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Maailman lasten tila on parantunut merkittävästi vii-
meisten vuosikymmenien aikana. Ennen viidettä syn-
tymäpäiväänsä kuolevien lasten määrä on vähentynyt 
alle puoleen vuosien 1990 ja 2015 välillä. Alhaisen ja 
keskitulotason maissa jo lähes 91 prosenttia lapsis-
ta pääsee kouluun ja lähes kaikki maailman lapset 
säästyvät poliotartunnalta. Puhutaan isoista asioista, 
jotka vaikuttavat satojen miljoonien lasten elämään. 
Nämä ovat upeita tuloksia – ja juuri näiden tulosten  
saavuttamiseksi UNICEF kumppaneineen on tehnyt 
työtä yli 70 vuoden ajan.

Tuloksellisuus on työmme tärkein mittari. YK:n las-
tenjärjestönä UNICEF on ainutlaatuisessa asemassa 
ja pystyy yhdessä valtioiden ja muiden kumppaneiden-
sa kanssa saamaan aikaan pysyviä muutoksia lasten 
elämään myös äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa.

Elämme aikaa, jolloin köyhyys ja pitkittyneet konflik-
tit uhkaavat hyvää kehitystä ja lisäävät eriarvoisuutta. 
Tällä hetkellä lähes joka neljäs maailman lapsista elää 
maassa, joka kärsii konfliktista tai muusta kriisistä.

Köyhyys ja konfliktit ovat ilmastonmuutoksen ohella 
syitä, jotka ajavat miljoonia ihmisiä kodeistaan. Maa-
ilmassa on tällä hetkellä yli 65 miljoonaa pakenevaa 
ihmistä, ja joka minuutti lähes 20 uutta ihmistä joutuu 
jättämään kotinsa. Me Suomen UNICEFissa haluamme 
turvata pakenevien lasten oikeuksia. Vuoden lopulla 
kampanjoimme pakolaislasten puolesta, ja tämä työm-

Tervehdys

me jatkuu myös tulevina vuosina. Sille luo pohjaa alku-
vuodesta 2018 julkaisemamme tutkimus turvapaikkaa 
hakevien lasten oikeuksien toteutumisesta Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa.

Vuoden 2017 aikana miljoonat lapset hyötyivät 
UNICEFin hätäavusta. Mahdollistimme muun muassa 
5,5 miljoonan lapsen koulunkäynnin kriisien keskellä ja 
puhtaan veden lähes 30 miljoonalle ihmiselle. Suoma-
laiset ovat tehneet oman osansa upeasti – pelkästään 
pitkittyneen Syyrian sodan jaloissa eläviä lapsia on 
kauttamme tuettu yli neljällä miljoonalla eurolla parin 
viime vuoden aikana.  

Lahjoittajat ovat olennainen osa sitä ketjua, jos-
sa muutamme lasten elämää pysyvästi paremmaksi.  
Tulosten aikaansaaminen vaatii ennen kaikkea luot-
tamusta työhömme, sillä UNICEFin työ rahoitetaan  
täysin vapaaehtoisin lahjoituksin. Meille tämän  
luottamuksen säi lyttäminen on kunnia-asia, ja  
siksi vaalimme avoimuutta kaikessa työssämme. 

Lämmin kiitos tukijoillemme, ja tervetuloa tutustu-
maan siihen, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan! 

Marja-Riitta Ketola
pääsihteeri
Suomen UNICEF ry

Pääsihteer i l tä

Kannen kuva: Danilo kärsii zika-viruksen 
aiheuttamasta kehityshäiriöstä. Veljet Denis, Dorian ja 
Diln saavat Danilon nauramaan ryhmähalauksella.  
© UNICEF/UN0148747/Volpe
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YK:n lastenjärjestö UNICEF tekee 

työtä kaikkialla maailmassa, yli 190 

maassa.  YK-järjestönä UNICEFilla 

on ainutlaatuinen asema saattaa eri 

toimijat yhteen lapsen parhaaksi 

ja saada aikaan pysyviä muutoksia 

niin hallitusten, yksityissektorin kuin 

kansalaisyhteiskunnan kanssa. 

UNICEF  
lyhyesti
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Jokainen lapsi jää 
eloon ja kehittyy

SDG 2 Poistaa nälkä, saavuttaa 
ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja 
edistää kestävää maataloutta.

SDG 3 Taata terveellinen elämä ja  
hyvinvointi kaiken ikäisille.

Lapset ja kestävä kehitys

Jokainen lapsi oppii

Jokainen lapsi on  
suojassa väkivallalta ja 
hyväksikäytöltä

SDG 5 Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä 
vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdolli-
suuksia.

SDG 8 Edistää kaikkia koskevaa kestävää talous-
kasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä 
työpaikkoja.

SDG 16 Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata 
kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa  
tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Jokainen lapsi  
elää turvallisessa ja  
puhtaassa ympäristössä

SDG 1 Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa  
kaikkialta.

SDG 3 Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi  
kaikenikäisille.

SDG 6 Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä 
sanitaatio kaikille.

SDG 7 Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja 
uudenaikainen energia kaikille.

SDG 13 Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja  
sen vaikutuksia vastaan.

Jokainen lapsi  
saa elämässä  
oikeudenmukaisen  
mahdollisuuden

Hätäapu

SDG 1 Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa  
kaikkialta.

SDG 4 Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen 
ja laadukas koulutus sekä elinikäiset  
oppimismahdollisuudet.

Läpileikkaa kaikki muut työn osa-alueet.

YK: kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) 
päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille vuoteen 
2030 mennessä. Tavoitteet koskevat kaikkia YK:n jäsenvaltioita ja niiden 
saavuttaminen edellyttää yhteisiä maailmanlaajuisia toimia. 

Maapallon kestävä tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, miten tänään turvaamme 
lasten ja nuorten tarpeet ja kehityksen – siksi UNICEFin työ on kestävän 
kehityksen tavoitteiden ytimessä.  

UNICEFin työn osa-alueet linkittyvät useaan kestävän kehityksen 
tavoitteeseen. Niiden toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia – niin valtioita, 
kuntia, yrityksiä, kouluja kuin yksittäisiä kansalaisia. 

UNICEF lyhyest i
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Suomen UNICEF ry

UNICEF lyhyest i

Suomen UNICEF on yksi UNICEFin 34:stä kansallisesta 
komiteasta, jotka edustavat UNICEFia vauraissa mais-
sa. Suomen UNICEFin tehtävänä on tuottaa tuloksia 
lapsille: keräämme varoja UNICEFin työhön ja teem-
me monipuolista vaikuttamistyötä lapsen oikeuksien 
puolesta. 

Vuonna 1967 perustettu Suomen UNICEF toimii re-
kisteröitynä yhdistyksenä. Kansalliset komiteat kerää-
vät vuosittain noin kolmanneksen UNICEFin varoista. 
UNICEF saa kaikki varansa lahjoituksina yksityisiltä 
henkilöiltä, säätiöiltä, yrityksiltä ja valtioilta.

Suomen UNICEF on maan johtava yksityisvarain-
hankkija, jolla on suurin säännöllisten tukijoiden määrä. 

Saimme vuonna 2017 Vuoden varainhankkija  
-tunnustuksen, jonka meille myönsi Vastuullinen  
Lahjoittaminen ry (VaLa). Perusteissa todetaan Suo-
men UNICEFin olevan pioneeri kuukausilahjoittamisen 
kehittämisessä. Raadin mielestä Suomen UNICEF on 

hyvin rakennetun brändin ja maineen kautta saavuttanut 
laajan tukijoiden ja kuukausilahjoittajien joukon, jolle 
järjestö aktiivisesti ja esimerkillisesti kertoo toimin-
nastaan myös sosiaalisessa mediassa. 

Mielikuva UNICEFista on maailmanlaajuisessa ver-
tailussa kaikkein positiivisin juuri Suomessa.

Työtä lasten hyväksi tehdään Helsingin Kalasataman 
toimistossa noin 80 työntekijän voimin. Lisäksi meillä 
on vuosittain useita kymmeniä omia feissareita, eli 
katu- ja ovi¬markkinoijia, jotka näkyvät kesäisin katuku-
vassa ympäri Suomen. Työntekijöistä 82 prosenttia on 
naisia ja 18 prosenttia miehiä. Henkilöstön keski-ikä on 
hieman alle 40 vuotta. Feissarimme ovat reilusti nuo-
rempia, heidän keski-ikänsä on hieman yli 20 vuotta. 
Henkilöstötutkimus kertoo, että työntekijämme kokevat 
työnsä merkitykselliseksi ja toimiston yhteishengen 
hyväksi. Tämä selittää osaltaan sitä, miksi työurat ovat 
meillä suhteellisen pitkiä. 

Missio

Suomen UNICEF työsken-
telee, jotta joka ikisen  
lapsen oikeudet toteutu-
vat, kaikkialla maailmassa.

YK-järjestönä olemme 
vakuuttuneita, että lasten 
hyvinvointi on välttämätön 
edellytys kehitykselle.

Visio

Suomen UNICEF saa jokaisen 
rakentamaan kanssaan maa-
ilman, jossa lapsen oikeus 
arvokkaaseen ja turvalliseen 
elämään toteutuu.

Arvot

Oikeudenmukainen
Toimimme oikeudenmukai-
sesti ja arvostavasti kaikessa 
työssämme.

Luotettava
Teemme tavoitteellisesti sen, 
minkä lupaamme, ja kerrom-
me siitä avoimesti.

Rohkea
Mitä tahansa lapsen  
oikeuksien toteutuminen 
vaatii, sen me teemme. 

Pieniä tarinoita pakolaisuudesta

Lapsen oikeuksien viikko marraskuussa on meille vuoden kohokohta. 
Järjestimme jälleen Pieniä tarinoita -kampanjan yhdessä kirjailijoiden 
kanssa. Tällä kertaa kirjailijat kirjoittivat mininovelleja aiheesta 
pakolaislapsen koti.  Tässä muutama nosto tarinoista. 

Helmi Kekkonen

Tänään on hänen syntymäpäivänsä. 
Hän istuu karhealla sohvalla ja haukottelee. Hänellä 

on kiharat, itsepäiset hiukset ja kuriton hymy, pienet 
kädet ja varovaisen utelias katse. Hänellä on kaina-
lossaan yksisilmäinen nukke ja jalassaan turkoosit 
sukkahousut. 

Hän kutiaa helposti ja rakastaa vadelmahilloa, mutta 
sitä ei kukaan täällä tiedä. 

Hän on matkustanut valtameren ylitse, matkustanut 
pidemmän matkan kuin sinä tai minä tulemme koskaan 
matkustamaan. 

Hän on kolmevuotias ja koditon. Juha Itkonen

Mun koti ei oo täällä. Niin ne mulle sanoo. Sun koti ei 
oo täällä. Vaikka sanoja ei ymmärrä, sen tajuaa kyllä. 
Se on totta. Se ei ole. Mun koti ei näytä tältä. Ei kuu-
losta, ei tuoksu, ei tunnu. Ja mä muistan miltä koti 
tuntui ja mä haluan sinne takaisin. 

Mee kotiis. Mä menisin kyllä jos vaan voisin! Mä 
haluaisin huutaa sen ääneen, huutaisinkin jos mulla 
olisi sanat. Paitsi että ehkä sittenkään en. Mä en us-
kaltaisi. Mä en saa. Meidän ei kannata, niin isä sanoo, 
vaikka itsekin huusi kerran niin. 

Koska tässä se nyt on. Tää on meidän koti, sen on 
pakko olla. Ja jos mä suljen mun silmät. Jos mä lakkaan 
ajattelemasta, jos mä vaan jotenkin onnistun siinä. Jos 
mä olen äidin sylissä ihan hiljaa enkä tee mitään, en 
edes ajattele, niin se on, mä olen turvassa, mä olen 
kotona, mä melkein uskon siihen. 

Mun koti on täällä. Mun koti on täällä. Mun koti on 
täällä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas toivomus. Kaikki 
mitä mä nyt toivon. Kaikki.

