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Styrelsens rapport till ordinarie stämman i Vasa

Verksamhetsstrategin för 2018–2020 är i grunden ambitiös och att genomföra den i en snabbt för-
änderlig verksamhetsmiljö har varit mycket utmanande. Förra stämmoperioden har innehållit mycket 
osäkerhet och många överraskningar, den senaste av dem coronaepidemin som slog till våren 2020 i 
slutet av perioden och restriktionerna till följd av den. Restriktionerna inverkar fortsättningsvis i hög 
grad på organisationens verksamhet, såväl operativt som ekonomiskt.

Under epidemin har vi sett hur det civila samhället har aktiverat sig, när människorna vill hjälpa varan-
dra mitt under krisen. Detta märktes i antalet nya frivilliga som gick med i olika organisationer, även 
Finlands Röda Kors, men även i hög grad i fler gemensamma evenemang och mer frivilligverksamhet 
som ordnades utan någon organisation i bakgrunden. Krisen har återigen visat hur traditionella orga-
nisationer söker sin plats och sin form i ett samhälle under förändring. Det har ställt organisationerna 
inför nya uppgifter, till följd av vilka organisationerna, även Finlands Röda Kors, måste fundera över sin 
huvuduppgift och sin roll i att stödja gemenskapen mellan människor. Allt oftare är det människorna 
som själva står i centrum när kriser ska lösas, och organisationerna kan i bästa fall stödja och möjlig-
göra en effektiv verksamhet. Styrkan hos Finlands Röda Kors är dess lokala förankring, som erbjuder 
möjligheter att hjälpa nära människan. Därför har styrelsens förslag till nya verksamhetsstrategi fokus 
på att ytterligare stärka den lokala verksamheten.

Epidemin har fått finländarna att känna samhörighet, och olika typer av polariserande diskussioner om 
identitet och politik har fått mindre uppmärksamhet under de senaste månaderna. Hjälpandets atmos-
fär har fått många att upptäcka att vi har mer gemensamt än vad vi många gånger tror. Vi behöver 
platser för samtal och aktivitet även framöver.

Att inom välbefinnandet satsa på att förhindra och förebygga ensamhet har visat sig vara rätt kurs. I 
synnerhet under coronaepidemin har de sociala behoven ökat och fortsätter att öka, och behovet av 
mångsidig frivillighjälp i likhet med vänverksamheten kvarstår. Samtidigt har i synnerhet mathjälpen 
utökats på olika håll i landet, och många avdelningar har inkluderat den i sin permanenta verksamhet. 
Under epidemin flyttades verksamheten snabbt och i större utsträckning än tidigare även till nätet.

Före epidemin följde vi inom organisationen bland annat med diskussionen om spelrelaterade problem 
och om vad eventuella ändringar till följd av den kommer att innebära för organisationerna. För att 
förutse dessa förändringar har styrelsen för Finlands Röda Kors framhävt att hela organisationens eko-
nomi ska stå på en stadig grund och att dess verksamhet ska förnyas så att vi även tål större föränd-
ringar. Även ekonomins transparens måste förbättras ytterligare.

I början av sin period beredde styrelsen social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen och 
drog upp riktlinjerna för Finlands Röda Kors roll i dem. När reformen bereddes under förra styrelse-
perioden var även Röda Korset aktivt på nationell, regional och lokal nivå, och många nätverk och kon-
takter till myndigheter samt andra organisationer stärktes. Reformen som bereddes föll, men arbetet 
med den fortsätter ännu på många håll, och även inom Röda Korset fortsätter samarbetet med viktiga 
partner.

Internationellt sett har den humanitära hjälpens neutralitet och oberoende blivit två stora frågor. 
Diskussionen om exempelvis människorna i lägren i Syrien knyter samman hjälpande av människor, i 
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synnerhet barn, som lever i svåra förhållanden med svåra politiska frågor och säkerhets-
frågor. Organisationer som bedriver biståndsarbete är allt oftare tvungna att påminna 
beslutsfattare om allas rätt till humanitär hjälp och mänsklig behandling. Även Finlands 
Röda Kors måste allt oftare hänvisa till de humanitära principerna för att kunna ta sig till 
alla som behöver hjälp.

