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FINLANDS RÖDA KORS UTMÄRKELSER
Finlands Röda Kors förtjänstkors samt medaljen i guld, silver och brons fastställs enligt Finlands
Röda Kors lag nr. 238/2000 samt republikens presidents förordning nr. 827/2017.
1. FÖRTJÄNSTKORS
Beskrivning
Finlands Röda Kors förtjänstkors är ett rött emaljerat kors vars centrumfält upptar ett emblem på vit botten som avbildar Röda Korset, inramat av en grön
eklövskrans. Både själva korset och det inramade rödakorsemblemet är guldkantade. Förtjänstkorsets frånsida upptar organisationens namnförkortningar
SPR och under den FRK. Till förtjänstkorset hör ett 30 millimeter brett rött band
med vita ränder.
Korset åtföljs av diplom som har undertecknats av FRKs officiella namntecknare.
Förläningsgrunderna
Förtjänstkorset är FRKs högsta hederstecken och tilldelas personer för i högsta
ledande ställning utfört osjälviskt, synnerligen förtjänstfullt och långvarigt arbete eller för utomordentligt betydelsefulla insatser till direkt förmån för FRK och
dess syften.
•
•
•
•

Inhemska och utländska statsöverhuvud, regeringars ledamöter och i undantagsfall andra prominenta personer i offentlig ställning
FRKs ordförande samt rådets och styrelsens medlemmar
Internationella Röda Korsets ordförande, utländska RK-föreningars ordförande eller andra inom Röda Korset verksamma personer i högsta ledande
ställning
I undantagsfall också andra inhemska och utländska personer för ytterst betydelsefulla insatser till förmån för Röda Korsets syftemål.

Beviljar
Förtjänstkorset beviljas av republikens president. Styrelsen framställer hos inrikesministeriet om beviljande av förtjänstkors. Registret uppdateras av centralbyrån.
Bekostar
Finlands Röda Kors styrelse.
Överlämnas
Finlands Röda Kors ordinarie stämma.
2. FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD
Beskrivning
På framsidan av förtjänstmedaljen i guld finns rödakorssymbolen kantad med en
eklövskrans och inskriften ”Inter arma caritas” och på frånsidan inskriptionen
”Suomen Punainen Risti – Finlands Röda Kors”. Till förtjänstmedaljen hör ett 30
millimeter brett rött band med vita ränder. Medaljen åtföljs av diplom som har
undertecknats av FRKs officiella namntecknare.
Förläningsgrunderna
Förtjänstmedaljen i guld tilldelas som erkänsla för utomordentligt förtjänstfull
och mycket långvarig verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser till
direkt förmån för FRK och dess syften.
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•
•
•
•
•

Rödakorsmedlem som har aktivt deltagit i frivilligverksamhet
FRKs förtroendevalda och funktionärer
Andra rödakors- eller rödahalvmåneföreningars förtroendevalda och funktionärer
I undantagsfall personer icke verksamma inom Röda Korset
Aktörer inom Frivilliga räddningstjänsten