Minna Rytisalo

Koti on katse jos ei muuta ole. Jos telttakangas lepat-
taa ja petipaikka vaihtuu ehkä jo huomenna, silloin. 

Silmissä on seinät ja oman keittiön liesi, katseen 
syvyydessä pihan leikki ja sylissä sänky jota ei enää 
ole, jaloissa kohta pieniksi käyvät kengät ja käden 
kosketuksessa lautanen lusikka leipä joka jäi. 

Katseesta tekee kodin jos ei muuta ole. Siihen kiin-
nittyy, kurkottaa kohti, valoa.

Jari Tervo

Kun saavuimme perheen kanssa leirille, isäni lahjoitti 
minulle maapallon. Hän kehotti minua pitämään hyvää 
huolta hauraasta pallosta sitten, kun minun aikani 
koittaisi. 

Isä esitteli äidille, isoveljelle ja isosiskoille kotimme: 
tuossa oli meidän valoisa ruokasalimme ja sen vieressä 
olohuone. Siitä johtivat marmoriportaat makuuhuo-
neisiin, tuossa oli takka, tuossa kirjahylly, ja tuossa 
uima-allas, joka laskeutui katossa olevasta pienestä 
reiästä. Niin paljon mahtui pieneen telttaan. 

Kun isä lähti eikä palannut, aikani koitti. Aloin voi-
mistella kotimme pihalla, rupesin treenaamaan käsillä 
seisontaa. Äitini piti minua aluksi pystyssä ja kun hä-
nellä oli muuta puuhaa, vanhemmat sisareni tukivat 
horjuvaa seisontaa. 

Nyt minä jo osaan. Kun seison käsilläni, kannattelen 
maapalloa tyhjyydessä seisten.
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Taloudellinen tulos

UNICEF lyhyest i

Tilitykset maailman lapsille 20,5 miljoonaa euroa

0 5 10 15 20 25

Keräystulos  
25,8 miljoonaa euroa

Kulujen osuus  
keräystuloksesta

Suomen UNICEFin vaikuttamistyö ja viestintä *
1,4 milj. €

Hätäapu  
3,6 milj. €

75%

18%

7%

Islanti

Ruotsi

Luxemburg

Tanska

Andorra

Suomi 

Hollanti

Norja

Hongkong

Sveitsi

22,31 $

Keräys- ja hallinto-
kulujen osuus *
5,3 milj. €

UNICEFin työhön
20,5 milj. €

* Keräyskulujen osuus 9 % keräystuloksesta.

Yritysyhteistyö 
1,4 milj. €

Lahjoitukset  
yksityishenkilöiltä  
24,4 milj. € 

Tiedotusmäärärahoina ja hanketukina ulkoministeriö tuki kotimaan 
vaikuttamistyötämme 137 000 eurolla sekä UniWASH-hankettam-
me 157 000 eurolla. Koneen Säätiö tuki UniResearch-tutkimus-
hankettamme 28 000 eurolla. THL ja kuusi maakuntaa rahoittivat 
Lapsiystävällinen maakunta -hankettamme 24 000 eurolla.
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20,8  
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24,6  
milj. €
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Pitkäjänteinen kehitystyö **
15,5 milj €

* Sisältää kotimaan vaikuttamistyön, kansainvälisen vaikuttamistyön ja viestinnän. 

** Sisältää 10,8 miljoonaa euroa lastenrahastoon ja 4,7 miljoonaa euroa nimikko- ja teemaohjelmiin.

Kuukausilahjoitukset ovat  
varainhankintamme kivijalka. 
Vuonna 2017 säännölliset tuki-
jamme lahjoittivat 14 miljoonaa 
euroa, mistä muodostui 54 % 
keräystuloksestamme.

Vuoden lopussa meillä oli  
ennätykselliset yli 87 000  
kuukausilahjoittajaa.

Suomen valtio tuki suoraan kansainvälistä 
UNICEFia 12,2 miljoonalla dollarilla  
(9,9 miljoonaa euroa*) vuonna 2017.  Tuesta 
49 % kohdistui UNICEFin lastenrahastoon, 
36 % UNICEFin korvamerkittyihin ohjelmiin 
ja 15 % hätäapuun. 

Lisäksi Suomi rahoitti YK:n apulaisasian- 
tuntijaohjelmaa UNICEFille 403 000 dollarilla 
(330 000 euroa*). Ohjelman kautta Suomi 
rahoittaa vuosittain suomalaisia uransa alus-
sa olevia asiantuntijoita YK:n ja sen alaisten 
järjestöjen palvelukseen.

* Eurosummat on laskettu vuoden 2017 viimeisen 
päivän valuuttakurssilla 0,8171.

Varainhankinnan kehitys UNICEFin suurimmat yksityiset  
tukijat/asukas 2017
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Tutkimukset ja raportit
UNICEF tuottaa vuosittain suuren määrän tutkimuksia, jotka tarjoavat luotettavaa 
tietoa maailman lasten olosuhteista. Tässä poimintoja tutkimuksista vuodelta 2017.

Kolmasosa nuorista ei pääse verkkoon

Lähes kolmasosalla maailman nuorista ei ole pääsyä 
internetiin. Tämä kärjistää epätasa-arvoa ja vähentää 
nuorten mahdollisuuksia päästä osaksi yhä digitali-
soituvampaa taloutta. Heikoin tilanne on afrikkalaisilla 
nuorilla, joista 60 prosenttia ei pääse verkkoon. Euroo-
passa vastaava luku on neljä prosenttia.

Maailman lasten tila on UNICEFin globaali lippulaiva-
raportti. Vuoden 2017 raportissa tarkastellaan laajasti, 
miten digiteknologia vaikuttaa lasten elämään. Rapor-
tissa todetaan, että digitaalinen kuilu on tasoitettava 
ja internetistä tehtävä lapsille turvallinen. Tämä vaatii 
toimia niin hallituksilta, yrityksiltä, järjestöiltä, tutki-
joilta kuin perheiltäkin.

The State of the World´s Children 2017: Children in 
a digital world

Miljoonat lapset väkivallan uhreina

Globaalit tilastot paljastavat karulla tavalla, että lapsiin 
kohdistuva väkivalta on hyvin yleistä, ja se ulottuu var-
haislapsuudesta nuoruuteen. Usein väkivallantekijöinä 
ovat lasten luotetut aikuiset.

Kolme neljästä maailman 2-4-vuotiaasta lapsesta 
joutuu huoltajiensa väkivallan kohteeksi ja yksi neljästä 
samanikäisestä joutuu todistamaan äitiinsä kohdistuvaa 
parisuhdeväkivaltaa.

15 miljoonaa teini-ikäistä tyttöä on kokenut seksuaa-
lista väkivaltaa elämänsä aikana. Joka toinen maailman 
kouluikäisistä lapsista elää maassa, jossa ruumiillista 
kuritusta ei ole täysin kielletty kouluissa.

Raporttiin sisältyy kuvaus UNICEFin toimista ja stra-
tegiasta lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.

A Familiar Face: Violence in the lives of children and 
adolescents

Joka viides lapsi elää köyhyydessä rikkaissa maissa

Varakkaissa maissa joka viides lapsi elää suhteellisessa 
köyhyydessä ja joka kahdeksas lapsi ei saa riittävästi 
terveellistä ja turvallista ruokaa.

Report Card -tutkimukset tarkastelevat lasten  
tilannetta OECD- ja EU-maissa. Vuoden 2017 tutkimus 
käsittelee sitä, millaisia haasteita rikkailla mailla on 
toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita omien 
maidensa lasten suhteen.

Tutkimus asettaa maat suuntaa-antavaan järjestyk-
seen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttajina. 
Suomi sijoittuu kokonaisvertailussa viidenneksi. Ykkö-
nen on Norja. Yksikään tutkimuksen maa ei suoriudu 
kiitettävästi kaikkien tavoitteiden toteuttamisesta.

Report Card 14: Building the Future: Children and the 
sustainable development goals in rich countries

Köyhimpiin investoiminen kannattaa

Köyhyydessä elävät lapset kuolevat kaksi kertaa  
todennäköisemmin ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä 
kuin lapset, jotka elävät paremmissa olosuhteissa. 
Suurin osa pienten lasten kuolemista voitaisiin estää 
helposti, muun muassa moskiittoverkkojen, rokotusten 
ja rintaruokinnan avulla. 

UNICEFin tutkimus hyödyntää mallinnuksia ja  
dataa 51 maasta. Kaikkein köyhimpien lasten saaminen 
elintärkeiden terveyspalveluiden piiriin on kaikkein 
kalleinta. Tulokset kuitenkin osoittavat, että köyhimpiin 
lapsiin investoimalla pystytään pelastamaan miltei 
kaksi kertaa enemmän lasten henkiä verrattuna tilan-
teeseen, jossa sama investointi käytetään vähemmän 
heikossa asemassa olevien lasten auttamiseen. 

Narrowing the Gaps: The power of investing in the 
poorest children

UNICEF lyhyest i
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UNICEFin työn perusta ja voima on 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. 

Teemme työtä maailman vaikeimmissa 

paikoissa, kellon ympäri, joka ikinen 

päivä, jotta turvaisimme kaikkein 

haavoittuvammassa asemassa olevien 

lasten elämän.

Työmme  
osa-alueet
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Lapsikuolleisuus laskee  
Etiopiassa

Etiopialainen Hawa Mustafa vakavoituu muistellessaan 
kymmenen vuoden takaista esikoisensa syntymää. Poi-
kavauva syntyi kotona, kaksi päivää kestäneen kivuliaan 
synnytyksen jälkeen. Pieni vauva ei valitettavasti sel-
vinnyt.

– Mahmoud kuoli melkein heti synnytyksen jälkeen. 
Se särki sydämeni, Hawa muistelee. 

– Kuuteen kuukauteen en pystynyt tekemään koti-
töitä vaan mieheni ja perheeni piti kantaa vesi ja etsiä 
polttopuut, Hawa jatkaa. 

Hawa asuu syr jä isessä kylässä Benishangul- 
Gumuzin alueella, missä terveyspalveluita ei juurikaan 
ole. UNICEFin tuella alueelle on perustettu terveyskli-
nikka. Hawan neljä lasta, mukaan lukien tuorein tulokas, 
9-kuukautinen Muna Ibrahim syntyivät klinikalla. 

– Jos olisin synnyttänyt Mahmoudin täällä klinikalla, 
hän olisi varmasti selvinnyt. Nyt minulla on neljä lasta, 
jotka syntyivät täällä. Olen niin onnellinen, että he ovat 
elossa. Ehkäpä jostain heistä tulee isona lääkäri, Hawa 
sanoo. 

Klinikka tarjoaa raskaana oleville naisille neuvola-
palveluita ja mahdollisuuden turvalliseen synnytyk-
seen. Lapsikuolleisuus onkin vähentynyt alueella lähes  
50 prosenttia vuosien 2000 ja 2016 välillä.

Maailmassa kuolee päivittäin lähes 7 000 vastasyn-
tynyttä. Etiopialaisen Hawa Mustafan tytär syntyi 

UNICEFin tukemalla klinikalla ja voi hyvin. 

Jokainen lapsi jää  
eloon ja kehittyy

Yhdessä hallitusten, viranomaisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 

kanssa UNICEF muun muassa rakentaa 

neuvolajärjestelmiä, rokottaa lapset  

ja äidit sekä tukee aliravitsemuksen 

torjuntaa ja vakavasti aliravittujen  

lasten hoitoa. UNICEF myös tukee 

HIV-tartunnan saaneiden lasten hoitoa 

ja tartuntojen ehkäisyä, varhaislapsuu-

den kehityksen edistämistä sekä nuor-

ten terveyttä ja hyvää ravitsemusta.

Hoitoa ja terapiaa zika-viruksen saaneille

kun veljet kutittavat häntä jalkapohjista ja hymyilyttää 
kun veljet laulavat hailaulua. 

