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Fullmäktiges rapport om mandatperioden  
2017–2020 till ordinarie stämman

I. Inledning
 
Bästa medlemmar i Röda Korset,

Fullmäktiges treårsperiod har innehållit fart, nyanser och även svårigheter. Lyckligtvis, eftersom 
ingen utveckling sker i stående vatten.

Under de första åren beaktade fullmäktige mycket den pågående sote-reformen som slutligen för-
föll i slutändan. Arbetet gav ändå organisationen goda anloppsmärken att utnyttja i fortsättningen. 
På basis av detta deltog fullmäktige redan i fjol i förberedelserna för den kommande verksamhets-
strategin 2021–2023 – tills tvärstoppet kom, nämligen covid-19.

Coronaviruset har redan under några månaders tid reglerat allt liv. Inte enbart hos oss, utan 
undantagsmässiga tider levs i hela världen. Vi sitter sannerligen i samma båt, som borde kunna ros 
åt samma håll fastän man inte ser någon motliggande strand.

Förra fullmäktige var fjärrskådare då den i sin egen rapport 2017 förutspådde att organisationen 
på nytt under perioden för ordinarie stämman ovillkorligen stöter på sådana utmaningar som inte 
kunnat förutses. 

Organisationens verksamhet har starkt övergått till webben. Fullmäktige höll även framgångsrikt 
första gången i organisationens historia sitt möte på distans. Lokala biståndet fortsätts av frivilliga 
runt landet, men verksamhetsformerna har ändrat då många av oss håller sig hemma.

Trots allt har vi tillsammans fått mycket till stånd: vi har hållit kontakten med ensamma, delat ut 
mathjälp och hjälpt människor att klara av den nya vardagen. Vi har rest sjukhustält och delat ut 
korrekt information i sociala medier, hamnar samt på flygfält och sjukhus. Från oss har även hjälp 
skickats ut till vida världen. 

Sammanfattat – i nödens stund är Röda Korset starkt, kunnigt och pålitligt.

Under fullmäktiges mandatperiod har samarbetet såväl med myndigheterna som bland organisa-
tionens egna aktörer poängterats. Mångformighet, öppenhet, flexiblare funktionssätt och bättre 
utnyttjande av digitalisering har stigit upp som teman i diskussionen. Under årets lopp har man 
inom utvecklingsaxeln gjort ett helt språng i digitaliseringen. Det finns fortfarande utmaningar och 
fullmäktige som inom dessa teman lämnar sitt arbete, har även under denna period velat ge sina 
egna rekommendationer för nya fullmäktige.

Ord att minnas: klimatförändring, flyktingar och invandrare, medlemsantal och gott bemötande 
av frivilliga – framför allt öppnandet av dörrar för att locka med unga i verksamheten och ge dem 
ansvar.

En epidemi upphör, men det kommer nya. Behovet av hjälp upphör aldrig. Hjälpen som erbjuds 
av frivilliga förändras och anpassas, men biståndet av dem som är i en svagare position, utdel-
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ningen av det gemensamma goda och förstärkningen av omsorg och pålitlighet är 
fortfarande centrala gärningar i vår verksamhet. Pålitligheten har på många håll 
nämnts som den viktigaste egenskapen då vi strävar efter att klara av svårigheter. 
Pålitligheten skapar en grund och binder oss samman. Vi måste vara trovärdiga.

Vi börjar från att en direkt blick och ett öppet leende är den kortaste vägen mellan två människor. 

Pirkko-Liisa Ollila

Fullmäktiges ordförande

II. Centrala teman som fullmäktige behandlat

1. Organisationernas och frivilligverksamhetens växlande verksamhetsmiljö

Under perioden för ordinarie stämman har fullmäktige under flera möten behandlat reformen 
inom organisationerna och frivilligverksamheten samt dess påverkan av förändringar som sker i 
samhället. Fullmäktige behandlade framskridandet av sote-reformen i två etapper 2017 och 2018. 
I samband med reformen arbetade FRK rikligt på många olika nivåer med för framtiden nyttigt 
förstärkande arbete. Fastän själva reformen gick i stöpet, framskrider fortfarande många andra 
utvecklingsåtgärder, bl.a. reformen inom räddningsaktionen. 

