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Finlands Röda Kors i korthet 
 
Finlands Röda Kors är en humanitär hjälporganisation med uppgift att hjälpa mest behö-
vande i hemlandet och utomlands. Finlands Röda Kors hör till den internationella rödakors- 
och rödahalvmånerörelsen som hjälper i samband med kriser och katastrofer i enlighet med 
sina sju principer. Rödakors- och rödahalvmånerörelsens globala verksamhetsförmåga byg-
ger på rörelsens neutralitet och självständighet. 
 
Röda Korset är en av Finlands största frivilligorganisationer. Dess uppgift är att skydda liv 
och hälsa i alla situationer samt att försvara människovärdet och de mänskliga rättighet-
erna, att förebygga och lindra mänskligt lidande genom att hjälpa dem som är mest utsatta, 
samt stöda och bistå landets myndigheter såväl i fredstid som under väpnade konflikter. 
 
Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och utbildar dem att 
vara förberedda på dem. Röda Korset uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand 
om varandra. 
 
Administration 
Den högsta beslutande makten vid Finlands Röda Kors har stämman som sammanträder 
vart tredje år. Följande stämma hölls år 2017. Stämman väljer Röda Korsets presidium, sty-
relse och fullmäktige och dessa leder organisationen. 
 
Finlands Röda Kors frivilliga verkar i lokalavdelningar. Antalet avdelningar är över 500. De 
anställda på tolv distriktsbyråer stöttar de frivilliga genom regelbundna kontakter, utbild-
ningar och evenemang. 
 
Centralbyrån koordinerar Röda Korsets hjälparbete och frivilligverksamheten i hela landet. 
Centralbyrån ansvarar för att utveckla verksamheten inom organisationen, att samarbeta 
med myndigheterna, att sköta riksomfattande kampanjer såsom Hungerdagen samt det in-
ternationella biståndsarbetet. Dessutom ansvarar centralbyrån för Röda Korsets ställnings-
taganden och främjar organisationens värderingar i beslutsfattandet. 
 
Verksamhetsformer 
 
• Nödhjälp i samband med olyckor i hemlandet 
• Första hjälpen-grupper och utbildning i första hjälpen 
• Vänverksamhet och stöd till närståendevårdare 
• Hälsorådgivningar och övrigt hälsofrämjande arbete 
• Klubbar och läger för barn och unga 
• Stöd till invandrare; mottagning av flyktingar och mottagningscentraler; personefterfrågan 
• Internationell katastrofhjälp och utvecklingssamarbete 
• Insamlingar, kampanjer och övrig medelanskaffning 
• Påverkansarbete för dem som mest är i behov av hjälp 
• Blodtjänst 
• Kontti-återanvändningsvaruhus 
• De ungas skyddshus 
• Koordinering av Frivilliga räddningstjänsten 
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Principerna 
 
 
Humanitet 
 
Röda Korset, som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet, 
arbetar internationellt och nationellt på att i varje läge förhindra och lindra mänskligt li-
dande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. Röda 
Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete 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 ide-
ologi. 
 
Självständighet 
 
Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakter-
nas 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 Kor-
sets 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 verksamhet skall omfatta hela landet. 
 
Universalitet 
 
Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakorsför-
eningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra. 
 
 
 

Finlands Röda Kors i siffror 
 
Över 30 000 aktiva frivilliga 
 82 000 medlemmar 
 120 000 regelbundna givare 
 126 000 blodgivare 
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Verksamhetsberättelse för året 2016 
 
Inledning 
 
Vår globala och nationella verksamhetsmiljö genomgår en snabb förändring som är svår att 
förutspå. Vi ser förändringarna i en ökning i behovet av humanitärt bistånd, i nya behov 
inom frivilligverksamheten och i ett intresse för Röda Korsets verksamhet bland nya frivil-
liga. Finländarnas hjälpvilja och förtroende för Röda Korset kom till uttryck i insamlingen 
Hungerdagen när den ordnades för 35:e gången: resultatet var bland de bästa någonsin. 
 
Följderna av kriser i världen syns överallt i Europa och också i Finland. I Finland förändras 
samhällsstrukturen till exempel på grund av att befolkningen åldras och när strukturerna 
förnyas inom den offentliga servicen. De här förändringarna diskuterades också en hel del i 
höstas, när Röda Korsets medlemmar och frivilliga deltog i beredningen av den strategi som 
godkänns vid stämman i juni. 
 
Den kraftiga ökning i antalet asylsökande som inleddes hösten 2015 gjorde att Finlands 
Röda Kors inledde sin mest betydande hjälpoperation i hemlandet i fredstid. Själva operat-
ionen avslutades i oktober 2016, men förläggningsverksamheten och stödet till asylsökande 
som ska integreras i samhället har vuxit och blivit viktiga delar av vår verksamhet i hemlan-
det. I slutet av år 2016 hade Finlands Röda Kors 55 förläggningar, jämfört med 109 när siff-
ran var som störst i början av året. Mottagningen av asylsökande påverkade vårt arbetet på 
alla nivåer i organisationen, såväl bland frivilliga som bland anställda. En slutsats vi kan dra 
av den här operationen är att vi ska stärka beredskapen inom Röda Korset på alla nivåer. 
Under år 2016 har mer än 5 000 frivilliga jobbat med asylsökande i frivilliguppdrag på för-
läggningar. En aktiv och synlig frivilligverksamhet har varit ett starkt sätt att påverka och 
bidra till ett tolerant Finland och ett samhälle som präglas av likabehandling. 
 
I linje med det Att hjälpa ger glädje-tema som anammades vid ordinarie stämman i Åbo är 
Röda Korsets frivilligverksamhet glad, engagerande och givande. Antalet frivilliga ökar en 
aning till exempel i samband med vänverksamheten, men att få med nya frivilliga i verk-
samheten är fortfarande ett utvecklingsområde. Det finns en växande beställning på frivil-
ligarbete och antalet som vill delta i verksamheten är högt. Erfarenheten visar att intresset 
hålls högt om man aktivt erbjuder möjligheter att engagera sig i verksamheten. 
 
Hösten 2016 ordnade Röda Korset den riksomfattande beredskapsövningen Blixtstart, som 
fick både avdelningar och skolelever på fötter. Ett fint samarbete uppstod mellan avdel-
ningar och skolor med anledning av övningen och det uppmuntrar oss att fortsätta utveckla 
Röda Korsets ungdomsarbete. 
 
God verksamhet förutsätter också god administration. De stödformer som centralbyrån er-
bjuder distrikten har under årets lopp utvecklats kraftigt. Centraliseringen av löneförvalt-
ningen har redan nått tio distrikt och förnyandet av personalsystemet har inletts. Trots den 
mottagningsoperation som har belastat vår organisation gav en enkät om hur personalen 
trivs nu ett bättre resultat än motsvarande enkät gjorde två år tidigare. 
 
År 2016 var mer än 130 miljoner människor i behov av humanitär hjälp. Finlands Röda Kors 
har svarat på det behovet som en del av internationella rödakors- och rödahalvmånerörel-
sen bland annat i konflikterna i Syrien och Irak och genom att lindra följderna av den ut-
dragna torkan i Östafrika. 
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Blodtjänst, Kontti-kedjans återanvändningsvaruhus och De ungas skyddshus har under 
årets lopp blivit en allt viktigare del av vår gemensamma kedja av hjälp. Kontti-varuhusen 
har etablerat sig som en del av den nuvarande återbrukstrenden och det nya varuhuset som 
under året öppnades i Helsingfors understryker vår redan tidigare starka närvaro i huvud-
stadsregionen. I takt med att vårt nätverk växer kan vi allt bättre stöda människor som 
länge sökt jobb att få bättre beredskap för arbetslivet. 
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Invandring och flyktingverksamhet 
 

• Personefterforskning, familjeåterförening, mottagningsförläggningar, mångkulturell 
verksamhet som stöder integrationen 

• Verksamhet mot rasism 
 
Den största enskilda biståndsoperationen var det nationella mottagandet av asylsökande 
som anlänt till Finland, som inleddes år 2015. Därtill tog Finland emot 952 personer som 
tillhörde flyktingkvoten, varav 42 klassificerats som nödfall. Tammerfors tog emot det 
största antalet flyktingar, sammanlagt 57 personer. Till Borgå anlände 37 och till Kajana 35 
flyktingar. Bland de mottagna flyktingarna var den största folkgruppen syrier, som utgjorde 
549 av personer, samt 212 kongoleser och 136 afghaner.  
 
I likhet med tidigare år koordinerade FRK kvotflyktingarnas ankomstarrangemang i samar-
bete med Migrationsverket, den internationella organisationen för migration IOM, Helsing-
fors-Vanda gränsbevakning, tolkcentralerna och de kommuner och städer som tog emot 
flyktingar.  
 
I huvudsak handhades mottagandet av flyktingarna på flygplatsen av 17 FRK-utbildade fri-
villiga. På flygplatsen tog de frivilliga emot sammanlagt 119 grupper som placerades i kom-
munerna. De frivilliga jobbade allt som allt i över 80 dagar.  

 
 
 
Mottagningsverksamheten fortsatte att växa i början av året  
 
Röda Korsets mottagningsverksamhet fortsatte att växa kraftigt fram till februari 2016. I 
februari hade mottagningsförläggningarna plats för 19 500 asylsökande. I mars började Mi-
grationsverket dock anpassa verksamheten till det minskade antalet inkommande asylsö-
kande. Migrationsverket sade upp kontrakten för 22 av de flyktingförläggningar som admini-
strerades av Röda Korset. 
 
Nedläggningen av mottagningsverksamheten pågick fram till slutet av år 2016. I slutet av 
året fanns 55 enheter med under 10 000 inkvarterade asylsökande. Operationen avslutades 
i november 2016 och verksamheten blev en del av ordinarie verksamheten. Lägesrapporten 
ersattes med en mer sällan utkommande uppdatering. Lägescentralen lades ner i slutet av 
januari 2017. Därefter fortsatte verksamheten som en del av den normala beredskapen.  
 
Under år 2016 var Röda Korset ändå fortsättningsvis förberedd på en oväntad ökning av 
mängden asylsökande. Organisationen upprätthöll ständigt en uppdaterad helhetsbild av 
den nationella kapaciteten. Också Migrationsverket uppdaterade sin beredskapsplan, där 
Röda Korset hade en central roll.  
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Flyktingslussen i Torneå var verksam fram till den 17.3.2016, varefter den var sig i ett be-
redskapstillstånd i tre månader. Röda Korset hade 60 anställda och 66 frivilliga vid flyk-
tingslussen. Därtill fanns en mobil hälsoenhet som jobbade på 35 enheter på ett område 
som omfattade nio olika distrikt.  
 
Den nationella koordineringen av mottagningsverksamheten, inklusive Lägescentralen, häl-
sovården, kommunikationen och ekonomiförvaltningen, svarade för att upprätthålla en lä-
gesbild och att centraliserat förmedla information samt enhetligt utveckla verksamhetens 
kvalitet och kompetens. Den nationella koordineringsgruppen för mottagningsverksamhet 
uppdaterade ständigt helhetsbilden av den nationella beredskapskapaciteten. I koordine-
ringen deltog Lägescentralen samt FRK:s enheter för hälsovård, kommunikation och ekono-
miförvaltning.  
 
Sammanlagt 5 100 Rödakorsfrivilliga deltog i mottagningsförläggningarnas verksamhet. Det 
fanns omfattande aktivitet kring tidig integration och verksamheten finansierades med olika 
projektmedel. På hösten utvidgades projektet kring arbetslivscoaching och att känna igen 
de asylsökandes färdigheter till ett nationellt plan med stöd av konsultföretaget Accenture.  
  
Mängden papperslösa ökade 
 
På hösten förberedde sig organisationen på en ökning av mängden papperslösa personer. 
De asylsökande som utfärdas ett negativt beslut rekommenderas att frivilligt åka tillbaka ef-
ter att rätten till tjänster vid mottagningsförläggningen tagit slut. En del av de asylsökande 
som utfärdats ett negativt beslut kan eller vill ändå inte åka tillbaka. FRK startade upp ett 
tjugotal lokala nätverk för att stöda de papperslösa. Dessa nätverk samlades ofta på för-
samlingarnas eller Röda Korsets initiativ. 
 
Röda Korset uppmärksammade särskilt situationen för barnfamiljer och särskilt utsatta 
människogruppers välmående och jobbade för att människor inte skulle lämnas åt sitt öde 
efter att tjänsterna vid mottagningsförläggningen upphört. Röda Korset påminde om att 
papperslösa måste få tillgång till den service och hjälp som de är berättigade till, utan att 
behöva vara rädda för utvisning. 
 
I samband med mottagningsverksamheten hamnade organisationen allt oftare i situationer 
där det blev centralt att handla i enlighet med Röda Korsets värden och ta avstånd från 
myndighetsuppgifter och i dessa situationer måste FRK också definiera gränserna för sin 
egen verksamhet. 
 
Personefterforskning och familjeåterförening 
 
Antalet nya förfrågningar på personefterforskning blev rekordhögt. Detta berodde på efter-
forskningar av familjemedlemmar som försvunnit under sin flykt till Europa samt ökningen 
av mängden minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare. Röda 
Korsets fotografiefterforskning (www.tracetheface.org) publicerade 144 bilder, vilket är 
femte flest av alla europeiska länder som deltar i efterforskningarna. Sammanlagt påbörja-
des 498 nya personefterforskningar som letade efter 1 574 försvunna familjemedlemmar.  
 
Röda Korset gav flera uttalanden angående förnyandet av den europeiska asylsystemet 
samt förändringarna i utlänningslagen, särskilt gällande försvårande av familjeåterför-
eningar. 
 
FRK:s centralbyrå fick otaliga förfrågningar angående familjeåterförening av anknytnings-
personer, deras företrädare och socialarbetare. De fick vägledning i frågor gällande proces-
sen och organisationen kontaktade ambassader samt Rödakorskommittén i deras ärenden. 
Förfrågningarna ökade i takt med att mängden asylsökande växte och lagändringar i an-
knytning till familjeåterförening.  
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Resor för familjemedlemmar av de kvot-
flyktingar som tidigare anlänt till Finland 
ordnades på myndigheters begäran och 
enligt överenskommelse efter att familje-
medlemmarna beviljats uppehållstillstånd i 
Finland. Familjemedlemmarna var sam-
manlagt 8 stycken.  
 
Antalet frivilliga ökade tack vare in-
vandrararbetet  
 
Redan under hösten 2015 började organi-
sationerna på social- och hälsovårdssek-
torn ordna sammanträden för att koncen-
trera frivilligverksamheten kring mottag-
ning och integration. Röda Korset har svarat för initieringen och administreringen av nätver-
ket. Organisationsnätverket tog i bruk så kallade integrationsbrickor som hjälper att synlig-
göra tredje sektorns verksamhet och tjänster, öka samarbetet mellan nätverkets medlem-
mar och utveckla myndigheternas och organisationernas systematiska samarbete. Allt som 
allt ordnades cirka 50 evenemang inom ramen för nätverket. Detta inkluderade lokala och 
nationella nätverksträffar, planeringsmöten och andra evenemang.  
 
I april inleddes det treåriga Startkraft-projektet. Dess mål är att organisera integrationsakti-
viteter för personer som beviljats uppehållstillstånd samt för asylsökande. Organisationerna 
jobbar i samarbete med myndigheterna. Projektet genomförs i Savolax-Karelen, Tavastland, 
Sydöstra Finland och Egentliga Finland. Under hösten ordnades inledande workshops på 22 
orter. 
 
Invandrarprogrammet utvidgades och den integrationsfrämjande verksamheten utvecklades 
i ett tiotal distrikt. Utökningen av mängden frivilliga under åren 2015–2016 skedde främst 
inom den mångkulturella verksamheten. Integrationsmodellerna var bekanta från förut och 
kunde tillämpas rätt enkelt för att utvidga frivilligverksamheten. 
 
Integrationsmodellerna var också användbara inom frivilligverksamheten på flyktingförlägg-
ningarna. Särskilt Läxhjälpen, språkgrupperna och andra gruppverksamhetsformer var po-
pulära. Utökningen av mängden frivilliga skapade utmaningar också för utbildning och ori-
entering, och nya metoder skapades för dessa ändamål. Invandrarna tog del i Röda Korsets 
verksamhet i allt större utsträckning och det erbjöds fler verksamhetsmöjligheter för asylsö-
kande. 
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DEL 1: Effektiv hjälp 
 
Vi vill att 

• Vi har en effektiv beredskap för att snabbt reagera på olyckor, katastrofer och kriser. 
Vi är beredda att hjälpa lokalt och regionalt, både hemma och ute i världen.   

• Mängden dödsoffer, förlorade resurser och skador i samband med katastrofer, kriser 
och plötsliga olyckor minskar. 

• Människor och samfund klarar av och återhämtar sig allt snabbare och bättre från 
katastrofer och kriser. 