UNICEFin tuen ansiosta Danilo on päässyt terapiaan 
neurologiseen instituuttiin, missä koko perhe on op-
pinut, miten he voivat tukea pojan kehitystä ja miten 
veljet voivat auttaa Daniloa ottamalla hänet mukaan 
leikkeihin. Instituutin kautta perhe on saanut myös 
kullanarvoista vertaistukea. 

– Muiden perheiden tuki antaa minulle voimaa. Kaik-
ki vauvat leikkivät keskenään ja me olemme kuin yhtä 
suurta perhettä, Sandra sanoo hymyillen.

UNICEF auttaa Latinalaisessa Amerikassa ja Ka-
ribialla Danilon kaltaisia lapsia ja heidän perheitään. 
Guatemalassa UNICEF tekee töitä terveysministeriön 
kanssa terveyspalveluiden parantamiseksi. Tavoitteena 
on, että jokainen perhe saisi zika-viruksen sairastut-
taman lapsen tukemiseksi tarpeenmukaista hoitoa ja 
terapiaa, jotta lapsella olisi paremmat mahdollisuudet 
tasapainoiseen elämään. 

Yhdeksän kuukauden vanha Danilo puhkeaa nauruun, 
kun hänen kolme veljeään moiskauttavat hänen pos-
killeen suukon yhtä aikaa. Kun Danilo viime vuonna 
syntyi Guatemalan pääkaupungissa Guatemala Cityssä, 
hänen todettiin kärsivän zika-viruksen aiheuttamasta 
pienipäisyydestä. Silloin lääkärit sanoivat jotain niin 
järkyttävää Danilon Sandra-äidille, ettei tämä unohda 
sitä koskaan.  

– Lääkärit sanoivat, että meidän ei kannata kiintyä 
vauvaan liikaa.  Yksi lääkäri sanoi, että vauvani oli kuin 
huonosti keitetty peruna, kuin viallinen tehtaan tuote, 
Sandra kertoo Danilo sylissään. 

Zika-virus on keltakuumehyttysen välityksellä leviävä 
virus, joka on jyllännyt Etelä- ja Väli-Amerikassa vuodes-
ta 2015 lähtien. Zika-virus voi aiheuttaa pienipäisyyttä 
ja muita aivojen kehityshäiriöitä sikiölle. 

Danilo syntyi pienipäisenä ja kärsii loppuelämänsä 
kehityshaasteista. Silti hän nauttii ihan samanlaisista 
asioista kuin muutkin ikäisensä vauvat: häntä naurattaa, 

Työmme osa-alueet

Danilo kärsii zika-viruksen aiheuttamasta kehityshäiriöstä. Veljet 
Denis,Dorian ja Diln saavat Danilon nauramaan ryhmähalauksella.  
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Arieful pääsi  
iltakouluun 

Joka aamu miljoonat lapset lähte-
vät töihin. Yksi heistä on 13-vuotias 
Arieful Islam, joka työskentelee tii-
litehtaalla Bangladeshissa. Arieful ei 
tiedä, mitä hän haluaisi tehdä aikui-
sena. Hän jäi koulusta jo ensimmäi-
sellä luokalla, minkä jälkeen hänen 
mahdollisuutensa − ja unelmansa 
− ovat olleet rajalliset. 

Tiilitehtaalla vietetyn rankan työ-
päivän jälkeen Ariefulille jää käteen 
vajaa kolme euroa, jonka hän an-
taa perheelleen. Perhe lainaa rahaa 
tehtaan omistajalta hiljaisina aikoina 
ja pystyy hädin tuskin maksamaan 
velkansa takaisin, kun työt jälleen 
jatkuvat.

Nykyään Arieful on mukana 
UNICEFin tukemassa ohjelmassa, 
joka antaa koulun lopettamaan joutu-
neille lapsille toisen mahdollisuuden 
koulunkäyntiin. Koulu on ajoitettu 
työpäivän jälkeen, sillä perheet eivät 
tule toimeen ilman lasten palkkaa. 
Jos Arieful pystyy käymään koulun 
loppuun, hän voi rakentaa parem-
man elämän itselleen ja päästä ulos 
velkakierteestä, joka on kahlinnut 
hänen perheensä köyhyyteen.

Maailmassa on 152 miljoonaa 
Ariefulin kaltaista lapsityöläistä. 
UNICEF auttaa töihin joutuneita lap-
sia takaisin kouluun, ja silloin kun 
kouluunpaluu ei ole mahdollista, 
saamaan opetusta virallisen koulu-
järjestelmän ulkopuolella. UNICEF 
myös auttaa säätämään lakeja sekä 
tekee yhteistyötä yritysten kanssa 
lapsityön poistamiseksi.

Jokainen lapsi 
oppii

Yhdessä hallitusten, viranomaisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 

kanssa UNICEF edistää kaikkien −  

erityisesti haavoittuvimmassa asemas-

sa olevien − lasten pääsyä kouluun, 

tukee koulutuksen laadun ja lasten 

kouluvalmiuksien parantamista sekä 

tukee erilaisten elämäntaitojen  

opetusta lapsille ja nuorille.

Koulutuksen laatua kehittämässä

− Rakastan tiedeaineita, sillä ne ovat minusta helppoja, ugan-
dalainen Palunda Jovin Tabi sanoo. 

Palunda suunnittelee opiskelevansa lääkäriksi, jotta voisi 
isona auttaa yhteisöään. 

Palundan ja muiden lasten unelmia varjostaa heikko perus-
koulutuksen laatu. Ugandassa – kuten monissa muissakin kehi-
tysmaissa – opettajien ammattitaidossa on usein parantamisen 
varaa. Maailmanpankin vuonna 2013 teettämän tutkimuksen 
mukaan Ugandassa alle puolella opettajista oli tyydyttävät taidot 
englannissa, matematiikassa ja pedagogiikassa.

− Iso osa lapsista ei opi perustaitoja kuten lukemista ja las-
kemista koulussa − muista taidoista puhumattakaan. Suure-
na syynä tähän on opettajien oma puutteellinen osaaminen, 
UNICEFin Ugandan maatoimiston koulutusasiantuntija Emmi 
Pakkala sanoo.

Maailmanpankin tutkimuksesta selviää, että opettajien  
heikko motivaatio ja runsaat poissaolot heijastuvat oppilaiden 
oppimistuloksiin. Opettajien alhainen motivaatio liittyy osaltaan 
siihen, miten heitä kohdellaan koululaitoksissa.

− Kouluja johdetaan miten sattuu. Opettajia siirretään koulusta 
toiseen melko mielivaltaisesti ympäri vuoden, mikä heikentää 
heidän sitoutumistaan kouluun, Pakkala kertoo.

Ugandassa UNICEF parantaa koulutuksen laatua sekä kou-
lujärjestelmää yhdessä opetusministeriön, koulutarkastajien ja 
koulujen kanssa yhteensä 30 aluehallinnon alueella. UNICEF 
tukee esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusta lukutaidon 
opetuksen kehittämiseksi. Koulutuksen keskeisiä tavoitteita on 
lisäksi saada opettajat luopumaan väkivallan käytöstä rangais-
tusmuotona ja opettaa heille uusia pedagogisia taitoja.

Työmme osa-alueet

13-vuotiaan Arieful Islamin koulu jäi kesken työnteon 
takia. UNICEFin tuen ansiosta hän palasi hiljattain  
kouluun ensi kertaa sitten ensimmäisen luokan. 
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Paluna Jovi Tabi haaveilee lääkärin ammatista. 
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Mamta ja muut kylän tytöt ovat turvassa seksuaaliselta ahdistelulta  
kulkiessaan kouluun riksan kyydissä. 

Intian nuoret toimivat lapsiavioliittoja vastaan

Karyana ja hänen pikkusiskonsa Milana osaavat  
varoa miinoja UNICEFin koulutuksen ansiosta. 

Lapsia koulutetaan räjähteiden 
vaaroista Itä-Ukrainassa

Itä-Ukraina on yli neljä vuotta kestäneen sodan seurauk-
sena maailman miinoitetuin alue. Viime vuonna keski-
määrin yksi lapsi viikossa haavoittui räjähteiden takia, 
kun lapset astuivat niihin tai tutkivat räjähteitä. 

Donetskin alueella asuvan 14-vuotiaan Karynan kou-
lumatka on hengenvaarallinen, sillä teiden varret ovat 
täynnä räjähtämättömiä miinoja ja käsikranaatteja. Tais-
telut hallituksen ja kapinallisten joukkojen välillä ovat 
olleet alueella kiivaita, ja monet perheet ovatkin paenneet 
kodeistaan. Nyt alue muistuttaa aavekaupunkia, jonne 
vain harvat ovat jääneet. 

− Kranaattituli iski kouluuni pari kertaa ja lähes kaikki 
ikkunat menivät rikki, Karyana kuvailee. 

UNICEF kumppaneineen on vuodesta 2015 lähtien kou-
luttanut lapsia ja perheitä räjähteiden vaaroista. Vuoden 
2017 loppuun mennessä UNICEF oli kouluttanut lähes 
puoli miljoonaa lasta. Koulutuksen ansiosta lapset osaa-
vat tunnistaa räjähteet, varoa niitä ja raportoida niistä.

Karyana osoittaa koulumatkan varrella olevaa maa-
miinaa, joka on merkitty oranssilla narulla. Hän tietää, 
että se pitää kiertää kaukaa ja opastaa pikkusiskoaankin 
varomaan miinaa. 

− Koulutuksen aikana meille näytettiin, miltä miinat 
ja kranaatit näyttävät. Tiedän nyt, että en saa koskea mi-
hinkään, joka näyttää epäilyttävältä ja vältän kävelemästä 
liian lähellä teiden varsia, Karyana kertoo.

Jokainen lapsi on  
suojassa väkivallalta  

ja hyväksikäytöltä

Yhdessä hallitusten, viranomaisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 

kanssa UNICEF tukee lapsiin kohdistu-

van väkivallan ehkäisyä ja varmistaa, 

että väkivaltaa kokeneet lapset saavat 

apua. Lisäksi UNICEF tukee tyttöjen 

sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliit-

tojen lopettamista sekä edistää lapsia 

suojelevaa lainsäädäntöä ja tukee 

lasten suojelua oikeusjärjestelmässä 

esimerkiksi kouluttamalla poliiseja ja 

tuomareita.

UNICEF kumppaneineen on aloittanut piirikunnassa 
pilottiohjelman, jonka tavoitteena on, ettei yhdessäkään 
alueen 65 kylästä solmittaisi lapsiavioliittoja. 

Ohjelmassa on mukana 70 ryhmää, jotka koostuvat 
paikallisista nuorista tytöistä ja pojista. Ryhmät saa-
vat koulutusta ja heitä kannustetaan keskustelemaan 
lapsiavioliittojen haitoista paikallisten yhteisöjen, us-
konnollisten johtajien, koulujen, vanhempien ja kylien 
lastensuojeluvastaavien kanssa. Ruohonjuurivaikutta-
misen lisäksi kylien toreilla esitetään lapsiavioliiton 
vaaroista kertovia näytelmiä.

17-vuotias Mamta on yksi pilottihankkeesta hyö-
tyneistä nuorista. Hankkeen ansiosta nuoren naisen 
koulumatka taittuu nyt turvallisesti riksan kyydissä eikä 
hänen tarvitse pelätä matkalla seksuaalista ahdistelua. 

Intiassa Giridihin piirikunnassa solmitaan enemmän 
lapsiavioliittoja kuin missään muualla maassa. Koillis- 
Intiassa sijaitsevassa piirikunnassa kuusi kymmenestä 
tytöstä joutuu naimisiin ennen 18-vuotissyntymäpäi-
väänsä. Lapsiavioliitot johtavat lähes poikkeuksetta 
myös tytön koulunkäynnin keskeytymiseen. 

Myös pitkillä koulumatkoilla on osuutta lapsiavio-
liittojen määrään. Tytöt, jotka joutuvat kävelemään 
kouluun pitkien matkojen takaa, joutuvat usein mat-
kalla miesten ja poikien häirinnän ja jopa raiskauksen 
uhreiksi.