Förutom sote-reformen, behandlade fullmäktige under hösten 2018 reformen inom frivilligverk-
samheten och hörde som experter bland annat kanslichefen på SHM samt verksamhetschefen på 
Medborgararenan. Genom att fundera bland annat på hur Finlands Röda Kors frivilligverksamhet 
borde se ut år 2025 och vilka två saker torde ske för att uppnå det önskade läget, förde fullmäk-
tige en livlig diskussion om ämnet. Speciellt nätverkande och polyfoni samt förstärkning av frivilli-
gas aktiva deltagande framkom inom diskussionen. Även flexibla verksamhetsformer och självstyre 
samt delaktighetens låga tröskel ansågs som centrala objekt inom reformen.

 Fullmäktige undvek ämnet även då de diskuterade om innehållet för den nya verksamhetsstrategin 
2021–2023. Samarbetet såväl inom organisationen som med även andra aktörer (kommuner och 
andra organisationer) samt lättande av administrationen, så att det blir mer tid över för frivilliga till 
det egentliga hjälpandet, poängterades i fullmäktiges diskussion. 

Vid diskussioner om frivilligverksamheten tangerade fullmäktige ofta digitalisering av verksam-
heten. Förutom som en möjlighet sågs digitaliseringen även vara en utmaning eller hotbild för verk-
samheten ansikte mot ansikte. Under våren 2020 ställdes organisationen utan frågor inför digi-
taliseringen, då coronaepidemin till en stor del tvingade verksamheten inklusive fullmäktige själv 
att arbeta på distans via webben. I sitt senaste möte behandlade fullmäktige utmaningarna och 
framgångarna i operationen, och fastän agerandet via webben skulle ha varit besvärligt, ansågs 
det ändå vara överraskande lyckat och då behovet fanns, förverkligades många länge planerade 
reformer snabbt. Bland annat frivilligverksamheten och webbutbildningarna fick mera fart tack 
vare operationen.  Även fullmäktiges eget möte lyckades bra på distans, och motsvarande mötes-
sätt anses åtminstone tidvis vara en möjlighet också i fortsättningen. 
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2. Påverkansarbete

Under våren 2019 bekantade sig fullmäktige personligen, genom att delta i kampan-
jens mötescafé och utnyttja kampanjmaterialet, med kampanjen Människor emel-
lan, som gemensamt arrangerats av FRK, Amnesty International Finlands avdelning och Kyrkans 
Utlandshjälp. Fullmäktige konstaterade konceptet vara bra och uppmuntrade avdelningarna till att 
använda kampanjmaterialen i verksamheten även efter att kampanjen upphört. 

Fullmäktige har i sina möten upprepade gånger tagit upp organisationens påverkansarbete. Under 
denna period har man speciellt koncentrerat sig på ställningstagande på lokalnivå. 

Fullmäktige föreslog styrelsen bland annat ett önskemål om att organisationen kraftigare skulle 
ta ställning till aktuella ärenden och att ställningstagande i de lokala frågorna skulle möjliggöras 
i avdelningarna. Samtidigt iakttogs att organisationens ställningstagande grundar sig på dess 
egen verksamhet. Fullmäktige uppmuntrade avdelningarna till att under hänsyn till principerna ta 
ställning till aktuella lokala frågor, samt uppmuntrade dem att söka och utnyttja de utbildningar i 
kommunikation som avdelningarna erbjuds. 

3. Dataskyddsfrågor inklusive cyberhot

Under den gångna verksamhetsperioden har den digitala miljön upplevt en kraftig förändring, och 
tillsammans med den har även datasekretessfrågor synts mycket till i fullmäktiges arbete. 

