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PÄÄSIHTEERILTÄ
Seitsemänkymmentä vuotta sitten toisen maailmansodan runtelema Eurooppa tarvitsi apua.
Sodasta kärsiviä lapsia oli alueella 40 miljoonaa,
heistä yli puolet oli aliravittuja ja vammautuneita.
UNICEF perustettiin tuolloin antamaan apua aluksi
kahdessatoista maassa. Yksi apua saaneista maista
oli Suomi. Vapaaehtoistemme joukossa on edelleen monia, joita UNICEF on aikanaan auttanut. He
kokevat erityisen merkitykselliseksi sen, että voivat
nykyään itse auttaa.
Saksa, 1946
© UNICEF/UNI41889/Unknown

Tällä hetkellä UNICEF tekee avustustyötä useassa
Euroopan maassa, jossa apua ei ole tarvittu sitten
viisikymmentäluvun. Tuemme pakenevia perheitä
heidän reiteillään ja teemme työtä valtioiden kanssa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien
lasten turvaamiseksi.
Kun pakolaiskriisi tuli konkreettisesti ovellemme,
aloimme yleisesti puhua Euroopan pakolaiskriisistä. Todellisuudessa kuitenkin vain pari prosenttia
maailman pakolaisista oli viime vuoden lopulla
Euroopassa.

Makedonia, 2015
© UNICEF/UN03023/Gilbertson VII Photo

Tällä hetkellä maailmassa on pakolaisia enemmän
kuin koskaan sitten toisen maailmansodan, yli
60 miljoonaa. UNICEF tekee työtä kaikilla maailman kriisialueilla auttaakseen pakenevia lapsia ja
heidän perheitään. Yksin Syyriassa kuusi miljoonaa
lasta tarvitsee apua. Syyrian sodan keskellä olemme kyenneet muun muassa turvaamaan puhtaan
veden saannin yli kymmenelle miljoonalle ihmiselle ja tukemaan miljoonan lapsen koulunkäyntiä.

Pakolaiskriisin keskellä viime syksynä uutiset
kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksesta saivat
liikkeelle kaikki ne, jotka kokevat lasten auttamisen
tärkeäksi. Some-seuraajiemme määrä kasvoi voimakkaasti, mutta mikä tärkeintä, niin kasvoi myös
tukijoidemme määrä. Työmme tärkeyden puolesta
äänestivät kukkarollaan niin uudet lahjoittajat kuin
tukeaan kasvattaneet pitkäaikaiset lahjoittajat ja
kumppanit.
Työn tuloksellisuus on sen tärkein mittari. YK:n
lastenjärjestönä UNICEF on ainutlaatuisessa asemassa, ja siksi pystymme saamaan aikaan pysyviä
muutoksia lasten elämään vaikeissakin olosuhteissa. Samalla meille on kunnia-asia, että työmme
on lahjoittajille läpinäkyvää. UNICEF sijoittuikin
tuoreessa avun läpinäkyvyyttä mittaavassa Aid
Transparency Index -tutkimuksessa upeasti maailman kärkikolmikkoon.
Lämmin kiitos osoittamastanne tuesta. Lupaamme
jatkossakin olla luottamuksenne arvoisia.

Marja-Riitta Ketola
Pääsihteeri
Suomen UNICEF
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UNICEF LYHYESTI

Äidit tuovat pienet lapsensa etiopialaisen
Dire Kiltun kylän terveysasemalle. Siellä lapset
tarkistetaan aliravitsemuksen varalta.
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UNICEF

Suomen UNICEF ry

UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka tekee työtä
kaikkialla maailmassa, yli 190 maassa. Vaikka
maailma on järjestön perustamisen jälkeen muuttunut, UNICEFin tarkoitus on yhä sama:
taata jokaiselle lapselle arvokas elämä.

Suomen UNICEF on yksi UNICEFin 34:stä kansallisesta komiteasta. Ne edustavat UNICEFia vauraissa maissa ja keräävät varoja UNICEFin työhön,
sekä edistävät lapsen oikeuksien toteutumista
myös omissa maissaan.

UNICEFin työn perusta ja voima on YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksessa. Sen avulla valtiot ovat
saaneet asetettua yhteiset tavoitteet lapsen aseman parantamiseksi. YK-järjestönä UNICEFilla on
ainutlaatuinen asema saada aikaan pysyviä muutoksia yhdessä hallitusten kanssa. Siksi UNICEF
myös tavoittaa enemmän lapsia kuin mikään muu
järjestö.

Vuonna 1967 perustettu Suomen UNICEF toimii
rekisteröitynä yhdistyksenä.

UNICEF tuottaa maailman lapsia koskevia tilastoja
sekä tutkimuksia päätöksenteon tueksi. Uusia teknisiä ratkaisuja, tuotteita, toimintatapoja ja kumppanuuksia haetaan jatkuvasti, sillä lapsen oikeudet
eivät toteudu ilman yhteistyötä.
UNICEF saa kaikki varansa lahjoituksina yksityisiltä
henkilöiltä, säätiöiltä, yrityksiltä ja valtioilta.

Kansalliset komiteat keräävät vuosittain noin kolmanneksen UNICEFin varoista.
Missio
Lapsen oikeutena on syntyä ja kasvaa turvallisissa
olosuhteissa. Hänen terveytensä on turvattava,
koulunkäyntinsä taattava ja häntä on suojeltava
hyväksikäytöltä, väkivallalta ja syrjinnältä. Suomen
UNICEF työskentelee näiden oikeuksien
toteutumiseksi.
Visio
Suomen UNICEF haluaa saada jokaisen
aikuisen ja lapsen rakentamaan kanssaan maailmaa, jossa lapsen oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään toteutuu.

© UNICEF/UNI180312/Biswas

Arvot
Rokotustiimi kiersi helmikuussa ovelta ovelle
Bhujpuran kylässä Uttar Pradeshissa Intiassa.
He varmistivat, että jokainen lapsi oli saanut
poliorokotteen kansallisessa rokotuskampanjassa, ja rokottivat ne lapset, joilta se vielä
puuttui. Tiimi piti myös kirjaa jokaisen talon
rokotustilanteesta.
Vuonna 2015 UNICEF hankki 2,8 miljardia
rokoteannosta 95 maahan. Se tarkoittaa, että
UNICEF toimitti rokotteet 45 prosentille
maailman lapsista.

Oikeudenmukaisuus
Toimimme oikeudenmukaisesti ja arvostavasti
kaikessa työssämme.
Luotettavuus
Teemme tavoitteellisesti sen, minkä lupaamme ja
kerromme siitä avoimesti.
Rohkeus
Mitä tahansa lapsen oikeuksien toteutuminen
vaatii, sen me teemme.
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TYÖN OSA-ALUEET

1 TERVEYS

2

Tavoite: kehittää valtioiden terveysjärjestelmiä
niin, että lapsista ja äideistä pystytään huolehtimaan.

Tavoite: vahvistaa valtioiden terveys-, koulutusja lastensuojelujärjestelmiä niin, että lapset ovat
suojassa virukselta ja tartunnan saaneet saavat
apua.

Tärkeimmät toimet: rokotukset, polion hävittäminen, äitien ja vastasyntyneiden terveys,
keuhkokuumeen, ripulin ja malarian vastainen
työ, lasten terveyden takaaminen humanitaarisissa kriiseissä.
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UNICEF työskentelee
turvatakseen lapsen hyvän elämän
alusta aikuisuuteen saakka.

HIV JA AIDS

Tärkeimmät toimet: äiti-lapsitartuntojen ehkäiseminen, hiv-tartunnan saaneiden lasten hoito ja
lääkitys, nuorten aids-kuolemien vähentäminen
ja uusien HIV-tartuntojen ehkäisy, syrjinnän
vastainen työ, HIV-testauksen edistäminen.

© UNICEF/UN07783/Nazer
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VESI

5 KOULUTUS

Tavoite: parantaa yhteistyössä valtioiden kanssa
puhtaan veden ja sanitaation saatavuutta niin,
että ne ovat myös köyhimpien lasten ja
perheiden käytössä.

Tavoite: vahvistaa valtioiden koulutusjärjestelmiä niin, että kaikki lapset pääsevät kouluun,
saavat laadukasta opetusta ja käyvät koulunsa
loppuun.

Tärkeimmät toimet: tuki paikallisyhteisöille
vesipisteiden ja käymälöiden rakentamisessa
ja ylläpitämisessä, puhtaan veden ja hygieniakasvatuksen tuominen kouluihin ja sitä kautta
perheisiin, vesihuollosta vastaaminen hätäaputilanteissa.

Tärkeimmät toimet: heikoimmassa asemassa
olevien lasten koulunkäynnin tukeminen, koulutuksen laadun ja koulunkäyntiolojen parantaminen, varhaiskasvatuksen ja lasten kouluvalmiuksien edistäminen, koulun jatkuminen kriisien
keskellä.
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6 SUOJELU

RAVINTO

Tavoite: tukea valtioita lasten, äitien ja teini-ikäisten tyttöjen ravitsemuksen vahvistamisessa sekä
vakavasta aliravitsemuksesta kärsivien lasten
hoitamisessa.
Tärkeimmät toimet: rintaruokinnan edistäminen
ja vanhempien opastus pienten lasten ravitsemuksessa, lisäravinteiden jakaminen, vakavan
aliravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon tuki, ravitsemuksen huomioiminen HIV ja aids -työssä,
ravitsemustyö kriiseissä.

Tavoite: muuttaa lakeja, käytäntöjä ja asenteita
niin, että kaikki lapset ovat turvassa väkivallalta,
hyväksikäytöltä ja laiminlyönneiltä.
Tärkeimmät toimet: syntymärekisteröinnin edistäminen, väkivallan ja hyväksikäytön vastainen
työ (esimerkiksi tyttöjen sukuelinten silvonnan ja
lapsityön lopettaminen), lastensuojelun vahvistaminen oikeusjärjestelmässä (esimerkiksi
poliisien ja tuomareiden kouluttaminen).

7 YHDENVERTAISUUS

Launa Gorton koulun oppilaat
Itä-Timorissa iloitsevat koulunkäynnistä.
Koulun yhteydessä toimii esikoulu.
UNICEF tukee esikoulujen perustamista
erityisesti vähemmistökieliä puhuville
yhteisöille Itä-Timorissa. Tutkimukset
osoittavat vahvasti, että varhaiskasvatus
auttaa lapsia pärjäämään koulussa ja
käymään sen loppuun

Tavoite: Lakien, käytäntöjen ja budjettien muuttaminen niin, että ne tukevat lapsiköyhyyden ja
syrjinnän vähentämistä.
Tärkeimmät toimet: lapsiköyhyyttä ja syrjintää
vähentävän budjetoinnin ja politiikan edistäminen, tuki valtioille lapsiköyhyyteen ja syrjintään
liittyvän tiedon keruussa sekä sosiaaliturvajärjestelmien vahvistamisessa.
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UNICEF toimitti talvivarusteita
lähes miljoonalle lapselle Syyriassa ja lähialueen maissa.
Kuvan otti syyrialainen
Hilal, 9, pakolaisleirillä Bekaan
laaksossa Libanonissa.
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© UNICEF/UNI183414/Nybo

UNICEF Kingi -viihdeohjelma
innosti 1 500 suomalaista
UNICEFin kuukausilahjoittajiksi.

TAMMIKUU		HELMIKUU		MAALISKUU

Neljä uutta kuntaa – Kirkkonummi, Lohja, Pori ja Tammela
– päättivät ryhtyä tavoittelemaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi lapsivaikutusten arviointia ja lasten
kuulemista osana päätöksentekoa.

© UNICEF/UNI190220/Bindra

Tuhoisa 7,8 magnitudin maanjäristys iski Nepaliin. Suomen
UNICEF lähetti välittömästi
100 000 euroa Nepalin lasten
hätäapuun.

© UNICEF/Suomi 2015/Mulari

© UNICEF/UNI180726/ZAKIRA, Hilal

Ebolan sulkemat koulut avattiin jälleen ensin Guineassa ja
helmikuussa myös Liberiassa.
UNICEF auttoi ehkäisemään
taudin leviämistä kouluissa.

© UNICEF/UNI177599/UNMEER Martine Perret

KATSAUS VUOTEEN 2015

Keski-Afrikan tasavallan
aseelliset ryhmät ilmoittivat
vapauttavansa kaikki lapsisotilaat ja lopettavansa lasten
värväämisen. UNICEF oli
mukana neuvotteluissa lasten
vapauttamiseksi. Kuvassa on
yksi vapauteen päässeistä
lapsista.

HUHTIKUU		TOUKOKUU		KESÄKUU							

© Oktober

© UNICEF/Suomi 2015/Mulari

© UNICEF/UNI195361/Georgiev

© UNICEF/UNI182034/Rich

Heinäkuussa tuli kuluneeksi
vuosi viimeisestä poliotapauksesta Nigeriassa. Koko Afrikka
voidaan julistaa poliovapaaksi,
kun mantereella ei ole todettu
poliota kolmeen vuoteen.
UNICEF toimittaa vuosittain
poliorokotteet 500 miljoonalle
lapselle 70 maassa.

UNICEF vetosi vahvasti
eurooppalaisiin päättäjiin
Eurooppaan saapuvien
pakolaislasten suojelemiseksi.
UNICEF ehdotti muun muassa
humanitaarisia viisumeita
pakeneville lapsille ja
perheille.

Myönsimme vuosittaisen
Lapsen oikeuksien vaikuttaja
-tunnustuksemme lapsiköyhyyden asiantuntijoille
Minna Salmelle Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokselta ja
Esa Iivoselle Mannerheimin
Lastensuojeluliitosta.

UNICEF toimitti äiti-lapsitartuntaa ehkäiseviä HIV-lääkkeitä Itä-Ukrainan konfliktialueelle. Konfliktialueella asuu
8 000 HIV-positiivista lasta ja
aikuista, joiden hoito oli
vaarassa katketa.

Ohjaaja Joonas Berghällin
Äidin toive -elokuva ja UNICEF
aloittivat kansainvälisen
yhteistyön. Tavoitteena oli
lisätä tietoisuutta lapsen
oikeuksista ja kerätä varoja
UNICEFin työhön.

Suomen UNICEF ja Biolan
pääsivät esittelemään vesi- ja
sanitaatioalan kumppanuushankettaan YK:n pääsihteeri
Ban Ki-moonille, kun Finlandia-talolla juhlittiin Suomen
60-vuotista taivalta YK:ssa.
Pääsihteeri piti kuulemastaan,
ja nosti peukun pystyyn hankkeellemme.