Styrelsen fäster uppmärksamhet på att organisationens principer och värden ska upprätthållas i 
verksam  hetsfältet, där man i frivilligheten söker stöd för implementering av innehåll och etiska värden 
i det egna livet. Många organisationers syfte för verksamheten och finansieringens etiska principer 
ifrågasätts. Styrelsen har ansett det vara ytterst viktigt att principerna och organisationens speciella 
roll som humanitär hjälpare utgör grunden för all verksamhet.

Från den internationella debatten har klimatmedvetenheten förankrat sig alltmer även hos Finlands 
Röda Kors. Inom organisationen har WWF:s miljösystem Green Office tagits i bruk på bred front, och 
med hjälp av det kan vi minska arbetsplatsens ekologiska fotavtryck samt minska koldioxid- och växt-
husgasutsläppen. I synnerhet organisationens unga har aktivt hållit liv i debatten om organisationens 
roll i hanteringen av klimatkrisen och har även lämnat in ett initiativ i frågan till ordinarie stämman. 
Styrelsen har för sin del förbundit sig att beakta klimatfrågorna i sitt beslutsfattande.

Nya modeller för starkare beredskap

I utvecklingen av beredskapen har man under den gångna perioden fokuserat på att stärka den 
materiella beredskapen och uppfattningen om totalberedskapen. Organisationen visade prov på sin 
verksam hetsberedskap bland annat vid de stora eldsvådorna i Björneborg och Palokka, där mångsidig 
hjälp gavs, från materiell hjälp till psykiskt stöd. De regionala beredskapsplanerna förbättrade helhets-
bilden av vår gemensamma beredskap. I slutet av perioden fokuserade styrelsen på att stärka avdel-
ningarnas verksamhetsberedskap genom materiellt stöd och utbildning.

Coronaepidemin under 2020 blev en stor beredskapsövning, som visade att vi ännu har mycket att 
göra, i synnerhet när det gäller utarbetandet av sårbarhetsanalyser. I organisationens egna verk-
samhetsmodeller hittades svaga punkter, som kommer att kräva arbete under den kommande 
stämmoperioden.

Under andra halvan av 2019 beslutade styrelsen att stödja avdelningarnas verksamhet och i synnerhet 
deras beredskap. Målet med stödet är att stärka avdelningarnas verksamhet på ett sätt som är skal-
bart på bred front inom organisationen och förnyar dess verksamhet. Från och med början av 2020 
har avdelningarna tilldelats medel till stöd för frivilligverksamheten samt för att förbättra den lokala 
beredskapen och kommunikationsfärdigheterna. Av de avdelningar som får stöd förutsätts en plan 
över hur rekryteringen och inkluderingen av de frivilliga fungerar samt hur de svarar mot de lokala 
behoven. En mellanutvärdering av resultaten görs hösten 2020, utifrån vilken man utvecklar former och 
grunder för stödet som ska delas ut.

För att utveckla första hjälpen-jourerna började man utarbeta verksamhetsmodeller, där första 
hjälpen-grupperna och jourverksamheten stärks med hjälp av hela organisationens kompetens 
inom första hjälpen, hälsofrämjande och beredskap. Arbetet fortsätter under den kommande 
verksam hetsperioden.



ORDINARIE STÄMMA I Vasa I 5.9.2020  

VASA

20
20

5.9

3/8STYRELSENS RAPPORT

Beredskapen stärktes genom många olika slags övningar. I den riksomfattande övningen 
Droppen hösten 2019 deltog över 200 avdelningar, och den uppmuntrade avdelningarna 
att samarbeta med de regionala myndigheterna och organisationerna. Samtidigt stärktes 
Röda Korsets roll i samordningen av organisationerna på såväl kommunal som landskaps-
nivå och nationell nivå. I den nationella övningen MedEvac samma höst tränade FRK 
medicinsk evakuering tillsammans med bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt samt Vanda social- och krisjour.

