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Omslagsbild: Temat för den nationella beredskapsövningen Droppen 2019 var brist på rent vatten.
Frivilliga övade bland annat på att rena vatten. Bild: Joonas Brandt
Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsingfors, tfn 020 701 2000

Innehåll
Finlands Röda Kors i korthet....................................................................................................... 4
Verksamhetsberättelse för året 2019
Inledning...................................................................................................................................... 6
Effektivt hjälparbete i Finland och utomlands ................................................................... 8
		
Hjälp vid plötsliga olycksfall och kriser grundar sig på beredskap ................................... 8
		
Vi agerar systematiskt och snabbt i kriser samt ger stöd för återhämtningen från dem ..... 8
		
Kontti-varuhusen en del av biståndskedjan .................................................................... 11
		
Snabb och effektiv internationell biståndsverksamhet ..................................................12
		
Bistånd till bräckliga stater genom utvecklingssamarbete .......................................12
		
Hjälp mitt under katastrofer .....................................................................................12
		
Material- och personbistånd .....................................................................................13
	Uppbyggande av en stark gemenskap samt förstärkning av
välbefinnandet och ett tryggt liv..........................................................................................16
		
Vi stärker tryggheten i vardagen och samhällen som respekterar olikhet......................16
		
Blodgivning är ett viktigt sätt för människor att hjälpa...................................................18
		
Vi främjar välmående och hälsa .......................................................................................18
		
Vi lindrar ensamhet och stärker socialt välbefinnande .................................................. 20
		
De ungas skyddshus hjälparbete och frivilligverksamhet utökades ...............................21
		
Vi är ett stöd för invandrare och integration ................................................................. 22
Modig påverkare – en sakkunnig förespråkare för mänsklighet ................................... 24
		
Vi lyssnar på hjälpbehövande och stärker deras röst...................................................... 24
		
Vi försvarar humaniteten ................................................................................................ 26
Attraktiv och förnybar frivilligorganisation....................................................................... 28
		
Vi är bra för medlemmar, frivilliga och anställda............................................................. 28
		
Fungerande avdelningar tar hand om varje frivillig......................................................... 28
Transparens i beslutsfattandet och god förvaltning tryggar pålitliga hjälpinsatser... 30
		
Utredning av forsknings- och utvecklingsprojekt........................................................... 30
		
Inom personalutveckling betonades välbefinnande och ledning.................................... 30
		
Effektiv medelinsamling tryggar hjälparbetet...................................................................31
		
Stabil ekonomi och riskhantering.................................................................................... 32
		
Bedömning av den kommande utvecklingen................................................................... 33
		
Händelser efter redovisningsperioden............................................................................ 33
Offentlig finansiering 2019 .................................................................................................. 34
Utredning om användningen av de självtäckande fonderna år 2019.............................. 36
Bokslut för året 2019..............................................................................................................................
		Balansräkning................................................................................................................... 40
		Resultaträkning................................................................................................................ 42
		Finansieringsanalys.......................................................................................................... 43
		
Redovisningsprinciper för bokslutet................................................................................ 44
		
Verksamhetsberättelsens och bokslutets underskrifter................................................. 54
Verksamheten inom Röda Korsets organ 2019............................................................................... 58

Finlands Röda Kors i korthet
Finlands Röda Kors är en humanitär hjälporganisation vars uppgift är att hjälpa dem som bäst behöver det i hemlandet och utomlands. Den hör till internationella Röda Korset- och Röda Halvmånen-rörelsen, som hjälper till vid katastrofer och kriser i enlighet med sina sju grundprinciper. Röda
Korsets och Röda Halvmånens förmåga att verka globalt grundar sig på organisationens neutralitet och självständighet.
Finlands Röda Kors är en av Finlands största frivilligorganisationer. Dess syfte är att under alla omständigheter skydda liv och hälsa, försvara människovärdet och de mänskliga rättigheterna, hjälpa
de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande samt att stödja och bistå landets
myndigheter såväl i fredstid som under krig och väpnade konflikter.
Finlands Röda Kors hjälper människor då katastrofer och olyckor inträffar och utbildar dem i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att ta hand om sin hälsa och varandra.

Förvaltning
Finlands Röda Kors högsta beslutande organ är den ordinarie stämman, som sammanträder vart
tredje år. Nästa ordinarie stämma hålls 2020. Vid den ordinarie stämman väljs en ordförande samt
en styrelse och fullmäktige för organisationen vilka leder organisationens verksamhet.
Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening med verksamhet över hela landet. Den utgörs av
olika organisationsenheter, som består av organisationens centralförvaltning, distrikt och avdelningar. Organisationsenheterna och deras institutioner utgör Finlands Röda Kors. Finlands Röda Kors
separata institutioner, Blodtjänst, De ungas skyddshus och Kontti-varuhusen, är en del av centralförvaltningen för Finlands Röda Kors. Finlands Röda Kors första hjälpen-verksamhet har centraliserats till Punainen Risti Ensiapu Oy, som ägs gemensamt av centralbyrån och distrikten.
Finlands Röda Kors har cirka 450 avdelningar, vars verksamhet stöds av de 12 regionala distrikten.
Distrikten, avdelningarna och Punainen Risti Ensiapu Oy upprättar separata bokslut, som inte sammanförs med bokslutet för Finlands Röda Kors centralförvaltning.
Finlands Röda Kors frivilliga verkar inom lokalavdelningarna. Arbetstagarna vid de tolv distriktsbyråerna stöder de frivilliga genom regelbunden kontakt, utbildningar och evenemang. De asylförläggningar som upprätthålls av Finlands Röda Kors verkar underställda respektive distrikt.
Finlands Röda Kors frivilligverksamhet och biståndsarbete såväl i Finland som utomlands samordnas av centralbyrån. Centralbyrån ansvarar för utvecklingen av organisationens verksamhet, det nationella samarbetet med myndigheterna, nationella kampanjer och det internationella samarbetet.
Dessutom ansvarar centralbyrån för Finlands Röda Kors nationella påverkningsarbete och främjar
respekten för organisationens värden inom det samhälleliga beslutsfattandet.
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Biståndsverksamhet vid olycksfall i Finland
Första hjälpen-grupper, första hjälpen-jourer och första hjälpen-utbildning
Vänverksamhet, stöd för närståendevårdare och stärkande av delaktighet
Hälsopunkterna och annat främjande av hälsan
Klubbar och läger för barn och unga
Integration av invandrare, mottagning av flyktingar och asylsökande
Personefterforskning
Internationell katastrofhjälp och internationellt utvecklingssamarbete
Insamlingar, kampanjer och annan medelinsamling
Påverkningsarbete till stöd för dem som mest behöver hjälp
Blodtjänst
Återvinningsvaruhusen Kontti
De ungas skyddshus
Samordning av Frivilliga räddningstjänsten

Finlands Röda Kors i siffror
35
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125
75
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000
000
000

frivilliga och insamlare
blodgivare
regelbundna bidragsgivare
medlemmar

Principer

Humanitet
Att förhindra och lindra människors lidande på alla vis är Röda Korsets viktigaste uppgift och syftet med verksamheten. Organisationens syfte är att skydda människors liv, hälsa och människovärde. Den främjar ömsesidig förståelse mellan människor, vänskap, samarbete och varaktig fred.

Opartiskhet
Röda Korset försöker enbart lindra lidande utgående från människors behov av hjälp, inte deras nationalitet,
religion, ras, politiska åsikter eller samhälleliga ställning. De som lider störst nöd prioriteras.

Neutralitet
För att se till att alla parter har förtroende för organisationen och för att kunna hjälpa alla offer tar Röda Korset inte ställning i samband med stridigheter och blandar sig aldrig i politiska, ideologiska, religiösa eller nationella konflikter.

Självständighet
Röda Korset-rörelsen är självständig. Även om de nationella föreningarna hjälper det egna landets myndigheter i att utföra humanitära uppdrag och lyder under det egna landets lagstiftning, ska de behålla sin autonomi
till den grad att de alltid kan verka enligt Röda Korsets principer.

Frivillighet
Röda Korset är en frivilligorganisation, vars verksamhet är altruistisk.

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

Universalitet
Det internationella Röda Korset och Röda Halvmånen är universella. Dess nationella föreningar är jämlika och
de har lika stora skyldigheter att hjälpa varandra.
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Verksamhetsberättelse för året 2019
Inledning
Inledningen till den verksamhetsberättelse som du nu håller i din hand skrivs under en historiskt exceptionell tid. Med anledning av den världsomspännande coronapandemin råder det
undantagstillstånd i Finland, vilket påverkar vardagen. Även Röda Korsets verksamhet har
anpassats till den nya situationen och verksamheten har i stor utsträckning förflyttats till
nätet och sköts på distans. Den lokala hjälpen fortsätter tack vare frivilliga runtom i landet,
även om verksamhetsformerna har förändrats. Nytt är den ökade användningen av elektroniska redskap i såväl biståndsarbetet som värvandet av nya frivilliga.
Den pågående operationen våren 2020 påvisar hur viktigt det är att konsekvent bygga organisationens helhetsberedskap. År 2019 ordnades den nationella övningen Droppen, där
avdelningarna fick möjlighet att öva sin beredskap på att hjälpa lokalt. En central del av organisationens arbete är att sammankoppla alla funktioner ännu bättre som en del av den
övergripande beredskapen. Det biståndsarbete som bedrivs på nätet utvecklas bland annat i fråga om vänverksamheten och vänförmedlingen. Dessutom drivs utbildningsreformen, som i allt större utsträckning förlitar sig på nätet, vidare. Under de senaste åren har
man även ökat samarbetet och ömsesidigt lärande mellan den internationella beredskapen
och beredskapen i Finland. Nu konkretiseras detta arbete, när nästan alla världens länder
står inför samma kris. Resurserna för den internationella beredskapen tillämpas i Finland
och lärdomarna från den finska verksamheten kan delas med hela Röda Korset- och Röda
Halvmånen-gemenskapen.
I skrivande stund vet vi inte hur länge det exceptionella läget kommer att vara eller hurdan
den situation vi återgår till kommer att vara. Däremot vet vi att Röda Korsets verksamhet och
den långsiktiga utvecklingen av den har varit nödvändig och rätt. Detta arbete fortsätter.

6

EMILIA KANGASLUOMA

Finlands Röda Kors ansvarade för storövningen Med-Evac, som gick av stapeln den 26 september 2019 på Birkala flygplats.
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Effektivt hjälparbete i Finland och utomlands
Hjälp vid plötsliga olycksfall och kriser
grundar sig på beredskap
Finlands Röda Kors biståndsberedskap tryggas med
hjälp av aktuella beredskapsplaner. År 2019 hade 87
procent av avdelningarna egna beredskapsplaner och
planerna täckte hela landet.
I nio av Röda Korsets distrikt tog man under året i
bruk modellen för regional beredskapsplanering. Med
regional beredskap avses ett område som täcks av ett
distrikt, vars avdelningar har ett gemensamt beredskapsmål samt förmåga och vilja att samarbeta. Tack
vare modellen håller organisationens biståndsberedskap jämnare kvalitet över hela Finland.
Varje distrikt har en gällande beredskapsplan, med
vilken man bereder sig på att vid behov svara på regionala operationer och på att stödja avdelningarna i
det egna området. Den allmänna delen i beredskapsplanen, som beskriver Finlands Röda Kors hela beredskap, godkändes under våren och den är avsedd
som inledning till planerna för organisationens samtliga enheter. Som stöd för avdelningarna uppdaterades även beredskapsplanernas allmänna anvisningar
och blanketter.
Beredskapsplanerna har testats i flera övningar.
Den mest betydande av dem var den nationella beredskapsövningen Droppen 2019, för vilken temat
var brist på rent vatten. Fler än 200 avdelningar deltog i övningen, som uppmuntrade avdelningarna till
samarbete med regionala myndigheter och organisa-

tioner. Samtidigt stärktes Röda Korsets roll i samordningen av organisationerna på såväl kommunal som
landskapsnivå och nationell nivå. Uppmärksamhet
fästes även vid att ta emot medborgare som är villiga
att hjälpa och på att stärka förmågan att dela ut biståndsmaterial. Med extern kommunikation uppmanades folk att fundera över sin egen beredskap samt
sätt att agera på i händelse av en vattenkris.
Dessutom upprätthölls och utvecklades beredskapen och beredningen på specialsituationer, såsom
storskalig invandring av asylsökande. Asylförläggningarnas beredskapsplaner uppdaterades och enheterna uppmuntrades att implementera kriterierna
gällande målbilden för organisationens invandringsberedskap. Guiden för grundande av transitboenden,
som utarbetats tillsammans med Migrationsverket,
uppdaterades och är färdig att användas.
Under året deltog Röda Korset i flera projekt gällande utveckling av beredskapen, vilka genomfördes
i nära samarbete med olika myndigheter och organisationer. I projekten Frivilliga inom oljebekämpningen
och Oilspill utvecklades ledningen av frivilliga tillsammans med räddningstjänsten. Projektet Baltprep i sin
tur fokuserade på samarbetet mellan internationella
organisationer inom det baltiska området och på att
stärka beredskapen inom Finska viken.

Vi agerar systematiskt och snabbt i kriser samt
ger stöd för återhämtningen från dem
Larmsystemet OHTO etablerades som organisationens officiella larmkanal för larmgrupperna. Funktionerna i larmsystemet utvecklades särskilt med
tanke på tillkallande av Röda Korset och dess
informationsinsamling.
I slutet av 2019 fanns det 3 960 utbildade Röda
Korset-frivilliga i OHTO-systemet och dessa bildade
tillsammans 369 larmgrupper. Nästan alla organisationens larmgruppsmedlemmar och grupper hade registrerat sig i systemet. Dessutom fortsatte arbetet
med att registrera avdelningarnas insamlingsledare i
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OHTO-systemet och larmandet av dem testades som
en del av Hungerdagsinsamlingen. Via Frivilliga räddningstjänsten Vapepa ingick totalt 9 873 frivilliga och
1 200 larmgrupper i larmsystemet.
Distrikt och avdelningar hjälpte till vid 158 plötsliga
olycksfall och krissituationer i Finland. Antalet personer som fick bistånd var totalt 830. Mest bistånd gavs
i Västra Finlands distrikt. Under 2019 gavs mer bistånd
i Finland än under 2018. Merparten av hjälpsituationerna handlade om bränder. Till exempel var man i maj
på grund av en brand tvungen att helt evakuera det

höghus i centrala Björneborg som är känt som Keskuskartano. I samband med branden i Borgå gavs totalt över 20 000 euro ur Röda Korsets katastroffond
och 156 personer fick hjälp av Röda Korset.
I mottagningen av kvotflyktingar beredde man
sig på oväntade invandringssituationer och ankomsten av stora grupper inom kort tid. Kvotflyktingar
som befinner sig i en särskilt sårbar situation uppmärksammades i såväl arrangemang på förhand som i
mottagningssituationerna. Under året ankom 891 personer som valts ut inom ramen för flyktingkvoten till
Finland. Av dessa handlade 74 om nödfall. Den största gruppen utgjordes av syrier och den näst största av
kongoleser. På flygplatsen tog utbildade frivilliga från
Röda Korset emot grupper, som dirigerades till olika kommuner, cirka sex timmar om dagen i 79 dagar.
Övningar i att skapa en lägesbild i operativa situationer och utveckling av funktionen skedde på alla
plan inom organisationen i samband med såväl Hungerdagen som övningen Droppen 2019, vilket ökade förståelsen för handling i storskaliga situationer.
Samtidigt förbättrades insikten om betydelsen av den
övergripande lokala beredskapen. Ett konkret exempel på det här var vänverksamhetens och vänförmedlarnas deltagande i beredskapen. I övningen Droppen
2019 testade man med ett SMS-system hur många
vänner som under en viss tidsperiod är redo att hjälpa till lokalt och nationellt.
Distriktens beredskapschefer åkte runt och träffade myndigheter och kommuner för att sprida information om Röda Korsets och Frivilliga räddningstjänstens

Kvotflyktingar mottagna av
Finlands Röda Kors
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Temat för den nationella beredskapsövningen Droppen 2019 var brist på rent vatten. Frivilliga övade bland annat på att rena vatten.
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verksamhet och för att skapa ett tätare samarbete. I
distriktens områden stärktes medlemsorganisationernas deltagande i Frivilliga räddningstjänstens kommittéer. I utvecklingen av avdelningarnas och de regionala
beredskapsplanerna betonades nätverkssamarbetet. Frivilliga räddningstjänstens samordningsuppgift
stärktes genom att utbildningen förnyades i samarbete med medlemsorganisationerna.
Frivilliga och utbildare inom psykiskt stöd utbildades i att agera som stöd för dem som återhämtar sig
från olyckshändelser och kriser. Under året ordnades
även den första utbildningen på engelska för utbildare
inom psykiskt stöd. Grund- och fortsättningskurserna
i psykiskt stöd förnyades och till stöd för vänaktörerna utvecklades utbildningen Psykiskt stöd för vänner.
Anvisningarna för Resursdagen uppdaterades så att
dagen stöder de frivilligas välbefinnande. Reformen av
utbildningarna i psykiskt stöd framskred planenligt i
enlighet med riktlinjerna för Röda Korsets internationella förbunds centrum för psykosocialt stöd.
Som en del av projektet Baltprep ordnades utbildning för att förenhetliga och förbättra det psykosociala stödet inom Röda Korsets verksamheter i
Östersjöregionen. I utbildningen deltog 18 personer,
varav 4 från Finland.

