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Omslagsbild: Under sommaren 2020 ordnade Röda Korset medicinutdelning till Helsingforsbor som
hör till riskgruppen för coronaviruset. På bilden överlämnar frivilligarbetaren Linda Obsilova en
medicinförsändelse till Reijo Saarelainen med beaktande av säkerhetsavståndet. Bild: Joonas Brandt
Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsingfors, tfn 020 701 2000
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Finlands Röda Kors kortfattat
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 2023. 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.

Verksamhetsformer
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Biståndsverksamhet vid olycksfall i Finland
Första hjälpen-grupper, första hjälpen-jourer och första hjälpen-utbildning
Vänverksamhet, stöd för närståendevårdare, mathjälp 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
30
128
73
120

000
000
000
000

frivilliga och insamlare
blodgivare
medlemmar
regelbundna bidragsgivare

Principer

Humanitet
Att förhindra och lindra människors lidande på alla vis är Röda Korsets viktigaste uppgift och syftet med
verksamheten. Röda Korsets 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
I varje land kan det finnas endast en rödakors- eller rödahalvmånenförening, som är öppen för alla och vars
verksamhet sträcker sig över hela landet.

Universalitet
Det internationella Röda Korset och Röda Halvmånen är universella. Dess nationella föreningar är jämlika och
har lika stora skyldigheter att hjälpa varandra.
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Verksamhetsberättelse för året 2020
Inledning
Våren 2020 skrev Röda Korset sin verksamhetsberättelse mitt uppe i en osäker tid. Självfallet visste man inte då att undantagsförhållandena skulle vara ännu under lång tid. Nu, år
2021, lever vi i en ännu svårare situation än för ett år sedan. Osäkerheten fortsätter och
effekterna av coronapandemin börjar bli uppenbara. Vaccinationerna ger dock hopp om att
vi inom den närmaste framtiden kan återgå till att mötas ansikte mot ansikte.
Coronapandemin påverkade Röda Korsets verksamhet och ekonomi under nästan hela 2020.
Ökningen av hjälpbehovet syntes i det materiella stödet, i synnerhet som behov av mathjälp
och utmaningar förknippade med det sociala välbefinnandet. Många av organisationens
verksamhetsformer förflyttades snabbt och framgångsrikt till webben. Det blev svårare att
mötas ansikte mot ansikte, men mötena med människor fortsatte med beaktande av säkerheten. Förändringen av verksamheten och stärkandet av hjälpverksamheten lyckades,
då Röda Korset fick betydande ekonomiskt stöd både av den offentliga och privata sektorn.
Samtidigt som man gav hjälp i akuta situationer, beredde man sig på att stödja myndigheterna i att stävja pandemin. Man övade på beredskapen att hjälpa hälso- och sjukvården
tillsammans med sjukvårdsdistrikten. Stöd gavs på många sätt redan i det inledande skedet av pandemin. Under årets gång gav frivilliga råd och anvisningar i hamnar, på flygplatser
och på andra centrala platser. Mot slutet av året hjälpte frivilliga till även med smittspårning
av coronaviruset samt fungerade som stöd till den offentliga sektorn då vaccinationerna inleddes under julen 2020.
Coachningen och stödet till nya frivilliga flyttades till webben. Nya frivilliga behövs för att
svara på de alltjämt ökande behoven.
Röda Korsets verksamhet centrerades med tonvikt på hemlandet överallt i världen, men
även det internationella hjälparbetet förändrades. Hjälpbehovet ökade överallt och merparten av Röda Korsets och Röda halvmånens organisationer fokuserade på att stävja coronapandemin och hjälpa offren. Röda Korsets långvariga utvecklingsprogram omvandlades till
att svara på de nya utmaningarna och många av de största humanitära operationerna uppstod också till följd av coronapandemin.
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Vi går nu igenom allt som vi lärde oss 2020 och de goda erfarenheterna kommer att utnyttjas även efter att pandemin har ebbat ut. Under året tog hela organisationens digitala färdigheter enorma kliv framåt. Röda Korsets ordinarie stämma ordnades virtuellt från Vasa.
Verksamheten kommer också i fortsättningen i allt större utsträckning att planeras till digitala former och webbhjälpen kommer att bli en del av i det närmast alla former av hjälp.
Förändringarna hjälper oss dessutom att hitta sätt att bedriva vår verksamhet ännu mer
miljövänligt.
De exceptionella förhållandena fortsätter under 2021. Situationen är allt svårare för många
människor och Röda Korsets hjälp fortsätter. Det finns ett behov av ett ännu starkare Röda Korset, som ger hopp och glädje, och stärker förtroendet.

LINUS LINDHOLM

Finlands Röda Kors ordinarie stämma ordnades i september 2020 för första gången huvudsakligen via distansuppkoppling.
Ordförande höll i mötet från Vasa.
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Effektivt hjälparbete i Finland och utomlands
Hjälp vid plötsliga olycksfall och kriser
grundade sig på beredskap
Totalberedskapen stärktes under 2020 och under
coronapandemin betonades till exempel det sociala
hjälparbetet. Den gemensamma delen av Röda Korsets beredskapsplan blev klar. Även den regionala beredskapsplaneringen främjades.
Som en del av coronaoperationerna började man
sammanställa den nationella lägesbilden på ett nytt
sätt. Man övade på modellen även under Hungerdagen och den håller på att utvecklas till ett effektivt
verktyg, med vilket organisationens arbete kan göras ännu synligare.
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I slutet av 2019 beviljade Finlands Röda Kors
styrelse verksamhetsstöd till avdelningarnas beredskapsarbete. Under 2020 användes stödet till
anskaffning av utrustning, stöd till beredskaps- och
kommunikationsutbildningar och avdelningarnas
innovativa projekt. Med anledning av coronarestriktionerna blev man tvungen att flytta en stor del av
de planerade utbildningarna till 2021. Anskaffningarna av utrustning genomfördes planmässigt och
hade en betydelsefull påverkan i ökandet av avdelningarnas första hjälpen-kapacitet.
Röda Korset upprätthöll och utvecklade sin beredskap och även beredskapen på storskalig mot-
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JOONAS BRANDT

Mobila evakueringsenheter förbättrar Röda Korsets beredskap att agera i olyckssituationer märkbart. Enheterna lastade på släpvagnar innehåller utrustning
för att grunda evakueringscenter.
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Antalet nya personförfrågningar av Röda
Korset i fråga om eftersökning av försvunna personer
Punaisen Ristin henkilötiedustelujen määrä
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tagning av asylsökande. Den nationella lägesbilden
av mottagningskapaciteten uppdaterades och dessutom uppdaterades verksamhetsenheternas beredskapsplaner. I början av året lanserades en guide för
grundande av transitboenden.
För organisationsnätverket inom Frivilliga räddningstjänsten Vapepa bekräftades en verksamhetsstrategi som sträcker sig till 2030. Dessutom pågår

en utbildningsreform inom Frivilliga räddningstjänsten. I slutet av 2020 hade larmsystemet OHTO 3 922
registrerade utbildade frivilliga från Röda Korset.
Tillsammans utgjorde de 379 larmgrupper, som täcker 50 procent av organisationens avdelningar. Under
året bestod Frivilliga räddningstjänstens larmsystem
av 10 723 frivilliga och 1 200 larmgrupper.
Distriktens beredskapschefer fortsatte att åka
runt och träffa myndigheter och kommuner för att
sprida information om Röda Korsets och frivilliga räddningstjänstens verksamhet och för att skapa ett tätare samarbete. Inom distriktens områden
uppmanades medlemsorganisationerna till att aktivare delta i Frivilliga räddningstjänstens kommittéer.
Projektet OILSPILL stödde förmågan för Röda
Korsets och Frivilliga räddningstjänstens nätverk att
svara på miljöolyckor. I projektet stärktes de frivilligas ledningsförmåga med utbildningar och övningar.

Man agerade planmässigt och snabbt vid olyckor och kriser
I all hjälpverksamhet betonades förmågan att svara på coronakrisen. Frivilliga stödde hjälpbehövande som befann sig i karantän, delade information
om korrekta verksamhetssätt, ordnade psykiskt
stöd och deltog i genomförandet och utvidgningen av mathjälpen.

Antalet olika former av hjälp på distans ökade.
Man var tvungen att begränsa det traditionella arbetssättet ansikte mot ansikte och anpassa sig till
den nya situationen. I led med detta var man tvungen att snabbt utveckla olika sätt att hjälpa och stödja
på distans. Röda Korsets frivilliga stödde även andra
aktörer i det regionala hjälparbetet.

NINA SUSI

I hjälptelefonen diskuterade man rädslor och praktiska utmaningar under coronavirusepidemin. Röda Korsets långvariga frivilligarbetare Esko Palovaara
svarade i hjälptelefonen i Rovaniemi.
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Röda Korsets psykosociala stöd koncentrerades
höll mat och kläder samt hygienartiklar till 172 pertill telefonstöd. Under årets gång startades hjälpsoner. De frivilliga fick stöd av beredskapsgruppen av
telefonen tre gånger: på våren på grund av coropsykologer.
napandemin, på hösten efter att dataintrånget på
Utöver eldsvådorna bistod frivilliga från Röda Korpsykoterapicentret Vastaamo avslöjades och vid julen
set och Frivilliga räddningstjänsten myndigheterna
för att hjälpa ensamma. Beredskapsgruppen av psymed stöd under hösten, då två av Viking Lines bilfärkologer stödde frivilliga i att bedriva hjälptelefonen
jor körde på grund i närheten av Mariehamn. Vid båoch producerade videor för hantering av de känslor
da olyckorna grundades ett evakueringscenter på en
som corona gav upphov till.
närliggande skola och passagerarna erbjöds bland anTill hjälptelefonverksamheten utbildades närmanat psykiskt stöd och bespisning. Totalt gavs hjälp till
re 300 frivilliga. Vid seminariet för psykosocialt stöd,
närmare 600 passagerare.
som ordnades under hösten, deltog närmare 200 perÅret i Frivilliga räddningstjänstens larmverksamhet
soner. Utbildningen i psykiskt stöd förnyades genom
var livligt. Totalt inkom 552 larm och av dessa deltog
att uppdatera fortsättningskursen för psykiskt stöd
Röda Korsets grupper i 254 av totalt 450 operatiotill en webbkurs och genom att producera Guide för
ner. Man lyckades utöka Frivilliga räddningstjänstens
psykisk första hjälpen.
hjälpverksamhet förutom till efterspaningsuppgifter
Distrikt och avdelningar gav bistånd i Finland vid
även till andra situationer.
158 plötsliga olycksfall och krissituationer i Finland.
Antalet personer som fick bistånd var totalt 1 238.
Frivilliga räddningstjänstens hjälpsituationer
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Röda Korsets katastroffond för bistånd i Finland inne-

SAMI LUOMA-AHO

Sari Kivelä och Birgitta Alakoski hjälpte till i somras vid eldsvådan på ålderdomshemmet i Palokka i Jyväskylä. Enligt Kivelä förstod hon efter händelsen
exakt hur viktigt hennes arbete som frivillig är.
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Kontti-varuhusen en del av biståndskedjan och sysselsättningen
Coronapandemin påverkade även året för återvinningsvaruhusen Kontti. Butiker stängdes för kunder i
mars och öppnades på nytt först i början av juni. Medan Kontti höll stängt framgick det tydligt av mottagen
feedback hur viktiga Kontti-varuhusen är som arbetsgivare och förmånlig butik. Öppningen av Kontti-varuhusen var verkligen väntad.
Efter nyöppningen kunde man fortsätta verksamheten ganska normalt under resten av året. Kommersiellt var årets resultat bra efter omständigheterna, även
om försäljningen sjönk med 20 procent jämfört med
året innan. För att säkerställa trygg ärendehantering
och erforderliga säkerhetsavstånd ordnade man under 2020 inga större kundevenemang i Kontti. Trots
situationen fick man dock fler donationer än normalt.
Uppbyggandet av Konttis webbutik fortskred starkt
under året. Man beslöt sig för att flytta öppningen av
webbutiken till början av år 2021, trots att den tekniska
beredskapen redan uppnåddes i december 2020. Projektet genomfördes tillsammans med Röda Korsets butik.

Konttien asiakkaat
Kundbesök hos Kontti-centralerna
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Under året arbetade totalt cirka 1 300 personer
i olika sysselsättningspolitiska åtgärder inom Kontti
och av dessa avslutade 650 sina arbetsperioder under året. Totalt hittade 65 personer en ny arbetsplats
eller en studieplats som leder till examen efter sin
Kontti-period, även om sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden och inledningen av studier försvårades med anledning av coronapandemin.
Av Konttis resultat dirigeras två tredjedelar till lokalt
biståndsarbete i Finland och en tredjedel till katastroffonden. Dessutom samlar man till Röda Korsets logistikcentral in textilier till den internationella klädhjälpen.
Kontti-kedjan har haft verksamhet redan i nästan 20 år. Jubileumsåret firas 2021 och förberedelserna inför det inleddes under hösten 2020. Minnen från
årens lopp har samlats in till Konttis decennierapport,
som publiceras under våren 2021.
.