Verksamhetstid:
• Frivillig FRK-medlem: tidigast efter 30 aktiva år
• Anställd funktionär: tidigast efter 35 tjänsteår
Tidsintervall:
För att få förtjänstmedaljen i guld krävs medlemskap i FRK (gäller inte funktionärer) och att personen redan tidigare, för minst 10 år sedan, fått förtjänstmedaljen i silver eller i brons. Av särskilda skäl kan avvikelser från bestämmelserna
göras, speciellt i fråga om utlänningar. Grunderna för beviljandet är de meriter
som personen har skaffat sig efter föregående utmärkelsetecken.
Ansökan
Medlem i FRK kan föreslå för avdelningsstyrelsen att bevilja medaljen. Avdelningsstyrelsen lämnar förslagen, även de den inte bifallit, till respektive distriktsstyrelse senast den 15 september. Avdelnings- och distriktsstyrelserna
och institutionerna kan också komma med egna förslag.
Distriktsstyrelsen, institutionerna och Frivilliga räddningstjänstens centralkommitté skickar förslagen, även de de inte bifallit, vidare till centralbyrån. Organisationsstyrelsen framlägger efter prövning förslagen för inrikesministeriet som
lämnar dem till republikens president för beslut.
Beviljar
Förtjänstmedaljen i silver beviljas av republikens president. Registret uppdateras av centralbyrån.
Bekostar
Kostnaderna betalas av den som ansöker om medaljen, dvs. avdelningen, distriktet, institutionen eller centralförvaltningen. Om den som ansöker är en
medlem, svarar avdelningen eller distriktet för kostnaderna.
Överlämnas
Vid ordinarie stämman (vart tredje år), i övrigt vid distriktets årsmöte samt vid arrangemang som ordnas av centralbyrån, institutionerna och Vapepas centralkommitté
3. FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER
Beskrivning
På framsidan av förtjänstmedaljen i silver finns rödakorssymbolen kantad med
en eklövskrans och inskriften ”Inter arma caritas” och på frånsidan inskriptionen
”Suomen Punainen Risti – Finlands Röda Kors”. Till förtjänstmedaljen hör ett 30
millimeter brett rött band med vita ränder. Medaljen åtföljs av diplom som har
undertecknats av FRKs officiella namntecknare.
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Förläningsgrunderna
Förtjänstmedaljen i silver tilldelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfull och
långvarig verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån
för FRK och dess syften.
•
•
•
•
•

Rödakorsmedlem som har aktivt deltagit i frivilligverksamhet
FRKs förtroendevalda och funktionärer
Andra rödakors- och rödahalvmåneföreningars förtroendevalda och funktionärer
I undantagsfall personer icke verksamma inom Röda Korset
Aktörer inom Frivilliga räddningstjänsten

Verksamhetstid:
• Frivillig FRK-medlem: tidigast efter 20 aktiva år
• Anställd funktionär: tidigast efter 25 tjänsteår
Tidsintervall:
För att få förtjänstmedaljen i silver krävs medlemskap i FRK (gäller inte funktionärer). Om en person tidigare har beviljats förtjänstmedaljen i brons, ska
detta ha skett för minst 10 år sedan. För en person kan i samband med ansökan
om förtjänstmedalj i silver även ansökas om rätt att bära förtjänsttecken.
Av särskilda skäl kan avvikelser från bestämmelserna göras, speciellt i fråga om
utlänningar. Grunderna för beviljandet är de meriter som personen har skaffat
sig efter föregående utmärkelsetecken.
Ansökan
Medlem i FRK kan föreslå för avdelningsstyrelsen att bevilja medaljen. Avdelningsstyrelsen lämnar förslagen, även de den inte bifallit, till respektive distriktsstyrelse senast den 15 september. Avdelnings- och distriktsstyrelserna
och institutionerna kan också komma med egna förslag.
Distriktsstyrelsen, institutionerna och Frivilliga räddningstjänstens centralkommitté skickar förslagen, även de de inte bifallit, vidare till centralbyrån. Organisationsstyrelsen framlägger efter prövning förslagen för inrikesministeriet som
lämnar dem till republikens president för beslut.
Beviljar
Förtjänstmedaljen i silver beviljas av republikens president. Registret uppdateras av centralbyrån.
Bekostar
Kostnaderna betalas av den som ansöker om medaljen, dvs. avdelningen, distriktet, institutionen eller centralförvaltningen. Om den som ansöker är en
medlem, svarar avdelningen eller distriktet för kostnaderna.
Överlämnas
Vid ordinarie stämman (vart tredje år), i övrigt vid distriktets årsmöte samt vid arrangemang som ordnas av centralbyrån, institutionerna och Vapepas centralkommitté.
4. FÖRTJÄNSTMEDALJ I BRONS
Beskrivning
På framsidan av förtjänstmedaljen i brons finns rödakorssymbolen kantad med
en eklövskrans och inskriften ”Inter arma caritas” och på frånsidan inskriptionen
”Suomen Punainen Risti – Finlands Röda Kors”. Till förtjänstmedaljen hör ett 30
millimeter brett rött band med vita ränder. Medaljen åtföljs av diplom som har
undertecknats av FRKs officiella namntecknare.
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Förläningsgrunderna
Förtjänstmedaljen i brons beviljas för förtjänstfull och långvarig verksamhet eller för synnerligen förtjänstfulla insatser till direkt förmån för FRK och dess syftemål.
•
•
•
•
•