Under våren 2018 hörde fullmäktige datadirektörens för Blodtjänsten framförande om cyberhot i 
organisationsvärlden och diskuterade såväl riskerna från cyberhot som vetskapen om datasäkerhet 
inom FRK. Efter detta hörde fullmäktige under hösten 2018 EU:s dataskyddsförordning (GDPR) om 
åtgärder som gjorts och planerats i organisationen. Frågor gällande dataskyddet har även enligt 
generalsekreterarens översikter uppdaterats till fullmäktige. 

Med dataskyddsförordningen och den nationella dataskyddslagstiftningen i beaktande godkände 
fullmäktige ett nytt kapitel i organisationens arbetsordning gällande dataskyddet. 

4. Två totala ändringar i arbetsordningen och ekonomistadgan samt i instruktio-
nerna för distrikten och avdelningarna 

Fullmäktige påbörjade och avslutade sin mandatperiod med totala ändringar i förordningarna. I 
sitt första möte hösten 2017 godkände i enlighet med den nya FRK-förordningen fullmäktige en 
arbetsordning och ekonomistadgaför organisationen samt instruktioner för distrikten och avdel-
ningarna. I sitt sista möte under våren 2020 godkände fullmäktige en ny arbetsordning och eko-
nomistadgaför organisationen samt instruktioner för distrikten och avdelningarna. Framför allt för 
att utveckla planeringen av verksamheten och ekonomin samt förstärka dataskyddsförordningarna 
gjordes några förändringar i dem då. 
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5. Övriga ärenden 

Förutom återkommande teman har fullmäktige behandlat enskilda frågor, så som 
integration och hur organisationerna stöder den. Fullmäktige hörde under hösten 
2017 arbets- och näringsministeriets syn på organisationernas roll inom integrationen samt för-
slag om FRK:s integreringsarbete och organisationens praoprojekt. I samband med detta beviljade 
fullmäktige styrelsens framförande som ställningstagande av att hjälpa papperslösa. 

Fullmäktige har i flera etapper tagit upp frågor gällande Punainen Risti Ensiapu Oy, så som använd-
ning av Röda Korsets märke, första hjälpen kursernas skattebehandling, bolagets marknadsandel 
samt betydelsen av bolagets grundande för samarbete med SHM.  

Därtill har fullmäktige bland annat via utvecklingsarbetet av Oma följt med förändringen av antalet 
medlemmar och frivilliga. 

III. Rekommendationer 

1. Stöd av rollen som bistående organisation för myndigheterna

Finlands Röda Kors har en unik ställning i egenskap av organisation som stöder myndigheterna. 
Statens centrala myndigheter representeras också väl i fullmäktige, men den kontakten utnytt-
jas inte just nu på bästa möjliga sätt. Fullmäktige rekommenderar att man under den kommande 
perioden för ordinarie stämma fäster särskild uppmärksamhet vid rollen som en organisation som 
bistår myndigheterna, och att man i stor utsträckning utnyttjar expertisen hos myndigheternas 
representanter i fullmäktige.

2. Stärkande av lokal påverkan

Fullmäktige har under perioden för ordinarie stämman framfört ett gemensamt ställningstagande, 
och själv deltagit i mötescafét som arrangerades år 2019 i samband av kampanjen Människor 
emellan. 

Fullmäktige har i flera sammanhang diskuterat organisationens påverkansarbete, och särskilt fäst 
uppmärksamhet vid lokal påverkan. Fullmäktige uppmuntrar alla organisationens aktörer att allt 
mer aktivt hålla kontakten med lokala beslutsfattare och ta ställning till aktuella frågor, i enlighet 
med organisationens humanitära mandat.

Under perioden för ordinarie stämman har flera kommunikationsutbildningar arrangerat för avdel-
ningarna, och fullmäktige rekommenderar att utbildningarna utvecklas och utnyttjas också som en 
del av påverkningsarbetet.