Konttien liikevaihto

Kontti-centralernas omsättning
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Enligt Sari Vahtera, webbutikschef för Kontti, har uppbyggandet av Konttis nya webbutik varit intressant och därigenom har man kunnat erbjuda personalen
ännu mångsidigare arbetsuppgifter.
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Snabb och effektiv internationell biståndsverksamhet

Tryggare samhällen med utvecklingsarbete
Finlands Röda Kors genomförde utvecklingsarbete med totalt 12,4 miljoner euro i Afrika, Asien och
Mellanöstern i totalt 14 länder (Afghanistan, Burundi, Etiopien, Sydsudan, Kenya, Libanon, Malawi, Myanmar, Nepal, Niger, Sierra Leone, Somalia, Syrien
och Zimbabwe). Genomförandet av utvecklingsarbetet stöddes med insamlade medel ur katastroffonden, utrikesministeriets anslag för det civila samhället
och EU:s utvecklingsfinansiering.
Målet med Röda Korsets program för utvecklingssamarbete 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. Utvecklingssamarbetet grundar sig på lokal hjälp.
Systerorganisationerna till Finlands Röda Kors, deras
lokalavdelningar och frivilliga spelar en central roll i
genomförandet av utvecklingssamarbetsprojekten.

Utvecklingssamarbetet stöder genomförandet av
FN:s mål för hållbar utveckling.
Under 2020 främjades inom projekt med utvecklingssamarbete människors och samhällens hälsa genom att öka medvetenheten om viktiga hälsorelaterade
teman och genom att förbättra tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster i svåråtkomliga områden. Sexuell och reproduktiv hälsa utgjorde
tyngdpunkten i synnerhet i hälso- och sjukvårdsprojekt
gällande mödrar och barn. Ett resultat av utvecklingssamarbetet var att tillgången till rent vatten och sanitet
förbättrades i de mest sårbara samhällena. Människors
och samhällens förmåga att identifiera olika risker och
bereda sig på att möta dem stärktes. I beredskapsarbetet betonades nya sätt att förebygga och bereda sig
på de risker som klimatförändringen orsakar.
Tryggandet av mat och försörjning kvarstod som
centrala mål, särskilt i projekt med utvecklingssamarbeten särskilt i södra Afrika, där man lidit av en utdragen, långvarig torka. I det EU-finansierade projektet

VILLE PALONEN

Frivilligarbetare Theresa Waya från Röda Korset i Malawi, som Finlands Röda Kors stöder, lekte med barnen i dagvården.
Röda Korsets utvecklingssamarbete siktar till att bygga upp tryggare samhällen.

12

i Burundi var målet att förebygga undernäring. Finlands Röda Kors genomförde även beställd forskning
beträffande livsmedelsförsörjningen.
Den globala coronapandemin påvisade konkret hur
utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet i
Röda Korsets verksamhet är länkat i områden där man
lider av konflikter, katastrofer och långvariga kriser. Finlands Röda Kors och dess systerorganisationer kunde
dra nytta av de pågående utvecklingssamarbetsprojekten för att bemöta coronakrisen. Inom utvecklingssamarbetsprojekten i Asien och Afrika riktades arbete
och medel snabbt till att stödja myndigheternas åtgärder för att hindra spridningen av viruset. Röda Korsets
utbildade frivilliga informerade människor om förebyggande av corona, hjälpte människor som vårdades
hemma eller var i karantän och erbjöd psykosocialt
stöd till insjuknade och utsatta.

Coronaviruset ökade behovet
av katastrofhjälp
Under år 2020 behövde rekordmånga människor humanitär hjälp. Vid sidan om coronapandemin ökade
konflikter och naturkatastrofer på grund av klimatförändringen antalet hjälpbehövande.

Finlands Röda Kors gav humanitärt bistånd förutom via katastroffonden även med stöd från Europeiska
kommissionens räddningstjänst och Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO) och olika företag. Röda Korset
säkerställde en fortsättning av ECHO-partnerskapet
för de kommande sju åren.
Coronakrisen märktes av starkt i katastrofhjälpen
och pandemin påvisade hela Röda Korset-rörelsens
förmåga att snabbt svara på globala kriser. Den internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
(IFRC) och Internationella rödakorskommittén (ICRC)
publicerade globala vädjan om hjälp av aldrig tidigare
skådad omfattning.
Finlands Röda Kors bistånd riktades till 14 av den
nationella föreningens, IFRC:s och ICRC:s operationer
och organisationen hörde till de betydande tillhandahållarna av personhjälp i IFRC:s coronaoperationer. Finlands Röda Kors deltog även tillsammans med ICRC och
Röda Korset i Norge i grundandet av ett coronavårdcenter i Aden i Jemen som öppnades i september.
Krisen med livsmedelsförsörjningen i södra Afrika
härstammar från El Niño-fenomenet 2016. Uppskattningsvis har fler än 45 miljoner människor i 13 länders
områden lidit av brist på mat, vilken har förvärrats ytter-

ICRC

Finlands Röda Kors deltog även tillsammans med Internationella Rödakorskommittén och Röda Korset i Norge i grundandet av ett coronavårdcenter i Aden
i Jemen som öppnades i september.
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ligare av coronakrisen. Under våren och sommaren 2020
delade Finlands Röda Kors tillsammans med Zimbabwes
Röda Kors ut mat till 15 600 familjer med hjälp av EU-finansiering. Dessutom fortsatte man det framgångsrikt
inledda livsmedelsförsörjningsprojektet i Swaziland.
Finlands Röda Kors skickade hjälp till Turkiets och
Greklands flyktingsituation och bistod med hjälp efter
explosionen i Beirut i Libanon. Bistånd tillhandhölls
även i situationen då tyfonerna slog ned i Filippinerna samt vid orkanerna i Centralamerika, som påverkar livet för fler än fyra miljoner människor. Med hjälp
av utrikesministeriets humanitära bistånd hjälpte man
till vid IFRC:s och ICRC:s katastrofoperationer i Sydsudan, Ukraina, Syrien, Jemen, Niger, Etiopien och Somalia samt stödde ICRC:s arbete i förebyggande av
minolyckor, hjälp till offren och informering om frågan
i Syrien och Ukraina. Finlands Röda Kors förmedlade
information till den finska målgruppen om biståndsoperationerna på olika håll i världen.
Projektet BaltPrep, som syftar till beredskapen i
Östersjöområdet, fortsatte 2020, trots de utmaningar
som coronapandemin utgjorde. Inom ramen för projektet hölls via distansuppkoppling en regional beredskapsutbildning samt en utbildning i psykosocialt stöd.
I den gemensamma övningen för områdets nationel-

la föreningar simulerades hanteringen av en sjöolycka
på Östersjön.

Akut material- och personbistånd
Bistånd som under 2020 skickades från Kalkku:
• Triage-enheter till sjukhus i Finland och Italien
skickades till:
• Hyvinge
• Tavastehus
• Raseborg
• Mariehamn
• 3 enheter skickades till Italien
• Koronatestausyksikkö Turkuun
• En coronatestenhet till Åbo
• Vattenreningsenheter till Kenya
• Coronavårdenhet till Jemen
• Tält och köksredskap till Libanon
• Vattentankar, ämbar, tält, filtar, presenningar och
liggunderlag till Grekland
• Sjukvårdsmaterial till Libanon
• Duschtält, tvål, liggunderlag och filtar till Grekland
• •ält, köksredskap och kläder till Niger
• Klädsändningar till Tadzjikistan och Kirgizistan

VILLE PALONEN

Thabile Matse från Swaziland tar ensam hand om sina två bröder och sitt spädbarn mitt i krisen med livsmedelsförsörjningen i södra Afrika.
Under 2020 fortsatte Finlands Röda Kors sitt livsmedelsförsörjningsprojekt i Swaziland.
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Som en del av coronaoperationen packades och
skickades matpaket och hygienartiklar från logistikcentralen i Kalkku. Från webbutiken levererades bland
annat 387 850 munskydd. Dessutom planerades en
triagenhet för att möta behov i Finland och HNS-reservsjukhus i Helsingfors. En coronavårdenhet skickades till Jemen.
Röda Korsets enheter för snabb biståndsverksamhet, det vill säga ERU-enheterna (Emergency Rescue
Unit) sänds ut när hjälpen behövs snabbt och endast
den nationella organisationens resurser inte räcker
till att hantera krisen. ERU-beredskapen upprätthölls
under 2020 och man byggde 15 evakueringscentraler, varav 10 spreds ut i Finlands Röda Kors distrikt.
Anskaffningar gjordes till Etiopien, Sydsudan, Kongo,
Ukraina, Syrien och Jemen.
Skapandet av organisationens regler för anskaffningar inleddes och försäljningslagret medverkade i
utvecklingen av webbutiken tillsammans med Röda
Korsets medelinsamling.

Under året upprättade Finlands Röda Kors 169 biståndsarbetaravtal. Med hjälp av personalreserven
gav man stöd till partnersamfund i katastrofhjälpsoperationer och i långvariga utvecklingssamarbetsprojekt i Afrika, Asien och Mellanöstern. Utöver Finlands
Röda Kors långvariga uppgifter arbetade biståndsarbetarna med uppgifter hos bland annat IFRC och ICRC.
Av dessa arbetade 34 i uppgifter förknippade med
coronaoperationer och 13 hade kommunikationsuppgifter. Dessutom fanns det tre ungdomsdelegater.
Med anledning av coronapandemin hölls utbildningarna i form av webbaserade möten och genom kombinationer av när- och distansundervisning. Merparten
av närundervisningstillfällena ställdes in eller flyttades. IMPACT-utbildningen genomfördes i en kursform
med en kombination av när- och distansundervisning.
De virtuella utbildningarna omfattade bland annat
utbildningen ERU Induction, den virtuella övningen
BaltPrep, en utbildning i regional katastrofhjälp och
biståndsarbetarutbildningens 50-årsjubileum.

MARJAANA MALKAMÄKI

Från Röda Korsets logistikcentral i Kalkku skickades återigen rikliga mängder biståndsmaterial både till olika platser i Finland och utomlands.
På bilden lastas lastbilen med vatten- och sanitetsutrustning som ska skickas till Kenya.
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Uppbyggande av en stark gemenskap samt
förstärkning av välbefinnandet och ett tryggt liv
Samfund som arbetar för säkerhet och
olikheter i vardagen stärktes
Under året stärktes säkerhet i vardagen och beredskap att svara på plötsliga olyckor på flera sätt på
distans. I början av året hann man ordna den första
tvåspråkiga utbildningen för utbildare av första hjälpen-grupper ansikte mot ansikte. Med anledning av
coronakrisen flyttades första hjälpen-verksamheten
till webben. Första hjälpen-grupperna ordnade gruppkvällar på distans.
I stället för det traditionella träningsveckoslutet
för frivilliga som är med i avdelningarnas första insatsverksamhet genomfördes en serie webbinarier
om första insatser, som samlade cirka 500 deltagare till varje webbinarium. Första hjälpen-verksamhetens samarbetsforum samlades två gånger på
distans. För att utveckla första hjälpen-verksamheten och -jouren utarbetades en plan inför nästa
verksamhetsstrategiperiod.

Rödakorsveckan firades under exceptionella former med anledning av corona. I led med att folk höll
sig hemma blev kampanjveckans teman, det vill säga säkerhet i hemmet och första hjälpen-färdigheter
i vardagen viktigare än någonsin. Man skapade olika
sätt för avdelningarna att genomföra rödakorsveckan, till exempel med hjälp av sociala medier.
Under året ordnade säkerhetscoacher fler än 20 informationstillfällen runtom i Finland och i form av webbinarier. Informationstillfällena nådde ut till totalt fler
än 500 personer. Med kampanjen Håll dig på benen
nådde man ut till närmare tre miljoner personer via radio, teve och sociala medier. Målgruppen för kampanjen var arbetsföra finländare i 30–60 års åldern.
Den nationella olycksdagen firades 13.3 och 13.11.
I kampanjen i mars låg tyngdpunkten på att röra sig
tryggt på isen. I november betonades hur det i coronasituationen är ännu viktigare att känna till riskplatser,

LEENA KOSKELA

I början av 2020 hann man ordna utbildardagarna för första hjälpen-gruppernas utbildare ansikte mot ansikte i Tammerfors innan coronarestriktionerna
började gälla. Första hjälpen-grupper är redo att hjälpa i nödens stund.
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förebygga olyckor och ombesörja säkerheten för närstående. Kampanjen Olycksdagen nådde på bred basis
ut till den arbetsföra delen av befolkningen, fler än två
miljoner personer. Kampanjen fyllde 25 år, vilket firades
med det nationella seminariet Säkerhet från barndom
till ålderdom. Samtidigt publicerades social- och hälsovårdsministeriets målprogrammet för förebyggande av
olycksfall i hemmen och på fritiden 2021–2030. Röda
Korset har varit med starkt i detta arbete.
Innehållet i Röda Korsets hjälparkurser var tillgängligt som självstudiematerial. Även projektet Vattenhjältarna fokuserade på att producera
webbutbildningsmaterial.
Förnyandet av Röda Korsets utbildningsprogram
Första hjälpen inleddes i början av 2020. Nätverket
bestående av fler än 500 partnerorganisationer ordnade, trots coronapandemin, närmare 60 000 utbild-

ningsdagar under året. De nyaste utbildningsformerna
var webbutbildningar och webbseminarier. Röda Korsets Ensiapu fick utmärkelsen Ett samhälleligt företag.
Spelledarutbildningen InAction genomfördes i nio
distrikt. Med anledning av corona producerade man en
tre timmar lång webbkurs, avsedd för användning av
skolorna självständigt. Utbildningen InAction utvecklas
i samarbete med Mieli ry och utbildningen kommer att
kompletteras med en helhet för psykiskt stöd.
Blodgivarna var aktiva även under coronakrisen.
Man nådde nästan målet för rekryteringen av nya
blodgivare, som var 19 000 till antalet. Inom blodgivningen gick man på grund av coronapandemin över till
ett tidbokningssystem och blodgivningsplatserna vidtog kraftiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa
säkerheten.
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JUUSO NORONKOSKI

