Vår verksamhet

2018

Folkhälsan år 2018
År 2018 kännetecknades av starka digitala vindar på Folkhälsan. Vi fortsatte satsningarna på virtuell verklighet och utvecklade VR-spel i samarbete med ett uppstartsföretag. Också invånare
och personal i Folkhälsanhusen var med i utvecklingsarbetet av
spelen. De olika administrativa verktygen inom Folkhälsangruppen
sågs över och planer för att utveckla dem gjordes. Under året kom
också projektet Resan till Digitalien, som strävar till att göra seniorer
mer delaktiga i det virtuella, i gång på allvar.
Luciainsamlingen gjorde nytt rekord år 2018. Den insamlade
summan uppgick denna gång till 193 000 euro. De insamlade medlen används till förebyggande arbete för barnfamiljer som har det
svårt. En annan av Folkhälsans kändaste insamlingar, Majblomman,
fyllde 110 år. Majblomman är en lokal insamling, som huvudsakligen
sköts av Folkhälsans lokalföreningar.
Folkhälsans forskningscentrum satsade under året speciellt på att bättre kommunicera ut sina forskningsresultat, för att
öka allmänhetens förståelse för den omfattande forskningsverksamheten vid Folkhälsan. Forskningscentret fortsatte med aktiv och
framgångsrik internationell publikationsverksamhet.

Bostadshuset Gullkronan i anslutning till Folkhälsanhuset i
Brunakärr färdigställdes och i augusti började invånarna flytta in.
Gullkronan ritades av arkitektbyrån Huttunen–Lipasti–Pakkanen
Arkkitehdit. Byggnaden har väckt beundran och nominerats till
flera pris.
I slutet av året blev det klart att Folkhälsan axlar ansvaret för
Sylviahemmet, Herberts hus och Storågården i Kronoby från och
med årsskiftet. Verksamheten bedrivs i Folkhälsans regi medan
ägandet av fastigheterna kvarstår i föreningen Pensionärshems
föreningen i Kronoby rf:s regi.
På hösten invigdes den nya knutpunkten i Östnyland,
Kvartersklubben i Borgå. Kvartersklubben är en mötesplats för
alla åldrar och används för bl.a. gruppverksamheter, utbildningar,
föreläsningar och möten. I samma hus erbjuder Folkhälsan nu
moderna, synskadeanpassade lägenheter.
I augusti inledde Samfundet Folkhälsans nya vd, Georg
Henrik Wrede, sitt arbete, och i oktober valde även Folkhälsan
Utbildning en ny vd, Tomas Järvinen, som tillträdde vid årsskiftet.
Under slutet av året såg man också över organisationen för att
stärka IT och kommunikation som egna strategiska helheter.
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En lyckad växling

N

är jag tillträdde jobbet som vd för Folkhälsan i augusti
2018 var det lite som att komma tillbaka hem, eftersom
jag jobbat i huset förut. Efter snart ett år på posten kan jag
konstatera att den tidigare vd:n Stefan Mutanen lämnat efter sig
ett bra arv: det här är en arbetsplats med god stämning där folk
trivs. De anställda är vana vid att ha nära kontakt med vd:n, vilket
har gjort det tacksamt för mig att ta över stafettpinnen.
Det är också tacksamt att få leda en idéburen allmännyttig organisation, som samtidigt är en medborgarorganisation. Vi har en
stark lokal förankring i hela Svenskfinland tack vare lokalföreningarna och deras närmare 19 000 medlemmar. Att vårt medlemsantal dessutom växer när trenden i samhället snarare går åt motsatt
håll är särskilt glädjande, samtidigt som det ger oss en tyngd som
samhällelig påverkare och aktör.
Det som kanske mer än något annat påverkar Folkhälsan just
nu är att vår verksamhetsmiljö är i kraftig förändring. Början av år
2019 har dominerats av nyheterna kring de vinstdrivna producenternas misslyckanden inom äldreomsorgen och hur regeringens
planer på att reformera social- och hälsovården kraschade.
När det gäller samhällsdebatten om hur vården ska organiseras
i framtiden så har vi från Folkhälsans sida redan länge flaggat för
valfrihet. Vi tror att servicesedlar, personliga budgetar och andra
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Folkhälsan
har redan
länge flaggat för ökat
självbestämmande
när det gäller hur vården ska organiseras i
framtiden.

lösningar som ökar klienternas självbestämmande är nyckeln till
en högre kvalitet på vården. Att vi i motsats till de privata bolagen
som producerar välfärdstjänster har en stark lokal förankring är
också en fördel, liksom det att vårt mål inte är att göra vinst.
Trots att det går bra för Folkhälsan är det ingen orsak
att luta sig tillbaka och vila på lagrarna. Det finns ett behov av
att utveckla vår verksamhet inom alla områden – forskningen,
hälsofrämjandet, utbildningen och serviceproduktionen – och
också öka samarbetet mellan de olika delarna. Därför har vi inlett
en strategiprocess, för att finslipa våra mål och visioner inför vårt
100-årsjubileum 2021. Speciellt utbildningen är väldigt viktig, med
tanke på att tillgången till bra personal är nyckeln till en god vård
och omsorg.
Folkhälsan är en stor organisation där allas insatser behövs. Det
är tillsammans som vi varje dag skapar det Folkhälsan är och betyder för våra medlemmar, kunder och klienter. Hemligheten bakom
att Folkhälsan fortfarande lever och mår bra är organisationens
förmåga att anpassa sig till tiden – utan att vare sig glömma bort
vår historia eller vårt syfte.
Georg Henrik Wrede
Vd, Samfundet Folkhälsan
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Samfundet
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN
Samfundet Folkhälsan ansvarar för en rad
funktioner:
• Förmögenhetsförvaltning
• Byggprojekt
• Utvecklingsarbete, HR och juridik
• Stab- och stödfunktioner
• Fastighetsförvaltning
• Samordning av IT-funktionen
• Kommunikation

Gullkronan är en
arkitektonisk pärla
Folkhälsans senast nybygge i Helsingfors har inneburit ett uppsving för hela
campuset i Brunakärr. Tanken har varit att skapa en tidlös och vacker men
samtidigt praktisk byggnad där man kan bo till livets slut.

Vd: Georg Henrik Wrede
Personal 2018: 18 (2017: 18)
Omsättning 2018: 12,6 miljoner euro
(2017: 13,1)

Tomten som
Gullkronan
står på är mycket
liten, och det gjorde
bygget till en verklig
utmaning.