I det våldsdåd som begicks vid Savolax yrkesskola
i Kuopio miste en person livet och tio personer skadades. Röda Korsets frivilliga gav psykiskt stöd till
chockade anhöriga och andra i lokalsamhället. Totalt
cirka 400 personer gavs stöd. Ur psykologernas beredskapsgrupp deltog 13 psykologer i biståndsuppgifterna i samarbete med de lokala myndigheterna. De
sörjde också för att stödja de frivilliga och uppgifter i
anknytning till välbefinnande.

Frivilliga räddningstjänstens hjälpsituationer
Frivilliga räddningstjänstens hjälpsituationer
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Frivilliga inom psykiskt stöd utbildas i att stödja dem som återhämtar sig från olyckshändelser och kriser. År 2019 hjälpte frivilliga bland annat traumatiserade personer efter det våldsdåd som begicks i Savolax yrkesskola i Kuopio.
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Kontti-varuhusen en del av biståndskedjan
Återvinningsvaruhusen Kontti är en del av den biståndskedja som behövs i akuta situationer. Den mest
betydande biståndsoperationen i Finland genomfördes i samband med storbranden i Björneborg, när man
direkt under olycksnatten hämtade kläder till offren
för branden från Kontti i Björneborg. Kontti hjälpte
även Satakunta distrikt med mottagningen av de föremål som donerades till offren för branden.
Kontti i Åbo flyttade till nya lokaler i Västra Centrum i Åbo och fick många nya kunder. I dessa rymligare lokaler trivs såväl kunderna som personalen.
Kuopio Kontti flyttade närmare Kuopio centrum. Nästan alla Kontti-varuhus har minst en gång flyttat till
nya affärslokaler. Flyttarna är alltid ett bra tillfälle att
förnya butikerna så att de bättre motsvarar kundernas föränderliga behov.

Kontti-kedjans försäljning ökade till ett nytt rekord på cirka 15 miljoner euro. Också antalet kunder
ökade till 1,25 miljoner och tillväxten mot året innan var åtta procent. Försäljningsökningen möjliggör
bättre verksamhetsresultat samt medelinsamling för
biståndsarbetet.
Kedjans sysselsättningsverksamhet var fortsatt
stark. Kontti erbjuder årligen närmare 1 400 långtidsarbetslösa en möjlighet att förbättra sin anställbarhet. Sysselsättningsverksamhetens effekt
förbättrades ytterligare, allt ler hittar en arbets- eller
studieplats via Kontti.
Av Konttis resultat dirigeras två tredjedelar till biståndsarbete i Finland och en tredjedel till katastroffonden. Dessutom skickas textilier till logistikcentralen
Kalkkus klädhjälp till katastrof- och krisområden.

Kontti-centralernas omsättning

Kundbesök hos Kontti-centralerna
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Återvinningsvaruhusen Konttis försäljning ökade till ett nytt rekord. Försäljningsökningen möjliggör bättre verksamhetsresultat samt medelinsamling till
biståndsarbetet.
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Snabb och effektiv internationell biståndsverksamhet

Bistånd till bräckliga stater genom
utvecklingssamarbete
Finlands Röda Kors genomförde utvecklingsarbete
genom att stödja sina systerorganisationers långvariga programarbete med sammanlagt 6,5 miljoner
euro i 14 länder. Tio av dessa låg i Afrika (Burundi, Elfenbenskusten, Etiopien, Niger, Malawi, Kenya, Sierra Leone, Sydsudan, Somalia och Zimbabwe) och fyra
i Asien (Kambodja, Afghanistan, Nepal och Myanmar). Genomförandet av programmet understöddes
med insamlade medel ur katastroffonden, utrikesministeriets anslag för det civila samhället och EU:s
utvecklingsfinansiering.
Målet med programsamarbetet i olika länder är
att stärka sårbara människors och människogruppers
resiliens mot kriser och katastrofer genom att med
hjälp av Röda Korsets frivilligarbete skapa tryggare och mer hälsosamma lokalsamhällen. Arbete som
riktas till hälsa, beredskap, vatten, försörjning och
minskning av katastrofrisker stöder Agenda 2030,
FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling, och baseras i stor utsträckning på lokalt bistånd via Röda
Korsets lokala avdelningar. Utöver samarbetsländerna i programmet understödde Finlands Röda Kors
med riktade medelinsamlingar Röda Korsets och Röda Halvmånens vatten- och mathjälpsverksamhet i
anknytning till klimatförändringen i Tadzjikistan och
Swaziland (Eswatini).
Den geografiska centraliseringen av programmet
fortsatte till de minst utvecklade och mest bräckliga
staterna, som dessutom ofta lider av återkommande
katastrofer eller utdragna konflikter. I bräckliga stater
är behovet av humanitär hjälp stort och utmaningarna för att uppnå utvecklingsmålen handlar om såväl
konflikter som katastrofer, epidemier, brist på livsmedel och torka.
I många länder ökar klimatförändringens effekter behovet av humanitär hjälp ytterligare och fördröjer uppnåendet av målen för hållbar utveckling.
Rödakors- och rödahalvmånefederationens mervärde som en aktör som stöder myndigheter och kompletterar myndighetstjänsterna betonas ytterligare i
bräckliga stater. I dem visar sig även större risker för
såväl själva verksamheten som säkerheten i verksamheten, vilket gör det svårare att nå ut med utvecklingsarbetet till de mest sårbara människogrupperna.
Under 2019 sammanförde det bistånd som Finlands
Röda Kors understödde den humanitära hjälpen och
utvecklingsarbetet bland annat i Afghanistan, Sydsudan, Etiopien, Niger och Somalien. Stödet riktades i
allt större utsträckning till Afrika, dit 71 procent av
samarbetsmedlen styrdes.
Nya tyngdpunkter i programmet var bland annat
betoning av tjänster för sexuell och reproduktiv häl12

sa i hälsoprogrammen för mödrar och barn samt utnyttjande av mobilteknik i såväl prognostisering som
uppföljning av epidemier. Inom katastrofberedskapen
betonades de risker som klimatförändringen orsakar,
nya sätt att förebygga och förbereda sig på dem samt
planering av en helhetsbetonad katastrofberedskap. I
programmen betonades särskilt uppsökande och inkluderande av personer med funktionsnedsättning i
samarbete med stiftelsen Abilis samt förverkligande
av jämställdheten mellan män och kvinnor i Röda Korsets arbete.
Året var centralt även med tanke på lärande. Finlands Röda Kors lät göra flera externa utvärderingar
av sitt programsamarbete och genomförde självutvärderingar av funktionen som långvarig partner till
systerorganisationerna. Satsningar gjordes på redovisningsskyldigheten, transparens, riskhantering och
förebyggande av allt slags missbruk genom såväl anvisningar som processer och fortlöpande utbildning
av personalen. I långvariga program arbetade tiotals
biståndsarbetare, som hade en nyckelposition i förebyggande och uppföljning av risker och stärkande
av samarbetsparternas egen riskhanteringskapacitet.

Hjälp mitt under katastrofer
Finlands Röda Kors enhet för katastrofberedskap,
materiella beredskap och personreserv är redo att
hjälpa till i katastrofsituationer i Finland och utomlands. Under 2019 gav organisationen humanitär hjälp
förutom genom katastroffonden även med stöd av
utrikesministeriets och Europeiska unionens kontor
för humanitär hjälp (ECHO).
Bland de viktigaste biståndsoperationerna ingick bland annat sändning av en katastrofkommunikationsenhet till Moçambique efter cyklonen Idai,
deltagande i Röda Korset Internationella Rödakorskommittés (ICRC) sjukhusoperation i al-Hol i Syrien
samt sändning av operationsledning, en logistikenhet
och en kommunikationsenhet (FCU) till Bahamas efter
orkanen Dorian. Den över ett år långa sjukhusoperationen i Bangladesh för att hjälpa personer som flytt
från Myanmar avslutades i början av 2019, och sjukhuset med tillhörande utrustning flyttades till den lokala Röda Halvmånen.
Med hjälp av utrikesministeriets humanitära bistånd understöddes Internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationens (IFRC) och -kommitténs
katastrofoperationer i bland annat Ukraina, Syrien,
Libanon, Somalia, Sydsydan, Niger, Uganda, Kongo
(DRC) och Etiopien. Dessutom gavs humanitär hjälp
i Zimbabwe och Swaziland (Eswatini), som båda lidit
av den svåra torkan södra Afrika. Den framgångsrika

operationen fortsattes i och med att Europeiska unionen i oktober beviljade Finlands Röda Kors ett betydande anslag om fem miljoner euro som stöd i krisen
med livsmedelsförsörjningen i Zimbabwe.
Organisationen upprätthöll även beredskapen att
bistå myndigheterna med att hjälpa finländare utomlands. I samarbete mellan utrikesministeriets konsulära kår, social- och hälsovårdsministeriet, HNS och
Vanda social- och krisjour ordnades den internationella övningen Medevac på Tammerfors-Birkala flygplats.
I övningen förbättrades samarbetet i den medicinska
evakueringen till Finland av och biståndet till finländare i olyckshändelser som sker utomlands. Dessutom beredde man tillsammans med inrikesministeriet
en förbindelse till Röda Korsets internationella konferens. Denna fokuserar på utvecklingen av mottagning
av internationellt bistånd och användningen av internationella beredskapsenheter i Finland.
I projektet Arktisk beredskap, som drivits sedan
2017 och som finansieras av utrikesministeriet och
genomförs i samarbete med Gränsbevakningsväsendet, ordnades en kartövning för nationella föreningar i det arktiska området. Dessutom publicerades en
guide om köldkunskaper. I projektet Baltprep, som
förbättrar beredskapen i Östersjöregionen, ordnades utbildningen Regional Disaster Response Team
och en utbildning i psykosocialt stöd. I utbildningar-

na deltog sammanlagt 40 personer från åtta internationella organisationer i Östersjöregionen. Dessutom
färdigställdes analysen av beredskapen hos de internationella organisationerna i Östersjöregionen och
samarbetet med räddningsmyndigheterna.

Material- och personbistånd
Resurs

Objekt

Fältsjukhus

Moçambique

Datakommunikations-ERU

Moçambique

Biståndsmaterial (filtar, presenningar,
köksredskap, liggunderlag)

Moçambique

Fältsjukhus

Syrien

Logistik-ERU

Bahamas

Nödinkvartering och hygienartiklar

Uganda

Nödinkvartering och hygienartiklar

Niger

500 tält

Afghanistan

Klädsändningar

Tadzjikistan
samt två gånger
Mongolien

VILLE PALONEN

Livet för Joyce Mupezes familj förändrades drastiskt när Malawis Röda Kors byggde en ny borrbrunn i trakten. Den producerar rent vatten för 2 000
människor. Finlands Röda Kors stöder den lokala organisationens arbete i området.
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Röda Korsets enheter för snabb biståndsverksamhet, det vill säga ERU-enheterna (Emergency Response Unit) sänds ut för att bistå offer för konflikter och
naturkatastrofer när det behövs snabbt och endast
den nationella organisationens resurser inte räcker
till att hantera krisen.
Logistik-ERU:n i Indonesien fortsatte sin verksamhet och fick stöd från Kalkkus logistikcentral. Cyklonen Idai orsakade förstörelse i Moçambique och till
operationen sändes ett fältsjukhus tillsammans med
Kanadas Röda Kors. Till Moçambique sändes även en
datakommunikations-ERU. Tillsammans med kommittén och Norges Röda Kors sändes ett fältsjukhus till
flyktinglägret al-Hol i Syrien. Den femte ERU-operationen riktades till Bahamas, dit en logistik-ERU sändes i samarbete med Danmarks Röda Kors.
Materialanskaffningar samt förpackning, lagring,
sändning, utveckling och tekniskt stöd förknippat
med ERU-operationer hör till tjänsterna vid Kalkku
logistikcentral. Till den stora övningen Med-Evac på
Birkala flygplats sattes ett evakueringssjukhus och
en evakueringscentral upp. Evakueringscentralen utvecklades och testades också i flera andra övningar i Finland.
I Kalkku logistikcentral grundades en logistikenhet och upphandlingsenhet, som kommer att stödja såväl internationella som inhemska funktioner i
upphandlingarna. I Kalkku inledde en ERU-samordna-

re utvecklingen av biståndsenheter för snabb verksamhet. Finlands Röda Kors deltog i ordnandet av
ERU-utbildningarna.
Under året gällde totalt 228 Finlands Röda Kors
delegatavtal och med hjälp av personreserven
stöddes partnerorganisationer i såväl operationer
med katastrofbistånd som långvariga projekt med
utvecklingssamarbete.
I operationen i Indonesien arbetade fyra experter
inom logistikbranschen. I Idai-operationen i Moçambique fanns 27 biståndsarbetare i uppgifter bland
annat inom hälso- och sjukvård, telekommunikationsteknik och kommunikation. I flyktinglägret al-Hol i Syrien arbetade totalt 19 biståndsarbetare från olika
branscher. Till Bahamas sändes 16 delegater till logistik- och utvärderingsuppgifter.
Nio delegater arbetade med operationen för att
lindra livsmedelssituationen i Zimbabwe.
Till förbundets utvärderingsuppgifter (FACT) sändes flera biståndsarbetare. I den internationella
kommunikationsenheten (FCU) och förbundets kommunikationsuppgifter arbetade totalt 25 delegater i
flera olika länder. I uppgifter underställda kommittén
arbetade Finlands Röda Kors delegater bland annat i
Afghanistan, Irak, Israel, Libanon, Nigera, Sydsudan,
Uganda och Ukraina.
På personalbehovet i långvariga utvecklingssamarbeten svarade man planenligt i Afrika, Asien och

MARIA SANTTO

Stormen Dorian lämnade ett enormt hjälpbehov efter sig på Bahamas. Ebony Thomas familj bodde i flera veckor i sitt trasiga hus utan
tak, fönster eller rinnande vatten. Finlands Röda Kors skickade logistiker och ett fältkommunikationsteam bland de första till området.
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Mellanöstern för att stärka kapaciteten hos partnerländernas internationella organisationer.
I projektet EU Aid Volunteers utbildade Finlands
Röda Kors 18 biståndsarbetare och sände dem på
kommenderingar till Filippinerna, Kenya, Nepal och
Ukraina. I projektet pilottestades även mentorering
av utkommenderade biståndsarbetare med lyckat
resultat.
Enheten för internationellt personalbistånd genomförde under året totalt 29 utbildningstillfällen för
den internationella personreserven: 4 grundkurser, 1
ungdomsdelegatkurs och 24 fortbildningstillfällen. På
grundkurserna deltog 124 nya reservister och i ungdomsdelegatutbildningen deltog 32 nya ungdomsdelegater. På övriga fortbildningskurser deltog 668
personer.
Totalt utbildades 824 personer, varav 126 var från
andra internationella organisationer inom Röda Korset eller Röda Halvmånen. En höjdpunkt i utbildningen var ledarskapsutbildningen Emergency Team
Leader Training, som ordnades i samarbete med Federationen och fokuserade på katastrofsituationer.
Dessutom erbjöd enheten för internationellt personalbistånd stödtjänster bland annat för fortbildningarna IFRC Shelter Training och IFRC Global Logistics
Training på Federationens expertnivå. I utbildningarna
betonades temat Skydd, socialt kön och delaktighet
(Protection, Gender and Inclusion). Een separat ut-

bildning ordnas i ämnet, och den införlivades i grundkurserna och fortbildningarna.
I flera länder deltog medlemmar i biståndsarbetarreserven även i andra utbildningstillfällen inom Röda
Kors-rörelsen. Utöver i grundkurserna deltog 63 biståndsarbetare även i Federationens utbildningar på
fortsättningsnivå.
Under året var fyra ungdomsdelegater utkommenderade i Malawi. Unga frivilliga deltog i Österrikes Röda Kors och Turkiets Röda Halvmånes internationella
läger samt i ungdomsevenemang som Tysklands Röda
Kors ordnade med temana fredlig lösning av konflikter samt flyktingskap och vänskap. Fyra unga deltog
även i ungdomsutbytet Erasmus+, som ordnades av
Lettlands Röda Kors och behandlade effekterna av
klimatförändringen.
Centralbyrån stödde distriktens internationella
ungdomsverksamhet samt den nationella ungdomsnämndens internationella verksamhet, i huvudsak
med stöd av Folke Bernadottes minnesfond. Dessutom utvecklade och pilottestade de unga en ledarskapsutbildning för unga, i projektet YOULEAD, som
uppstod till följd av initiativet Partnering for Youth, i
samarbete med Röda Korset i Kenya, Elfenbenskusten och Zimbabwe. Projektet genomfördes med stöd
av finansiering från Erasmus+.