 
 

Beredskapsplanering och upprätthållande av beredskapen 
 
Bättre förutsättningar att hjälpa 
 
När det högsta antalet asylsökande i vår historia anlände till Finland år 2015, hjälpte cirka 
8500 frivilliga Röda Korset. Därtill utbildade vi fler frivilliga för uppgifter inom akuta bi-
ståndssituationer. På detta vis kunde vi erbjuda myndigheterna allt mer omfattande hjälp 
och fler utbildade personer inom larmberedskapen. 
 
För detta ändamål utvecklades den Frivilliga räddningstjänstens (Vapepa) elektroniska larm-
system som togs i bruk för att effektivera larmverksamheten och följa med uppdaterad in-
formation. I slutet av året kunde cirka en fjärdedel av Vapepas larmuppdrag skötas via sy-
stemet. 
 
Det nya systemet samlar ihop information från alla organisationer som är med i Vapepas 
larmverksamhet för larm och styrning av verksamheten. 

 
 
Inom inlandshjälpen delade avdel-
ningarna ut en ökad mängd bistånd 
jämfört med år 2015. År 2016 upp-
gick summan för inlandsbiståndet till 
100 030 euro, när motsvarande 
siffra för år 2015 var drygt 96 000 
euro. De frivilliga stödde myndighet-
erna i uppdrag med anknytning till 
första hjälpen, första omsorgen och 
mentalt stöd. Under året ordnades 
3219 första hjälpen-jourer och i 
samband med dem fanns 15 617 
personer som fick hjälp av de jour-
havande. 
 
Det fanns stora regionala skillnader 
både gällande olyckssituationer och 
mängden hjälpta personer. Den 
största enskilda operationen inom in-
landshjälpen skedde i samband med 
branden av ett studenthem i Joen-
suu, där 18 personer tog del av in-
landshjälpen och sammanlagt 32 
studerande evakuerades. 
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I början av december skedde en skjutning i 
Imatra där tre personer misste livet. Frivil-
liga inom det mentala stödet jobbade i sam-
arbete med församlingen och de lokala myn-
digheterna på kriscentret med att stöda de 
uppskakade stadsborna och startade grann-
samverkan. Medlemmar i den psykologiska 
beredskapsgruppen jobbade med de avlidnas 
anhöriga och ögonvittnen. 
 
Koordineringen av den Frivilliga rädd-
ningstjänsten (Vapepa) och stödet till 
myndigheterna 
 
Röda Korsets roll i koordineringen av den Frivilliga räddningstjänsten klarlades och samar-
betet mellan medlemsorganisationerna blev tätare. I slutet av året ingick 52 organisationer i 
Vapepa-nätverket. 
 

Den förnyade webbplatsen lanserades på 
våren. I slutet av året inleddes utvecklings-
arbetet för att skapa en egen extranet för 
Vapepas interna kommunikation. 
 
Röda Korset fortsatte sitt täta samarbete 
med Räddningsbranschens Centralorgani-
sation i Finland och Finlands Sjöräddnings-
sällskap för att utveckla verksamheten 
kring första omsorgen. I Åbolands distrikt 
inleddes ett projekt kring första omsorg i 
skärgården. Projektet utbildar nya före-
ningsfrivilliga för första omsorgen i utskä-
ren. 

 
Utvecklingen av förberedning och beredskap 
 
Under året strävade organisationen efter att förenhetliga sin syn på beredskap. En enhällig 
syn på både inlandshjälp och det internationella biståndet jobbades fram med hjälp av en 
utredning av totalberedskapen. Samarbeten inleddes på flera delområden vid olika enheter. 
Biståndsarbetarna vid den internationella hjälpen samarbetade med inrikes aktörer i sam-
band med invandrarnas mottagningsoperation. 
 
Också biståndsarbetarna inom den internationella hjälpen erbjöds personalens beredskaps-
utbildning. Planeringsarbetet för en gemensam övning påbörjades. Årets starka budskap var 
”beredskap angår alla”, vilket innebär att alla organisationsmedarbetare bör jobba för att 
stärka organisationens beredskap.  
 
Organisationens beredskap baserar sig på hjälpbehovet och igenkännandet av risker samt 
minskningen av deras inverkan. Som grund för arbetet utvecklades utvärderingen av risker 
inom beredskapen för inlandshjälpen. En gemensam vision och riskutvärdering stärker orga-
nisationens beredskapsplanering, så att den är enhetlig och förenhetlig med myndigheter-
nas agerande. 
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Beredskapen utvecklades också genom det nya projektet Pärjätään yhdessä (Vi fixar det till-
sammans). Genom den förmedlades information och konkret know-how för kommuninvå-
nare, samfund och organisationer. Målet är att skapa en allt tryggare kommun. I projektet 
deltog 11 kommuner och Röda Korsets avdelningar. 
 
Hjälpförmåga genom utbildning och övning 
 
För att uppnå en bättre hjälpberedskap ordnades nationella och regionala utbildningar samt 
övningar för frivilliga och anställda. 
 
Regionala övningar ordnades som vanligt med stärkt nationell koordination och bättre in-
formationsutbyte. Organisationen samlade in och sammanställde feedback för att kunna 
dela med sig sin kunskap till regionerna. Resultaten visade att de största problemsituation-
erna uppstod i samband med uppgiftsfördelningen mellan organisationer och myndigheter 
samt administreringen av personal i evakueringssituationer. Också snabba beslut om vem 
som bör ta ansvar för kostnader som uppstår skapade debatt. 
 

Seminariet Paikalla kun apua tarvitaan (På plats när det behövs): Det nationella 
seminariet i februari samlade ihop frivilliga inom första hjälpen, första omsorgen och 
det mentala stödet runt om i landet för att dela med sig lyckade erfarenheter inom 
mottagningen av asylsökande och för att lära sig nya första hjälpen-anvisningar. 

 
Gruppledarkurs: Gruppledarkursen fungerade som en grundkurs inom operativt le-
darskap för frivilliga och ordnades gemensamt för frivilliga första hjälpen, första om-
sorgen och det mentala stödet. Den gemensamma utbildningen var en del av ut-
vecklingsarbetet inom beredskaps- och handledarutbildningen med målet att fören-
hetliga och förbättra kvaliteten på hjälpandet. 

 
Helgen för förstaomsorgsträning: I den nationella träningshelgen deltog för 
första gången ett tiotal frivilliga och utbildare också från Räddningsbranschens Cen-
tralorganisation i Finland, FBK och Finlands Sjöräddningssällskap. 
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Den nationella beredskapsövningen: Stämmoperiodens nationella beredskaps-
övning ordnades i oktober med temat Blixtstart. Den testade, tillämpade och utveck-
lade centralbyråns, distriktens och avdelningarnas beredskap att bistå myndighet-
erna i en evakueringssituation. Målet var att stödja ungdomars mentala krishante-
ringsförmåga samt stärka skolornas krisberedskap. I övningen deltog 110 Rödakors-
avdelningar och cirka 2500 ungdomar. Därtill fick övningen god synlighet på tradit-
ionella och sociala medier, där den nådde ut till över 80 000 personer som uppmunt-
rades att reflektera över sin egen beredskap.  

 
Ett utökat antal första hjälpen-grupper och -aktörer 
 
Nya första hjälpen-grupper grundades på 12 
olika håll i landet. Tre av dem var ungdoms-
grupper, varav en är riktad till asylsökande 
och lokala ungdomar. Grupperna grundades 
särskilt på områden som tillhör Uleåborg, Ta-
vastehus och Åbolands distrikt. I slutet av 
året fanns 228 första hjälpen-grupper med 3 
231 frivilliga.  
 
Mängden frivilliga växte inte i enlighet med 
den ordinarie stämmans målsättningar. Det 
fanns flera bakomliggande orsaker. Tyngd-
punkten för rekryteringen av nya frivilliga 
borde vara i början av hösten och i januari, 
när människor inleder nya hobbyn. Hittills har 
rekryteringen koncentrerat sig främst kring 
Rödakorsveckan. Avdelningarna arrange-
rande Att kunna hjälpa-evenemang och 
marknadsförde första hjälpen kurser. I maj 
riktas ändå människornas tankar till det an-
nalkande sommarlovet, inte till att hitta en 
ny hobby. 
 
I samband med varje första hjälpen-kurs 
som ordnas av Röda Korset borde handle-
darna berätta om gruppverksamheten och 
bjuda in deltagarna med i den. I slutet av 
året producerades en video för att stöda re-
kryteringen. Därtill har vi gått miste om att 
systematiskt rekrytera studeranden vid olika 
läroanstalter.   
 
Rekryteringen av medlemmar till första hjälpen-grupper 
 
I juni inleddes ett projekt för att rekrytera unga medlemmar till första hjälpen grupperna 
och främja ungdomars första hjälpen-verksamhet vid mottagningsförläggningarna. Verk-
samheten inleddes på sex orter med FRK:s mottagningsförläggningar. Kring 80 asylsökande 
och lokala ungdomar fick första hjälpen-utbildning. Verksamheten fortsätter år 2017.  
 
Utvecklingsgruppen Uudistajat (Förnyarna) startade sin verksamhet. Gruppen beståd av fri-
villiga vid de olika distrikten. Gruppen utvärderade utbildningar, kom med idéer kring rekry-
tering och utvecklade jourverksamhetens kvalitet. Jourhavande inom första hjälpen fick ge-
mensamma utvärderingsblanketter för att evaluera sina kunskaper. Planeringen av första 
hjälpen-lägret KOMIA! inleddes. 
 

220 229 228

3035 3051 3231

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016

Första hjälpen-grupper och frivilliga i dem

Första hjälpen-grupper Frivilliga

2910 2793 3219

19177
17026 15617

0

5000

10000

15000

20000

25000

2014 2015 2016

Första hjälpen-jourer och hjälptagare

Jourer Hjälptagare



 

15 
 

Första omsorgen-verksamheten utvidgades till Åboland, där man utbildar skärgårdsborna i 
första insatsen.  
  
En ledande position inom första hjälpen-utbildning 
 
Målsättningen med att utbilda första hjälpen-utbildare var att nå en ledande position bland 
de aktörer som erbjuder första hjälpen-utbildning. Målet uppnåddes och kursdeltagarmäng-
derna växte. Tillväxten berodde bland annat på att man lyckades få trafiklärarna att gå 
FRK:s kurs Auttaminen liikenneonnettomuudessa (Att hjälpa vid en trafikolycka). 
 
Nästan 500 personer deltog i synopsiet om första hjälpen och första omsorgen. I samband 
med synopsiet publicerades de nya internationella anvisningarna för återupplivning och 
första hjälpen. Anvisningarna som finns på organisationens webbplats fick synlighet i media. 
Särskilt återupplivningen av barn väckte intresse.  
 
Inom befolkningens första hjälpen-utbildningar skedde inga framsteg. Orsaken är den allt 
hårdnande konkurrensen bland aktörer som erbjuder första hjäpen-utbildning. 
 
Expertgruppen för första hjälpen och hälsoarbete sammanträdde fyra gånger och utsåg 
mottagare för utmärkelser inom första hjälpen. Utmärkelserna gick till Egentliga Finlands, 
Satakuntas, Helsingfors och Nylands, Savolax-Karelens och Tavastehus distrikt.  
 

Blodtjänsten 
 
Blodtjänsten är en institution under Finlands Röda Kors som betjänar den nationella hälso-
vården. Blodtjänsten ansvarar centraliserat för att förse hela landet med blodpreparat. I 
verksamheten ingår både att ordna blodgivning och samla in blod samt att testa det done-
rade blodet, producera blodpreparat och distribuera dem till sjukhusen. 
 
Blodtjänsten behandlar även patienter genom kompatibilitetstest för organ-, vävnads- och 
stamcellstransplantationer. Enheten bedriver också forskning i anknytning till blodets koa-
guleringsfaktorer och trombocyter, det vill säga blodplättar. Alla havande erbjuds blod-
gruppsbestämning och testning av blodgruppsantikroppar vid Blodtjänsten. Vid Blodtjänsten 
finns även Finlands Stamcellsregister förmedlar transplantat för stamcellstransplantationer. 
Organisationens gedigna expertis grundar sig på aktiv forskning- och utvecklingsverksamhet 
som ger förutsättningar för trygga blodtransplantationer och nya cellbehandlingar även i 
framtiden.  
  
År 2016 samlade Blodtjänsten in över 204 000 en-
heter helblod vid tio fasta verksamhetsenheter och i 
samband med nästan 1200 massblodgivningar run-
tom i landet. Därtill samlades trombocyter eller 
blodplättar vid över 2600 maskinella blodgivningar. 
Allt som allt besöktes blodgivningarna av över 132 
000 personer (helblod och trombaferes), varav näs-
tan upp till 120 000 av dem donerade blod. Nästan 
19 000 nya blodgivare registrerade sig.  
 
Användningen av röda blodkroppar vid sjukhus 
minskade som väntat med 1,5 procent och använd-
ningen av trombocyter med 8,3 procent. Minskning 
av användningen av blodprodukter är vanligt också i andra delar av Västeuropa. Orsaken till 
denna förändringstrend är utvecklingen av operations- och behandlingsmetoderna.  
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Under de senaste åren har Blodtjänsten effektiviserat sin framställningsprocess betydligt. I 
en färsk internationell jämförelse placerar sig Blodtjänstens produktion i den främsta fjärde-
delen när det kommer till effektivitet. Målet är att hålla effektiviteten på en utmärkt nivå 
trots att användningen av produkterna fortsätter att minska. Samtidigt måste vi kunna rea-
gera snabbt om efterfrågan på preparat plötsligt ökar. I enlighet med föregående år hölls 
kundnöjdheten bland blodgivarna och sjukhuspatienterna på hög nivå. Upp till 93 procent 
av blodgivarna var mycket nöjda med sin erfarenhet och sjukhuspatienterna gav ett skol-
vitsord med medeltal på 9,3.  
 
Stamcellsregistern som upprätthålls av Blodtjänsten förmedlade transplantationer till 145 
patienter. Registrets medlemsantal växte till drygt 33 000 medlemmar. Stamcellstransplan-
tationer används till exempel vid vård av svåra blodsjukdomar när andra vårdmetoder inte 
längre kan rädda patienten. Medlemmarna som skrivit in sig i registret är redo att donera 
blodstamceller till patienten.  
 
Blodtjänsten bedrev också aktiv forskningsverksamhet. Blodtjänstens forskare samverkade i 
41 vetenskapliga publikationer och mängden publikationer så gott som fördubblades jämfört 
med fjolåret. De mest synliga pågående forskningsprojekten är bland annat FinDonor-stu-
dien som kartlägger blodgivarnas järnvärden och –lager samt GeneRisk-projektet som un-
dersöker den genetiska risken för blod-kärlsjukdomar. Tusentals blodgivare kommer att 
delta i båda studierna. 
 
Medelanskaffning       
 
De viktigaste framgångarna för FRK:s medelanskaffning 

1. Hungerdagens insamlingsresultat 2,54 miljoner euro 
2. Antalet månadsgivare uppsteg till 50 000 
3. Rekordresultat på 2,1 miljoner euro för insamlingen Jul i Sinnet 

 
En aktiv och allt professionellare medelanskaffning är en nödvändig förutsättning för bi-
ståndsverksamheten både här hemma och internationellt. Under hösten 2014 godkände or-
ganisationsstyrelsen medelanskaffningens investeringsplan, vars tyngdpunkt låg på rekryte-
ringen av regelbundna donatorer och att utveckla donationssystemet. Investeringsplanen 
har uppfyllt sina mål och mängden regelbundna donatorer har nästan förubblats till 50 000.  
 
Hungerdagsinsamlingen är, förutom medelanskaffning, också en årlig övning av organisat-
ionens anskaffningsberedskap och för många en första kontakt med Röda Korsets frivillig-
verksamhet. I år uppsteg insamlingsresultatet till 2,5 miljoner euro. Detta innebar en till-
växt på över 100 000 euro jämfört med året innan. 
 
Hungerdagsinsamlingen genererade 2,54 miljoner euro 
 
Hungerdagen gjorde ett resultat på 2,54 miljoner 
euro, vilket är det tionde bästa resultatet i in-
samlingens 36-åriga historia. Bössinsamlingen ar-
rangerades 15–17.9 och i sin helhet pågick kam-
panjen från början av september till slutet av ok-
tober. 
 
Sammanlagt deltog 465 avdelningar i Hungerda-
gen, vilket är 95 procent av alla Röda Korsets av-
delningar. Antalet bössinsamlare som deltog i 
kampanjen steg en aning från år 2015 till cirka 15 
000 personer. Antalet medlemmar i det nationella 
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insamlingsregistret växte med 3 376 personer och allt som allt finns nu 12 768 potentiella 
intresserade i insamlingsregistret. 
 
 

*Baserar sig på distriktens redovisningar 
 
 
 
Minskningen av kontantanvändning och effektiviseringen av andra donationskanaler har lett 
till att bössinsamlingens andel av kampanjens helhetsresultat sjönk till 55 procent år 2016, 
jämfört med nästan 80 procent i början av 2000-talet. Förändringen har varit särskilt snabb 
från och med år 2013.  
 