							HEINÄKUU		ELOKUU		SYYSKUU		 LOKAKUU		MARRASKUU		JOULUKUU
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TYÖMME TULOKSIA

12-vuotias Kosalata Banda pumppaa vettä Chikosan kylässä
Malawissa. Ennen kaivon poraamista Bandan perhe hankki vetensä
matalista lähteistä. "Saimme porakaivon vuonna 2011, ja sen jälkeen
emme ole enää sairastuneet vedestä", kertoo Kosalatan äiti.
10
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VUONNA 2015 TUIMME MAAILMAN LAPSIA 16,3 MILJOONALLA EUROLLA

Pitkäjänteinen kehitystyö
13,3 milj. € *

** Kotimaan toimintaan sisältyvät kotimaan vaikuttamistyö,
kansainvälinen vaikuttamistyö ja viestintä.

Hätäapu
1,5 milj. €

9%

82 %

9%

* Sisältää 11 miljoonaa euroa lastenrahastoon
ja 2,3 miljoonaa euroa nimikko- ja teemaohjelmiin.

Kotimaan toiminta
1,5 milj. € **

VUONNA 2015 KERÄSIMME 20,8 MILJOONAA EUROA
VARAINHANKINTA

KULUJEN OSUUS

22 %

7%

25
milj.

VARAINHANKINNAN KEHITYS

20
15

78 %

93 %

10
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Yritysyhteistyö

Lahjoitukset
yksityishenkilöiltä

Lisäksi ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus tukivat kotimaan
ja kansainvälistä vaikuttamistyötämme sekä
Ugandassa toteutettavaa hankettamme
749 000 eurolla.

Keräys- ja
hallintokulujen osuus **

UNICEFin työhön *

*Kotimaan toimintaan 7 % keräystuloksesta
**Keräyskulujen osuus 14 % keräystuloksesta

0
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2014

2015

Kuukausilahjoitukset

Yritysten lahjoitukset

Muut yksityiset
lahjoitukset

Myynti
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Suomen UNICEF tekee vaikuttamistyötä, jonka tavoite on saada aikaan
pysyviä muutoksia lapsen parhaaksi sekä yhteiskunnan rakenteissa
että ihmisten asenteissa.

SUOMEN UNICEFIN
VAIKUTTAMISTYÖ

Innovatiivisilla kumppanuuksilla
vauhtia kehitykseen
Vuonna 2015 Suomessa ja maailmalla tapahtui
merkittäviä muutoksia niin valtioiden kehitysyhteistyöpolitiikassa kuin alan toimintatavoissa
ja rahoituksessa. Suomen valtion määrärahat
järjestöjen kehitysyhteistyöhön laskivat dramaattisesti ja tuesta UNICEFin lastenrahastoon
leikattiin noin 70 prosenttia. Toinen iso muutos
on yritysten vahva mukaantulo kehitysyhteistyön toimijoiksi. Laajemman viitekehyksen
muutokselle luovat vuoteen 2030 ulottuvat kestävän kehityksen tavoitteet, joista sovittiin YK:n
johdolla vuonna 2015.
Kehitysyhteistyössä puhaltavat uudet tuulet
eikä paluuta entiseen ole. Muutos kannattaa
kuitenkin nähdä mahdollisuutena: on tärkeää
saada uusia toimijoita, uudenlaista osaamista
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Kotimaan vaikuttamistyömme painopisteet ovat valtion- ja kuntahallinnon
lapsiystävällisyys ja lapsen oikeudet suomalaisissa kouluissa.
Kansainvälisen vaikuttamistyömme tavoitteena on vahvistaa lapsenoikeusnäkökulmaa Suomen kehitysyhteistyössä. Lisäksi autamme kumppaneitamme
edistämään lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat viranomaiset,
yliopistot ja yritykset.

ja innovatiivisia keinoja ratkomaan globaaleja
kehitysongelmia. Järjestöjen ja yritysten kumppanuuksilla voidaan aikaansaada isoja muutoksia, joiden ansiosta lasten oikeudet toteutuvat
paremmin ja tehokkaammin. Uudenlaisten
kumppanuuksien rakentaminen vie kuitenkin
aikaa. Tärkeää on luoda yhteistä arvopohjaa ja
ymmärrystä, identifioida kumppaneiden vahvuudet ja selkiyttää roolit.
UNICEF on jo pitkään tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa. Myös Suomen UNICEF on usean
vuoden ajan panostanut innovatiivisiin kumppanuuksiin. Yhdessä ulkoministeriön ja kansainvälisen UNICEFin kanssa järjestämämme Global
Innovations for Children and Youth Summit
kokosi marraskuussa Helsinkiin yli 500 asiantuntijaa. UniWASH-hankkeessamme Ugandassa
testaamme monikumppanuusmallia, jossa yhdistyvät järjestö-, yritys- ja yliopisto-osaaminen.
Yhteistyössä Biolan Oy:n, kuuden ugandalaisen

pk-yrityksen, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja ugandalaisen Makereren yliopiston kanssa
kehitämme innovatiivisia ratkaisuja koululaisten
kohtaamiin vesi- ja sanitaatio-ongelmiin. Loppuvuonna saimme Koneen säätiöltä rahoituksen
kolmivuotiseen tutkimukseen kehitysyhteistyön
murroksesta. Tutkimuksessa selvitämme, miten
yritysten mukaantulo kehitysyhteistyöhön voidaan kääntää mahdollisuudeksi järjestöjen toiminnassa ja miten voidaan luoda arvopohjaisia
yhteistyömalleja, joilla saadaan aikaan pysyviä
kehitysvaikutuksia.

Annika Launiala
Kansainvälisen
vaikuttamis- ja
ohjelmatyön
päällikkö

© UNICEF/Uganda 2015/Kaskinen

Innovaattorit Helsingissä
Kansainvälinen innovaatiotapahtuma Global
Innovations for Children and Youth Summit kokosi
Helsinkiin ainutlaatuisen joukon asiantuntijoita
edistämään innovointia maailman lasten hyväksi.
Osanottajiin kuului yritysmaailman, järjestöjen,
yliopistojen sekä hallitusten ja muiden rahoittajien
avainhenkilöitä yhteensä 67 maasta ja 310:stä eri
yrityksestä ja organisaatiosta.
Summitissa pohdittiin, miksi on tärkeää kehittää
uudenlaisia, lasten elämää parantavia ratkaisuja
yhdessä yritysten ja eri toimijoiden kanssa ja miten
yhteistyötä voitaisiin parhaiten tehdä. Osanottajajoukko mietti myös, mitkä ovat tämän hetken
suurimmat globaalit haasteet ja kiinnostavimmat
yhteistyömahdollisuudet.

Toteutamme yhdessä
yliopistojen ja yritysten
kanssa UniWASH-hanketta,
jossa kehitetään
vesi- ja sanitaatioratkaisuja koululaisille
Ugandassa.

© UNICEF/Suomi 2015/Salminen

Tapahtuma lisäsi osanottajien ymmärrystä innovaatioiden roolista kehityksessä ja auttoi heitä
löytämään uusia kumppaneita. Lisäksi Summit
nosti tietoisuutta UNICEFin innovaatiotyöstä muun
muassa rahoittajien keskuudessa. Tapahtuman
myötävaikutuksesta UNICEF sai Suomen hallitukselta 1,5 miljoonan euron lahjoituksen innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Innovations Summitissa käsiteltiin muun muassa päälle
puettavan teknologian ja pelillisyyden mahdollisuuksia,
kehitysyhteistyön uusia rahoitusmalleja ja nuorten
yrittäjyyden tukemista.
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Yritykset lapsen oikeuksia
edistämään
Vuonna 2015 pääsimme käärimään hihat ja aloittamaan yritysvastuutyömme käytännön toteuttamisen.
Strategiamme mukaisesti keskitimme työmme
etenkin valtio-omisteisiin yrityksiin. Teimme ensin
opiskelijoiden avulla lähtötasotutkimuksen, jotta
saimme selville, mistä valtio-omisteiset yritykset
lähtevät liikkeelle vastuullisuudessaan. Järjestimme yritysvastuuverkosto FIBSin kanssa kesän ja
syksyn aikana työpajasarjan tärkeimmistä liiketoimintaan liittyvistä ihmisoikeuksista ja lapsen
oikeuksista ja siitä, miten yritysten tulisi huomioida ne. Tavoitimme koulutuksen avulla 37 asiantuntijaa 24 yrityksestä eli kolmasosan Suomen kaikista
valtio-omisteisista yrityksistä.
Tavoitteenamme oli kokeilla vuoden aikana yritysvastuuyhteistyötä joidenkin valtio-omisteisten
yritysten kanssa. Finnairin kanssa aloitimme selvittämällä matkailualan vaikutuksia lapsen oikeuksiin
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© UNICEF/UN09066/Lynch

© UNICEF/UN09066/Lynch

Vietnamilaiset
khmer-vähemmistöön kuuluvat
lapset leikkivät ja opettelevat
kirjaimia päiväkodissa.

Finnair selvitti vaikutuksiaan Vietnamissa
Vietnamissa. Nesteen kanssa sovimme yhteistyöstä palmuöljysektorin lapsenoikeusvaikutuksia
Malesiassa ja Indonesiassa koskevan selvityksen
tekemisessä. Itse selvitystyö lähtee käyntiin vuonna 2016.
Teimme yhteistyötä myös kauppakorkeakoulujen
kanssa saadaksemme ihmisoikeudet ja lasten
oikeudet sisällytettyä paremmin tarjolla oleviin
yritysvastuukursseihin. Aloitimme yhteistyön
Svenska Handelshögsskolanin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Kun saavutamme suuren joukon tulevaisuuden yritysjohtajia jo heidän opiskeluvaiheessaan, voimme ohjata heitä kiinnittämään
tulevalla urallaan huomiota lapsen oikeuksiin
liiketoiminnassa.

Irene Leino
Yritysvastuuasiantuntija

Saimme Finnairin ja konserniin kuuluvan
Aurinkomatkat mukaan UNICEFin kansainvälisesti tekemään matkailualan pilottihankkeeseen,
jossa selvitettiin eri matkailualan toimijoiden,
kuten lentoyhtiöiden, matkatoimistojen ja
hotellien, vaikutuksia lasten oikeuksiin
Vietnamissa.
Finnair osallistui hankkeeseen aktiivisesti.
Hankkeen perusteella UNICEF hahmotti yhdessä
mukana olleiden kumppanien kanssa, mitkä ovat
kunkin toimijan lapsenoikeusriskit sekä mahdollisuudet vaikuttaa niihin.
Hankkeessa pohdittiin muun muassa matkatoimistojen järjestämiä koulu- ja orpokotivierailuja
ja niiden vaikutuksia paikallisten lasten oikeuksiin. Monesti hyvää tarkoittavilla retkillä saattaa
olla negatiivisia vaikutuksia lasten elämään.
Löydösten perusteella suunnittelemme vuonna 2016 yhdessä Finnairin kanssa mahdollista
jatkoa yritysvastuuyhteistyöllemme.

Koko kunta, jokainen lapsi
YK:n lapsen oikeuksien sopimus liittyy niin kouluun, vapaa-aikaan, terveyteen ja liikuntaan kuin
arjen bussimatkoihin ja pyöräteihin. Lapset ja perheet taas ovat kirjava joukko moninaisine tarpeineen. Kukaan virkamies tai poliittinen päättäjä ei
voi olla kaikkien aiheiden asiantuntija. Siksi lapsia
koskevassa päätöksenteossa pitää ylittää kunnan
sektorirajat.
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli tuo saman
pöydän ääreen muun muassa nuorisotyöntekijät,
koulutoimenjohtajat ja yleiskaava-arkkitehdit.
Mallin tavoitteena on varmistaa, että niin kaavoituksessa kuin palveluverkkosuunnittelussakin
tunnetaan lapsen oikeudet ja arvioidaan päätösten
vaikutuksia lasten hyvinvointiin.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi UNICEF muun
muassa järjestää kunnille koulutusta lapsen oikeuksista. Koulutuksissa tarkastellaan sitä, miten
eri aloilla tehtävä työ vaikuttaa lapsiin ja mitä
näkökulmia lapsivaikutusten arvioinneissa tulee
huomioida. Lisäksi mietitään, miten toimintatapo-

© Hämeenlinnan kaupunki/Latvala

© Hämeenlinnan kaupunki/Latvala

Hämeenlinnan Ojoisten
Lastentalossa saman katon alla
toimii alakoulun ykkös- ja
kakkosluokkia, päiväkoti
ja neuvola.

Lapset hallintojargonin kimpussa
ja pitää kehittää, jotta lapsinäkökulma ja etenkin
lasten omat näkemykset tulevat paremmin huomioiduiksi.
UNICEF tuo kuntien kehittämistyöhön asiantuntemusta lapsenoikeusperustaisesta hallinnosta ja
päätöksenteosta. Koulutamme, osallistumme
kehittämistyöhön ja tuotamme tukimateriaalia.
Vuonna 2015 teimme yhteistyötä kahdeksan
kunnan kanssa. Erityisenä painopisteenä vuoden
aikana oli lapsivaikutusten arviointi.
Lapsiystävällinen kunta -mallilla UNICEF auttaa
kuntia varmistamaan, että arki on lapsiystävällistä
koko kunnassa, jokaiselle lapselle.