BENJAMIN SUOMELA

Cyklonen Idai slog till vid Moçambiques kust i april och orsakade omfattande skador. Finlands Röda Kors skickade 27 biståndsarbetare till operationen för
uppgifter bland annat inom hälso- och sjukvård, telekommunikationsteknik och kommunikation
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Uppbyggande av en stark gemenskap samt
förstärkning av välbefinnandet och ett tryggt liv
Vi stärker tryggheten i vardagen och
samhällen som respekterar olikhet
Finlands Röda Kors är närvarande i samhällen och
människors vardag, och uppmuntrar alla att verka
för välbefinnandet i sin egen närkrets. Avdelningarnas aktiva verksamhet bygger och utvecklar medborgarnas beredskap också på att handla i händelse av
olycksfall.
Nätverket för olycksförebyggande arbete, som
samordnas av Röda Korset, fortsatte sitt arbete
medelst kommunikation. Med kampanjerna Håll dig
på benen och Olycksfallsdagen når man ut till cirka
två miljoner personer i arbetsför ålder. Säkerhetscoacherna för hemmet delade ut information till fler
än tusen personer om olyckor i hemmet och på fritiden och hur man förebygger dessa.
Temana för Rödakorsveckan i maj var första hjälpen-färdigheter och säkerhet i vardagen. På den nya
hjälparkursen för barnfamiljer övade föräldrar och
barn tillsammans på färdigheter att hjälpa. De frivilliga ansåg kursinnehållet vara bra och kurserna kommer att fortsätta.

Röda Korset fortsatte sitt deltagande i projektet
Vattenhjältarna, inom vilket i huvudsak barn i grundskoleåldern utbildades. Avdelningarna har idkat lokalt
samarbete med asylförläggningarna och ett nytt initiativ var vattenhjälteutbildningar för asylförläggningar.
I Satakunta och Lappland genomfördes projektet
Pärjätään yhdessä (vi klarar oss tillsammans) och synliggjorde organisationernas arbete med att utveckla
tryggheten i människornas vardag och uppmuntrade människor till att bereda sig på eget initiativ. Nya
hjälpare fick vi särskilt i glesbygdsområden, där myndighetsresurserna är begränsade och utbudet av
samhällstjänster knappt. Nätverken i projektet är etablerade och har utvecklat egna lokala och personliga
sätt att handla. Till exempel har nätverket Laviafoorumi, som verkar i Lavia i Satakunta, utvecklat det egna
årliga evenemanget Grilliehtoo (grillkväll) för att påminna beslutsfattarna om att Lavia finns och för att
öka dess livskraft.
Första hjälpen-gruppverksamhet och första hjälpen-jourtjänster utvecklades nationellt under året

JOONAS BRANDT

Den för åttondeklassare avsedda spelifierade kursen i livräddande första hjälpen InAction! – Bra typer agerar genomfördes i sju distrikt och fler än 3 000
unga deltog på kurserna. De unga tyckte att kursen var användbar.
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och åtgärderna i utvecklingsplanen kommer i fortsättningen att genomföras i form av samarbete mellan avdelningarna, distrikten och centralbyrån.
Utvecklingen av de ungas första hjälpen-gruppverksamhet inleddes med en enkätundersökning, som
skickades till planerarna av distriktens ungdomsarbete och hälso- och sjukvård. På basis av enkätundersökningen finns det ett behov i distrikten av enhetliga
anvisningar för planeringen av gruppverksamhet samt
grundande av nya grupper. Anvisningarna sammanställs under 2020 tillsammans med frivilliga som arbetar med unga.
Den spelifierade kursen i livräddande första hjälpen InAction! – Bra typer agerar, avsedd för elever i
åttonde klass, genomfördes i sju distrikt och fler än
3 000 unga deltog på kurserna. Av de cirka 700 unga
som gav respons ansåg 92 procent att deras personliga första hjälpen-färdigheter förbättrades tack vare
kursen. Målet är att i framtiden erbjuda första hjälpen-utbildning till så många unga som möjligt.
Verksamheten för akut omhändertagande utvecklades tillsammans med Finlands Sjöräddningssällskap

och Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, och man samarbetade även för att uppdatera
hela utbildningsmaterialet. Röda Korset ansvarade för
genomförandet av den gemensamma utbildningen för
utbildare inom akut omhändertagande.
Pistjourhavandeverksamhetens första utbildning
för utbildare genomfördes och jourdatabasen Hupsis
togs i bruk. Utöver detta utvecklades integrationen av
Hupsis och datasystemet Oma Röda Korset så att till
exempel medlemmar i första hjälpen-grupper i fortsättningen kommer åt Hupsis via Oma.
Punainen Risti Ensiapu Oy inledde reformen av första hjälpen-utbildningarna. Certifieringen av kombinationsutbildningar och första hjälpen-utbildningar är
viktiga steg för Röda Korset och partnerutbildare som
föregångare inom första hjälpen-utbildningar.
Expertgruppen för första hjälpen och hälsovårdsverksamhet sammanträdde fyra gånger. Första hjälpen-uppvaktningar beviljades till 19 personer och
den vanligaste motiveringen till uppvaktningen var
återupplivning.
Första hjälpen-grupper och frivilliga i dem
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JANNE KÖRKKÖ

I skidbackarna i Finland har cirka 500 frivilliga pistjourhavande, som utbildats av Röda Korset, jour varje vinter. År 2019 genomfördes den första
utbildningen för utbildare inom pistjourverksamheten.
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Blodgivning är ett viktigt sätt för människor att hjälpa
Det fanns gott om blodgivare hela året och med hjälp
av dem kunde Blodtjänst trygga tillgången på blodpreparat för alla sjukhus i hela Finland under årets alla dagar.
Blodtjänst sörjer för blodpreparatsförsörjningen centraliserat i hela landet. Till verksamheten hör
att ordna blodgivningstillfällen och insamling av blod
samt testning av donerat blod, produktion av blodpreparat och distribution av dessa till sjukhus. Blodtjänst stöder också vården av patienterna genom
laboratorieundersökningar och celltjänster, och bedriver vetenskaplig forskning inom branschen.
Leveranssäkerheten beträffande blodpreparat
fortsatte precis som året innan på ett utmärkt sätt
och det donerade blodet utnyttjades effektivt. Till
patientvården levererades cirka 190 000 röda blodkroppspreparat och närmare 32 000 trombocytpreparat. Användningen av blodpreparat minskar på
sjukhusen i takt med att vårdmetoderna utvecklas.
Användningen av röda blodkroppar minskade med cirka en procent jämfört med året innan och användningen av trombocyter med cirka fem procent.
Under året insamlades fler än 198 000 enheter blodplasma vid tio fasta verksamhetsställen och
1 180 blodgivningstillfällen för den mobila verksam-

Blodgivare enligt åldersgrupp
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heten. Närmare 125 000 personer anmälde sig till
blodgivningen och av dessa var närmare 19 000 nya
blodgivare.
Blodtjänsts Stamcellsregister förmedlade 126
transplantat till behandlingen av allvarliga blodsjukdomar. Fler än 5 000 nya medlemmar anmälde sig till
Stamcellsregistret. I slutet av året uppgick medlemsantalet i registret till mer än 52 000.
Röda Korsets styrelse godkände en ny forskningsstrategi för Blodtjänst. Målet med forsknings‐
och utvecklingsverksamheten är att utvärdera och
utveckla kvaliteten på nuvarande och framtida preparat och tjänster, tryggheten, tillräckligheten, effekten av användningen och servicekedjans effektivitet.
Under året medverkade Blodtjänsts forskare i 26 referentgranskade vetenskapliga publikationer. Av tidigare års överblivna medel beslutade styrelsen
att bilda en fri fond, som möjliggör understöd till
forskningsverksamhet.
Hyresavtalet för Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetslokal, det vill säga fastigheten i Stenhagen
i Helsingfors, löper ut i slutet av 2022. Under hösten
2019 fattades ett beslut om att hösten 2022 flytta
den huvudsakliga verksamhetslokalen till de nya lokalerna, som byggs i Veckals i Vanda.
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Vi främjar välmående och hälsa
Temana för främjande av hälsa är hjärnhälsa, hälsoproblem på grund av rusmedel samt förebyggande av
olyckor. Frivilliga utbildades i att identifiera och föra risker och hälsoproblem på tal samt att ge råd och
vid behov hänvisa de klienter som de träffar till olika
tjänster. Hanteringen av ämnet rusmedel inom frivilligarbetet blev mångsidigare och ökade.
Röda Korset inledde utbildningar för utbildare inom främjande av hälsan i vilka de utbildade specialiserar sig på hälsorådgivning eller rusmedelsarbete. I
utbildningarna beaktas även frågor gällande ojämlikhet i hälsa.
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Hälsopunkterna var närvarande i vardagliga miljöer
och frivilliga inom rusmedelsarbete och arbetet med
sexuell hälsa medverkade bland annat på festivaler.
För hälsopunkterna skapades inlednings- och kompletteringspaket till webbutiken och dessa innehåller
tvåspråkiga hälsorådgivningsmaterial. På pluspunkterna gjordes HIV-tester, förmedlades tillförlitlig information om sexuell hälsa och rädslor kring HIV-viruset
skingrades.
Till frivilliga inom hälsofrämjande inleddes utskick
av ett nyhetsbrev med information om programmet
för främjande av hälsa, aktuella evenemang och kom-

mande utbildningar samt tips om främjande av hälsa
och minskning av olycksrisker. Nya hälsopunktskoncept diskuterades i samarbete med studerande och
insamlingen av uppföljningsdata om åtgärder för
främjande av hälsa utvecklades. I pilottestningen av
programmet testades verktyg för insamling av digitala uppföljningsdata, som i ett senare skede även kommer att implementeras nationellt.
Inkluderande verksamhet förknippad med mathjälpen testades i distrikten i Satakunta, Uleåborg
och Lappland. I dessa regioner hittade man metoder
och verksamhetsformer med vilka vänaktörerna kan
öka erfarenheterna av socialt välbefinnande och delaktighet för personer som befinner sig i en svag eller
sårbar ställning.
Centralbyrån ordnade 38 utbildningar för hälsofrämjande för frivilliga gällande rusmedelsarbete,
sexuell hälsa och förebyggande av olyckor. I dessa
deltog sammanlagt 616 frivilliga.

Under året ordnade säkerhetscoacherna närmare 50 informationstillfällen eller evenemang runtom
i Finland. Vid dessa deltog cirka 1 100 personer, varav merparten eller mer än 70 procent var äldre än
60 år. I rusmedelsarbetet utbildades även totalt cirka
150 personer från myndigheter och samarbetsparter.
Nätverket för olycksförebyggande arbete ordnade ett
gemensamt seminarium för nätverkets anställda och
frivilliga. Av deltagarna uppskattade 95 procent att
seminariet motiverade dem till att främja förebyggande av olyckor. Dessutom ansåg 75 procent att seminariet gav dem nya metoder med vilka de kan förebygga
fallolyckor.
Främjande av hälsa lyftes fram vid nationella evenemang och på mässor, bland annat Educa-mässan,
evenemanget Nuori2019, Sjuksköterskedagarna och
Rusmedelsdagarna.
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ELINA MANNINEN

Under året anmälde sig närmare 125 000 personer till blodgivningen och av dessa var närmare 19 000 nya blodgivare. Med hjälp av blodgivarna kan Blodtjänst trygga tillgängligheten på blodpreparat för alla sjukhus i hela Finland under årets alla dagar.
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Vi lindrar ensamhet och stärker socialt välbefinnande
I maj firades Röda Korsets vänverksamhets 60-åriga
resa. Republikens president skickade en hälsning till
festen där han tackade alla frivilliga som deltar i vänverksamheten och påminde andra om hur viktigt det
är att ta hänsyn till varandra.
Under året stärktes vänaktörernas roll i beredskapen. För vänaktörerna producerades en egen
utbildning i psykiskt stöd, vänaktörernas roll i helhetsberedskapen tydliggjordes och vänaktörernas
beredskapsidentitet stärktes med vänkurser. Vänförmedlingarna deltog i beredskapsövningen Droppen
2019.
Användningen av den elektroniska vänförmedlingen utökades och antalet elektroniska förmedlingar
uppgår nu till totalt 140. Stödet till vänförmedlarna
utvecklades och man producerade material till dem
samt ordnade ett nationellt sammanträde. Utöver detta skapades en förmedlarring av frivilliga till
webbvänverksamheten.
Ensamma människor nåddes genom mångsidiga arbetsformer. Till vänaktörerna utvecklades
fortbildningar beträffande engångshjälp, webbvänverksamhet samt samfundsnära arbete inom fängelseverksamhet. Materialet för uppsökande arbete
skräddarsyddes så att det lämpar sig för användning, och för äldre öppnades tröskelfria mötesplatser
i Lappland, Västra Finland och Åboland.
Stiftelsen för rehabilitering lät bland deltagare inom vänverksamheten genomföra en enkätundersök-

ning om verksamhetens effektivitet. De visade att
sådant frivilligarbete som vänverksamheten utgör
lindrar ensamheten och förbättrar livskvaliteten betydligt. Vänverksamheten når effektivt ut till dem som
upplever ensamhet och de som mest behöver stöd
gynnas mest av verksamheten.
En enkätundersökning genomfördes även bland
närståendevårdare och deras anhöriga. Enligt respondenterna förbättrade deltagande i kamratstödsgrupper närståendevårdares välbefinnande betydligt och
hjälpte dem att orka. På basis av enkäten skrevs en insändare i samband med närståendevårdarveckan. Den
publicerades i fler än 30 landskaps- och lokaltidningar.