Rödakorsmedlem som har aktivt deltagit i frivilligverksamhet
FRKs förtroendevalda och funktionärer
Andra rödakors- och rödahalvmåneföreningars förtroendevalda och funktionärer
I undantagsfall personer icke verksamma inom Röda Korset
Aktörer inom Frivilliga räddningstjänsten

Verksamhetstid:
• Frivillig FRK-medlem: tidigast efter 10 aktiva år
• Anställd funktionär: tidigast efter 15 tjänsteår
Tidsintervall:
För att få förtjänstmedaljen i brons krävs medlemskap i FRK (gäller inte funktionärer). Om en person har beviljats FRK:s förtjänsttecken, ska detta ha skett
för minst 4 år sedan. För en person kan i samband med ansökan om förtjänstmedalj i brons även ansökas om rätt att bära förtjänsttecken.
Ansökan
Medlem i FRK kan föreslå för avdelningsstyrelsen att bevilja medaljen. Avdelningsstyrelsen lämnar förslagen, även de den inte bifallit, till respektive distriktsstyrelse senast den 15 september. Avdelnings- och distriktsstyrelserna
och institutionerna kan också komma med egna förslag.
Distriktsstyrelsen, institutionerna och Frivilliga räddningstjänstens centralkommitté skickar förslagen, även de de inte bifallit, vidare till centralbyrån. Organisationsstyrelsen framlägger efter prövning förslagen för inrikesministeriet som
lämnar dem till republikens president för beslut.
Beviljar
Förtjänstmedaljen i brons beviljas av republikens president. Registret uppdateras av centralbyrån.
Bekostar
Kostnaderna betalas av den som ansöker om medaljen, dvs. avdelningen, distriktet, institutionen eller centralförvaltningen. Om den som ansöker är en
medlem, svarar avdelningen eller distriktet för kostnaderna.
Överlämnas
Vid distriktets årsmöte samt vid arrangemang som ordnas av centralbyrån, institutionerna och Vapepas centralkommitté.
5. FÖRTJÄNSTTECKEN
Beskrivning
Förtjänsttecknet är ett 14 mm i diameter stort, runt, emaljerat märke med ett
rött kors på vit botten. Märket omges av en smal förgylld lövkrans.
Förtjänsttecknet åtföljs av diplom som i distriktet undertecknas av distriktsordföranden och på centralförvaltningens vägnar av organisationens ordförande och
generalsekreteraren.
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Förläningsgrunderna
Förutsättningen för att få förtjänsttecken är medlemskap i FRK (gäller inte
funktionärer) och att personen i minst 6 års tid aktivt deltagit i organisationens
eller Frivilliga räddningstjänstens verksamhet i förtroende- eller andra motsvarande uppgifter. Anställd funktionär kan få förtjänsttecknet tidigast efter 10
tjänsteår.
Ansökan
Ansökningarna om förtjänsttecken behandlas i distrikten två gånger om året.
Medlem i FRK kan föreslå för avdelningsstyrelsen att bevilja medaljen. Avdelningsstyrelsen lämnar förslagen, även de den inte bifallit, i prioritetsordning till
respektive distriktsstyrelse senast den 31 januari och den 15 september. Institutionerna och Frivilliga räddningstjänstens centralkommitté lägger in sina ansökningar till FRKs centralbyrå en gång om året, vanligen i december.
Beviljar
Distriktsstyrelsen eller på förslag av institutionerna och Frivilliga räddningstjänstens centralkommitté FRKs styrelse. Registret uppdateras av den organisationsnivå som beviljar förtjänsttecknet.
Bekostar
Kostnaderna betalas av den som ansöker om medaljen. Om den som ansöker är
en medlem, svarar avdelningen eller distriktet för kostnaderna.
Överlämnas
Vid distriktets eller avdelningens möten samt vid arrangemang som ordnas av
centralbyrån, institutionerna och Vapepas centralkommitté.
6. AKTIVMÄRKE
Beskrivning
Aktivmärket är ett runt, 7 mm i diameter stort metallmärke med ett rött kors på