G

ullkronan är det tredje huset i campuset i Brunakärr, där
Folkhälsan sedan tidigare har två hus. Huset blev färdigt
sommaren 2018 och intresset för de 84 bostäderna har
varit stort.
– I det här huset har vi satsat på lite större bostäder. Det har
visat sig att många äldre personer inte vill tränga ihop sig i en tvåa,
och därför är bostäderna i huset allt från 34 till 137 kvadratmeter,
berättar Marika Skogsten som är föreståndare på campuset i
Brunakärr.
Intresset för bostäderna i Gullkronan har varit stort, och många
köade i flera år för att få köpa sin bostad. Största delen av bostäderna är ägobostäder, men i huset finns också bostäder som ägs
av stiftelser och som hyrs ut. En del bostäder är dessutom anpassade för synskadade och hyrs ut av Folkhälsan.
Tomten som Gullkronan står på är mycket liten, och det gjorde
bygget till en verklig utmaning. Marika Skogsten är mycket nöjd
med hur arkitekten Risto Huttunen lyckades få in huset på tomten
samtidigt som balkongerna placerats så att det inte är insyn till
grannbostäderna.
– Samtidigt som huset är modernt och snyggt, och bostäderna är
planerade för att kunna inhysa alla tänkbara hjälpmedel för äldre
personer, så har vi värnat om att det inte ska se anstaltaktigt ut. Vi
har ett samarbete med Pro Artibus och flera av deras konstverk
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kan ses i huset. I trapphusen har unga konstnärer målat ornament
så att varje trappuppgång har sin egen färg. Förutom att det är
vackert så hjälper det också minnessjuka personer att hitta bättre.
Precis som i alla hus som Folkhälsan byggt så är gemenskapen
viktig. I Gullkronan finns ett café som inneburit ett uppsving för
hela campuset eftersom det är öppet från 9 till 21 och erbjuder en
naturlig mötesplats för invånarna.
– Caféet är öppet också för utomstående och har varit en jätte
positiv sak för hela campus. Förutom kaffe kan man också ta ett
glas vin där, säger Skogsten.
Dessutom finns det också andra gemensamma utrymmen, såsom en festsal, ett gym och en bastu. Invånarna kan köpa service
tjänster i den mån de behöver, såsom hemvård och städtjänst.
Man kan också ansöka om servicesedlar från staden.
Det finns idag flera Folkhälsanhus runtom i hela Svenskfinland.
Vd Georg Henrik Wrede säger att grundidén med husen är att
göra Folkhälsan synligt och närvarande i stadsbilden, samtidigt
som man vill skapa mötesplatser för befolkningen.
– Fysiska mötesplatser är hälsofrämjande och dessutom också
generationsöverskridande, i och med att det ordnas aktiviteter för
människor i alla åldrar i husen. Varje Folkhälsanhus är unikt och har
utformats enligt de lokala behoven.
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Forskning

Diabetes är fem olika
sjukdomar istället för en
Dagens diagnostik för diabetes är otillräcklig och många patienter får därför inte vård
i tid. Det här är resultatet av ett forskningsprojekt som Folkhälsan deltagit i, och som
väckt stor internationell uppmärksamhet.

H

ittills har man sett på typ 2-diabetes som en enda sjukdom
och alla patienter har fått samma sorts vård. Patienterna
har också diagnosticerats på samma sätt – genom att
mäta blodsockret.
Den nya studien har kommit fram till att patienter med typ 2-diabetes egentligen kan delas in i fem olika undergrupper, som skiljer sig
rätt mycket från varandra. Det finns till exempel en undergrupp där
patienterna inte har särskilt höga blodsockernivåer, men ändå löper
de stor risk för komplikationer såsom njurskador och fettlever.
– Den här patientgruppen får ofta vänta länge på att få rätt vård.
Eftersom vårdbeslutet har baserats endast på blodsockernivån, så
har de inte fått den vård de behövt. Vår studie är ett första steg mot
en mer individanpassad vård av diabetes, säger docent Tiinamaija
Tuomi, som är en av forskarna bakom studien.
Studien publiceradeS våren 2018 i den ansedda medicinska
tidskriften The Lancet och fick genast stor uppmärksamhet världen över. Nyheten låg etta på BBC:s nyhetssajt och forskargruppen gav hundratals intervjuer till olika medier.
Tuomi säger att uppmärksamheten visserligen kom som en liten
överraskning, men samtidigt visste hon att hon och kollegerna var
något viktigt på spåret.
– Det tog en tid att få studien publicerad eftersom den omkullkastar många gamla sanningar. Vi stötte därför på ett visst motstånd
från en del av forskaretablissemanget.
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De läkare som liksom Tuomi själv kliniskt jobbar med diabetespatienter har däremot varit entusiastiska över resultaten, eftersom de i
sitt arbete har kunnat se att dagens vårdmetoder inte är optimala.
För studien, som ingår i det så kallade Botnia-projektet, gjorde
forskarna en datoranalys på två register med över över 20 000
diabetespatienter i Skåne och Österbotten (Diabetesregistret i
Vasa). Registren innehåller en stor mängd data om patienterna
såsom insulinresistens, insulinproduktion, blodsockernivåer och
ålder för insjuknandet.
– Själva blodprovet som använts för att mäta värdena är ganska
simpelt. Det nya är att vi tack vare registren kunnat hitta nya samband och dela in patienterna på ett sätt som ingen gjort förut.
Efter att studien publicerats har andra forskargrupper gjort liknande studier och fått väldigt likartade resultat.
– Också om jag visste att vi var något på spåret, så är jag ändå
förvånad över hur enhetliga resultaten har varit, konstaterar Tuomi.
Behovet av nya behandlingar för diabetes är stort eftersom man
räknar med att 425 miljoner människor i världen har sjukdomen.
Följdsjukdomar i form av njursvikt, amputationer och hjärt- och
kärlsjukdomar kostar samhället enorma summor och orsakar stort
lidande för patienterna.

FOLKHÄLSANS FORSKNINGSCENTRUM
Centret har två forskningsprogram, som båda har omfattande samarbete både nationellt och internationellt:
• Genetisk forskning
• Folkhälsoforskning
Föreståndare: Anna-Elina Lehesjoki
Personal 2018: Folkhälsananställda ca 170 (2017: 170)
Totalt understöd 2018: 10,4 miljoner euro (2017: 10,6)
Originalpublikationer 2018: 216 st (2017: 185)

Det tog en tid att få
studien publicerad
eftersom den omkullkastar
många gamla sanningar.
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Hälsofrämjande
FOLKHÄLSANS FÖRBUND
Verksamheten syftar till att främja hälsa,
livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor.
Centrala kompetensområden:
•
frivilligverksamhet
•
fysisk aktivitet, kost och återhämtning
•
familjearbete, trygga relationer, riktat
familjestöd samt språk och samspel
•
hälsofrämjande närmiljöer och
mötesplatser

Folkhälsans föreningar
lever och mår bra
Ryggraden i Folkhälsan utgörs av nästan hundra lokala föreningar
med närmare 19 000 medlemmar. Tvärtemot den allmänna utvecklingen
i samhället har föreningarna ökat sitt medlemsantal de senaste åren.

Förbundsdirektör: Viveca Hagmark
Personal 2018: 103 (2017: 98)
Omsättning 2018: 9 miljoner euro (2017: 8,7)

H

östen 2018 gjorde Folkhälsan en så kallad föreningsrunda,
vilket i praktiken innebar att anställda från Folkhälsans
förbund besökte så gott som alla Folkhälsans föreningar
för att ta pulsen på dem. Föreningsrundan var en trevlig och inkluderande process som både gav information om och kontakt till de
föreningsaktiva.
Under träffarna har man gått igenom föreningens mål och
värderingar med hjälp av en så kallad dialogduk, som är utformad
för att gå igång diskussionen.
– Sammanfattningsvis kan man säga att Folkhälsans föreningar
mår bra. Medlemsantalet visar en svagt uppåtgående trend, och
folk verkar ha det trevligt i föreningarna, säger organisationssekreterare Malin Ström som besökt ett stort antal föreningar i
Österbotten.