Frivilliga
i vänverksamheten
Frivilliga i vänverksamheten
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JOONAS BRANDT

I maj firades Röda Korsets vänverksamhets 60-åriga resa. Elvi Immonen och Virve Mertanen träffades via vänverksamheten för några år sedan.
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De ungas skyddshus hjälparbete och
frivilligverksamhet utökades
Vid De ungas skyddshus var året fyllt av utveckling
av hjälparbetet och frivilligverksamheten. De unga
och deras familjer bemöttes och hjälptes förutom
på skyddshusen också i de ungas egna vardagsmiljöer och nätverk. Detta sänkte tröskeln till att söka
hjälp och öppnade upp nya möjligheter för de unga att
komma med i skyddshusverksamheten.
Skyddshusens hjälparbete i sin helhet utvärderades och utvecklades ur perspektivet för jämlikket, vilket fördjupade de anställdas och frivilligas insikt om
de ungas och familjernas mångfald. De unga och deras näromgivning har olika behov av hjälp beroende
på livsskedet. Under 2019 satsades det vid sidan av att
hjälpa minderåriga och deras familjer på att utveckla
stödet till unga som håller på att bli självständiga, särskilt via verksamheten Hemstigen. Hemstigen-verksamheten baseras på de ungas egen delaktighet och
nära kommun- och organisationssamarbete, och har
på ett betydande sätt stärkt skyddshusens resurser
och kompetens beträffande stöd till unga vuxna på de
många stigarna på vägen mot självständighet.
Ett stort steg togs i att bemöta och stödja unga
på webben. Skyddshusens roll i organisationernas gemensamma Sekasin-chatt, som erbjuder webbstöd till
unga nationellt, stärktes när skyddshusen tog över
samordningen av chatten tillsammans med MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Mannerheims Barnskyddsförbund. Det hjälparbete som bedrivs på webben öppnar

upp möjligheter för frivilliga att delta i hjälpen till unga
runtom i Finland, oberoende av bostadsort. Tillsammans med MIELI rf skapades en webbutbildning och arbetsledning förr webbhjälpare som har varit verksam
ända sedan hösten. Under året genomfördes även en
pilottestning av digitalt familjearbete. Bemötande och
stöd till familjer på webben erbjuder familjerna så jämlika utgångspunkter som möjligt till att få hjälp.
Skyddshusens roll i Röda Korsets psykosociala
beredskapshelhet tydliggjordes. Bakgrunden till tydliggörandet av samarbetet utgörs av den tväradministrativa psykosociala kompetensen hos skyddshusens
personal, särskilt med de unga och familjerna samt
arbete av jourkaraktär.
Kvaliteten på skyddshusens hjälp- och frivilligverksamhet och arbetsledningen baseras på en stark
kunskapsbas. Under förra året förnyades helheten för
informationsinsamlingen till att motsvara de förnyade funktionerna och de miljöer i vilka hjälpen ges.
Dessutom bedrevs forskningsarbete bland annat tillsammans med Finlands Akademis forskningsprojekt
All Youth, inom vilket man under förra året samlade ett omfattande intervjumaterial med unga vuxna.
Av de livshistorier som de unga i skyddshusen delade
med sig av utarbetades en dokumentärmusikal, som
baserades på konstnärlig forskning och vars premiär
gick av stapeln under våren i Mellersta Finland. Samarbetet fortsätter under 2020.

JOONAS BRANDT

Unga möttes och hjälptes förutom i De ungas skyddshus även i miljöer och nätverk i deras egen vardag. Detta sänkte tröskeln för att söka hjälp.
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De nya sätten att hjälpa och de nya miljöerna skapade möjligheter att utvidga frivilligarbetets former.
Vid sidan av skyddshusens jourverksamhet verkade
de frivilliga som stödfaddrar i de ungas vardag, med
att möjliggöra de ungas medborgarverksamhet, som
webbfrivilliga samt inom kommunikation och påverkansarbete. Ungefär hälften av de 500 frivilliga som
deltog i skyddshusens verksamhet under 2019 var
yngre än 29 år.

Antalet unga klienter i skyddshusen
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Vi är ett stöd för invandrare och integration
Under 2019 genomförde cirka 150 avdelningar verksamhet inom integrationsstöd och verksamhet mot
rasism. Vänverksamhet i dess olika former samt språkklubbar och öppna mötesplatser erbjöd viktigt stöd i
inledningsskedet av integrationen. Verksamheten ha-

de en positiv effekt på attityden på orterna. Goda relationer till lokalbefolkningen minskar spänningarna
och ger fart åt det inledande skedet av integrationen.

MARI VEHKALAHTI

Under året genomförde cirka 150 avdelningar verksamhet inom integrationsstöd och verksamhet mot rasism. Vänverksamhet i olika former samt språkklubbar och öppna mötesplatser erbjuder viktigt stöd i inledningsskedet av integrationen.

22

Under veckan mot rasism ordnades ett rekordstort
antal evenemang (152 st.), där Röda Korset var ansvarig arrangör eller delarrangör. Röda Korset producerade nya utbildningsmoduler och grundkursen Som stöd
för integrationen, som är riktad till frivilliga inom integrationsstöd, färdigställdes. Det finns redan kännedom om modeller för frivilligverksamhet som stöd för
integration och dessa tillämpas i verksamheten. Vid
avdelningarna är de en del av den etablerade verksamheten. Härnäst fortsätter vi med utveckling och
marknadsföring av nya, lättare verksamhetssätt.
Organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd och nätverket Papperslösa,
som Röda Korset samordnar, sammanträdde regelbundet under året. Aktivt regionalt nätverksarbete
bedrevs även inom ramen för Invandrarprogrammet.
Förmågan och beredskapen att arbeta med papperslösa förbättrades inom hela organisationen, i
led med att kompetensen, expertisen, samarbetet
och informationsutbytet ökat, och man nådde ut till
papperslösa bättre än tidigare. Till stöd för avdelningarnas arbete bereddes en omfattande anvisning om
att ge stöd till papperslösa. Utbildningsmaterialet för

frivilliga uppdaterades och kompletterades med det
nya temat skydd. Även frivilligutbildare utbildades i
temat papperslöshet.
I det psykosociala stödet som gavs vid förvaringsenheter stärktes ett skyddsorienterat verksamhetssätt. Övervakningsmetoder avtalades med
Migrationsverket.
Asylförläggningsenheterna utbildades beträffande revideringarna av utlänningslagen, asylförfarandet, asylsökandes rättssäkerhet, uppehållstillstånd
och upphörande av mottagningstjänster antingen via
distansutbildningar eller på plats. Med tanke på kollegialt lärande och delning av goda praxis ordnades
distansmöten för personalgrupperna vid fem asylförläggningar: handledare, ansvariga frivilliga, språklärare, förmånshandläggare och ansvariga jurister.
Arbete i små grupper implementerades mellan
asylförläggningarnas chefer och centralbyråns samordning av mottagningsverksamheten.
Röda Korsets egen kompetenskartläggning för
asylsökande upphörde och i kartläggningarna gick
man gradvis över till Migrationsverkets system.

ANNA-KATRI HÄNNINEN

Finlands Röda Kors bistår myndigheter med mottagning av asylsökande och flyktingar och upprätthåller ett flertal asylförläggningar på olika håll i Finland.
Bilden är från asylförläggningen i S:t Michel.
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Modig påverkare – en sakkunnig
förespråkare för mänsklighet
Vi lyssnar på hjälpbehövande och stärker deras röst
Med projektet Gemensamma verktyg (Yhteiset työvälineet, YTY) stöddes implementeringen av Microsoft
Office 365-molntjänster och verktyg för att förbättra
samarbetet och informationens sökbarhet. I verkstäderna deltog representanter för centralbyråns samtliga enheter samt från Egentliga Finlands distrikt,
Kontti-kedjan och Ensiapu Oy.
Tyngdpunkterna i verksamheten stärktes genom
organisationens kampanjer.

Veckan mot rasism 18–24 mars 2019

Vändagen 14 februari 2020

Under Rödakorsveckan uppmuntrades föräldrar i
barnfamiljer till att tänka över säkerheten i hemmet
och stärka familjens färdigheter i första hjälpen. Till
avdelningarna sammanställdes materialpaket för hjälparkursen för barnfamiljer. Sammanlagt ordnade avdelningarna 44 olika evenemang.
Om första hjälpen-temat genomfördes en enkätundersökning för kommunikationens syften. Dessutom producerades en ny första hjälpen-video och en
webbtext om trygghet i vardagen. Veckan fick uppmärksamhet även genom betald reklam och bloggsamarbete och figurerade även i S-Gruppens egna
medier, till exempel i kändisintervjuer som publicerades i Yhteishyvä-kanalen samt i bordsreklam som producerades till alla ABC-stationerna.

Under vändagsveckan diskuterades upplevelser och
effekter av ensamhet, nya frivilliga bjöds in till kurser och personer som önskade en vän informerades
om vänverksamheten. Kampanjen bestod av evenemang som avdelningarna ordnade, nationell och lokal
kommunikation samt nationell marknadsföringskommunikation. Evenemangskonceptet Bli bekant med
det obekanta pilottestades i fyra distrikt. I informationen utnyttjades de enkätundersökning som utförts
bland vänverksamhetsdeltagarna, vilken visat att de
som gynnas mest av stöd från en vän är ensamlevande äldre. Med hjälp av riktad annonsering insamlades
kontaktuppgifter till 2 200 personer som är intresserade av verksamheten.

Kampanjen Veckan mot rasism fick fin uppmärksamhet i medierna och kampanjens inlägg i sociala medier
var årets mest gillade och delade sociala medieinnehåll: Facebookpubliceringarna nådde 196 400 användare och fick 12 500 reaktioner.

Rödakorsveckan 6–12 maj 2019

JOONAS BRANDT

Under Rödakorsveckan uppmuntrades föräldrar i barnfamiljer till att tänka över säkerheten i hemmet och stärka familjens färdigheter i första hjälpen.
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Hungerdagen 26–28 september 2019

Jul i Sinnet 21 november–24 december 2019

Hungerdagens bössinsamling ordnades den 26–28
september. Temat för kampanjen var brist på rent
vatten. Med hjälp av de hinkinstallationer som avdelningarna hade byggt lyfte man fram att det varje
dag dör 33 barn på grund av bristen på rent vatten.
Dessutom informerade kampanjen om Röda Korsets
hjälp vid bränder.
Under september och oktober genererade Hungerdagen mer än 2,43 miljoner euro till katastroffonden. Av medlen insamlades närmare hälften genom
bössinsamlingen, då cirka 13 000 frivilliga insamlare gav sig ut på gatorna. Allt fler avdelningar tog i
bruk kortbetalning och MobilePay som stöd till bössinsamlingen. Intäkterna från de nya kanalerna var
ännu små, men tillväxttakten ser lovande ut. I Hungerdagens skolinsamling deltog närmare 1 000 skolor.

Insamlingen Jul i Sinnet, som Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund genomför tillsammans
med Yles morgon-tv, genomfördes för 23:e gången.
År 2019 var det Röda Korsets tur att stå värd.
I kampanjen samlades medel in till gåvokort på
mat till mindre bemedlade barnfamiljer samt stimulerade till debatt om barnfamiljers fattigdom. I kommunikationen lyftes särskilt fattigdomens effekter på
barnens framtid fram. Fenomenet kartlades med en
enkätundersökning som besvarades av 100 experter
inom social- och hälsovårdsbranschen Insamlingsresultatet för kampanjen uppgick till 1,7 miljoner euro.
Tack vare kampanjen delades gåvokort om 70 euro ut
i december till fler än 28 000 mindre bemedlade barnfamiljer. Medverkande i kampanjen var K-matbutikerna, Lidl och S-Gruppens butiker..

Andra kampanjer och temadagar
Utöver huvudkampanjerna fick villiga avdelningar
praktiskt stöd och kommunikationsstöd i otaliga andra kampanjdagar, som under 2019 var följande:
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Tack vare kampanjen Jul i Sinnet delades gåvokort om 70 euro ut till fler
än 28 000 mindre bemedlade barnfamiljer.

MARIA SANTTO

Hungerdagsinsamlingen inleddes på ett imponerande sätt på
Medborgartorget i Helsingfors. Ett rött kors bildat av hinkar fyllda med
vatten symboliserade allvaret i problemen som orsakas av bristen på
rent vatten. Hungerdagen genererade mer än 2,43 miljoner euro till
katastroffonden.

• Internationella frivilligdagen den 5 december .

KRISTIINA HEMMINKI

2,50

• Världshälsodagen den 7 april
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Vi försvarar humaniteten
Röda Korset gav 18 utlåtanden till lagpropositioner
och andra begäranden från ministerierna och riksdagens ministerutskott och utarbetade aktuella ställningstaganden. Bemötandekorten från den för Röda
Korset, kyrkans utlandshjälp och Amnesty gemensamma kampanjen Människor emellan skickades till
alla nya riksdagsledamöter och ledamöter i Europaparlamentet. Med Människor emellan-kampanjens
uppmuntrande metoder för att bemöta respektfullt,
lyssna på andra och dela med sig av sina egna berättelser nådde man ut till minst 150 000–200 000
finländare. Till metoderna hör bemötandekorten, möteskaféerna, digitalt videoberättande samt inlägg i
sociala medier.
Génevekonventionerna fyllde 70 år och Röda Korset ordnade tillsammans med riksdagens utrikesutskott och utrikesministeriet ett tvärvetenskapligt
seminarium om den roll som människan och mänsklighet spelar i krig med tanke på såväl internationell
rätt och politik som etik och ny teknik.
Information om krigets lagar delads även ut genom digitalisering av studiematerialet Även krig har
regler på finska och svenska. Materialet är avsett för

högstadie- och gymnasieelever. Dessutom förnyades
studiematerialen om flyktingskap, klimatförändringen, jämlikhet och första hjälpen, nya skolbesökare
utbildades och vi deltog i lärarnas utbildningsdagar
samt Educa-mässan.
Ungas påverkanskommunikation pilottestades tillsammans med Klimatpåverkare-frivilliga och influerare på sociala medier. Med påverkanssamarbete deltog
vi i klimatförändringsdebatten och nådde i de kanaler
som de använder ut till tusentals unga som är intresserade av Röda Korsets värderingar.
Röda Korset lät göra utredningen Asylsökandes
kompetens som samhällsresurs via Östra Finlands
universitet, i vilken en kompetenskartläggning som
gjorts bland totalt 2 000 myndiga asylsökande analyserades. Resultaten på utredningen rapporterades
i alla Finlands största medier. Till Röda Korsets webbartikel om utredningen har flera hänvisningar gjorts
i medierna även efter publiceringen.
Den nationella kommunikationsutbildningen för
frivilliga framskred som en del av Röda Korsets nya
utbildningssystem med två utbildningsmoduler för
kommunikation: Avdelningskommunikationens grun-

BENJAMIN SUOMELA

Utmärkelsen En humanitär handräckning, som utfärdas av Röda Korsets styrelse, gick till Seinäjoki fotbollsklubb för byggande av
gemenskap och främjande av mänskliga värden.
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der och Användning av sociala medier vid avdelningarna. Distriktens utsedda kontaktpersonerna
utbildades och frivilliga utbildare utsågs.
På förslag av Röda Korsets styrelse tilldelade republikens president 58 förtjänsttecken av guld, 86 av
silver och 161 av brons. Dessutom tilldelade organisationens styrelse fyra förtjänsttecken. Utmärkelsen En
humanitär handräckning, som utfärdas av Röda Korsets styrelse, gick till Seinäjoki fotbollsklubb.
Röda Korsets kommunikation var effektiv och flerkanalig. Centralbyrån skickades ut 49 pressmeddelanden och antalet levererade medieträffar i den nya
mediauppföljningstjänsten uppgick till 12 237. I Taloustutkimus undersökningen Yritysviestintä 2019
(företagskommunikation 2019) bland journalister, fick
Röda Korsets externa kommunikation det högsta allmänna vitsordet av 141 undersökta företag och organisationer. Röda Korsets kommunikation följdes
mest och de bästa vitsorden gavs för tillförlitligheten i kommunikationen, den kommunikationsansvariga personalens kompetens och tillgänglighet samt
nivån på kommunikationsmaterialet.
På Röda Korsets webbplats publicerades totalt 95
nyheter, med flera än 23 500 läsare. Samtidigt framskred förnyelsen av webbplatsen rodakorset.fi. Kommunikationen i sociala medier nådde finländare på

Antal följare:

• Gillare av Facebooksidan 105 700 (+7 %)
• Twitterföljare 16 700 (+8 %)
• Instagramföljare 10 300 (+34 %)

Finlands Röda Kors genom tiderna mest populära bild att dela på sociala
medier nådde ut till fler än 1 700 000 personer. Meddelandet var tydligt:
Fotografera inte vid olycksplatser.