− Meillä oli tapana kävellä kouluun porukassa, koska 
pelkäsimme niin paljon miesten häirintää, 17-vuotias 
Mamta kertoo. 

Seksuaalisen häirinnän pelossa monet perheet ei-
vät päästä tyttöjä lainkaan koulutielle. Koulunkäynnin 
katkettua tytöt taas joutuvat herkemmin naitetuiksi 
alaikäisinä. 

Työmme osa-alueet
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Jokainen lapsi  
elää turvallisessa  

ja puhtaassa 
ympäristössä

Yhdessä hallitusten, viranomaisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 

kanssa UNICEF tukee puhtaan veden 

ja sanitaation saatavuutta sekä tukee 

valtioita ja alueita erilaisiin kriiseihin 

varautumisessa. Lisäksi UNICEF edis-

tää kaupungeissa asuvien, erityisesti 

haavoittuvimmassa asemassa olevien 

lasten ympäristön turvallisuutta ja kes-

tävyyttä sekä edistää ekologista kestä-

vyyttä, esimerkiksi ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista.

Ohjeita maanjäristyksen varalle 

Aamu sarastaa Amanbaevon kylässä Talan provinssissa 
Kirgisiassa. Kylän koulussa oppilaat valmistautuvat tou-
hukkaasti maanjäristysharjoitukseen. Se on tarpeen, sillä 
Kirgisia on maanjäristysherkkää aluetta. Viime vuonna 
pelkästään Talan provinssissa rekisteröitiin 13 maanjä-
ristystä.

UNICEF ja maan hätätilaministeriö ovat ryhtyneet 
EU:n tuella toteuttamaan lapsille suunnattua maanjäris-
tysharjoitusohjelmaa, jonka tarkoitus on opettaa lapsille, 
miten järistyksen iskiessä tulee toimia.

Koulun maanjäristyshätäkello soi ja oppilaat ampai-
sevat ylös. Opettajat antavat ohjeita: 

”Jos olet ensimmäisessä kerroksessa tai kotona, 
sinulla on 15-20 sekuntia aikaa juosta ulos.”

”Jos sinulla ei ole aikaa juosta ulos, piiloudu sängyn, 
sohvan tai pöydän alle ja suojaa pääsi.”

”Pysy poissa ikkunoiden ja lasiovien luota.” 
Ohjeita satelee, ja oppilaat kyyristyvät pöytien alle tai 

juoksevat ulos. Harjoituksen jälkeen oppilaat palaavat 
paikoilleen. 

– Nyt tiedämme, mitä meidän pitää tehdä, jos maan-
järistys iskee, 12-vuotias Aida sanoo. 

Harjoituksen jälkeen hätäapuministeriön edustaja 
Chynara Jumakadyrova jakaa koululuokkiin vielä ma-
teriaalia, joka muistuttaa ohjeista. 

– Harjoituksesta on ehdottomasti hyötyä lapsille,    
Jumakadyrova sanoo innostuneesti. 

Maanjäristyskoulutus on osa katastrofivalmiustyötä, 
jota UNICEF Kirgisiassa tukee.  

Työmme osa-alueet

Daysi Paco (oik.) kaipaa koulun vessoihin  
saippuaa, paperia ja ovia.

Oppilaat harjoittelevat suojautumaan maanjäristyksen 
varalta UNICEFin tukemassa koulussa Batken  

provinssissa Kirgisiassa. 

Haitallisista uskomuksista eroon

Boliviassa useat teini-ikäiset tytöt eivät mene kouluun 
kuukautisten aikana. 16-vuotias Daysi Paco istuu ys-
täviensä kanssa koulun pihalla Independencian vuo-
ristokylässä ja kertoo miksi.

− Koulun vessassa ei ole paperia, ei saippuaa, ja 
suihkuissa ei ole ovia. Eihän kukaan halua mennä 
sinne siistiytymään, jos ei ole yksityisyyttä, Daysi 
puuskahtaa.

Boliviassa kuukautisiin liittyy uskomuksia, joita äidit 
ja naiset siirtävät sukupolvelta toiselle. Kuukautisista 
käytetään tietyillä alueilla nimitystä malninchik, joka 
tarkoittaa ”meidän sairautemme”.

Daysi ja hänen ystävänsä nyökyttelevät. He kertovat, 
että tyttöjä kehotetaan välttämään peseytymistä kuu-
kautisten aikana, sillä ”silloin keho on auki ja sisään voi 
päästä bakteereja”. Maitoakaan ei saisi kuukautisten 
aikana juoda, sillä silloin kuukautisveri ”voi muuttua 
valkoiseksi”.

− Minä vältän trooppisia hedelmiä ja maidonjuontia 
kuukautisten aikana, Daysi kertoo.

UNICEF tekee Boliviassa töitä, jotta haitalliset us-
komukset kuukautisista saataisiin kitkettyä. UNICEFin 
Bolivian maatoimiston teettämän tutkimuksen mu-
kaan uskomuksilla on negatiivinen vaikutus tyttöjen 
terveyteen ja elämään, sillä uskomusten takia tytöt 
eivät huolehdi hygieniastaan peseytymällä, mikä voi 
aiheuttaa tulehduksia. 

− Olemme aloittaneet kulttuurisensitiivisen kam-
panjan, jossa kerromme oikeita faktoja kuukautisista. 
Haitalliset uskomukset on kumottava. Koulutamme 
vanhempia ja opettajia ja ohjaamme heitä neuvomaan 
tyttöjä oikeaoppisesti kuukautisista, UNICEFin Boli-
vian maatoimiston vesi- ja sanitaatioasiantuntija Irma 
Peredo kertoo. 

UNICEFin tuella Bolivian kunnat ovat myös ryhty-
neet rakentamaan kouluihin vessoja ja parantamaan 
puutteellisia tiloja.
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Toivoa Palestiinan nuorille

Gazassa, Palestiinassa asuva Mohammed, 15, 
maalasi naapurustossaan sijaitsevan päiväkodin 
ulkoseinät iloisiksi.

Mohammed harrastaa näyttelemistä, kirjoitta-
mista ja maalaamista.

– Tiedän, että Gazassa ei ole paljoa mahdolli-
suuksia näyttelemiseen, mutta haluan uskoa, että 
asiat muuttuvat tulevaisuudessa.

UNICEF tukee Palestiinassa nuorille suunnat-
tuja ohjelmia, jotka tarjoavat toivoa ja osallisuutta 
yhteiskunnassa sekä kitkevät väkivaltaa, kuten 
kuritusväkivaltaa ja kiusaamista, ja opettavat väki-
vallattoman konfliktinratkaisun menetelmiä.

UNICEF myös tukee nuorten mahdollisuuksia 
tehdä vapaaehtoistyötä. Gazan kaistaleella UNICEF 
tukee 28:aa perhekeskusta, joissa lapset, nuoret 
ja perheet voivat saada psykososiaalista tukea.

Jokainen lapsi  
saa elämässä  

oikeudenmukaisen 
mahdollisuuden

Yhdessä hallitusten, viranomaisten, 

kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 

kanssa UNICEF tukee lapsiköyhyyden 

vähentämistä ja sosiaaliturvajärjes-

telmien kehittämistä, edistää nuorten 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 

elämäänsä, tukee sukupuoleen perus-

tuvan syrjinnän lopettamista ja edistää 

vammaisten lasten yhdenvertaisuutta.

Internet kuuluu 
kaikille

Terroristijärjestö Boko Haramin väki-
valtaiset hyökkäykset jatkuivat vuoden 
2017 aikana Nigeriassa. Kun 12-vuoti-
aan Waibai Bukan kylään hyökättiin, 
tyttö lähti äitinsä kanssa pakoon. He 
kävelivät kuukauden ajan syrjäseudul-
la vältellen pääteitä, koska pelkäsivät 
tulevansa ammutuksi. Satojen tuhan-
sien muiden nigerialaisten tapaan he 
päätyivät pakolaisiksi naapurimaahan 
Kameruniin. Kamerunissa Waibai pääsi 
kouluun, jossa UNICEF pilotoi Connect 
My School -hanketta. 

Syrjäseudulla sijaitsevassa kou-
lussa on aurinkopaneelien ja satel-
liittiyhteyden avulla rakennettu inter-
net-yhteys. UNICEF on toimittanut 
kouluun myös tabletit.  Waibai on 
oppinut etsimään tietoa Wikipedias-
ta ja pelaa sujuvasti opetuskäyttöön 
suunniteltuja pelejä, joiden avulla hän 
opiskelee matematiikkaa, historiaa ja 
maantietoa. 

– Minusta tuli nopeasti niin hyvä 
tabletin käytössä, että opetan nyt 
muita oppilaita käyttämään sitä. Vähän 
aikaa sitten sain viedä tabletin kotiin 
ja näytin sitä äidilleni, joka ei omista 
edes kännykkää. Hän ei tiennyt, mikä 
internet on. Selitin hänelle, miten se 
toimii ja näytin mitä osaan. Hän oli niin 
ylpeä minusta, Waibai kertoo. 

Digitaalisen lukutaidon merkitys 
kasvaa koko ajan Afrikassa, ja taito 
on jo edellytys monilla kehittyillä työ-
markkinoilla. 

Mohammed osallistuu UNICEFin tukeman 
perhekeskuksen toimintaan.

Työmme osa-alueet
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Waibai Buka hyppii narua koulu-
toverin kuvatessa sitä tabletilla 
Kamerunissa.
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Jokaisen lapsen  
oikeudet toteutuvat 

myös kriisien  
keskellä

UNICEFin hätäaputyön tavoitteena 

on turvata lapsen oikeudet ja säästää 

ihmishenkiä kriisien keskellä. Hätäapu-

tilanteissa UNICEF kantaa koordinointi-

vastuun puhtaan veden, sanitaation ja 

lasten ravitsemuksen hyväksi tehtäväs-

tä työstä ja jakaa koordinointivastuun 

lasten koulunkäynnin jatkumisesta 

Save the Children -järjestön kanssa. 

Lisäksi UNICEF huolehtii lasten tervey-

destä ja suojelusta kriisitilanteissa.  

Riskialttiissa valtioissa UNICEF  

kehittää jatkuvasti valmiuttaan vastata 

todennäköisiin kriiseihin sekä auttaa 

valtioita ja yhteisöjä kehittämään 

sopeutumiskykyään erilaisiin kriisiti-

lanteisiin.

Pako päättyi synnytykseen

Syksyllä 2017 yli 600 000 rohingya-vähemmistöön 
kuuluvaa ihmistä pakeni Myanmarista Bangladeshiin, 
kun väkivaltaisuudet Myanmarin puolella kiihtyivät. 
18-vuotias Hazera ja hänen miehensä pakenivat met-
sään, kun sotilaat hyökkäsivät heidän kyläänsä. Pii-
leskeltyään metsässä kymmenen päivää he aloittivat 
vaarallisen pakomatkan Bangladeshiin. Viimeisillään 
raskaana oleva Hazera meinasi tuupertua matkalle. 

– Minuun sattui niin paljon, Hazera muistelee. 
Viimein perhe pääsi rajan yli Bangladeshiin tur-

vaan. Hazera otettiin heti vastaan UNICEFin tukemalle  
terveysasemalle, missä hän synnytti lapsensa vain 
muutama päivä saapumisen jälkeen. Pieni Kismat-tyttö 
syntyi onneksi terveenä ja on äitinsä silmäterä. 

– Täällä koen olevani turvassa, Hazera huokaa.  
UNICEF auttaa rohingya-lapsia järjestämällä lapsi-

perheille hätäapuna puhdasta vettä, lääkkeitä ja hä-
täapuravintoa, sekä rokottamalla lapsia tuhkarokkoa, 
vihurirokkoa ja poliota vastaan. UNICEF myös hoitaa 
aliravittuja lapsia yhdessä kumppaneidensa kanssa. 
Lokakuussa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että lähes 
joka kymmenes Bangladeshiin paennut rohingya-lapsi 
on vaarassa kuolla aliravitsemuksen seurauksena. 