Beredskapen i hemlandet utvecklades även som en del av beredskapen i närområdet. Under ledning av 
FRK fortsätter projektet för att stärka samarbetet mellan rödakorsföreningarna i Östersjöområdet, med 
målet att uppnå en bättre regional beredskap och bättre beredskap för storolyckor än i dag.

Alltmer digitaliserad frivilligverksamhet

Under föregående styrelseperiod sattes ordentlig fart på digitaliseringen inom organisationen, när 
många viktiga reformer, såsom affärssystemet för frivilliga, olika former av frivillighet på webben och 
förnyelsen av webbkommunikationen, inleddes. Under den innevarande perioden har arbetet med att 
stärka de digitala lösningarna fortsatt som ett av de viktigaste fokusområdena.

Digitaliseringen erbjuder möjligheter till en allt mer mångsidig och mångfacetterad organisations-
verksamhet med snabb reaktionsförmåga. Målet med digitaliseringsprogrammet, som syftar till att 
utnyttja digitala lösningar, är att stärka och utveckla digitala tjänster för frivilliga, stödja nya modeller 
för arbete och samarbete samt göra den interna kommunikationen inom organisationen snabbare, så 
att de motsvarar beredskapsorganisationens verksamhetssätt.

Under undantagstillståndet våren 2020 flyttades organisationens verksamhet i stor utsträckning till 
nätet och genomfördes på distans. Anpassningen gick i regel smidigt, och många modeller och arbets-
sätt som nu tagits i bruk är här för att stanna. Samma vår godkände styrelsen sådana riktlinjer för 
digitalisering för organisationen som ofta revideras, för att vi ska kunna säkerställa att de är aktuella i 
ett snabbt föränderligt verksamhetsfält.

Utvecklingen av digitala tjänster för de frivilliga är ett av de viktigaste fokusområdena när det gäller 
stödet till de frivilliga. Det mest betydande framsteget var det nya datasystemet för frivilliga, Oma 
Röda Korset, som blev klart och driftsattes under 2018. Oma Röda Korset är en plattform för samtliga 
digitala tjänster för de frivilliga, och dess egenskaper har använts bland annat i uppbyggnaden av den 
elektroniska vänförmedlingen. Under 2020 har systemet redan etablerat sig på avdelningarna och är 
en inkörsport för nya frivilliga. Även uppdateringen av webbkommunikationen har drivits framåt, och 
arbetet kommer att slutföras i början av den begynnande stämmoperioden.

Frivilligverksamheten på webben har blivit en permanent del av organisationens verksamhet, bland 
annat i form av krishjälp inom organisationens beredskap. Olika former av frivillighet på webben 
utvecklas kontinuerligt inom olika funktioner. Till exempel frivilliggruppen Klimatpåverkare, som star-
tade från experimentet Hackathon och inspirerar framför allt unga frivilliga från olika delar av Finland 
att komma med, visar vägen för den nya frivilligverksamheten. Via Klimatpåverkarna utvecklas även i 
större utsträckning nya verksamhetsformer som finns på och organiseras via webben. Dessutom får vi 
svar på frågor om stöd och finansiering av verksamheten i anknytning till frivilligheten på webben.
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Dataskyddsaspekter är nära förknippade med digitaliseringen, och dessa aktualiserades 
senast när lagstiftningen väsentligen ändrades år 2018. För att förutse reformen genom-
fördes en kartläggning av personuppgiftsbehandlingen inom hela organisationen hösten 
2017 och en dataskyddsgrupp för den tillsattes i januari 2018. Gruppens viktigaste upp-
gifter är att stärka organisationens registerbeskrivningar och dataskyddspraxis, utarbeta 
instruktioner för de anställda, frivilliga, personuppgiftsansvariga och distriktens/institutionernas kon-
taktpersoner samt ordna dataskyddsutbildningar i första hand för centralbyråns och distriktens perso-
nal. Även de frivilliga har fått utbildning i dataskydd i slutet av innevarande period.