Med stöd av aktiva blodgivare lyckades Blodtjänst även under pandemin ombesörja Finlands blodpreparatsförsörjning i enlighet med sjukhusens behov.
Fler än 118 000 personer gav blod.
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Blodtjänsts resultat och forskningsverksamhet
Blodtjänst sörjer för försörjningen av blodpreparat 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. Stamcellsregistret
förmedlar stamcellstransplantationer för behandling
av svåra blodsjukdomar.
Användningen av blodpreparat på sjukhus har under
2000-talet minskat stadigt. Likaså har även blod samlats
in i något mindre mängder än tidigare år. Användningen av preparat med röda blodkroppar och trombocyter
på sjukhus minskade med cirka sex respektive mindre
än en procent mot föregående år. Året var exceptionellt
med anledning av coronapandemin både vad gäller de
snabba växlingarna i sjukhusens behov av blod och de
verksamhetsändringar som corona krävde.
Med stöd av aktiva blodgivare lyckades Blodtjänst
även under pandemin ombesörja Finlands blodprepa-

ratsförsörjning i enlighet med sjukhusens behov. Fler
än 118 000 personer gav blod. Blodplasma donerades
närmare 190 000 gånger.
Trots de exceptionella omständigheterna främjades
viktiga utvecklingsprojekt vid Blodtjänst. I maj tog man
i bruk en ny datasystemshelhet som styr blodgivningen, beredningen och leveranskedjan. Bygget av Blodtjänsts nya verksamhetslokal inleddes i Veckals i Vanda.
Den vetenskapliga forskningen fortsatte aktivt och
inriktades till tyngdpunkter i enlighet med forskningsstrategin, det vill säga effektiviteten av blodförsörjningskedjan, cellterapier och transplantationer. Nya
cellterapipreparat utvecklades på Blodtjänsts cellproduktionscenter. Till Blodtjänsts forskningsfrämjande
biobank har man samlat in prover och medgivanden
från fler än 50 000 blodgivare.
Under 2020 arbetade i genomsnitt 502 personer
vid Blodtjänst och deras sammanräknade arbetsinsats motsvarar arbetsinsatsen för 423 heltidsanställda personer.
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Välbefinnande och hälsa främjades ansikte
mot ansikte och på webben
Hälsofrämjandet anpassades enligt coronarestriktionerna. Man producerade ny verksamhet på webben och verksamhetsgrupperna träffades på distans.
Webbinarierna var populära.
Med hjälp av den nya webbutbildning i hälsofrämjande arbete nådde man ut till frivilliga som är intresserade av verksamheten. Grundutbildningar och
webbinarier om hälsofrämjande ämnen anordnades
regionalt och nationellt. Rusmedelsarbetets Kurser i
tidigt ingripande gjordes till utbildningsmoduler och
de första av dessa genomfördes på webben.
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För frivilliga ordnades distansutbildningar gällande rusmedelsarbete, sexuell hälsa, förebyggande av
olyckor samt andra teman rörande hälsofrämjande och
säkerhet. En påbyggnadsutbildning hölls för säkerhetscoacher på webben. Sammanlagt höll man ett fyrtiotal
evenemang, vid vilka cirka 1 300 frivilliga deltog. Cirka
40 webbinarier anordnades om säkerhet och hygien,
som är särskilt viktiga teman under coronapandemin.
Vart och ett av dem hade 20–200 deltagare.
För personalen vid Finlands Röda Kors asylförläggningar ordnades webbinarier med anknytning till häl-

sosäkerhetshot. Man stödde asylförläggningarna i att
göra upp beredskapsplaner för eventuella coronasituationer och gemensamma informationstillfällen hölls
varje vecka för personalen.
Delaktigheten stärktes i synnerhet inom mathjälpen. I projekt finansierade av STEA framhävde man delaktighetsökande verksamhet, utvecklade mathjälpens
utbildning och utvidgade verksamheten till nya orter.
Man ökade mathjälpen och nya avdelningar kom med
för att möta det av corona orsakade ökade behovet
av hjälp. För att planera och koordinera verksamheten

grundades Röda Korsets mathjälpsnätverk. Man fick in
stora mat- och varudonationer från företag.
Material om hälsofrämjande publicerades på Röda
Korsets webbplats för undervisningsmaterial, där de
utnyttjades fler än 2 100 gånger. Kommittén för Internationella aidsdagen utarbetade nytt undervisningsmaterial om HIV för professionella och frivilliga inom
det pedagogiska området som arbetar med unga.
Man grundade ett tiotal nya Hälsopunkter. I början
av året var Hälsopunkterna närvarande på bibliotek
och på andra mötesplatser i vardagen, och de erbjöd
stöd och rådgivning även i samband med Röda Kor-

Besök på hälsorådgivningar
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MAIJU POHJANHEIMO

Frivilligarbetaren Sanna Tuorila delade ut mathjälp i Uleåborg. Mathjälpen utvidgades under året och nya avdelningar kom med för att möta behovet av
hjälp som ökade på grund av corona.

19

sets mathjälp. Distansverksamhet testades vid några
Hälsopunkter. Den digitala insamlingen av Hälsopunkternas uppföljningsdata inleddes i Egentliga Finland,
Västra Finland och Savolax-Karelen.
Frivilliga inom Röda Korsets rusmedelsarbete och
arbete med sexuell hälsa mötte människor lokalt, regionalt och på webben. Verksamhetsgruppernas frivilliga besökte ungdomslokaler, skolor och läroanstalter
samt även några garnisoner för att tala om rusmedel och sexuell hälsa. Man berättade om sexuell hälsa och platser för tillnyktring via livesändningar på
Instagram.
Instruktioner för genomförande gällande platserna för tillnyktring godkändes som organisationens

verksamhetsanvisning till jourerna och detta testades
vid några av sommarens evenemang. Inom rusmedelsarbetet uppnåddes ett tusen frivilliga som utbildats
och förbundit sig till verksamheten. Verksamhetsgrupperna ordnade nationella distansgruppkvällar.
Rusmedelsarbetets 20-årsjubileumsseminarium genomfördes som ett webbinarium.
I Sommargummikampanjen producerade frivilliga inom arbetet med sexuell hälsa innehåll till kanalerna på
sociala medier och svarade på ungas frågor om sex via
appen Jodel. Pluspunkterna betjänade med öppettider
i enlighet med coronasituationen. Vid Pluspunkterna
gjordes HIV-tester, förmedlades tillförlitlig information
om sexuell hälsa och skingrades rädslor kring HIV.

Ensamhet lindrades och socialt välbefinnande stärktes
Röda Korsets sociala hjälpberedskap betonades under coronapandemin, då ensamhet och behovet av
mathjälp ökade. Inom vänverksamheten skapades
en modell för säker butikshjälp och man utbildade
frivilliga för att genomföra den. Till stöd för de frivilliga utarbetades nya anvisningar, då man inom avdelningarna på grund av coronasituationen övergick
till att genomföra vänverksamheten per telefon och
via webben.
EtäyDistansvänverksamheten ökade rikligt under
året. Antalet frivilliga och vänbehövande inom vän-

verksamheten mer än tredubblades. Verksamhet i
gruppform genomfördes på webben och nationella
webbgrupper grundades på flera olika plattformar.
Stödverksamheten för närståendevårdfamiljer
genomfördes vid totalt 70 avdelningar i sju distriktsområden. I kommunikationen lyfte man fram närståendevårdarnas krävande situation hemma och
på anstalter. Frivilliga utvecklade nya, coronasäkra
verksamhetssätt, såsom webbgrupper och -utbildningar för närståendevårdare samt telefongrupper.

KAISA SIREN

Vänverksamheten omvandlades i stor utsträckning till distanskontakter. Många vänpar, till exempel Heli Vähäkangas och hennes vän Leila Uutela, båda från
Rovaniemi, pratades vid ännu oftare per telefon i den nya situationen.
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I vårens kortkampanj fick Röda Korset som donation
av Paletti, Kartio och försäkringsbolaget Vakuutusyhtiö
Turva sammanlagt 6 000 vykort, med vilka man kunde
glädja boende på serviceboende och närståendevårdare. Vid julen mindes man cirka 750 närståendevårdarfamiljer med en julhälsning tack vare en donation från
Tokmanni.
Man reagerade på undantagsförhållandena genom
att stärka andelen psykosocialt stöd i olika frivilliguppgifter. Under året skapades utbildningsmaterialet Psykiskt stöd för vänner samt självstudiematerial med
coronatema för psykiskt stöd.
Vänverksamheten utvecklades genom att beskriva de olika verksamhetsformerna, förnya utbildningen,
uppdatera anvisningarna, materialet och avtalen samt
genom att regelbundet stödja avdelningarnas vänförmedling. Elektronisk vänförmedling används vid cirka
200 avdelningar. Vänförmedlingarnas uppgifter sammanställdes på ett och samma ställe på den nationella
webbplatsen RedNet.
Utbildningarna lanserades på webben och de genomfördes nationellt tillsammans med distrikten. På
det här sättet säkerställde man att nya frivilliga som vill
hjälpa till kom med i verksamheten. Frivilliga utbildades även till det uppsökande arbetet och vänverksamhet
av engångsnatur i Social- och hälsoorganisationernas
understödscentral STEA:s projektet Vi ses i byn! Mötesplatsverksamheten konceptualiserades och vänverksamhetens mentormodell utvecklades för att
stärka stödet till de frivilliga.

Projektet Kamratkunskaper för unga inom vänverksamheten för unga startades i sex distrikt. Utöver vänverksamheten i par och grupp utvecklar man
i projektet Kompiskunskaper-coachningen, som syftar till att förebygga ensamhet bland unga och stödja
interaktionsförmågorna.
Den inkluderande modellen CBHFA för fängelsebesök anpassades för att lämpa sig för Röda Korsets och
Rises verksamhet. Man höll utbildningar för frivilliga och
avtalade om att starta upp verksamheten med Vasa
fängelse.

Frivilliga
i vänverksamheten
Vapaaehtoiset
ystävätoiminnassa
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Närvårdarnas svåra situation uppmärksammades genom att utveckla nya, coronasäkra verksamhetssätt, såsom webbgrupper och -utbildningar för
närståendevårdare samt telefongrupper.
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De ungas skyddshus som stöd för unga
och familjer även mitt i pandemin
Året 2020 var ett jubileumsår för De ungas skyddshus:
det första skyddshuset grundades 1990 i Helsingfors.
Kärnan i skyddshusens 30-åriga hjälparbete har alltid
utgjorts av en vilja att förbättra världen samt en förmåga att stödja unga och familjer i att lösa problem
och kriser.
De ungas skyddshus hjälparbete och frivilligverksamhet fortsatte utan avbrott även under undantagsåret. Psykosocialt stöd och träffar för unga, familjer
och närsamhällen flyttades smidigt till digitala miljöer.
Skyddshusens öppettider för tillfällig inkvartering utvidgades för att kunna erbjuda hjälp i exceptionellt svåra situationer, bland annat till unga som övergått till
distansstudier.
Coronapandemin förstärkte uppfattningen om att
det, för att kunna stödja unga jämlikt, behövs olika sätt
att hjälpa, samarbetspartner och miljöer. Vid sidan av
de unga har också deras familjer och övriga närsamhäll-

Turvatalojen nuoret asiakkaat
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en dragit nytta av det flexibla stödet, som erbjudits både ansikte mot ansikte och digitalt. Under coronakrisen
skapades nya digitala möten och sätt att hjälpa, bland
annat digitalt stöd till familjerna och distanshembesök
hemma hos unga som håller på att bli självständiga.
Hjälparbetet vid De ungas skyddshus har påvisat sin
effekt även under denna exceptionella tid. Antalet möten med unga och familjer som hölls i skyddshusen ökade, samtidigt som en del av förhandlingarna ordnades
digitalt. Särskilt ökade antalet unga som sökte stöd på
nätet. Röda Korsets frivilliga mötte och stöttade unga i
chatten Sekasin dubbelt så många gånger än året innan. Under året sökte unga hjälp via chatten Sekasin totalt 170 171 gånger. Även antalet frivilliga som deltar i
skyddshusens verksamhet ökade med drygt en tredjedel jämfört med året innan.
Jubileumsåret var ett mångsidigt år av kommunikation och påverkan. Man lyfte i synnerhet fram rätten
som unga som är på väg att bli självständiga har till
hållbara livsvägar samt effekten av Hemstigens verksamhet och annan verksamhet på erbjudandet av heltäckande stöd till unga vuxna. De unga hade själva en
central roll som kommunikatörer och påverkare. De
deltog i kampanjer i sociala medier, podcaster, genomförande av videor och digitala paneler, som är en miljö för frivilligverksamhet och påverkan med låg tröskel
som tagits i bruk i samarbete med forskningsprojektet
ALL-YOUTH.

