
1. Finlands Röda Kors verksamhet inom social- och 
hälsovårdssektorn utgörs av allmännyttig hjälp och rådgivning 
samt allmännyttigt stöd som grundar sig på frivilligverksamhet.  
FRK producerar inte social- och hälsovårdstjänster.  

2. FRK:s frivilliga stödjer människor där det finns behov av stöd. 
FRK:s frivilligverksamhet är alltid kostnadsfri för de som blir 
hjälpta, och hjälp erbjuds åt alla som behöver den, i den mån 
resurserna tillåter. 

3. Röda Korsets frivilligverksamhet kan omfatta rådgivning och 
handledning med låg tröskel, men inte servicehandledning, 
som ges av myndigheter.  

4. Röda Korsets frivilligverksamhet är en viktig samarbetspartner 
i kommunen i främjandet av välfärd och hälsa samt stärkandet 
av delaktighet och gemenskap.  



Stöd i olika livssituationer:
• Lättillgänglig rådgivning och handledning

• Hälsopunkternas verksamhet, 
Pluspunkter, festivalverksamhet; 
Skyddshus

• Handledning och rådgivning om livsstil
• Hälsopunkternas verksamhet; 

rusmedelsarbete, främjande av sexuell 
hälsa; trygghetscoacher och övrigt 
förebyggande av olyckor; Skyddshus

• Samtalshjälp och -stöd
• Hälsopunkter; psykiskt stöd, 

vänverksamhet, stöd för 
närståendevård, Skyddshus

• Uppsökande arbete
• Projektet Vi ses i byn inom 

vänverksamheten; mathjälp; Skyddshus
• Vän-, assisterande och stödpersoner och 

liknande Verksamhet
• Vänverksamhet; stödverksamhet för 

närståendevårdare; mathjälp; 
Skyddshus

• Mathjälp, klädhjälp och stöd för hobbyer
• Mathjälp

• Kamratstöd
• Stödverksamhet för 

närståendevårdare; psykiskt stöd; 
Skyddshus

Verksamhet och aktiviteter:
• Grupper till stöd för funktionsförmågan (i 

synnerhet specialgrupper) 
• Stödverksamhet för närståendevårdare; 

Skyddshus
• Hobby-, kultur- och motionsgrupper

• Första hjälpen-grupper (är förutom 
jourberedskap även en hobby för många), 
kulturkompisar inom vänverksamheten; 
promenadhjälp; festivalverksamhet

• Rekreationsverksamhet
• Vänverksamhet; stödverksamhet för 

närståendevårdare 

Information och nätverk:
• Experttjänster, tjänster för 

informationsproduktion och 
informationstjänster

• Avdelningarnas kommunikationsgrupper; 
hälsopunkter, verksamhetsgrupper inom 
rusmedelsarbetet

• Nätverks- och partnerarbete
• Stöd för integration och arbete med 

invandrare; verksamhet mot rasism; 
Skyddshus

• Stärka den medborgerliga kompetensen
• Ovanstående, bland annat kampanjen 

Människor emellan, Rödakorsveckan och 
liknande; Skyddshus

Delaktighet:
• Öppna mötesplatser

• Verksamhet i anknytning till mathjälp, 
Skyddshus

• Stöd till organisationernas samorganisationer
• Frivilliga räddningstjänsten Vapepa

• Samordning av och stöd för frivilligarbetet
• Vänförmedling, avdelningar, distrikt, 
• Oma Röda Korset; Skyddshus

På kontaktytan för social- och hälsovårdstjänster 
eller landskapstjänster:
• Rehabiliterande arbete

• Kontti-varuhusens verksamhet?
• Allmännyttig social rehabilitering

• Kontti-varuhusens verksamhet?
• Vikarier för närståendevårdare och 

dagverksamhet
• Stödverksamhet för närståendevårdare; 

• Krishjälp
• Psykiskt stöd, första hjälpen-grupper, 

FRK:s beredskapsgrupper Vapepa; 
Skyddshus

Listorna kompletteras. Är endast preliminära. 



”För tillfället omskakas samhället av tre lika stora, fullständigt revolutionerande 
krafter: klimatförändringen, flyttrörelsen och befolkningens ökade livslängd.” –
Marja Jylhä –

Vad behövs vi till?



Finlands Röda Kors 
främjar välfärd

Vi stödjer 
välbefinnande

Personlig vän till 
någon som är ensam

- Hembesök

- Ledsagarhjälp och hjälp 
med att uträtta ärenden

- Nätvänner Besök 

- Sjukhus 

- Serviceboenden

- Fängelser

Vänner till unga

- Ung till ung-
vänverksamheten

- Kvällshäng och annan 
gruppverksamhet

- Samarbete med 
läroanstalter

Coaching för 
pensionärer

Mathjälp

- EU-mathjälp

- Matsvinn

Stöd till 
närståendevårdarfami

ljer

- Stödgrupper

- Rekreation

- Utbildning

- Välbefinnandedagar

Mångkulturell 
vänverksamhet

- Vän till invandrare

- Läxklubbar osv.