De unga aktiva inom samtliga sektorer

I sitt beslutsfattande har styrelsen haft som mål att i allt större utsträckning säkerställa att ungdomar 
deltar i all verksamhet inom organisationen. Under perioden utarbetade den nationella ungdoms-
kommittén en ungdomsstrategi, och detta arbete slutfördes under våren 2020. Strategin användes 
även som grund för ordinarie stämmans diskussioner. År 2019 ordnades ett nationellt möte för 
unga i Tammerfors, där de unga bland annat behandlade ungdomsriktlinjerna och teman för hållbar 
utveckling.

I synnerhet de ungas aktivitet inom första hjälpen-verksamheten och påverkansarbetet har stärkts. 
Tusentals ungdomar har deltagit i de spelifierade kurserna i livräddande första hjälpen som går under 
namnet InAction! Bra typer agerar. Kurserna har fått mycket bra respons av ungdomarna.

Kommunikationen till unga utvecklades och effektiviserades, främst i sociala medier. Tack vare en mer 
aktiv och mångsidig kommunikation fick våra kanaler många nya följare. Även unga frivilliga deltog i 
innehållsproduktionen genom att berätta om sin verksamhet på Instagram.

Balansera ekonomin

Målet med ordinarie stämmans beslut är att utveckla organisationens ekonomi på ett balanserat sätt. 
Även under innevarande period har styrelsen regelbundet behandlat såväl centralbyråns som distrik-
tens ekonomi i sina möten och tillsammans med distrikten. Som en del av balanseringen av ekonomin 
har styrelsen också fortsatt utvecklingen av medelsanskaffningen såväl nationellt som lokalt.

I planen att balansera centralbyråns ekonomi fäster man särskild uppmärksamhet vid att trygga finan-
sieringen av kostnaderna för den kontinuerliga operativa verksamheten. Det har funnits och kommer 
att finnas stor osäkerhet i finansieringen på grund av de exceptionellt stora variationerna i bidragen 
från de stora finansiärerna, såsom Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, och i 
synnerhet på grund av de svaga ekonomiska utsikterna i hela samhället till följd av coronakrisen.

För att få en uppfattning om helheten har styrelsen bett styrelsen för respektive distrikt att ge sin syn 
på de ekonomiska utsikterna för sitt distrikt och på hur en balanserad ekonomi ska kunna tryggas. 
Som helhet har distriktens ekonomi stärkts, men utan mottagningsverksamheten skulle ekonomin 
i samtliga distrikt visa underskott. Styrelsen har även diskuterat bland annat distriktens placerings-
verksamhet och riskerna med den. Utifrån de rapporter som man har fått in är distrikten väl medvetna 
om sin ekonomiska situation, och åtgärder har vidtagits där det har behövts.
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Utöver bedömningen av den ekonomiska situationen anser styrelsen att det dessutom 
är viktigt att den operativa situationen för organisationen inklusive distrikten bedöms. 
Likaså har revisionsutskottet som styrelsen tillsatt betonat vikten av att få till stånd ope-
rativa förändringar på lång sikt. Därför begärde styrelsen i början av 2020 en beredning 
av en lägesbild över effekterna av befolkningsutvecklingen och den ekonomiska utveck-
lingen i landet på organisationens nationella verksamhet och de olika distriktens ekonomi. Utifrån 
analysen utarbetas en plan för hur organisationens verksamhet i hela landet ska tryggas i situationer, 
där den ekonomiska situationen i ett eller flera distrikt plötsligt och varaktigt försvagas. Detta arbete 
fortsätter under den kommande stämmoperioden.

En servicecentral tog form

Den utveckling av gemensamma stödtjänster, främst ekonomi-, löneadministrations- och IT-tjänster för 
distrikten, som inleddes under förra stämmoperioden fortsatte. För styrelsen har det varit viktigt att 
ett gemensamt system för stödtjänster utvecklas under innevarande stämmoperiod som en gemensam 
sak för hela organisationen.