Överlag är
föreningarna
bra på att snappa upp
nya trender.
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Vad gör då Folkhälsans föreningar? Den överlägset viktigaste verksamheten är simskolorna som en stor del av föreningarna ordnar framförallt om somrarna. Föreningarna ordnar också
andra barnrelaterade verksamheter såsom familjecaféer och eftis,
men på senare år har också olika typer av verksamhet för äldre
personer blivit populärare.
– Överlag är föreningarna bra på att snappa upp nya trender.
Grundsyftet är ju att främja hälsan, men det kan man göra på
många olika sätt. Våra föreningar ordnar till exempel gymkurser

för nybörjare, vinterbad, bastuyoga och naturvandringar, berättar
Ström.
Den överlägset största delen av Folkhälsans 98 föreningar är
grundade före 1950 och de följer därför ofta den gamla kommunstrukturen. Tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor.
Förbundet erbjuder ett stort stöd åt föreningarna – föreningarna får tillgång till såväl bokföringsprogram som webbsajter och
dessutom ekonomiskt stöd för olika verksamheter.
– Många tycker att det är en väldigt bra sak att styrelsens tid
inte går åt till att jaga pengar, säger verksamhetsledare Ari-Pekka
Toivari, som också varit ute i byarna och besökt föreningarna
under hösten.
Toivari och Ström konstaterar att det blev många kilometrar längs de österbottniska vägarna i höstas då föreningsrundan
gjordes. På hemvägen var de alltid på gott humör och kände sig
upplyfta.
– Stämningen i föreningarna är verkligen god och medlemmarna
har nära till skrattet. Vi hade en föraning om att föreningarna har
Folkhälsans värderingar i ryggraden och träffarna bekräftade att så
verkligen är fallet, säger Toivari.
I dagens läge har Folkhälsans föreningar nästan 19 000 medlemmar, men det finns en liten förhoppning om att man kunde nå
20 000 innan Folkhälsan fyller 100 år 2021.
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Vård & omsorg
FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB

Som att plantera om
en gammal ek
På Folkhälsanhuset i Esbo har invånarna rätt till ett eget hem, trots att
de skulle ha en långt framskriden minnessjukdom. Det här innebär till
exempel att man får ta en smörgås mitt i natten om man är hungrig.

N

är kvaliteten på serviceboende för äldre människor diskuteras i offentligheten brukar många anse att det främst är
en fråga om pengar – får man bara mer resurser blir vården
bättre. Annika Wahén, som är föreståndare på Esbohuset, håller
bara delvis med. Minst lika mycket är det en fråga om människosyn.
– Hela vår verksamhet utgår från en mycket klar värdegrund. Vi
håller fast vid att de boende har rätt till självbestämmande, också
om de är i behov av vård dygnet runt. Det betyder till exempel att
vi respekterar deras dygnsrytm och att vi aldrig går in i deras rum
utan att knacka.
Den här filosofin kommer till uttryck i en massa små handlingar
i vardagen, såsom att de boende har rätt att själv gå och ta sig ett
mellanmål om de är hungriga. Den som i sitt tidigare liv brukade
dricka vin eller öl till maten får gärna fortsätta med det. Dessutom
uppmuntras de boende att utföra dagliga sysslor själva, eftersom
det både tränar motoriken och ger meningsfull sysselsättning.
– Tar det en halv timme att koka kaffe så får det ta en halv timme,
det spelar ingen roll. Det är viktigt att vi inte fråntar människor deras rutiner. Att flytta en gammal människa till ett nytt hem är som
att plantera om en gammal ek. Det ska mycket till för att den rotar
sig, säger Wahén.
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Kira Exell-Paakki är chef för boende och socialservice på
Folkhälsan och hon säger att samma filosofi som genomsyrar
Esbohuset gäller för all boendeservice som Folkhälsan producerar.
– Det är klart uttalat i vår vision att vi värnar om det goda livet i
alla livsskeden. Sen är det upp till verksamhetscheferna och enskilda anställda att se till att det bryts ner till konkreta handlingar.
Vad betyder det goda livet just den här torsdagskvällen?
Det är alltså de små detaljerna som är avgörande för att boendet
ska upplevas som ett hem och inte som en institution. Det allra
viktigaste för att förverkliga visionen är att ha rätt sorts personal
som delar värderingarna.

Producerar tjänster i hela Svenskfinland
inom
•
äldreomsorg
•
dagvård
•
eftermiddagsvård
•
rehabilitering
•
habilitering
Vd: Gun Eklund
Personal 2018: 810 (2017: 804)
Omsättning 2018: 46,8 miljoner euro
(2017: 42,8)

Vi fråntar inte
människor
deras rutiner.

Också om kvaliteten på servicen är bra i Folkhälsans hem så är
både Wahén och Exell-Paakki noga med att påpeka att kvalitet är
färskvara. Därför får man aldrig tro att jobbet är färdigt.
– Vi mäter kontinuerligt hur vi klarar oss, bland annat genom
enkäter till personalen, kunderna och de anhöriga. Vi brukar också
uppmuntra anhöriga att säga till om de tycker det är något som
inte fungerar.
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Utbildning

Alla har en plats i livet

– här får man hjälp att hitta den
Verksamheten vid Resurscentret Föregångarna inleddes år 2000 i Vasa och
drivs idag av Folkhälsan Utbildning. Föregångarna är därmed en av få
ungdomsverkstäder i landet som inte upprätthålls av en stad eller en kommun.

R

esurscentret Föregångarna erbjuder mångsidig service för
personer som står utanför jobb och studier, och som söker
en ny riktning i livet. Nya klientrelationer inleds alltid med en
kartläggning av hela livssituationen.
– Vi identifierar de områden där personen behöver hjälp och gör
tillsammans upp en plan för vilka områden vi jobbar vidare med. Vi
erbjuder många stödtjänster inom den egna organisationen, men
ibland slussar vi folk vidare till någon annan tjänst t.ex. inom vården, säger Daniel Åkermark, som är verksamhetsledare på centret.
Personalen på Resurscentret Föregångarna har bred kompetens
och lång erfarenhet, och det är det som utgör kärnan i verksamheten.
– Förutom att vi identifierar de områden där en person behöver
hjälp, så försöker vi också hjälpa hen att hitta sina egna styrkor
och kompetensområden. Vi jobbar med självledarskap, hur man
leder sig själv genom en förändring i livet mot framtida mål.

FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB
Ansvarar för Folkhälsans idrottsutbildningar i Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo,
samt Resurscentret Föregångarna.
Vd: Tomas Järvinen
Personal 2018: 54 (2017: 57)
Omsättning 2018: 4,8 miljoner euro
(2017: 4,63)
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En stor del av centrets verksamhet består av den rehabiliterande arbetsverksamheten, som är en ledd gruppverksamhet fyra
dagar i veckan. På schemat finns bland annat motion, matlagning,
kultur, social kompetens och olika vardagskompetenser. Verksamheten inleddes i samarbete med Vasa stad 2015 med sex platser,
och år 2018 var man uppe i 20 platser. Också kommunerna Malax,
Korsholm och Vörå köper enstaka platser.

Föregångarna hjälper också arbetssökande i alla åldrar i
samarbete med kommunernas socialbyråer. Genom att erbjuda
daglig verksamhet så stärker man den sociala kompetensen och
förmågan att upprätthålla dagliga rutiner. Dessutom erbjuder
Föregångarna stöd för studerande, personer med sikte på studier
och personer med paus från studier, på studiesidan RAMP. I den
här verksamheten samarbetar Resurscentret Föregångarna med
utbildningsarrangörer och kommunernas socialbyråer.
Ytterligare en viktig del är det uppsökande arbetet som är
riktat mot ungdomar i åldern 16–29. Uppsökarna jobbade med ett
hundratal ungdomar år 2018 och inom den förebyggande verksamheten nådde man således ut till ett tusental personer.
Sist men inte minst erbjuder Resurscentret Föregångarna konsultationer.
– Det kan handla t.ex. om att få hjälp med att skriva sin cv eller
jobbansökan, fylla i FPA-blanketter, få studievägledning eller ekonomisk handledning.
Föregångarnas verksamhet har gått från att tidigare ha haft
ett starkt fokus på jobbsökning till att idag handla mycket om
livshantering och mående. Arbetet har bevisad effekt: efter att ha
tagit del av verksamheten går majoriteten av deltagarna vidare till
arbetsprövning, arbete eller utbildning.
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Hälsofrämjande

Simkunskap är en färskvara
Folkhälsans simskolor fyller 90 år och är därmed organisationens äldsta
verksamhet. När de första simskolorna ordnades 1929 kunde få finländare
simma och drunkning var en vanlig dödsorsak.

A

tt simma var naturligt för hästar, kor och stadsbor, inte för
skäribor, skriver den åländska författaren Anni Blomqvist
i sin memoarbok Vandring i barndomslandet, där hon beskriver sin barndom ute på Simskäla under 1910-talet. På 50-talet
ordnade Folkhälsan sin första simskola på den lilla ön i Vårdö kommun, vilket var mycket efterlängtat, skriver Blomqvist.
I början kombinerades simningen ofta med gymnastik, som senare har bytts ut mot mera lekbetonade rörelseformer. Just leken
är en viktig del av Folkhälsans simskolor.
– Leken är a och o. Att lära sig simma ska inte vara gravallvarligt,
säger simkoordinator Mari-Sofi Johansson.
Hon blir ibland kontaktad av föräldrar som anser att leken tar
upp en för stor del av simskolan, men forskning visar att barn lär
sig bäst via leken. En positiv sinnesstämning är avgörande för en
lyckad inlärning.
Folkhälsans simverksamhet fick ett kraftigt uppsving under
50- och 60-talen. På 80-talet kompletterades den traditionella
simundervisningen med baby- och familjesim och simkurser för
personer med funktionsnedsättning.
Trots att finländarnas simfärdigheter har förbättrats mycket
under 90 år, så fyller simskolorna fortfarande en viktig funktion i
samhället. Uppemot var fjärde skolelev i årskurs 6 simmar dåligt
eller kan inte simma alls, visar en nationell undersökning från 2017.
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– I Svenskfinland bor vi ju nära kusten och då behöver vi kunna
simma. Det är en livsviktig färdighet, säger Johansson.
Varje sommar deltar omkring 6 000 barn i Folkhälsans strandsimskolor, som fortfarande är mer populära än hallsimskolorna
som ordnas året runt. Väder och vind har alltid varit en utmaning
för strandsimskolorna, men ett ännu större bekymmer i dagens
läge är de blågröna algerna.
– Varmt vatten går ofta hand i hand med alger. De flesta simskolor har en eller två reservstränder, men vad gör vi om algerna
breder ut sig ännu mer?
En annan utmaning är deltagarnas sjunkande medelålder. Simkunskapen är färskvara och behöver underhållas, och därför skulle
det vara viktigt att också äldre barn deltar.
Ett sätt att försöka vända trenden är livräddningskursen
Junior Lifesaver som riktar sig till 9–15-åringar som redan har
grundläggande simkunskaper. Här får deltagarna lära sig olika
livräddningstekniker, öva simteknik, uthållighet och lära sig att
respektera vattnet som element.
− Livräddningen har alltid ingått i simskolan, men inte fått lika stort
fokus som nu. Vi vill ju att barn ska kunna rädda sig själva och andra.
Säkerhetsaspekten är något Folkhälsan alltid har betonat, men
kriterierna och kraven har blivit strängare med åren. Alla simlärare
och lekledare får därför fortbildning i säkerhet en gång om året.

FOLKHÄLSANS LOKALFÖRENINGAR
Medlemsantalet i Folkhälsans
lokalföreningar 2018
Nyland		
Åboland		
Österbotten
Åland		
Totalt 		

5294
2550
7443
3336
18 623 (2017: 18 399)

Varje sommar
deltar omkring
6 000 barn i Folkhälsans
strandsimskolor.
Folkhälsans verksamhet 2018
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Balansräkning 31. 12.2018

FONDER MED EGEN TÄCKNING
Mark och vattenområden

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.

AKTIVA

koncern

koncern

moder

moder

31/12 2018

31/12 2017

31/12 2018

31/12 2017

BESTÅENDE AKTIVA
56 407,16

64 741,16

0,00

0,00

243 161,66

249 460,66

243 161,66

249 460,66

299 568,82

314 201,82

243 161,66

249 460,66

14 232 026,23

20 874 146,23

1 957 228,53

1 958 308,53

122 455 114,29

145 052 373,91

30 962 656,58

31 069 228,20

4 621 692,99

4 373 236,04

0,00

7 517,50

81 253,32

81 253,32

0,00

0,00

165 416,89

99 537,30

0,00

0,00

141 555 503,72

170 480 546,80

32 919 885,11

33 035 054,23

Andelar i närstående bolag

0,00

0,00

51 067 665,78

48 201 703,73

Övriga aktier och andelar

69 742 394,17

66 427 583,71

60 605 808,58

57 831 372,55

0,00

0,00

9 655 000,00

12 075 791,92

69 742 394,17

66 427 583,71

121 328 474,36

118 108 868,20

211 597 466,71

237 222 332,33

154 491 521,13

151 393 383,09

Övriga utgifter med lång verkningstid
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggn.
Placeringar

Fordringar hos närstående organisationer

RÖRLIGA AKTIVA

47 332,79

51 311,74

0,00

0,00

47 332,79

51 311,74

0,00

0,00

Interna fordringar, Fonder med egen täckning
Övriga fordringar
Resultatregleringar