Ira Custódio
Kotimaan vaikuttamisen
asiantuntija

Yksi UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin
tavoitteista on lasten osallisuuden edistäminen.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus kertoa näkemyksensä ja tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Kunnan päätöksenteossa kuitenkin vilisee
sanoja, joiden merkitys ei ole selvä aikuisellekaan – sellaisia kuin indikaattoritieto, kriittinen
menestystekijä ja ympäristötilinpäätös.
Hämeenlinnassa yhdeksäsluokkalaiset tutustuivat kaupungin arvoihin, visioon ja strategiaan
ja kokosivat niistä löytämänsä hankalat sanat
selityksineen sanakirjaksi. Lisäksi 3.- ja 4.-luokkalaiset kuvailivat, mistä kaupungin arvoissa ja
strategiassa heidän mielestään on kyse. Nuoret
tekivät myös videon muistuttaakseen aikuisia
selkokielen tärkeydestä.
Kun yhteinen kieli oli löydetty, kannustimme
Hämeenlinnaa ottamaan seuraavan askeleen
ja keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa
esimerkiksi siitä, mitä mieltä he ovat kaupungin
visiosta. Heidän tulevaisuuttaanhan siinä
visioidaan.
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UNICEFIN
PITKÄJÄNTEINEN
TYÖ

Parempi elämä kaikille lapsille
UNICEFin pitkäjänteinen työ perustuu maaohjelmiin, jotka tehdään yhdessä maan hallituksen
kanssa viideksi vuodeksi kerrallaan. Toteuttajiksi
etsitään ja kilpailutetaan paikallisia kumppaneita.
Yhteistyössä on jutun ydin: sen kautta tietotaito
kehittyy puolin ja toisin ja hankkeisiin saadaan
paikallinen omistajuus ja kulttuurinen osaaminen. Lisäksi paikalliset kumppanit mahdollistavat
sen, että työ voi jatkua myöhemmin myös ilman
UNICEFia.
Lahjoittajat haluaisivat usein nähdä apunsa
konkreettisen kohteen. Tuoko on se sairaala, johon
lahjoitin euroni? Tätäkö tyttöä autoin kouluun?
UNICEF ei kuitenkaan kohdista yksittäistä lahjoitusta tietylle lapselle tai edes tiettyyn kylään. Yhteistyö hallituksen kanssa tarkoittaa sitä, että kehitämme yhdessä viranomaisten kanssa maata niin, että
kaikki lapset hyötyvät. Vaikutamme maan lainsäädäntöön, autamme rakentamaan lapsiystävällistä
koulujärjestelmää ja tuemme terveydenhuollon
kehittämistä. Lahjoittaja on ollut tukemassa tätä
työtä, auttanut yhden lapsen sijaan montaa, auttanut rakentamaan yhden sairaalan sijaan useaa.
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UNICEFin kehitysyhteistyö pyrkii aina
kestäviin ja pysyviin tuloksiin. Tavoitteena
on yhteiskunta, joka kantaa itse vastuun
kaikkien lastensa hyvinvoinnista.

Kehitysyhteistyö keskittyy yhä enemmän eriarvoisuuden kitkemiseen. Tukeakseen kaikkein
heikoimmin pärjääviä lapsia UNICEF tekee myös
ruohonjuuritason työtä, toimittaa materiaalista
apua sekä kehittää uusia innovaatioita ja toimintatapoja yhdessä kumppaniensa kanssa. Tutkimukset
osoittavat selvästi, että lapset voivat hyvin yhteiskunnissa, joissa on matalat tuloerot. Maan rikastuminen ei siis automaattisesti tuokaan tullessaan
lasten hyvinvointia. Siksi UNICEFia tarvitaan myös
keskituloisissa maissa.
UNICEFin pitkäjänteisen työn tavoite on lapsistaan
huolehtiva yhteiskunta. Se on hyvä yhteiskunta
kaikille.

Inka Hetemäki
Ohjelma- ja
vaikuttamistyön johtaja

Lasten työssäkäynti on köyhien perheiden
selviytymiskeino. Jos työnteko estää
koulunkäynnin, köyhyyden kierre jatkuu
jälleen seuraavalle sukupolvelle.

Fateman perheen koti on pääkaupunki
Dhakan Korail-nimisessä slummissa.
Fatema haaveilee silmälääkärin
ammatista, sillä slummissa moni
kärsii silmäsairauksista.

Koulutus turvaa Fateman lapsuuden
Fatema Akterin päivä alkaa aamuvarhaisella.
12-vuotias Fatema kävelee joka aamu Bangladeshin pääkaupunki Dhakan ihmisvilinässä töihin
kauppahallin vihanneskojuun. Palkaksi parin
tunnin työstä hän saa kasviksia kotiin vietäväksi.
Ne ovat tärkeä lisä kuusihenkisen perheen päivittäiseen ruokaan. Fatema on käynyt töissä 8-vuotiaasta lähtien.
Yli 40 prosenttia bangladeshilaisista elää köyhyysrajan alapuolella, ja lasten on usein osallistuttava
elannon hankkimiseen. Koulu saattaa jäädä silloin
kokonaan käymättä tai jäädä hyvin varhain kesken.
Perheen köyhyyden ja työssäkäynnin vuoksi myös
Fatemalle kertyi pitkiä poissaoloja, ja hän joutui
kertaamaan luokkia. Lopulta koulunkäynti oli katkeamassa kokonaan.
Dhakan slummeissa kiertävät sosiaalityöntekijät
kartoittavat koulun ulkopuolella olevia lapsia sekä
lapsia, joiden koulunkäynti on vaakalaudalla. Näin
löytyi myös Fatema.

© UNICEF/Bangladesh 2014/Kivelä

Perhe pääsi UNICEFin tukemaan ohjelmaan, jossa
tuetaan toimeentulon hankintaa suorilla rahansiirroilla.

Ohjelmassa on kolme ehtoa. Sen edellytyksenä
on ennen kaikkea lapsen koulunkäynti. Toisekseen
ainakin vaarallinen ja koulunkäyntiä haittaava työ
on lopetettava kokonaan. Kolmanneksi lasta ei saa
naittaa ennen täysi-ikäisyyttä.
Ohjelma räätälöidään kunkin perheen tilanteen
mukaan. Käytännössä suora rahansiirto tarkoittaa
Bangladeshin slummeissa noin 15 euron summaa
kuukaudessa korkeintaan puolen vuoden ajan.
Perheen kanssa tehdään suunnitelma rahojen
käytöstä, ja suunnitelman toteutumista seurataan.
Perhe sijoittaa itse rahat niin, että toimeentulo
paranee pysyvästi.
Fateman perhe sijoitti rahat ompelukoneeseen.
Äiti pystyy näin hankkimaan perheelle lisätuloja, ja
perheellä on varaa myös Fateman koulunkäyntiin.
Koulutus tarkoittaa Fatemalle valoisampaa tulevaisuutta monin tavoin. Koulu antaa lapselle tiedon
lisäksi suojaa sekä opettaa monia elämänhallinnan
taitoja. Fatema ei päädy naimisiin 12-vuotiaana
kuten äitinsä, hän saa lapsia myöhemmällä iällä ja
osaa pitää heistä ja itsestään parempaa huolta.
Ennen kaikkea koulutus antaa Fatemalle avaimet
vaikuttaa omaan elämäänsä.
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Olga auttaa turvaamaan
pienten lasten kehityksen
Viisikymppinen Olga Raharimanana työskentelee
ravitsemusneuvojana Madagaskarin pääkaupungissa Antananarivossa. Hän pitää vastaanottoa
kahtena päivänä viikossa Andranomenan kaupunginosassa. Muina päivinä hän tekee kotikäyntejä.
Parituntisen vastaanoton alussa kokoonnutaan
pihalle. Yleensä paikalle tulee parikymmentä äitiä
lapsineen. Olga näyttää heille käytännössä, kuinka
valmistetaan monipuolinen ateria.
Seuraavaksi lapset mitataan ja punnitaan. Olga antaa palautetta jokaiselle äidille siitä, miten lapsen
kasvu on kehittynyt. Isosta kirjastaan Olga seuraa
kasvukäyriä. Hänellä on värikooditus: vihreällä
yliviivattu luku kertoo normaalista kehityksestä,
keltainen vaatii tarkempaa seurantaa ja punainen
on hälytys. Tällöin lapsi on vakavasti aliravittu, ja
Olga lähettää lapsen terveyskeskukseen.
Krooninen aliravitsemus tarkoittaa, että lapsen
saama ruoka on liian yksipuolista eikä siitä saa tarvittavia vitamiini- ja hivenaineita. Aika hedelmöityksestä lapsen kaksivuotissyntymäpäivään, niin
kutsuttu tuhannen päivän aikaikkuna, on lapsen
kehityksen kannalta kriittinen. Tuona aikana lapsen
aivot kehittyvät vauhdikkaimmin.

© UNICEF/Madagaskar 2015/Kivelä

Olga Raharimanana toteaa,
että lapsi kasvaa hyvin.

Jos alle kaksivuotias on kroonisesti aliravittu, hänen aivonsa eivät pääse kehittymään normaalisti
ja vaurio on pysyvä.
UNICEF tukee Madagaskarin ravitsemusohjelmaa
ja kouluttaa Olgan kaltaisia ravitsemusneuvojia.
Heidän tehtävänään on opastaa erityisesti raskaana olevia ja alle kaksivuotiaiden lasten äitejä
monipuolisen ravinnon tärkeydestä.
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Madagaskarilla joka toinen lapsi on
kroonisesti aliravittu. Tilanne on maailman
neljänneksi huonoin. Olga Raharimananan
vastuulla on valvoa kahdensadan alle
viisivuotiaan lapsen kasvua
ja kehitystä.

© UNICEF/Madagaskar 2015/Kivelä

© UNICEF/Etelä-Sudan 2015/Penttilä

Adam sai UNICEFilta kolmen
kuukauden ruuat helpottamaan
kotiinpaluuta.

Sotilaasta lapseksi
Auto rämisee ja pomppii huonokuntoisella tiellä
Lekuangolen kylässä itäisessä Etelä-Sudanissa.
Maastoauton takaosassa istuu 10-vuotias Adam
äitinsä ja kolmen ison viljasäkin välissä.

Vapauttamisensa jälkeen Adam asui ensin kuukauden UNICEFin tukemassa hoitokeskuksessa.
Siellä entiset lapsisotilaat pääsevät muun muassa
tekemään taidetta, harrastamaan liikuntaa sekä
harjoittelemaan lukemista ja kirjoittamista.

Matka vie ruuanjakelupisteeltä perheen kotiin,
jonne Adam on muuttamassa takaisin.

– Tykkäsin harjoitella lukemista ja pelata jalkapalloa. Minulle annettiin myös vaatteita ja reppu,
Adam kertoo.

– Haluan isona autonkuljettajaksi, Adam kertoo
vauhdikkaan matkan päätteeksi.

Hoitokeskuksessa lapset totuttelevat tavalliseen
elämään, ja heidän perheensä etsitään.

Edelliset lähes kolme vuotta Adam oli lapsisotilas. Hänen vapautumistaan edelsi kapinallisten ja
Etelä-Sudanin hallituksen rauhansopimus, jonka yhteydessä sovittiin lasten vapauttamisesta.
Kapinallisten hallusta päässeitä lapsisotilaita oli
yhteensä lähes 2 000.

– Pyrimme muuttamaan heidät sotilaista takaisin
lapsiksi. On mahtavaa nähdä, kun he saavat itsensä jälleen jaloilleen, vaikka olivat aiemmin surullisia ja vetäytyviä, sanoo UNICEFin Etelä-Sudanin
toimiston johtaja Jonathan Veitch.

Lapsi pääsee muuttamaan takaisin kotiinsa, kun
perhe on löydetty. Perheelle annetaan kolmen kuukauden ruokavarat kotouttamisen helpottamiseksi.
Lisäksi koko yhteisöä tuetaan, jotta muut yhteisön
jäsenet eivät alkaisi syrjiä entisten lapsisotilaiden
perheitä. Alueelle rakennetaan muun muassa kouluja, joista hyötyvät kaikki seudun lapset.
– Tykkäsin ampua aseella, mutta sota on pahasta,
Adam kertoo ajastaan kapinallisjoukoissa.
Varsinaisten taistelujen lisäksi hän teurasti eläimiä
sotilaiden syötäväksi.
Jo pelkästään lasten läsnäolo aseryhmissä loukkaa
heidän oikeuksiaan.
– Lapset jäävät koulusta, joutuvat eroon perheestään ja elävät erittäin turvattomassa ympäristössä.
Pahinta on kuitenkin lasten käyttäminen taistelijoina, Veitch sanoo.
Jonathan Veitchin mukaan perheet ovat puun ja
kuoren välissä, kun aseryhmät värväävät lapsia.
Osin lapset pakotetaan mukaan, osin pakottaminen on välillistä.
– Yksikään äiti ei anna vapaaehtoisesti lastaan
sotajoukkoihin. Hän saattaa tehdä sen, jos hän
on erittäin epätoivoinen. Ja epätoivoa, sitä täällä
näkee paljon, Veitch sanoo.
Adamin aika sotilaana on ohi. Nyt hän haluaa
kouluun.
Adamin nimi on muutettu.
19

UNICEFIN HÄTÄAPUTYÖ

Lapset ovat kriiseissä kaikkein haavoittuvimmassa
asemassa. Hädän hetkellä UNICEFin humanitaarisen avun tarkoitus on turvata lapsen oikeudet
ja säästää ihmishenkiä.

Hätäapu ja kestävä kehitys
kulkevat käsi kädessä

Humanitaarinen apu on edelleen tärkeä osa
järjestön työtä. Tällä hetkellä UNICEF käyttää noin
kolmanneksen varoistaan hätäapuun.

Hätäavusta tulee helposti mieleen äkillinen luonnonkatastrofi ja pikaiset henkiä pelastavat toimet.
Ja totta tietysti, luonnonkatastrofin iskiessä ensimmäiset päivät ja jopa viikot tähtäävät juuri tähän.
Iso osa hätäaputoimista on kuitenkin tehty kauan
ennen katastrofia, eikä hätäapu lopu silloin kun
uutisotsikot siitä hiipuvat.

Humanitaariset kriisit käyvät maailmassa yhä
monimutkaisemmiksi. Luonnonmullistusten ja
ihmisen aiheuttamien kriisien lisäksi hätäaputilanteiden kehittymiseen vaikuttavat muun muassa
ilmastonmuutos, kaupungistuminen, nuorten suuri
osuus väestöstä sekä rajut heilahtelut hinnoissa ja
taloudessa.

Hätäapu ei myöskään ole erillinen osa UNICEFin
työssä, vaan se kietoutuu kiinteästi pitkäjänteiseen
työhön. Lisäksi se on suurimmaksi osaksi aivan
muuta kuin äkillisiin luonnonkatastrofeihin vastaamista.