Tjänsterna utvecklades i flera steg samt planerades och driftsattes tillsammans med användarna. Stöd-
tjänsterna tog form av en servicecentral med fokus på kundservice och skötsel av medlemskap.

Utifrån de goda erfarenheterna av redovisningstjänsterna för avdelningarna som infördes i början 
av 2017 fortsatte vi även att utöka stödtjänsterna till avdelningarna. Under 2020 har avdelningarnas 
system för ekonomiförvaltning och löneadministration pilottestats, och det kommer att utvidgas ytter-
ligare under hösten. Målet är att erbjuda alla avdelningar ett valfritt system för ekonomiförvaltning och 
löneadministration, samt framöver även tjänster.

Målet med att göra centralförvaltningens, distriktens och även avdelningarnas ekonomiförvaltning mer 
enhetlig är att åstadkomma en lättare och enklare administration inom organisationen samt möjliggöra 
en ännu mer transparent rapportering av organisationens verksamhet och ekonomi än tidigare.

Modellen för organisationsstöd uppdaterades

I början av perioden satte styrelsen som mål att specificera och utveckla modellen för det ekonomiska 
stödet som delas ut till distrikten. Målet med den nya modellen för organisationsstöd har varit föränd-
ringsledning, gemensamt verkställande av ordinarie stämmans beslut, stödets förutsägbarhet, regional, 
språklig och funktionell jämlikhet, utveckling av den nationella, regionala och lokala beredskapen samt 
stärkande av det regionala och lokala samarbetet.

För beredningen av förslaget till styrelsen grundades en arbetsgrupp med representanter från både 
distrikten och centralbyrån. För arbetsgruppen utarbetades flera olika modeller, som vidareutvecklades 
under arbetets gång. En viktig förändring jämfört med den tidigare modellen är att beloppet som delas 
ut är bundet till målen som ordinarie stämman har ställt upp.

Styrelsen behandlade arbetsgruppens förslag flera gånger under 2018 och 2019, innan den fattade 
beslut om den nya modellen hösten 2019. I beslutet beaktades i synnerhet organisationens riksomfat-
tande karaktär och hur verksamheten ska kunna upprätthållas i såväl tillväxtcentrum som glesbygden. I 
modellen för organisationsstöd ingår en övergångsperiod på tre år, under vilken förändringen till nuva-
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rande stödnivå sker stegvis. Syftet med övergångsperioden är att säkerställa en måttlig 
och systematisk övergång till den nya modellen.

Organisationens särskilda roll sattes på prov

Styrelsen hade en del svåra principiella frågor om beskattning och organisationens allmännyttighet 
från föregående styrelseperiod att lösa. Förändringarna när det gäller mottagningsverksamhetens och 
första hjälpen-utbildningens skattefrihet är fortsättningsvis föremål för olika myndigheters beslutsfat-
tande. För organisationen är frågan principiell, i synnerhet när det gäller första hjälpen-verksamheten. 

Finlands Röda Kors är fortsättningsvis en av myndigheternas viktigaste samarbetsparter såväl natio-
nellt som lokalt. Samarbetet har under den pågående perioden stärkts ytterligare bland annat med 
inrikesministeriet i och med samarbetsprotokollet som upprättades år 2018. Regionalt har myndighets- 
och intressegruppsnätverken stärkts genom beredningen av vård- och landskapsreformen samt senare 
under coronaoperationen.

Samtidigt har det emellertid i allt flera sammanhang kommit fram att den gemensamma förståelsen för 
Finlands Röda Kors allmännyttiga och myndighetsstödande roll har fördunklats i en del myndigheters 
ögon. Risken är att likadana tolkningar som ansluter sig till konkurrerande verksamhet också sprider 
sig till andra fält för frivilligverksamhet, såsom vänverksamhet.z Därför har styrelsen i det nya utkas-
tet till verksamhetsstrategi också föreslagit att organisationens speciella roll ska stärkas och poleras 
gentemot myndigheterna.