Enligt Finlands Banks beräkningar kommer användningen av kontanter så gott som upphöra 
senast år 2030 i nuvarande takt. Till följd av detta tar organisationen ständigt i bruk nya 
donationskanaler, så som sms-bidrag, mobiloptimerad betaltjänst och MobilePay. 
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Den största tillväxten inom övriga bidragskanaler var  bidrag per textmeddelande. Antalet textmedde-
landebidrag växte med 90 % i jämförelse med år 2014 och till och med 23 %  i jämförelse med det 
rekordartade året 2015. 
 
Nödinsamlingar för flyktingar och 
den syriska konfliktens offer 
 
Under året ordnades två nödinsamlingar. 
I maj inleddes insamlingen Familjer på 
flykt, där de insamlade medlen riktades 
bland annat till verksamheten vid klini-
kerna på de grekiska flyktinglägrena. I 
oktober riktades insamlingarna särskilt till 
Aleppo och Mosul. Insamlingen för att bi-
stå den syriska konfliktens offer fortsatte 
redan för fjärde året.  
 
Nytt rekord för insamlingen Jul i Sinnet 
  
Insamlingen Jul i Sinnet arrangerades för tjugonde gången. Jubileumsåret till ära var mål-
sättningen att samla in 2,1 miljoner euro, som användes för att donera ett presentkort på 
70 euro för matinköp till 30 000 mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Insamlingen ar-
rangerades i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund och Yle. 
 
Cykelkampanjen Kedjereaktionens resultat översteg fjolårets summa. I kampanjen del-
tog 212 företagsteam, vilket var 55 fler än under föregående året. 

Kampanjer för att stöda frivilligarbetet     
 
Tv-programmet Vain elämää Goes Punainen Risti, som producerades för tredje gången, pre-
senterade Röda Korsets verksamhet på ett mångsidigt sätt. En av programmets målsätt-
ningar var att uppmuntra tittarna att komma med i Röda Korsets frivilligverksamhet.  
 
Rödakorsveckans kampanj riktades till unga vuxna med temat att gå en första hjälpen-kurs. 
Det centrala budskapet var att få eller uppdatera sina första hjälpen-kunskaper och ha mod 
att ge första hjälpen vid behov. Avdelningarna arrangerade evenemang där de berättade 
om sina första hjälpen-kurser och sin verksamhet. 
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Ökningen av mängden månadsgivare framskred enligt planerna 
 
Under året 2016 värvade Röda Korset sammanlagt 14 201 nya månadsgivare, varav drygt 
hälften kom med genom organisationens egna rekryterare. Röda Korsets team jobbade i de 
fem största städerna och i Kuopio.  
 
Av de nya månadsgivarna delade knappa hälften sitt stöd mellan inlandshjäpen och kata-
stroffonden (48 %). Av de nya månadsdonationerna riktades 22 % till att stöda inlandshjäl-
pen och 30 % till katastroffonden.  
 
Organisationen köpte också in värvning av nya månadsgivare som tjänst av ett utomstå-
ende företag som rekryterade månadsgivare på köpcenter i huvudstadsregionen och på 
Helsingfors-Vanda flygplats. 
 
De betydelsefulla gåvorna förnyades 
 
Röda Korsets förnyade etiska gåvor lanserades under namnet En betydelsefull gåva. Genom 
att köpa en Betydelsefull gåva kan man stöda antingen biståndsarbetet via katastroffonden 
eller frivilligverksamheten i Finland. Julens mest populära Betydelsefulla gåva var Gröt för 
en hel by.  
 
Företagssamarbetet stödde även asylsökande 
Företagssamarbetet möjliggjorde konkret stöd för lokal verksamhet och öppnade upp möj-
ligheter för organisationens nationella kampanjverksamet. Rödakorsveckan och Vändags-
kampanjen genomfördes i samarbete med organisationens huvudsamarbetspartners, som 
fortsättningsvis är S-gruppen och LokalTapiola.  
 
Ett nytt avtal gjordes upp med konsultföretaget Accenture, som stöder utvecklingsarbetet 
kring en nationell digitala tjänst som identifierar de asylsökandes kompetensområden och 
erbjuder dem praktisk arbetslivsorientering (PRAO). Målet är att främja de aslysökandes in-
tegration i det finländska samhället. Tjänsten ger invandrarna en ny kanal för att lära sig 
språk och kultur samt lågtrösklade vägar till arbetslivet.   
 
De anställda på Accenture erbjöd också sin professionella kompetens för att utveckla Kontti-
kedjans strategi.  
 
För att göra företagssamarbetet mångsidigare inleddes planeringsarbetet för Red Cross Am-
bassador (RCA)-modellen. Dess avsikt är att få in ambassadörer och kontaktpersoner för 
Röda Korset på företagen med avsikten att öka medvetenhet kring FRK:s kampanjer inom 
företagsledningen och bland de anställda och underlätta deltagandet i kampanjer. 
 
Det nordiska företagssamarbetet inleddes mellan Rödakorsorganisationerna i Finland, Sve-
rige, Danmark, Norge och på Island. Som första samarbetspartners valdes BR-Leksaker, 
Canon och modekedjan Carlings. 
 
Direktutdelningarna och nätbutiken utvecklas 
 
Direktutdelningarna av donationsbrev under år 2016 var lyckade. Särskilt situationen i Sy-
rien och på flyktinglägren i Europa betonades i materialet. Katastroffondens donationsregis-
ter utökades systematiskt, så att utskicken i framtiden kan användas effektivt för att samla 
in medel. 
 
De avgiftsbelagda utskicken (vändagskort, storlotteriet och julkalendern) var likväl fram-
gångsrika. Ständiga analyser och tester som utförs på registren gör det möjligt att rikta ut-
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skicken och utöka deras mängd på ett ändamålsenligt sätt. Tillsammans med distrikten ut-
vecklades ett system för direktutdelning av julkort och resultaten verkar lovande. År 2016 
deltog redan 10 distrikt i samarbetet. 
 
 
Röda Korsets nätbutik mobilopti-
merades i november, innan starten 
av julsäsongen. Under året skedde 
41 procent av nätbutiksanvänd-
ningen via mobilen. Därtill tog or-
ganisationen i bruk en webbtjänst 
(oma.punainenristi.fi) där vem som 
helst kan starta en egen webbin-
samling och stöda ett valfritt Röda-
korsmål tillsammans med sitt nät-
verk. I fortsättningen kommer 
tjänsten att kunna användas till ex-
empel för att överföra intäkter från 
skolinsamlingar, i takt med att det 
ständigt blir allt mer utmanande att 
hantera kontanter.  
 
 
CRM-systemet 
 
Användningen av CRM-systemet 
har fortsatt att öka i positiv takt. Tillväxten syns både i den ökade mängden kundinformat-
ion samt i bättre kampanjresultat, tack vare förbättrad data-användning och utvecklingen 
av riktade utdelningar. Med hjälp av allt högklassigare kundinformation och moderna e-
postverktyg blir e-postkommunikationen allt mer integrerad med medelanskaffningskam-
panjerna. Hela organisationen har även inlett utvecklingen av sin e-postkommunikation. 
 
 
Allt fler hittade till Kontti-varuhusen 
 
Varuhuskedjan Kontti gav allt fler människor möjlighet att bli en del av hjäpens kedja ge-
nom att donera och köpa återvinningsprodukter. Varuhusen slog sina tidigare försäljningsre-
kord genom att generera totalintäkter på 11,5 miljoner euro. Detta gav tillväxt på 21 pro-
cent jämfört med året innan. 
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Kontti fungerar som en avgörande beröringspunkt för människor som tidigare inte nödvän-
digtvis tagit del av organisationens verksamhet. I fjol hade varuhuset nästan en miljon 
kundbesök som ledde till köpbeslut. Siffran ökade med över 18 procent från året innan. 
 
Till årets mest betydelsefulla evenemang hörde lanseringen av kedjans tolfte varuhus i 
Helsingfors i augusti. Läget i Östra centrum har visat sig vara ypperligt och varuhusets 
första månader har uppfyllt förväntningarna. 
 
Intäkterna från Kontti riktas via Röda Korsets distrikt till biståndsarbete i Finland och till ka-
tastroffonden. Därtill levererar Kontti-varuhusen kläder till logistikcentret i Kalkku, under 
fjolåret sammanlagt cirka 113 000 kilo. År 2016 levererade Finlands Röda Kors klädhjälp, 
som samlats ihop av Kontti, bland annat till Mongoliet, Tadžikistan och Tchad.  
 
I fjol arbetade 968 personer med sysselsätt-
ningsunderstöd vid Kontti. Sammanlagt 45 
personer jobbade för att komplettera en yr-
kesutbildning. Åtstramningen av villkoren som 
gäller sysselsättningspolitiska understöd och 
minskade medel har påverkat även anställ-
ningsverksamheten vid Kontti. Arbetsavtalens 
längd har blivit betydligt kortare och snabba 
förändringar i personalomsättningen skapar 
utmaningar för varuhusens verksamhet. På 
många orter har samarbetet med yrkesin-
stitutioner och kommuner dock blivit tätare, 
vilket ger Kontti nya möjligheter att driva an-
ställningsverksamhet. 
 
Kontti publicerar årligen sin egen rapport, som redogör noggrannare för Konttis verksam-
het. 
 
Internationell biståndsverksamhet 
 
Under år 2016 var över 130 miljoner människor på olika håll i världen i behov av humanitärt 
bistånd. Invecklade kriser ger upphov till enormt mänskligt lidande och gör det svårare att 
leverera hjälp. Röda Korsets målsättning är att stärka lokala samfund genom ökad välfärd 
och beredskap inför risker och katastofer. Vi ökar de frivilligas beredskap och utvecklar nat-
ionella föreningar. 
 
Med hjälp av de finländska bidragsgivarna, 
stöd från utrikesministeriet och den Europe-
iska unionen har Finlands Röda Kors hjälpt 
nödställda i Asien, Afrika, Mellanamerika och 
Europa. FRK jobbar i samarbete med Inter-
nationella rödakors- och rödahalvmånefede-
rationen (IFRC), Internationella Rödakors-
kommittén (ICRC) och sina systerorganisat-
ioner. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet i 
Asien och Afrika fortsätter. 
 
Beredskap att hjälpa både i Finland och 
ute i världen 
 
För det internationella personbiståndet präglades året av oroligheter i Mellanöstern, den hu-
manitära krisen samt mottagning av asylsökande i hemlandet och biståndet som erbjöds 
dem i norra-Grekland. Under året hade vi 211 biståndsarbetsavtal i kraft. Användning av 
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vår biståndsarbetarreserv i hemlandet är ett bra exempel på Finlands Röda Kors flexibla hel-
hetsberedskap. 
 
Vi förverkligade 25 utbildningstillfällen för internationella biståndsarbetare. 745 personer 
fick utbildning varav 89 representerade andra nationella föreningar. 
 
Finlands Röda Kors fältkommunikationsenhet Field Communication Unit (FCU) förverkligade 
11 resor till våra samarbetsländer under året. Kommunikationsmaterial producerades såväl 
om den humanitära krisen i Syrien som om ebola i Sierra Leone samt om förstärkandet av 
kvinnor i Somalia. 
 
118 000 kg kläder från Kalkku till världen 
 
Röda Korsets logistikcentral i Kalkku i Tammerfors upprätthåller hjälpberedskap både  inter-
nationellt och i hemlandet. Centret ansvarar bland annat för katastrofberedskapsenheternas 
planering, anskaffningar och insamling samt för enheternas upprätthållande och underhåll. 
 
År 2016 skickades tre hälsostationer till flyktinglägren i Grekland. Vi tog också hand om lo-
gistiken kring leveransen av inrikesministeriets biståndsartiklar till Grekland och Irak. I Fin-
land understötte vi mottagningscentraler med köks- matlagnings- och hygienartiklar. 
 
Internationellt klädbistånd skickades till Burundi, Kirgizistan, Mongoliet, Tadzjikistan och 
Tchad, sammanlagt 118 023 kg. 

 
 
Hjälp till konflikterna i Syrien, Jemen och Irak 
 
Den humanitära krisen i Syrien försvårades ytterligare. Hälften av den syriska befolkningen 
har flytt inom landet eller till närområdena. Över 13 miljoner människor befinner sig i behov 
av humanitär hjälp. 
Röda Korsets biståndsarbete fokuserade på basbehov dvs. rent vatten, mat, skydd och häl-
sovård. Internationella Rödakorskommittén skyddade civila, förenade familjer och främjade 
förverkligandet av internationell humanitär rätt. 
 
Frivilliga inom Syriska Röda Halvmånen delade månatligen ut mat och biståndsartiklar under 
svåra förhållanden till cirka 4,5 miljoner syrier, och ordnade cirka 300 biståndskonvojer un-
der året till svårnådda områden. 
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Med stöd av utrikesministeriet bistod Finlands Röda Kors Internationella Röda Korsets ar-
bete i Syrien med 3,7 miljoner euro samt med att skicka biståndsarbetare. Ur katastroffon-
den riktades 100 000 euro till hjälp i Syrien. 
 
Uppemot 19 miljoner människor befinner sig i behov av humanitär hjälp i Jemen men på 
grund av säkerhetssituationen är det få biståndsorganisationer som kan vara verksamma i 
landet. Förra året stödde vi Internationella Rödakorskommitténs arbete i Jemen med 
100 000 euro. Med hjälp av bidraget levererades mat, rent vatten och hälsovårdstjänster. 
Dessutom skyddade Internationella Rödakorskommittén civilbefolkningen. 
 
Upp till 25 procent av befolkningen i Irak är i behov av hjälp. Internationella Röda Korset 
och Röda Halvmånen i Irak hjälpte både landets inre flyktingar och syriska flyktingar genom 
att erbjuda hälsovård, första hjälpen och psykiskt stöd. År 2016 beviljade utrikesministeriet 
800 000 euro för Röda Korsets arbete i Irak. Dessutom skickade vi en biståndsarbetare  för 
att utveckla logistiken inom Irakiska Röda Halvmånen. 
 
Hjälp till flyktingar i Grekland och Ukraina 
 
Hundratusentals människor söker skydd i Europa. Förutom mottagningsarbete i Finland 
skickades  år 2016 66 biståndsarbetare samt hälsokliniker till flyktinglägren i norra Grek-
land. Under året vårdades över 35 000 patienter. Vi stödde även Italienska Röda Korsets 
hjälparbete för flyktingar på Medelhavet. Arbetet finansierades av bidragsgivarna och EU:s 
generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd, Echo. 
 
I Ukraina hjälpte Finlands Röda Kors och Franska Röda Korset i synnerhet landets inre flyk-
tingar, som drabbats av kroniska sjukdomar, att få mediciner. Utrikesministeriet stödde ar-
betet med 500 000 euro. 
 
Penningbidrag lindrar matbristen i Afrika 
 
Väderfenomenet El Niño förorsakade en kraftig torka som ledde till allvarlig matbrist i södra 
och östra Afrika under år 2016. 
I Swaziland behövde 30 procent av befolkningen hjälp. Finlands Röda Kors levererade till-
sammans med Röda Korset i Swaziland kontanter till 9 800 hushåll för att skaffa mat. För 
första gången använde man mobilpengar. Hjälpen, som finansierades av EU, nådde cirka 
58 000 människor, varav  den största delen var kvinnor och barn. 
 
Dessutom tog Röda Korset i bruk hemträdgårdar formade som nyckelhål där det går att 
odla rotsaker och grönsaker också under de torra perioderna. 
 
Även i Kenya stödde Röda Korset familjer med elektroniska penningtransaktioner samt upp-
muntrade familjer att delta i näringsutbildningar. Med stöd från utrikesministeriet och kata-
stroffonden hjälpte vi uppemot tusen familjer. 
 
I Somalia befann sig cirka fem miljoner människor i behov av hjälp. Vid sidan om vårt lång-
variga hälsoarbete hjälpte vi människor som drabbades av torka tillsammans med Tyska 
Röda Korset och Somaliska Röda Halvmånen. Syftet var att försäkra tillgången till rent vat-
ten samt bistå människor med hjälp av mobila hälsokliniker. Vi nådde cirka 46 000 männi-
skor. Arbetet finansierades av EU, utrikesministeriet och finländska bidragsgivare. 
 
Etiopien drabbades av den värsta torkan på 30 år, och cirka 10 miljoner människor behövde 
mathjälp. Till Röda Korsets biståndsoperation riktades 500 000 euro från utrikesministeriet 
och 50 000 euro ur katastroffonden.  
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Friskare mammor och barn 
 
År 2016 fortsatte vi att främja människors och samhällens hälsa och välmående. I Afrika 
främjades hälsa i Burundi, Sydsudan, Etiopien, Ghana, Kenya, Malawi, Niger, Elfenbenskus-
ten, Sierra Leone, Somalia, Swaziland och Zimbabwe. I Tchad förbättrades vattensane-
ringen. 
 