Valmius on humanitaarisen avun avaintekijä, ja
siksi se on olennainen osa UNICEFin pitkäjänteistä työtä riskialttiissa ja hauraissa valtioissa. Se
tarkoittaa kriisin puhkeamista hillitseviä ennakoivia
toimia, yhteisöjen ja infrastruktuurin vahvistamista
sekä valmistautumista pahimman varalle.

pakolainen. UNICEFin niin kutsuttu hätäaputyö
lasten terveyden, koulutuksen ja suojelun hyväksi
koskettaa maan jokaista lasta, niin libanonilaisia
kuin pakolaislapsiakin. Esimerkiksi maan peruskoulujärjestelmään on mittavin, monen tahon yhteisponnistuksin saatu lyhyessä ajassa puolet lisää
paikkoja. Vaikka ohjelmien rahoituksesta leijonanosa on nyt hätäapuvaroja, työ Libanonissa tähtää
aivan samaan kuin aikana ennen Syyrian sotaa:
valtioon, joka pystyy kantamaan vastuun kaikkien
lastensa hyvinvoinnista.
Vielä viimeinen sana hätäavusta.
Termeistä, rahoitusmomenteista ja mekanismeista
viis, hätäavun ydin on lapsen hätä. Kun sitä on
kriisioloissa todistanut, tietää miksi UNICEF on
olemassa.

Otetaanpa pieni askel taaksepäin.
UNICEF-lyhenteen E-kirjain tulee alun perin sanasta emergency, hätäapu. Lasten humanitaarisen
avun tarve oli toisen maailmansodan jälkeen valtava. Suomessakin oli pula muun muassa ruuasta ja
pahimmilla alueilla 70–90 prosenttia alle kaksivuotiaista lapsista kärsi riisitaudista.
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UNICEFin työn kaikki osa-alueet ovat läsnä niin
normaaleissa kehitysohjelmissa kuin hätäaputilanteissa. Niillä on samat tavoitteet, ja on liki mahdotonta vetää rajaa siihen, missä hätäapu loppuu
ja pitkäjänteinen työ jatkuu. Silmiä avaava esimerkki on Libanon, jossa joka viides maan reilusta
viidestä miljoonasta asukkaasta on tällä hetkellä

Kirsi Haru
Tiedotuspäällikkö

© UNICEF/Nepal 2016/Glinsbockel

Takaisin kouluun Nepalissa
Nepalilaisten 9- ja 7-vuotiaiden veljesten koti mureni paloiksi tuhoisassa maanjäristyksessä huhtikuussa. Järistyksen jälkeen veljekset Shree Krishna
Sahi ja Aryan Sahi asuivat puoli vuotta teltassa,
ennen kuin tulva vei teltan ja loputkin tavarat.
Veden mukana katosivat myös kouluvarusteet.
Nyt pojat asuvat tätinsä luona ja saavat kuukausittain UNICEFilta tukea ruokaa ja koulutarvikkeita
varten.
– Koulussa parasta on, että siellä pääsee leikkimään kavereiden kanssa, Shree Krishna Sahi
sanoo hymyillen.
Nepalia huhtikuussa ja toukokuussa ravistelleissa
maanjäristyksissä kuoli lähes 9 000 ihmistä. Noin
miljoona kotia vaurioitui tai tuhoutui täysin. Avun
tarpeessa oli 2,8 miljoonaa ihmistä, heistä 40 prosenttia oli lapsia.

Veljekset Shree Krishna Sahi ja
Aryan Sahi pystyvät jatkamaan
koulunkäyntiään UNICEFin
tuella.

© UNICEF/UNI184790/Page

Lääkärit hoitavat maanjäristyksessä loukkaantunutta potilasta
UNICEFin tuella perustetussa
telttasairaalassa Patanin
sairaalassa Katmandussa.
UNICEFin avulla potilaiden hoitoa
pystyttiin jatkamaan kellon
ympäri, vaikka sairaalan kakkosja kolmoskerros vahingoittuivat
käyttökelvottomiksi
järistyksessä.

UNICEF aloitti avustustoimet välittömästi. UNICEF
muun muassa toimitti puhdasta vettä ja vessoja
sekä sairaalatelttoja ja lääkkeitä järistyksestä kärsineille alueille.
Vuoden aikana UNICEFin avustuksella torjuttiin
koleraepidemia ja rokotettiin yli 500 000 lasta
tuhkarokkoa ja poliota vastaan. UNICEF tuki myös
lasten koulunkäynnin jatkumista esimerkiksi toimittamalla koulutarvikkeita lähes 600 000 lapselle
ja avustamalla väliaikaisten koulurakennusten
rakentamista yli 140 000 lapselle.
Suomalaiset lahjoittivat UNICEFin kautta miljoona
euroa Nepalin lasten auttamiseen.
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Haaveissa tavallinen elämä
Kun saavuimme Gevgelijan kaupunkiin Makedoniassa lähellä Kreikan rajaa, näin lapsia joiden
silmistä paistoi loputon uupumus ja pelko.
Tuhannet lapset ja aikuiset olivat työntyneet rajalla
poliisiketjun läpi. Sekasorron keskellä lapset olivat
joutuneet eroon vanhemmistaan ja vaeltelivat
läheisen rautatien raiteilla. Kollegani ja minä kokosimme lapset väliaikaiseen suojaan, kunnes heidän
vanhempansa ja huoltajansa löytyivät.

Kolmevuotias Mascut Syyriasta
oli jonottanut äitinsä ja siskonsa
kanssa kuusi tuntia paahtavassa
auringossa Kreikan ja Makedonian
rajalla. Lapsiystävällisessä teltassa
Mascut sai levätä ja leikkiä yhdessä
UNICEFin työntekijän kanssa.

Monet nuorimmista lapsista kärsivät Gevgelijaan
saapuessaan nestehukasta ja kuumeesta. Lapset
ja aikuiset kulkivat paljain jaloin, koska heidän
kenkänsä olivat kuluneet puhki.
Makedoniaan saapuu päivittäin Kreikasta 2 000–
3 000 ihmistä. Osa perheistä on Syyriasta, osa
Irakista ja Afganistanista.
Suurin osa lapsista ei halunnut puhua kokemuksistaan sodan keskellä. Mieluummin he kertoivat
tulevaisuudentoiveistaan. Niihin sisältyi aina pääsy
kouluun. Yhtenä päivänä seurasin lapsia, jotka leikkivät koululaisia ja opettajaa, vaikka heillä ei ollut
yhteistä kieltä.
Toivon, että jonain päivänä nämä lapset saavat
sen, mitä eniten toivovat – tavallisen elämän, jossa
he voivat istua oikeassa luokkahuoneessa kuvitellun sijasta.

Aleksandar Lazovski

© UNICEF/UNI195350/Georgiev

UNICEF auttoi Eurooppaan saapuneita
pakolaislapsia Makedoniassa, Serbiassa ja
Kroatiassa vuonna 2015. Lapsiystävälliset
tilat tarjosivat lepo- ja leikkitilan noin
60 000 lapselle. UNICEF perusti myös tiloja,
joissa äidit pystyivät imettämään ja hoitamaan vauvojaan ja saivat tukea vauvansa
hoitoon. Lisäksi UNICEF jakoi talvivarusteita, vettä ja lapsille sopivaa ruokaa, antoi
psykososiaalista tukea ja auttoi hallituksia
suojelemaan yksin liikkuvia lapsia ja yhdistämään pakomatkalla erilleen joutuneita
perheitä.
© UNICEF/UNI195351/Georgiev

Kirjoittaja on UNICEFin lastensuojelun asiantuntija.
Kirjoitus on julkaistu UNICEFin blogissa 31.8.2015.
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Loppuvuonna UNICEF aloitti suunnittelun
työn laajentamisesta Kreikkaan ja Sloveniaan sekä sopi Saksan kanssa yhteistyöstä
vastaanottokeskusten toiminnan
kehittämiseksi.

Neljävuotias Lamar iloitsi päästessään leikkimään
UNICEFin lapsiystävällisen tilan leluilla Gevgelijassa.
Lamar oli matkustanut äitinsä kanssa yli kaksi kuukautta Syyriasta Kreikan ja Makedonian rajalle.

Jemenin konfliktissa kuoli
kahdeksan lasta joka päivä
– Olen aina yksin, tuijotan ulos ikkunasta. En uskalla liikkua askeltakaan ulos talosta. Pelkään, että
raketit tappavat minut, sanoi 12-vuotias jemeniläispoika Amjad Alwan.
Keskimäärin kahdeksan lasta kuolee päivittäin konfliktin repimässä Jemenissä, kertoi UNICEFin elokuussa julkistama Yemen: Childhood Under Threat
-raportti. Lisäksi raportti paljasti lasten rekrytoinnin
asevoimiin kaksinkertaistuneen edellisvuodesta.
Konflikti oli vienyt lähes 400 lapsen hengen ja yli
600 lasta oli loukkaantunut sen jälkeen, kun taistelut maassa kiihtyivät keväällä 2015.
– Tämä konflikti on tragedia Jemenin lapsille.
Lapset kuolevat pommeihin ja luoteihin, ja jos he
selviävät niistä, heitä uhkaavat taudit ja aliravitsemus, totesi UNICEFin Jemenin toimiston johtaja
Julien Harneis.

© UNICEF/UNI187333/Farra

"Meillä ei ole ruokaa, kaipaan
päivittäistä aamiaisleipää. Olemme
aina olleet köyhiä, mutta emme
koskaan aiemmin pelänneet kuolemaa,
kuten nyt. Olkaa kilttejä, lopettakaa
sota", sanoi Sabeeyelin kylässä asuva
12-vuotias Amjad Alwan.

© UNICEF/UNI184982/Yasin

Jemenin kymmenestä miljoonasta lapsesta 80 prosenttia oli humanitaarisen avun tarpeessa vuonna
2015. Yli 1,3 miljoonaa ihmistä oli joutunut jättämään kotinsa ja lähes 3 600 koulua oli suljettu.
UNICEF toimitti maahan elintärkeitä veteen, sanitaatioon ja terveyteen liittyviä tarvikkeita sekä tuki
liikkuvia terveysklinikoita. UNICEF myös järjesti pakolaislapsille koulutusta ja psykososiaalista tukea
sekä koulutti lapsia miinojen vaaroista.

Nuori poika työnsi kanistereilla
täytettyä kottikärryä Jemenin
pääkaupungissa Sanaassa.
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TUTUSTU
TUKIJOIHIMME
Gesterbyn koulun 3A-luokka Kirkkonummella
osallistui energisesti UNICEF-kävelyyn. Ideana on,
että oppilaat hankkivat sponsoreita, jotka lahjoittavat
valitsemansa summan jokaista oppilaan kävelemää
kilometriä kohti. UNICEF käyttää varat lasten
koulunkäynnin edistämiseen Aasiassa.
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Lahjoittamalla kohti parempaa
maailmaa

UNICEF-lahjoja. Koulujen UNICEF-kävelijät sponsoreineen ovat oma tärkeä tukijajoukkonsa.

Lahjoitukset ovat toimintamme perusta. Klassikkolauseemme – ilman sinua emme voisi auttaa
yhtäkään lasta – pitää yhä paikkansa. Emme voisi.

Yhä enemmän maailman lapsia muistettiin myös
testamenttilahjoituksilla. Suurempia lahjoituksia
saimme niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltä.

Vuosi 2015 oli monessa mielessä haasteellinen,
mutta suomalaiset lahjoittivat siitä huolimatta tai
juuri sen takia ennätysmäisesti. Te muistitte
maailman lapsia sekä pitkäjänteisen kehitysyhteistyön kautta että hätäaputilanteissa – molemmat
yhtä tärkeitä lahjoituksia.

Yrityskumppanit tähtäävät kanssamme kestävään
kehitykseen tukemalla työtämme. Lisäksi iloitsemme siitä, että moni yritys haluaa huomioida lapsen
oikeudet omassa liiketoiminnassaan.

Keräsimme viime vuonna 20,8 miljoonaa euroa.
Varainhankintamme kivijalka on kuukausilahjoituksissa, ne muodostavat yli 60 prosenttia kaikista
kerätyistä varoista.
Kertalahjoittamisen tapoja on valittavana monia.
Lahjoittaa voi niin verkossa kuin tekstiviestillä,
vastaamalla vetoomuskirjeeseen tai perustamalla oman keräyksen. Tarjolla on myös arpoja ja

© UNICEF/Suomi 2015/Judin

UNICEFin työ heikoimmassa asemassa
olevien lasten hyväksi perustuu
kokonaan lahjoituksiin.

Tyhjä kulho –tapahtumassa Helsingissä kerättiin
rahaa UNICEFin työhön vapaaehtoisten
taiteilijoiden, muusikoiden, ravintoloiden ja
auttamishaluisten vieraiden tuella.

Työtämme voi tukea myös antamalla aikaansa ja
osaamistaan. Teko on tärkein.

© UNICEF/Suomi 2016/Meriläinen

MONTA TAPAA
OSALLISTUA

Minna Karvinen
Varainhankinnan
apulaisjohtaja

Vuosittain vapun alla toteutettava Jano-keräys
on näkyvin kertalahjoitustempauksemme.
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Tutustu lahjoittajiimme

© UNICEF/Bolivia 2015/Jolkkonen

Olen ollut UNICEFin kuukausilahjoittaja
vuodesta 2010. Lahjoitus on pieni rahallinen
panostus kuukaudessa, jonka saisi poltettua kaikkeen turhaan aivan liian helposti. Jos vuodessa
säästyy tuolla pienellä rahalla yhdenkin ihmisen
henki ja siitä aiheutuva suru, voi kokea tehneensä
jotain hyvääkin.
Sami Summanen
Kuukausilahjoittaja, Tampere

Oli kivaa osallistua UNICEF-kävelyyn. Yleensä
juoksen ekoja kierroksia. Isovanhemmat ja
sukulaiset sponsoroivat. Tämä keräys on hyvä asia,
jota pitäisi jatkaa. On vaikea ajatella, ettei pääsisi
kouluun, koska koulu on Suomessa ilmainen. Jos
maailmassa olisi enemmän lapsia, jotka kävisivät
koulua ja oppisivat lukemaan ja laskemaan, niin
niiden olisi helpompi saada töitä ja helpompi elää.
Tilda Oinas
UNICEF-kävelyyn osallistuja, Helsinki

Viime jouluna ostin työntekijöilleni lahjaksi
UNICEFin telttakoulun. Omassa työyhteisössäni korostan aina koulutuksen ja oman ammattitaidon ylläpitämistä. Samalla tavalla koen, että
lasten koulutuksen jatkuminen kriisien keskellä on
tärkeää. Telttakoulun lahjoittaminen ilahdutti koko
henkilöstöä. Näin olimme kaikki mukana auttamassa antamalla merkityksellisen lahjan.
Sirkku Meriläinen-Vapola
UNICEF-lahjan ostaja, Jyväskylä
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Omalla tyttärelläni on vakavia oppimisvaikeuksia. Tiedän kuinka tärkeää on ollut, että
hänen vaikeutensa todettiin aikaisessa vaiheessa.
Halusin tukea projektia, joka pitkällä tähtäimellä
tukee muitakin vaikeuksien kanssa kamppailevia ja
parantaa lasten mahdollisuuksia saada oikeanlaista apua. Näin he voivat elää hyvää lapsuutta.
UNICEF vakuutti minut toimimalla monella eri
tasolla, ruohonjuuritasolla sekä hallitustasolla.
Tiedän, että UNICEF pääsee lasten asiantuntijana
vaikuttamaan rakenteisiin ja maiden lainsäädäntöön. Näin saadaan aikaan pysyviä muutoksia
lasten elämään.
Suurlahjoittaja
Tukee vammaisten bolivialaislasten varhaiskasvatusta,
Helsinki

Boliviassa yhä
useampi lapsi käy
koulua. Vammaisten
lasten on kuitenkin
edelleen vaikeaa
päästä kouluun ja
saada oikeanlaista
tukea ja opetusta.