Mahmoud käy koulua Syyrian 
sodan keskellä

Syyrian Hessyan teollisuuskaupunkiin on paennut  
lähialueilta 4 500 perhettä. Nämä äiti johtoiset 
perheet asuvat vanhoissa tyhjissä teollisuushal-
leissa tai itse kyhätyissä teltoissa. Vieraillessam-
me alueella tapaamme 9-vuotiaan Mahmoudin. 
Pojalla on tukka kammattuna, ykköset päällä ja 
hän kipristelee jännityksestä, sillä etukäteen on  
sovittu, että juuri häntä haastatellaan. Kaverit tökkivät 
Mahmoudia leikkisästi kylkeen ja poikaa hymyilyttää. 

– Olen asunut täällä viisi vuotta äitini, siskoni ja 
veljeni kanssa. Herään aamuisin, pesen kasvoni ja 
menen kouluun. Kun tulen takaisin koulusta, käyn 
jälleen pesulla, opiskelen vähän lisää, katson tv:tä ja 
menen nukkumaan, Mahmoud kertoo. 

Mahmoud käy UNICEFin tukemaa koulua, jonne 
mekin pääsemme vierailulle. UNICEFin perustamat 
tilapäiset koulut ovat mahdollistaneet osalle lapsista 
paluun koulunpenkille. Ensimmäisellä luokalla istuu 
jopa 14-vuotiaita, jotka eivät ole päässeet kouluun 
vuosiin sodan takia. Luokkahuone on ääriään myöten 
täynnä, ja opiskelun into on kaikilla kova.

Mahmoud poseeraa kamerallemme teollisuushallis-
sa, joka on ollut hänen kotinsa vuosia. Vieressä ryhdik-
käänä ja niin kovin kunnollisena poseeraa Mahmoudin 
Myriam-serkku, joka myös joutui pakenemaan sotaa 
ja jättämään kotinsa viisi vuotta sitten. Myriam haluaa 
välttämättä kertoa minulle siitä, kuinka hän piirtelee 
mielellään kaikkea vihreää. Ihmettelen, mistä hän saa 
inspiraationsa, koska teollisuusalueella ei ole kuin 
hiekkaa ja kiviä.

– Piirrän vanhaa kotiani ja sen kukkia ja puutarhaa, 
Myriam sanoo. 

Näiden lasten kasvoista näkee tarmon ja toivon  
– ja myös luottamuksen meihin aikuisiin. Se kirpaisee, 
sillä lapset joutuvat maksamaan korkeimman hinnan 
aikuisten sodasta. Emme pysty lopettamaan sotaa, 
mutta me voimme yrittää pitää nämä lapset hengissä 
ja ehjinä. 

Inka Hetemäki 
Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja

Hetemäki tutustui UNICEFin työhön Syyriassa joulukuussa 2017. 
Matka oli osa Pakolaislapset-kampanjaa, josta lisää sivulla 31. 

Työmme osa-alueet

©
 U

N
IC

E
F/

01
7 

S
yy

ri
a/

Pe
n

tt
ilä

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

01
44

35
5/

Le
M

oy
ne

9-vuotias Mahmoud asuu varastohallissa  
Hessayn teollisuusalueella läntisessä Syyriassa,  
missä UNICEF on tukenut väliaikaisten koulujen 

perustamista. Vierellä Myriam-serkku. 

Myanmarista paenneen 18-vuotiaan 
Hazeran Kismat-vauva syntyi UNICEFin 
tukemalla klinikalla Bangladeshissa. 
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Suomen UNICEFin 
vaikuttamistyö

Lapsiystävällinen kunta sai  
hyvän arvion vaikuttavuudestaan

Lapsiystävällinen kunta -mallimme osallistui Hyvän 
mitta -hankkeeseen, jossa selvitettiin, miten vai-
kuttavaa erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden 
työ todellisuudessa on. Mallimme sai hyvän arvion 
vaikuttavuudestaan osana hanketta keväällä 2017 
toteutetussa arvioinnissa. 

Arvioinnissa todettiin, että malliimme osallis-
tuneissa kunnissa lasten osallisuuden ja yhden-
vertaisuuden edistäminen nopeutui. Malli edisti 
kunnan eri toimintojen yhteistyötä lapsiasioissa. 
Samalla kunnan päättäjien ja virkamiesten ymmärrys 
lapsen oikeuksista kasvoi ja päätösten lapsivaiku-
tusten arviointi lisääntyi. Lisäksi lapsen oikeuksiin 
liittyvien asioiden näkyvyys ja viestintä kuntalaisille 
vahvistuivat.

Yhteistyökuntiemme edustajat ovat kuvailleet 
mallin vaikutuksia muun muassa näin:

 – Malli on ravistellut vakiintuneita toimintatapoja 
kunnassamme.

 – Lasten ja nuorten osallisuus on lisääntynyt niin 
päätöksenteossa kuin arjen toiminnoissa.

 – Malli on saanut näkemään lapset tasa-arvoisina 
kuntalaisina ja asukkaina.

Vuonna 2017 lapsiystävällinen kunta -mallia to-
teutti 16 kuntaa eri puolilla Suomea. Mallin tavoit-
teena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista 
kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. 

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
seen sekä UNICEFin kansainväliseen Child Friendly 
City -malliin.

Vastuullisempaa palmuöljyä
Lainasimme vuonna 2017 yritysvastuuasiantuntijamme 
Irene Leinon UNICEFin Indonesian maatoimistoon 
neljäksi kuukaudeksi edistämään työtä palmuöljytuo-
tannon vastuullisuuden parantamiseksi. Palmuöljyn 
tuotannolla on merkittäviä vaikutuksia lasten ja per-
heiden hyvinvointiin.

Plantaasien työntekijöiden lapset jäävät usein koulun 
ja terveydenhuollon ulkopuolelle. Plantaaseilla esiintyy 
joskus lapsityötä ja työtehtävät saattavat vaarantaa 
raskaana olevien naisten sikiön kehityksen.

Leinon mukaan olot ovat parantuneet huomattavasti 
suurimmalla osalla niistä plantaaseista, jotka tuottavat 
palmuöljyä Eurooppaan myytäväksi. Monilla muilla plan-
taaseilla olot eivät ole kehittyneet samassa tahdissa.

– Kuluttajien vaatimuksilla ja edelläkävijäyritysten 
vapaaehtoisilla toimilla voidaan parantaa olosuhtei-
ta vain osassa viljelmistä. UNICEFin tavoite on, että 
kaikilla työntekijöillä perheineen on samat oikeudet ja 
siksi on tärkeää, että myös valtiot tekevät osuutensa, 
Leino toteaa.

Palmuöljyviljelmän työntekijöiden lapsia koulussa  
Länsi-Kalimantanilla, Ketapangin piirikunnassa Indonesiassa. 

Jotta koko ala huomioisi lapsen oikeudet paremmin, 
UNICEF pyrkii vaikuttamaan sekä Indonesian kansalli-
seen palmuöljyn sertifiointijärjestelmään että kansain-
väliseen sertifiointiin. Lisäksi UNICEF vaikuttaa suoraan 
palmuöljyä tuottavien yrityksien toimintatapoihin sekä 
palmuöljyn ostajayrityksiin, jotta ne edellyttäisivät 
tuottajayrityksiltä lapsen oikeuksien huomioimista. 

UNICEF tekee Indonesiassa yhteistyötä viiden 
palmuöljyn tuottajayrityksen kanssa ja auttaa niitä 
edistämään lapsen oikeuksien toteutumista omassa 
toiminnassaan. Yhdessä kehitettyjä hyviä käytäntöjä 
levitetään myöhemmin laajemmalle.

Suomessa Neste on merkittävä palmuöljyn ostaja. 
Kävimme Nesteen kanssa vuoropuhelua kannustaak-
semme sitä sisällyttämään lapsen oikeudet vastuul-
lisuustyöhönsä aiempaa perusteellisemmin. Neste 
huomioikin lapsen oikeudet ihmisoikeusperiaatteis-
saan, jotka julkaistiin vuonna 2017.

Tavoitteemme on saada aikaan pysyviä 

muutoksia sekä yhteiskuntien rakenteis-

sa että ihmisten asenteissa, jotta lapsen 

oikeudet toteutuisivat paremmin. Vaikutta-

mistyömme jakautuu kotimaan ja kansain-

väliseen vaikuttamiseen.

Kotimaan vaikuttamistyömme tavoite on 

edistää jokaisen Suomessa elävän lapsen 

oikeuksia. Työn painopisteet ovat julkishal-

linnon lapsiystävällisyys, lapsen oikeudet 

suomalaisissa kouluissa sekä haavoittu-

vassa asemassa olevien lasten oikeuksien 

edistäminen.

Kansainvälisen vaikuttamistyömme tavoite 

on vahvistaa lapsenoikeusnäkökulmaa Suo-

men kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikassa sekä 

vahvistaa kumppaniemme mahdollisuuksia 

edistää lapsen oikeuksien toteutumista 

omassa toiminnassaan. Työn painopisteet 

ovat tutkimukseen perustuva kehityspoliitti-

nen vaikuttamistyö, arvopohjaisen yritysyh-

teistyön ja kumppanuuksien rakentaminen 

kehitysongelmien ratkaisemiseksi sekä 

lapsen oikeudet huomioiva yritysvastuutyö.

Työmme osa-alueet
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Tutkimushanke pureutuu  
kehitysyhteistyön murrokseen

Yritykset halutaan yhä vahvemmin mukaan kehitysyh-
teistyöhön Suomessakin, sillä niiden uskotaan tuovan 
innovatiivisuutta, tehokkuutta ja uudenlaista osaamista 
monisyisten kehitysongelmien ratkaisuun. Samaan 
aikaan kauppapolitiikka ja kansalliset intressit ovat 
nousseet kehityspolitiikan rinnalle ja vaikuttavat siihen 
yhä enemmän.

Tutkimme tätä murrosta UniResearch-tutkimus-
hankkeessamme, jota rahoittaa Koneen Säätiö. Hanke 
keskittyy ymmärtämään yritysten ja kehitysyhteistyötä 
tekevien järjestöjen näkemyksiä ja kokemuksia yhteis-
työstä sekä sen vaikutuksista globaalien kehitystavoit-
teiden saavuttamiseen.

Julkaisimme vuonna 2017 hankkeen ensimmäisen 
tutkimusraportin, joka käsitteli suomalaisten pk-yritys-
ten näkökulmia ja valmiuksia osallistua kehitysyhteis-
työn tavoitteiden saavuttamiseen Suomen kehityspo-
liittisen linjauksen mukaisesti.

Tutkimus osoittaa, että kannattavan ja kasvuhakui-
sen kehitysmaaliiketoiminnan yhdistäminen kehitys-
yhteistyön tavoitteisiin on pk-yrityksille haastavaa.

Suomen kehityspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita 
ovat köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevien oikeuk-
sien edistäminen. Pk-yrityksille tämä on tutkimuksen 
mukaan hankalaa muun muassa siksi, että yritysten 
markkinakohteena ovat ennemmin keskitulotason kuin 
köyhimmät maat. Yritykset eivät myöskään nähneet it-
seään kehitysyhteistyötoimijoina eivätkä juurikaan tun-
nistaneet yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen kanssa.

Tutkimukseen haastatellut pk-yritykset tarjoavat 
ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä edistäviä 
tuotteita ja palveluita ja pyrkivät niiden avulla tarjoa-
maan ratkaisuja kehitysongelmiin. Muutoin yritysten 
liiketoiminnan tavoitteet eivät juuri kohtaa kehitysyh-
teistyön tavoitteita.

– Tutkimus osoittaa Suomen tarvitsevan linjauksen 
siitä, mitä yritysyhteistyöllä tavoitellaan ja mikä on 
yritysten rooli osana kehityspolitiikkaa silloin, kun yri-
tysten toimintaa tuetaan kehitysyhteistyömäärärahoilla, 
toteaa tutkimuksen johtaja, Suomen UNICEFin kan-
sainvälisen vaikuttamisen päällikkö Annika Launiala.

