamente, värde 130 000 euro. 
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Verksamhetsberättelsens och bokslutets underskrifter

FINLANDS RÖDA KORS STYRELSE       
       
Helsingfors      
       
         

       

Pertti Torstila   Ann-Mari Audas-Willman  Sami Laitinen  
ordförande   vice ordförande  vice ordförande  
       
       

       
Otto Kari   Eija Karine  Katja Kuusela  
vice ordförande   ledamot  ledamot  
       
       

       
Outi Forsblom    Henri Backman  Marju Pihlajamaa   
ledamot   ledamot  ledamot  
        
       

Markku Suokas   Kristiina Kumpula    
ledamot   generalsekreterare    
       
       

       
       

Bokslutsanteckning       

       
        
Om utförd revision har i dag avgetts berättelse.      
 
       
       
Helsingfors          
    
Pricewaterhouse Coopers Oy 
Revisionssammanslutning      
       
       
        

Samuli Perälä   Leena Kaura-Mäkinen  Päivi Värjä  
CGR   GRM  CGR  
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Revisionsberättelse 
Till fullmäktige av Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors 

Revision av bokslutet 

Uttalande  
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning samt av resultatet av 
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det 
uppfyller de lagstadgade kraven. 

Revisionens omfattning 
Vi har utfört en revision av bokslutet för Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors -benämnda 
offentligrättsliga föreningen för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Bokslutet omfattar balansräkning, 
resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Grund för uttalandet 
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Oberoende 
Vi är oberoende i förhållande till Finlands Röda Kors enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss 
utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. 

Styrelsens och generalsekreteraren ansvar för bokslutet 
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande 
bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de 
lagstadgade kraven. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om man avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ än att göra något av dessa. 

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet  
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.  
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Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.  

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.  

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. 

Övriga rapporteringsskyldigheter  

Övrig information  
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar 
informationen i verksamhetsberättelsen och årsberättelsen förutom bokslutet och vår revisionsberättelse 
avseende detta. 

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.  

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och 
i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i 
verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om 
informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår 
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skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande 
av verksamhetsberättelse. 

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av 
verksamhetsberättelse.  

Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i övriga 
informationen, måste vi rapportera detta. Vi har inget att rapportera i detta avseende. 

 

Helsingfors 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 

 

Samuli Perälä    Leena-Kaura Mäkinen   Päivi Värjä 
CGR     GR     CGR 
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Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Rämö Eero
Vice ordförande  Yli-Pirilä Pia

Ledamöter  Annala Lassi
   Basilier Linda
   Ek Johan
   Forsblom Outi
   Häkkinen Juha
   Kuokkanen Hannu
   Kuusela Katja
   Käki Esko
   Laine Virpi
   Lindholm Max
   Luiro Anne
   Murto Pasi
   Mustonen Juha
   Nordström Ralf
   Parkkari Juhani
   Peltonen Göran
   Päivinen Jenni
   Rasinkangas Jarno
   Salo Veli-Matti
   Saloniemi Pia
   Soininen Katariina
   Stenros Ville
   Vänni Hanna

Ministeriernas 
representanter  Kaukoranta Päivi
   Nerg Päivi
   Palojärvi Jaana
   Siitonen Simo
   Stenman Kristina
   Voipio-Pulkki Liisa-Maria

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Ollila Pirkko-Liisa
Vice ordförande  Kuntze Päivi

Ledamöter  Aho Minttu
   Huttunen Mari
   Jansson Leif
   Jokiranta Harri
   Kinnari Leila
   Kojo Katariina
   Käki Esko
   Lehikoinen Emmi
   Lemström Margita
   Murto Pasi
   Mustonen Juha
   Nahkiaisoja Riitta
   Nieminen Kari
   Nuora Kukka
   Parkkari Juhani
   Päivinen Jenni
   Raatikainen Petri
   Salo Veli-Matti
   Sjöberg Barbro
   Tanskanen Alpo
   Virta Harri
   Väisänen Teemu
   Yli-Pirilä Pia

Ministeriernas 
representanter  Bruun Anna
   Iivari Annakaisa
   Kaukoranta Päivi
   Nerg Päivi
   Palojärvi Jaana
   Siitonen Simo
   Suurpää Johanna

Fullmäktige

Fullmäktige sammanträdde två gånger år 2017 och behandlade stadgeenliga ärenden, såsom bokslut, be-
viljande av ansvarsfrihet, medlemsavgiftens storlek och stadgeändringar (instruktionerna för avdelning-
arna och distrikten, arbetsordningen och ekonomistadgan) i enlighet med den nya förordningen, därtill 
bland annat förnyandet av räddningsväsendet samt integration. 

Finlands Röda Kors
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Utskottet för program-  
och frivilligverksamhet

Sammanträdde inte ännu hösten 2017.

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Kuusela Katja
Vice ordförande  Piri Pekka

Ledamöter  Forsblom Outi
   Grönlund Henrietta
   Hanén Tom
   Jokiranta Harri
   Lehtimäki Kati
   Leinonen Teemu

Personal- och utvecklingsutskottet

Sammanträdde inte längre våren 2017.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Backman Henri
Vice ordförande  Laitinen Sami

Ledamöter  Carlstedt Henrik
   Kainulainen Harri
   Lumme-Tuomala Riitta
   Metsänen Irmeli
   Piispanen Elina
   Portin Anders

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:         
Ordförande  Torstila Pertti
Vice ordförande  Backman Henri
   Kari Otto
   von Frenckell-Ramberg  
   Christel

Ledamöter  Harri Hannu
   Karine Eija
   Metsänen Irmeli
   Pietikäinen Maria
   Suokas Markku
   Tanskanen Alpo