Opin omassa lapsuudessani, ettei toimeentulo ole itsestäänselvyys. Synnyin vuonna
1948 kolmilapsisen kuopiolaisperheen nuorimmaksi. Meillä oli vain yksi kammari ja keittiö, ja
äiti ompeli meille päällepantavaa sukulaisten
vanhoista vaatteista. Opin vanhemmiltani, että
heikompia pitää auttaa.

© UNICEF/2016/Halkilahti

Olen ollut pitkään UNICEFin kuukausilahjoittaja.
Sitten kun kuolen, kuukausittainen tukeni maailman lapsille loppuu yht’äkkiä. Testamentilla voin
edes hieman pitkittää ja tasoittaa avun loppumista osaltani. Tiedän, että pienikin testamenttilahjoitus voi pelastaa monen lapsen elämän.

Testamentissa voi itse määritellä lahjoitettavan osuuden
omaisuudestaan.
Testamentin laatiminen ei ole vaikeaa.
Testamenttilahjoittajamme saavat tarvitessaan maksutonta
apua asianajajalta.
Lisätietoja löytyy testamenttioppaastamme.
Oppaan tilaukset:
Suomen UNICEFin asiakaspalvelu, 09 584 501,
asiakaspalvelu@unicef.fi

Jokaisen ihmisen kannattaisi tehdä testamentti,
vaikka ei paljon omaisuutta olisikaan. Yleensä
kuitenkin jokaiselta jää jälkeen jotain. Jollei omia
lapsia ole, miksei lahjoittaisi UNICEFin kautta
maailman lapsille. Ja jos on omia lapsia, voi
jakaa perinnön kohtuudella omille ja kehitysmaiden lapsille. Minulla on kolme ihanaa aikuista
lasta, jotka ymmärtävät päätökseni oikein hyvin,
enkä todellakaan jätä heitä osattomiksi. Puolisoni tekee omalta osaltaan testamentin, ja yhdessä
neuvottelemme testamenttiemme sisällön.
Haluan auttaa lapsia, jotta he voivat elää
ihmisarvoista elämää omalla kotiseudullaan
turvallisesti ja koulua käyden. Minun perintöni
on pieni, mutta teen oman osuuteni niin hyvin
kuin osaan.
Riitta Suomi
Testamenttilahjoittaja, Turku
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Tutustu yrityskumppaniimme

Perheyhtiönä Lindström edustaa kestävän
kehityksen näkökulmaa. Haluan, että työmme avaa seuraavalle sukupolvelle mahdollisuuksia, ei sulje ovia. Lindström laajensi toimintansa
Intiaan vuonna 2007. Valtaosa Intian väestöstä
asuu maaseudulla alkeellisissa olosuhteissa ja
osallistuminen sosiaaliseen kehitykseen on sieltä
käsin rajallista. Lähdimme tukemaan UNICEFin
työtä Intiassa, koska halusin maaseudun lapsille
paremman tulevaisuuden ja sitä kautta lisätä
hyvinvointia yhteiskuntaan. Meneillään oleva
yhteisprojektimme Intian Rajasthanissa keskittyy
puhtaan veden ja sanitaation varmistamiseen ja
hygieniatietouden lisäämiseen. Puhtaan juomaveden ja turvallisen sanitaation saatavuus on
jokaisen lapsen oikeus.”

Jukka Roiha
Hallituksen puheenjohtaja
Lindström Oy

Kouluruokailu on alkamassa
Kalasuwa Falan peruskoulussa
Udaipurissa. Intian kouluissa
ruokailee joka päivä 110 miljoonaa
lasta, ja he syövät käsin. Puhtaalla
vedellä ja saippualla voi
tehdä ihmeitä.
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© UNICEF/Intia 2015/Haru

Lindströmin omistajasukuun
kuuluvat Sari ja Niina Kousa sekä
yhtiön viestintäpäällikkö Tarja
Hämäläinen tutustuivat Rajasthanissa koulujen puhtaan veden ja
sanitaation ratkaisuihin sekä
niiden merkitykseen koko
yhteisölle.

Lapset muutoksen
moottoreina Intiassa
Lindström on yksi Suomen UNICEFin pitkäaikaisimmista kumppaneista. Yhtiö tukee jo kolmatta
puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelmaa
Intian kouluissa. Aiemmat hankkeet Biharin ja
Madhya Pradeshin osavaltioissa toimivat pilotteina
siten, että paikallinen hallinto laajensi myöhemmin
ratkaisut kaikkiin osavaltion kouluihin. Rajasthanin
hanke tähtää samaan.

© UNICEF/Intia 2015/Haru

Lähes viidennes maailman ihmisistä asuu Intiassa. Maan talouskasvusta huolimatta maaseudulla
kehitys on hidasta ja sanitaatio- ja hygieniaolot
puutteellisia. Joka päivä 1 000 alle 5-vuotiasta lasta
menehtyy Intiassa ripulin aiheuttamiin sairauksiin.
Jopa 88 prosenttia näistä kuolemista juontuu puhtaan veden ja sanitaation puutteesta sekä huonosta hygieniasta.
Vessojen ja käsienpesumahdollisuuden puuttumisen lisäksi kyse on tietotaidosta ja asenteista.

Parhaita muutosagentteja ovat lapset. Kouluihin
tarvitaan lapsiystävälliset vessat erikseen tytöille ja
pojille, puhtaan veden lähde, ryhmäkäsienpesupisteet, saippuaa ja juomavesipiste. Toisekseen lasten
pitää ymmärtää miksi ja miten niitä käytetään.
Lisäksi on ratkaistava ylläpito ja huolto.
Koulussa lapset oppivat sekä oppiaineiden että
leikin ja laulun kautta vessan ja hygienian merkityksestä. Lasten kautta tietotaito leviää koteihin ja
yhteisöihin, sillä koulunkäynti ja siellä saadut opit
ovat arvossaan.
Rajasthanin hanke toteutetaan 750 koulussa, ja
se hyödyttää suoraan 93 000:ta lasta. Todellinen
merkitys on kuitenkin muutoksessa, joka syntyy
yhteisöissä. Vessat ja parempi hygienia tekevät
tuloaan joka kotiin, kylä kerrallaan.
Samaa puhtaan veden ja sanitaation hanketta
Rajasthanin kouluissa tukee myös toinen
pitkäaikainen kumppanimme Eva Ahlströmin
säätiö.
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Tutustu vapaaehtoisiimme
Olen saanut olla mukana UNICEFin työssä
vuodesta 1993. Hyvän tahdon lähettiläänä
tunnen tehtävästäni suuren vastuun.
UNICEF on avannut minulle laajemman maailmankuvan, auttanut maailman jäsentämisessä ja sen
moniarvoisuuden ymmärtämisessä. Se on auttanut
pääsemään ulos itsestäni ja eläytymään toisen
ihmisen osaan. Olen saanut nähdä sellaista, miltä
helposti suljemme silmämme.
Se on pakottanut kyseenalaistamaan arvojani ja
asenteitani ja opettanut empatian merkityksen.
Taiteilijana voin antaa vain oman osaamiseni
esiintymällä ja kertomalla kokemuksistani
UNICEFin työstä. Jos tämä vaatimaton panos
auttaa edes yhtä maailman lasta selviytymään,
saamaan lääkitystä ja koulutusta, on tehtävälläni
merkitystä.

Heidi Vähämäki
Vapaaehtoisryhmän puheenjohtaja, Kurikka

Voimakkain, tajunnan räjäyttävä kokemukseni oli
matka Keski-Afrikan tasavaltaan vuonna 2013. Se
matka ei ole jättänyt minua rauhaan, vaan palaan
usein ajatuksissani siellä tapaamieni lasten kohtaloihin sodan ja väkivallan runtelemassa maassa.
Kokemus motivoi ja olen kiitollinen, että saan olla
mukana.

UNICEFilla on Suomessa 40 vapaaehtoisryhmää ja
lähes 2 000 vapaaehtoista.

Maailman lapset tarvitsevat UNICEFia ja UNICEF
tarvitsee jokaista aikuista.

Vapaaehtoistoiminnan tuotto vuonna 2015 oli
850 000 euroa.

UNICEF on kaikkien meidän ulottuvilla oleva avain
maailman lasten hyvinvointiin.

Ryhmien yhteystiedot löytyvät osoitteesta
unicef.fi/vapaaehtoiset

Jorma Uotinen
Hyvän tahdon lähettiläs
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Olen toiminut Kurikan vapaaehtoisryhmän
puheenjohtajana kaksi vuotta. Olin 14-vuotiaana vapaaehtoisryhmän järjestämässä lastendiskossa valvojana, ja siitä jäin toimintaan mukaan.
Lapsen oikeudet ovat aina olleet minulle sydämen
asia, ja sosionomiopintojen myötä niiden merkitys on muuttunut konkreettisemmaksi. Meidän
vapaaehtoisryhmämme on pieni, mutta ihana.
Kaikki lähtevät mukaan eikä kukaan heitä hanskoja
tiskiin, vaikka tulisi vastoinkäymisiä. Koen, että
vapaaehtoistyön kautta saan kantaa korteni kekoon
maailman lasten hyväksi enkä sulje silmiäni muulta maailmalta. Ryhmän yhteishenki auttaa
jaksamaan vuodesta toiseen.

Vapaaehtoiset keräävät varoja UNICEFille järjestämällä
erilaisia keräyksiä ja tapahtumia. Heidän tehtävänään on
myös lisätä tietoisuutta UNICEFin työstä lapsen oikeuksien
edistämiseksi.

© UNICEF/Madagaskar 2015/Kivelä

Työn tulosten sekä varojen käytön avoimuus ja läpinäkyvyys ovat UNICEFille tärkeitä.
Tietoa varojen käytöstä kohdemaittain ja ohjelmittain löytyy englanniksi osoitteesta
open.unicef.org
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TOIMINTA JA TALOUS
© UNICEF/UN08962/Khuzaie

Pojat virnistävät kuvaajalle Hillan kaupungissa
sijaitsevalla pakolaisleirillä Irakissa. He saivat
muiden leirin lasten tavoin lämpimiä vaatteita ja
kenkiä UNICEFin järjestämässä ja Euroopan
komission tukemassa hätäaputarvikkeiden jakelussa.
Hillassa jaettiin talvivarusteet yhteensä 800 lapselle.
Kaiken kaikkiaan UNICEF toimitti vuoden 2015
aikana avustustarvikkeita 4,8 miljoonalle
ihmiselle Irakissa.
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HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS 2015

TALOUDELLINEN KEHITYS
Kokonaistuotto ja tulos 2015
Yhdistyksen kokonaistuotto 2015 oli 21,8 miljoonaa euroa
eli kasvua edelliseen vuoteen kertyi 1,9 miljoonaa euroa.
Vuonna 2015 hätäavun osuus kokonaistuotosta oli 8 % (1,8
miljoonaa euroa). Vastaava luku 2014 oli 5 % (0,9 miljoonaa
euroa). Hätäapu pois lukien kokonaistuotto kasvoi 8 %.
Varainhankinnan osuus vuoden 2015 kokonaistuotosta
oli 95,7 % (edellisvuonna 96,6 %). Tiedotusmäärärahojen
ja hanketukien osuus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli
3,4 % kokonaistuotosta (2,4 %). Yhdistystoiminnan osuus
kokonaistuotosta laski hieman edellisestä vuodesta ja oli
0,9 % kokonaistuotosta (1,1 %).
Tilitykset pääjärjestölle olivat 14,8 miljoonaa euroa
(13,3 miljoonaa euroa). Tilityksistä 74 % (79 %) kohdistui
lastenrahastoon ja 26 % (21 %) UNICEFin korvamerkittyihin
kansainvälisiin ohjelmiin. Näihin ohjelmiin sisältyy hätäapu,
johon ohjattiin 10 % tilityksistä (6 %).