Tuettu
Fått
stödverkossa
i nätet
Tuettu verkossa

JOONAS BRANDT

De ungas skyddshus biståndsarbete fortsatte utan avbrott även under undantagsåret. Unga och deras familjer bemöttes både på webben och ansikte mot
ansikte.
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Stöd till invandrare och integration
Frivilligverksamhet som stöder integrationen, såsom
språkklubbar, LäxHjälpen och vänträffar ordnades huvudsakligen på distans. Även de frivilligas utbildningar
och seminarier hölls på distans och för genomförandet
av dem skapades nya modeller. Man upplevde framgångar, då distansevenemangen utökades till nationell nivå och samarbetet blev distriktsöverskridande.
Organisationsnätverket för mottagningsverksamhet och integrationsstöd och nätverket Papperslösa,
som Röda Korset samordnar, sammanträdde regelbundet. Under coronarestriktionerna började man nå
papperslösa med hjälp av uppsökande arbete. Man delade ut information om corona och hygienförpackningar till utlänningar som befinner sig i en utsatt situation
och gav dem rådgivning. Besöken vid förvarsenheterna avbröts på grund av coronarestriktionerna.
Mottagningsverksamhetens
nationella
samordningsgrupp stödde asylförläggningarna och distriktsbyråerna. Professionella gruppmöten för
kamratlärande och utbyte av erfarenheter ordnades
för ledare, förmånshandläggare, språklärare, ansvariga frivilliga och ansvariga jurister. För personalen hölls

två utbildningstillfällen gällande Röda Korsets principer i mottagningsverksamheten.
Under året ankom 675 personer som valts ut inom
ramen för flyktingkvoten till Finland. Av dessa handlade 74 om nödfall. Coronapandemin försvårade kvotflyktingarnas ankomst till Finland. Nya flygplatsfrivilliga
utbildades i att ta emot flyktingar i coronasituationen.
Mängden nya personefterforskningar minskade med anledning av coronarestriktionerna. Antalet
nya efterforskningar som inleddes uppgick till 69 och
i dem eftersöktes 173 personer. Tio efterforskningar slutade med att man hittade familjemedlemmarna.
Man tog kontakt med alla personer som inlett en efterforskning under åren 2016–2018 och vars förfrågan
ännu är öppen hos Röda Korset.
Under året inkom fler än 30 kontakter gällande
familjeåterförening till centralbyrån. På uppmaning
av myndigheterna ordnade Röda Korset resorna för
19 familjemedlemmar till kvotflyktingar, som tidigare kommit till Finland, efter att dessa hade beviljats
uppehållstillstånd i Finland. Coronapandemin fördröjde eller till och med hindrade familjemedlemmars ankomst till Finland.

JOONAS BRANDT

Under gällande coronarestriktioner nådde man ut till papperslösa genom uppsökande arbete. I huvudstadsregionen träffade Roaa Al-Qassab och Mustafe
Hassan papperslösa i köpcentra, på bibliotek och i nödinkvarteringar.
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Modig påverkare – en sakkunnig
förespråkare för mänsklighet
Man lyssnade på hjälpbehövande och stärkte deras röst
Coronasituationen ökade distansarbetet och vände
upp och ner på mötespraxis och metoder för intern
kommunikation. I projektet Gemensamma verktyg tog
man under året i bruk samarbetsplattformen Teams i
nästan alla enheter inom organisationen. Man planerade, testade och tog delvis i bruk gemensam dokumenthantering och informationsstyrning. Användningen av
videor och elektroniska formulär blev allt vanligare.
Röda Korsets ordinarie stämma ordnades decentraliserat på 11 orter via distansuppkoppling. När operationen Corona 2020 hade inletts, byggde Röda Korset
en modell för systematisk intern kommunikation för
anställda och frivilliga. I kommunikationen utnyttjades
även ett nytt system för lägesbild. Operationen skickade 12 nyhetsbrev till avdelningarnas nyckelfrivilliga. På
basis av en enkätundersökning och analys av operationens kommunikation med frivilliga följde man aktivt med det nydanande nationella nyhetsbrevet och
det utnyttjades inom den lokala frivilligverksamheten.
På den nya webbplatsen Corona 2020 samlade man å
andra sidan nationella frivilliganvisningar och verksamhetstips förknippade med coronaoperationen.
Tyngdpunkterna i verksamheten stärktes med
kampanjer, som anpassades till coronasituationen.

Vändagsveckan 10–16.2.2020
Under vändagsveckan diskuterades upplevelser och
effekter av ensamhet, nya frivilliga bjöds in och personer som önskade en vän informerades om vänverksamheten. Kampanjen bestod av evenemang som
avdelningarna ordnade, nationell och lokal kommunikation samt nationell marknadsföringskommunikation.
I samband med vändagskampanjen förnyades vänverksamhetens utseende och material. I kommunikationen utnyttjades de intervjuer om betydelsen av
vänskapen för de unga, som har hamnat att vara utan stöd från sina egna familjer, som forskningsprojektet ALL-YOU och De ungas skyddshus hade genomfört.
Kampanjen fick ett stort genomslag i tidningen Iltalehtis
Vänvecka. Under kampanjen samlade man in kontaktuppgifter till 5 000 som var intresserade av verksamheten.

Veckan mot rasism 16–22.3.2020
Kampanjen för den antirasistiska veckan inföll samtidigt med tidpunkten för då undantagstillstånden under
coronapandemin började gälla. Kampanjen genomfördes huvudsakligen i sociala medier. Delningsbilderna
”Var modig. Hata inte” och ”Endas tvätten sorteras
efter färg” var återigen Röda Korsets mest visade

JOONAS BRANDT

Under vändagsveckan diskuterades upplevelser av ensamhet, nya frivilliga bjöds in och personer som önskade en vän informerades om vänverksamheten.
Avdelningarna ordnade många slags evenemang i sina respektive områden.
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innehåll i sociala medier. Delningsbilden Var modig användes även under Black Lives Matter-diskussionerna.

med tv-kanalen Inez. Under september och oktober
genererade Hungerdagen mer än 2,07 miljoner euro.

Rödakorsveckan 4–10.5.2020

Insamlingen Jul i Sinnet 19.11–24.12.2020

Rödakorsveckan genomfördes på distans. Föräldrar i
barnfamiljer uppmanades att föra en säkerhetsrunda i
hemmet och man tipsade om checklistorna för hemmets
säkerhet, säkerhetstestet för barnfamiljer och den hjälparkurs för barnfamiljer som kommer att ordnas senare.

I insamlingen Jul i Sinnet, som genomfördes i ett samarbete mellan Röda Korset, Mannerheims Barnskyddsfond och Yle, samlade man in medel till matpresentkort
till mindre bemedlade barnfamiljer och väckte diskussion om barnfamiljsfattigdom. Insamlingsresultatet för
kampanjen uppgick till rekordhöga 2,33 miljoner euro. I
december delade man ut matpresentkort med ett värde på 50 euro till mindre bemedlade barnfamiljer. Man
delade ut totalt 25 000 presentkort, vilket var 4 000
fler än planerat. Kampanjen syntes till exempel i Yles
program Puoli Seitsemän (Halvsju).

Hungerdagen 24–26.9.2020
Hungerdagens bössinsamling ordnades under exceptionella omständigheter. I kampanjen lyfte man
främst fram livsmedelsförsörjning och södra Afrika, där fler än 45 miljoner människor lider av brist på
mat. Ytterligare viktiga delar av kampanjen var också
coronakliniken som grundades i Jemen, Röda Korsets
roll i bekämpningen av corona och bistånd i Finland vid
bränder. Som nya kanaler genomfördes ett samarbete med influencers på Instagram samt ett samarbete
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Andra kampanjer och temadagar

Utöver huvudkampanjerna fick villiga avdelningar praktiskt stöd och kommunikationsstöd i otaliga andra
kampanjdagar under året:
• Kampanjen Håll dig på benen, 13–26.1.2020
• Världshälsodagen 7.4.2020
Operation
Operaatio Hungerdagen
Nälkäpäivä
• Nationella olycksdagarna, fredagen den 13:e, det
Katastrofirahaston keräystuotot ja muut lahjoitukset vill säga 13.3 och 13.11.2020
• Internationella dagen för humanitärt arbete
2,4
2,07
19.8.2020
• Internationella första hjälpen-dagen 14.9.2020
• Drogförebyggande veckan, 2–8.11.2020
• Temavecka för landets närståendevårdare,
22–29.11.2020
• Internationella aidsdagen 1.12.2020
• Internationella volontärdagen 5.12.2020
2019

2020

EMILIA ANUNDI

Hungerdagens bössinsamling ordnades under exceptionella omständigheter. En av bössinsamlarna var Helsingforsbon Kimmo Juvas, som har deltagit i
insamlingen redan 22 gånger. Hungerdagen genererade mer än 2,07 miljoner euro till katastroffonden.
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Mänsklighet försvarades och pratades om
Röda Korset gav 15 utlåtanden om lagförslag och andra begäran av ministeriernas och riksdagens utskott,
deltog vid ministeriernas utfrågningar och utarbetade
aktuella ställningstaganden.
För att fira Röda korsets chef för internationellt
bistånd, Kalle Löövs pensionering och Hungerdagens
40-årsjubileum ordnades ett seminarium om framtiden för humanitär hjälp. Under coronapandemin medverkade Röda Korset även i statsrådets gemensamma
kampanj Finland fixar det.
Röda Korsets undervisningsmaterial digitaliserades till den nya tjänsten, som utnyttjades då undervisningen på skolorna övergick till distansundervisning.
Materialet uppdaterades och till tjänsten importerades bland annat nytt inlärningsmaterial med anknytning till Hungerdagen och Internationella aidsdagen.
Bortsett från mässan Educa genomfördes evenemangen och utbildningarna på distans: bland annat
ordnades skol- och läroanstaltsbesök, utbildning för
Läxhjälpen-handledare och seminariet för lärarstuderande på webben.

Man fortsatte med påverkanskommunikation
gentemot unga med temat att stödja ungas väg till
självständighet bland annat med influencers i sociala medier och genom att stödja unga i produktionen
av egna videor.
Den nationella kommunikationsutbildningen för
frivilliga fortskred när cirka 50 finskspråkiga frivilliga
kommunikationsutbildare utbildades inom två kommunikationsmoduler. Dessutom utsågs kontaktpersoner som ansvarar för samordningen av utbildningarna
i distrikten. Till följd av coronapandemin förflyttades
kommunikationsutbildningarna till webben och blev
nationella. Grunder i webbinariet om avdelningskommunikation hölls två gånger och utbildningen Avdelningarnas användning av sociala medier tre gånger
för sammanlagt 63 deltagare. Anordnare var i huvudsak frivilliga utbildare med stöd av centralbyråns
kommunikationsavdelning.
Med hjälp av avdelningarnas verksamhetsstöd testade man i utbildningarna ett samarbete med kommunikationsbyrån Kaiku Helsinki, som höll två praktiska

BENJAMIN SUOMELA

Röda Korsets inlärningsmaterial digitaliserades till den nya tjänsten, som utnyttjades aktivt då undervisningen på skolorna övergick till
distansundervisning. Den nya tjänsten för inlärningsmaterial presenterades i januari på Educa-mässan.
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Facebook-utbildningar. Utbildningen Inspiration till
kommunikation på Instagram genomförs 2021.
På förslag av Röda Korsets styrelse tilldelade republikens president 79 förtjänsttecken av guld, 141 av
silver och 259 av brons. Organisationens styrelse tilldelade 37 förtjänsttecken. Det av Röda Korsets styrelse
tilldelade förtjänsttecknet En humanitär handräckning gavs till Finlands grundskolelärare, som utvecklade nya sätt att möta eleverna, för att trygga deras
rätt att lära sig även under undantagsförhållanden.
Coronapandemin hade en central ställning i allt genomförande och all utveckling av extern och intern
kommunikation. Man utarbetade, testade och implementerade beredskapsplanen för kommunikationen.
Röda Korsets kommunikation var effektiv och flerkanalig. Centralbyrån skickade ut 44 pressmeddelanden till media och antalet medieträffar i den nya
mediauppföljningstjänsten uppgick till 10 156.
Av 18 undersökta organisationer fick Röda Korset
det bästa betyget i undersökningen Taloustutkimuksen Yritysviestintä 2020, som är riktad till leverantörer.
Av de undersökta organisationerna följde leverantörerna Röda Korsets externa kommunikation mest.