UniResearch-hankkeen tutkimustulosten julkaise-
minen jatkuu 2018–2019.

Pakolaislapset-kampanja herätti  
vilkasta keskustelua 

Toteutimme syksyllä 2017 Pakolaislapset-kampanjan, 
jonka tavoitteena oli herättää yhteiskunnallista kes-
kustelua pakolaisuudesta muistuttamalla 100 vuotta 
täyttävää Suomea sen omasta pakolaishistoriasta. 
Kampanjalla kerättiin varoja sotaa pakenevien syyria-
laislasten hyväksi.

Kampanja muistutti siitä, että sotien aikana sadat 
tuhannet suomalaiset joutuivat pakenemaan muun 
muassa Karjalasta ja Lapista, ja että talvi- ja jatkosodan 
aikana Suomesta siirrettiin lähes 80 000 lasta Ruotsiin, 
Tanskaan ja Norjaan toista maailmansotaa pakoon. 

Kampanjan sanansaattajina toimivat itärajalta jat-
kosotaa paennut Aira Samulin sekä Katri Helena, 
Hjallis Harkimo ja Jaakko Saariluoma, jotka kertoivat 
omien vanhempiensa pakotarinoita. Sanansaattajina 
toimivat myös Syyriasta Suomeen paennut Niroz Hazi 
sekä Somaliasta Suomeen paennut Wali Hashi. 

Kampanjalla haluttiin myös muistuttaa siitä, että 
suomalaiset saivat sotien jälkeisinä vaikeina vuosina  
apua kansainväliseltä yhteisöltä. Sotien jälkeen Suomi 
oli ainoa Pohjoismaa, jossa ruokaa ei ollut riittävästi. 
Lasten aliravitsemus oli yleistä erityisesti Itä- ja Poh-
jois-Suomessa sekä saaristossa. Monet kansanväliset 
organisaatiot lähettivät Suomelle humanitaarista apua. 
Eniten apua lähetettiin Ruotsista ja Yhdysvalloista, 
mutta myös kaukaisemmat maat, kuten Etelä-Afrikka 
ja Argentiina auttoivat Suomea. UNICEF tuki Suomen 
lapsia vuodesta 1947 vuoteen 1951 saakka. Apu no-
peutti Suomen nousua jaloilleen ja helpotti tilannetta 
silloin, kun se oli kaikkein vaikein.

Osana kampanjaa myönsimme Lapsen oikeuksien 
vaikuttaja –tunnustuksen Närpiön kunnalle esimerkil-
lisestä työstä pakolaisten kotouttajana.

Kampanja herätti Facebookissa vilkasta keskuste-
lua, ja sen aikana toteutettu Suomen UNICEFin Syy-
rian-matka sai huomattavaa näkyvyyttä valtakunnan 
mediassa. 

Finnish Relief Fundin tienvarsimainos New Yorkissa 
1940 vetosi suomalaispakolaisten puolesta.

Työmme osa-alueet

PRIVATE SECTOR AND DEVELOPMENT: 
FINNISH SMEs AS ACTORS CONTRIBUTING TO DEVELOPMENT?

Publications of the Finnish Committee for UNICEF 

UniResearch 1/2017
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"Havahduin siihen, 
miten samanlaisessa 
tilanteessa evakot 
ja nykypäivän 
pakolaiset ovat. 
He ovat joutuneet 
samalla tavalla 
lähtemään kotoa 
sotaa pakoon" 

– Katri Helena
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Lapsen oikeudet eivät toteudu ilman 

laajaa yhteistyötä – siksi tukijamme 

ja kumppanimme ovat työllemme 

elintärkeitä. Kutsumme jokaisen aikuisen 

ja lapsen rakentamaan kanssamme 

maailmaa, jossa lapsen oikeus 

arvokkaaseen ja turvalliseen  

elämään toteutuu.
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Tutustu   
tukijoihimme

3.
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Kuukausilahjoittaminen

Olen lasteni kanssa UNICEFin kuukausilahjoittaja.  
Pidän erityisen tärkeänä lasten tukemista, sekä lasten 
kasvattamista niin, että he oppivat tukemaan muita. 
Olen neljän teini-ikäisen lapsen yksinhuoltaja ja tyttä-
renpojan ylpeä isoäiti. Olen itse raivannut tieni laste-
ni kanssa välillä vaikeidenkin vuosien läpi – onneksi 
olosuhteet Suomessa ovat hyvät jopa vaikeassa tilan-
teessa olevalle. Soisin mielelläni, että kaikilla lapsilla ja 
lapsiperheillä olisi mahdollisuus saada tarvitsemaansa 
tukea ja apua. Toivon, että kasvatamme välittävää ja 
toisista huolehtivaa sukupolvea.

Auli Hirvensalo

Olen toiminut jo useamman vuoden kuukausilahjoitta-
jana ja se on pieni teko minulta, mutta mahdollisesti 
iso apu jollekin toiselle. Oman skidin saamisen jälkeen 
nämä asiat ovat useammin mielessä ja halu jeesata 
vain kasvanut. Olen asunut useassa maassa ympä-
ri Eurooppaa ja tajunnut kuinka Suomessa hommat 
rokkaa, mutta kaikkialla muualla se ei ole niin itses-
täänselvyys. Vähän rakkautta ja apua ympäriinsä, niin 
päivät paranee monella.

Roni Porokara

Tutustu tuki jo ih imme

Säännöllinen, toistuva lahjoittaminen on äärimmäisen tärkeää työllemme 
maailman lasten auttamiseksi. Mahtavat yli 87 000 kuukausilahjoittajaamme 
pitävät huolta kaikkein pienimmistä ja haavoittuvimmista lapsista, siellä 
missä apua eniten tarvitaan. 

UNICEF-kävely
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”Auttamisesta tulee hyvä mieli” 
Suomalaiset lapset ja nuoret ovat vajaan 20 vuoden 
aikana auttaneet satoja tuhansia ikätovereitaan kouluun 
Afrikan ja Aasian maissa. UNICEF-kävelyyn osallistuu 
vuosittain noin kolmannes Suomen alakoululaisista. 

Neljättä luokkaa käyvät helsinkiläiset siskokset Aada 
ja Emilia Mulari ovat nuoresta iästään huolimatta  
tottuneita UNICEF-kävelijöitä – he ovat kävelleet  
maailman lasten hyväksi jo kolmena vuonna. 

Mutta mitä se UNICEF-kävely oikeastaan tarkoittaa? 
– Siitä saa kuntoa, ja muut maat saa paljon rahaa, 

Kaisaniemen ala-astetta käyvä Aada tietää kertoa.
– On hyvä asia, kun voi auttaa muita pääsemään 

kouluun, Maatullin ala-astetta käyvä Emilia lisää. 
Joissakin kouluissa UNICEF-kävely taittuu hiihtä-

mällä, mutta Aadan ja Emilian kouluissa tapahtuma on 
hoitunut perinteiseen tapaan kävellen ja juosten. Ennen 
tapahtumaa oppilaat hankkivat lähipiiristään sponso-
reita, jotka lupaavat lahjoittaa valitsemansa summan 

jokaista oppilaan kävelemää kilometriä kohden. Aada 
ja Emilia saivat sponsoreiksi omat vanhemmat sekä 
isovanhempia. 

Aadan ja Emilian äidin Pirjetta Mularin mielestä 
UNICEF-kävely on avannut tyttärien silmät kehitys-
maiden haasteille. 

– Lapseni ymmärtävät avun kohteen hyvin, siitä on 
keskusteltu koulussa. Kävely on toisaalta yhteisöllinen 
ja mielekäs liikuntahetki, ja toisaalta sen avulla voi 
opettaa yhteiskunnallisia asioita, jopa maailmanpoli-
tiikkaa, Pirjetta Mulari sanoo. 

UNICEF-kävelyllä vuonna 2017 kerätyt varat ohjat-
tiin laadukkaan peruskoulutuksen kehittämiseen 13 
Afrikan maassa. 

Aada ja Emilia tienasivat viime vuonna kävelyllään 
yhteensä noin 40 euroa. Sillä UNICEF saa jo paljon 
aikaan, sillä esimerkiksi kouluvuosi lapsiystävällisessä 
koulussa Madagaskarilla maksaa 14 euroa. 

– Auttamisesta tulee muille hyvä mieli – ja itselle 
myös, Aada sanoo. 

”Jos en pääsisi kouluun, minulla ei olisi kavereita 
enkä osaisi laskea”, UNICEF-kävelyyn osallistunut 

Aada Mulari (oik.) sanoo. ”Eikä saisi isona kunnon 
ammattia”, Emilia Mulari lisää. Keskellä tyttäriensä 

kävelyä sponsoroinut äiti Pirjetta Mulari. 
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Sanoista teoiksi 

Muutama vuosi sitten turkulainen Reijo Suomi päätti 
testamentata osan omaisuudestaan UNICEFille. Reijo 
on toiminut pitkään UNICEFin vapaaehtoisena Turun 
paikallisryhmässä. Testamenttilahjoituksen tekeminen 
tutulle ja luotettavalle järjestölle tuntui luonnolliselta. 

– Halusin osaltani tehdä jotain, joka on todellista 
eikä vain puhetta. Testamenttilahjoitus on yksi tapa 
vaikuttaa siihen, minkälaisen jäljen maailmaan haluaa 
jättää, Reijo Suomi sanoo. 

Hän keskusteli asiasta etukäteen lastensa kanssa. 
Lapset tukevat isänsä päätöstä – ja ovat siitä ylpeitä. 

Kehitysmaatodellisuus tuli Reijolle tutuksi Nepalin 
matkalla, missä hänen vaimonsa tytär opetti paikallises-

Testamenttilahjoittaminen

sa kyläkoulussa englantia. Nepalissa Reijo myös näki, 
miten UNICEF auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevia lapsia. Matka teki mieheen syvän vaikutuksen, 
ja myötävaikutti testamenttilahjoituksen tekemiseen. 

Reijo uskoo, että testamenttilahjoitus ei ole lahja 
vain maailman lapsille vaan myös tuleville sukupolville. 

– Jos lahjoituksella voi auttaa naisia ja lapsia voi-
maan hyvin, voi koko perhekin hyvin. Näin se heijastuu 
koko ympäristöön auttaen suurempiakin yhteisöjä. Sillä 
tavalla maailmasta tulee parempi paikka jälkipolville, 
Reijo Suomi pohtii. 

Tutustu tuki jo ih imme

Perintö tuleville sukupolville 

Testamenttilahjoitus on mahdollisuus jättää perinnöksi 
parempi maailma kaikista heikoimmassa asemassa 
oleville lapsille. Suomen UNICEF sai ensimmäisen 
testamenttilahjoituksensa jo 30 vuotta sitten. Mark-
kinoinnin ja tietoisuuden kasvamisen myötä UNICEFia 
on viime vuosina muistettu testamenteissa aiempaa 
enemmän. Suomen UNICEFin viime vuonna teettämän 
tutkimuksen mukaan jo yli 30 prosenttia suomalaisista 
voisi harkita testamenttilahjoituksen tekemistä. 

Testamentin laatija voi itse määritellä, kuinka suu-
ren osan omaisuudestaan testamenttaa Suomen  
UNICEFille. Lahjoittaa voi koko omaisuuden tai vain 

Asianajaja auttaa testamentti- 
lahjoituksen teossa

Asianajaja Markus Bremer kuuluu UNICEFin vapaa-
ehtoisten asianajajien verkostoon. Asianajotoimisto 
Hannes Snellmanin osakas kollegoineen auttaa lah-
joittajia testamentin teossa veloituksetta, mikäli siihen 
sisältyy lahjoitus Suomen UNICEFille. Viime vuonna 
he auttoivat lukuisia lahjoittajia laatimaan testamen-
tin. Mikäli testamenttaajalla ei ole rintaperillisiä, voi 
lahjoittaa vaikka koko omaisuuden, muistuttaa Bremer. 