VARAINHANKINTA
Varainhankinta kasvoi vuonna 2015. Investoinnit asiakaspalveluun sekä työkaluihin, kuten asiakasrekisterin ja tietovaraston kehittämiseen, alkoivat kantaa tulosta. Pystyimme

entistä paremmin seuraamaan sekä asiakaskäyttäytymistä
että toimenpiteiden tuloksellisuutta.
Kuukausilahjoittamisen keskiarvolahjoitus nousi korotustoimenpiteiden sekä korttimaksamisen yleistymisen
myötä. Tulos oli lähes 13 miljoonaa euroa (edellisvuonna
12,3 miljoonaa). Uusien lahjoittajien hankinta oli hitaampaa
kuin edellisenä vuonna. Katu- ja ovimarkkinoinnin ohessa
kokeilimme lentokentällä tapahtuvaa face-to-face-markkinointia palveluntarjoajan kautta. Meillä oli kaksi varain-

UNICEF-kävelyn suosio alakoulujen toimintamuotona
piti pintansa. Kouluvarainhankinta-tapahtumiimme osallistui 31 % Suomen kouluista. Oppilasmäärällä mitattuna
tavoitimme lähes 190 000 oppilasta, mikä on uusi ennätys,
mutta tuotto pieneni hieman edellisvuotisesta. Pitkään
jatkunut taantuma näkyi osallistujien sponsorien määrässä
ja lahjoitussummissa.
Perinteiset UNICEF-arpajaiset tuottivat ennätystuloksen,
UNICEF-lahjan verkkokauppaa kehitettiin, ja järjestöjen ja

hankintaohjelmaa MTV-kanavalla, kevään UNICEF Kingi ja
syksyn UNICEF Voitolla yöhön. Vuoden lopussa meillä oli
85 000 kuukausilahjoittajaa (84 000).
Kertalahjoittaminen oli toiseksi merkittävin varainhankintamuoto. Pitkäjänteisen kehitystyön lisäksi suomalaiset
lahjoittivat erityisesti Nepalin maanjäristyksestä kärsineiden
lasten hyväksi. Suomalaiset tukivat Nepalin lapsia UNICEFin
kautta miljoonalla eurolla.
Vahvistimme testamenttiohjelmaamme lisäämällä nykyisten lahjoittajien ja suuren yleisön tietoisuutta mahdollisuudesta muistaa Suomen UNICEFia testamentissaan. Lähes
250 henkilöä tilasi vuoden aikana testamenttioppaamme ja
testamenttilahjoituksina saatiin yhteensä 584 000 euroa.
Vuonna 2014 aloitettua, aiempaa systemaattisempaa
suurlahjoitusohjelmaa vakiinnutettiin edelleen. Vuoden
aikana tavoitettiin uusia mahdollisia suurlahjoittajia ja solmittiin yksi suurlahjoittajasopimus.

YLEn yhteinen Nenäpäivä-keräys järjestettiin yhdeksännen
kerran.

YRITYSYHTEISTYÖ
Vuoden tärkein teema oli hätäapu. Pyysimme hätäapulahjoituksia entistä useammin ja saimme myös entistä enemmän spontaaneja lahjoituksia. Yrityskumppanimme Eva
Ahlströmin säätiö lahjoitti 100 000 euroa pakolaiskriisistä
kärsiville lapsille. Lähestyimme yrityksiä kahdella hätäapuvetoomuksella. Lisäksi joulukampanja keräsi varoja pakenevien lasten hyväksi. Hennes & Mauritzin Euro UNICEFille?
-keräyksillä kerättiin hätäapuun yli 120 000 euroa. Kaiken
kaikkiaan yritykset lahjoittivat hätäapuun vuoden aikana
noin 450 000 euroa.
Solmimme kumppanuussopimukset energiayhtiö Ilovirta Oy:n ja elokuvatuotantoyhtiö Oktober Oy:n kanssa.
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Tärkeitä sidosryhmätapahtumia olivat globaali innovaa-

Olimme mukana laatimassa lapsi- ja nuorisojärjestöjen

koululaisten kanssa ja saada niistä kaupallisia tuotteita

tiotapahtuma Global Innovations for Children and Youth
Summit sekä Äidin toive -elokuvan ensi-ilta.
Kävimme kumppaneiden kanssa Intiassa tutustumassa
työn tuloksiin. Lindström Oy:n ja Eva Ahlströmin säätiön
kanssa saimme todistaa vesi- ja sanitaatiotyön edistystä
Rajasthanissa. Finnair osallistui Bihariin suuntautuneeseen
matkaan, jossa tutustuttiin Finnairin ja Amadeuksen tukemaan koulutustyöhön.
Jatkoimme valtio-omisteisille yrityksille suunnattua
yritysvastuutyötä yhteistyössä vaikuttamisyksikön kanssa.

tuottamaa, kansanedustajille suunnattua huoneentaulua,
jonka tavoitteena oli sitouttaa tulevat kansanedustajat edistämään lapsen oikeuksia. Osallistuimme myös lapsijärjestöjen yhteiseen lapsen oikeuksien päivän kampanjointiin
lapsiköyhyyden poistamiseksi. Annoimme vuoden 2015
Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen lapsiköyhyyden
asiantuntijoille Esa Iivoselle (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ja Minna Salmelle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).
Lisäksi osallistuimme Lapsiasiavaltuutetun koordinoimaan
uusien kansanedustajien koulutukseen.
Osallistuimme lukuisten eri viranomais- ja järjestöverkostojen toimintaan. Lapsiasianeuvottelukunnassa toimimme varapuheenjohtajana. Laadimme vuoden aikana
13 lausuntoa ja kannanottoa sekä kolme valtakunnallista
mielipidekirjoitusta, joista osa tuotettiin yhdessä eri järjestöjen kanssa. Lisäksi kommentoimme yhteensä kuutta
oppikirjakäsikirjoitusta.

yritysyhteistyön kautta. Hankkeen toisen toimintavuoden
aikana yhteensä 52 opiskelijaa kumppaniyliopistoista teki
kaksi kenttätyöjaksoa Pohjois-Ugandassa. Hankkeessa identifioitiin kolme pääaluetta: koulujen vessajätteen kompostointi, vettä säästävän käsienpesuhanan jatkokehitys ja
tyttöjen hygienia. Kuuden ugandalaisen pk-yrityksen kanssa
aloitettiin Biolanin johdolla kolmiosainen koulutussarja,
jonka tavoitteena oli kasvattaa yritysten tuotekehitys-, markkinointi- ja verkostoitumiskapasiteettia ja lisätä ymmärrystä liiketoimintaa ohjaavista lapsenoikeusperiaatteista.
UniWASH on saanut positiivista palautetta esimerkkinä
uudenlaista kehitysyhteistyötä pilotoivasta hankkeesta.
Vuosi huipentuikin hankkeen esittelyyn YK:n pääsihteeri
Ban Ki-moonille Suomi YK:ssa 60 vuotta -tilaisuudessa.
Edistääksemme lasten oikeuksien toteutumista liiketoiminnassa aloimme toteuttaa yritysvastuustrategiaamme ulkoministeriön kehityskasvatukselle ja -viestinnälle
myönnetyn rahoituksen turvin. Vuoden aikana kehitimme
omaa asiantuntemustamme, koulutimme niin kauppatieteen
opiskelijoita Turussa ja Helsingissä kuin valtio-omisteisia ja

KOTIMAAN VAIKUTTAMISTYÖ
Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia toteutti
vuonna 2015 kahdeksan kuntaa, joista Hämeenlinna, Lahti, Raasepori ja Rovaniemi saivat vuoden 2015 lopussa
Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Viisi uutta kuntaa
sitoutui aloittamaan mallin toteuttamisen vuoden 2016
alusta. Teimme yhteistä kehittämistyötä lapsivaikutusten
arvioinnin edistämiseksi kunnissa ja valtionhallinnossa.
Lapsiasiavaltuutetun työryhmässä teimme vaikuttamistyötä
lapsibudjetoinnin edistämiseksi.
Tuotimme Lapsen oikeudet toiminnallisesti -oppaan
ihmisoikeuskasvatuksen tueksi. Opetushallituksen rahoittamassa opettajien täydennyskoulutushankkeessa järjestimme
viisi koulutusta, joihin osallistui 117 opettajaa tai muuta
koulun henkilökuntaan kuuluvaa. Hankkeen koulutusten
pohjalta tuotettiin Lapsen oikeudet koulussa -koulutusmalli täydennyskoulutustahoille. Lisäksi olimme mukana Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen
hallinnoimassa opettajien täydennyskoulutushankkeessa.
Vastasimme lapsen oikeuksia koskevasta koulutuskokonaisuudesta ja osallistuimme yliopiston täydennyskoulutuksen
kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella
toteutimme lasten ihmisoikeuskasvatusmalleja vertailevan
tutkimushankkeen. Sen tulosten perusteella kehitetään
opettajankoulutus- ja täydennyskoulutuslaitosten opintosisältöjä yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa.

34

KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMISTYÖ
Teimme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa vaikuttaaksemme siihen, että kehitysyhteistyön määrärahoja ei leikattaisi järjestöiltä. Tämän lisäksi vaikutimme uuden kehityspoliittisen linjauksen sisältöön osallistumalla ulkoministeriön
kuulemistilaisuuksiin ja lausuntokierrokseen. Toimimme
myös varapuheenjohtajana suomalaisen vesiosaamisen
vientiä edistävän Finnish Water Forumin kehitysmaatyöryhmässä.
Vahvistimme UNICEFin roolia innovaatio- ja yritysyhteistyön edelläkävijänä järjestämällä yhteistyössä ulkoministeriön ja kansainvälisen UNICEFin kanssa globaalin
innovaatiotapahtuman marraskuussa Helsingissä. Global
Innovations for Children and Youth Summitiin osallistui yli
500 henkilöä eri puolelta maailmaa. Lisäksi vahvistimme
yhteistyötä SLUSH-kasvuyritystapahtuman kanssa.
Ulkoministeriön rahoituksella toteutettavan kolmivuotisen UniWASH-hankkeen tavoitteena on kehittää kestäviä
ja innovatiivisia ratkaisuja lasten kohtaamiin vesi- ja sanitaatio-ongelmiin Pohjois-Ugandassa yhdessä paikallisten

kehitysmaissa toimivia yrityksiä sekä aloitimme yritysvastuuseen liittyvää yhteistyötä Finnairin ja Nesteen kanssa.
Teimme yritysvastuukysymyksissä kiinteää yhteistyötä
julkishallinnon ja muiden tärkeiden toimijoiden kanssa.
Aloitimme myös oman sisäisen prosessin jalkauttaaksemme
liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet Suomen
UNICEFin omassa toiminnassa.

VIESTINTÄ
Kotimaan politiikassa tapahtuneet muutokset tarkoittivat
lapsen oikeuksien näkökulmasta vilkasta uutisvuotta. Niin
kehitysyhteistyöhön kuin kotimaan lapsiin kohdistuneet
budjettileikkaukset vaativat UNICEFin ääntä, samoin Euroopan pakolaistilanne.
Ansaittu medianäkyvyytemme eli median omaehtoisesti kirjoittamien artikkelien määrä kasvoi edelleen merkittävästi. Verkkopalveluissa Facebook-tykkääjämäärämme
kaksinkertaistui toisena peräkkäisenä vuotena: kun tykkääjiä

oli vuoden 2013 lopussa 19 000, heitä oli 2014 jo 36 000 ja

kouksen ja valitsemansa hallituksen kautta. Yhdistyksellä

selvityksen hyvän hallintotavan toteutumisesta yhdistyksen

vuoden 2015 päättyessä 74 000. Oman verkkosivustomme
kävijämäärä kasvoi vuodessa viidenneksellä: vuonna 2014
kävijöitä oli 270 000 ja vuonna 2015 jo 330 000.
Viestintä tuki kaikkien yksiköiden viestintää ja niiden
viestintäsuunnitelmien kehittämistä sekä koulutti henkilökuntaa. Kriisiviestintävalmiuden parantaminen siirrettiin
seuraavaan vuoteen.
Aloitimme kansainvälisen yhteistyön tuotantoyhtiö
Oktoberin Äidin toive -elokuvan kanssa. Elokuva kertoo
kymmenen tarinaa äidinrakkaudesta ympäri maailmaa. Se
sai merkittävää näkyvyyttä Suomessa.

on yhteistyösopimus YK:n lastenrahasto UNICEFin kanssa. Sopimus määrittelee hallinnon, taloudenhoidon ja raportoinnin periaatteet ja säätelee UNICEF-nimen ja logon
käyttöä. Yhdistys raportoi UNICEFille neljännesvuosittain.
Yhdistyksen suojelija vuonna 2015 oli rouva Jenni Haukio.

Hallitus

toiminnassa.
Hallitus paneutui erityisesti hyvän hallinnon kehittämiseen yhteistyössä kansainvälisen UNICEFin asiantuntijan
kanssa, joka vieraili kevään toisessa kokouksessa. Hallituksen nimeämä työryhmä valmisteli yhdistyksen sääntöjen
ja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muutokset, jotka
hyväksyttiin vuosikokouksessa. Uudet jäsenet osallistuivat
kansallisten komiteoiden hallitusten jäsenille järjestettyyn
orientaatiotilaisuuteen Genevessä marraskuussa.
Hallitus suoritti arvioinnin omasta toiminnastaan sekä
yhdistyksen johdon toiminnasta keväällä 2015. Arviointia
uudistettiin noudattamaan kansainvälisen UNICEFin suosituksia. Arvioinnin vastausprosentti oli 80. Arvioinnin tulosten
perusteella hallitus päätti paneutua tarkemmin seuraaviin
osa-alueisiin: hallituksen jäsenten vaikutusmahdollisuudet,
sitoutuminen hallitustyöhön, riskienhallintaprosessi ja sisäinen tarkastus. Näistä osa-alueista päätettiin tehdä tarkempi
kartoitus ja kehityssuunnitelma keväällä 2016.

Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden hoitoa
koskevista linjauksista, periaatteista ja ohjesäännöistä sekä

Johto ja henkilöstö

VAPAAEHTOISUUS
Maanlaajuisessa vapaaehtoisverkostossamme toimi vuonna
2015 yli neljäkymmentä ryhmää, joiden toimintaan osallistui
noin 2 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoiset toteuttivat keväällä
Jano-keräyksen Syyrian ja Nepalin lasten hyväksi, valmistivat Anna ja Toivo -nukkeja, myivät kortteja ja käsitöitä
joulun alla sekä järjestivät lukuisia paikallisia tapahtumia
ja keräyksiä.
Suomen UNICEF vapaaehtoisineen osallistui aktiivisesti
Nenäpäivään. Sen paikallistapahtumien koordinaatiovastuuvuorossa olivat Pori ja Kokkola.
Vapaaehtoisten toimintaa tuettiin kouluttamalla, tiedottamalla ja tuottamalla tarvittavia materiaaleja. Nettipalvelut
ovat tulleet osaksi vapaaehtoisryhmien arkea. Vuonna 2015
niillä tuettiin paikallista viestintää, uusien jäsenten hankkimista ja tiedotusta joulun myyntipisteistä.
Edellisenä vuonna käynnistetty Globaalit Isovanhemmat
-verkosto organisoitui eri vastuuryhmiin, järjesti esitelmätilaisuuksia ja tuki UNICEFin koulutushanketta Boliviassa.
Hankkeeseen myös tehtiin tutustumismatka keväällä.
Vapaaehtoistoiminta tuotti noin 850 000 euroa.