Bankdepositioner
Kassa och bank

MINNESFONDER
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60 000,00
217 074 448,33

Interna fordringar, Samfundet

0,00

0,00

50 320,05

57 201,23

Fordringar på koncernbolag

0,00

0,00

8 200 012,00

8 200 000,00

432 601,30

563 803,62

430 669,46

531 595,26

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

8 536 447,11

2 065 396,92

6 910 292,66

1 494 754,40

246 861 850,08

265 879 092,85

211 805 380,09

227 423 499,22

475 756 737,09

526 033 992,47

372 497 635,81

383 487 919,52

koncern
31/12 2018

koncern
31/12 2017

moder
31/12 2018

moder
31/12 2017

Kapital inklusive minnesfonder

168 116 500,12

162 278 302,32

150 572 377,69

146 524 599,34

Räkenskapsperiodens resultat

5 226 949,14

5 334 560,17

4 858 400,30

4 047 778,35

173 343 449,26

167 612 862,49

155 430 777,99

150 572 377,69

35 252 735,19

35 334 247,23

0,00

0,00

801 586,27

13 168 694,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801 586,27

13 168 694,65

0,00

0,00

Resultatregleringar
Övriga fordringar
FONDER MED EGEN TÄCKNING

Passiva
EGET KAPITAL

MINORITETSANDEL
Minoritetsandel
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital
42 060,69

38 915,66

0,00

0,00

Latent skatteskuld

50 933,53

50 933,53

0,00

0,00

Erhållna förskott

214 719,67

15 681 069,95

0,00

0,00

2 175 257,58

4 361 940,40

592 598,59

779 240,55

Skulder till leverantörer
Skulder till närstående bolag
Övriga skulder

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

60 000,00
196 148 585,92

Skulder till kreditinstitut

Omsättningstillgångar
Färdiga produkter / varor

60 000,00
263 184 392,31

Kassa och bank

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter

60 000,00
237 827 301,67

Placeringar

3 851 180,11

4 529 260,57

560 264,35

1 325 028,93

0,00

0,00

70 446,26

70 100,00

1 438 341,21

8 487 679,91

944 997,69

1 192 109,87

986 141,04

1 101 224,86

541 647,35

410 209,13

6 275 662,36

14 118 165,34

2 117 355,65

2 997 447,93

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

10 874 425,15

8 663 090,21

4 083 378,94

1 673 589,28

10 974 425,15

8 763 090,21

4 083 378,94

1 673 589,28

17 250 087,51

22 881 255,55

6 200 734,59

4 671 037,21

228 894 887,01

260 154 899,62

160 692 255,72

156 064 420,30

Interna skulder, Fonder med egen täckning
Resultatregleringar

MINNESFONDER

0,00

0,00

0,00

41 837,18

1 139 307,77

1 048 998,98

451 013,53

443 832,83

0,00

0,00

50 320,05

57 201,23

9 698 882,76

17 009 465,08

4 167 545,56

4 169 930,82

13 321 162,00

38 191 323,60

5 261 477,73

5 492 042,61

14 122 748,27

51 360 018,25

5 261 477,73

5 492 042,61

222 718 932,72

254 307 127,97

160 692 255,72

156 064 420,30

248 232 445,28

266 508 575,32

204 929 797,12

219 796 975,59

66 100,52

81 570,94

66 100,52

80 375,81

694 735,74

441 204,45

690 581,86

441 204,45

4 044 522,83

4 695 513,79

6 048 454,33

7 034 843,37

,00

0,00

70 446,26

70 100,00

253 037 804,37

271 726 864,50

211 805 380,09

227 423 499,22

475 756 737,09

526 033 992,47

372 497 635,81

383 487 919,52

FONDER MED EGEN TÄCKNING
Eget kapital
Externa skulder
Resultatregleringar
I och J Polin understöd för följande år
Interna skulder, Samfundet
FONDER MED EGEN TÄCKNING
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Resultaträkning 1.1 – 31.12.2018
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.

Kostnader
Fondering av donation

ORDINARIE VERKSAMHET

koncern
1.1-31.12.2018

koncern
1.1-31.12.2017

moder
1.1-31.12.2018

moder
1.1-31.12.2017

Intäkter
Intäkter från serviceverksamhet
Övriga understöd
Försäljning av bostadsaktier
Hyror och arrenden
Övriga intäkter

Lokalkostnader
Avskrivningar

48 365 545,04

800 380,90

744 820,12

5 982 334,79

5 867 899,50

7 523 069,08

7 987 792,77

22 631 474,00

0,00

3 849 694,61

5 113 473,34

4 015 063,41

3 700 406,34

498 494,37

149 347,42

306 819,78

285 625,63

82 637 226,59

59 496 265,30

12 645 333,17

12 718 644,86

45 278 121,49

43 918 566,72

7 542 493,50

7 428 887,92

5 440 698,17

5 100 759,00

1 291 530,36

1 199 521,20

0,00

347 779,12

127 604,08

825 965,36

1 835 832,59

999 370,06

23 401,50

23 401,50

23 401,50

23 401,50

30 565 629,46

20 110 272,12

24 806 479,85

14 446 182,97

11 571 245,98

4 956 751,35

11 565 847,90

5 916 624,89

143 329,34

195 245,46

263 999,52

250 253,42

-43 037 699,87

-26 111 635,79

-38 843 340,48

-21 763 436,92

Resultat finans.- och invest.verksamhet

-2 632 018,42

22 986 332,64

-4 356 940,80

11 523 238,77

Överföringar, fondkapital

18 276 130,04

-5 482 282,92

15 214 957,59

1 151 091,39

111 360,69

105 929,32

111 360,69

105 929,32

0,00

222 613,24

0,00

222 613,24

111 360,69

328 542,56

111 360,69

328 542,56

5 141 627,35

5 259 512,27

4 858 400,30

4 047 778,35

85 321,79

75 047,90

0,00

0,00

5 226 949,14

5 334 560,17

4 858 400,30

4 047 778,35

Nedvärdering av placeringar
49 675 228,82

0,00
734 093,59

Understöd
Övriga kostnader

Kostnader
Personalkostnader
Förnödenheter

23 882 567,07

0,00

0,00

0,00

Tjänster

Kostnader för sålda bostadsaktier

5 880 265,67

5 518 327,86

2 268 862,66

2 278 541,60

Lokalkostnader

8 747 244,36

8 681 667,82

3 018 585,05

3 241 290,58

1 510 112,37

1 750 618,74

732 681,14

728 933,41

1 759 630,03

6 497 779,10

1 761 944,03

6 435 884,10

752 432,39

601 626,07

2 140 213,61

360 680,42

-93 251 071,55

-72 069 345,31

-18 756 310,35

-21 673 739,23

-10 613 844,96

-12 573 080,01

-6 110 977,18

-8 955 094,37

Avskrivningar
Understöd
Övriga kostnader
Verksamhetens underskott

ALLMÄNNA UNDERSTÖD OCH DONATIONER
Övriga donationer och understöd
Donationer för fondering