MIRVA HELENIUS

Med Människor emellan-kampanjens uppmuntrande metoder för respektfullt
bemötande, att lyssna på andra och dela egna historier nådde man ut till
minst 150 000–200 000 finländare. Bilden är från möteskaféet i Jyväskylä.

bred basis och fungerade både som kanal för den
nationella kommunikationen och som stöd för den
lokala kommunikationen. Den sammanräknade räckvidden för Facebooksidan och Twitterkontot uppgick
2019 till fler än 11 miljoner användare. Även Instagramkontots räckvidd ökade: antalet följare ökade till fler
än 10 000 användare och antalet publiceringar ökade till 195 (+79 %).
På den största sociala mediekanalen, Facebook,
ökade medelvärdet för räckvidden per inlägg med 64
procent jämfört med året innan och den sammanräknade räckvidden uppgick till mer än 9 295 102. Även
engagemanget i inläggen, det vill säga reaktionernas
medelvärde, ökade med hisnande 115 procent. Tillväxten kan delvis förklaras med Röda Korsets genom tiderna mest populära delningsbild Fotografera inte vid
olycksplatser, vars räckvidd var över 1 700 000 och
som rönte fler än 210 000 reaktioner.
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Attraktiv och förnybar frivilligorganisation
Vi är bra för medlemmar, frivilliga och anställda
Från början av 2019 dirigerades nya frivilliga och medlemmar till avdelningarna via datasystemet Oma Röda
Korset. Samtidigt fortsatte utvecklingen och ibruktagningen av Oma-systemet på avdelningarna.
Målen för ibruktagningen av Oma överskreds med
råge. Under 2019 ökade antalet registrerade i Oma
med 750 procent, det vill säga från cirka 1 000 till 7
500 personer. Oma Röda Korset producerar nu oöverträffad information om frivilliga som stöd i ledningen
och utvecklingen av verksamheten. Vid sidan av ibruktagningen fortsatte utvecklingen av de digitala processerna för att ta emot frivilliga. Som stöd utbildades
fler än 400 frivilliga digitala faddrar och Oma-huvudanvändare runtom i Finland.
Diskussioner kring Vapaaehtoisuuden visio 2030
(vision för frivilligarbete 2030) hölls både i distrikten
med de frivilliga som nationellt. Man samlade in avdelningarnas goda praxis och gemensamma nämnare

i dem analyserades till stöd för utvecklingen. Försök
för ny slags verksamhet på lokalnivå inleddes tillsammans med de pilottestande avdelningarna.
Klimatpåverkare är en ny form av webbfrivillighet
som fick sin början i experimentet Hackathon och inspirerade framför allt unga frivilliga från olika delar av
Finland att komma med. Via Klimatpåverkarna utvecklas även på bredare basis nya verksamhetsformer,
som finns på och organiseras via webben. Dessutom
besvaras frågor kring frivilligarbete om verksamhetens stöd och finansiering.
Den nationella ungdomsnämnden bearbetade
ungdomsstrategi och detta arbete slutförs under våren 2020. I Tammerfors ordnades ett nationellt möte
för unga, där de unga bland annat bearbetade ungdomsriktlinjerna och teman för hållbar utveckling.

Fungerande avdelningar tar hand om varje frivillig
Utbildningarna för frivilliga förnyas genom att korta
utbildningsmoduler ges i fråga om de färdigheter som
alla frivilliga behöver i sin verksamhet i organisationen. Dessa utbildningsmoduler har byggts upp under
de senaste åren och med de gemensamma modulerna
som blev klara 2019 erbjöds frivilliga färdigheter och
kunskaper bland annat i kommunikation, frivilligas kapacitet att orka och allmänt om Röda Korset. Som stöd
för frivilligas kunskaper producerades närutbildningen
Nyfiken på Röda Korset, som innehåller grundläggande information om Röda Korset och om hurdan frivilligverksamhet organisationen erbjuder.
Under året uppdaterades även webbkursen Välkommen med i den gemensamma historien och en
version på engelska lanserades. Utbildningarna fungerar som ett introduktionstillfälle för nya frivilliga
som vill få fördjupade kunskaper om Röda Korsets
verksamhet.
De nya utbildningsmodulerna testades under året
på utbildardagar och utbildarutbildningens närstudieträffar. På utbildardagarna deltog 112 frivilligutbildare som kompletterade sin utbildarkompetens och på
närstudieträffarna deltog 87 nya utbildare.
Organisationen främjade bättre identifiering och
erkännande av den kompetens som frivilliga hade
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samlat på sig. Det första steget var definieringen av
en grundläggande modell för det digitala kompetensmärkessystemet. Med digitala kompetensmärken kan
den frivilliga visa hurdan uppgiftsspecifik kompetens
och annan kompetens för frivilligverksamhet som hen
har. Kompetensmärket kan till exempel läggas till den
egna profilen eller e-portföljen på sociala medier som
bevis på Finlands Röda Kors erkännande av kompetensen. Organisationens testning inleddes med en pilottestning av kompetensmärkena bland utbildare.
Som stöd för utbildningsplaneringen utvecklades
en arbetsmodell, anvisningar och en översiktsmallar, till exempel kamratstödda och ledda utbildningsplaneringsverkstäder samt ABC-stödpaketet, som
innehåller anvisningar och mallar för planering.
Förnyandet av utbildningens gemensamma nationella riktlinjer och spelregler inleddes under utbildningens utvecklingsdagar, bland annat genom
minimikriterier för Röda Korsets nationella utbildningsmallar och centrala arbetsmetoder mellan de
personer som ansvarar för utbildningarna.
Itslearning, som Studiecentralen Sivis tagit i bruk,
valdes till organisationens lärplattform. Sivis Sivisverkko togs i bruk för administrering av frivilligutbildningen, till exempel för hantering av anmälningar,

insamling av nationell respons samt registrering och
statistikföring över kurser och utbildade.
Under året ordnade Röda Korsets avdelningar, distrikt och centralbyrån totalt 3 338 utbildningstillfällen, som hade 28 255 deltagare.
Arbetet för avdelningarnas distriktsfaddrar utvecklades genom att för arbetet skapa nationella in-

dikatorer, ramar och verktyg, med vilka avdelningarna
kan utvärdera sin egen verksamhet och stödbehovet.
För distriktsfaddrarna planerades webbkurser och utbildningen med hjälp av mentorering. Dessa blir klara under 2020.

Medlemsantal
Medlemsantal
90000

Antalet frivilliga i avdelningarna

Antalet frivilliga i avdelningarna
30000
25000

80000

80536

76981

75726

2018

2019

70000

24487

24508
21772

20000

60000
50000
40000

15000

30000

10000

20000

5000
0

10000

2017

2018

2019

0

2017

Första hjälpen-gruppverksamheten och första hjälpen-jourtjänsterna utvecklades nationellt under året. Aurelia Ahokas från Korsoavdelningen deltog i
första hjälpen-jouren under valborg.
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Transparens i beslutsfattandet och god
förvaltning tryggar pålitliga hjälpinsatser
Utredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
Under 2019 utvecklade Röda Korset framför allt kommunikationens verktyg och metoder. Arbetet med
utvecklingen av verktyget Oma Röda Korset och extern webbkommunikation fortsatte och utvecklingen
av den interna kommunikationen, särskilt med hjälp
av Microsoft Office 365-webbmiljön, inleddes. Under hösten inleddes projektet Gemensamma verktyg
(Yhteiset työvälineet, YTY), som förbättrar organisationens interna kommunikation samt moderniserar
dokumenthanteringen och samarbetsverktygen inom
hela organisationen. Ett ytterligare mål med projektet är att förbättra organisationens arkivering på ett
nationellt plan.
Utvecklingen av ekonomi- och stödtjänsterna
fortsätter. Projektet för förnyande av det ekonomiska stöd som delas ut till distrikten och fördelning av
Kontti-intäkterna, vilket utgått från den så kallade organisationsstödmodellen, har rotts i land. I slutet av
2019 var de centraliserade tjänsternas kunder, utö-

ver centralförvaltningen och Punainen Risti Ensiapu
Oy, även 9 distrikt i ekonomiförvaltningen, 11 distrikt
i personalförvaltningen och 12 distrikt i dataförvaltningen. Principerna för prissättning av de centraliserade tjänsterna uppdaterades och de nya principerna
togs i bruk i början av 2020. Företagshälsovårdens
tjänster konkurrensutsattes och inledningen av samarbetet med en ny nationell serviceproducent under
2020 bereddes.
Blodtjänst utvecklade sitt nya verksamhetsledningssystem, som i fortsättningen styr leveranskedjan för blodgivning, beredning och preparat. Systemet
tas i bruk under 2020.
Inom ramen för samarbetet med Accenture kartlades organisationens verktyg och mål för kunskapsbaserat ledarskap. Åtgärder visavi informationsinsamling
och utnyttjande av den tas gradvis i bruk i organisationen i enlighet med utredningens rekommendationer.

LAURA VESA

Inom personalutveckling betonades
välbefinnande och ledning
Röda Korsets mål är att skapa nationella verksamhetssätt och verktyg för hälsofrämjande ledarskap,
med vilka personalens välbefinnande i arbetet tryggas
och riskerna för försämrad arbetsförmåga minimeras.
Under 2019 definierades gemensamma indikatorer för
hälsofrämjande ledarskap och företagshälsovårdens
verksamhet.
Konkurrensutsättningsprocessen för företagshälsovårdens nationella serviceavtal slutfördes och
Suomen Terveystalo valdes till serviceproducent.
Det nya avtalet täcker, bortsett från Åland, alla distrikt, centralbyrån, De ungas skyddshus och Kontti-kedjan. Tack vare det gemensamma avtalet kan det
hälsofrämjande ledarskapet utvecklas på hela organisationens nivå när verktygen för det tas i bruk under 2020. Efter att beslutet hade fattats, inleddes ett
övergångsskede där utgångspunkten för alla organisationsenheter utreddes samt övergången till det nya
avtalet från början av 2020 förbereddes.
Två verkstäder om arbetarskydd och arbetssäkerhet hölls för arbetarskyddschefer och -fullmäktige. I
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verkstäderna tränades goda praxis och mallar för att
öka arbetssäkerheten: bland annat riskbedömning,
orientering samt hantering och uppföljning av psykosocial belastning. I anslutning till arbetarskydd och arbetssäkerhet startades ett sparringnätverk.
Årsverken inom centralförvaltningen
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Beredningen av strategin för kompetensledning
inleddes i augusti under ett utökat ledningsgruppsmöte. Under mötet identifierades förändringsfaktorer som utmanar Röda Korsets kompetens under den
kommande verksamhetsstrategiperioden. Arbetet
fortsätter när verksamhetsstrategin är klar.
Inom löneförvaltningen utvecklades processer och
den första roboten för att göra bokföringsverifikat

togs i bruk. Österbotten var ett nytt distrikt som blev
lönetjänsternas kund. Personalsystemet Mepco utvecklades beträffande personuppgifter och hanteringen av semestrar och frånvaron. Chefer särskilt på
distrikten utbildades i användningen av Mepco..

Effektiv medelinsamling tryggar hjälparbetet
Den effektiva insamlingen av månadsgivare fortsatte och Röda Korset fick sammanlagt 13 000 nya
månadsgivare. Mer uppmärksamhet fästes vid att välkomna de nya månadsgivarna och att berätta om det
hjälparbete som bedrivs med hjälp av givarnas bidrag.
Det mest populära donationsobjektet är fortfarande
50/50, där stödet fördelades mellan hjälparbete i Finland och katastrofhjälpen. Av den nya månadsgivarna
valde närmare hälften (49 %) detta alternativ. Katastroffondens popularitet har vuxit: den valdes redan
av 40 procent av månadsgivarna, medan 11 procent
valde Finland.
Elektroniska kanaler, såsom sms och e-post, användes i allt större utsträckning.
Ämnena för donationsdirektmarknadsföringen
2019 var de utdragna konflikterna i Syrien, de plötsliga naturkatastroferna i Moçambique och Bahamas
samt långvariga problem, såsom torka, som orsakats
av klimatförändringen. Pappersbrevet var fortfarande en effektiv kanal för att nå ut till Röda Korsets
bidragsgivare.
Via det nationella företagssamarbetet dirigerades stöd till organisationens verksamhet, kampanjer
och synlighet på lokal nivå: LokalTapiola möjliggjorde
utveckling av vänverksamheten, S-Gruppen donerade annonseringsplats, Accenture-partnerna utvecklade informationsledningen och Vapepa-verksamheten.
Med butikskedjan Tokmanni avtalades om ett nationellt partnerskap i form av arbete med att minska
ensamhet och med Hungerdagen. Samarbetet inleddes under Hungerdagen med hinkinstallationen, som
förmedlade vikten av rent vatten. Red Cross Ambassadors (RCA)-verksamheten, som startades upp för
att göra företagssamarbetet mångsidigare, fortsatte.
Distriktens och avdelningarnas medelinsamling
stöddes genom medlemsmaterial för företagsstöd och
tillgång till företagsregistret. Direktutskicken av julkort till medlemmarna genomfördes i samarbete och

intäkterna kvarblev i sin helhet hos distrikten. Dessutom fick distrikten stöd i att ordna testamentskvällar.
Donationer genom testamente lyftes fram i kommunikationen och annonseringen samt via informationstillfällen. Kampanjen Ansvarsfullt donerande i
november genomfördes i samarbete med Finlands
Advokatsamfund och 48 andra organisationer. Under
denna månad hjälpte advokater kostnadsfritt dem
som ville donera genom testamentering. Testamentsguiden beställdes av 375 personer.
I början av året genomfördes en nationell medlemsvärvningskampanj. Distrikt och avdelningar uppmuntrades till målinriktad medlemsvärvning och man
skapade verktyg för kontinuerlig uppföljning. Materialet till medlemsvärvningen förnyades och funktionen för att bli medlem implementerades som en del
i tjänsten Oma Röda Korset. Antalet nya medlemmar var 3 753, tack vare vilket medlemsantalet sjönk
med endast 1,6 procent. Två distrikt lyckades öka sitt
medlemsantal.
I cyklingskampanjen Kedjereaktion trampade rekordmånga, hela 235 företagslag mot klimatförändringen och samlade in bidrag om mer än 110 000 euro.
Kampanjen belönades som årets medelinsamlingskampanj i tävlingen Finnish Comms Awards 2019.
Nyckelringstjänsten Bumerang utvecklades genom
att förnya nyckelringen samt förtydliga återlämningsprocessen. Samarbetet med Falck Oy fortsätter.
Utvecklingsarbetet med de icke-materiella Betydelsefulla gåvor fortsatte och webbutiken utökades i
slutet av året med två nya Betydelsefulla gåvor. Försäljningen kvarstod på föregående års nivå om cirka 70 000 euro. Arbetet med att förnya webbutiken
inleddes, så att konsumenter, medlemmar och avdelningar kan betjänas ännu bättre. Dessutom genererade direktutskicken av motprestationer närmare
en miljon euro till arbetet i Finland.
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Stabil ekonomi och riskhantering
Röda Korsets ekonomi är stabil. Centralförvaltningens resultat för 2019 var 35 miljoner euro i vinst.
Orsakerna till den historiskt stora vinsten var överlåtelsevinsten av engångskaraktär från försäljningen av investeringsfastigheten, utmärkt och bättre
än förväntat resultat av investeringsverksamheten
samt ett ekonomiskt starkt år i Blodtjänsten och
Kontti-återanvändningsvaruhusen.
På basis av en långsiktig investeringsstrategi och
grundligt utredningsarbete beslutade Röda Korset
att sälja fastigheten på Havsgatan 5, som donerats
av Skyddskåren, till en finsk fastighetsinvesteringsaktör. Av försäljningen bokfördes en försäljningsvinst
av engångskaraktär om 22,5 miljoner euro i 2019 års
resultat. Köpesumman användes i sin helhet till återbetalning av ett lån som lyfts på grund av en redan
tidigare genomförd försäkring av tilläggspensionsansvar. För andra delar genomfördes organisationens
verksamhet i enlighet med den av styrelsen godkända budgeten. Redovisningsintäkterna från investeringsverksamheten ökades särskilt av en betydande,
positiv förändring i marknadsvärdet efter valutakursnedgången i slutet av förra året.
Centrala utgångspunkter för Röda Korsets verksamhet är ett gott rykte och finländarnas förtroen-

de. Med hjälp av hantering av ryktesrisker strävar man
efter att upprätthålla det allmänna förtroendet för
Röda Korsets verksamhet. Organisationen har förberett olika strategier som styr verksamheten, utvecklat enhetlig granskningsverksamhet och tillhörande
rapporteringspraxis samt berett sig på att också i
händelse av situationer som äventyrar ryktet och förtroendet kommunikationsmässigt bemöta och hantera det. Satsningen på enhetlig utveckling av hela
organisationens riskhanteringsprocess och riskhanteringen fortsätter. Efter bedömningen av den nuvarande situationen för organisationens riskhantering och
utvecklingsbehov uppdaterades riktlinjerna för riskhantering till att stödja genomförandet av nödvändiga
ändringar. Den sjunkande utvecklingstrenden beträffande antalet medlemmar och frivilliga har oroat flera organisationer som baseras på frivilligverksamhet,
så också Röda Korset. Med anledning av detta har ytterligare uppmärksamhet fästs vid rekryteringen av
frivilliga och medlemsvärvningen bland annat genom
lösningar med datasystem som stöder frivilligverksamheten och genom utnyttjande av den information
som blir tillgänglig genom systemen, också för inriktningen av åtgärderna för medlemsvärvning. Även om
organisationens ekonomiska ställning har stärkts un-

LAURA KOTILA

Jukkapekka Sutela och Asko Pulkkinen deltog i cykelkampanjen Kedjereaktion i teamet Recycling från Kuusakoski. År 2019 trampade rekordmånga 235
företagslag mot klimatförändringen.
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der de senaste åren, är verksamhetens finansiering
även förknippad med osäkerhetsfaktorer, såsom utvecklingen av Veikkaus vinstmedel och effekten av

detta på den framtida finansieringen av organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen samt den
allt hårdare konkurrensen inom medelinsamlingen.