Öppna mötesplatser

-
Generationsöverskridan

de mötesplatser 
Terhokerhot 

(Ekollonklubbar)

- Uppsökande arbete

• 9 000 frivilliga 
vänner

• 32 000 har blivit 
hjälpta

Ensamheten minskar

De sociala problemen 
och ojämlikheten
minskar

Känslan av samhörighet 
och upplevelsen av 
tillhörighet ökar

Livskvaliteten förbättras

Välfärden ökar

Samhällets resiliens 
stärks

• Totalt 40 000 
frivilliga

• 500 lokala 
avdelningar

• 2,1 miljoner timmar 
frivilligarbete om året

• Frivilligarbetets volym 
11,93 milj. euro om 
året*

• Den 
samhällsekonomiska 
effekten är 36 miljoner 
euro*

*Källa: Laasanen 2011



Finlands Röda Kors 
främjar hälsa

Vi främjar hälsa

Förebyggande 
av sexuell hälsa

Rusmedelsarbet
e

Hälsofrämjand
e verksamhet

Hälsopunkter

Första hjälpen

Förebyggande 
av olyckor

• 1 400 frivilliga
• 35 000 har blivit 

hjälpta

Kunskaperna och valen 
som främjar hälsa ökar

Individernas hälsa 
förbättras, sjukdomarna 
minskar 

Samhällets hälsa 
förbättras

Hälsoskillnaderna 
minskar 

Välfärden ökar

Samhällets resiliens 
stärks

• 3 400 första hjälpen-
jourhavande

• 13 000 har blivit 
hjälpta

• Totalt 40 000 frivilliga
• 500 lokala avdelningar

• 2,1 miljoner timmar 
frivilligarbete om året

• Frivilligarbetets volym 
11,93 milj. euro om 
året*

*Källa: Laasanen 2011

• Den 
samhällsekonomiska 
effekten är 36 miljoner 
euro*



1. Öka välfärden hos äldre

• Verksamheten utgörs av verksamhet som främjar 
gemenskap, delaktighet och välfärd och som vi 
utifrån undersökningar vet att främjar hälsa och 
välfärd hos äldre samt förebygger minnessjukdomar. 

• När det gäller boendelösningar är kommunernas 
beredskap för den åldrande befolkningen ännu liten.
Vi kan erbjuda stöd för boende hemma direkt 
till de äldre.

Varför ska kommunerna komma med? 1/5
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2. Ekonomiska fördelar för kommunerna 

• Det är värt att stödja frivilligarbetet som görs i 
organisationerna: frivilligarbetets betydelse i 
samhället är stor och dess ekonomiska värde är 
betydande. 

• För varje euro som investeras i frivilligarbete är 
avkastningen omkring sexfaldig räknat per 
arbetstimme. 



3. Organisationernas specialkompetens och 
målmedvetenhet

• Organisationernas verksamhetssätt är innovativa och 
grundar sig på observerade behov. De fastnar i 
flaskhalsarna hos det egentliga serviceutbudet eller 
den affärsmässiga verksamheten. 

• Organisationerna är en betydande arena för 
frivilligverksamheten. Antalet frivilliga inom social- och 
hälsovårdssektorns föreningsliv är omkring en halv 
miljon. 

Varför ska kommunerna komma med? 3/5



4. Uppfyllande av lagens (och social- och 
hälsovårdsreformens) skyldigheter – koefficienten avseende 
hälsa och välfärd

• I samarbete med organisationerna kan kommunerna uppfylla olika 
skyldigheter som lagen och social- och hälsovårdsreformen 
medför, i synnerhet när det gäller främjande av välfärd och hälsa.

• Hyte-koefficienten (koefficient avseende hälsa och välfärd) under 
utveckling är ett ekonomiskt incitament till kommunerna för 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Den mäter den 
förändring som kommunen kan åstadkomma genom att främja 
hälsa – vi kan vara med och åstadkomma denna förändring!

Varför ska kommunerna komma med? 4/5



5. Uppfyllande av lagens (och social- och 
hälsovårdsreformens) skyldigheter –
välfärdsberättelse 

• Kommunerna ska upprätta en omfattande berättelse om 
välfärden en gång per fullmäktigeperiod. Dess mål och 
åtgärder ska uppdateras årligen. I berättelsen ska även 
en utredning över kommunens organisationssamarbete 
ingå.

Varför ska kommunerna komma med? 5/5