vit botten som på vardera sidan flankeras av nerifrån uppåt stigande silverfärgade palmblad. Aktivmärket åtföljs inte av diplom.
Förläningsgrunderna
För att få aktivmärke krävs förutom medlemskap i FRK minst 3 års aktivt deltagande i FRKs arbete.
Ansökan
Medlem i FRK eller avdelningens verksamhetsgrupp kan föreslå för avdelningseller distriktsstyrelsen att bevilja aktivmärket. Avdelningsstyrelsen behandlar
och beviljar aktivmärken två gånger om året före avdelningens vår- och höstmöte.
Beviljar
Avdelnings- eller distriktsstyrelsen. Registret uppdateras av distriktsbyrån.
Bekostar
Avdelningen svarar för kostnaderna.
Överlämnas
Vid avdelningens möten.
7. HEDERSPLAKETT
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Beskrivning
Plaketten förekommer i både silver och brons. I sällsynta fall kan den präglas i
guld för att förlänas personer som på ett exceptionellt förtjänstfullt sätt bidragit
till Röda Korsets arbete.
Hedersplaketten, som formgivits av konstnären Essi Renvall, är till formen
kvadratisk med välvda kanter och avrundade hörn. Den största bredden är 60
mm och största höjden 55 mm. I mitten av plakettens övre halva finns ett kors i
reliefutförande och nedanom detta uppåtsträckta händer dels i reliefutförande,
dels graverade. Ovanför korset står inristat ”Inter arma caritas”. På plakettens
frånsida graveras mottagarens namn, datum och givaren. Förslagsställaren ordnar graveringen.
Plaketten kan åtföljas av diplom som undertecknas av organisationens ordförande och generalsekreteraren.
Förläningsgrunderna
FRKs hedersplakett förlänas som bevis på organisationens tacksamhet och uppskattning av förtjänstfulla insatser ägnade att främja och stödja Röda Korsets
arbete.
Hedersplaketten kan förlänas utomstående personer och gemenskaper samt organisationens egna medlemmar och organ på bemärkelsedagar. Plaketten beviljas i regel i rangordning, först i brons sedan i silver. Plaketten i guld beviljas
bara i undantagsfall (såsom i tiden till general Martola).
Ansökan
FRKs medlem, avdelnings- eller distriktsstyrelse, institution eller centralförvaltning kan föreslå för generalsekreteraren vid centralbyrån att bevilja hedersplaketten. Medlemmen och avdelningsstyrelsen skickar in sina förslag via distriktet
(förord).
Beviljar
Plaketten beviljas av generalsekreteraren på framställning utan tidsram. Plaketten
i guld beviljas dock av organisationsstyrelsen. Centralbyrån upprätthåller registret.
Bekostar
Förslagsställaren svarar för kostnaderna. Om den som ansöker är en medlem,
svarar avdelningen eller distriktet för kostnaderna.
8. BORDSVIMPEL
Beskrivning
Bordsvimpeln, 120 mm x 215 mm, hänger på en tvärstång. Den är nertill entungad, till färgen vit med sju röda kors utplacerade i formationen 1 + 2 + 1 + 2 +
1. Tungan är försedd med röd tofs.
Vimpelns sockel förses med en silverplatta, på vilken mottagarens namn, datum
och givaren graveras.
Till vimpeln kan höra diplom som undertecknas av den organisationsnivå som
beviljat vimpeln.
Förläningsgrunderna
Bordsvimpeln är avsedd som hedersbevisning för Röda Korsets medlemmar, organ, funktionärer samt utomstående personer eller gemenskaper. Vimpeln kan
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tilldelas organisationens meriterade organ och medlemmar som tacksamhetsbevis, personer eller gemenskaper som ekonomiskt eller på annat sätt stött Röda
Korsets arbete och på ett förtjänstfullt sätt deltagit antingen i organisationens
nationella eller internationella verksamhet, som hyllning på bemärkelsedagar
samt som minnesgåva till FRKs utländska gäster eller gemenskaper.