– On iso ja tärkeä päätös, mitä haluaa elämässään 
karttuneelle omaisuudelleen tapahtuvan. Autamme 
mielellämme, jos ihminen haluaa lahjoittaa UNICEFille 
testamentissaan ja sitä kautta antaa hyvien tekojen 
jatkua oman poismenon jälkeenkin, Bremer sanoo. 

Bremerin edustama asianajotoimisto on tehnyt 
pro bono -työtä UNICEFille jo vuosikymmenien ajan. 
Bremer toteaa maailman lasten auttamisen tuovan 
kaivattua tasapainoa asianajajan muuhun työhön. 

– UNICEF tekee maailmanlaajuisesti ainutlaatuista 
ja hienoa työtä lasten hyväksi. Arvostamme sitä, että 
saamme olla mukana omalla pienellä panoksellamme 
tukemassa tätä työtä.

osan siitä. UNICEFin asiantuntijat auttavat lahjoittajia 
testamenttilahjoittamiseen liittyvissä asioissa, ja lah-
joittajat saavat halutessaan yhteystiedot asianajajalle, 
joka auttaa laatimaan testamentin luottamuksellisesti 
ja maksutta. 

Testamenttilahjoitukset ovat tärkeitä, sillä ne ovat 
lupauksia auttaa maailman lapsia myös tulevaisuu-
dessa. Testamenttilahjoittajalle se on mahdollisuus 
auttaa omien arvojensa mukaan vielä senkin jälkeen, 
kun ei itse enää ole täällä – ja jättää omalta osaltaan 
perinnöksi parempi maailma. 

"Testamenttilahjoitus on yksi tapa vaikuttaa siihen, 
minkälaisen jäljen maailmaan haluaa jättää",  

Reijo Suomi sanoo.

Asianajaja Markus Bremer muistuttaa, että yleis-
hyödyllisenä yhdistyksenä Suomen UNICEFin ei 
tarvitse maksaa lahjoituksista perintöveroa.
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Suurlahjoittaminen

Näköalapaikka maailman lasten 
tilaan

Suurlahjoittajat auttavat UNICEFia saavuttamaan isoja 
edistysaskeleita työssä maailman lasten hyväksi. Koska 
UNICEF saa kaikki varansa lahjoituksina, suurlahjoitta-
jilla on tärkeä asema työn mahdollistajina.

Suurlahjoittajat voivat olla niin yksityishenkilöitä, 
perheitä, ryhmiä kuin säätiöitä. Yhteistä heille on halu 
saada aikaan pysyviä muutoksia tukemalla lasten ta-
savertaisia mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa. 
UNICEFin periaatteena on vahvistaa maiden omia jär-
jestelmiä niin, että ne pystyvät pitämään hyvää huolta 
lapsista.

Lahjoitusten kohdistaminen on mahdollista ja kus-
tannustehokasta vain, jos lahjoitus on riittävän suuri. 
Suurlahjoittajan kanssa kartoitetaan yhdessä sopivaa 
ohjelmaa, tai lahjoittaja voi tukea ohjelmia, joissa on 
sillä hetkellä valmiiksi rahoitusvajetta. Jotta UNICEF 
voisi tehdä työtä pitkäjänteisesti ja tehokkaasti, suur-
lahjoittajien toivotaan sitoutuvan oman ohjelmansa 
tukemiseen kolmeksi vuodeksi. 

Vuonna 2017 suurlahjoittajamme tukivat  
seuraavia ohjelmia:

Lastensuojelu Boliviassa
Lastensuojelu Vietnamissa
Lapsiystävällinen kunta -ohjelma Nepalissa
Vammaisten lasten koulutus Vietnamissa
Hätäapu: Afrikan nälkäkriisi ja Syyria

Tutustu tuki jo ih imme

 

Kolmen perheen voimin maailmaa 
muuttamassa
Hartwallin, Pauligin ja Ahlströmin perheet yhdistivät 
voimansa ja muodostivat suurlahjoittajaryhmän nimeltä 
HAPPY. Lyhenne tulee sanoista Hartwall-Ahlström- 
Paulig Perheet Yhdessä.  

HAPPY tukee UNICEFin vammaisten lasten koulu-
tusohjelmaa Vietnamissa. Vammaiset lapset ovat yksi 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä 
maassa. Noin puolet maan 1,3 miljoonasta vammai-
sesta lapsesta ei pääse lainkaan kouluun. 

Vietnamin valtio on sitoutunut vahvasti vammaisten 
oikeuksiin. Haasteena on politiikan ja käytännön välinen 
kuilu: vaikka lait ovat olemassa, vaatii vammaisten 
ihmisoikeuksien toteutuminen vielä työtä.

UNICEF tukee varhaista diagnosointia, jotta vam-
maisten lasten erityistarpeet havaitaan jo ensimmäisinä 
elinvuosina. Näin lasten on mahdollista saada tukea 
kasvuunsa ja kehitykseensä mahdollisimman aikaisin. 
Työtä tehdään niin kansallisella kuin kuntatasolla myös 
opettajien kouluttamiseksi, asenteiden muuttamiseksi 
ja vammaisten oman osallisuuden lisäämiseksi.

"HAPPY on kolmen perheen ja yhteensä 581  
perheenjäsenen kannanotto paremman ja tasavertai-
semman maailman rakentamiseen kestävin keinoin. 

Tuemme UNICEFin työtä, sillä haluamme nähdä 
investointimme tuottavan pysyviä tuloksia. Hallitus-
ten suorana kumppanina UNICEF – ja sitä kautta me 

– pääsemme mukaan vaikuttamaan yhteiskunnan 
kehitykseen. Tavoittelemamme pääoman tuotto on 

parempi ja oikeudenmukaisempi maailma.”

– HAPPY-ryhmä

Suurlahjoittajat

• voivat kohdentaa lahjoituksensa tiettyyn 
teemaan (terveys, koulutus, lasten-
suojelu, hätäapu) tai maantieteelliseen 
alueeseen/maahan

• rahoittavat vaikuttavia ja skaalautuvia 
ohjelmia ja saavat tuellaan aikaan mer-
kittäviä tuloksia, joista UNICEF raportoi 
heille säännöllisesti

• pääsevät vierailemaan paikan päällä ja 
näkemään itse, miten oma lahjoitus 
muuttaa maailmaa

• pääsevät osallistumaan UNICEFin mie-
lenkiintoisiin asiantuntijatilaisuuksiin ja 
saavat näköalapaikan maailman lasten 
tilaan. 

Marraskuussa joukko suomalaisia merkittäviä lah-
joittajia – kaksi yksityishenkilöä ja neljä säätiöiden 
edustajaa – pääsi vierailemaan UNICEFin Kööpen-
haminan hankintakeskuksessa osana kansainvälistä 
vierailijaryhmää.

Hankintakeskuksen yhteydessä sijaitsee myös 
UNICEFin keskusvarasto, joka on maailman suurin 
humanitaarisen avun varasto. Katastrofitilanteissa 
varastolta pystytään lähettämään 72 tunnin sisään 
hätäaputarvikkeita 200 000 ihmisen tarpeisiin.

Vierailijat tutustuivat niin UNICEFin maailmanlaa-
juiseen hankintaketjuun, tuotteisiin kuin innovaatio-
työhön. He pääsivät myös itse kokeilemaan avustus-
tarvikkeiden pakkaamista.

Hartwallin, Pauligin ja Ahlströmin perheet tukevat 
yhdessä UNICEFin työtä Vietnamin vammaisten 
lasten hyväksi. He tutustuivat marraskuussa vam-
maisten lasten asemaan ja tukemansa työn tuloksiin 
paikan päällä. Kuvassa Vladimira Therman, Joanna 
Danielsson ja Pia Alsi tutustuvat kuulovammaisten 
nuorten koulunkäyntiin Hanoissa. ©
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Yritykset

UNICEFilla on pitkä kokemus erilaisista kumppanuuksista yritysten kanssa. 
Suomen UNICEFissa yritysyhteistyömme tavoitteena on luoda tuloksia 
lapsille niin varainhankinnan kautta, vastuullista liiketoimintaa edistämällä, 
kuin hyödyntämällä yritysten osaamista kehitysongelmien ratkomisessa.

Yritysten investoinnit lapsen oikeuksiin ja tuleviin sukupolviin luovat 
myös edellytyksiä liiketoiminnalle - tuloksellinen kehitystyö tarkoittaa 
koulutettua ja tervettä työvoimaa sekä kuluttajia. Se vaikuttaa myös suoraan 
yhteiskuntien vakauteen ja rauhaan. 

Nokia edistää lasten terveyttä ja 
ravitsemusta Indonesiassa
Indonesian tuhannella asutulla saarella elää 89 miljoo-
naa lasta. Heistä kaksi kolmasosaa elää alle kahdella 
dollarilla päivässä, ja neljä sadasta lapsesta kuolee 
ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Nokia on tukenut 
vuoden 2017 alusta lähtien Indonesiassa pilottiohjel-
maa, jossa UNICEF ja Indonesian hallitus parantavat 
ja modernisoivat mobiiliteknologian avulla terveys-
palveluita erityisesti maan köyhimmillä asuinalueilla. 

– Nokia on ilolla mukana tukemassa UNICEFin työtä 
Indonesiassa, joka on sekä tärkeä markkina-alueem-
me että myös merkittävä vastuullisuushankkeidemme 
kohdemaa. Hanke myös tukee mainiosti kestävän ke-
hityksen visiotamme, toteaa Helena Baijars, Nokian 
Head of Community Investment.

Indonesian puhelinverkko kattaa myös syrjäseudut 
ja köyhällä väestöllä on kännyköitä käytössään, joten 
lähtökohdat mobiiliteknologiaa hyödyntävälle työlle 
olivat olemassa. UNICEFin mobiiliteknologiapilotti sai 
lisävauhtia siitä, kun hallitus pyysi UNICEFin apua roko-
tekampanjassa. Kampanjassa hyödynnettiin UNICEFin 
kehittämää mobiilisovellusta RapidPro’ta, jota jatkoke-

Tutustu tuki jo ih imme

hitettiin Indonesiaan sopivaksi. Sen avulla terveystyön-
tekijät ovat pystyneet identifioimaan haavoittuvimmat 
yhteisöt ja taloudet, keräämään potilastietoja sekä 
lähettämään muistutuksia tärkeistä tapahtumista kuten 
massarokotuksista. Sovellus myös mahdollistaa reaa-
liaikaisen tiedon jakamisen viranomaisten ja kentällä 
olevien terveydenhuollon työntekijöiden kesken. Näin 
viranomaiset pystyivät reaaliajassa seuraamaan, millä 
alueella rokotuskattavuus oli hyvä ja missä tarvittiin 
lisätyötä. 

Rokotekampanja tavoitti ennätysmäärän vanhempia, 
jotka toivat lapsensa rokotettaviksi. Kampanja oli Indo-
nesian suurin ja maailmanlaajuisesti toiseksi suurin, 
sen aikana rokotettiin yhteensä 35 miljoonaa lasta. 

– Arvostamme sitä, että UNICEF saa pitkäjänteisiä 
vaikuttavia tuloksia aikaiseksi maailmanlaajuisesti. 
Indonesian hankkeen kehitys on ollut jännittävää, ja 
innolla odotamme seuraavia askeleita. Tuntuu, että 
tässä on mahdollisuudet isoon vaikuttavuuteen ja hie-
noihin uusiin mahdollisuuksiin auttaa paikallisväestöä ja 
ehkä myös skaalata ohjelmasta saatuja oppeja muualle 
maailmaan, Baijars sanoo.

Pampers-Kesko -yhteistyöllä  
jäykkäkouristusta vastaan
K-ruokakaupat, Pampers ja UNICEF toteuttivat vuonna 
2017 rokotuskampanjan jo kymmenettä kertaa. Jokai-
sesta kampanja-aikana K-ruokakaupasta ostetusta Pam-
pers-tuotteesta K-ruokakaupat ja Pampers lahjoittivat 
yhdessä neljä rokotetta UNICEFin jäykkäkouristuksen 
vastaiseen ohjelmaan. Ohjelma pyrkii hävittämään 
vauvojen ja äitien jäykkäkouristuksen maailmasta.