Sydsudan har drabbats av en av världens värsta humanitära kriser. År 2016 hjälpte man lo-
kalbefolkningen att få rent vatten samt utförde man hälso- och hygienarbete i skolor. Inter-
nationella Röda Korset fokuserade  på hälsovård, matsäkerhet, rent vatten samt skyddande 
av människor och förenande av familjer. Utrikesministeriet finansierade arbetet med två 
miljoner euro. 
 
I Kenya avslutades hälsoprojektet för mammor och deras barn. Med EU:s stöd kunde man 
erbjuda mammor hälsorådgivning och reparera och utrusta hälsovårdscentraler samt för-
bättra tillgången till rent vatten. Cirka 37 000 kvinnor och barn hade nytta av detta arbete. 
 
I Somalia stödde man Somaliska Röda Halvmånen som hör till landets näst största produ-
cent av hälsovårdstjänster. 
 
Röda Korset inledde även biståndsarbete i Eritrea. Röda Korset hör till en av de få aktörer 
som har fått tillträde att arbeta i landet. 
 
I Asien förbättrades samhällens hälsa i Afghanistan, Nepal, Myanmar, Kambodja, Nordkorea 
och Tadzjikistan. De flesta hälsoproblem beror på smutsigt vatten och smittsamma sjukdo-
mar. Sjukdomarna förhindrades genom att sprida information och genom att uppmuntra 
människor till livsstilsförändringar. Internationella Röda Korset förband sig även till att mer 
effektivt stöda behov relaterade till kvinnors menstruationshygien. 
 
FRK är en av de få organisationer som utför ett långsiktigt arbete i Nordkorea. År 2016 be-
viljades 50 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa offer för översvämningar. Med EU:s 
stöd började FRK förbättra Nordkoreanska Röda Korsets katastrofberedskap och förhindra 
att katastrofer påverkar hälsa och försörjning. 
 
Nästan allt utvecklingssamarbete i Finlands Röda Kors innebär utbildning av frivilliga, som 
vanligtvis inkluderar första hjälpen –utbildning. Frivilliga med första hjälpen –utbildning har 
en viktig roll både vid enskilda olyckor och i mer vidsträckta katastrofer. Med hjälp av Näs-
dagens intäkter utbildades frivilliga bland annat i Burundi. 
 
Städer och skolelever förbereder sig för risker  
 
Finlands Röda Kors mål är att samhällen som är sårbara för katastrofer ska få en starkare 
förmåga att besvara risker och på så sätt lindra följder av eventuella katastrofer.  Både be-
folkning och risker finns i allt växande grad i städer. Därför främjades katastrofberedskapen 
särskilt i städer såsom  Hinthada i Myanmar, Metro-Manila i Filippinerna och Ulaanbaatar i 
Mongoliet under år 2016. 
 
En central del av vår verksamhet är skolberedskapsarbetet. Till exempel i Nepal och i Kam-
bodja grundades nya ungdomsgrupper för att förbättra skolornas beredskap för kriser. 
Samtidigt får Röda Korset nya unga med i sin verksamhet runt om i världen. 
 
FRK hjälpte även i Nepal i återuppbyggande efter den förödande jordbävningen år 2015. 
Cirka 25 000 människor fick hjälp. 
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Nya partners, finansieringskällor och innovationer 
 
Vårt utvecklingssamarbete präglades av två trender med koppling till finansieringen. För det 
första återspeglades utrikesministeriets nedskärningar i utvecklingssamarbetsbudgeten 
kraftigt på det arbete FRK gör. Vi valde därför att fokusera utvecklingssamarbetet på färre 
länder än tidigare och i vissa länder avslutades samarbetet helt med kort varsel. 
 
Under år 2016 avslutades också vårt långvariga utvecklingssamarbete i centralamerikanska 
El Salvador och Honduras. 
 
För det andra inledde vi rekordmånga EU-finansierade utvecklingssamarbetsprojekt. Med 
EU-stöd fortsatte vi bland annat att främja katastrofberedskap i Kambodja, Mongoliet och 
Nordkorea. 
 
I en del av våra gamla samarbetsländer övergick samarbetet i ett djupare partnerskap. Till 
exempel i Filippinerna ordnades en gemensam massevakueringsutbildning av Filippinska 
Röda Korset och Finlands Röda Kors och i Tadzjikistan ordnades logistikutbildning.  
 
År 2016 började man utveckla humanitära innovationer inom Finlands Röda Kors. I ett 
projekt som finansierades av innovationsfinansieringsverket Tekes studerade man 
förutsättningarna för att bilda ett humanitärt innovationsekosystem, alltså ett 
samarbetsnätverk av expertorganisationer. 
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DEL 2: En stark gemenskap 
 
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. 
 

Vänverksamhet av många slag får synlighet 
 
Under hela året erbjöd vänverksamheten stöd runt om i landet. I verksamheten deltog 
8 991 volontärer. Antalet rödakorsvänner ökar. Av de 5 000 volontärer som anmälde sig via 
webben år 2016 engagerade sig 1 350 i vänverksamheten. Alla hugade volontärer kunde 
ändå inte engageras i verksamheten, eftersom det fortfarande finns för många flaskhalsar i 
förmedlingsverksamheten. 
 
Med stöd från undervisnings- och kulturministeriet inleddes arbetet för att utveckla 
webbvänskapsverksamhet. Avsikten är att tillsammans med volontärer utveckla 
vänverksamhet som sker online. På så sätt når man ut till unga som har svårt att mötas 
direkt. 
 
Variationsrikedomen i verksamhetsformer 
och vänklienter lyftes fram. Den 
mångkulturella vänverksamheten lockade 
också intresserade. Vänverksamhetens 
betydelse för helhetsberedskapen var 
också på tapeten. Många som har 
engagerat sig i vänverksamheten deltog i 
grundandet av förläggningar hösten 2015. 
 
Under hösten diskuterades ensamhet 
mycket när ett projekt om ensamhet i 
Finland avslutades, nya forskningsrön 
publicerades och Yle TV2 hade en A2-kväll 
om ensamhet. 
 
Vändagen bidrog till kommunikation om vänverksamheten 
 
Vänverksamheten fick stöd bland annat i en vändagskampanj som uppmuntrade människor 
att ställa upp som rödakorsvänner och delta i vänkurser. Avdelningarna ordnade Vänskap 
ger glädje-evenemang som strävade efter att stärka den lokala verksamheten. Ett mål med 
kampanjen var att tala för ensamma människor samt påverka samhället lokalt och på 
riksnivå. Kampanjen spreds bland unga bland annat genom bloggtexter. Gemensamma 
evenemang ordnades tillsammans med asylsökande. 
 
Inför vändagen gjordes en enkät som 417 personer som är engagerade i vänverksamheten 
deltog i. De fick frågan om vänklienterna får tillräcklig service. Enligt rödakorsvännerna 
räcker samhällets service dåligt till för deras klienter. Svaren visade också att 
vänverksamheten når de människor som är mest ensamma. Enkäten väckte intresse i 
massmedia och gav därmed kampanjen fin publicitet. 
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Hur kan vänverksamheten utvecklas ytterligare? 
 
Genom utvecklingsprojektet för vänverksamheten har man kartlagt och analyserat läget 
inom vänförmedlingen. År 2017 kommer man att kunna dra igång digital vänförmedling. 
Pilotarbetet sker i Nyland och Tavastland. 
 
Resultatet av utvecklingsprojektet för vänverksamheten i Västra Finland fick ett gott 
mottagande. Antalet utbildade volontärer och grupper ökade genom experimentet. Bland 
annat kortkurser konstaterades vara en fungerande utbildningsmodell. Tyngdpunkten i 
utbildningen finns i de moduler som en volontär kan samla. Många av dem som gick 
kurserna upplevde i synnerhet att utbildningen i utmanande situationer var väldigt nyttig. 
 
Vi verkade för hälsa och välmående i lokalsamhället 
 
Vi arbetade för hälsa och välmående i närsamhället bland annat genom att dela ut 
livsmedelsbistånd, samla in medel för mindre bemedlades julfirande och främja 
pensionärers delaktighet i samhället. 
 
Programmen för att främja socialt välmående och hälsa deltog i oktober i De bostadslösas 
natt genom att dela ut EU:s livsmedelsbistånd och matsvinnslivsmedel som donerats av 
HOK-Elanto. 
 
Röda Korset valdes till partner för EU:s livsmedelsbiståndsprogram redan år 2015. Under år 
2016 delade vi ut 37 000 kg mathjälp från EU. Verksamheten inleddes i 14 avdelningar i  
Satakunta och i Uleåborgs distrikt i slutet av år 2015.  
 
Mindre bemedlade barnfamiljer fick hjälp genom utdelningen av sammanlagt 30 000 Jul i 
sinnet-presentkort för livsmedel. Insamlingen Jul i sinnet ordnades för 20 gången i 
samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund. 
 
Vi inledde också ett samarbete med social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt 
Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras. 
Projektet inleddes i Sydöstra Finland och Egentliga Finland.  
 
Livskvaliteten bland äldre förbättrades också genom projektet Fullt liv som pensionär. Under 
år 2016 ordnades 49 coachningar I träffarna deltog 433 personer och av dem var ungefär 
en femtedel intresserade av att engagera sig i Röda Korsets frivilligverksamhet. Två 
coachutbildningar ordnades och 35 personer fick kompetens som coach.  
 
Samarbetet mellan arbetet för HIV- och sexualhälsa och rusmedelsarbete blev tä-
tare 
 
Arbetet för hiv- och sexualhälsa samt rusmedelsarbetet inledde ett samarbete inom festival-
verksamheten. För första gången ordnades en gemensam festivalutbildning för frivilliga 
inom rusmedels-, HIV-/sexualhälsorbetet och första hjälpen-verksamheten. Utbildningen 
fick positiv feedback. Frivilliga inom rusmedelsarbetet deltog också i scouternas Roihu-läger. 
 
Organisationen gjorde en utredning av behoven kring rusmedel-, hiv- och sexualhälsoarbete 
vid mottagningsförläggningarna. Verksamheten inleds år 2017.  
 
Temaveckan för förebyggande rusmedelsarbete hade fokus på att prata om rusmedelspro-
blem. I temaveckan deltog lokalavdelningar och hälsorådgivningar.  
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Mängden personer som HIV-testade sig vid Pluspunkterna ökade avsevärt. År 2016 ökade 
mängden HIV-test med 62 från år 2015. Sammanlagt gjordes 679 test. Den femte Plus-
punkten öppnade i Åbo i september.  
 
Hiv-rådgivningen drog ner sin verksamhet till två kvällar om veckan. Rådgivningstelefonen 
tog emot 69 samtal. Särskilt telefonjouren lyckades inte aktivera en tillräcklig mängd frivil-
liga. Verksamhetens framtid avgörs år 2017. 
 
Patrullerna för säkrare sex nådde ut till cirka 7 500 passagerare som tilldelades kondomer 
och broschyren Kondomi on hyvä matkavakuutus (Kondomen är en god reseförsäkring).  
 
Sommargummi-kampanjen genomfördes tillsammans med radiokanalen YleX och tre andra 
organisationer. Kampanjen nådde ut till unga bättre än tidigare år, både på sociala medier 
och på festivaler. Detta var tack vare ett förbättrat samarbete mellan kampanjarrangörerna. 
Ungdomarna var särskilt intresserade av den nya Sexkiosken där man kunde ta ett 
kondomkörkort och göra Knullmagister-frågesporten. Också FRK:s frivilliga var med på ett 
synligare sätt än tidigare. 
 
Slut på brådska och olyckor 
 
Det närverk för förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden som Röda Korset 
koordinerar ordnade två riksomfattande kampanjer för vardagstrygghet. Olycksdagens Ta 
det lugnt-videosnuttar (fi. Hopulle loppu) signalerade att brådska orsakar olyckor och 
spreds flitigt i sociala medier. Reklamen visades över en miljon gånger och videofilmerna 
sågs i sin helhet cirka 42 000 gånger. Filmerna belönades med ett hedersomnämnande i 
tävlingen International Safety Media Awards. Förutom Ta det lugnt-kampanjen mot brådska 
fick också kampanjen Hålls på benen (fi. Pysy pystyssä) stöd i form av köp av medieplats. 
Antalet artiklar i övriga medier ökade också.  
 
Nya samarbetsparter för kampanjen Hålls på benen var Hjärnskadeförbundet, Föreningen 
för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och LokalTapiola. Webbplatsen för arbetet mot 
olycksfall i hemmen förnyades våren 2016. 
 
Mobil hälsorådgivning 
 
Fler hälsorådgivningar, så kallade 
Hälsopunkter, grundades under året. Ett 
speciellt tyngdpunktsområde var 
rådgivning och verksamhet för invandrare. 
Dessutom ökade antalet mobila 
hälsopunkter. Mobil hälsorådgivning 
behövs när befolkningen i glesbygden blir 
utan många rådgivningstjänster i och med 
att servicen i allt högre grad koncentreras 
till befolkningscentra. Verksamhetsformen 
kommer att utvecklas ytterligare i 
framtiden. 
 
I de riksomfattande hälsorådgivningsdagarna i Vanda deltog närmare 50 volontärer. Även 
de regionala hälsorådgivningsdagarna som Lapplands och Uleåborgs distrikt ordnade var 
populära.  
 
Terhoklubbarnas mål uppnått 
 
Antalet skolor som deltog i dagsverkesinsamlingen sjönk, men i förhållande till det arbete 
insamlingen kräver är avkastningen god. Den lärararbetsgrupp som diskuterade kampanjen 
Läsmånad under våren 2016 konstaterade att Läsmånad är en trevlig kampanj och att 
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materialet fungerar, men att största delen av skolorna och lärarna inte har hört om 
kampanjen än. 
 
Även antalet skolor som deltog i Hungerdagen har också sjunkit, liksom intäkterna. 
 
Den hjärt-lungräddningsutbildning, kallad Hjälteutbildning, som erbjuds elever i de yngre 
åldersklasserna år 2017 förbereddes i samarbete med LokalTapiola.  
 
Projektet Hela Finland leker som har finansierats av Finska Kulturfonden genomfördes i 
samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund. Syftet med projektet var att före slutet 
av år 2016 grunda Terhoklubbar som mötesplatser för olika generationer i alla 311 
kommuner på fastlandet. I slutet av året hade 313 Terhoklubbar grundats i sammanlagt 
250 kommuner. 
 
Terhoklubbarna har erbjudit nya kanaler för engagemang i frivilligverksamheten och för 
stärkt gemenskap. Klubbarna har redan sammanträtt 4 097 gånger. Sammanlagt har barn, 
vuxna och volontärer deltagit i klubbverksamheten mer än 86 000 gånger. Verksamheten 
fortsätter efter projektperioden som en del av Röda Korsets vänverksamhet. 
 
LäxHjälp-verksamheten utvidgades och utvecklades. Verksamheten är avsedd för alla barn 
och unga som behöver stöd med läxläsningen. Klubbar kan vid behov också organiseras för 
vuxna. Flera handledarutbildningar ordnades på olika håll i Finland. Nya klubbar inrättades i 
avdelningar och på förläggningar. Barn och unga med invandrarbakgrund var speciellt 
välkomna i klubbarna. 
 
Unga stödde unga 
 
I distrikt och avdelningar ordnades aktivt verksamhet för barn och unga. Många skolbesök 
ordnades. Ungdomar deltog i vändagen, veckan mot rasism och Hungerdagen-insamlingen i 
september. Dessutom rullade Reddie Kids-klubbar, ungdomsgrupper, LäxHjälp-klubbar, 
grupper för humanitär rätt och första hjälpen-grupper på i normal ordning.  
 
Under sommaren ordnades läger för barn, unga och familjer. Unga volontärer deltog i 
internationella ungdomsläger och på motsvarande sätt besöktes lägren i Finland av gäster 
från andra länder. Ungdomsdelegatutbildning och en fortsättningskurs ordnades.  
 
För att rekrytera unga medlemmar i första hjälpen-grupper inleddes ett projekt i juni för att 
utveckla första hjälpen-verksamhet för unga på förläggningar. Verksamhet inleddes på sex 
orter med förläggningar. Ungefär 80 asylsökande och ungdomar från orten fick utbildning i 
första hjälpen. 
 
För att göra det klart för ungdomar vad de kan göra och lära sig som hjälpare inom Röda 
Korset utredde man under hösten utbildnings- och verksamhetsmöjligheterna för volontärer 
i åldern 13–17 år. Målet är att skapa en tydlig bild av vilka möjligheter till verksamhet som 
finns för människor i olika åldersgrupper, var man kan lära sig nya kunskaper och växa som 
hjälpare. Arbetet fortsätter under år 2017. 
 