Resultat före minoritetsandelar
Minoritetsandelar
Räkenskapsperiodens resultat

FINANSIERINGS- OCH
INVESTERINGSVERKSAMHET
Intäkter
Räntor och dividender

BERÄKNING AV DISPONIBEL RESULTAT:

22 975 875,40

26 034 095,92

19 657 809,20

23 325 071,29

347 779,12

127 604,08

347 779,12

127 604,08

Realisationsvinster / - förluster

13 502 465,11

20 843 647,54

10 886 803,82

7 727 409,13

Fondering av realisationsvinster/förluster

-2 939 467,15

-2 651 386,72

-2 459 778,56

-2 272 670,07

Hyror och arrenden

3 379 433,08

1 697 519,17

3 393 878,80

1 711 489,47

Fondering av donationer till minnesfonder

0,00

-222 613,24

0,00

-222 613,24

200 128,74

395 101,72

200 128,74

395 101,72

Fondering av resultatet till dispositionsfond

0,00

0,00

0,00

0,00

40 405 681,45

49 097 968,43

34 486 399,68

33 286 675,69

Räkenskapsperiodens disponibla resultat

2 287 481,99

2 460 560,21

2 398 621,74

1 552 495,04

Donationer för fondering

Övriga intäkter
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Suomeksi

Folkhälsanin vuosi 2018

V

uonna 2018 Folkhälsanilla puhalsivat vahvat digitaalisuuden
tuulet.
Panostuksemme virtuaalitodellisuuteen jatkuivat ja
kehitimme VR-pelejä yhteistyössä startup-yrityksen kanssa. Folk
hälsan-talojen asukkaat ja henkilökunta osallistuivat aktiivisesti
pelikehitystyöhön.
Vuoden aikana kävimme läpi Folkhälsan-ryhmän hallinnollisia
työkaluja ja seuraava askel on niiden kehittäminen. Lisäksi projektimme Resan till Digitalien (”matka Digitaliaan”) pääsi vauhtiin;
tavoitteenamme on senioreiden virtuaalinen osallistaminen.

Lucia-keräys tuotti uuden ennätyksen vuonna 2018. Keräyksen tuotot, 193 000 euroa, käytetään ennaltaehkäisevään työhön
tukea tarvitsevien lapsiperheiden hyväksi. Toinen Folkhälsanin
tunnetuimmista keräyksistä, Majblomman- eli vappukukkakeräys,
täytti 110 vuotta. Vappukukkakeräys on paikallinen keräys, josta
vastaavat pääasiassa Folkhälsanin paikallisyhdistykset.
Folkhälsanin tutkimuskeskus painotti vuoden aikana
varsinkin tutkimustulostensa viestintää, tavoitteenaan saada suuri
yleisö entistä paremmin ymmärtämään kuinka laajamittaista tutkimustoimintaa Folkhälsan harjoittaa. Tutkimuskeskus jatkoi myös
aktiivista ja menestyksekästä kansainvälistä julkaisutoimintaa.
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Ruskeasuon Folkhälsan-talon yhteyteen rakennettu
asuintalo Gullkronan valmistui, ja elokuussa ensimmäiset asukkaat
muuttivat taloon. Gullkronan suunnitteli arkkitehtitoimisto
Huttunen–Lipasti–Pakkanen Arkkitehdit. Rakennus on saanut
osakseen paljon ihailua ja kerännyt useita palkintoehdokkuuksia.
Vuoden lopussa varmistui, että Folkhälsan alkaa pyörittää
Sylviahemmetin, Herberts husin ja Storågårdenin toimintaa Kruunupyyssä vuodenvaihteesta lähtien. Kiinteistöt pysyvät jatkossakin
Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf -yhdistyksen omistuksessa.
Syksyllä Itä-Uusimaa sai uuden kohtaamispaikan, kun
Porvoon Kvartersklubben (”korttelikerho”) vihittiin käyttöön. Täällä
kaikenikäiset ihmiset voivat tavata toisiaan, ja tiloissa järjestetään
esim. ryhmätoimintaa, koulutuksia, esitelmiä ja kokouksia. Samassa
talossa Folkhälsan vuokraa moderneja asuntoja näkövammaisille.
Samfundet Folkhälsanin uusi toimitusjohtaja Georg Henrik Wrede aloitti työnsä elokuussa, ja lokakuussa myös Folkhälsan
Utbildning pestasi uuden toimitusjohtajan: Tomas Järvinen aloitti
työt vuodenvaihteessa. Loppuvuodesta organisaatiota uudistettiin
niin, että tietohallintoa ja viestintää vahvistettiin omina, strategisina kokonaisuuksinaan.

Tämä on Folkhälsan

F

olkhälsan on vuonna 1921 perustettu yleishyödyllinen
sosiaali- ja terveysalan järjestö, jolla on 1 200 työntekijää ja
noin 19 000 jäsentä 98 paikallisyhdistyksessä koko maassa.
Järjestön toiminta kattaa tutkimuksen, terveyttä edistävän kansalaistoiminnan ja palvelutuotannon. Folkhälsan pyrkii edistämään
terveyttä ja hyvinvointia.
Terveyden edistämiseen pyrkivä toiminta ulottuu yhteiskunnan
kaikille osa-alueille. Esimerkkejä järjestön toiminnasta ovat uimakoulut, päiväkodit, lastensuojelu, nuorisovastaanotot, liikuntakoulutus, erityistukea tarvitseville lapsille järjestettävä kuntoutus,
omaishoitajien tukipalvelut ja vanhustenhoito.

Tutkimus on yksi Folkhälsanin painopistealueista. Tällä hetkellä
Folkhälsanin tutkimuskeskuksen toiminnassa on mukana noin 200
henkilöä. Tutkimus on jaettu kahteen ohjelmaan, joissa tutkimusryhmiä johtaa dosentti- tai professoritason vanhempi tutkija.
Tutkimusohjelmat ovat perinnöllisyystutkimus ja kansanterveyden
tutkimus.

Organisaatio on jaettu seuraavasti:

Folkhälsan Utbildning Ab vastaa Folkhälsanin urheiluopetuk
sesta Vöyrin Norrvallassa ja Espoon Solvallassa sekä Föregångarnakeskuksesta (Vaasa).

Samfundet Folkhälsan vastaa organisaation kaikkien osaalueiden koordinoinnista. Sen vastuualueisiin kuuluvat varallisuudenhoito, rakennushankkeet, kehitystyö, henkilöstöhallinto,
kiinteistöhallinto, IT-toiminnot ja viestintä.

Palvelutuotanto järjestetään yleishyödyllisissä, voittoa tavoittelemattomissa palveluyrityksissä. Folkhälsan Välfärd Ab:lla on
runsaat 800 työntekijää ja se tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita
kaikilla Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Ahvenanmaalla palvelu
tuotantoa hoitaa Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab.