Bedömning av den kommande utvecklingen
Röda Korsets förmåga att stärka humanitära värderingar och handla i enlighet med sina principer kvarstår som viktiga faktorer också i framtiden. Att man
står fast vid sina principer är något som stärker bidragsgivarnas, de hjälpbehövandes och frivilligas och
myndigheternas tillit till organisationens förutsättningar att agera i olycks- och krissituationer i Finland
och utomlands. Beredskapen att svara på hjälpbehov
baserar sig på tillit, starka nätverk samt sakkunnigas
och frivilligas gemensamma kompetens. Nätverksarbete kräver en ny slags kompetens och nya färdigheter av såväl frivilliga som anställda.
Det finns ett växande behov av Röda Korsets verksamhet i både Finland och utomlands. Klimatkrisen,
utdragna konflikter, social ojämlikhet, ensamhet och
en känsla av otrygghet är utvecklingsförlopp som påverkar Röda Korsets verksamhet och utvecklingen av
den.
Röda Korsets totalberedskap förlitar sig på tanken om att lokal verksamhet erbjuder möjligheter att
verka som en del av gemenskaper, ger förstahandsinformation om människornas behov samt skapar förutsättningar för att svara på kriser och olyckor och
vid behov bistå myndigheterna. Ansvaret för totalberedskapen åligger alla Röda Korsets avdelningar och
institutioner. Att lyckas med detta är på ett väsentligt sätt kopplat till organisationens förmåga att age-

ra som en biståndsplattform för dem som delar Röda
Korsets principer och vill agera för att uppnå de gemensamma målen.
Det sker förändringar i organisationernas finansiering, och verksamhetsförutsättningarna för medelinsamling är en utmaning. Långsiktig ekonomi- och
verksamhetsplanering samt en balanserad totalekonomi kräver enhetligt beslutsfattande inom hela
organisationen. Det är viktigt att fördela organisationens resurser så att Röda Korsets verksamhet finns
i glesbygdsområden och att man å andra sidan hittar nya sätt att nå ut till aktörer i tillväxtcentrum. När
engagemanget förverkligas genom verksamheten,
minskar klyftan mellan frivillighet och medlemskap.
Förändringarna inom frivilligverksamheten kan
bemötas i samarbete med andra aktörer, genom att
stödet till och handledningen av de frivilliga tryggas
samt genom att nya aktörer inspireras att komma
med. Digitalisering och snabba svar på aktörernas behov är avgörande när man vid sidan av de traditionella verksamhetsmodellerna söker nya sätt att bedriva
frivilligarbete. Detta förutsätter nya kompetenser i
organisationen. Modig kommunikation enligt principerna och fokus på humanitära frågor ökar människors intresse för att komma med i verksamheten.

Händelser efter redovisningsperioden
Våren 2020 arbetar Röda Korset över hela världen
för att stoppa coronapandemin. Hos Röda Korsets
har särskilt frivilliga en stor betydelse i att fördröja sjukdomens spridning och hjälpa människor i undantagsförhållanden. Coronasituationens utveckling
har följts upp från allra första början. Röda Korset
har, i egenskap av nationell organisation som stöder
myndigheterna, en speciell roll i fråga om beredskap
och utrustning. Verksamheten utvecklas och utökas
i takt med att epidemisituationen och hjälpbehovet
förändras.
Den 18 mars startade Finlands Röda Kors operationen Corona 2020. I coronakrisen verkar Finlands
Röda Kors runtom i Finland bland annat genom att
erbjuda hjälp med livsmedel och uträttande av ären-

den, hjälp till sjukhus, psykiskt stöd per telefon och
på webben, säkerställande av kontinuiteten i blodgivningsverksamheten samt information på webben och
till exempel på Helsingfors-Vanda flygplats.
Coronasituationen påverkar vår organisations
verksamhet även ekonomiskt. De direkta effekterna innefattar en betydlig sänkning av intäkterna
för investeringsverksamheten i början av året, nedstängning av Kontti-återanvändningsvaruhusens
verksamhetsställen på grund av kundförluster, avbruten verksamhet med att värva bidragsgivare till
medelinsamlingens program för månadsgivare. Personalen utför distansarbete i stor utsträckning, vilket
även syns i en minskning av behovet av tjänsterna på
verksamhetsställena.
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Offentlig finansiering 2019

Finlands Röda Kors verksamhet i Finland och utomlands finansieras med offentliga medel. Betydande strategiska samarbetsparter är
bland annat utrikesministeriet och STEA.
2019
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)
Stödande av självständighetssträvanden bland ungdomar
Vi klarar oss tillsammans – trygg vardag och krishjälpsberedskap
Programmet för hälsofrämjande arbete
Frivilliga räddningstjänsten

78 000 €
324 742 €
708 000 €

70
281
319
696

000
000
000
000

€
€
€
€

Allmänt stöd
Stödverksamhet för närståendevårdare
Finlands Röda Kors verksamhet vid De ungas skyddshus
(Helsingfors, Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo)
Invandrarprogrammet
Frivilligarbetets digitala ekosystem
Del av gemenskapen och samhället!
Förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden
Papperslösa och Röda Korset
Hemstigen. Stödjande av unga vuxna till självständigt boende
Vi möts på byn och i centrum
Platsen är ledig 2 Satakunta
Sammanlagt STEA

4 786 784 €

358 000 €
160 000 €
170 000 €
100 000 €
308 000 €
400 000 €
92 815 €
34 902 €
4 816 717 €

Fem städer (Vanda, Esbo, Helsingfors, Åbo, Tammerfors)
De ungas skyddshus

1 181 000 €

1 077 000 €

26 000 €
42 000 €
68 000 €

26 000 €
54 000 €
80 000 €

275 222 €

286 522 €

78 000 €

135 000 €

Regionförvaltningsverket
Förebyggande av ungas ensamhet på webben (2018–2019)
Asylförläggningarnas motioonsprojekt
Sammanlagt regionförvaltningsverket
Migrationsverket
Stödtjänster förknippade med mottagning av flyktingar, personer som
får internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd
Social- och hälsovårdsministeriet
Mathjälp (1.10.2019–31.12.2020)
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364 000 €
527 324 €
1 034 000 €

2018

364 444
160 000
190 000
20 000
298 274
388 000
330 000

€
€
€
€
€
€
€

364 000 €
518 000 €
945 000 €

2019

2018

110 000 €

110 000 €

25 000 €

25 000 €

Studiecentralen Sivis
Utbildning

179 890 €

160 255 €

Arbets- och näringsministeriet
Stöd för integration

223 000 €

223 204 €

Utrikesinisteriet
Humanitär rätt
Internationell verksamhet
Sammanlagt utrikesministeriet

65 000 €
19 289 765 €
19 354 765 €

62 000 €
15 964 989 €
16 026 989 €

Undervisnings- och kulturministeriet
Ungdomsverksamhet
Social- och hälsovårdsministeriet
Kampanjen Sommargummi

Europeiska unionen
Frivillig oljebekämpning (2019–2021)
Internationell verksamhet
Sammanlagt Europeiska unionen

159 750 €

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Stödja ungas psykiska välbefinnande (STEA)
Stödja ungas psykiska välbefinnande (ME-stiftelsen)
Sammanlagt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

103 140 €
61 815 €
164 955 €

ECHO, Europeiska kommissionens generaldirektorat för
humanitärt bistånd och civilskydd
Internationell verksamhet

159 750 €

5 042 537 €

197 717 €
197 717 €

2 857 044 €
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Utredning om användningen av de
självtäckande fonderna år 2019
1. Antti Ahlströms fond
Fondens användningsändamål: Efter eget gottfinnande hjälpa sjuka
och hjälpbehövande
Användning 2019
Samordning av den sociala verksamheten
• Samordning av programmet för socialt välbefinnande

16 000€

Utveckling av vänverksamheten
• Planering av den sociala verksamheten

22 000 €

Samordning av det hälsofrämjande arbetet
• Utveckling av uppföljningsinformation, konceptualisering och kvalitet.
Material, utbildningar för frivilliga och redskap till insamling av digital
uppföljningsinformation, personalkostnader

40 091 €

Hälsopunktsverksamheten
• Utveckling av hälsopunkternas uppföljningsinformation, konceptualisering
och kvalitet. Material, utbildningar för frivilliga och redskap till insamling av
digital uppföljningsinformation, personalkostnader

13 000 €

Stödverksamhet för närståendevårdare
• Utveckling av stödverksamhet för närståendevårdare

12 330 €

Fonden sammanlagt

103 421 €

2. Olga och Jalmari Välimaas fond
Fondens användningsändamål: senior- och vänverksamhet
Användning 2019
Fängelseverksamhet
• Fängelseverksamhetens utvecklingsprojekt, utökning av verksamheten,
utveckling och utveckling av gemenskapsorienterad verksamhet i Finland

31 909 €

Utveckling av det elektroniska vänförmedlingssystemet samt
samordning av ibruktagningen av det

22 000 €

Fonden sammanlagt

53 909 €
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3. General Mannerheims och friherre von Troils fond
Fondens användningsändamål: Finlands Röda Kors verksamhet under
krig och fred
Användning 2019
FRK Utbildning i akut omhändertagande
• Genomförande av tre utbildningar för utbildare i akut omhändertagande

10 063 €

FRK Första hjälpen-gruppverksamhet
• Utbildningar för utbildare av första hjälpen-grupper och pistjourverksamhet,
pilottestning av repetitionskurs för pistjourhavande. Utvecklingsplan för
första hjälpen-gruppverksamheten och jourtjänsten utarbetad.

58 511 €

Fonden sammanlagt

68 574 €

4. Jaakko Bascharoffs fond
Fondens användningsändamål: Effektivisering av vården av personer med läppoch gomspalt samt talsvårigheter, bland annat genom utbildning av läkare och
talterapeuter
Användning 2019
Av fondmedlen användes 2019 sammanlagt

7 691 €

Sex gånger beviljades understöd till resekostnader och deltagaravgifter:
två gånger till specialtandläkare, en gång till en kirurg och tre gånger till
talterapeuter.
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5. Minna Emilia Frisks fond
Fondens användningsändamål: Hjälp till krigsblinda
Användning 2019
Av fondmedlen användes 2019 sammanlagt

35 000 €

Hjälp beviljades till fem krigsblinda i samarbete
med De krigsblinda rf.

6. Julius och Irene Frisks fond
Användningssyfte: hjälp till krigsblinda
Användning 2019
Av fondmedlen användes 2019 sammanlagt

4 000 €

Hjälp beviljades till en krigsblind i samarbete
med De krigsblinda rf.at ry:n kanssa.

7. Bröderna Markus och Henry Schatelowitz fond
Användningssyfte: Hjälp till krigsinvalider i Helsingfors
Användning 2019
Av fondmedlen användes 2019 sammanlagt
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3 390 €

Hjälp till krigsinvalider beviljades i samarbete med Helsingforsdistriktet för
Krigsinvalidernas Brödraförbund i form av apotekssedlar. Apotekssedlar till
ett värde om 30 euro styck delades ut till sammanlagt 113 medlemmar i
Krigsinvalidernas Brödraförbunds Helsingforsdistrikt.

8. Dahlströms fond
Användningssyfte: Överföring till katastroffonden eller användning till annat
aktuellt ändamål som stöds efter FRK styrelses gottfinnande
Användning 2019
Digitala tjänster för frivilliga, ekosystemsprojektet
• Med understödet täcktes självrisken för projektet Frivilligarbetets digitala
ekosystem. I projektet utvecklas digitala tjänster, som gör det lättare att bli
frivillig samt enklare att handledning av frivilliga i avdelningarna. Tjänsterna
byggs på Oma Röda Korset-systemet. I projektet utvecklas dessutom
webbfrivilligverksamheten och informationsinsamlingen.

6 300 €

Intäktsöverföring till Katastroffonden 2019

55 105 €

Fonden sammanlagt

61 405 €
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Bokslut
Finlands Röda Kors
Centralbyrån
BALANSRÄKNING
AKTIVA

31.12.2019

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Materiella tillgångar
Markområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och andra
pågående nyanläggningar

2 317 065,30

84 093,96
1 990 811,09
2 138 075,86
2 915 610,10

Anläggningstillgångar, värdepapper

Placeringar
Markområden
Byggnader och konstruktioner
Andelar i ägarintresseföretag
Övriga aktier och andelar
SJÄLVTÄCKANDE FONDER
Värdepapper
Banktillgodohavanden

31.12.2018

1 951 480,57

84 093,96
1 885 510,46
2 449 382,53
7 128 591,01

2 818 626,56

1 370 013,45

130 797,90
0,00
2 500,00
104 625 503,98

5 489 419,99
28 975,98

7 237 613,51
1 380 013,45

104 758 801,88

309 954,28
704 114,59
2 500,00
93 004 773,15

94 021 342,02

5 518 395,97

4 735 587,86
319 929,44

5 055 517,30

RÖRLIGA AKTIVA
Andelar i företag inom samma koncern
Varor

9 461 715,65

8 754 177,68

Fordringar
Långfristiga
Övriga fordringar

1 045 764,15

1 239 963,28

Kortfristiga
Kundfordringar hos företag inom samma koncern
434 738,84
Kundfordringar
5 040 238,67
Övriga fordringar
5 366 590,86
Resultatregleringar
3 871 884,99

14 713 453,36

Kassa och banktillgodohavanden

36 478 366,06

34 773 258,31

182 792 166,83

167 801 866,74

AKTIVA
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TOTALT

500 786,83
5 350 254,66
3 880 173,85
3 657 285,28

13 388 500,62

PASSIVA
EGET KAPITAL
Bundna fonder
Självtäckande fonder
Katastroffonden
Övriga fonder
Blodtjänstfonden
Blodtjänsts forskningsfond
Samarbetsfonden

5 394 699,50
25 015 625,06

30 410 324,56

4 924 461,58
23 427 213,79

28 351 675,37

0,00
23 546 309,70
5 017 896,75

28 564 206,45

23 546 309,70
0,00
630 545,00

24 176 854,70

Vinst från tidigare räkenskapsperioder 49 726 626,21
Räkenskapsperiodens under-/överskott35 047 585,29

84 774 211,50

58 278 021,63
-4 164 043,67

54 113 977,96

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån från finansinstitut

3 500 000,00

28 000 000,00

Kortfristigt
Lån från finansinstitut
Organisationsbanklån
Erhållna förskott
Leverantörsskulder till distrikten
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
PASSIVA

TOTALT

500 000,00
1 672 113,91
6 827 159,21
121 993,83
7 168 730,89
8 290 724,66
10 962 701,82