Röda Korset nådde ut till finländare på bred basis i sociala medier. Sociala medier fungerar som ett
kommunikationsredskap såväl landsomfattande som
lokalt. I Röda Korsets kanaler nådde den coronarelaterade kommunikationen ut bäst till folk. Den sammanräknade räckvidden för Facebooksidan samt
Instagram- och Twitterkontona uppgick till nästan 11
miljoner för hela året. På organisationens största kanal i sociala medier, Facebook, var den sammanräknade räckvidden över 8 miljoner och publiceringarna
fick 304 722 reaktioner.
På webbplatsen Rodakorset.fi publicerade man
under året 96 nyheter, som totalt hade 52 200 läsare. Dessutom producerades webbinnehåll för den nya
rodakorset.fi-webbplatsen på både finska och svenska. Dessutom publicerade man webbplatsen koronavirus.punainenristi.fi/sv/ med fokus på coronakrisen.
Antal följare:
Gillare av sidan på Facebook 107 458 (+1,66 %)
Twitter-följare 17 800 (+6,59 %)
Instagram-följare 13 600 (+32,04 %)

BENJAMIN SUOMELA

För att fira Röda korsets chef för internationellt bistånd Kalle Löövs (på bilden) pensionering och Hungerdagens 40-årsjubileum ordnades ett seminarium om
framtiden för humanitär hjälp.
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Attraktiv och förnybar frivilligorganisation
En bra plats för medlemmar, frivilliga och anställda
Nya frivilliga anmälde sig och kom med och fick särskilt delta i coronarelaterad hjälp. Under årets lopp registrerade sig fler än 5 400 personer intresserade av
frivilliguppdrag i tjänsten Oma Röda Korset. I mars anmälde sig fler än ett tusen nya hjälpare, som erbjöds
coronarelaterade biståndsuppgifter och som man delade information med.
Ett verktyg för självutvärdering utarbetades för avdelningarna. Med detta verktyg kan de självständigt
eller med stöd av distriktet utvärdera sin verksamhet
och utarbeta en utvecklingsplan. För att stärka stödet förnyades den nationella modellen för avdelningarnas fadderverksamhet.
Med stöd av Digia Oy utvecklades ett bra mottagande av nya frivilliga, så att man kan erbjuda rätt slags
verksamhet för dem som har anmält sig.
Utvecklingen av tjänsten Oma Röda Korset fortsatte och i projektet Vapaaehtoisuuden digitaalinen

ekosysteemi (frivillighetens digitala ekosystem) introducerade man avdelningarnas frivilliga till hur man
använder tjänsten. Man utarbetade ett verktyg för distrikten med vilket de kan söka efter frivilliga till olika slags uppgifter.
Under året anslöt sig 2 703 nya medlemmar till Finlands Röda Kors. Nya medlemmar kvarblir som medlemmar mycket väl: Av de nya medlemmar som anslöt
sig 2019, fortsatte 80,4 procent som medlemmar även
2020. I slutet av 2020 uppgick antalet medlemmar till
73 449. Med anledning av det låga antalet nya medlemmar sjönk dock medlemsantalet med tre procent
gentemot föregående år. Antalet medlemmar under
29 år sjönk med 11,5 procent. Västra Finlands distrikt
med tillhörande avdelningar var mest framgångsrika
i medlemsvärvningen. Dess medelesantal sjönk endast 1,2 procent.

JOONAS BRANDT

Röda Korset har från början av undantagsförhållandena orsakade av corona erbjudit hjälp att sköta ärenden. Niko Lavikainen, frivillig vid Södra Helsingfors
avdelning, skötte Seija Sirens matinhandling i Brobacka i april 2020.
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Fungerande avdelningar tar hand om varje frivillig
Utbildningarna för frivilliga flyttades i stor utsträckning till nätet. Webbutbildningarnas helhet utvidgades
snabbt, vilket gjorde det möjligt för frivilliga att delta
oavsett plats och verksamhetsområde. Webbutbildningen Tervetuloa yhteiseen tarinaan (Välkommen till
vår gemensamma berättelse) förnyades och introduktionen av nya frivilliga digitaliserades.
Samarbetet med skolor och läroanstalter fortsatte. I synnerhet utvecklades en lärarportal riktad till
skolorna, i vilken man importerade material om Röda
Korsets verksamhet. Med hjälp av den kan man dela information om Röda Korset och humanitära rättigheter samt berätta för unga om möjligheterna till
frivilllighet.

Frivilliguppgifternas riktade erbjudande om olika
uppgifter för dem som är intresserade utvecklades
med gemensamma krafter. Samarbetet med De ungas skyddshus stärktes, bland annat genom att erbjuda unga uppgifter som frivilliga på webben.
Samarbetet mellan avdelningarna blev tätare. Det
skapades även virtuella verksamhetsgrupper som
överskred avdelningsgränserna. Gruppen Klimatpåverkarna samlade stora mängder aktiva ungdomar
från olika håll i landet till att agera och utveckla ett
nytt sätt att påverka.
Jäsenmäärä
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Gruppen Klimatpåverkarna samlade stora mängder aktiva ungdomar från olika håll i landet till att utveckla ett nytt sätt att påverka. Milja von Lerber (t.v.),
Ida Herranen och Pyry Jumppanen tror att verksamheten och gemenskapen är den bästa medicinen mot klimatångest.
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Transparens i beslutsfattandet och god
förvaltning tryggar pålitliga biståndsinsatser
Utredning av forsknings- och utvecklingsprojekt
Under 2020 fokuserades Röda Korsets utvecklingsprojekt i lång utsträckning på att göra verksamhetsmiljön
smidigare. Organisationen utarbetade gemensamma
principer för digitalisering, utvecklingschefen för de
digitala tjänsterna inledde sin tjänst, digiarbetsgruppen inledde verksamheten och arbetet med digitaliseringen av organisationens tjänster inleddes i enlighet
med utvecklingplanen. Förnyandet av den externa
webbplatsen avslutades så att den nya webbplatsen
kunde lanseras genast i början av 2021.
Arbetsrutinerna byttes mot distansarbete och övergick till Microsoft Office 365-webbmiljön nästan helt
på bara några veckor. Projektet Gemensamma verktyg, som förbättrar organisationens interna kommunikation och verktyg för samarbete, bland annat genom
att utveckla ledningsgruppens och styrelsens hantering och arkivering av beslutsdokument. Förnyande av
CRM-systemet startades och förbättringen av systemet
för vänförmedling fortsatte. Användningen av programmet PowerBI för medlemsutveckling och rekryteringen av nya frivilliga för effektivisering av uppföljningen
framskred.
Inom stödtjänsterna testade och valde man ut
ett bokföringsprogram som erbjöds till avdelningarna. Målet är att få minst 80 procent av avdelningarna
till ett gemensamt bokföringsprogram före slutet av
stämmoperioden.
Organisationsinternt samarbete mellan olika organisationsenheter främjades genom att i verksamheten
i Finland implementera en ny samarbetsmodell för cen-

tralbyrån och distrikten. Centralbyråns enheter för inrikeslinjen organiserades för att stödja förändringen.
Blodtjänst bedrev omfattande forskningsverksamhet. Under året medverkade Blodtjänsts forskare i 18 referentgranskade vetenskapliga publikationer
och fick utomstående konkurrensutsatt forskningsfinansiering om 1,1 miljoner euro.
Riktlinjen för dataskydd uppdaterades så att den
bättre motsvarar behoven hos en stor organisation.
Riktlinjen stöder triangelavtalet mellan centralbyrån,
distrikten och avdelningarna, där man separerar instansernas ansvarsområden och definierar roller.
Riktlinjen och triangelavtalet behandlas vid distriktens
och avdelningarnas styrelsemöten. Före slutet av året
hade 10 distrikt och 143 avdelningar anmält behandlingen. Utöver uppdateringen av riktlinjen förbättrades dokumentationen förknippad med hanteringen
av personuppgifter och man satsade på utbildning av
personalen i dataskyddsfrågor.
Med anledning av dataläckage som inträffat i världen och upprepade försök till phishing fäste man
ännu mer uppmärksamhet vid utvecklingen av organisationens dataskydd. Man startade flera projekt
beträffande dataskydd. Det viktigaste projektet är
dataskyddsriktlinjerna, som bearbetas tillsammans
med CGI. Även användarnas identifiering i flera steg
framskred nästintill till implementeringsskedet och
ändringar med anknytning till dessa projekt kan ses
under 2021.

Ledning av arbetsförmågan i fokus inom personalutvecklingen
Årsverken
inom centralförvaltningen
Keskushallinto
työvuodet
1000

Coronapandemin påverkade personalarbetet på flera sätt. Från mars månad arbetade alla i huvudsak
på distans. Man följde med coronasituationen noggrant och anvisningarna till personalen uppdaterades fortlöpande. Till följd av corona var man under
våren tvungen att tillfälligt permittera nästan alla F2F-medelinsamlare, anställda i Kontti-kedjan och
personalen i lunchrummet.
Man hade nytta av personalavdelningens beredskapsplan i början av epidemin, men man hade inte
beredskap för distansarbete på heltid. Röda Korsets personal uppvisade flexibilitet och utomordentlig anpassningsförmåga.
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Inom hälsofrämjande ledarskap implementerade man användningen av Sirius, ett ledningsverktyg
för arbetsförmåga, startade en chefsutbildning beträffande ledning av arbetsförmåga och utvecklade
styrgruppsverksamheten och samarbetet med företagshälsovården och försäkringsbolaget Ilmarinen.
Chefernas och arbetarskyddsfullmäktiges kompetens
ökades med webbutbildningar inom arbetssäkerhet.
För att stödja personalens välbefinnande erbjöd
man som nyhet pausgymnastikprogrammet Break
Pro, en mindfulness-stund varje vecka och en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete i hemmet.
Kompetensen utvecklades med webbaserade utbildningstillfällen. Man utnyttjade i större utsträckning av utomstående aktörer erbjudna webbaserade
självstudieutbildningar, till exempel gällande datasäkerhet och-skydd, distansledarskap och att agera i
förändringar. I organisationsändringarna och änd-

ringarna i verksamhetssättet stödde personalavdelningen den inre riktlinjen.
Till höstens största insatser hörde beredningen av
Västra Finlands distrikt som kund till stödtjänsterna.
I början av 2021 var Röda Korsets alla 12 distrikt löneadministrationens kunder.
Inom löneadministrationen ändrades verksamhetssätten förutom av distansarbetet även av inkomstregisterkraven. I brist på myndighetsanvisningar utgjordes
hörnstenarna i lärande i arbetet av oförtruten vilja att
lära sig och att lösa saker och ting tillsammans.
Personalsystemet Mepco utvecklades så att det
motsvarade organisationens behov, bland annat med
beaktande av semesteruppföljningen.
Inom stödsysselsättningen gav man stöd, handledning och rådgivning i anställningsfrågor samt om
anpassning av verksamheten till de av corona orsakade undantagsförhållandena.

Effektiv medelinsamling tryggade hjälparbetet
Vad gäller medelinsamlingen var 2020 ett lyckat år, trots
att coronapandemin påverkade även den. Företagens
och privatpersonernas vilja att donera ökade, men samtidigt försvårades de traditionella sätten att samla in
och donera medel. I fortsättningen måste mer uppmärksamhet fästas vid mångsidiga kanaler för medelinsamling och sätt att donera.
Med anledning av coronasituationen var antalet
bössinsamlare under Hungerdagen betydligt färre än

vad vi är vana vid att se. Via den digitala bössinsamlingen donerades ändå betydligt mer än under tidigare år. Utbildningar för frivilliga genomfördes i form av
nationella distansutbildningar.
Rekryteringen av månadsgivare fortsatte trots de utmaningar som coronapandemin utgjorde och den genererade 6,9 miljoner euro. Röda Korset fick totalt 4 411 nya
månadsgivare. Stödet för verksamhet i Finland ökade i
popularitet: 15 procent av givarna valde det alternativet,

EMILIA ANUNDI

Medelinsamlingen ansikte mot ansikte fortsatte när coronasituationen så tillät och med beaktande av säkerheten. Medelinsamling ansikte mot ansikte är
också ett bra tillfälle att berätta om organisationens verksamhet och värden för dem man möter.
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medan 34 procent valde katastroffonden som donationsobjekt. Fler än hälften valde 50/50-donationen.
Man implementerade MobilePays återkommande betalning som ett nytt betalningsalternativ för månadsgivare. Mer uppmärksamhet fästes vid att välkomna de nya
månadsgivarna och att berätta om det hjälparbete som
bedrivs med hjälp av givarnas bidrag. Till exempel ringde man upp månadsgivare och tackade dem per telefon.
Testamentsdonationerna var fortsatt en viktig donationsform. I början av året hann man ordna ett informationstillfälle gällande testamentsdonationer.
Marknadsföringen gällande testamentsdonationer
fokuserades kraftigt på tryckt marknadsföring.
Företagspartner stödde Röda Korsets verksamhet på
många sätt, både med monetära donationer och till exempel som Ikea gjorde, i form av varudonationer. Vår långvariga samarbetspartner LokalTapiola gjorde det möjligt
för oss att utveckla vänverksamheten samt donerade en
miljon euro till coronaarbetet. Vid sidan av LokalTapiola
stöddes Röda Korsets coronaarbete även av många an-

dra företag, såsom Huhtamäki, Coca-Cola-stiftelsen och
Wärtsilä. Partnerskapet med Tokmanni fortsatte beträffande arbetet som lindrar ensamhet samt Hungerdagen.
Accentures stöd styrdes till De ungas skyddshus. I cyklingskampanjen Kedjereaktion trampade rekordmånga
311 företagslag mot klimatförändringen.
Nyckelringstjänsten Bumerang utvecklades genom
att förnya nyckelringen och förtydliga återlämningsprocessen. Arbetet med att förnya Röda Korsets webbutik fortsatte. Direktpostningarna mot vederlag av
julkalendrar, vändagskort och Suurarpa genererade
totalt 1,1 miljoner euro till arbetet i Finland. Distriktens direktutskick av julkort till medlemmarna genomfördes i samarbete och de goda intäkterna kvarblev i
sin helhet hos distrikten.
Den nya lagen om penninginsamlingar vann laga
kraft i mars. Anvisningarna uppdaterades till att motsvara den nya lagen om penninginsamlingar och de
uppdaterade reglerna för katastroffonden, och om
detta informerades vid distrikten och avdelningarna.