Rekryteringsidéer från unga i bruk  
 
Ett sätt att rekrytera medlemmar som skapades av unga volontärer har burit frukt. 
Ungdomar ordnade evenemang på skolor och högskolor och vid sidan av presentationen 
lockade man med ett overallmärke. #Tuplataan-kampanjen marknadsfördes mer än tidigare 
på Facebook. Via webben anslöt sig 290 ungdomsmedlemmar. Avsikten med kampanjen är 
att fördubbla antalet unga volontärer före utgången av år 2017. 
 
Röda Korsets ungdomar ordnade också tio vinterjippon. I dem deltog mer än 400 nya 
aktörer. 
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Handledarutbildning för unga  
 
Den riksomfattande ungdomsträffen ordnades i Kangasala 18–20.3 och samlade 100 
ungdomar från olika delar av Finland. I veckoslutsträffen ingick verkstäder kring 
kommunikation, fördubblandet av antalet medlemmar, träningskrets, skolsamarbete och 
Blixtstart. 
 
Ungdomskommittéernas verksamhet utvecklades i flera distrikt och har blivit allt mer 
målinriktat. Kommittéerna sammanträdde tillsammans med den riksomfattande 
ungdomskommittén i Tallinn 11–13.11. Sammanlagt 35 volontärer deltog i träffen och åtta 
av distrikten var representerade. 
 
Utbildningarna för unga utvecklades. På uppmaning av avdelningarna och distrikten gjorde 
bland annat Reddie Kids-ledarutbildningen lättare. Andelen webbutbildning i kursen ökade. 
Den lättare versionen av ledarutbildningen ordnades sex gånger i fem distrikt. I kurserna 
deltog 64 blivande Reddie Kids-ledare. 
 
Första hjälpen-utbildning för klasserna 7–9  
 
Syftet med första hjälpen-programmet för elever i klasserna 7–9 gjordes klarare och de 
första distrikten och skolorna rekryterades att genomföra programmet. En pilotversion av 
programmet inleddes under hösten i tre distrikt: Helsingfors och Nyland, Uleåborg och 
Egentliga Finland. I pilotprojektet deltog sex utbildare, åtta skolor och närmare 700 elever. 
 
Avsikten med den åtta timmar långa kursen i livräddande första hjälpen för unga är att öka 
hjälpberedskapen bland ungdomar. Kursen stärker ungdomarnas kunskaper och ger dem 
förutsättningar att hjälpa. 
 
Ungdomar som deltog i pilotkurserna berättade att alla av dem inte alls hade fått öva på 
hjärt-lungräddning före åttonde klass. De observerade att deras kunskaper hade utvecklats 
och att de kände sig betydligt mer redo att hjälpa tack vare utbildningen. En ansenlig del av 
ungdomarna var intresserade av första hjälpen-verksamhet för unga. 
 
Snabb hjälp i skyddshusen för unga 
 
De ungas skyddshus hade som mål att erbjuda unga och familjer hjälp och stöd allt 
snabbare. Dessutom var ett centralt mål att engagera sig i tidigt ingripande och 
förebyggande arbete samt att utveckla skyddshusens frivilligverksamhet. 
 
På basis av skyddshusens uppföljning kunde skyddshusen snabbt ta emot nya klienter, inom 
ett dygn från en första kontakt. En central aspekt av att utveckla det tidiga ingripandet och 
det förebyggande arbetet var samarbetet med skolorna. De ungas skyddshus arbetade 
bland annat med ungdomar som riskerade att avbryta sin skolgång. Ungdomar fick hjälp 
bland annat genom sömnskolor och arbete med dagsrytmen. 
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Antalet volontärer ökade och uppgifterna blev 
mer mångsidiga. Skyddshusvolontärerna jobbade 
inte längre bara som parhäst till en anställd på 
krisinkvarteringen, utan verkade också till 
exempel som stödpersoner och faddrar samt 
ledare för olika grupper. 
 
Under år 2016 fick sammanlagt 1 015 unga hjälp 
genom De ungas skyddshus. På basis av 
responsen tyckte största delen av ungdomarna 
och deras familjer att de fick väldigt god eller 
god service på skyddshusen. 
 
Service erbjöds också delvis utanför de fysiska skyddshusen. I Nordsjö i Helsingfors fick 
ungdomar som riskerade att bli husvilla på grund av obetalda hyror hjälp och stöd genom 
kvällskiosken Iltakioski. I Vanda ordnades ett pop up-skyddshus på resecentralen Dix, där 
man träffade 20–40 ungdomar i åldern 13–17 år. 
 
I Esbo fick ungdomar som höll på att bli självständiga stöd tack vare finansiering från 
Penningautomatföreningen. I stödarbetet för självständiga unga får den unga stöd att fatta 
egna beslut samtidigt som hens sociala nätverk stärks. Det fanns en tydlig beställning på 
tjänsten och klienterna var nöjda med stödet. 
 
De ungas skyddshus deltog också i en arbetsgrupp som förbereder ett åtgärdsprogram för 
förebyggande av bostadslöshet. Skyddshusverksamhetens chef Leena Suurpää utsågs att 
leda arbetsgruppen, som planerar ett natthärbärge i huvudstadsregionen för bostadslösa 
unga vuxna. 
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DEL 3: Modigt påverkande 
 
 Vi vill att:  

• Medlemskap i Röda Korset är ett uppskattat ställningstagande för humanitet och 
omsorg.  

• Röda Korset aktivt deltar i samhällsdebatten på lokal- och riksnivå. 
• Attityderna i samhället blir mänskligare.  
• Vi talar för dem som lider av kriser och katastrofer, för de utsatta och för dem som 

har drabbats av diskriminering och rasism, och vi stärker deras röst i samhället. 

De mål som har ställts på verksamheten i 
vår organisation utmanas av medborgarnas 
förväntningar. En omfattande 
imageundersökning blev klar i slutet av 
våren. Sammanlagt 1000 personer hade 
deltagit i enkäten och de väntar sig följande 
av oss: mer hjälp till nödlidande i 
hemlandet, synlighet i den egna 
hemkommunen, nya metoder för att 
engagera människor och öppenhet i 
kommunikationen. De förväntningarna fanns 
också bakom den förnyelse av våra digitala 
tjänster som inleddes i början av året. 
 
 
Syrien, asylsökande och ensamhet framme i kommunikationen 
 
Vårt kommunikationsarbete under år 2016 stödde våra mål: rekrytering och motivering av 
aktörer och stödjare samt hjälp till människor i behov av stöd. I innehållet i 
kommunikationen syntes tre områden tydligt: Syrien, asylsökande och ensamhet. 
 
Mottagandet och integreringen av asylsökande är fortfarande en stor helhet både inom Röda 
Korsets egen kommunikation och i innehållet i inlägg på sociala medier och i det övriga 
medielandskapet. I våra egna utlåtanden tog vi bland annat ställning till ändringarna i 
utlänningslagen, vikten av kommunplatser, problemen kring familjeåterförening och sådant 
som främjar integration. På sommaren publicerades den enkät vi gjorde tillsammans med 
Marthaförbundet, då vi frågade företag om de är villiga att anställa invandrare. Hela 92 
procent av företag med mer än fem anställda kunde anställa invandrare som har bott i 
Finland en längre tid. I slutet av hösten präglades kommunikationsarbetet av situationen 
bland de papperslösa. Inom organisationens interna kommunikation fortsatte vi våra 
nyhetsbrev. 
 
Den humanitära krisen i Syrien syntes i massmedia under hela året. Behovet av hjälp 
konkretiserades i mars av det flyktingläger som inrättades i Grekland och som vi fick 
direktrapporter från genom vår informatör och våra biståndsarbetare. Temat fortsatte under 
hösten i och med insamlingen Hungerdagen. I kommunikationsarbetet lyfte vi fram vårt 
bistånd i Syrien, bland annat våra hälsovårdskliniker och den fysioterapi som ges till 
krigsskadade. Under hösten deltog internationella Röda Korset i evakueringen från östra 
Aleppo, vilket också syntes i massmedia. Hungerdagen lyfte upp den värdefulla insats som 
görs av tusentals frivilliga insamlare. 
 
Vänverksamheten och behovet att lindra ensamheten i Finland fick stor uppmärksamhet i 
samband med vändagen. Röda Korset lät göra en enkät bland sina volontärer och spred 
resultatet till medierna inför vändagen. Resultatet visar att volontärernas besök för många 
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åldringar är den enda stunden de har möjlighet till rekreation. Budskapet fick god synlighet 
och Röda Korsets aktörer intervjuades av flera medier. 
 
Ensamhet och vänverksamheten fick också 
stor synlighet på hösten, då Yle i november 
ordnade en A2-kväll med ensamhet som 
tema. I studion fanns bl.a. en 
rödakorsvolontär som var vän till en äldre 
person. Programmet och den kommunikation 
i sociala medier som hade planerats att 
sammanfalla med programmet fick många 
att intressera sig för Röda Korsets 
vänverksamhet.  
 
Stadig ökning i sociala medier 
 
Antalet personer som följer oss på sociala medier har fortsatt. I slutet av år 2016 hade vi 
85 000 som gillade oss på Facebook och 11 000 följare på Twitter. Antalet Instagram-följare 
mer än tredubblades och var i slutet av året 3 500. Punainenristi.fi hade 700 000 besök. 
 
År 2016 producerade vi cirka 1 500–1 800 inlägg på våra webbsidor och i sociala medier. 
Inom vår digitala kommunikation inledde vi ett utvecklingsarbete som siktar på att 
ytterligare öka vår aktivitet på sociala medier och rikta in vårt budskap rätt. 
 
År 2016 gjordes förberedande arbete för att svara på de utmaningar digitaliseringen för 
med sig. De utmaningar som strategin har identifierat, som att nå ut till nya volontärer och i 
synnerhet ungdomar, kräver i fortsättningen nya arbetsredskap och en förnyelse av hela vår 
organisation. Verksamheten bör vara nära människan och erbjuda olika enkla sätt att 
engagera sig. 
 
För planeringen av våra fortsatta insatser gjorde sen serviceformuleringsundersökning för 
att klarlägga i synnerhet volontärernas behov i samarbete med Röda Korsets 
huvudsamarbetspartner Accenture. Undersökningen skapade bl.a. nya modeller för hur 
volontärer engageras och utbildas. Utvecklingsarbetet fortsätter under år 2017 och har som 
mål att framför allt utveckla digitaltjänster som stöder frivillighet, beredskap och 
medelanskaffning. 
 
Röda Korsets bloggsajt för ungdomar (Henry Goes Live) syntes mer än tidigare i våra 
sociala medier. Det syntes bl.a. i en stadig ökning av antalet gillare och följare - både för de 
riksomfattande kanaler som är riktade till unga och på distriktens och avdelningarnas 
kanaler. 
 
Utmärkelsen Humanitär handräckning  
 
Utmärkelsen Humanitär handräckning gavs i samband med Rödakorsveckan i maj till alla 
frivilliga hjälpare som hade bidragit till mottagningen av asylsökande. År 2015 anlände ett 
rekordstort antal asylsökande till Finland, vilket väckte en stor hjälpvilja bland tusentals 
finländare i alla delar av landet. Utmärkelsen beviljades av Röda Korsets styrelse. 
Republikens president beviljade 41 förtjänstmedaljer i guld, 28 i silver och 187 i brons. 
Dessutom beviljade organisationsstyrelsen 30 förtjänsttecken.  
 
Modigt arbete enligt våra värderingar 
 
Projektet Mot rasism! idkade ett effektivt påverkans- och upplysningsarbete även utanför 
kampanjveckan och gjorde Röda Korset till den ledande experten på arbete mot rasism i 
Finland. Projektet utvecklade metoder för arbete mot rasism; träningskrets för att ingripa 
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mot rasism, pop up-samtal om R-ordet och en handlednings- och rådgivningstjänst för 
människor som drabbats av rasism. 
 
Sammanlagt 81 träningskretsar ordnades med 1 137 deltagare. Dessutom ordnades 15 
ledarutbildningar. 
 
Pop up om R-ordet för att bearbeta rasism genom kamratstöd ordnades för tio målgrupper 
från personer som arbetar med ungdomsarbete till somaliska pensionärsdamer. Den största 
målgruppen var mångkulturella ungdomsgrupper inom olika projekt för Plan Finland. 
Formen på pop up-evenemangen varierade från nästan rent föreläsningspresentationer till 
debatt- och aktivitetsfokuserade samlingar.  
 
Ett fyrtiotal personer tog kontakt med handlednings- och rådgivningstjänsten för offer för 
rasism. De ärenden klienterna tog kontakt om var tydliga fall av rasism och de behandlades 
genom att ta direkt kontakt med klienten, föra fallet vidare till polis eller 
diskrimineringsombudsmannen och genom att erbjuda kamratstöd.  
 
Humanitär rätt för unga 
 
I juli organiserade rödakorsvolontärer rollspelet På flykt för 250 ungdomar på lägret Roihu. 
Spelet fokuserar på flyktingskap och humanitär rätt och under spelets gång hamnar 
deltagarna upprepade gånger ta ställning till frågor i anknytning till humanitär rätt. Avsikten 
är att öka förståelsen för flyktingskap och kännedomen om krigets lagar. 
 
Humanitär rätt-volontärer vid avdelningen i Messuby i Tammerfors ordnade i oktober ett 
seminarium om medier, makt och ansvar. Under seminariet frågade man experter hur 
massmedial uppmärksamhet påverkar hur krigets lagar åtföljs.  
 
I oktober ordnade vi en nordisk volontärhelg kring humanitär rätt. I veckoslutet deltog 
också en representant för Ukrainska Röda Korset. Deltagarna planerade samarbete kring 
utbildningen av volontärer och engagemang för att främja humanitär rätt. 
 
I april ordnades den första Gunnar Rosén-tävlingen för studerande vid universitet. Lag från 
fyra universitet tävlade i uppgifter som hade att göra med bl.a. biståndsarbete och 
krigsförbrytelser. Helsingfors universitets lag avgick med segern.  
 
Vi nådde fler skolelever och studerande  
 
Röda Korset deltog i den riksomfattande Educa-mässan med en osedvanligt stor avdelning i 
samarbete med Blodtjänst och De ungas skyddshus. Toppnamn på mässan var Mot rasism!-
kampanjen, medelsanskaffningsjippon i skolor och övningen Blixtstart. 
 
Flera skolor i andra och tredje stadiet föreslog samarbete med Röda Korset. Under våren 
började vi arbeta med en pilotversion av ett strukturellt samarbete tillsammans med 
Humanistiska yrkeshögskolan Humak. Humaks breda nätverk möjliggör ett samarbete med 
våra distrikt. 
 
Frivilliga fick tack 
 
Den riksomfattande tackgalan för våra volontärer ordnades i Kuopio i december. I 
evenemanget deltog 417 volontärer och vid tackgalan premierades förtjänstfulla frivilliga, 
bland annat mästarpromon, och avdelningen i Asikkala fick ta emot priset som årets 
fostraravdelning. 
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Personal  
 
Under år 2016 handlade personalarbetet till stor del fortfarande om utveckling och om 
mottagningen av asylsökande. Den betydande ökningen i volym i vår verksamhet, de 
utmaningar som en utvidgad verksamhet förde med sig och en förnyelse av 
ekonomisystemet innebar att behovet att utveckla processer, arbetsmetoder och kunnande 
uppstod. 
 
För centralbyråns centraliserade löneför-
valtning orsakade både den snabba ök-
ningen i antalet förläggningar i distrikten 
och ned därpåföljande nedkörningen av 
förläggningarna en hel del arbete. Även på 
centralbyrån ökade antalet arbetsår med 
12 jämfört med år 2015. En del av tillväx-
ten har att göra med förläggningsverk-
samheten, eftersom många av de nya an-
ställda började arbeta på centralbyrån 
hösten 2015 och därför inte räknades i sin 
helhet förrän år 2016. Dessutom beror en 
del av tillväxten på nya projekt som har 
extern finansiering samt en resursering av  
stödtjänster för att motsvara behoven i en 
större verksamhet. 
 

Av centralförvaltningen utbetala 

2014 2015 2016 

43 716 623,33 47 267 152,72 45 140 854,55 

	
 

Strategin har som mål att antalet anställda, deras kunnande och deras ork är i balans. I 
fråga om lämpligt antal anställda var året 2016 en balansgång. För att utveckla 
kunskapsnivån ordnades i stället för två grundkurser som normalt fyra kurser i avsikt att 
inskola de nya anställda i organisationens verksamhet och värderingar. För förmän 
ordnades inskolningar som inleddes år 2015 och i december drog vi igång en omfattande 
förmansutbildning som fortsätter in på år 2017. Mer än 100 personer i chefsställning deltog 
i den första delen av utbildningen. Utbildning inom olika områden ordnades för personer 
som arbetar på förläggningarna. 
 
Ett av huvudmålen för stödtjänsterna under stämmoperioden har varit att centralisera 
löneförvaltningen. År 2016 betalade löneteamet på centralbyrån ut lönerna för centralbyrån 
och skyddshusens samt nio distrikts och deras förläggningar. I den centraliserade modellen 
deltog alla distrikt utom Västra Finland, Österbotten och Lappland, men det sistnämnda 
distriktet gick med i modellen 1.1.2017. 
 