HALLINTO
Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekisteröity
yhdistys, jossa valtaa käyttävät henkilöjäsenet yleisko-

Vuosikokous ja jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 916 (2014
lopussa 932). Järjestön ensisijainen tavoite on kasvattaa
säännöllisten tukijoiden määrää, ei jäsenmäärää.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29. huhtikuuta Helsingissä. Kokous hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden
hallitukselle. Vuosikokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi
Seppo Sauron sekä Maria Väkiparran. Erovuorossa olivat
Merja Anis ja Tuulikki Siltanen.

valvoo yhdistyksen ja UNICEFin välisen yhteistyön toteutumista sekä yhdistyksen toiminnan ja talouden kehitystä.
Lisäksi hallitus päättää yhdistyksen kiinteän ja sijoitusomaisuuden hoidosta sekä varojen tilityksestä hätäapukohteisiin.
Hallituksen jäseninä toimivat laamanni Antti Heikinheimo (pj), rehtori Heikki Eskola (vpj), partner Riitta Pollari,
lastentautiopin professori Mikael Knip, paikallisryhmän
puheenjohtaja Maria Väkiparta, suurlähettiläs emerita Kirsti
Lintonen, sosiaalineuvos Seppo Sauro, senior partner Teppo
Rantanen, asianajaja Hanna-Mari Manninen ja toimitusjohtaja Teija Andersen.
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen kymmenestä jäsenestä kokouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.
Yhdistyksellä on hallituksen nimitysvaliokunta, jonka
tehtävä on laatia yhdistyksen vuosikokoukselle esitys yhdistyksen hallituksen jäseniksi sekä tarvittaessa yhdistyksen
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi nimitysvaliokunta voi
yhdistyksen kokouksen tai hallituksen toimeksiannosta laatia

Hallituksen päätösten toimeenpanosta vastaa yhdistyksen
pääsihteeri apunaan yksiköiden johtajista koottu johtoryhmä. Pääsihteerin tärkeimmät tehtävät ovat yhdistyksen
toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen, yhteydenpito tärkeimpiin sidosryhmiin, henkilöresursseista
ja osaamisesta huolehtiminen, pääjärjestö UNICEFin ja
yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen noudattaminen
sekä toiminnan raportointi hallitukselle. Yhdistyksen pääsihteerinä toimii Marja-Riitta Ketola.
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 56
vakinaista sekä 7 määräaikaista ja projektitoimihenkilöä.
Yhdistyksessä työskenteli keskimäärin 47 face-to-face-varainhankkijaa kuukaudessa. Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä henkilötyövuosina laskettuna oli noin 88. Yhdistyksen henkilöstökulut olivat 3,2 miljoonaa euroa (edellisvuonna 3 milj. euroa), josta palkkojen ja palkkioiden osuus
oli 83 % (81 %).
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HALLINNOLLISET JA SISÄISET TAPAHTUMAT
Taloushallinnon painopisteenä oli raportoinnin kehittäminen. Jatkoimme 2014 aloitettua yhdistyksen ja yksiköiden
raportoinnin kehittämistyötä luomalla kattavat talouden
mittaristot tuloksen ja kampanjoiden seurantaan. Lisäksi
jatkoimme asiakashallintajärjestelmän hyödyntämistä tietovarastojen data-analyysien kehittämisellä. Käyttöjärjestelmämme päivitettiin ja siirryimme pilvipalveluiden käyttöön, mikä mahdollistaa joustavat, paikasta riippumattomat
työskentelytavat. Osana pilvipalveluiden käyttöönottoa
toteutimme yhdistykselle kattavan intranet-sivuston.
Henkilöstöhallinto
Jatkoimme osaamisen ja esimiestyön kehittämistä esimiesfoorumeissa sekä parantamalla henkilöstöhallinnon
prosesseja. Esimiesfoorumeissa paneuduttiin esimiestyön
eri osa-alueisiin: esimiehenä kehittymiseen, toimintatapojen
ja esimieskäytäntöjen yhtenäistämiseen sekä esimiehen
omaan jaksamiseen. Henkilöstöhallinnon prosesseja kehitettiin uudistamalla muun muassa tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeet sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.
Lisäksi kiteytettiin osallistavasti yhdistyksen arvot sekä
aloitettiin arvojen jalkauttaminen.
Osallistuimme kolmatta kertaa Great Place to Work -tutkimukseen. Panostus aiemmin valitsemiimme kehityskohteisiin näkyi selkeänä parannuksena tuloksissa. Tutkimuksessa
oli mukana ensimmäistä kertaa face-to-face-henkilöstömme.
Organisaatiokulttuurin luottamuksen tasoa kuvaava Trust
Index -lukumme oli 83. Nousua vuodesta 2014 oli seitsemän
prosenttiyksikköä. Jatkamme systemaattista kehitystyötä,
ja tavoitteenamme on olla yksi Suomen parhaista ja innostavimmista työpaikoista.
Riskien hallinta
Suomen UNICEF ry:n riskienhallintaa ohjaavat hallituksen
hyväksymät riskienhallintaperiaatteet. Periaatteissa määritellään riskienhallintapolitiikka ja -tavoitteet, riskienhallintaprosessi sekä vastuut ja raportointi. Vastuu riskienhallinnan
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käytännön toteuttamisesta on johtoryhmällä. Riskienhal-

toiminnassamme. Perustimme kaikkia yksiköitä edustavan

linnan toteuttamiseen osallistuu koko järjestö erityisesti
toimintasuunnitelman valmisteluvaiheessa.
Yhdistyksessä käytetään yhtenäistä riskien arviointija raportointimallia, jota uudistettiin vuoden 2015 aikana
lisäämällä riskeihin eettiset riskit. Muut riskiluokat ovat
strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Riskit priorisoidaan määrittelemällä riskin vaikutuksen merkittävyys
ja todennäköisyys sekä arvioimalla riskin mahdollisen toteutumisen seurauksia.

kehittämisfoorumin selvittämään tarvittavia toimenpiteitä
sosiaalisen vastuullisuutemme takaamiseksi.
Kehittämisfoorumi kartoitti vuoden 2015 aikana toimintamme eettiset riskit sekä jo olemassa olevat toimenpiteet
ja ohjeistukset niiden minimoimiseksi. Toimintaa jatketaan
vuonna 2016 laatimalla toimeenpanosuunnitelma potentiaalisten riskien minimoimiseksi. Lisäksi laaditaan kaiken
toimintamme kattavat eettiset periaatteet, jotka antavat
raamit ja ohjeet vastuulliselle toiminnallemme.

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Ympäristövastuu

Taloudellisista riskeistä merkittävimpänä nähdään uusien
lahjoittajien hankinnan kustannusten nousu osittain uusien
maksutapojen mutta erityisesti lahjoittajakäyttäytymisen
muuttumisen vuoksi. Pyrimme estämään riskin toteutumisen tutkimalla eri maksutapoja kustannustehokkuuden
lisäämiseksi, kehittämällä lahjoittajaviestintäämme sekä
testaamalla uusia toimintatapoja.
Merkittävimpänä strategisena riskinä nähdään, että
pitkään jatkunut taloudellinen taantuma heikentää tulonmuodostusta ja varainhankintaa. Seuraamme aktiivisesti
tuloksen kehittymistä voidaksemme reagoida tarvittaes-

Osallistumme WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaan.
Tavoitteemme on minimoida ympäristöjalanjälkemme. Uusi
henkilökunta koulutetaan ympäristökäytäntöihimme. Green
Office -tiimimme edistää hyvien käytänteiden käyttöönottoa
ja ylläpitämistä sekä tiedottaa ja kouluttaa henkilöstöä.
Ympäristöindikaattoreinamme ovat lentomatkustuksen
ilmastopäästöt sekä sähkön- ja paperinkulutus ja niiden
ilmastopäästöt.
Absoluuttisesti ilmastopäästömme ovat nousseet 8,5 %

sa nopeasti. Lisäksi olemme investoineet asiakashoitoon,
markkinointiin ja tuotekehitykseen estääksemme riskin
toteutumisen.
Toiminnallisista riskeistä merkittävimpinä nähdään puutteet henkilöstöresurssien kohdistamisessa, osaamisessa
ja rekrytoinnissa. Riskiä pyritään minimoimaan kattavalla
esimieskoulutuksella ja työnohjauksella. Lisäksi on nostettu
esille kenttämatkoihin liittyvät riskit, joita pyritään ennakoimaan hyvällä matkaohjeistuksella ja -valmistautumisella.

YRITYSVASTUU
Sosiaalinen vastuu
Pyrimme olemaan vastuullinen työpaikka, ja haluamme
kunnioittaa ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia kaikessa

vuodesta 2012. Henkeä kohden laskettuna ilmastopäästömme ovat pysyneet vertailuvuotemme 2012 tasolla. Vuonna
2015 päästöt olivat 5,6 tonnia CO2/hlö. Paperinkulutus (riisiä/
hlö) on laskenut noin 44 % vuodesta 2012. Sähkönkulutus
(kWh/hlö) on laskenut noin 23 %.
Olemme jo aiemmin saaneet vuokranantajamme Lindström-talon käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Käyttämämme tulostuspaperi
on kierrätettyä FSC-merkittyä paperia, jonka hiilijalanjälki on
mahdollisimman pieni. Lentomatkustamisen vähentäminen
on osoittautunut vaikeaksi, vaikka esimerkiksi etäviestinnän
työkaluja ja koulutusta on kehitetty.
Vuonna 2015 pidimme koulutuksen koko henkilökunnalle
ympäristöystävällisistä käytännöistä, edistimme energiansäästö- ja kierrätyskäytäntöjä ja suoritimme henkilökunnalle
sekä kulutustapa- että työmatkakyselyn.

VUODEN 2016 TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Vuoden 2016 tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat Suomen UNICEF ry:n strategiaan vuosille 2014–2017. Strategia
laadittiin kevään 2014 aikana, ja sitä tarkistettiin vuoden
2015 keväällä. Vuoden 2016 aikana teemme strategian väliarvioinnin. Täsmennämme strategiaamme erityisesti vaikuttamistyön ja uudentyyppisten yrityskumppanuuksien
osalta siten, että huomioimme globaalit kestävän kehityksen
tavoitteet sekä innovatiivisten kumppanuuksien tarjoamat
mahdollisuudet.
Kotimaan vaikuttamistyössä painopistealueena on lapsenoikeusperustaisen hallintotyön kehittäminen kunta- ja
valtionhallinnon tasolla. Lapsiystävällinen kunta -toimin-

tamallimme kattaa vuoden aikana 12 kuntaa eri puolilla

Yritysvarainhankinnassa strategiamme perustuu edel-

Suomea. Lisäksi kotimaan työssä edistetään heikoimmassa
asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Erityisesti
seuraamme vuonna 2016 turvapaikanhakija- ja pakolaislasten tilannetta.
Varainhankinnan kenttä on ollut viime vuosina jatkuvassa muutoksessa ulkoisten tekijöiden vuoksi. Olemme
kyenneet sopeutumaan muutoksiin hyvin. Tästä osoituksena
on varainhankinnan 7 % kasvu. Suuren yleisön luottamus,
ammattitaitoinen varainhankinta ja investoinnit järjestelmien kehittämiseen ovat olleet avainasemassa tuloksen
turvaamisessa. Jatkamme varainhankinnan kehittämistä
testaamalla uusia tapoja niin uusien lahjoittajien hankinnassa kuin olemassa olevien lahjoittajien hoidossa.

leen yhteistyön syventämiseen ja uusien merkittävien
kumppanuuksien rakentamiseen sekä varainhankinnallisesti että edistääksemme lasten oikeuksien toteutumista
liike-elämässä.
Vuonna 2016 UNICEF täyttää 70 vuotta. Meillä on erityinen syy juhlistaa tätä, olivathan suomalaiset lapset ensimmäisten autettavien joukossa toisen maailmansodan
päättymisen jälkeen.
Vuodesta 2016 tulee mielenkiintoinen ja haastava. Meidän on tarvittaessa kyettävä toimimaan ketterästi voidaksemme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme.

SUOMEN UNICEFIN RAKENNE
31.12.2015
JÄSENET
YLEISKOKOUS

Johtoryhmä

HALLITUS
Pj. Antti Heikinheimo

PÄÄSIHTEERI
Marja-Riitta Ketola

VARAINHANKINTA
Jussi Ojutkangas

VAIKUTTAMINEN
Inka Hetemäki

JOHDON ASSISTENTTI
Marja Koli-Nikander

VIESTINTÄ
Jussi Kivipuro

TALOUS JA HALLINTO
Tarja Valtakari

37

TULOSLASKELMA

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

-14 786 549,26

-13 261 145,75

1 563 496,38

1 569 386,07

748 614,00
-555 033,12
-1 268 354,90
-1 074 774,02

467 150,00
-484 416,34
-1 131 806,16
-1 149 072,50

-3 503 887,44
-129 288,25
-1 082 084,14
-4 715 259,83
4 034 841,93
-680 417,90

-3 173 965,53
-110 993,18
-1 133 706,69
-4 418 665,40
3 781 435,08
-637 230,32

16 706,82
-6 150,39
10 556,43

17 456,91
-2 972,40
14 484,51

Kulujäämä

-181 139,11

-202 432,24

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset

31 139,11
150 000,00

52 432,24
150 000,00

0,00

0,00

VARSINAINEN TOIMINTA

TILITYKSET

VARAINHANKINTA

KOKONAISTILITYS

Yksityisvarainhankinta
Tuotot

18 498 359,42

17 030 459,15

Markkinointituki

124 000,00

Välittömät kulut

-2 679 487,20

-2 409 162,72

Välilliset kulut
Yksityisvarainhankinta yhteensä

-1 378 724,41
14 564 147,81

-1 367 498,40
13 253 798,03

Tuotot yhteensä
Välittömät kulut
Välilliset kulut
Yritysvarainhankinta yhteensä

1 435 754,44
-83 326,93
-154 551,91
1 197 875,60

1 254 432,72
-91 752,95
-180 698,38
981 981,39

Vapaaehtoistoiminta
Tuotot yhteensä
Välittömät kulut
Välilliset kulut
Vapaaehtoistoiminta yhteensä

843 376,39
-77 064,61
-178 289,55
588 022,23

903 071,51
-121 254,88
-187 064,23
594 752,40

Yritysvarainhankinta

VARAINHANKINNAN KOKONAISTUOTTO

20 777 490,25

19 187 963,38

VARAINHANKINNAN NETTOTUOTTO

16 350 045,64

14 830 531,82

YHDISTYKSEN OSUUS
KOTIMAAN TOIMINTA
Vaikuttaminen ja viestintä
Tiedotusmäärärahat ja hanketuet
Vaikuttamisen ja viestinnän kulut
Vaikuttamisen ja viestinnän välilliset kulut
Vaikuttaminen ja viestintä yhteensä
YHDISTYSTOIMINTA
Hallinto
Henkilöstökulut
Poistot
Muut yleishallinnon kulut
Yleishallinto yhteensä
Allokoitu yksiköille
Allokoimattomat hallintokulut
Jäsentuotot
Yhdistyksen jäsentuotot
Yhdistyksen jäsenkulut
Yhdistyksen jäsentuotot yhteensä

TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ
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TASE

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2015

31.12.2014

Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on
kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.