Ansökan
FRKs medlem, avdelningsstyrelse, institution eller centralförvaltning kan föreslå
att bordsvimpeln beviljas.
Beviljar
Vimpeln beviljas av FRKs styrelse eller distriktsstyrelsen. Även generalsekreteraren
eller distriktets verksamhetsledare kan besluta om tilldelning av bordsvimpeln. Registret uppdateras av den organisationsnivå som beviljar vimpeln.
Bekostar
Förslagsställaren svarar för kostnaderna. Om den som ansöker är en medlem,
svarar avdelningen eller distriktet för kostnaderna.
9. UTMÄRKELSE I FÖRSTA HJÄLPEN
Finlands Röda Kors hedersplakett i brons och diplom beviljas som utmärkelse för
att ha förtjänstfullt givit första hjälpen och/eller ha räddat liv.
Hedersplaketten och diplomet kan beviljas för en person eller en gemenskap
som har räddat någons liv med rådig och snabb första hjälpen eller visat mod
att hjälpa i en livshotande situation eller förhindrat en allvarlig skada.
Ansökan om utmärkelsen görs med en blankett på en av Finlands Röda Kors
distriktsbyråer. I ansökan ska händelseförloppet och de utförda första hjälpenåtgärderna beskrivas så noggrant som möjligt. De ansökningar som understöds
av Finlands Röda Kors distriktsbyråer förmedlas till Finlands Röda Kors
expertgrupp för första hjälpen och hälsoverksamhet för behandling.
Expertgruppens beslut ska godkännas av generalsekreteraren. Beslutet
meddelas åt alla som har ansökt om eller fått utmärkelsen.
Förslaget om att utmärkelsen beviljas måste göras inom två år efter den
händelse som ansökan avser.
Mottagarens namn, datum och givare graveras på hedersplaketten. Diplomet
undertecknas av generalsekreteraren. Finlands Röda Kors centralbyrå
upprätthåller ett register över utmärkelserna.
10. MINIATYRSKULPTUREN “NÖDENS TRE ANSIKTEN”
Beskrivning
Röda Korsets 100-årsmedalj Nödens tre ansikten är en miniatyrskulptur i brons
som konstnären Laila Pullinen utformat. Skulpturen har måtten 9,4 x 9,4 cm och
består av tre delar som kan sammanfogas till ett kors. Serien är numrerad och
den kan gärna användas som hedersbetygelse i likhet med bordsvimpeln.
Förläningsgrunderna
Miniatyrskulpturen är främst avsedd som hedersbetygelse för organisationens
egna medlemmar och organ på märkesdagar eller av annan särskild anledning
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för organisationens understödjande medlemmar och övriga frivilliga givare,
samarbetspartner samt utomstående personer och gemenskaper.
Ansökan
FRKs medlem, avdelnings- eller distriktsstyrelse och deras underorgan kan föreslå för generalsekreteraren vid centralbyrån att bevilja hedersplaketten. Medlemmen och avdelningsstyrelsen skickar in sina förslag via distriktet (förord).
Beviljar
Generalsekreteraren. Registret uppdateras av centralbyrån.
Bekostar
Förslagsställaren.
11. KAI J. WARRAS-MEDALJ
Beskrivning
Konstnärsprofessorn, skulptrisen Laila Pullinens formgivna medalj har präglats
för att hedra FRKs långvarige generalsekreterare Kai J. Warras 75-årsdag. På
medaljens ena sida finns en bild av Warras i reliefutförande, och på andra sidan
de bekanta anletena från miniatyrskulpturen Nödens tre ansikten. Medaljen omges av orden AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR, dvs. i nöden prövas
vännen. Diametern på medaljen är ca 13 cm.
Förläningsgrunderna
Medaljen tilldelas som bevis på särskild uppskattning gemenskaper och personer
som stött Röda Korsets arbete och/eller idévärld.
Beviljar
Organisationsstyrelsen.
Överlämnas
En gång om året på Rödakorsdagen den 8 maj. Medaljen kan också på särskilt
beslut tilldelas i andra sammanhang.