År 2016 låt vi konkurrensutsätta de personalsystem som fanns på marknaden och valde 
Mepco. Målet är att stödja förmännens personförvaltningsarbete genom att göra 
processerna smidiga och elektroniska. Ibruktagandet av systemet inleddes i december och i 
det deltar både centralbyrån och största delen av distrikten. 
 
I utvecklingsprojektet Talko för det gemensamma bästa (fi. Yhteisen hyvän talkoot) jobbade 
13 gemenskapsambassadörer. Ambassadörerna bidrog till en arbetskultur som fokuserar på 
samarbete, öppenhet och uppskattning genom 12 enhetsbesök i distrikten, på centralbyrån 
och anstalterna samt vid organisationens gemensamma evenemang. 
 
Pulsenkäten hösten 2016 gav vid handen att åtgärderna för att utveckla 
arbetsgemenskapen och ledarskapet har gett resultat. Situationen är bättre idag än år 
2014, så projektet inleddes. Bland annat responsen från förmän och lösning av 
konfliktsituationer har gett goda resultat. Bakom utvecklingen finns en upplevelse av att 
folk delar med sig av information mer än tidigare, kommunicerar mer mångsidigt, litar på 

Anställda inom centralförvaltningen 

 2014 2015 2016 
Centralbyrån 155 188 239 
Blodtjänst 529 537 504 
Kontti 58 64 69 
De ungas skyddshus 44 44 46 
Sammanlagt 786 833 858 
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varandra och gör mer tillsammans med uppskattning för varandra och ger mer positiv 
respons. 
 
Inga större förändringar i stödsysselsättningen ägde rum under 2016. Däremot påverkade 
de förändringar som ägde rum år 2015 FRK:s verksamhet. Personalenheten gav avdelningar 
och distrikt råd i fråga om sysselsättningsprojekt. Personer i chefsställning inom Kontti-
kedjan fick också utbildning i fråga om lönestöd och lagen om arbetsavtal.  
 
Ekonomi och utvecklingsverksamhet 
 
Centralbyråns resultat för räkenskapsperioden uppvisar ett överskott på 4,3 miljoner euro, 
vilket orsakas av Blodtjänsts överskott. De övriga anstalternas verksamhet har förverkligats 
som förväntat. Tyngdpunkten i centralbyråns medelanskaffning ligger fortfarande på att öka 
antalet månadsgivare. Nettointäkterna från placeringsverksamheten har sjunkit jämfört 
med föregående år på grund av marknadsläget och kostnader som orsakats av byte av 
hyresgäster i hyresfastigheter. 
 
Liksom under året innan syntes verksamheten med mottagning av asylsökande i hög grad 
både i centralbyrån och i synnerhet i distriktens verksamhet. Trots att 
förläggningsverksamhetens volymer minskade under år 2016 innebär nedläggningsvågen 
för förläggningar att arbetsbördan för stödtjänsterna är stor på grund av att 
arbetsförhållanden avslutas och de rapporteringsuppgifter som är förknippade med 
stängningen av förläggningar. Även de anläggningstillgångar som köpts in för 
förläggningarna måste lagras ur hyrda lokaler eller säljas på tillbörligt sätt. Den 
datasystemsmiljö som inrättats i samband med att förläggningarna grundades måste 
nedmonteras. I huvudsak har anläggningstillgångarna överförts till de förläggningar där 
verksamheten fortsätter eller lagrats som beredskapslager för motsvarande behov. 
 
Ekonomiförvaltningens arbete ökades också av att man år 2016 tog i bruk ett nytt 
datasystem för ekonomiförvaltningen. Organisationsverksamheten har nu tillgång till en 
lösning som stöder bokföring och logistik samt ett nytt rapporteringssystem. De nya 
verktygen gjorde det möjligt att producera centraliserade ekonomitjänster. Under år 2017 
fortsätter arbetet med att utveckla tjänsten samt arbetet med enheter som går in för det 
nya systemet. I fortsättningen är avsikten att utvidga utnyttjandet av gemensamma 
stödtjänster också i de ekonomi- och löneförvaltningstjänster som erbjuds avdelningarna. 
Mottagningsverksamheten och förändringarna i datasystemet har inneburit en belastning på 
såväl användarna som stödorganisationen under det gångna året. En riksomfattande 
verksamhetsmodell förändrar både arbetsmetoder och kunskapskrav. Att specificera och 
vidareutveckla dessa är i framtiden en allt fastare del av vårt dagliga arbete. 
 
Den digitala och övriga tekniska utvecklingen innebär också en utmaning för Röda Korsets 
verksamhet - en utmaning som bara ökar på takten. Det digitalprojekt vi har dragit igång 
innebär förnyelser inom verksamheten och i synnerhet i fråga om frivilligverksamheten, 
men också behov att utveckla den nuvarande IT-infrastrukturen. 
 
Riskhantering 
 
Riskhantering är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi identifierar, analyserar, bedömer 
och hanterar de viktigaste riskerna med framförhållning. Målet med riskhanteringen är att 
se till att vi som organisation uppnår våra mål på bästa möjliga sätt och tryggar 
verksamheten även under föränderliga förhållanden. 
 
Riskhanteringen inom vår organisation bygger på de riktlinjer som har slagits fast av 
styrelsen. Riskhantering och därmed förknippad bedömning, planering och styrning av 
verksamheten ingår i ledningens arbete. Förutseende och systematisk riskhantering stärker 
verksamheten, vårt anseende och förtroendet för hur Röda Korset fungerar. 
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Den snabba ökningen i verksamheten kring förläggningar för asylsökande förutsatte att vi 
utvecklade våra verksamhetsmetoder bland annat i fråga om ledning och serviceproduktion. 
Förändringarna i antalet som anlände var så stora att vi inte lyckades och kunde identifiera 
alla risker på förhand. Osäkerheten i den ekonomiska situationen i Finland och Europa 
fortsätter, även om prognoserna utlovar en liten tillväxt under de närmaste åren. 
Osäkerheten i vår verksamhetsmiljö gör det svårare att planera vår verksamhet och 
ekonomi, i synnerhet i fråga om hur vi bedömer vår inkomstutveckling. Trots den svaga 
ekonomiska tillväxten kommer man i Finland att vara tvungen att genomföra 
strukturreformer och fatta sparbeslut som också kan leda till ett ökat behov av hjälp. 
 
År 2016 tog vi i bruk ett projekthanteringssystem för internationell biståndsverksamhet. Det 
ger stöd i projektarbetet. Dessutom möjliggör det ett effektivt förverkligande av 
riskhanteringsprocesserna inom projektverksamheten. Genom att ta i bruk verktygen 
strävar vi efter att förbättra riskhanteringen i internationella biståndsprojekt. Det här är 
speciellt viktigt eftersom vår organisation är ansvarig gentemot sina finansiärer också för 
sina partners insatser. 
 
Centralförvaltningens värdepappersplaceringar sköts av en kapitalförvaltare som har valts 
genom konkurrensutsättning. Riskerna i samband med placeringsverksamheten hanteras 
tillsammans med huvudkapitalförvaltarens experter. 
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Offentlig finansiering 2016 

Penningautomatföreningen (RAY)  
• Allmänt bidrag 364 000 
• De ungas skyddshus 945 000 
• Frivilliga räddningstjänsten 696 000 
• Invandringsprogrammet 354 000 
• Missbruksarbete 80 864 
• Projektet Mot rasism! 302 929 
• Hiv-programmet 191 219 
• Projektet för att förebygga olycksfall i hem och på fritiden 116 411 
• Paikka auki-programmet* 15 682 
• Fullt liv som pensionär-handledning 196 000 
• Stödverksamhet för närståendevårdare 495 316 
• Vänverksamhet: Västra Finlands distrikt 129 260 
• Pärjätään yhdessä 185 597 
• Elektroniskt styrsystem för vänverksamheten 54 368 
• Övergripande stöd för ungas självständighetsprocess 52 274 
Sammanlagt (RAY) 4 178 920 

 
Fem städer 

• De ungas skyddshus 1 061 000 
 
Arbets- och näringsministeriet 

• Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering 227 250 
 
Migrationsverket 

• Flykting- och migrationsarbete 898 324 
 
Undervisnings- och kulturministeriet 

• Ungdomsverksamhet 110 000 
• Utvecklande av första hjälpen-verksamhet för unga på förläggningar 43 742 

 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden 

• Startkraft 84 978 
 
Regionförvaltningsverket 

• Utveckling av motionsverksamhet på förläggningar 180 622 
 
Social- och hälsovårdsministeriet 

• Kampanjen Sommargummi 15 000 
 
Centralförbundet för studieverksamhet 

• Utbildning 25 292 
 
Utrikesministeriet 

• Humanitär rätt 57 000 
• Internationell verksamhet 17 522 000 

 
Europeiska unionen 

• Internationell verksamhet 1 451 000 
 
ECHO, Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och 
humanitära biståndsåtgärder  

• Internationell verksamhet 3 517 000 
 
* Paikka auki (ung. Position ledig) är ett RAY-finansierat program som främjar sysselsättning och 
arbetslivsberedskap bland unga. 
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Utredning av användningen av fonder med egen täckning HJÄ,nlands 
2016 
 
1. Antti Ahlströms fond 
Användningsändamål:  Hjälp till sjuka och behövande efter bedömning 
Användning 2016:   40 000,00 euro – utveckling av frivilligverksamhet på institutioner 

28 000,00 euro – hälsorådgivningsverksamhet 
 
2. Olga och Jalmari Välimaas fond 
Användningsändamål:  Till åldrings- och vänverksamhet 
Användning 2016:  13 500,00 euro 
 
3. General Mannerheims och friherre von Troils fond 
Användningsändamål:  För Finlands Röda Kors verksamhet i krig och fred 
Användning 2016:  5728,73 euro – för första hjälpen-gruppernas verksamhet 
 
4. Jaakko Bascharoffs fond 
Användningsändamål:  För effektivering av vården av läpp-, käk- och gomspalt, bl.a. utbildning 

av läkare och talterapeuter 
Användning 2016:  5 271,47 euro 
 
5. Minna Emilia Frisks fond 
Användningsändamål:  För bistånd till krigsblinda 
Användning 2016:  23 500,00 euro 
 
6. Julius och Irene Frisks fond 
Användningsändamål:  För att bistå krigsblinda 
Användning 2016:  29 800,00 euro 
 
7. Bröderna Markus och Henry Schatelowitz’ fond 
Användningsändamål:  För att bistå krigsinvalider från Helsingfors 
Användning 2016:  Fonden användes inte/bidrag utdelades inte. 
 
8. Ines och Arthur Dahlströms fond 
Användningsändamål:  Den årliga avkastningen överfördes till katastroffonden eller enligt Fin-

lands Röda Kors styrelses överläggning till något annat aktuellt ändamål. 
Användning 2016:  18 167,33 euro har överförts till katastroffonden 
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Bokslut 
 
Balansräkning 
      31.12.2016   31.12.2015 
A K T I V A     
 BESTÅENDE AKTIVA      
 Immateriella tillgångar     
  Immateriella rättigheter   4 163 434,80  3 877 961,75 
 Materiella tillgångar      
  Markområden   84 093,96  84 093,96  
  Byggnader och konstruktioner   2 092 776,86  2 196 410,06  
  Maskiner och inventarier   2 890 013,06  2 564 886,47  
  Förskottsbetalningar och övriga  
  pågående nyanläggningar 510 647,73 5 577 531,61 999 181,32 5 844 571,81 
 
 I anläggningstillgångarna ingående värdepapper  1 386 460,14  1 386 460,14 
         
 Placeringar       
  Markområden 211 254,28  231 254,28  
  Byggnader och konstruktioner  720 230,71  728 795,83  
  Övriga aktier och andelar 91 678 521,43 92 610 006,42 85 487 690,63 86 447 740,74 
           
 SJÄLVTÄCKANDE FONDER      
  Värdepapper   5 238 354,85  5 268 419,88  
  Banktillgodohavanden 280 785,60 5 519 140,45 5 669,25 5 274 089,13 
       
 RÖRLIGA AKTIVA  
 Omsättningstillgångar      
  Varor   7 668 557,67   7 438 494,09 
   
 Fordringar      
  Långfristiga     
   Övriga fordringar   1 238 966,17   1 441 508,17 
  Kortfristiga        
   Kundfordringar organisations interna 1 809 276,33  2 210 104,29  
   Kundfordringar  6 065 505,78   4 750 196,97   
   Övriga fordringar  5 844 967,82   4 360 273,05   
   Resultatregleringar  4 445 685,66 18 165 435,59 7 660 946,77 18 981 521,08 
         
 Kassa och bank    35 785 889,03   24 870 723,64 
       
A K T I V A  S A M M A N L A G T  172 115 421,88  155 563 070,55 
           
P A S S I V A        
 EGET KAPITAL      
 Bundna fonder     
  Självtäckande fonder  4 564 715,46   4 615 679,01  
  Fond för verkligt värde 739 323,09   658 410,12   
  Katastroffonden 19 724 835,63 25 028 874,18 16 590 302,24 21 864 391,37 
 Övriga fonder       
  Blodtjänstfond  23 546 309,70  23 546 309,70  
  Gemensam verksamhetsfond 630 545,00  247 046,00  
  Fond för verkligt värde 6 506 686,19 30 683 540,89 7 057 652,89 30 851 008,59 
       
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 44 375 776,28   39 720 674,96   
 Räkenskapsperiodens under-/överskott 4 149 930,44 48 525 706,72 5 038 600,32 44 759 275,28 
         
 FRÄMMANDE KAPITAL       
 Långfristigt      
  Lån från penninginrättning    20 036 214,38  28 866 392,93 
 Kortfristigt       
  Lån från penninginrättning 8 824 142,84  918 107,13  
  Organisationsbankslån 1 724 002,66  1 848 493,06  
  Erhållna förskott 2 223 847,65   3 602 286,21  
  Leverantörsskulder till distrikten 1 028 536,96   493 663,64  
  Leverantörsskulder  4 394 138,15   8 176 141,09  
  Övriga skulder 18 802 992,78   4 923 253,97  
  Resultatregleringar  10 843 424,67 47 841 085,71 9 260 057,28 29 222 002,38 
           
P A S S I V A  S A M M A N L A G T    172 115 421,88  155 563 070,55 
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Resultaträkning 
 

   
  1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 
   
Ordinarie verksamhet    
   
Intäkter  110 056 589,08 117 210 355,47 
    
Kostnader    
  Personalkostnader  -45 140 854,55 -47 267 152,72 
  Avskrivningar  -2 455 109,78 -1 800 930,29 
  Övriga kostnader  -76 427 373,47 -84 242 620,30 
  Överföring av medel från katastroffonden 6 937 618,81 7 316 854,78 
   
Över-/underskott av ordinarie verksamhet -7 029 129,91 -8 783 493,06 
    
   
Tillförda medel    
   
  Bidrag, katastroffonden 10 654 996,14 13 975 001,68 
  Medlemsavgifter  249 480,80 263 185,50 
  Övriga intäkter  8 594 444,89 7 025 745,88 
   
  Insamlingskostnader, katastroffonden -1 409 392,08 -1 416 761,06 
  Övriga kostnader  -2 811 565,73 -3 765 248,20 
   
Över-/underskott 15 277 964,02 16 081 923,80 
     
   
Investerings- och finansieringsverksamhet   
   
  Intäkter  8 179 242,61 8 938 528,02 
  Kostnader  -2 514 457,63 -2 578 063,37 
   
Över-/underskott 5 664 784,98 6 360 464,65 
   
   
Extraordinära intäkter   3 196 489,86 
Allmänna understöd 364 000,00 364 000,00 
   
Räkenskapsperiodens resultat  14 277 619,09 17 219 385,25 
   
Överföring av medel från katastroffonden  -10 072 152,20 -11 936 607,74 
Överföring av medel från självtäckande fonder -55 536,45 -244 177,19 
   
Räkenskapsperiodens under-/överskott 4 149 930,44 5 038 600,32 
 
  



 

43 
 

Finansieringsanalys 
   
    
 2016 2015 
Verksamhetens kassaflöde   
Ordinarie verksamhetens kassaflöde   
För ordinarie verksamhetens intäkter erhållna betalningar 110 056 589,08 119 506 845,33 
För ordinarie verksamhetens kostnader erlagda betalningar -124 023 337,80 -133 310 703,31 
Förändring i kortfristiga räntefria fordringar 874 454,49 -2 603 347,74 
Förändring i kortfristiga räntefria skulder -3 649 528,98 3 747,03 
Avskrivningar 2 455 109,78 1 800 930,29 
Lagerändring -230 063,58 -151 847,82 
Övriga korrigeringar 79 400,75 47 227,55 
Ordinarie verksamhetens kassaflöde sammanlagt -14 437 376,26 -14 707 148,67 
   
Medelsanskaffningens kassaflöde   
För medelsanskaffningens intäkter erhållna betalningar 19 498 921,83 21 263 933,06 
För medelsanskaffningens kostnader erlagda betalningar -4 220 957,81 -5 182 009,26 
Medelsanskaffningens kassaflöde sammanlagt 15 277 964,02 16 081 923,80 
   
Investeringarnas kassaflöde   
Investeringar i anläggningstillgångar   
Anskaffning av anläggningstillgångar -2 953 890,93 -2 347 918,88 
Förändring i pågående anskaffningar av anläggningstillgångar 488 533,59 -371 159,14 
Investeringar i placeringsegendom   
Köp av placeringsegendom -9 544 623,42 -5 402 576,22 
Försäljning av placeringsegendom 7 331 138,10 10 915 449,79 
Ränte-, dividendintäkter och övriga intäkter av  
placeringsegendom 3 000 639,36 3 812 938,66 
Kostnader för placeringsegendom -1 774 536,48 -2 196 819,96 
Investeringarnas kassaflöde sammanlagt -3 452 739,78 4 409 914,25 
   
Finansieringens kassaflöde   
Låneamorteringar -924 142,84 -918 107,13 
Återbetalning av lån -124 490,40 -137 852,28 
Organisationskonto 14 487 067,00 1 585 552,69 
Finansieringens kassaflöde sammanlagt 13 438 433,76 529 593,28 
   
Allmänt understöd 364 000,00 364 000,00 
   
Kassaflöde sammanlagt 11 190 281,74 6 678 282,66 
   
   
Likvida medel 1.1 24 876 392,89 18 198 110,23 
Förändring i likvida medel 11 190 281,74 6 678 282,66 
Likvida medel 31.12  36 066 674,63 24 876 392,89
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Noter till bokslutet 31.12.2016        
Noter om presentation av bokslut (BokfF 2:2 §)  
 
 1. Ändringar i den föregående räkenskapsperiodens siffror 
 

Bokföringspraxisen har ändrats så att i personalkostnaderna ingår avvikande från det tidi-
gare endast kostnader som bestäms direkt på basis av lön, såsom socialskyddsavgifter, ob-
ligatoriska och frivilliga personförsäkringsavgifter samt pensionskostnader.    
   