Folkhälsans Förbund rf vastaa kansalaistoiminnasta ja
terveyttä edistävästä työstä. Järjestön rahoitus tulee Samfundet
Folkhälsanilta, eri säätiöiltä ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).
Folkhälsans verksamhet 2018
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This is Folkhälsan

In English

F

Folkhälsan’s Year 2018

olkhälsan is a non-governmental organisation in the social welfare and health care sector. Founded in 1921, Folkhälsan has
1,200 staff and nearly 19,000 volunteer members. Its activities
include research, services to promote public health and service
production.
Folkhälsan is working to achieve a society that is centred on
health and quality of life. The approach taken to health promotion should extend to all sectors of society. Activities include baby
swimming, swimming lessons, day-care centres, child protection,
outpatient clinics for teens, rehabilitation services for children with
special needs, support for family carers and care for the elderly.

The organisation is divided into:

Y

ear 2018 at Folkhälsan was characterized by digital developments.
We continued our efforts in the field of virtual reality,
developing VR games in collaboration with a start-up company.
Residents and personnel of the Folkhälsan houses also actively
participated in the game development work.
Over the year, we reviewed the various administrative tools of
Folkhälsan Group and prepared plans for developing them. In addition, our project Resan till Digitalien (“Trip to Digitalland”), which
aims to promote the digital inclusion of older people, got properly
underway.

The Lucia fundraiser made a new record in 2018. The raised
sum, 193,000 euros, will be used for preventive work with families
with children that need support. Another one of Folkhälsan’s best
known fundraisers, Majblomman (“May flower”), turned 110 years
in 2018. It is a local fundraiser, mainly organized by Folkhälsan’s
local associations.
The Folkhälsan Research Center particularly emphasized
better communication of its research results, in order to improve
public awareness of its comprehensive research activities. The
Research Center continued its active and successful work in publishing their research internationally.
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The Gullkronan residence building was completed next to
the Folkhälsan house in Ruskeasuo, Helsinki. The first residents
moved in in August. Gullkronan was planned by Huttunen–
Lipasti–Pakkanen Arkkitehdit. The building has been admired and
nominated for several prizes.
At the end of the year, it was confirmed that Folkhälsan would
start to run Sylviahemmet, Herberts hus and Storågården in Kronoby at the turn of the year. The real estate remains the property
of the Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf association.

samfundet Folkhälsan, with responsibility for coordination of
the entire organisation and responsibility for asset management,
construction projects, development work, HR, property management, IT functions and communication.
Folkhälsan’s research activities are one of the focal points
at Folkhälsan. Around 200 people are currently associated with
the Folkhälsan Research Center. The Folkhälsan Research Center
carries out research within two programs in research teams head-

ed by senior researchers at associate professor or professor level.
These two research programs are: genetic research and public
health research.
The service production is handled within the scope of not-forprofit limited companies. Folkhälsan Välfärd Ab has more than 800
employees and provides social and healthcare services throughout Swedish-speaking areas of Finland. Folkhälsans Allaktivitets
hus på Åland Ab takes care of the service provision on Åland.
Folkhälsan utbildning is in charge of Folkhälsan’s sports
education at Norrvalla in Vörå and Solvalla in Espoo. Folkhälsan
Utbildning Ab was established in April 2010 and is a subsidiary
of Samfundet Folkhälsan. Sports leaders, masseurs and personal trainers are just some of the people trained at Norrvalla and
Solvalla.
Folkhälsans förbund is responsible for public-facing work
and Folkhälsan’s professional health promotion work. Folkhälsans
Förbund is funded by Samfundet Folkhälsan, but also by different
foundations and Funding Centre for Social Welfare and Health
Organisations (STEA).

In the autumn, the new meeting point Kvartersklubben
was opened in Porvoo, Eastern Uusimaa. Kvartersklubben is a
place where people of all ages can meet each other, and a venue
for group activities, education sessions, presentations, and conferences. In the same building, Folkhälsan has modern rental homes
that meet the needs of visually impaired people.
Samfundet Folkhälsan’s new CEO Georg Henrik Wrede started work in August, and in October Folkhälsan Utbildning also selected a new CEO, Tomas Järvinen, who started at the turn of the
year. Towards the end of 2018, the organization was remodelled to
strengthen IT and communications as separate strategic entities.
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Samfundet Folkhälsans ledningsgrupp

Georg Henrik Wrede
vd
Samfundet Folkhälsan

Christer Holmström
ekonomidirektör
Samfundet Folkhälsan

Niklas Talling
förvaltningsdirektör
Samfundet Folkhälsan

Camilla Westerlund
kommunikationsdirektör
Samfundet Folkhälsan

Jan Selén
IT-direktör
Samfundet Folkhälsan

Anna-Elina Lehesjoki
forskningsdirektör
Folkhälsans forskningscentrum

Viveca Hagmark
förbundsdirektör
Folkhälsans förbund

Tomas Järvinen
vd
Folkhälsan Utbildning Ab

Gun Eklund
vd
Folkhälsan Välfärd Ab

Samfundet Folkhälsans ledamöter
HEDERSLEDAMOT

ARBETANDE LEDAMOT

Andersson Roger, pol.mag.
Granholm Martin, industriråd
Ståhlberg Magnus, vicehäradshövding

Aminoff Henrik, dipl.ekon.
Andersson Leif, professor
Arnautovic Emina, kontaktchef
Bargum Alexander, verkställande direktör
Berglund Bernhard, hum.kand.
Biaudet Eva, riksdagsledamot
Björkstrand Christel, pol.kand.
Borgström Anders, ekon.mag.
Brommels Mats, professor
Djupsund Göran, professor
Ehrnström Björn-Olof, förvaltningschef
Elfving Jennie, forsknings- och utvecklingschef
Eriksén-Neuman Bodil, överläkare
Ewalds Helena, HvM, enhetschef
Fagerlund Anders, överläkare
Fagerstedt Göran, pensionär
Fagerström Lisbeth, professor
Flén Elli, kommunikationskonsult
Floman Peter, överläkare
Frants Carita, socialarbetare, psykoterapeut,
sexualrådgivare

KORRESPONDERANDE LEDAMOT
Berg Kerstin, legitimerad läkare
Björkstrand Gustav, biskop emeritus
Cavonius-Wrede Gunnel, fil.dr
de la Chapelle Albert, professor
Gyllenberg Ulla, distriktschef
Hagström Bror, stadsråd
Hellberg Göran, prost
Hellberg Håkan, medicinalråd
Mazzarella Merete, professor
Olander Henry, socialråd
Ståhlberg Marja-Riitta, docent
Wiklund Henry, kammarråd
Vikström Erik, biskop emeritus
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Fyhrqvist Frej, professor
Gahmberg Carl G., professor
Grannas-Honkanen Hedvig,
rehabiliteringsöverläkare
Gripenberg-Gahmberg Marianne,
områdesdirektör
Gripenberg-Lerche Christel, FD
Harms-Aalto Martina, FM
Homén-Lindberg Susanne, förvaltningsdirektör
Julkunen Ilse, professor
Kalland Mirjam, docent
Karlsson Patrik, rektor
Kivinen Nina, ekon.dr
Klockars Matti, professor
Korkman Julia, fil.dr
Kuitunen Pekka, överläkare
Lahti Kaj, överläkare
Lassus Johan, medicine doktor
Lindeman Harriet, lagtingsledamot
Lindén Carl-Gustav, PhD
Löfström Mats, riksdagsledamot
Nordman Eeva, professor