12. H. R. NEVANLINNA-MEDALJ
Beskrivning
Skulptören Raimo Heino har planerat medaljen som är gjuten i brons. På medaljens ena sida finns professor Nevanlinnas bild i profil och orden H.R. NEVANLINNA VERITAS EX SANGUINE. Medaljens andra sida har formats efter Blodtjänsts kännetecken, två i varandra invirade hjärtan. På medaljen rinner blodet
från ett fullt hjärta till ett tomt. De små hjärtana i bakgrunden illustrerar den
stora grupp anonyma blodgivare som gör blodtransfusionsvården möjlig.
Förläningsgrunderna
Medaljen kan ges meriterade inhemska och utländska personer och gemenskaper
• för betydande vetenskapliga insatser inom blodtjänsten eller något forskningsområde som anknyter till blodtransfusionsvård
• för långvarigt, framgångsrikt och exemplariskt samarbete och bistånd till
förmån för Blodtjänst och dess målsättningar
• till en prominent gäst som representerar en gemenskap av stor betydelse för
Blodtjänsts målsättningar
• för framgångsrikt och exemplariskt arbete på Blodtjänst.
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Beviljar
Direktionen för Blodtjänst på förslag av institutionens direktör.
Överlämnas
Beslut om medaljens utdelande fattas separat vid varje fall.
DIPLOM
Diplomen som åtföljer FRKs utmärkelser har formatet A4. Följande diplom finns
både i finsk och svensk version:
• förtjänstmedalj i guld
• förtjänstmedalj i silver
• förtjänstmedalj i brons
• förtjänsttecken
• diplom (allmänt)
• hedersmedlemskap (alla organisationsnivåer kan använda)
HEDERSMEDLEMSKAP
(Republikens presidents förordning om FRK nr 827/2017 12§:) Organisationens
stämma kan på framställning av styrelsen till organisationens hedersmedlemmar kalla inom organisationens verksamhet särskilt förtjänta personer.
Distriktsmötet kan på framställning av distriktsstyrelsen till hedersmedlemmar i
distriktet kalla inom organisationens regionala eller lokala verksamhet förtjänta
personer.
Avdelningsmötet kan på framställning av avdelningsstyrelsen till hedersmedlemmar i avdelningen kalla inom organisationens lokala verksamhet förtjänta personer.
En hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på ordinarie stämman och vid
sammanträdena för den organisationsenhet som har kallat honom till hedersmedlem. En hedersmedlem har inga andra av de rättigheter eller skyldigheter
som tillkommer en enskild medlem.
UTMÄRKELSETECKEN SOM BEVILJAS BLODGIVARE, STAMCELLSDONATORER OCH
GEMENSKAPER SOM ARRANGERAT BLODGIVNINGAR:
Försilvrat droppformat blodgivarmärke, pins
• ges efter första blodgivningen
Guldfärgat droppformat blodgivarmärke, pins
• ges efter 10 blodgivningar
Blodgivarmärke i guld
• ges efter 50 blodgivningar
• antingen som pins eller hängsmycke
FRKs hedersplakett i silver
• ges person efter 100 blodgivningar eller gemenskap som arrangerat 20 blodgivningstillfällen
Blodtjänsts bordsvimpel
• ges person efter 150 blodgivningar och gemenskap som arrangerat 30 blodgivningstillfällen
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•

blodtjänsts bordsvimpel är i övrigt den samma som FRK:s bordsvimpel men
på Blodtjänsts bordsvimpel finns ett rött kors och under de ett rött dubbelhjärta

Miniatyrskulpturen Nödens tre ansikten
• ges person efter 200 blodgivningar och gemenskap som arrangerat 40 blodgivningstillfällen
FRK Blodtjänsts diplom
• ges person efter 300, 400, 500 osv. blodgivningar samt gemenskap som arrangerat 10, 50, 75, 100 och 150 blodgivningstillfällen.
•

ges medlem av Finlands Stamcellsregister som har donerat sina stamceller
till en patient för stamcellstransplantation.

FRKs förtjänstmedalj i silver och brons
• Styrelsen kan på framställning av Blodtjänst föreslå att förtjänstmedalj i silver/ brons tilldelas person efter minst 400/300 blodgivningar eller för betydelsefulla insatser som främjar blodtjänsten.
Blodtjänst för register över sina beviljade utmärkelsetecken. Blodgivarna får utmärkelserna gratis.
Anvisningarnas ikraftträdande
Anvisningarna har godkänts vid FRKs styrelsemöte 12.3.2021. Dessa anvisningar ersätter de
anvisningar som godkändes 26.4.2018.