35 543 424,32

182 792 166,83

1
3
1
5
10
10

18 107,25
566 582,18
134 126,96
033 136,56
862 956,84
642 402,80
902 046,12

33 159 358,71

167 801 866,74
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Finlands Röda Kors
Centralbyrån
RESULTATRÄKNING
1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

Ordinarie verksamhet
Intäkter

109 150 796,30

107 860 822,15

Utgifter
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga utgifter
Katastroffonden täcks

-45
-2
-77
8

-46
-2
-74
8

Över- eller underskott från ordinarie verksamhet

875
069
869
884

355,35
468,54
995,72
763,96

790
101
011
499

537,93
026,91
341,56
223,80

-7 779 259,35

-6 542 860,45

Donationer, katastroffonden
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

12 879 638,55
243 870,37
9 171 721,11

12 159 948,33
247 830,00
8 244 655,21

Insamlingskostnader, katastroffonden
Övriga utgifter

-1 462 375,05
-4 298 953,36

-1 550 010,63
-3 958 738,02

16 533 901,62

15 143 684,89

38 398 622,90
-1 526 266,73

7 048 811,55
-10 401 720,97

36 872 356,17

-3 352 909,42

364 000,00

364 000,00

45 990 998,44

5 611 915,02

-10 473 175,23
-470 237,92

-10 337 379,00
561 420,31

35 047 585,29

-4 164 043,67

Medelinsamling

Över- eller underskott från medelinsamlingen

Placerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Utgifter
Över- eller underskott från placeringsverksamheten

Allmänt understöd
Räkenskapsperiodens resultat
Katastroffonden, överföring
Självtäckande fonder, överföring
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
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FINANSIERINGSANALYS

Verksamhetens kassaflöde
Den ordinarie verksamhetens kassaflöde
Intäkter från ordinarie verksamhet
Kostnader för ordinarie verksamhet
Ändring av kortfristiga
räntefria fordringar
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga
räntefria skulder
Avskrivningar
Förändring av lager
Övriga korrigeringar
Kassaflöde totalt i den ordinarie verksamheten
Kassaflöde för medelinsamlingen
Medelinsamlingens intäkter
Medelinsamlingens utgifter
Förändring av kortfristiga
räntefria fordringar
Förändring av kortfristiga
räntefria skulder
Förändring av lager
Medelinsamlingens kassaflöde totalt

2019

2018

109 150 796,30
-125 814 819,61

107 860 822,15
-122 902 906,40

-1 216 867,87
194 199,13

1 256 003,34
158 853,00

-1 374 041,38
2 069 468,54
-758 743,11
6 193 257,70
-11 556 750,30

-1 066 994,86
2 101 026,91
139 053,98
320 852,22
-12 133 289,66

22 295 230,03
-5 761 328,41

20 652 433,54
-5 508 748,65

-83 864,33

-23 735,68

-522 867,20
51 205,14
15 978 375,23

-216 214,25
-1 221 248,47
13 682 486,49

Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i anläggningstillgångar
Anskaffningar av anläggningstillgångar
-2 219 047,23
Ändring av pågående anläggningstillgångar
-96 983,54
Investeringar i placeringstillgångar
Intäkter från ränte-, dividend- och andra placeringstillgångar
4 164 706,50
Placeringstillgångarnas utgifter
-1 526 266,73
Förändring av kortfristiga
räntefria fordringar
-23 703,08
Placeringstillgångens inköp
-82 174 860,26
Placeringstillgångens försäljning
104 917 484,67
Kassaflödena för investeringarnas del
23 041 330,33

-113 576,35
-90 675 535,36
93 265 182,64
3 632 610,32

Kassa flöde för finansieringen
Låneuttag
Låneamorteringar
Organisationskonto
Kassaflödena för finansieringens del

4 000 000,00
-28 000 000,00
-2 412 800,97
-26 412 800,97

28 000 000,00
-28 908 357,28
-2 745 985,30
-3 654 342,58

364 000,00

364 000,00

1 414 154,29

1 891 464,57

35 093 187,75
1 414 154,29
36 507 342,04

33 201 723,18
1 891 464,57
35 093 187,75

Allmänt stöd
Kassaflöde totalt

Penningmedel 1.1
Förändring av penningmedel
Penningmedel 31.12

-1 013 844,10
-965 899,23
6 666 011,80
-3 529 729,08
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FINLANDS RÖDA KORS
CENTRALFÖRVALTNINGEN
NOTER TILL BOKSLUTET 31.12.2019

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOKSLUTET
1.

Värderings- och amorteringsprinciper
Bestående aktiva och avskrivningar
Finansiella instrument:
FRK tillämpar ett förfaringssätt i enlighet med § 5:2a i bokföringslagen, där de finansiella instrument som det är tillåtet att värdera mot
det gängse värdet, värderas mot balansräkningens gängse värde. Som gängse värde används marknadsvärdet för det finansiella instrument vid
bokslutstidpunkten. Om det finansiella instrumentet emellertid inte har tillförlitliga marknader, härleds det gängse värdet av marknadsvärdet på
delar av det finansiella instrumentet eller motsvarande finansiella instrument eller fastställs med hjälp av värderingsmodeller och -metoder
som är allmänt godtagna på finansmarknaden.
Det gängse värdets orealiserade förändring bokförs som placerings- och finansieringsverksamhet i resultaträkningen.
Andra finansiella instrument, till exempel aktieindexlån, värderas mot anskaffningskostnaden.
Med räntebytesavtal har man skyddat Euribor-bundna lån med fasta räntor.
Det gängse värdet på räntebytesavtalen har redovisats i bokföringen. Det räntebytesavtal som gällde under 2019 upphörde den 31 december 2019.
Materiella och immateriella tillgångar:
Materiella och immateriella tillgångar har redovisats i balansräkningen i den omedelbara anskaffningskostnaden
med avdrag för avskrivningar enligt plan.
Aktiverade investeringar har avskrivits enligt plan.
Kostnader för ombyggnad av hyrda lokaler som ägs av andra bokförs som kostnader.
Understöd som erhållits för investeringar har bokförts som avdrag på anskaffningskostnaden.
Avskrivningstider
För fastställande av avskrivningar av bestående aktiva har man tillämpat
en på förhand utarbetad avskrivningsplan, som i huvudsak baseras på linjär avskrivning.
Avskrivningarna baseras på den uppskattade ekonomiska brukstiden och är som följer:
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Maskiner och inventarier
Byggnader och konstruktioner
Centralbyråns byggnad

5 år
5 och 10 år
5 och 10 år
20 och 40 år
4%

Erhållna understöd, testamenten och donationer
Det från STEA erhållna verksamhetsunderstödet redovisas i resultaträkningens avsnitt ”Allmänt understöd”.
Projektunderstöd ingår i den aktuella verksamhetsbranschens intäkter. Av dessa understöd
har den andel som motsvarar de realiserade kostnaderna intäktförts.
Oanvända understöd har bokförts i resultatregleringarna och erhållna förskottsbetalningar samt icke-konterade beviljade
understöd till betalda förskottsbetalningar. Erhållna understöd är förknippade med återbetalningsansvar.
Erhållna testamenten och donationer intäktförs när testaments- och donationsfordringarna
är slutgiltiga och har vunnit laga kraft. Insamlingarna intäktförs när insamlingsredovisningen är klar.

Kostnadernas inriktningsprinciper
Verksamhetsbranschernas extra avgifter samt även andelen av de gemensamma kostnaderna har inriktats till dem.
Vid beräkningen av den gemensamma kostnadsandelen har man så noggrant som möjligt följt upphovsprincipen.
Organisationsverksamheten och centralenhetstjänsterna innehåller de intäkter och kostnader från organisationsverksamheten
som med beaktande av väsentlighetsprincipen inte har inriktats till verksamhetsbranscher, samt det totala antalet administrativa
tjänster som producerats via centralbyrån.
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Fonder
Bundna fonder
En bunden fond bildas i balansräkningen, såvida man med en testamentbestämmelse eller annan extern viljeyttring
har betydligt begränsat handlingsfriheten för Finlands Röda Kors förvaltningsorgan i förhållande till användningen
av medlen. En bunden fond presenteras som självtäckande fond, såvida medlen i den förutsätts skötas
separat från andra medel. Användningen av medel i bundna fonder samt deras orealiserade och
realiserade intäkter inriktas till fondernas kapital. Överföringar till fonderna samt användningen av fonderna
redovisas i bokslutet på en separat rad före raden Räkenskapsperiodens överskott/underskott.
Finlands Röda Kors har under 2019 betalat ut fondutdelningar från självtäckande fonder. Utbetalda
understöd redovisas i noterna som skuld till FRK, varför de självtäckande fonderna i balansräkningens eget kapital
avviker från det egna kapitalet för självtäckande fonder i noterna per den 31 december 2019.
Finlands Röda Kors samlar in medel till katastroffonden för att snabbt kunna ge bistånd i Finland och
utomlands. Med katastroffonden finansieras även långsiktigt utvecklingsarbete.
För att samla in medel till fonden organiserar Finlands Röda Kors insamlingar och annan medelsanskaffning
samt tar emot donationer och testamenten.
Till fonden tas riktade donationer endast emot för verksamhet som är förenlig med Röda Korsets
verksamhetsprinciper. Donerade medel måste användas för det angivna ändamålet.
Användning av fonden presenteras i verksamhetsbranschgruppen för verksamheten i fråga. Det över-/underskott
som kvarstår av medel som samlats in till fonden överförs till fonden som bokslutsdisposition före räkenskapsperiodens
över-/underskott. Om den procentuella andelen om 20 % (15 % år 2018) för kostnader för insamlingar överskrids,
täcks den överskjutande andelen med organisationens andra medel.
Övriga fonder
Övriga fonder är inte bundna vad gäller användningsändamålet.
Samarbetsfonden har på styrelsens beslut bildats som en fri fond, vars verksamhetsprincip är
att med hjälp av utvecklingsprojekt stärka genomförandet av målen i den verksamhetsstrategi som
organisationens ordinarie stämma fastställt. Styrelsen beslutar årligen om vilken andel som ska fonderas. Den baseras på Kontti-kedjans
resultat och den modell för intäktsfördelning som godkänns för respektive år. Den andel som ska avsättas till fonder och användning av fonden
behandlas som en intern överföring av det egna kapitalet.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
1. Ordinarie verksamhet
Intäkter totalt för ordinarie verksamhet
Inre beredskap
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks ur de självtäckande fonderna
Inre beredskap totalt

Internationell verksamhet
Intäkter
Statliga understöd
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Penning- och materialhjälp
Biståndsverksamhet totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks med öronmärkta donationer
Internationell verksamhet totalt

2019

2018

109 150 796,30

107 860 822,15

1 212 879,99
403 552,76
1 616 432,75

1 031 277,39
134 929,03
1 166 206,42

1 058 190,07
1 714 773,24
2 772 963,31

774 492,67
1 383 230,91
2 157 723,58

620 916,81
68 573,63
-467 040,12

463 600,32
89 000,00
-438 916,84

17 810 132,00
3 466 861,38
21 276 993,38

15 964 989,10
5 388 804,25
21 353 793,35

5 613 759,57
24 691 083,24
30 304 842,81

7 375 517,09
22 307 180,46
29 682 697,55

8 260 029,32
648 380,09
-119 440,02

7 939 051,34
260 157,49
-129 695,37
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Social- och hälsovårdstjänster
Intäkter
STEA-intäkter
Statliga understöd
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks ur de självtäckande fonderna
Täcks med öronmärkta donationer
Social- och hälsovårdstjänster totalt

Skyddshus
Intäkter
STEA-intäkter
Kommunala understöd
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks med öronmärkta donationer
Skyddshus sammanlagt

Kontti-kedjan
Intäkter
Försäljning
Statliga understöd
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Distriktens andel av resultatet
Avskrivningar
Katastroffondens andel av resultatet
Utgifter totalt
Kontti-kedjan totalt

1 800
572
120
2 493

599,81
600,76
674,51
875,08

1 720 551,41
1 005 202,30
457 932,77
3 183 686,48

1 206 936,54
2 484 382,12
3 691 318,66

1 415 725,05
2 816 613,29
4 232 338,34

3 817,83
157 330,04
123 616,29
-912 679,42

96
136
105
-710

572,14
723,31
317,72
038,69

1 446 713,27
1 181 000,00
107 323,49
2 735 036,76

1 260 097,77
1 077 000,00
29 889,40
2 366 987,17

2 688 886,83
651 616,61
3 340 503,44

2 276 161,09
590 848,91
2 867 010,00

46 422,83
-559 043,85

72 754,74
-427 268,09

14 948
869
182
15 999

409,36
243,22
264,67
917,25

13 404
971
165
14 541

288,97
858,32
606,84
754,13

4 547 521,91
6 155 631,62
1 138 000,00
30 710,48
1 666 584,42
13 538 448,43
2 461 468,82

4 530 580,77
5 715 292,22
1 138 000,00
50 851,25
1 326 107,27
12 760 831,51
1 780 922,62

58 792 453,58
4 020 916,98
62 813 370,56

60 418 872,09
2 708 411,82
63 127 283,91

24
14
4
1
13
59
3

23
15
4
1
13
59
4

Blodtjänst

Intäkter
Omsättning
Verksamhetens övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Material och tjänster
Hyror
Avskrivningar
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Blodtjänst totalt
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048
967
705
700
941
363
449

049,85
286,43
889,81
993,48
182,51
402,08
968,48

824
557
697
722
292
094
032

637,37
796,04
094,51
802,14
442,10
772,16
511,75

Organisationsverksamhet och centralbyråtjänster
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Avskrivningar
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur de självtäckande fonderna
Täcks med öronmärkta donationer
Organisationsverksamhet och centralbyråtjänster totalt
Överskott/underskott

95 503,18
2 119 667,34
2 215 170,52
6 712
337
6 804
13 853

010,58
764,58
189,23
964,39

6 300,63

81 668,06
2 039 442,63
2 121 110,69
6 593
327
5 875
12 796

423,89
373,52
608,71
406,12

-11 632 493,24

6 119,60
18 800,00
-10 650 375,83

-7 779 259,35

-6 542 860,45

2. Placerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Dividendintäkter
Hyresintäkter
Ränteintäkter
Överlåtelseintäkter
Förändring i det gängse värdet för placeringsverksamhet
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Utgifter
Ränteutgifter
Överlåtelseförluster
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Förändring i det gängse värdet för placeringsverksamhet
Utgifter totalt
Placerings- och finansieringsverksamhet totalt

187
2 082
151
25 917
9 733
325
38 398

208,06
580,13
272,41
840,53
916,40
805,37
622,90

168
238
1 118
1 526

325,76
946,76
994,21
266,73
0,00
1 526 266,73

104
2 451
66
4 129

089,36
873,79
931,43
118,45
0,00
296 798,52
7 048 811,55

1
1
3
6
10

257
275
979
511
889
401

299,57
170,74
258,77
729,08
991,89
720,97

36 872 356,17

-3 352 909,42

243 870,37
1 021 555,00
1 265 425,37

247 830,00
1 032 575,50
1 280 405,50

3. Medlemsavgifter
Centralbyrån
Distrikt och avdelningar
Hela organisationens medlemsavgifter

4. Revisorns arvoden
1. Revisionsarvoden
2. Arvoden för redovisning av bistånd
3. Skattetjänster
4. Övriga arvoden
Totalt
5. Lönebikostnader totalt
Löner
Arvoden
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Resultaträkningens lönebikostnader

69
50
62
57
239

000,00
951,00
065,00
546,00
562,00

70
27
53
88
238

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

36 959
127
7 478
1 310
45 875

369,50
236,69
671,95
077,20
355,34

37 747
111
7 486
1 445
46 790

498,41
010,31
173,05
856,16
537,93

Genomsnittlig mängd personal
Centralbyrån
Skyddshus
Kontti-verksamhet
Blodtjänst

214
68
80
513
875

219
48
76
514
857

47

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Noter gällande balansräkningens aktiva:
1. Förändringar i bestående aktiva
Immateriella rättigheter
Utgiftsrest 1.1.
Tillägg
Utgiftsrest före avskrivningar
Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan
Under-/överskott utgifter 31.12.