Nordman Håkan, stadsråd
Norrback Ole, minister
Olsson Olof, jur.lic.
Rantala Marcus, pol.mag.
Rosenberg Thomas, PM
Sandberg Siv, pol.lic.
Sandell Birger, landskapsläkare emeritus
Sandén Torbjörn, PeD, direktör
Sarin Grufberg Ritva, distriktsombudsman
Seligson Peter, ekon.lic.
Stenius Marianne, professor
Stenvall Asta, föreståndare
Stockmann Karl, ekon.mag.
Storgård Päivi, redaktör
Strandin Bengt, utvecklingsplanerare
Törnqvist Stefan, dipl.ing., ekon.mag.
Vaenerberg Carl-Erik, medicinalråd
Vest Tage, ekonomie doktor
Vörlund-Wallenius Terhi, hälsocentralläkare
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Förvaltningsnämnd

Samfundet Folkhälsans styrelse
Styrelsen består år 2019 av
1.
Stefan Törnqvist, DI, ekon.mag.
2.
Lisbeth Fagerström, professor
3.
Eva Biaudet, riksdagsledamot, Nyland
4.
Siv Sandberg, vice ordförande, pol.lic.
5.
Thor-Björn Wik, lektor, Åland
6.
Mats Brommels, ordförande, professor
7.
Jennie Elfving, forsknings- och utvecklingschef
8.
Marcus Rantala, skattmästare, pol.mag.
9.
Minna Nilsson, förmånshandläggningschef, Åboland

10.
11.

Christel Gripenberg-Lerche, områdesdirektör
Bengt Beijar, företagare, Österbotten

Från bilden saknas
12. Helena Ewalds, enhetschef, HvM
13. Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare
14. Ilse Julkunen, professor
Verkställande direktör Georg Henrik Wrede är föredragande och
förvaltningsdirektör Niklas Talling är sekreterare vid styrelsens möten.

Samfundets förvaltningsnämnd består av ordförande professor Mats Brommels, skattmästare pol.mag. Marcus
Rantala, verkställande direktör Georg Henrik Wrede, verkställande direktör Alexander Bargum och vice ordförande pol.lic. Siv Sandberg, som inte är medlem men har yttrande- och närvarorätt. Förvaltningsdirektör Niklas
Talling fungerar som sekreterare vid förvaltningsnämndens möten.

Revisorer
Samfundets ordinarie revisorer för år 2019 är CGR Petter Lindeman och CGR Eetu Anttonen och revisorssuppleanter är CGR Martin Grandell och CGR Jonas Vuorela, samtliga från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Oy.
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SAMFUNDET FOLKHÄLSAN
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
Tfn 09 315 000
Fax 09 315 5101
info@folkhalsan.fi www.folkhalsan.fi
Ordförande: Mats Brommels
Vd: Georg Henrik Wrede

60 arbetande och
korresponderande ledamöter

Ca 19 000 medlemmar

Folkhälsan Välfärd Ab

Samfundet Folkhälsan
i svenska Finland rf

98 lokala
Folkhälsanföreningar

Koncerngemensamma staber:
ekonomi, HR, IT, kommunikation

Fyra landskapsföreningar:
Folkhälsan Utbildning Ab

Folkhälsans Allaktivitetshus
på Åland Ab

Folkhälsans icke-vinstdrivande
verksamhetsbolag producerar socialoch hälsovårdstjänster samt utbildning.
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Nyland rf, Åboland rf
Åland rf, Österbotten rf

Folkhälsans Forskningscentrum

Samfundet Folkhälsan bedriver
forskning, äger verksamhetsbolag och
understöder Folkhälsans förbund.

Folkhälsans förbund rf

Folkhälsans förbund sköter
professionellt hälsofrämjande,
koordinerar frivilligarbete
och är centralorganisation för
lokalföreningarna.

Samfundet Folkhälsan med samordningsansvar för hela
organisationen och ansvar för förmögenhetsförvaltning,
byggnadsprojekt, utvecklingsarbete, HR, fastighetsförvaltning, IT-funktioner samt kommunikation.
forskning är en av kärnverksamheterna inom Folkhälsan.
I dag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Vid Folkhälsans forskningscentrum sker forskning inom två program, ett för genetisk forskning och ett för
folkhälsoforskning.
Serviceproduktionen sköts inom ramen för icke-vinstdrivande aktiebolag. Folkhälsan Välfärd Ab med drygt 800
anställda producerar social- och hälsovårdstjänster i hela
Svenskfinland. På Åland sköts serviceproduktionen av Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab.
Folkhälsan Utbildning Ab ansvarar för Folkhälsans
idrottsutbildning på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. På
Norrvalla och Solvalla utbildas bland annat idrottsledare,
massörer och personal trainers. Bolaget har också ansvaret
för arbetsverkstaden Resurscentret Föregångarna.
Folkhälsans Förbund rf ansvarar för medborgararbetet och Folkhälsans professionella hälsofrämjande arbete.
Förbundet stöds ekonomiskt av Samfundet Folkhälsan, men
också av olika stiftelser och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
Tfn 09 315 000
Ordförande: Helena Ewalds
Förbundsdirektör: Viveca Hagmark

FOLKHÄLSANS
FORSKNINGSCENTRUM
Biomedicum Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors
Tfn 0294 1911
Forskningsdirektör: Anna-Elina Lehesjoki

LANDSKAPSFÖRENINGEN
FOLKHÄLSAN I NYLAND
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
Tfn 09 315 5530
nyland@folkhalsan.fi
Ordförande: Eva Biaudet
Verksamhetsledare: Anna Litonius

FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB
Norrvalla, Vörå Vöråvägen 305–307
66600 Vörå
Tfn 06 383 1052

LANDSKAPSFÖRENINGEN
FOLKHÄLSAN I ÅBOLAND
Henriksgatan 9
20100 Åbo
Tfn 02 278 6200
aboland@folkhalsan.fi
Ordförande: Minna Nilsson
Verksamhetsledare: Regina Strandberg

Solvalla, Esbo Nouxvägen 82
02820 Esbo
Tfn 09 867 8430
Vd: Tomas Järvinen

LANDSKAPSFÖRENINGEN
FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND
Styrmansgatan 10
22100 Mariehamn
Tfn 018 527 050
aland@folkhalsan.ax
Ordförande: Thor-Björn Wik
Verksamhetsledare: Niclas Forsström

FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors
Tfn 09 315 000
Vd: Gun Eklund

LANDSKAPSFÖRENINGEN
FOLKHÄLSAN I ÖSTERBOTTEN
Rådhusgatan 23–25
65100 Vasa
Tfn 06 320 6000
osterbotten@folkhalsan.fi
Ordförande: Bengt Beijar
Verksamhetsledare: Ari-Pekka Toivari

ALLAKTIVITETSHUSET
PÅ ÅLAND AB
Skeppargatan 11
22100 Mariehamn
Tfn 018 527 050
Vd: Niclas Forsström
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