I organisationens särskilda roll ingår även användningen av Röda Korsets symbol och kontrollen av 
den. Under den gångna stämmoperioden har det ställts exceptionellt många frågor om använd-
ningen av symbolen, även inom organisationen. Frågor om användningen har lösts i samarbete med 
myndigheterna. 

Livlig internationell verksamhet

Under stämmoperioden har den internationella verksamhetsmiljön blivit alltmer komplex och att ta 
sig till de som behöver hjälp har blivit allt svårare. Finlands Röda Kors har i enlighet med sina principer 
undvikit att ta ställning till de politiska aspekterna av den offentliga debatten, men har upprepade 
gånger påmint om behovet av humanitär hjälp och allas rätt till den. Våra styrkor är fortsättningsvis vår 
personreserv och logistikberedskap samt katastroffonden. Man litar på vår förmåga att hjälpa på ett 
neutralt sätt, och vi är en viktig samarbetspartner för myndigheterna även i svåra konflikter.

Organisationens styrelse har följt verksamheten i Syrien i synnerhet, där vi har ingått i Internationella 
rödakorskommitténs sjukhusoperation. Likaså har situationen i grannlandet Jemen blivit allt sämre 
och hjälpbehovet ökar. FRK har levererat materialhjälp till området och stött rörelsens arbete genom 
katastroffonden.

En av de mest synliga hjälpoperationerna utanför konfliktsituationerna var bland annat sjukhuset 
i Bangladesh, där FRK under 2017–2018 var med och hjälpte de som flytt från våldsamheterna i 
Myanmar. I operationen arbetade över 100 finländska delegater så länge den pågick. Dessutom var vi 
med och hjälpte bland annat efter stormarna i Moçambique och Bahamas samt efter jordbävningen 
och den efterföljande tsunamin i Indonesien. I lugnare kriser än de synliga katastroferna orsakade 
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och orsakar fortsättningsvis i synnerhet torkan i Sydafrika ett enormt behov av hjälp. 
För att hjälpa till under krisen fick Finlands Röda Kors ett exceptionellt stort bistånd 
från Europeiska unionen för kontant bistånd för att trygga livsmedelsförsörjningen i 
Zimbabwe. 

När finansieringen minskar har vi varit tvungna att minska antalet partnerland inom utvecklings sam-
arbetet och prioritera hjälp till de som behöver den mest. Organisationen har dock fortsättningsvis 
stött sina systerföreningars långvariga programarbete med över sex miljoner euro i 14 länder.

Våren 2020 genomförde Europeiska unionens enhet för humanitärt bistånd (ECHO) en granskning av 
FRK:s verksamhet med syftet att säkerställa att organisationens verksamhet och processer fortsätt-
ningsvis uppfyller kraven som ställs på partnerorganisationerna. Den här gången omfattade gransk-
ningen undantagsvis hela organisationen, även dess verksamhet i hemlandet. I granskningen fick FRK 
utmärkt betyg, även om en del områden som kräver utveckling framkom. Dessa kommer vi att fokusera 
på under den kommande stämmoperioden.

På EU-nivå fick Finlands Röda Kors synlighet även tack vare Finlands EU-ordförandeskap.Ord förande-
skapet, som inföll före rörelsens internationella konferens hösten 2019, gav organisationen möjlighet 
att representera hela rödakors- och rödahalvmånenrörelsen i EU:s viktigaste arbetsgrupper för rädd-
ningsinsatser och humanitärt bistånd. 

Synlighet för frågor inom humanitär rätt

Vintern 2019, mitt under stämmoperioden, inföll Röda Korsets och Röda Halvmånens konferens, som 
ordnas vart fjärde år. Förutom humanitär rätt stod även teman i anknytning till sammanförande av 
familjer och katastrofberedskap i fokus under konferensen. Konferensen godkände även en mycket 
aktuell resolution om samordning under epidemier och pandemier.