317 315,46

285 727,20

8 800,44

13 798,14

63 500,35
389 616,25

61 497,09
361 022,43

0,00

90 000,00

23 713,73
2 392,01
492 494,76

108 031,46
4 684,05
1 086 249,39

14 462 922,69
14 981 523,19

12 856 581,05
14 145 545,95

15 371 139,44

14 506 568,38

1 276 736,83
169 314,79
748,96
0,00
1 446 800,58

1 276 736,83
169 314,79
748,96
0,00
1 446 800,58

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Velka UNICEFille
Muut velat
Siirtovelat

101 410,00
173 954,48
13 226 959,10
54 170,35
367 844,93

207 975,00
187 898,35
12 261 450,75
47 393,64
355 050,06

VIERAS PÄÄOMA

13 924 338,86

13 059 767,80

VASTATTAVAA

15 371 139,44

14 506 568,38

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Vararahasto
Muut rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
OMA PÄÄOMA

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Käyttöomaisuus ja poistot
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aktivoidut investoinnit on poistettu
suunnitelman mukaan tasapoistoina kolmen, viiden tai seitsemän vuoden aikana.
Vaihto-omaisuus
Yhdistyksellä ei ole vaihto-omaisuutta.
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon. Testamenteilla ja lahjoituksina saadut noteeratut osakkeet arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.
Avustukset
Ulkoasiainministeriöltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu tiedotus- ja hanketuki on esitetty
tuloslaskelmassa vaikuttamis- ja viestintätoiminnan erässä ”Tiedotusmäärärahat ja hanketuet”.
Tiedotus- ja hanketukien käyttö on esitetty liitetiedoissa kohdassa 3.2 ”Tiedotusmäärärahat ja
hanketuet”. Ulkoasianministeriön valtionavun yleisavustus on esitetty tuloslaskelmassa yhdistystoiminnan osiossa.
Kulujen kohdistusperiaatteet
Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta ”Hallinnon kulut” on kullekin toiminnanalalle
kohdistettu yhteiskuluosuus toiminnanalan palkkojen suhteessa.
Kokonaistuotot ja -kulut
Yhdistyksen varainhankinnan tuotot ja kulut on jaettu asiakasryhmittäin yksityisvarainhankintaan, yritysvarainhankintaan ja vapaaehtoistoimintaan. Lisenssi- ja kampanjatuotteiden tuotot on
sisällytetty yritysvarainhankinnan ja vapaaehtoistoiminnan tuottoihin. Kotimaantoiminta sisältää
vaikuttamistoiminnan ja viestinnän tuotot ja kulut. Yhdistystoiminta sisältää hallintoon ja jäsenistöön kohdistuvia tuottoja ja kuluja.
Tilikauden tulos
Yhdistys ei kerrytä pääomia, eikä tarkoitus ole tuottaa voittoa. Yhdistyksen tavoitetulos on nolla.
Tilitys pääjärjestölle UNICEFin ohjelmiin tehdään täysimääräisenä nettotuloksesta.
Tilitykset pääjärjestölle
Tilitys pääjärjestölle UNICEFin lastenrahastoon sekä temaattisiin- ja nimikko-ohjelmiin tehdään täysimääräisenä nettotuloksesta. Tilikauden tuloksesta tehtävä tilitys on taseessa velkana UNICEFille.
Lähipiiriliiketoimet
Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia.

2. ULKOMAANRAHAMÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTOKURSSIT
Tilinpäätöspäivänä ei ollut ulkomaanrahamääräisiä saamisia tai velkoja.
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3.
3.1.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Kokonaistuotot
Varainhankinta
Yhdistystoiminta
Tiedotusmäärärahat ja hanketuet
Yleisavustukset

20 777 490,25
16 706,82
748 614,00
150 000,00
124 000,00

0,00

Sijoitustoiminta
Satunnaiset tuotot
Tuotot yhteensä

31 139,11

52 432,24

21 847 950,18

19 875 002,53

2015
4 551 444,61

2014
4 357 431,56

14 786 549,26
1 823 388,02
557 280,04
129 288,25
21 847 950,18
0,00
0,00

13 261 145,75
1 616 222,50
529 209,54
110 993,18
19 875 002,53
0,00
0,00

Hanke- ja tiedotusmäärärahat

Määräraha

Käytetty 2015

Ulkoasiainministeriö:
Tiedotusmääräraha kehitysviestintään ja
-kasvatukseen
Uganda-hanke
Innovations Summit
Opetus ja kulttuuriministeriö:
Lasten ihmisoikeuskasvatushanke

276 250,00
386 285,00
87 000,00

208 995,00
352 130,00
87 000,00

49 839,00

49 839,00

50 650,00
850 024,00

50 650,00
748 614,00

Tilitykset pääjärjestölle
Kotimaantoiminta
Yhdistystoiminta
Poistot
Kulut yhteensä
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä

Siirtyy 2016 vuodelle

4.
4.1.
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Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Korkotuotot

101 410,00

2015
31 139,11

2014
52 432,24

2015
285 727,20
152 831,86
0,00
438 559,06
-121 243,60
317 315,46

2014
262 758,15
122 212,81
0,00
384 970,96
-99 243,76
285 727,20

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat hyödykkeet
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.
Poistot
Menojäännös poistojen jälkeen

Koneet ja kalusto
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.
Poistot

2015
13 798,14
3 046,95
0,00
16 845,09
-8 044,65

2014
19 770,96
5 776,60
0,00
25 547,56
-11 749,42

8 800,44

13 798,14

Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet 1.1.

2015
61 497,09

2014
61 497,09

Lisäykset
Aktia Solida B rahasto
31.12.

2 003,26
63 500,35

61 497,09

2015

2014

Menojäännös poistojen jälkeen

4.3.

4.4.

Lyhytaikaiset saamiset
Kauppahintasaaminen,
Perttulantie 6 osakkeet

4.5.

Tiedotusmäärärahat ja hanketuet

Opetushallitus:
Opettajien täydennyskoulutushanke
Yhteensä

3.3.

19 187 963,38
17 456,91
467 150,00
150 000,00

Tuki pääjärjestöltä

Kokonaiskulut
Varainhankinta

3.2.

4.2.

Kokonaistuotot ja -kulut

5.
5.1.

Siirtosaamiset
Varainhankinnan saamiset
Yleishallinnon saamiset
Saamiset yhteensä

0,00

90 000,00

2015
452 383,29
40 111,47
492 494,76

2014
362 448,70
723 800,69
1 086 249,39

2015
1 276 736,83
1 276 736,83

2014
1 276 736,83
1 276 736,83

169 314,79
169 314,79

169 314,79
169 314,79

748,96
0,00
748,96

748,96
0,00
748,96

Taseen vastattavia koskevat tiedot
Oma pääoma
Vararahasto 1.1.
Ei muutoksia 31.12.
Muut rahastot /
Hallituksen toimintarahasto 1.1.
Ei muutoksia 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Vähennys / lisäys
Tilikauden yli / alijäämä 31.12.

5.2.

Vieras pääoma
2015

2014

Saadut ennakot

101 410,00

207 975,00

Ostovelat

173 954,48

187 898,35

Lyhytaikainen

Velka Unicefille 1.1.

12 261 450,75

11 917 905,16

Tilitykset vuoden aikana

-12 096 143,60

-11 752 597,83

Lisäys tilivuodelta

14 786 548,86

13 261 145,75

Ennakkotilitykset

-1 724 897,31

-1 165 002,33

Tilitysvelka 31.12.

13 226 958,70

12 261 450,75

350 661,42
17 183,51
367 844,93

337 867,85
17 182,21
355 050,06

2015
39 901,15
37 540,40
77 441,55

2014
40 520,30
55 110,15
95 630,45

2015
56
7
63

2014
53
11
64

2015
2 589 132,32
49 512,90
474 061,58
100 515,98
3 213 222,78

2014
2 403 840,93
30 622,00
428 167,74
90 434,92
2 953 065,59

2015
79 500,00
0,00
79 500,00

2014
79 500,00
0,00
79 500,00

Siirtovelat
Vuosilomavelka
Muut siirtovelat
Siirtovelat 31.12.

6.

LEASINGVASTUUT
Seuraavana vuonna maksettava
Myöhemmin maksettava
Leasingvastuut yhteensä

7.

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ
Henkilöstö tilivuoden päättyessä
Vakituinen henkilöstö
Projekti ja määräaikainen henkilöstö
Yhteensä
Henkilöstökulujen erittely
Palkat
Palkkiot
Eläkekulut
Muut lakisääteiset henkilösivukulut
Yhteensä
Palkat
Pääsihteerille maksetut palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
Yhteensä

8.

8.1.

Tilitysinformaatio
Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning Process -sopimuksen mukaan
vuodelle 2015 sovittu tilitysprosentti on 71 prosenttia kokonaistuotosta.
Kokonaistilitysprosentti oli sopimuksen mukainen 71 prosenttia.

Varainhankinnan tuotot ja tilitykset
Varainhankinta
Varainhankinnan bruttotuotto
Muutos edellisestä vuodesta
Kokonaistilitys
Muutos edellisestä vuodesta

2015

2014

20 777 490,25
8,28 %
14 786 549,26
11,50 %

19 187 963,38
-0,93 %
13 261 145,75
-1,59 %

Tilityskohteet
UNICEFin kansainväliset ohjelmat
Terveys
Koulutus
Lasten suojelu
Hätäapu
Vesi- ja sanitaatio
HIV ja aids
Tilitykset UNICEFin kansainvälisiin
ohjelmiin yhteensä
Osuus kokonaistilityksestä

2015

2014

220 007,73
1 097 635,41
165 000,00
1 492 737,00
539 234,00
267 557,00
3 782 171,14
25,58 %

2 853 955,90
21,52 %

UNICEFin lastenrahasto
Tilitykset lastenrahastoon yhteensä
Osuus kokonaistilityksestä

11 004 378,12
74,42 %

10 407 189,85
78,48 %

Kokonaistilitys 2015
Osuus varainhankinnasta

14 786 549,26
71,2 %

13 261 145,75
69,1 %

Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat:
Päiväkirja
Pääkirja
Reskontra
Sidottu tasekirja

Arkistointi
elektroninen
elektroninen
elektroninen
paperi

Tilikauden aikana käytetyt tositelajit:
Nimike
Hyvityslasku
Käsilaskut
Käteiskassa
Myyntilaskut
Myyntilaskut/alennuksen korjaus
Myyntisuoritukset
Muistiotositteet
Ostolaskut
Oikaisutositteet
Palkat
Pehmeä paketti hyvityslaskut
Pehmeä paketti laskut
Pankkitositteet
Paikallisryhmät
Viitesuoritukset

Tositelaji
HL
KL
KA
ML
MLA
MS
MU

Arkistointi
paperi
paperi
paperi
paperi / elektroninen
paperi / elektroninen
paperi / elektroninen
paperi

OL
OT
PA
PH
PP
PT
TR
VS

paperi / elektroninen
paperi
paperi / elektroninen
paperi
paperi
elektroninen
paperi
elektroninen
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2015
M€

2014
%

2013

M€

%

2012

M€

%

%

Varainhankinnan
bruttotuotto

20,8

Keräyskulut

2,8

14 %

2,7

14 %

2,6

13 %

2,5

13 %

Yleiskulut

1,7

8%

1,9

10 %

2,1

11 %

1,9

10 %

Kotimaan toiminta

1,5

7%

1,4

7%

1,3

6%

1,1

6%

Tilitykset UNICEFille

14,8

71 %

13,3

69 %

13,5

70 %

13,1

71 %

Tilikauden palkat ja
palkkiot

2,6

13 %

2,4

13 %

2,6

13 %

2,4

13 %

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä *

19,2

88

19,4

86

18,5

82

Tunnuslukujen laskenta
Varainhankinnan bruttotuotto = kokonaismyynti + yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan tuotot
Keräyskulut = yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan välittömät kulut + markkinointituki
Keräyskulu - % = keräyskulut / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Yleiskulut = hallintokulut + jäsenkulut + muut satunnaiset kulut
Yleiskulut - % = yleiskulut / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Kotimaan toiminta = vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kulut
Kotimaan toiminta - % = kotimaan toiminnan kulut / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Tilitys = tuotemyynnin tilitys + vastikkeettoman varainhankinnan tilitys
Tilitys -% = tilitys / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Tilikauden palkat ja palkkiot % = tilikauden palkat ja palkkiot / varainhankinnan bruttotuotto x 100

*) Osa-aikaiset työsuhteen muutettu kokoaikaisisiksi
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M€

89

Sinäkin olit kerran siellä
sillä mutkittelevalla hiekkatiellä.
Sinä olit sillä rannalla, seisoit varpaat vedessä.
Ja vesi kimmelsi, tulevaisuus edessä.
Sinä kahlasit veteen ja uit
sinä keinuit, sinä juoksit ja hypit ja sinä makasit nurmella ja luit.
Sinä puhalsit voikukan hahtuvia
ja säilöit unelmia.
Sinä kaaduit pyörällä ja itkit lohduttomasti.
Sinä juoksit koko matkan kotiin asti.
Sinut otettiin syliin, suukoilla peitettiin.
Ja joka päivä sinulle ruokaa keitettiin.
Sinä nukuit sikeitä öitä ja teit leikkitöitä.
Sillä sinä olit lapsi, muistatko sen?
Pitkän, huolettoman lapsuuden?
On kesä taas, tartu kiinni muistonliepeeseen
anna lapselle lahjaksi oikeus lapsuuteen.

Eppu Nuotio
Suomen UNICEFin hyvän tahdon lähettiläs

Suomen UNICEF ry | Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki | 09 584 501 | unicef.fi | asiakaspalvelu@unicef.fi