2019

2018

951
475
426
109
317

480,57
313,07
793,64
728,34
065,30

2 790 975,00
278 031,51
3 069 006,51
-1 117 525,94
1 951 480,57

Byggnader och konstruktioner
Utgiftsrest 1.1.
Tillägg
Utgiftsrest före avskrivningar
Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan
Under-/överskott utgifter 31.12.

1 885
221
2 107
-116
1 990

510,46
912,14
422,60
611,51
811,09

1 989 143,66

Maskiner och inventarier
Utgiftsrest 1.1.
Ökningar
Utgiftsrest före avskrivningar
Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan
Utgiftsrest 31.12.

2 449
513
2 962
-824
2 138

382,53
115,72
498,25
422,39
075,86

2 592
838
3 431
-982
2 449

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
Utgiftsrest 1.1.
Ökningar
Avdrag
Utgiftsrest 31.12.
Placeringsfastigheter
Utgiftsrest 1.1.
Utgiftsrest före avskrivningar
Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan
Överlåtelse
Utgiftsrest 31.12.

1
1
3
-1
2

2
1
-1
2

818
372
275
915

626,56
300,38
316,84
610,10

704 114,59
704 114,59

1 989 143,66
-103 633,20
1 885 510,46

1
2
-1
2

852
060
094
818

521,08
870,01
391,09
008,56
382,53

727,33
250,39
351,16
626,56

-704 114,59
0,00

712 008,19
712 008,19
-7 893,60
0,00
704 114,59

Räntefonder
Gängse värde
Upphandlingsvärde
Skillnad

56 439 778,99
52 376 852,05
4 062 926,94

56 319 459,43
48 761 393,90
7 558 065,53

Aktier och aktiefonder
Gängse värde
Upphandlingsvärde
Skillnad

39 599 842,35
33 913 084,26
5 686 758,09

26 957 371,08
32 919 093,67
-5 961 722,59

96 039 621,34

83 276 830,51

9 749 685,03

-2 494 517,96

2. Övriga aktier och andelar
Finansiella instrument värderade till gängse värde

Gängse värde totalt
Placeringstillgångarnas gängse värde och
förändring i det gängse värdet
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Övriga aktier och andelar
Aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag
Bokföringsvärde

8 199 391,32

8 441 391,32

Övriga aktier och andelar
Bokföringsvärde

1 370 013,45

1 380 013,45

388 991,32

1 288 991,32

105 998 017,43

94 387 226,60

Eget kapital
384 470,70

Resultat
96 034,48

Övriga värdepapper
Bokföringsvärde
Totalt
Innehav i andra företag
Namn, Ort
Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsingfors

Andel
25 %

3. Resultatregleringar
Fordringar från ministerier
Fordringar från EU/ECHO
Centralbyråns övriga resultatregleringar totalt
Kontti-kedjans resultatregleringar
Blodtjänsts resultatregleringar
Totalt

140
839
712
746
1 326
3 764

166,00
579,57
219,37
041,43
493,99
500,36

308
804
661
648
1 233
3 656

458,57
546,93
745,65
380,25
589,15
720,55

4. Fordringar från FRK:s övriga enheter
Kundfordringar hos distrikten 31.12
Kundfordringar hos avdelningarna 31.12
Kundfordringar totalt

425 500,38
9 238,46
434 738,84

485 946,08
14 840,75
500 786,83

Resultatregleringar hos distrikten 31.12
Resultatregleringar hos avdelningarna 31.12
Resultatregleringar totalt

61 553,09
45 831,54
107 384,63

564,73
0,00
564,73
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Noter till balansräkningens passiva:
1. Eget kapital och fonder samt förändringar i dem

2019

2018

Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring (*

4 924 461,58
268 939,40
-855,47
-282 285,03
-2 782,02
487 221,04

5 485 881,89
257 702,17
-3 193,10
-290 448,91
-6 799,41
-518 681,06

Skulder till FRK
Eget kapital 31.12

-122 138,91
5 272 560,59

99 889,05
5 024 350,63

Självtäckande fonder totalt

Skulder till FRK:
FRK har 2018 utbetalat understöd som utdelas från bundna fonder till ett belopp om 99 889,05 euro

Bundna fonder per fond
Antti Ahlströms den yngres fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring

1 480 270,42
79 982,58
-254,43
-103 420,84
-827,37
144 899,54

1 632 219,45
76 645,09
-949,66
-71 366,46
-2 022,25
-154 255,75

-84 985,14
1 515 664,76

-10 050,21
1 470 220,21

1 676 715,24
87 190,15
-277,34
-7 690,73
-901,93
157 957,06

1 772 006,64
83 561,16
-1 035,40
-7 456,00
-2 204,75
-168 156,41

-6 828,21
1 906 164,24

0,00
1 676 715,24

Irene och Julius Frisks fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Eget kapital 31.12

52 873,80
2 823,87
-8,98
-4 000,00
-29,22
5 115,82
56 775,29

57 719,47
2 705,39
-33,52
-2 000,00
-71,39
-5 446,15
52 873,80

Minna Emilia Frisks fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Eget kapital 31.12

362 404,29
19 578,79
-62,28
-35 000,00
-202,49
35 469,69
382 188,00

402 120,14
18 772,02
-232,60
-20 000,00
-495,29
-37 759,98
362 404,29

General Mannerheims och friherre Birger von Troils fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring

736 429,79
42 008,33
-133,63
-68 573,63
-434,56
76 103,93

856 258,86
40 249,60
-498,72
-77 500,00
-1 061,97
-81 017,98

-11 063,91
774 336,32

45 833,34
782 263,13

Skulder till FRK
Eget kapital 31.12
Jaakko Bascharoffs fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12

Skulder till FRK
Eget kapital 31.12
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Bröderna Markus och Henry Schatelowitz minnesfond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Eget kapital 31.12

20 031,18
1 559,85
-4,96
-3 390,00
-16,15
2 825,88
21 005,80

33 754,27
1 493,15
-18,50
-12 150,00
-39,39
-3 008,35
20 031,18

Olga och Jalmari Välimaas fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12

173 650,11
13 850,38
-44,04
-53 909,20
-143,28
25 091,88
-16 860,25
141 635,60

281 473,50
13 259,69
-164,30
-93 856,85
-349,86
-26 712,07
57 986,32
231 636,43

Inez och Arthur Dahlströms fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12

422 086,75
21 945,45
-69,81
-6 300,63
-227,02
39 757,24
-2 401,40
474 790,58

450 329,56
21 016,07
-260,40
-6 119,60
-554,51
-42 324,37
6 119,60
428 206,35

Katastroffonden 1.1
Donationer till katastroffonden
Testamenteringar till katastroffonden
Kontti-kedjans andel av intäkterna till katastroffonden
Insamlingskostnader
Varav personalkostnader
Insamlingskostnader som täcks med andra intäkter
Använts utomlands
Använts i Finland

23 427 213,79
10 282 486,15
930 567,98
1 666 584,42
-2 406 463,32
-944 088,27
0,00
-8 260 029,32
-624 734,64

21 582 754,92
10 382 770,68
451 070,38
1 326 107,27
-2 437 228,53

Katastroffonden 31.12

25 015 625,06

23 427 213,79

Katastroffonden

-876 884,88

620 962,87
-7 939 051,34
-560 172,46

Blodtjänsts forskningsfond
FRK:s styrelse har fattat ett beslut om att grunda en fri fond av FRK:s eget kapital vars syfte är att
stödja Blodtjänsts forsknings- och utvecklingsverksamhet. År 2019 beslutade styrelsen att Blodtjänstfondens kapital (23 546 309 €)
blir startkapitalet till den fria fonden som man grundade till stöd för Blodtjänsts forskningsverksamhet.
Blodtjänstfonden 1.1
Blodtjänstfonden 31.12

23 546 309,70
0,00

23 546 309,70
23 546 309,70

Blodtjänsts forskningsfond 1.1
Blodtjänsts forskningsfond 31.12

0,00
23 546 309,70

0,00
0,00
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Samarbetsfonden
Samarbetsfonden 1.1
Överföring från vinstmedel
Samarbetsfonden 31.12

630 545,00
4 387 351,75
5 017 896,75

630 545,00
0,00
630 545,00

Ackumulerade under-/överskott 1.1
Överföring till samarbetsfonden
Räkenskapsperiodens under-/överskott
Ackumulerade under-/överskott 31.12

54 113 977,96
-4 387 351,75
35 047 585,29
84 774 211,50

58 278 021,63
0,00
-4 164 043,67
54 113 977,96

2. Resultatregleringar
Semesterlöneskulder och sociala avgifter
Räntebytesavtalets kostnadsavsättning
Övriga obligatoriska pensions- och försäkringspremier – skulder
Jul I Sinnet-insamlingen (FRK/MLL)
STEA - oanvänt understöd
Övriga oanvända understöd i Finland
Centralbyråns övriga resultatregleringar totalt
Blodtjänsts resultatregleringar
Konttikedjans resultatregleringar
Totalt

2 956 479,60
0,00
236 622,57
185 918,80
770 199,63
318 360,44
1 814 383,27
4 081 163,22
44 776,13
10 407 903,66

3 006 722,31
145 333,00
101 579,51
360 223,30
773 732,48
203 983,80
1 834 840,59
4 297 282,03
18 573,32
10 742 270,34

Leverantörsskulder till distrikten 31.12
Leverantörsskulder till avdelningarna 31.12
Leverantörsskulder totalt

121 993,83
43 464,98
165 458,81

1 033 136,56
37 193,12
1 070 329,68

Resultatregleringar till distrikten 31.12
Resultatregleringar till avdelningarna 31.12
Resultatregleringar Ensiapu Oy 31.12
Totalt

483 241,58
71 335,91
220,67
554 798,16

140 306,95
19 468,83
0,00
159 775,78

1 672 113,91

1 566 582,18

3. Skulder till övriga FRK-enheter

Låneskulder till avdelningarna 31.12
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SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
1. Skulder för vilka säkerheten består av egendom
och värdet på de givna säkerheterna
Skulder för vilka säkerheten består av inteckningar
Företagslån
Inteckningar som getts som säkerhet
Bulevarden 5-aktier

2019

2018

4 000 000,00
11 487 680,00
11 000 000,00

28 000 000,00
28 487 680,00
11 000 000,00

Allmänt pantförskrivningsavtal
Insättningsintyg nr 474787 till Tullstyrelsen,
medel som finns på konto FI3414282400004113.

2 500,00

2 500,00

Blodtjänsts insättningar som pantsatts som hyresgaranti

164 814,96

125 123,55

588 863,24
388 949,64
977 812,88

595 745,14
616 424,59
1 212 169,73

2. Leasingansvar
Obetalda belopp för leasingavtal:
Betalas under nästa räkenskapsperiod
Betalas senare

Ovan specificerade leasingavtal är i huvudsak treåriga avtal, i vilka det inte ingår inlösensvillkor.
3. Blodtjänsts hyresansvar
Verksamhetslokalernas hyresansvar:
Betalas under nästa räkenskapsperiod
Betalas senare
4. Blodtjänsts övriga ansvar
Maskin- och anordningshyror:
Betalas under nästa räkenskapsperiod
Betalas senare
5. Kontti-kedjans hyresansvar
Affärslokalernas hyresansvar:
Betalas under nästa räkenskapsperiod
Betalas senare
6. Arrendeansvar
Markhyresansvar:
Betalas under nästa räkenskapsperiod
Betalas senare
7. Besittningsrätt

5 102 827,20
25 988 117,57
31 090 944,77

4 018 468,48
14 133 947,31
18 152 415,79

151 633,82
286 795,71
438 429,53

193 832,52
202 157,81
395 990,33

2 295 773,45
2 070 928,35
4 366 701,80

1 945 032,65
1 430 455,59
3 375 488,24

38 790,51
659 438,67
698 229,18

38 790,51
698 229,18
737 019,69

I bostadsaktier till ett värde av 130 000 euro, som erhållits via testamente, ingår besittningsrätt
för den efterlevande maken/makan.
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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 1.1–31.12.2019. 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 4.5.2020
PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning

Samuli Perälä
CGR

Leena-Kaura Mäkinen
GR

Päivi Värjä
CGR

Verksamheten inom Röda Korsets organ 2019
Fullmäktige

Styrelsen

Sammanträdde två gånger under 2019 och behandlade stadgeenliga ärenden, såsom bokslut,
beviljande av ansvarsfrihet och storleken på medlemsavgiften, dessutom bland annat den nya verksamhetsstrategin samt förflyttning av en avdelning
från ett distrikt till ett annat.

Sammanträdde nio gånger under 2019 och behandlade 171 ärenden, såsom ekonomi, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, godkännande av
nya ledamöter samt institutionschefernas rapporter regelbundet och bland annat huvudmålen med
verksamhetsstrategin, balansering av ekonomin,
organisationsstöd, utveckling av stödtjänster samt
digitalisering.

Ordförande
Vice ordförande

Medlemmar

Representanter för
ministerierna
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Ollila Pirkko-Liisa
Kuntze Päivi

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

Bruun Anna
Iivari Annakaisa
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Salmi Ilkka, erosi 30.10.2019
Siitonen Simo
Suurpää Johanna

Ordförande
Vice ordförande

Torstila Pertti
Audas-Willman Ann-Mari
Kari Otto
Laitinen Sami

Ledamöter

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

Ekonomi- och utvecklingsutskott
Sammanträdde fyra gånger under 2019 och
behandlade 34 ärenden.
Ordförande
Vice ordförande

Audas-Willman Ann-Mari
Lumme-Tuomala Riitta

Ledamöter

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

Putskott för program- och frivilligverksamhet
Sammanträdde två gånger under 2019 och
behandlade 15 ärenden.
Ordförande
Vice ordförande

Kuusela Katja
Piri Pekka

Ledamöter

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

Blodtjänsts styrelse

Första hjälpen- och hälsokommittén

Sammanträdde sex gånger under 2019 och
behandlade 80 ärenden.

Sammanträdde fyra gånger under 2019 och
behandlade 33 ärenden.

Ordförande
Vice ordförande

Komi Kirsi
Suokas Markku

Ordförande
Vice ordförande

Siitonen Simo
Backman Henri

Ledamöter

Kronman Gunvor
Martikainen Tarmo
Rämö Eero
Siitonen Simo

Ledamöter

Harve-Rytsälä Heini
Hoppu Sanna
Ilkka Lasse
Kovasin Merja
Putko Lasse
Tulokas Pekka
Vertio Harri

Styrelsen för De ungas skyddshus
Sammanträdde två gånger under 2019 och
behandlade 21 ärenden..
Ordförande
Vice ordförande

Laitinen Sami
Kumpula Kristiina

Ledamöter

Ahlström Mari
Hagert Leif
Honkatukia Päivi
Karine Eija
Savolainen Pentti
Warma-Lehtinen Eija

Placeringskommittén
Sammanträdde sex gånger under 2019 och
behandlade 51 ärenden.

Ordförande

Kumpula Kristiina

Ledamöter

Räsänen Mika
Torsti Esko
Väisänen Tapani

Revisionsutskottet
Konttis styrelse
Sammanträdde fyra gånger under 2019 och
behandlade 38 ärenden.
Ordförande
Vice ordförande

Pihlajamaa Marju
Kumpula Kristiina

Ledamöter

Aro Timo
Ekelund John 30.8.2019 asti
Freese Olli
Kaukiainen Petri
Kiiskinen Ilpo 30.8.2019 lähtien
Levänen Antero

Sammanträdde fyra gånger under 2019 och
behandlade 37 ärenden.

Ordförande

Kari Otto

Ledamöter

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

Förlikningsnämnden
Ungdomskommittén
Sammanträdde inte en enda gång under 2019
Sammanträdde sex gånger under 2019 och
behandlade 143 ärenden.
Ordförande
Vice ordförande

Laitinen Sami
Kojo Katariina

Ledamöter

Aho Noora
Nieminen Riitta
Paju Tiitu-Lotta
Sandström Henrika
Suokas Niko
Wallenius Tytti

Ordförande

Torstila Pertti

Ledamöter

Johansson Tove
Kuokkanen Hannu
Kivistö Kalevi
Kumpula Kristiina
Oinaala Sirkka-Liisa
Rämö Eero
Yli-Pirilä Pia
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Humanitet
Opartiskhet
Neutralitet
Självständighet
Frivillighet
Enhet
Universalitet

rodakorset.fi
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