Stabil ekonomi och riskhantering
Trots att corona lade an sin ton på året, står Röda Korsets ekonomi på en stabil grund. Centralförvaltningens resultat för 2020 var 0,3 miljoner euro som utvisar
underskott. Verksamhetens underskott påverkades av
underskottet i centralbyråns driftsekonomi, placerings-

verksamhetens lägre avkastning än vad som hade budgeterats och de ekonomiska effekterna av pandemin.
Under året syntes corona ekonomiskt i en minskning av användningen av sjukhusens blodtjänstprodukter samt en minskning av Kontti-kedjans

MARJAANA MALKAMÄKI

Under året fick Röda Korset aktivt stöd av företag i sitt arbete mot corona. Med donerade medel från Coca-Cola införskaffades hygienförpackningar,
som bland annat innehöll duschtvål, schampo och tandkräm.
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omsättning och resultat med anledning av stängningen av verksamhetsställen. Å andra sidan ökade pandemin medelinsamlingens intäkter i form av ökade
donationer till organisationens coronaarbete. Allt resande minskade till följd av pandemin och detta genererade kostnadsbesparingar vid sidan av lägre premier
i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Or-

ganisationens ICT-miljö möjliggjorde omfattande distansarbete utan väsentliga investeringar.
Organisationen agerade i enlighet med budgeten
som godkänts av styrelsen. Coronaarbetet betonade verksamheten och användningen av resurserna på
det sätt som behoven förutsatte.

Pandemin betonade betydelsen av riskhantering och beredskap
Undantagsåret 2020 påvisade hur risker som har väsentliga effekter, men där sannolikheten för dem är
förhållandevis liten, lätt blir förbisedda inom riskhanteringen. Organisationens riktlinjer för riskhantering
uppdaterades på basis av resultaten av utvärderingen
som gjordes i början av året.
Riskhanteringssystemet i enlighet med riktlinjerna utvecklades. Som stöd i riskhanteringen skapades
ett enhetligt verktyg och genomförandet av riskhanteringsprocessen preciserades till att stödja tidsplaneringen för organisationens verksamhet och den
ekonomiska planeringsprocessen. De nya verksamhetsmodellerna implementeras under 2021.
Ett gott rykte och finländarnas förtroende för Röda Korset utgör fortfarande centrala utgångspunkter
för organisationens verksamhet. Enligt undersökningsresultaten håller ryktet och förtroendet fortsatt
en god nivå. Trots dessa åtgärder har man inte hittat

någon lösning på den sjunkande utvecklingstrenden
för antalet medlemmar och frivilliga.
Genom att utveckla frivilligverksamhetens datasystem har man fått tillgång till mer exakt information
för inriktningen av åtgärderna, men för att få till stånd
permanenta resultat krävs förändringar i verksamhetssätten. Röda Korset måste öka samarbetet ytterligare såväl internt som med externa intressenter.
Under den begynnande stämmoperioden förutsätter den ekonomiska situationen för Finlands Röda
Kors åtgärder för att balansera ekonomin samtidigt
som verksamheten ur perspektivet för medelinsamling och extern finansiering blir mer utmanande. En
ansenlig del av organisationens verksamhet i Finland
finansieras med understöd. Risker förknippade med
placeringsverksamheten hanteras tillsammans med
externa kapitalförvaltare.

Bedömning av den kommande utvecklingen
Inom den närmaste framtiden kommer Finlands Röda
Kors roll som beredskapsorganisation som stöder myndigheterna vara central i stärkandet av hälsosäkerheten,
att klara sig i vardagen och i kommunernas organisation
av vaccineringarna. Samtidigt bereder man sig på att klara
av de svårigheter som coronakrisen har orsakat. Behovet
av mathjälp och annan materiell hjälp ökar, ensamhet och
ojämlikheter ökar och svårigheterna hopar sig för dem
som redan befinner sig i en mer sårbar ställning.
Hjälp kommer att behövas under en lång tid. Röda Korset måste ha förmåga att svara på dessa behov överallt
i världen. Målen som definierats i organisationens verksamhetsriktlinjer har visat sig vara aktuella och korrekta.
Finlands Röda Kors interna samarbete och samverkan med andra organisationer och myndigheterna
betonas då behovet av hjälp ökar på flera delområden i samhället. Medborgarnas ökade aktivitet kräver
en förstärkning av Röda Korsets verksamhetskultur.
Man måste öka öppenheten och förmågan att arbeta i nätverk samt erbjuda plattformar för frivilligverksamhet till dem som är intresserade av verksamheten.
Sätten att utföra arbetet förändras. Röda Korsets
arbete och frivilligverksamhet ordnas i allt större ut-

sträckning på webben och med hjälp av distansuppkopplingar. Detta kräver nya slags färdigheter och
förmåga att anpassa sig till olika sätt att samarbeta.
Även organisationernas offentliga finansiering förändras. Finansieringen ökar inte i takt med att behoven ökar och för att genomföra ansvarigheten krävs
fler administrativa uppgifter. Det blir allt viktigare att
påvisa effekten av finansieringen. Det står ännu inte
klart hur man ska lösa det av epidemin orsakade ökade behovet av hjälp i Finland och internationellt. Man
strävar efter att trots de kommande förändringarna
garantera en hållbar finansieringsgrund för Röda Korsets verksamhet med programmet för balansering av
ekonomin.
Den nya verksamhetsmiljön medför dock även
möjligheter. Digitaliseringen av verksamheten sker i
en rasande fart och det öppnar upp dörrar för nya aktörer för vilka webben är en naturlig plats att visa sin
vilja att hjälpa till på.
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Offentlig finansiering 2020

Finlands Röda Kors verksamhet i Finland och utomlands finansieras
med offentliga medel. Betydande strategiska samarbetsparter är
bland annat utrikesministeriet och STEA.
2020

2019

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)
Vi klarar oss tillsammans – trygg vardag och krishjälpsberedskap
Frivilliga räddningstjänsten
Programmet för hälsofrämjande arbete
Stödverksamhet för närståendevårdare
Finlands Röda Kors verksamhet vid De ungas skyddshus
(Helsingfors, Vanda, Esbo, Tammerfors, Åbo)
Invandrarprogrammet
Papperslösa och Röda Korset
Frivillighetens digitala ekosystem
Del av gemenskapen och samhället!
Förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden
Hemstigen. Stödjande av unga vuxna till självständigt boende
Vi ses i byn!
Kompiskunskaper
Allmänt stöd
STEA totalt

364 444 €
298 274 €
160 000 €
190 000 €
100 000 €
388 000 €
298 568 €
275 741 €
364 000 €
5 032 093 €

364 000 €
4 786 784 €

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

1 141 800 €

1 181 000 €

707 000
324 742
527 324
1 034 000

€
€
€
€

Regionförvaltningsverket
Förebyggande av ungas ensamhet på webben (2018–2019)
Mottagningscentralernas motionsprojekt
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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78 000
708 000
324 742
527 324
1 034 000

€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€

26 000 €
42 000 €
68 000 €

225 965 €

275 222 €

97 000 €

78 000 €

Undervisnings- och kulturministeriet
Ungdomsverksamhet

2020

2019

110 000 €

110 000 €

Social- och hälsovårdsministeriet
Kampanjen Sommargummi
Studiecentralen Sivis
Utbildning

25 000 €

88 993 €

179 890 €

149 599 €

223 000 €

65 000 €
21 620 000 €
21 685 000 €

65 000 €
19 289 765 €
19 354 765 €

179 750 €

159 750 €

103 050 €
60 915 €
163 965 €

103 140 €
61 815 €
164 955 €

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

1 800 000 €

5 042 357 €

Offentlig finansiering totalt

30 674 165 €

31 808 473 €

Arbets- och näringsministeriet
Stöd för integration
Utrikesministeriet
Humanitär rätt
Internationell verksamhet
Utrikesministeriet totalt
Europeiska unionen
Frivilliga inom oljebekämpningen (2019–2021)
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Stödja ungas psykiska välbefinnande (STEA)
Stödja ungas psykiska välbefinnande (ME-stiftelsen)
Föreningen för Mental Hälsa i Finland totalt
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Utredning av användningen av självtäckande fonder 2020
1. Antti Ahlströms fond
Fondens användningsändamål: Efter eget gottfinnande hjälpa sjuka och
hjälpbehövande
Användning 2020
Samordning av den sociala verksamheten
• Självfinansieringsdelen för det STEA-finansierade projektet Vi ses i byn!
Stödjande av ensamma äldre med svag funktionsförmåga som bor i
glesbygden samt stärkande av deras resurser med hjälp av mötesplatser.
• Samordning av den sociala verksamheten. Planering, utveckling och
samordning av vänverksamhet. Personalkostnader, material och tryckt
material, kommunikation och utbildningar.

6 822 €

75 000 €

Samordning av det hälsofrämjande arbetet
• Självfinansieringsandel för det STEA-finansierade programmet för
hälsofrämjande arbete. Man genomför ett hälsofrämjande projekt.

13 841 €

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

34 714 €

Stödverksamhet för närståendevårdare
• Självfinansieringsandel av det STEA-finansierade riktade stödet för
Stödverksamhet för närståendefamiljer. Stöd för närståendevårdarfamiljer
med hjälp av frivilligverksamhet, i sju distriktsområden.
Fonden totalt

9 198 €

139 575 €

2. Olga och Jalmari Välimaas fond
Fondens användningsändamål: åldrings- och vänverksamhet
Användning 2020
Fängelseverksamhet
• Fängelseverksamhetens utvecklingsprojekt, utökning av verksamheten,
utveckling och utveckling av gemenskapsorienterad verksamhet i Finland.
Personalkostnader.
• Utveckling av vänverksamheten. Utveckling av vänförmedlingen.
Systemkostnader.
Fonden totalt
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23 176,00 €

10 536,00 €

33 712,00 €

3. General Mannerheims och friherre von Troils fond
Fondens användningsändamål: Finlands Röda Kors verksamhet under krig och
fred
Användning 2020
FRK Första hjälpen-gruppverksamhet
• Första hjälpen-gruppverksamhet.

120 000 €

4. Minna Emilia Frisks fond
Fondens användningsändamål: Hjälp till krigsblinda
Användning 2020
Bidrag till fem krigsblinda i samarbete med De krigsblinda rf.

24 000 €

5. Bröderna Markus och Henry Schatelowitz fond
Användningssyfte: Hjälp till krigsinvalider i Helsingfors
Användning 2020
Ingen användning

6. Dahlströms fond
Användningssyfte: Överföring till katastroffonden eller användning till annat
aktuellt ändamål som stöds i enlighet med FRK:s styrelses övervägande
Användning 2020
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 handleda frivilliga i avdelningarna. Tjänsterna
byggs på systemet Oma Röda Korset. I projektet utvecklas dessutom
webbfrivilligverksamheten och informationsinsamlingen.

6 051 €

• Överföring av bas- och rörelsekapital till katastroffonden.