Frågor om humanitär rätt diskuterades flitigt även under Finlands ordförandeskap i EU hösten 2019. 
Under Finlands ledning godkände Europarådet bland annat slutsatser om humanitärt bistånd och 
humanitär rätt, i vilka rådet bekräftade sitt stöd för respekt och främjande av internationell humanitär 
rätt. Även Finlands Röda Kors deltog aktivt i beredningen av slutsatserna.

Institutioner

Blodtjänst
Inom Blodtjänst har stämmoperioden varit en period med stora förändringar. Det nya datasystem-
paketet (V2V), som förberetts i flera år och som omfattar hela kedjan från blodgivning och produktion 
av preparat till lagring och leverans, driftsattes med framgång under undantagstillståndet våren 2020. 
Samtidigt förberedde man flytten av Blodtjänst till nya verksamhetslokaler år 2022.

Ur ett operativt perspektiv har perioden varit lyckad för Blodtjänst, och såväl antalet blodgivare som 
förmågan att svara mot sjukhusens behov av blod har varit bra under hela perioden, även under 
undantagstillståndet. 
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Kontti-kedjan  
Kontti-kedjans verksamhet var stabil åren 2017–2019. Försäljningen slog nytt rekord, och  
även antalet kunder ökade. Likaså var kedjans sysselsättningsverksamhet fortsatt stark. 
Kontti erbjuder fortsättningsvis närmare 1 400 långtidsarbetslösa årligen en möjlighet 
att förbättra sin anställbarhet, trots minskade sysselsättningsbidrag. Syssel sättnings-
verksam hetens effekt förbättrades ytterligare, och allt fler hittar en arbets- eller studieplats via Kontti. 
Responsen från de sysselsatta efter arbetsperioderna har varit mycket positiv.

Kontti-kedjan hade en ännu starkare roll än tidigare inom hela organisationens beredskap, och genom 
den hjälpte man till bland annat vid den stora eldsvådan i Björneborg 2019.

Effekterna av coronaepidemin under våren 2020 på kedjans verksamhet har varit stora, och under 
våren genomförde kedjan samarbetsförhandlingar. Butikerna hade stängt i flera månader, vilket kom-
mer att inverka på kedjans resultat för år 2020.

De ungas skyddshus
Även de Ungas skyddshus har blivit en allt mer beständig del av organisationens beredskap under 
den gångna perioden. Såväl under coronaepidemin som bland annat våldsdåden i Kuopio år 2019 har 
skyddshusens webbhjälp svarat mot ett stort behov.

Skyddshusen har ett allt större arbetsfält: förutom inom det grundläggande arbetet på skyddshusen 
hjälper man unga och familjer även i ungdomarnas vardagliga miljöer (på ungdomsgårdar, läroanstalter 
och i köpcentrum) samt på webben. Antalet frivilliga som deltar i verksamheten ökar, när man kan 
hjälpa och arbeta med ungdomarna på flera olika sätt. Skyddshusens frivilliga är mycket engagerade 
i verksamheten och skapar modeller som kan användas även i större skala inom organisationen, i 
synnerhet när det gäller hjälpen via webben.

Styrelsen

Ordförande för organisationens styrelse var Pertti Torstila och vice ordföranden Ann-Mari Audas-
Willman, Otto Kari och Sami Laitinen. Styrelsemedlemmar var Henri Backman, Outi Forsblom, Eija 
Karine, Katja Kuusela, Marju Pihlajamaa och Markku Suokas.

Mellan de ordinarie stämmorna höll styrelsen 31 möten, inklusive sex två dagars seminarier för främst 
planeringen av verksamheten och ekonomin. Därtill ordnade styrelsen fem gemensamma träffar med 
distriktens ordförande och verksamhetsledare samt den verkställande ledningen. Under de gemen-
samma seminarierna behandlades främst ekonomin, utvecklingen av digitala lösningar inom organisa-
tionen, beredskapen, utvecklingen av stödtjänster och modellen för organisationsstöd.

Våren 2020 sammanträdde styrelsen i huvudsak på distans.