Under år 2016 genomfördes inom bokföringen en kontoplans- och kostnadsställesföränd-
ring.      
Periodiseringar av obligatoriska försäkringar och oanvända understöd, som tidigare uppgetts 
under övriga skulder, uppges i bokslutet för år 2016 i gruppen resultatregleringar. Jämförel-
seuppgifterna har ändrats så att de motsvarar detta bokföringssätt.  

   
På grund av kostnadsställesförändringen motsvarar framställningssättet gällande funktion-
erna inte den tidigare praxisen. Jämförelseuppgifterna har ändrats så att de så noggrant 
som möjligt motsvarar den nya indelningen.      

        
        
PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET 
 
 1. Värderings- och periodiseringsprinciper       
      
  Bestående aktiva och avskrivningar      
        
  Finansiella instrument:      
        

FRK tillämpar metoden i BokfL 5:2a § enligt vilken de finansiella instrument som får värde-
ras 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 verk-
liga värdet utifrån marknadsvärdet för det finansiella 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 kapital, eftersom det är fråga om sådana finansiella instrument i balansräkningens ak-
tiva som inte innehas 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 an-
skaffningsutgift minskad med planmässiga avskrivningar. 

 
  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.  
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  Avskrivningstider       
        

Avskrivningarna av bestående aktiva har fastställts enligt på förhand uppgjord plan som hu-
vudsakligen grundar sig på linjär avskrivning. 
Avskrivningarna grundar sig på beräknade ekonomiska brukstider och är som följer: 
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 %  
        
  Erhållna understöd, testamenten och bidrag  
      

Penningautomatföreningens verksamhetsunderstöd har beaktats i resultaträkningen under 
”allmänna understöd”.      

        
Projektunderstöden ingår i intäkterna för verksamhetsområdet i fråga. Av dem har den del 
som motsvarar realiserade kostnader upptagits som intäkt.  
   
Oanvända understöd har bokförts under resultatregleringar och erhållna förskott och oredo-
visade givna understöd under förskottsbetalningar.  
I erhållna understöd ingår återbetalningsansvar.   
 
Erhållna testamenten och bidrag upptas som intäkt när testamentet eller bidraget är slutgil-
tigt och lagakraftvunnet. Insamlingarna intäktsförs när insamlingsredovisningen är färdig. 
     

          
   Principer för kostnadsfördelning 
 

Till verksamhetsområdena har hänförts deras särkostnader och en andel av de gemen-
samma kostnaderna. 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 verksamhetsområdena, 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 begränsats för Finlands Röda Kors förvaltningsorgan genom ett testamentariskt förord-
nande eller någon annan extern viljeyttring. En bunden fond presenteras som självtäckande 
fond, om det har förutsatts att fondmedlen ska hållas isär från de övriga medlen. Använd-
ningen av medlen i bundna fonder samt de orealiserade och realiserade fondintäkterna hän-
förs till fondkapitalet. Överföringarna till bundna fonder och användningen av fonderna pre-
senteras i bokslutet på en egen rad före raden Räkenskapsperiodens över-/underskott.  
 
Finlands Röda Kors samlar in medel till sin katastroffond för att kunna ge snabb hjälp såväl i 
hemlandet som internationellt. Ur katastroffonden finansieras också långsiktigt utvecklings-
samarbete. För att få in medel till fonden arrangerar Finlands Röda Kors insamlingar och an-
nan medelsanskaffning samt tar emot bidrag och testamenten. Ändamålsbundna bidrag tas 
emot till fonden endast då dessa anvisats för verksamhet som överensstämmer med Röda 
Korsets verksamhetsprinciper. De donerade medlen ska användas för det angivna ändamå-
let.      

        
Fondens användning presenteras under ordinarie verksamhet i respektive verksamhetsom-
rådesgrupp. Överskottet som bildats av fondens förkovran överförs till fonden som boksluts-
disposition innan räkenskapsperiodens överskott.  
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Om insamlingskostnadsprocenten (15 %) överskrids, täcks den överstigande andelen med 
organisationens 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 finansi-
ella instrument som inte innehas för handel, såsom framställts under punkten finansiella in-
strument i principerna för upprättande av bokslutet.  
 
Den gemensamma verksamhetsfonden är en med styrelsens beslut bildad fri fond, vars 
verksamhetsprincip är att med hjälp av utvecklingsprojekt landstäckande stärka förverkli-
gandet 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 resul-
tat och den intäktsfördelningsmodell som godkänts för respektive år. Andelen som fonderas 
och användningen av fonden behandlas som intern överföring inom det egna kapitalet. 

 
Genomsnittligt personalantal 

 
Beräkningssättet har ändrats till årsverken. Arbetsförhållandets längd räknas i förhållande 
till kalenderårets månader.      
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 
  
     2016 2015 
 
1. Ordinarie verksamhet    
   
 Ordinarie verksamhetens intäkter sammanlagt   110 056 589,08 117 210 355,47 
 Nationell beredskap    
 Intäkter      
 RAY-intäkter 881 596,52 810 318,00 
   Övriga intäkter 122 501,64 90 635,00 
   Intäkter sammanlagt 1 004 098,16 900 953,00 
  Kostnader   
   Personalkostnader 702 750,46 631 761,00 
   Övriga kostnader 1 210 006,09 1 136 622,00 
   Kostnader sammanlagt 1 912 756,55 1 768 383,00 
   Överföring av medel från katastroffonden   -615 486,03 -591 053,64 
    Nationell beredskap sammanlagt -293 172,36 -276 376,36 
        
    Internationell verksamhet 
  Intäkter      
  Ersättning från staten 17 521 940,10 22 941 355,16 
   Övriga intäkter 6 210 940,12 7 481 826,95 
   Intäkter sammanlagt 23 732 880,22 30 423 182,11 
  Kostnader     
  Personalkostnader  5 597 605,81 8 021 066,00 
   Penning- och materialhjälp 24 375 700,99 29 127 466,11 
   Hjälpverksamhet sammanlagt 29 973 306,80 37 148 532,11 
   Överföring av medel från katastroffonden -6 287 547,89 -6 725 801,14 
    Internationell verksamhet sammanlagt 47 121,31 451,14 
         
    Social- och hälsovårdstjänster    
 Intäkter 
   RAY-intäkter 1 922 054,85 2 019 420,00 
   Ersättning från staten 1 343 572,88 2 357 207,00 
   Övriga intäkter 1 680 957,23 1 831 572,00 
   Intäkter sammanlagt 4 946 584,96 6 208 199,00 
  Kostnader 
   Personalkostnader 2 153 864,43 1 975 984,00 
   Övriga kostnader 3 530 846,73 4 492 887,00 
   Kostnader sammanlagt 5 684 711,16 6 468 871,00 
   Överföring av medel från katastroffonden    -34 584,89 0,00 
    Social- och hälsovårdstjänster sammanlagt -703 541,31 -260 672,00 
       
    Skyddshusen      
 Intäkter      
 RAY-intäkter 997 273,28 945 000,00 
   Ersättning från kommuner 1 060 548,00 1 037 997,96 
   Övriga intäkter 73 668,67 43 088,04 
   Intäkter sammanlagt 2 131 489,95 2 026 086,00 
  Kostnader     
  Personalkostnader  2 092 385,86 2 034 587,00 
   Övriga kostnader 554 567,04 570 074,00 
   Kostnader sammanlagt 2 646 952,90 2 604 661,00 
    Skyddshusen sammanlagt -515 462,95 -578 575,00 
       
    Kontti-kedjan     
 Intäkter        
 Försäljning 11 555 911,22 9 584 058,45 
   Ersättning från staten 1 208 527,36 1 241 822,75 
   Övriga intäkter 183 980,00 133 796,00 
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   Intäkter sammanlagt 12 948 418,58 10 959 677,20 
  Kostnader     
   Personalkostnader  3 635 188,20 3 524 948,00 
   Anläggnings-/utvecklingskostnader för Kontti 0,00 524 390,28 
   Övriga kostnader 5 470 308,11 4 582 611,38 
   Distriktens resultatandel 1 138 000,00 1 138 000,00 
   Avskrivningar 84 830,11 64 220,47 
   Katastroffondens resultatandel 1 207 690,15 696 832,96 
   Kostnader sammanlagt 11 536 016,57 10 531 003,09 
    Kontti-kedjan sammanlagt 1 412 402,01 428 674,11 
         
    Blodtjänst      
  Intäkter     
   Omsättning 61 322 733,91 65 080 997,87 
   Övriga verksamhetsintäkter 2 176 650,47 1 131 094,23 
   Intäkter sammanlagt 63 499 384,38 66 212 092,10 
  Kostnader     
  Lagerändring -140 507,00 159 021,00 
   Personalkostnader  24 663 993,61 24 787 542,22 
   Material och tjänster 15 650 786,66 16 929 687,61 
   Hyror  4 849 513,49 5 136 171,88 
   Avskrivningar 1 939 003,27 1 475 902,82 
   Övriga kostnader 13 697 182,38 16 173 855,47 
   Kostnader sammanlagt 60 659 972,41 64 662 181,00 
    Blodtjänsts över-/underskott 2 839 411,97 1 549 911,10 
         
    Organisationsverksamhet och centralbyråns tjänster     
  Intäkter 
   RAY-intäkter 13 994,13 0,00 
   Övriga intäkter 1 779 738,70 480 166,06 
   Intäkter sammanlagt 1 793 732,83 480 166,06 
  Kostnader     
   Personalkostnader  6 295 066,18 6 291 264,50 
   Avskrivningar 431 276,40 260 807,00 
   Övriga kostnader 4 883 278,83 3 575 000,61 
   Kostnader sammanlagt 11 609 621,41 10 127 072,11 
    Stöd för hjälpverksamheten sammanlagt -9 815 888,58 -9 646 906,05 
           
Överskott/Underskott -7 029 129,91 -8 783 493,06 
          
        
2. Investerings- och finansieringsverksamhet    
      
  Intäkter    
   Dividender 100 383,82 67 441,18 
    Hyror  2 740 430,49 2 779 310,62 
    Räntor  51 886,45 -4 319,64 
   Försäljningsvinst 4 850 165,59 5 544 612,05 
   Övriga intäkter    436 376,26 551 483,81 
   Intäkter sammanlagt 8 179 242,61 8 938 528,02 
   
 
  Kostnader      
   Räntor  883 166,82 456 338,39 
   Reparationer 0,00 177 091,50 
   Försäljningsförlust 624 696,76 324 725,16 
   Övriga kostnader 1 006 594,05 1 619 908,32 
   Kostnader sammanlagt 2 514 457,63 2 578 063,37 
 Investerings- och finansieringsverksamhet  
 sammanlagt  5 664 784,98 6 360 464,65 
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3. Medlemsavgifter    
          
  Centralbyrån 249 495,80 263 185,50 
  Distrikt och avdelningar 1 058 668,20 1 075 856,50 
  Hela organisationens medlemsavgifter 1 308 164,00 1 339 042,00 
        
        
4. Revisorernas arvoden    
   
  1. Revisorsarvoden 67 000,00 57 500,00 
  2. Särskild revision 134 661,42 67 199,69 
  3. Skattetjänster 4 914,00 6 700,00 
  4. Övriga arvoden 171 316,36 17 017,59 
  Sammanlagt 388 906,46 148 417,28 
       
5. Extraordinära intäkter    
   
 Försäljning av nyttjanderätt till Skeppsredaregatan    3 196 489,86 
       
6. Personalkostnader sammanlagt    
   
  Löner  34 295 369,18 36 741 519,14 
  Arvoden  211 992,10 161 494,74 
  Pensionskostnader 7 728 313,02 7 672 365,54 

 Övriga lönebikostnader   2 905 180,25 2 691 773,30 
  Resultaträkningens personalkostnader 45 140 854,55 47 267 152,72 
       
            Genomsnittligt personalantal     
       
  Centralbyrån 239 189 
  Skyddshusen 46 44 
  Kontti-verksamheten 69 64 
  Blodtjänst  504 536 
  Sammanlagt 858 833 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 
 
Noter till balansräkningens aktiva    
      
1. Förändringar i bestående aktiva 2016 2015 
   Immateriella rättigheter  
   Utgiftsrest 1.1 3 877 961,75 4 001 882,17 
   Ökningar 1 839 917,48 1 061 748,69 
   Utgiftsrest före avskrivningar 5 717 879,23 5 063 630,86 
   Räkenskapsperiodens avskrivningar  
   enligt plan -1 554 444,43 -1 185 669,11 
   Nedskrivningar                0,00 0,00 
   Utgiftsrest 31.12 4 163 434,80 3 877 961,75 
         
  Byggnader och konstruktioner    
   Utgiftsrest 1.1 2 196 410,06 2 300 102,78 
   Utgiftsrest före avskrivningar 2 196 410,06 2 300 102,78 
   Räkenskapsperiodens avskrivningar  
   enligt plan    -103 633,20 -103 692,72 
   Utgiftsrest 31.12 2 092 776,86 2 196 410,06 
         
  Maskiner och inventarier    
   Utgiftsrest 1.1 2 564 886,47 1 781 361,54 
   Ökningar 1 113 973,45 1 286 170,19 
   Utgiftsrest före avskrivningar 3 678 859,92 3 067 531,73 
   Räkenskapsperiodens avskrivningar  
   enligt plan    -788 846,86 -502 645,26 
   Utgiftsrest 31.12 2 890 013,06 2 564 886,47 
         
  Förskottsbetalningar och övriga  
  pågående nyanläggningar 
   Utgiftsrest 1.1 999 181,32 628 022,18 
   Ökningar 510 647,73 2 654 336,84 
   Minskningar -999 181,32 -2 283 177,70 
   Utgiftsrest 31.12 510 647,73 999 181,32 
       
  Förvaltningsfastigheter    
   Utgiftsrest 1.1 728 795,83 737 719,03 
   Utgiftsrest före avskrivningar 728 795,83 737 719,03 
   Räkenskapsperiodens avskrivningar  
   enligt plan     -8 565,12 -8 923,20 
   Utgiftsrest 31.12 720 230,71 728 795,83 
      
2. Övriga aktier och andelar    
   
        Värdering av finansiella instrument till verkligt värde    
     
  Räntefonder     
   Verkligt värde 48 009 646,40 42 332 376,56 
   Anskaffningsvärde 45 863 953,21 40 208 370,42 
   Förändring 2 145 693,19 2 124 006,14 
         
  Aktier och aktiefonder     
   Verkligt värde 33 810 645,12 33 267 802,93 
   Anskaffningsvärde 29 449 652,12 28 334 156,18 
   Förändring 4 360 993,00 4 933 646,75 
         
   Verkligt värde sammanlagt 81 820 291,52 75 600 179,49 
   Förändring i fonden för verkligt värde -550 966,70 -637 709,97 
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Finlands Röda Kors finansiella instrument har klassificerats på tre nivåer på det sätt som be-
stäms 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 obser-
verbara 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    Bokföringsvärde Bokföringsvärde 
  till verkligt värde 31.12.2016 Nivå              2016              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 
        
  Återkommande värderingar    Bokföringsvärde Bokföringsvärde 
  till verkligt värde 31.12.2015 Nivå              2015               2014 
  Finansieringstillgångar     
  Säljbara finansieringstillgångar 
   Räntefonder 1 42 332 376,56 41 982 321,04 
   Aktiefonder 1 33 267 802,93 34 513 347,20 
  Finansieringstillgångar sammanlagt  75 600 179,49 76 495 668,24 
        
  Mellan nivåerna har inga överföringar ägt rum under räkenskapsperioden.    
 