487 944 €

Fonden totalt

493 995 €

Alla fonder totalt:

811 282 €
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Balansräkning

Finlands Röda Kors
Centralförvaltningen
BALANSRÄKNING
AKTIVA

31.12.2020

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

4 214 784,23

84 093,96
1 843 950,20
2 392 680,38
1 595 259,44

Anläggningstillgångar, värdepapper

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

31.12.2019

2 317 065,30

84 093,96
1 990 811,09
2 138 075,86
5 915 983,98

2 915 610,10

4 346,87

56 140,96
2 500,00
109 491 097,95

1 912 757,79
894,64

7 128 591,01
1 370 013,45

109 549 738,91

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

104 758 801,88

1 913 652,43

5 489 419,99
28 975,98

5 518 395,97

RÖRLIGA AKTIVA
Andelar i företag inom samma koncern
Varor

9 941 053,41

9 461 715,65

Fordringar
Långfristiga
Övriga fordringar

1 423 777,22

1 045 764,15

Kortfristiga
Kundfordringar hos företag inom samma koncern
278 601,77
Kundfordringar
6 422 493,16
Övriga fordringar
5 869 192,13
Resultatregleringar
4 118 931,16

16 689 218,22

Kassa och banktillgodohavanden

32 648 044,83

36 478 366,06

182 300 600,10

182 792 166,83

AKTIVA
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TOTALT

434 738,84
5 040 238,67
5 366 590,86
3 871 884,99

14 713 453,36

PASSIVA
EGET KAPITAL
Bundna fonder
Bundna och självtäckande fonder
Katastroffonden
Övriga fonder
Blodtjänsts forskningsfond
Samarbetsfonden

4 788 423,23
26 740 255,98

31 528 679,21

5 394 699,50
25 015 625,06

30 410 324,56

23 546 309,70
5 017 896,75

28 564 206,45

23 546 309,70
5 017 896,75

28 564 206,45

Vinst från tidigare räkenskapsperioder84 774 211,50
Räkenskapsperiodens under-/överskott -320 755,27

84 453 456,23

49 726 626,21
35 047 585,29

84 774 211,50

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån från finansinstitut

3 000 000,00

3 500 000,00

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

TOTALT

500 000,00
1 810 577,99
3 889 460,14
653 837,85
5 645 558,28
9 925 334,72
12 329 489,23

34 754 258,21
182 300 600,10

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
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Finlands Röda Kors
Centralförvaltningen
RESULTATRÄKNING
1.1–31.12.2020

1.1–31.12.2019

Ordinarie verksamhet
Intäkter

110 361 100,58

109 150 796,30

Kostnader
Lönebikostnader
Avskrivningar
Övriga utgifter
Katastroffonden täcks

-45
-2
-83
10

-45
-2
-77
8

Över- eller underskott från ordinarie verksamhet

-11 001 840,48

-7 779 259,35

Donationer, katastroffonden
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

13 698 872,21
297 771,00
8 474 640,11

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

Insamlingskostnader, katastroffonden
Övriga utgifter

-1 062 990,73
-3 148 688,49

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

18 259 604,10

16 533 901,62

9 941 769,94
-6 146 372,26

38 398 622,90
-1 526 266,73

3 795 397,68

36 872 356,17

364 000,00

364 000,00

11 417 161,30

45 990 998,44

-11 856 162,39
118 245,83

-10 473 175,23
-470 237,92

-320 755,26

35 047 585,29

575
559
847
619

465,97
925,00
025,20
475,11

875
069
869
884

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

Medelinsamling

Över- eller underskott från medelinsamlingen
Placerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Över- eller underskott från placeringsverksamheten

Allmänt understöd
Räkenskapsperiodens resultat
Katastroffonden, överföring
Självtäckande fonder, överföring
Räkenskapsperiodens under-/överskott
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FINANSIERINGSANALYS
Verksamhetens kassaflöde
Den ordinarie verksamhetens kassaflöde
Intäkter från ordinarie verksamhet
Kostnader för ordinarie verksamhet
Förändring 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

2020

110 361 100,58
-131 973 306,98

109 150 796,30
-125 814 819,61

-2 270 727,19
-378 013,07

-1 216 867,87
194 199,13

2 078 856,46
2 559 925,00
-511 411,72
-4 186 256,89
-24 319 833,81

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

22 471 283,32
-4 220 788,41

22 295 230,03
-5 761 328,41

241 067,38

-83 864,33

-69 095,68
32 073,96
18 454 540,57

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

Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i anläggningstillgångar
Anskaffningar av anläggningstillgångar
-3 199 720,98
Försäljning av anläggningstillgångar
96 000,00
Ändring av pågående anläggningstillgångar
1 320 350,66
Investeringar i placeringstillgångar
Intäkter från ränte-, dividend- och andra placeringstillgångar
3 232 509,52
Placeringstillgångarnas utgifter
-5 593 574,00
Beviljade kapitallån
0,00
Förändring av kortfristiga
räntefria fordringar
54 203,05
Placeringstillgångens inköp
-85 104 725,87
Placeringstillgångens försäljning
89 950 913,20
Kassaflödena för investeringarnas del
755 955,58
Kassaflöde för finansieringen
Låneuttag
Låneamorteringar
Återbetalning av lån
Organisationskonto
Kassaflödena för finansieringens del

2019

-2 219 047,23
-96 983,54
4 164 706,50
-1 526 266,73
0,00
-23 703,08
-82 174 860,26
104 917 484,67
23 041 330,33

0,00
-861 535,92
0,00
1 748 471,02
886 935,10

4 000 000,00
-28 000 000,00
0,00
-2 412 800,97
-26 412 800,97

364 000,00

364 000,00

Kassaflöde totalt

-3 858 402,56

1 414 154,29

Penningmedel 1.1
Förändring av penningmedel
Penningmedel 31.12

36 507 342,04
-3 858 402,57
32 648 939,47

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

Allmänt stöd
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FINLANDS RÖDA KORS
CENTRALFÖRVALTNINGEN
NOTER TILL BOKSLUTET 31.12.2020
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.
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 2020 betalat ut fondutdelningar från självtäckande fonder.
Under 2020 har en del av fonderna som tidigare behandlats som självtäckande fonder enligt beslut fattat av regeringen flyttats
till bundna fonder, men inte som självtäckande fonder. Dessutom har Inez och Arthur Dahlströms fond anslutits
som en del av katastroffonden
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 procent 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.

Covid-19
Under våren 2020 inledde Finlands Röda Kors operationen Corona, i vilken man stöder människor som
under eller till följd av coronapandemin har hamnat i en mer sårbar ställning än tidigare. Finlands Röda Kors har under
2020 fått understöd och donationer till stöd för verksamhet relaterad till pandemin till ett värde om 1 771 941,81 euro
från olika företag och privata donatorer till katastroffonden för verksamhet i såväl Finland som internationellt.
Understöds- och donationsmedel har under 2020 använts till ett belopp om 1 054 137,61 euro. En del av donationerna
har överförts till Finlands Röda Kors distrikt och avdelningar som stöd för verksamheten.
Verksamheten fortsätter ännu och avsikten är att resterande donationsmedel ska användas under 2021.
Andra kostnader relaterade till Finlands Röda Kors egentliga verksamhet 2020
än kostnader relaterade till operationen Corona har varit delvis lägre, eftersom man var tvungen att ställa in en del av
de utbildningstillfällen och andra evenemang som Finlands Röda Kors hade planerat, eller ordna dem digitalt. Under 2021 fortsätter
Finlands Röda Kors bedriva sin verksamhet och ordna både evenemang och utbildningar i enlighet med myndighetsbestämmelser
och inom av dem tillåtna restriktioner. Alternativa verksamhetsformer genomförs i mån av möjlighet. Om pandemin blir långvarig,
kan det ha en betydande inverkan på organisationens intäkter och möjligheterna att ordna verksamheten.
Återvinningsvaruhusen Konttis butiker stängdes i mars månad för kunder till följd av coronapandemin och
öppnades på nytt förs i början av juni. Pandemin påverkar även verksamheten för medelinsamlingen som bedrivs ansikte mot ansikte.
Med anledning av dessa skäl var en del av personalen vid Kontti-varuhusen och i medelinsamlingens verksamhet som bedrivs
ansikte mot ansikte samt även i personalrestaurangerna permitterade under 2020.
Lagen om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare
för perioden 1.5–31.12.2020 minskade lönebikostnaderna för Finlands Röda Kors. Den temporära sänkningen av
försäkringsavgiften var 2,6 procent av lönerna som utbetalades under den aktuella perioden.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

2020

2019

110 361 100,58

109 150 796,30

685 686,13
236 781,98
922 468,11

895 506,02
367 195,79
1 262 701,81

666 284,52
1 147 780,38
1 814 064,90

794 477,36
1 511 299,25
2 305 776,61

616 975,58
120 000,00
-154 621,21

590 617,89
68 573,63
-383 883,28

1 481 632,88
165 634,89
1 647 267,77

1 417 810,23
167 601,40
1 585 411,63

650 117,66
1 956 631,13
2 606 748,79

683 931,81
1 766 179,31
2 450 111,12

1. Ordinarie verksamhet
Intäkter totalt för ordinarie verksamhet
Beredskapsverksamhet i Finland
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks ur bundna fonder
Beredskapsverksamhet i Finland totalt

Välbefinnande- och hälsoverksamhet
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks ur bundna fonder
Täcks med öronmärkta donationer
Välbefinnande- och hälsoverksamhet totalt

Migrationsarbete
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks med öronmärkta donationer
Migrationsarbete totalt

Organisationsutveckling
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
Täcks ur bundna fonder
Täcks med öronmärkta donationer
Organisationsutveckling totalt
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113
173
114
-558

436,86
286,44
467,44
290,28

3
157
74
-628

817,83
330,04
616,29
935,33

695 257,59
373 707,68
1 068 965,27

606 535,22
502 536,34
1 109 071,56

439 940,57
736 179,73
1 176 120,30

519 684,32
758 053,90
1 277 738,22

39 652,05
0,00
-67 502,98

30 298,92
49 000,00
-89 367,74

232 469,36
98 497,05
330 966,41

260 334,01
75 871,82
336 205,83

635 391,55
663 661,29
1 299 052,84

662 578,74
645 025,97
1 307 604,71

22
6
46
-893

446,04
051,31
342,56
246,52

0,00
6 300,60
-965 098,28

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

Skyddshus
Intäkter
STEA-intäkter
Kommunala understöd
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Täcks ur katastroffonden
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

Blodtjänst
Intäkter
Omsättning
Verksamhetens övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Material och tjänster
Hyror
Avskrivningar
Övriga utgifter
Utgifter totalt
Blodtjänst totalt

21 391 905,83
7 917 999,82
29 309 905,65

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

5 904 921,63
33 022 777,15
38 927 698,78

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

9 723 681,06
0,00
105 887,93

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

1 489 639,67
1 123 965,83
97 034,18
2 710 639,68

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

2 695 673,60
703 719,53
3 399 393,13

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

56 064,80
240 348,26
-392 340,39

0,00
46 422,83
-559 043,85

12 172
638
159
12 970

429,30
876,86
280,83
586,99

14 948
869
182
15 999

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

4 431 736,47
5 193 558,59
0,00
6 537,77
1 112 918,05
10 744 750,88
2 225 836,11

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

57 236 556,16
2 655 879,31
59 892 435,47

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

24 488
14 685
4 710
2 111
14 017
60 013
-121

24
14
4
1
13
59
3

699,68
717,95
391,40
762,93
184,31
756,27
320,80

048
967
705
700
941
363
449

049,85
286,43
889,81
993,48
182,51
402,08
968,48
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Centralbyråns tjänster
Intäkter
STEA-intäkter
Övriga intäkter
Intäkter totalt
Kostnader
Lönebikostnader
Avskrivningar
Övriga utgifter
Utgifter totalt

290 992,66
1 216 872,53

292 797,50
1 739 290,02

1 507 865,19

2 032 087,52

5 662
414
6 624
12 701

700,31
061,26
564,74
326,31

6 316
337
6 322
12 977

464,96
764,58
786,16
015,70

Täcks ur katastroffonden
Centralbyråns tjänster totalt

47 218,72
-11 146 242,40

0,00
-10 944 928,18

Över-/underskott från ordinarie verksamhet

-11 001 840,48

-7 779 259,35

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

56
1 417
3
1 402
6 687
374
9 941

552,66
292,95
123,92
814,14
417,36
568,91
769,94

187
2 082
151
25 917
9 733
325
38 398

119 505,25
4 144 250,39
1 882 616,62
6 146 372,26
0,00
6 146 372,26

168
238
1 118
1 526

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

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

3 795 397,68

36 872 356,17

297 864,25
933 689,00
1 231 553,25

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

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

69
33
78
7
187

000,00
250,00
296,20
300,00
846,20

69
50
62
57
239

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

37 930
62
6 170
1 411
45 575

193,11
741,37
940,53
590,96
465,97

36 959
127
7 478
1 310
45 875

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

5. Lönebikostnader totalt
Löner
Arvoden
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Resultaträkningens lönebikostnader
Genomsnittlig mängd personal
Centralbyrån
Skyddshus
Kontti-verksamhet
Blodtjänst
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213
71
85
423
792

214
68
80
425
787

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

2 317
3 935
-534
5 717
-1 502
4 214

2020

2019

065,30
074,28
751,81
387,77
603,54
784,23

1 951 480,57
1 507 408,07
-32 095,00
3 426 793,64
-1 109 728,34
2 317 065,30

1 990 811,09
0,00
1 990 811,09
-146 860,89
1 843 950,20

Maskiner och inventarier
Utgiftsrest 1.1.
Ökningar
Utgiftsrest före avskrivningar
Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan
Under-/överskott utgifter 31.12.

2
1
3
-1
2

138
399
537
144
392

075,86
028,83
104,69
424,31
680,38

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
Utgiftsrest 1.1.
Ökningar
Avdrag
Under-/överskott utgifter 31.12.