Från ordinarie stämman 11.6.2017:                  
Ordförande:   Torstila Pertti
Vice ordförande : Audas-Willman Ann-Mari
   Kari Otto
   Laitinen Sami

Ledamöter  Backman Henri
   Forsblom Outi
   Karine Eija
   Kuusela Katja
   Pihlajamaa Marju
   Suokas Markku

Styrelsen

Styrelsen sammanträdde elva gånger år 2017 och behandlade 184 ärenden, såsom ekonomi, verksamhets-
planer och -berättelser regelbundet samt bland annat beredning av ordinarie stämman och verkställande 
av beslut, strategin, stadgereformen, utveckling av första hjälpen-utbildning i medelsanskaffningssyfte 
och bildande av ett första hjälpen-bolag, utveckling av helhetsberedskapen samt de papperslösa. 

Ekonomi- och utvecklingsutskottet

Sammanträdde inte ännu hösten 2017.

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Audas-Willman Ann-Mari
Vice ordförande  Lumme-Tuomala Riitta

Ledamöter  Hokkanen Matti
   Kainulainen Harri
   Kuokkanen Hannu
   Mäkinen Hannu
   Piispanen Elina
   Rasinkangas Jarno
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Ungdomskommittén

Sammanträdde tre gånger och behandlade  
37 ärenden.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Kari Otto
Vice ordförande  Musta Laura

Ledamöter  Juhajoki Joonatan  
   (erosi 2/17)
   Magd Noora 
   Malinen Tomi
   Mattjus Camilla 
   Väisänen Teemu 

Blodtjänsts styrelse/direktion

Sammanträdde sex gånger och behandlade  
88 ärenden.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017 styrelse:
Ordförande  Komi Kirsi
Vice ordförande  Suokas Markku

Ledamöter  Koponen Juha
   Kronman Gunvor
   Martikainen Tarmo
   Siitonen Simo

Från ordinarie stämman 11.6.2017 direktion:
Ordförande  Komi Kirsi
Vice ordförande  Suokas Markku

Ledamöter  Kronman Gunvor
   Martikainen Tarmo
   Rämö Eero
   Siitonen Simo

Direktionen för skyddshusen

Sammanträdde tre gånger och behandlade  
27 ärenden.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Kari Otto
Vice ordförande  Kumpula Kristiina

Ledamöter  Heikkinen Pauli
   Karine Eija
   Kuronen Sirpa
   Suurpää Leena  
   (9.1.2017 asti)
   Warma Eija

   

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Laitinen Sami
Vice ordförande  Kumpula Kristiina

Ledamöter  Ahlström Mari
   Honkatukia Päivi
   Karine Eija
   Salmi Ronja
   Savolainen Pentti
   Warma Eija

Kontti-direktionen

Sammanträdde fyra gånger och behandlade  
41 ärenden.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Harri Hannu
Vice ordförande  Kumpula Kristiina

Ledamöter  Ekelund John
   Ilén Paula 
   Kervinen Hannele
   Levänen Antero
   Paloheimo Susanna

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Pihlajamaa Marju
Vice ordförande 

Ledamöter  Aro Timo
   Ekelund John
   Freese Olli
   Kaukiainen Petri
   Kumpula Kristiina
   Levänen Antero

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Laitinen Sami
Vice ordförande  Kojo Katariina

Ledamöter  Aho Noora
   Nieminen Riitta
   Rönnqvist Yannika
   Sandström Henrika
   Wallenius Tytti
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Första hjälpen- och hälsokommittén

Sammanträdde tre gånger och behandlade  
22 ärenden.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Siitonen Simo
Vice ordförande  Backman Henri

Ledamöter  Castrén Maaret
   Haikala Olli
   Kärnä Helena
   Määttä Teuvo
   Putko Lasse
   Silfast Tom
   Vertio Harri

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Siitonen Simo
Vice ordförande  Backman Henri

Ledamöter  Haikala Olli
   Harve-Rytsälä Heini
   Hoppu Sanna
   Kovasin Merja
   Putko Lasse
   Vertio Harri 

Placeringskommittén

Sammanträdde sex gånger och behandlade  
50 ärenden.

Ordförande  Kumpula Kristiina

Ledamöter  Räsänen Mika
   Torsti Esko
   Väisänen Tapani

Revisionsutskottet

Sammanträdde två gånger och behandlade  
19 ärenden.

Yleiskokoukseen 10.6.2017 asti:
Ordförande  von Frenckell-Ramberg  
   Christel

Ledamöter  Harri Hannu
   Kuokkanen Hannu
   Liikanen Erkki
   Neilimo Kari
   Nikula Pekka
   Nokela Rauni

Yleiskokouksesta 11.6.2017 lähtien:
Ordförande  Kari Otto

Ledamöter  Liikanen Erkki
   Neilimo Kari
   Nygård-Taxell Rachel
   Pietikäinen Maria
   Paul Mikael

Förlikningsnämnden

Sammanträdde inte under år 2017.

Fram till ordinarie stämman 10.6.2017:
Ordförande  Torstila Pertti

Ledamöter  Korhonen Helena
   Kumpula Kristiina
   Nygård-Taxell Rachel
   Paatero Pekka

Från ordinarie stämman 11.6.2017:
Ordförande  Torstila Pertti

Ledamöter  Johansson Tove
   Kuokkanen Hannu
   Kivistö Kalevi
   Kumpula Kristiina
   Oinaala Sirkka-Liisa
   Rämö Eero
   Yli-Pirilä Pia
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Humanitet

Opartiskhet

Neutralitet

Självständighet

Frivillighet

Enhet

Universalitet

rodakorset.fi