  Övriga aktier och andelar    
    
  Aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag    
  Bokföringsvärde 8 568 529,57 8 598 324,41 
     
  Övriga aktier och andelar    
  Bokföringsvärde 1 386 460,14 1 386 460,14 
       
  Övriga värdepapper    
  Bokföringsvärde 1 289 700,34 1 289 186,73 
        
  Sammanlagt 93 064 981,57 86 874 150,77 
        
3. Resultatregleringar   
          
  RAY-fordran 0,00 156 211,86 
  Fordringar hos ministerium 887 052,64 1 915 656,78 
  EU/ECHO-fordringar 1 137 356,00 926 321,83 
  Arbetsmarknadsstöd 39 946,61 44 383,02 
  Centralbyråns övriga resultatregleringar  
  sammanlagt 526 579,68 1 671 879,76 
  Kontti-kedjans resultatregleringar 745 074,00 1 480 619,96 
  Blodtjänsts resultatregleringar    1 108 514,73 1 433 794,12 
   Sammanlagt                                                   4 444 523,66 7 628 867,33 
       
4. Fordringar hos övriga FRK-enheter    
     
  Kundfordringar hos distrikten 31.12 1 784 711,33 2 210 104,29 
   Kundfordringar hos avdelningarna 31.12        24 565,00 111 617,72 
    Kundfordringar sammanlagt 1 809 276,33 2 321 722,01 
         
  Resultatregleringar hos distrikten 31.12 1 162,00 65,00 
   Resultatregleringar hos avdelningarna 31.12 0,00 480,00 
  Resultatregleringar sammanlagt 1 162,00 545,00 
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Noter till balansräkningens passiva:    
       
1. Eget kapital och fonder samt förändringar i dessa 2016 2015 
       
 Självtäckande fonder sammanlagt    
   Kapital 1.1 4 509 179,02 4 265 001,82 
   Intäkter  221 092,91 410 925,67 
   Försäljningsförluster -641,69 0,00 
   Understöd -163 967,53 -161 367,87 
   Kostnader -947,25 -5 380,60 
   Skulder till FRK      211 896,06 106 500,00 
   Kapital 31.12 4 776 611,52 4 615 679,02 
   Fond för verkligt värde 739 323,09 658 410,11 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 5 468 935,54 5 274 089,13 
        
Skulder till FRK:     
  

FRK har betalat understöd utdelade av de självtäckande fonderna 106.500,00 (2015, bet. 01/17) 
och för år 2016 105.396,06 euro.   

 Sammanlagt 211.896,06.    
   
 Bundna fonder fondvis   
 Antti Ahlström d.y. fond 
   Kapital 1.1 1 363 640,87 1 307 331,04 
   Intäkter  66 861,66 125 959,12 
   Försäljningsförluster -194,04 0,00 
   Understöd -68 000,00 -68 000,00 
   Kostnader -278,38 -1 649,29 
   Skulder till FRK    136 000,00 68 000,00 
   Kapital 31.12 1 498 030,11 1 431 640,87 
   Fond för verkligt värde 223 571,30 201 819,37 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 1 721 601,41 1 633 460,24 
       
 Jaakko Bascharoffs fond 
   Kapital 1.1 1 369 849,59 1 272 061,32 
   Intäkter  67 166,11 122 560,94 
   Försäljningsförluster -194,94 0,00 
   Understöd -5 271,47 -23 167,87 
   Kostnader -306,37 -1 604,80 
   Skulder till FRK               0,00  
   Kapital 31.12 1 431 242,92 1 369 849,59 
   Fond för verkligt värde 224 532,42 196 374,60 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 1 655 775,34 1 566 224,19 
       
 Irene och Julius Frisks fond 
   Kapital 1.1 75 094,73 85 102,59 
   Intäkter  3 682,03 8 199,49 
   Försäljningsförluster -10,69 0,00 
   Understöd -29 800,00 -18 100,00 
   Kostnader -15,33 -107,35 
   Skulder till FRK                                                                         
   Kapital 31.12 48 950,74 75 094,73 
   Fond för verkligt värde 12 346,70 13 137,72 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 61 297,44 88 232,45 
       
 Minna Emilia Frisks fond 
   Kapital 1.1 356 612,57 338 066,89 
   Intäkter  17 485,34 32 572,17 
   Försäljningsförluster -50,75 0,00 
   Understöd -23 500,00 -13 600,00 
   Kostnader -72,80 -426,49 
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   Skulder till FRK ___________________________ 
   Kapital 31.12 350 474,36 356 612,57 
   Fond för verkligt värde 58 480,46 52 189,11 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 408 954,82 408 801,68 
       
 General Mannerheims och friherre Birger von Troils fond  
   Kapital 1.1 681 451,19 645 109,80 
   Intäkter  33 412,74 62 155,23 
   Försäljningsförluster -96,98 0,00 
   Understöd -5 728,73 -25 000,00 
   Kostnader -139,11 -813,84 
   Skulder till FRK   30 728,73 25 000,00 
   Kapital 31.12 739 627,84 706 451,19 
   Fond för verkligt värde 111 711,72 99 588,90 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 851 339,56 806 040,09 
       
 Bröderna Markus och Henry Schatelowitz minnesfond 
   Kapital 1.1 38 754,13 35 389,09 
   Intäkter  1 900,19 3 409,68 
   Försäljningsförluster -5,52  
   Kostnader -7,91 -44,64 
   Skulder till FRK ________ ________ 
   Kapital 31.12 40 640,89 38 754,13 
   Fond för verkligt värde 6 358,18 5 463,19 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 46 999,07 44 217,32 
       
 Olga och Jalmari Välimaas fond 
   Kapital 1.1 231 193,72 223 446,89 
   Intäkter  11 335,83 21 528,72 
   Försäljningsförluster -32,90  
   Understöd -13 500,00 -13 500,00 
   Kostnader -47,19 -281,89 
   Skulder till FRK   27 000,00 13 500,00 
   Kapital 31.12 255 949,46 244 693,72 
   Fond för verkligt värde 37 927,27 34 494,64 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 293 876,73 279 188,36 
       
 Inez och Arthur Dahlströms fond 
   Kapital 1.1 392 582,22 358 494,20 
   Intäkter  19 249,01 34 540,32 
   Försäljningsförluster -55,87  
   Understöd -18 167,33  
   Kostnader -80,16 -452,30 
   Skulder till FRK   18 167,33  
   Kapital 31.12 411 695,20 392 582,22 
   Fond för verkligt värde 64 395,04 55 342,58 
   Eget kapital sammanlagt 31.12 476 090,24 447 924,80 
       
 Katastroffonden 
   Katastroffonden 1.1 16 590 302,24 11 970 549,28 
   Bidrag till katastroffonden 10 582 346,53 12 782 330,75 
   Testamenten till katastroffonden 72 649,61 495 837,97 
   Kontti-kedjans andel av  
   katastroffondens intäkter 1 207 690,15 696 832,96 
   Insamlingskostnader -1 790 534,09 -2 038 393,94 
   varav personalkostnader -381 142,01 -621 632,88 
   Insamlingskostnader  
   som täcks med övriga intäkter 0,00 0,00 
   Använts utrikes -6 287 547,89 -6 725 801,14 
   Använts inrikes    -650 070,92 -591 053,64 
   Katastroffonden 31.12 19 724 835,63 16 590 302,24 
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  Gemensam verksamhetsfond  
   Gemensamma verksamhetsfonden 1.1 247 046,00 198 883,00 
   Överföring från vinstmedel 383 499,00 48 163,00 
   Gemensamma verksamhetsfonden 31.12 630 545,00 247 046,00 
       
  Ackumulerade överskott 1.1 44 759 275,28 39 768 837,96 
 Överföring till gemensamma verksamhetsfonden -383 499,00 -48 163,00 
 Räkenskapsperiodens överskott    4 149 930,44 5 038 600,32 
 Ackumulerade överskott 31.12 48 525 706,72 44 759 275,28 
         
2. Resultatregleringar    
    
   Semesterlöneskuld och sociala kostnader 2 838 792,47 2 406 719,88 
  Skatteskuld 17 800,00 14 201,00 
   Kostnadsreservering för ränteswapavtal 427 007,00 0,00 
  ArPL-skuld  33 003,58 190 126,52 
  Insamlingen Jul i sinnet (FRK/MLL) 405 982,55 486 935,21 
  STEA – oanvänt understöd 469 359,55 0,00 
   Centralbyråns övriga resultatregleringsskulder  
  sammanlagt 288 287,31 1 070 013,24 
   Blodtjänsts resultatregleringsskulder 4 236 806,48 4 653 459,79 
  Kontti-kedjans resultatregleringsskulder      12 257,72 438 601,64 
   Sammanlagt 8 729 296,66 9 260 057,28 
            
3. Skulder till övriga FRK-enheter    
     
  Leverantörsskulder till distrikten 31.12 1 028 536,96 493 663,64 
    Leverantörsskulder till avdelningarna 31.12 46 457,88  
  Övriga skulder till distrikten 31.12   
   Resultatregleringsskulder till distrikten 31.12 102 796,89 200 774,00 
   Resultatregleringsskulder till  
  avdelningarna 31.12    50 552,83 4 730,83 
   Sammanlagt 153 349,72 205 504,83 
       
   Låneskulder till avdelningarna 31.12 1 724 002,66 1 848 493,06 
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SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
     2016 2015 
1. Skulder för vilka tillgångar har lämnats som  
 säkerhet och de lämnade säkerheternas värde  
      
  Skulder för vilka inteckningar har lämnats som säkerhet   
     Strukturerat skuldebrev 900 000,00 900 000,00 
   Som säkerhet lämnade inteckningar 5 403 440,00 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  
     132 517,40 132 517,40 
    
2. Leasingansvar    
   
   Obetalda belopp för leasingavtal:   
  Betalas följande räkenskapsperiod 647 511,34 871 344,48 
  Betalas senare    436 704,23 661 579,25 
     1 084 215,57 1 532 923,73 
   

De ovan nämnda leasingavtalen är i regel treårsavtal  
och inbegriper inte inlösningsvillkor.   
       

3. Blodtjänsts hyresansvar   
      
  Hyresansvar för verksamhetslokaler:   
  Betalas följande räkenskapsperiod 3 854 267,57 4 301 335,83 
  Betalas senare 17 762 913,64 22 277 535,11 
     21 617 181,21 26 578 870,94 
4. Blodtjänsts övriga ansvar   
    
  Hyror för maskiner och anordningar:   
  Betalas följande räkenskapsperiod 157 974,36 16 679,24 
  Betalas senare 460 268,20 7 623,52 
     618 242,56 24 302,76 
5. Kontti-kedjans hyresansvar   
    
  Hyresansvar för affärslokaler:   
  Betalas följande räkenskapsperiod 1 971 402,54 1 872 270,89 
  Betalas senare 1 809 682,26 1 450 370,30 
     3 781 084,80 3 322 641,19 
 6. Arrendeansvar   
    
  Arrendeansvar:   
  Betalas följande räkenskapsperiod 38 367,78 38 448,30 
  Betalas senare 767 355,60 786 056,37 
     805 723,38 824 504,67 
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 den 28 april 2017    
    
        
 
 
_____________________ _ _______________________ _______________________ 
Pertti Torstila  Christel von Frenckell-Ramberg Henri Backman 
ordförande   vice ordförande vice ordförande  
    
     
        
_______________________ _______________________ _______________________ 
Otto Kari    Eija Karine Hannu Harri  
vice ordförande  ledamot ledamot  
   
      
        
_______________________ _______________________ _______________________ 
Irmeli Metsänen   Maria Pietikäinen Alpo Tanskanen  
ledamot    ledamot ledamot  
    
 
      
_______________________ _______________________    
Markku Suokas  Kristiina Kumpula    
ledamot    generalsekreterare     
  
 
     
 
 
 
   
        

Bokslutsanteckning 
        
Om utförd revision har i dag avgetts berättelse.    
    
       
Helsingfors den 2 maj 2017    
    
     
PricewaterhouseCoopers Ab 
Revisionssammanslutning    
    
        
        
_______________________  _______________________ _______________________ 
Samuli Perälä   Jarmo Kuntonen Pertti Hiltunen  
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 1.1–31.12.2016. 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 2.5.2017 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 

 

Samuli Perälä    Jarmo Kuntonen   Pertti Hiltunen 
CGR     GR-revisor     CGR 
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Finlands Röda Kors 
 
 
Fullmäktige 
 
Fullmäktige samlades två gånger 2016 och be-
handlade utöver stadgeenliga ärenden, såsom 
bokslut, beviljande av ansvarsfrihet och med-
lemsavgiftens storlek, bl.a. utveckling av orga-
nisationens totalberedskap samt den kommande 
reformen av servicestrukturen inom social- och 
hälsovården. 
 
Ordförande Eero Rämö 
Vice ordförande Pia Yli-Pirilä 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 
 
Styrelsen samlades nio gånger 2016 och be-
handlade 161 ärenden, såsom ekonomi, verk-
samhetsplaner och -berättelser regelbundet 
samt bl.a. genomförande av strategiska mål och 
andra beslut av ordinarie stämman, internation-
ell hjälp, medlemskap, ägarpolicy, ungdomsfrå-
gor, utveckling av första hjälpen-utbildning i 
medelsanskaffningssyfte samt mottagningsverk-
samhet.  
 
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 

  
Personal- och utvecklingsutskottet 
 
Samlades fyra gånger och behandlade 70 ären-
den. 
 
Ordförande Backman Henri 
Vice ordförande Laitinen Sami 
 
Ledamöter Carlstedt Henrik 

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

 
 
Blodtjänsts styrelse 
 
Samlades åtta gånger och behandlade 96 ären-
den. 
 
Ordförande  Komi Kirsi 
Vice ordförande Suokas Markku 
 
Ledamöter  Koponen Juha 
   Kronman Gunvor 
   Martikainen Tarmo 
   Siitonen Simo 
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Direktionen för skyddshusen 
 
Samlades fyra gånger och behandlade 34  
ärenden. 
 
Ordförande  Kari Otto 
Vice ordförande Kumpula Kristiina 
 
Ledamöter  Heikkinen Pauli 
   Karine Eija 
   Kuronen Sirpa 
   Suurpää Leena 
   Warma Eija 
 
 
 
Kontti-direktionen 
 
Samlades fyra gånger och behandlade 59  
ärenden. 
 
Ordförande  Harri Hannu 
Vice ordförande Kumpula Kristiina 
 
Ledamöter  Ekelund John 

 Ilén Paula hösten 2016 
 Kervinen Hannele 
 Levänen Antero 
 Paloheimo Susanna 

Saarela Pertti våren 2016  
 
 
Ungdomskommittén 
 
Samlades fyra gånger och behandlade 56  
ärenden. 
 
Ordförande  Kari Otto 
Vice ordförande Musta Laura 
 
Ledamöter  Juhajoki Joonatan 

Magd Noora (sakkunnig-
medlem) 

   Malinen Tomi 
   Mattjus Camilla  
   Mettovaara Julia 
   Väisänen Teemu  
  
 

 
Första hjälpen- och hälsokommittén 
 
Samlades fyra gånger och behandlade 33  
ärenden. 
 
Ordförande  Siitonen Simo 
Vice ordförande Backman Henri 
 
Ledamöter  Castrén Maaret 

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

 
Placeringskommittén 
 
Samlades fem gånger och behandlade 39  
ärenden. 
 
Ordförande  Kumpula Kristiina 
 
Ledamöter  Räsänen Mika 
   Torsti Esko 
   Väisänen Tapani 
 
 
Revisionsutskottet 
 
Samlades fem gånger och behandlade 48  
ärenden. 
 
Ordförande von Frenckell-Ramberg 

Christel 
    
Ledamöter  Harri Hannu 

 Kuokkanen Hannu 
 Liikanen Erkki 
 Neilimo Kari 
 Nikula Pekka 
 Nokela Rauni 

 
 
Förlikningsnämnden 
 
Samlades inte under år 2016. 
 
Ordförande  Torstila Pertti 
 
Ledamöter  Korhonen Helena 

Kumpula Kristiina 
Nygård-Taxell Rachel 
Paatero Pekka 

 
 