2
3
-5
1

915
875
196
595

610,10
937,23
287,89
259,44

Placeringsfastigheter
Utgiftsrest 1.1.
Utgiftsrest före avskrivningar
Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan
Överlåtelse
Under-/överskott utgifter 31.12.

1 885
221
2 107
-116
1 990

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

2 449
513
2 962
-824
2 138

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

2
1
-1
2

818
372
275
915

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

704 114,59
704 114,59
0,00
-704 114,59
0,00

Räntefonder
Gängse värde
Upphandlingsvärde
Skillnad

54 796 444,50
53 365 391,51
1 431 052,99

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

Aktier och aktiefonder
Gängse värde
Upphandlingsvärde
Skillnad

46 729 169,69
39 399 582,91
7 329 586,78

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

101 525 614,19

96 039 621,34

8 760 639,77

9 749 685,03

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

Gängse värde totalt
Placeringstillgångarnas gängse värde och
värdeförändring i anskaffningsvärdet
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Övriga aktier och andelar
Aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag
Bokföringsvärde
Övriga aktier och andelar
Bokföringsvärde
Övriga värdepapper
Bokföringsvärde
Totalt

7 930 436,12

8 199 391,32

4 346,87

1 370 013,45

37 547,64

388 991,32

109 497 944,82

105 998 017,43

Innehav i andra företag
Namn, Ort
Punainen Risti Ensiapu Oy, Helsingfors
Andel
Eget kapital
Eget kapital med beaktande av kapitallån

25 %
-111 855,50
438 144,50

Resultat

-496 326,20

3. Resultatregleringar
Fordringar från ministerier
Fordringar från EU/ECHO
Övriga obligatoriska pensions- och försäkringspremier – fordringar
Centralbyråns övriga resultatregleringar totalt
Kontti-kedjans resultatregleringar
Blodtjänsts resultatregleringar
Totalt

292
764
10
1 087
708
1 211
4 075

633,00
534,08
446,49
333,91
655,68
855,06
458,22

140 166,00
839 579,57
0,00
712 219,37
746 041,43
1 326 493,99
3 764 500,36

273 072,12
5 529,65
278 601,77

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

4 285,97
39 186,97
43 472,94

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

4. Fordringar från FRK:s övriga enheter
Kundfordringar hos distrikten 31.12
Kundfordringar hos avdelningarna 31.12
Kundfordringar totalt
Resultatregleringar hos distrikten 31.12
Resultatregleringar hos avdelningarna 31.12
Resultatregleringar totalt
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Noter till balansräkningens passiva:
1. Eget kapital och fonder samt förändringar i dem

2020

2019

5 394
160
-251
-323
7
288

699,50
190,75
827,02
337,75
669,46
971,95
0,00
-487 943,66
4 788 423,23

4 924 461,58
268 939,40
-855,47
-282 285,03
-2 782,02
487 221,04
-122 138,91
0,00
5 272 560,59

1 912 992,45
71 579,87
-81 642,32
0,00
2 514,57
73 479,96

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

0,00
1 978 924,53

-6 828,21
1 906 164,24

1 600
38
-74
-139
2
94

649,90
995,08
893,36
575,19
306,70
831,78

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

0,00
1 522 314,91

-84 985,14
1 515 664,76

56 775,29
1 376,76
-2 644,18
0,00
-5,34
3 348,13
58 850,66

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

Självtäckande och andra bundna fonder totalt
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring (*
Skulder till FRK
Överföring till katastroffonden
Eget kapital 31.12
Självtäckande fonder per fond
Jaakko Bascharoffs fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12
Bundna fonder per fond
Antti Ahlströms den yngres fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12
Irene och Julius Frisks fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Eget kapital 31.12
Minna Emilia Frisks fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Eget kapital 31.12
General Mannerheims och friherre Birger von Troils fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12

382
9
-18
-24

188,00
545,53
333,01
000,00
564,65
23 213,70
373 178,87

785
20
-39
-120
1
49

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

400,23
480,94
335,38
000,00
211,52
807,41

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

0,00
697 564,72

-11 063,91
774 336,32
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Bröderna Markus och Henry Schatelowitz minnesfond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Eget kapital 31.12

21 005,80
760,50
-1 460,60
0,00
44,99
1 849,44
22 200,13

Olga och Jalmari Välimaas fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Eget kapital 31.12
Inez och Arthur Dahlströms fond
Kapital 1.1
Intäkter
Försäljningsförluster
Understöd
Kostnader
Värdeförändring
Skulder till FRK
Överföring till katastroffonden
Eget kapital 31.12

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

158
6
-12
-33

495,85
752,68
969,09
711,25
399,44
16 421,78
0,00
135 389,41

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

477
10
-20
-6

422 086,75
21 945,45
-69,81
-6 300,63
-227,02
39 757,24
-2 401,40
0,00
474 790,58

191,98
699,39
549,08
051,31
632,93
26 019,75
0,00
-487 943,66
0,00

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

25
11
1
1

015
300
285
112
487
-1 842
-779

625,06
039,04
915,12
918,05
943,64
709,82
719,09
0,00
-9 723 681,06
-895 794,05

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

Katastroffonden 31.12

26 740 255,98

25 015 625,06

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 euro) blir startkapitalet till den fria fonden som
man grundade till stöd för Blodtjänsts forskningsverksamhet.
Blodtjänstfonden 1.1
Blodtjänstfonden 31.12
Blodtjänsts forskningsfond 1.1
Blodtjänsts forskningsfond 31.12
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0,00
0,00

23 546 309,70
0,00

23 546 309,70
23 546 309,70

0,00
23 546 309,70

Samarbetsfonden
Samarbetsfonden 1.1
Överföring från vinstmedel
Samarbetsfonden 31.12

5 017 896,75
0,00
5 017 896,75

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

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

84 774 211,50
0,00
-320 755,27
84 453 456,23

54
-4
35
84

113
387
047
774

977,96
351,75
585,29
211,50

2. Resultatregleringar
Semesterlöneskulder och sociala avgifter
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

3 274
189
620
1 035
264
1 677
5 088
120
12 270

2 956
236
185
770
318
1 814
4 081
44
10 407

479,60
622,57
918,80
199,63
360,44
383,27
163,22
776,13
903,66

766,15
411,89
095,28
248,86
687,01
209,53
824,00
286,55
529,27

3. Skulder till övriga FRK-enheter
Leverantörsskulder till distrikten 31.12
Leverantörsskulder till avdelningarna 31.12
Leverantörsskulder totalt

653 837,85
54 059,50
707 897,35

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

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

3 561,19
55 346,07
52,70
58 959,96

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

1 810 577,99

1 672 113,91

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

2020

2019

3 500 000,00
11 487 680,00
11 000 000,00

4 000 000,00
11 487 680,00
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

703 467,23

164 814,96

572 811,13
302 313,37
875 124,50

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

Skulder för vilka säkerheten består av inteckningar
Företagslån
Inteckningar som getts som säkerhet
Bulevarden 5-aktier

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

6 358 722,09
19 595 342,38
25 954 064,47

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

158 365,84
149 905,77
308 271,61

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

2 751 271,00
1 777 209,00
4 528 480,00

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

39 515,19
632 243,04
671 758,23

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

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 (Översättning av det finska originalet)
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 1.1–31.12.2020. 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 generalsekreterarens 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.

PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 HELSINGFORS
Tel. 020 787 7000, www.pwc.fi
Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer 0486406-8
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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.

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.
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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
skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande
av verksamhetsberättelse.
Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av
verksamhetsberättelse.
Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i övriga
informationen, måste vi rapportera detta. Vi har inget att rapportera i detta avseende.

Helsingfors
PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning

Samuli Perälä
CGR
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Verksamheten inom Finlands Röda Kors förtroendeorgan 2020
Fullmäktige
Sammanträdde två gånger på distans och behandlade stadgeenliga ärenden, såsom bokslut, beviljande
av ansvarsfrihet, storleken på medlemsavgiften och ändringar av stadgar (ekonomistadgar och andra
ledningsstadgar). Dessutom behandlades bland annat coronasituationen, klimatförändringen och nya
former av hjälp.

Till ordinarie stämman 5.9.2020:

Från och med ordinarie stämman 5.9.2020:

Ordförande
Vice ordförande

Ollila Pirkko-Liisa
Kuntze Päivi

Ordförande
Vice ordförande

Kari Otto
Kuntze Päivi

Ledamöter

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

Ledamöter

Blomberg Anders
Bäck Anne
Hämäläinen Taina
Ihalainen Harri
Karine Eija
Kinnari Leila
Kojo Katariina
Kuokkanen Hannu
Lehikoinen Emmi
Leiwo Kaisa
Lindholm Max
Lindman Gun
Nahkiaisoja Riitta
Piri Pekka
Pulkkinen Olli
Raatikainen Petri
Raita Petri
Rantala Karoliina
Saloniemi Pia
Sjöberg Barbro
Särkimäki Lasse
Turkulainen Juha
Wallenius Satu

Representanter för
ministerierna

Bruun Anna
Iivari Annakaisa
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Siitonen Simo
Suurpää Johanna

Representanter för
ministerierna

Kohvakka Kimmo
Palojärvi Jaana
Saarela Anu
Siitonen Simo
Suurpää Johanna
Taarna Varpu
Tervo Sini
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Styrelsen
Sammanträdde 12 gånger och behandlade 186 ärenden, såsom ekonomi, verksamhetsplaner och
-berättelser, rapportering av huvudmålen i riktlinjerna, godkännande av nya ledamöter samt regelbundet
institutionsledarnas rapporter. Dessutom behandlades bland annat beredningen av ordinarie stämman
och genomförandet av besluten, uppdatering av olika riktlinjer, utveckling av gemensamma stödtjänster
samt coronasituationen.

Till ordinarie stämman 5.9.2020:

Från och med ordinarie stämman 5.9.2020:

Ordförande
Vice ordföranden

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

Ordförande
Vice ordföranden

Aaltonen Elli
Audas-Willman Ann-Mari
Musta Laura
Virta Harri

Ledamöter

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

Ledamöter

Forsblom Outi
Jokiranta Harri
Kuusela Katja
Pihlajamaa Marju
Rasinkangas Jarno
Rissanen Ruut

Ekonomi- och utvecklingsutskott

Utskott för program- och frivilligverksamhet

Sammanträdde en gång via distansuppkoppling och
behandlade 10 ärenden.

Sammanträdde en gång i ett seminarium våren
2020.

Ordförande
Vice ordförande

Audas-Willman Ann-Mari
Lumme-Tuomala Riitta

Ordförande
Vice ordförande

Kuusela Katja
Piri Pekka

Ledamöter

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

Ledamöter

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

Direktionen för De ungas skyddshus

Sammanträdde fem gånger och behandlade
84 ärenden.

Sammanträdde tre gånger och behandlade
28 ärenden.

Ordförande
Vice ordförande

Komi Kirsi
Suokas Markku

Ledamöter

Kronman Gunvor
Martikainen Tarmo
Rämö Eero
Siitonen Simo

Ordförande
Vice ordförande

Laitinen Sami
Kumpula Kristiina

Ledamöter

Ahlström Mari
Honkatukia Päivi
Karine Eija
Salmi Ronja
Savolainen Pentti
Warma-Lehtinen Eija

Konttis styrelse
Sammanträdde tre gånger och behandlade
31 ärenden.

Ordförande
Vice ordförande

Pihlajamaa Marju
Kumpula Kristiina

Ledamöter

Aro Timo
Freese Olli
Kaukiainen Petri
Kiiskinen Ilpo
Levänen Antero

Ungdomskommittén
Sammanträdde fem gånger och behandlade 66 ärenden.

Till ordinarie stämman 5.9.2020:

Från och med ordinarie stämman 5.9.2020:

Ordförande
Vice ordförande

Laitinen Sami
Kojo Katariina

Ordförande
Vice ordförande

Musta Laura
Mäntysaari Sanna

Ledamöter

Aho Noora
Nieminen Riitta
Rönnqvist Yannika
Sandström Henrika
Wallenius Tytti

Ledamöter

Abdi Mohamed Caydaruus
Backman Richard
Henriksson Sofia
Järvinen Enni
Penttilä Roosa
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Första hjälpen- och hälsokommittén

Placeringskommittén

Sammanträdde fyra gånger och behandlade
31 ärenden.

Sammanträdde sex gånger och behandlade
50 ärenden.

Ordförande
Vice ordförande

Siitonen Simo
Backman Henri

Ledamöter

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

Ordförande

Kumpula Kristiina

Ledamöter

Räsänen Mika
Torsti Esko
Väisänen Tapani

Revisionsutskottet
Sammanträdde fyra gånger och behandlade
36 ärenden.
Ordförande

Kari Otto

Ledamöter

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

Förlikningsnämnden
Sammanträdde inte en enda gång under 2020.

Till ordinarie stämman 5.9.2020:

Från och med ordinarie stämman 5.9.2020:

Ordförande

Torstila Pertti

Ordförande

Aaltonen Elli

Ledamöter

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

Ledamöter

Annala Pekka
Kumpula Kristiina
Löövi Kalle
Pietikäinen Maria
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Humanitet
Opartiskhet
Neutralitet
Självständighet
Frivillighet
Enhet
Universalitet

rodakorset.fi
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