3. Organisationens öppenhet

Fullmäktige har under sin mandatperiod fäst uppmärksamhet vid organisationens öppenhet och 
vid inkludering av nya aktörer. Verksamheten ska vara öppen och lockande för frivilliga med olika 
bakgrunder, och för att lyckas med detta förutsätts att man på organisationsnivå förhåller sig 
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öppet till olika synvinklar, nya idéer och verksamhetssätt som avviker från det man är 
van vid. De exceptionella förhållandena under våren 2020 har delvis visat att organi-
sationen har förmågan att göra saker på nya sätt och också få med nya slags aktö-
rer, om viljan för det finns. Fullmäktige rekommenderar att nästa fullmäktige uppföljer 
hur lockande organisationen ter sig ur de nya aktörernas synvinkel, och vid behov ge den nya 
styrelsen utvecklingsförslag om hur öppenheten kan främjas.

4. Utvecklingen av samarbetet mellan fullmäktige och styrelsen

Under fullmäktigeperioden arrangerades ett gemensamt seminarium för fullmäktige och styrelsen. 
Det upplevdes ömsesidigt som nyttigt och att det förbättrade dialogen mellan parterna. Tillfället 
som arrangerades i början av fullmäktigeperioden gav fullmäktigemedlemmarna möjligheten att 
lära känna varandra, organisationens styrelse och fullmäktiges arbete bättre. Fullmäktige har 
också fortsatt traditionen som påbörjades under föregående period för ordinarie stämma att hålla 
fullmäktige uppdaterad efter varje styrelsemöte genom ett skilt meddelande. 

Fullmäktige rekommenderar att den kommande fullmäktige och styrelse utvecklar sina samarbets-
metoder mot en allt mer diskussionsbaserad och delaktig modell, och förbättrar informationsflö-
det sinsemellan. 

IV. Fullmäktiges sammansättning och sammanträde
 
Under perioden för ordinarie stämman har Pirkko-Liisa Ollila fungerat som ordförande i full-
mäktige och Päivi Kuntze som vice ordförande. Medlemmar i fullmäktige (personliga supplean-
ter inom parentes) har varit: Minttu Aho (Anne Bäck), Mari Huttunen (Juha Siira), Leif Jansson 
(Johan Ek), Harri Jokiranta (Sari Saarikoski), Leila Kinnari (Mia Jalonen-Tuovila), Katariina Kojo (Eira 
Kähtävä), Esko Käki (Anne Kosonen), Emmi Lehikoinen (Emmi Tuohimaa), Margita Lemström (Eva 
Lindberg), Jenni Leppilahti (f.d. Päivinen) (Marko Järvenoja), Pasi Murto (Tapio Laine) Juha Mustonen 
(Anne-Maarit Hintikka), Riitta Nahkiaisoja (Tarja Tenhunen), Kari Nieminen (Lasse Heino), Kukka 
Nuora (Anders Blomberg), Juhani Parkkari (Simo-Pekka Hämäläinen), Petri Raatikainen (Sinituuli 
Dufva), Veli-Matti Salo (Ulla Laukkanen), Barbro Sjöberg (Annika Nyfors), Alpo Tanskanen (Juha 
Turkulainen), Harri Virta (Marja-Helena Salmio), Teemu Väisänen (Satu Wallenius) ja Pia Yli-Pirilä 
(Ruut Rissanen).

Utöver dem har undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesminis-
teriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet utsett sina respektive representan-
ter till fullmäktige.

Fullmäktige har sammanträtt sex gånger. Vid sina vårmöten har fullmäktige antagit årsberättelsen 
jämte bokslutet, beviljat ansvarsfrihet samt beslutat om medlemsavgiftens storlek och dess fördel-
ning. Vid sina höstmöten har fullmäktige diskuterat aktuella teman. Generalsekreterarens aktuella 
översikt, inklusive internationell verksamhet, har hörts i alla möten. 

På grund av begränsningar för sammanträde som statsrådet ställt, sammanträdde fullmäktige 
under våren 2020 i huvudsak på distans.