Loka-joulukuussa K-ruokakaupoissa kerättiin varat 
lähes 800 000 jäykkäkouristusrokotteeseen.

– Haluamme antaa asiakkaillemme välineitä vas-
tuulliseen kuluttamiseen ja on ollut ilo huomata, että 
kampanja on kymmenvuotisen kumppanuuden aikana 
lähes koko ajan suositumpi, sanoo hankkeesta K-ryh-
mässä vastaava osto- ja myyntipäällikkö Katja Euro.

Bakteerin aiheuttama jäykkäkouristus on yksi vauvo-
jen yleisimmistä kuolinsyistä köyhissä maissa. Vauvat 
saavat tartunnan usein epähygieenisissä synnytysolois-
sa. Jäykkäkouristus on täysin ehkäistävissä rokotteella.

– Yksi Pampersin tärkeimmistä arvoista on huoleh-
timinen kaikkien vauvojen onnellisesta kehityksestä. 
Tämä pitää sisällään kaikki vauvat ympäri maailmaa  
– myös he, joilla ei ole pääsyä meidän tuotteidemme tai 
perusterveydenhuollon pariin. Tästä syystä UNICEFin 
kanssa tekemämme yhteistyö on meille erityisen ar-
vokas ja tärkeä, sanoo hankkeesta vastaava Pampersin 
Senior Assistant Brand Manager Miia Lahtinen. 

Maailmanlaajuisen rokotuskampanjan ansiosta yli 
100 miljoonaa äitiä lapsineen on saanut suojan  
jäykkäkouristusta vastaan.

UNICEFin RapidPro-mobiilisovelluksen 
asiantuntija ja indonesialainen äiti tutkivat 
terveyskampanjasta muistuttavaa teksti-
viestiä.  
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Vapaaehtoistyö

Tutustu tuki jo ih imme

UNICEFin arvot ja läpinäkyvyys tekivät  
vaikutuksen Tuusulan vapaaehtoisryhmän  
perustaneeseen Kaisu Räisäseen.    

Micke Rejström on tutustunut UNICEFin työhön 
Tšadissa ja Malawissa. Kuva Malawin matkalta 
vuodelta 2016. 

Tuumasta toimeen Tuusulassa
Tuusulassa asuva Kaisu Räisänen halusi viime vuonna 
liittyä UNICEFin vapaaehtoisryhmään, mutta totesi, 
ettei Keski-Uudellamaalla ollut ryhmää mihin liittyä. 
Se sai tomeran naisen ottamaan yhteyttä Suomen 
UNICEFin vapaaehtoistiimiin, jonka kannustuksesta 
Kaisu perusti Tuusulan vapaaehtoisryhmän yhdessä 
ystävänsä Pirjo Haatajan kanssa. Aiempaa kokemusta 
vapaaehtoistyöstä Kaisulle oli kertynyt Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton riveistä. 

– Aluksi oli pettymys huomata, ettei ihmisillä tuntu-
nut olevan aikaa UNICEFin vapaaehtoistyöhön, mutta 
sitten minusta tehtiin juttu paikallislehteen, jossa sa-
noin etsiväni vapaaehtoisia. Julkisuus pelasti tilanteen 
ja yhteydenottoja alkoi tulla. Nyt meillä on hyvä yhdek-
sän hengen ydintiimi kasassa, Kaisu kertoo ylpeänä. 

Tuoreessa vapaaehtoisporukassa riittää intoa ja luo-
vuutta ideoida uusia varainkeruutapoja. 

– Olemme kaikki visionäärejä ja ideoita lentelee 
jatkuvasti, Kaisu nauraa. 

Porukassa on ideoitu esimerkiksi uudenlaista tapaa 
osallistua Jano-keräykseen pyöräilemällä Tuusulan-jär-
ven ympäri. 

– Se toimisi hieman kuin UNICEF-kävely kouluissa, 
sponsoriksi voisi kysellä jotain vesipullo-firmaa. Ajatus 
lähti siitä, kun ihmiset sanoivat, että he eivät halua 
vain lahjoittaa vaan tehdä jotain lahjoituksen eteen ja 
mielellään koko perheen voimin. 

Vapaaehtoisryhmä aikoo myös kokeilla uutta ta-
paa rekrytoida Jano-kerääjiä. Ryhmä mietti, että kah-
den tunnin keräysvuoro saattaa tuntua ihmisistä liian 
pitkältä, joten nyt he houkuttelevat uusia kerääjiä  
esimerkiksi 15 minuutin keräysvuoroilla. 

Kahden teini-ikäisen ja puolitoistavuotiaan iltatäh-
den äidille UNICEF tuntui alusta lähtien luonnolliselta 
valinnalta. 

– Meillä on Suomessa loppupeleissä aika hyvin asiat 
verrattuna niihin maihin, missä lapsilla on äärimmäinen 
hätä. Se on syy, miksi haluan tehdä tätä työtä. UNICEF 
koskettaa arvoillaan ja läpinäkyvyydellään, joten oli 
itsestään selvää, että ryhdyn tukemaan UNICEFia. 

Pehmeiden arvojen levittäjä

Näyttelijä ja vuorovaikutuskouluttaja Mikael ”Micke”  
Rejström on ollut Suomen UNICEFin hyvän tahdon  
lähettiläs yli 20 vuoden ajan. Kun UNICEFilta 1990- 
luvun puolivälissä soitettiin ja pyydettiin toimintaan 
mukaan, ei Micke epäröinyt hetkeäkään. 

– Tietenkin innostuin ja suostuin heti, sehän oli 
kunnia-asia, hän muistelee nyt. 

Siitä lähtien Micke on vastannut aina yhtä pyyteet-
tömästi, kun UNICEF on kysynyt häntä mukaan edis-
tämään eri tavoin maailman lasten hyvinvointia. 

Vuonna 2017 Micke vieraili kouluissa kertomassa 
UNICEFin työstä ja spiikkasi UNICEFin kampanja- 
videoita ja mainoksia. Hän on myös kouluttanut  
UNICEFin feissareita ja asiakaspalvelijoita vuorovai-
kutustaidoissa. 

Lähettiläs-uransa aikana Micke on tutustunut  
UNICEFin työhön Tšadissa sekä Malawissa. Matkoilta 
hän on tuonut mukanaan Suomeen tarinoita ja kuvia, 
joita hyödyntää lähettilään roolissaan. Malawiin jäi 
puolestaan tyttären antama pehmolelu.

– 11-vuotias tyttäreni antoi pehmolelunsa ja sanoi, 
että anna se jollekin, joka tarvitsee sitä. Malawissa 

vierailimme UNICEFin tukemalla terveysklinikalla, jossa 
tapasin vuorokauden vanhan Promise-vauvan. Annoin 
pehmolelun hänelle. Kerron Promise-vauvasta aina 
kouluvierailuilla, ja toivon, että hän voi tänäkin päivänä 
UNICEFin avun ansiosta hyvin.

Vuonna 2017 Mickelle kertyi yli 40 kouluvierailua eli 
yli kolme koulua per kuukausi. Ruotsinkielisiä kouluja 
kiertävä Micke kertoo oppilaille UNICEFin työstä ja 
havainnollistaa esitystään Malawin kuvillaan.

– Lapset samaistuvat malawilaisten lasten tarinoi-
hin ja kuviin. Monet tulevat esityksen jälkeen vielä 
kyselemään lisää ja ilmoittavat haluavansa aikuisena 
UNICEFille töihin. Nämä kohtaamiset lasten kanssa 
jäävät ikuisesti mieleen. 

Mikä saa Micken jatkamaan vuodesta toiseen pal-
katonta hyvän tahdon lähettilään työtä? 

– Minä yksinkertaisesti voin paremmin, jos teen 
tätä työtä – se palkitsee, kun tietää, että voi auttaa. 
Lapset ovat aina syyttömiä tilanteisiin, joita joko ai-
kuiset tai luonnonmullistukset ovat aiheuttaneet. Sitä 
paitsi, kyllähän yhtä lasta auttamalla vaikuttaa kaikkeen, 
kun kaikki globaalissa maailmassa liittyy jollain tavalla 
toisiinsa. 
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Työn tulosten avoimuus ja varojen 

käytön läpinäkyvyys ovat UNICEFille 

tärkeitä. Lisää tietoa varojen käytöstä 

kohdemaittain ja ohjelmittain löytyy 

englanniksi osoitteesta open.unicef.org.

Suomen UNICEF voitti vuonna 2017 

PricewaterhouseCoopersin Avoin 

Raportti -kilpailun vuosikertomuksellaan 

sekä kokonaisviestinnällään. Meille on  

ilo kertoa työstämme yhtä kattavasti 

myös tänä vuonna.    

Hallituksen  
toimintakertomus

4.
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Taloudellinen kehitys

Yhdistyksen kokonaistuotto 2017 oli 27 miljoonaa euroa, kasvua 
edelliseen vuoteen kertyi 1,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 hä-
täavun osuus kokonaistuotosta oli 14 % (3,8 miljoonaa euroa). 
Vastaava luku 2016 oli 19 % (5 miljoonaa euroa). Hätäapu pois 
lukien kokonaistuotto kasvoi 12 %.

Varainhankinnan osuus vuoden 2017 kokonaistuotosta oli 
95,7 % (edellisvuonna 95,7%). Tiedotusmäärärahojen ja hanke-
tukien osuus kokonaistuotosta laski ja oli 1,3 % kokonaistuotosta 
(2,1 %). Yhdistystoiminnan osuus kokonaistuotosta laski hieman 
edellisestä vuodesta ja oli 0,8 % kokonaistuotosta (0,9 %). 

Tilitykset pääjärjestölle kasvoivat 4,3 % ja olivat 19 miljoo-
naa euroa (edellisvuonna 18,3 miljoonaa euroa). Tilityksistä 57 
% (63 %) kohdistui lastenrahastoon ja 43 % (37 %) UNICEFin 
korvamerkittyihin kansainvälisiin ohjelmiin. Näihin ohjelmiin 
sisältyy hätäapu, johon ohjattiin 19 % tilityksistä (24 %).

Varainhankinta

Varainhankintamme kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia. 
Keskityimme strategiamme mukaisesti vahvistamaan kuukausi-, 
testamentti ja suurlahjoittamista. Etenkin suurlahjoittamisen 
osalta vuosi oli ainutlaatuinen. Saimme useita merkittäviä lah-
joituksia ja keräsimme suurlahjoitusohjelmallamme yhteensä 
yli 5,6 miljoonaa euroa.

Testamenttikampanjoinnin pääajankohta oli jälleen syys-
kuussa. Laajan markkinoinnin lisäksi teimme kiertueen ja jal-
kauduimme vapaaehtoistemme avustuksella yhdeksälle paika-
kunnalle keskustelemaan ihmisten kanssa UNICEFin työstä ja 
testamenttiasioista. Samalla vahvistimme tuntuvasti työmme 
tukena olevaa vapaaehtoisten asianajajien verkostoa. Vuosittain 
tehtävä kysely testamenttilahjoittamisen tunnettuudesta osoitti, 
että asia on tullut tutummaksi ja että kampanjointimme on huo-
mattu. Ylitimme tavoitteemme testamenttioppaiden tilauksissa.

Kuukausilahjoittaminen kasvoi euroissa viisi prosenttia 
ja vuoden lopussa meillä oli 87 000 kuukausilahjoittajaa. Ym-
pärivuotinen katu- ja ovimarkkinointimme oli suurin uusien 
lahjoittajien hankintakanava. Maaliskuussa lähetettiin MTV3-ka-
navalla toinen UNICEF Live -ohjelmamme. Lisäksi toteutimme 
kaksi monikanavaista uushankintakampanjaa.

Arpajaisemme tekivät kolmatta vuotta peräkkäin ennätys-
tuloksen. Vetoomuksia postitettiin vuoden aikana kuudesti. 
Loppusyksyllä pilotoitu viestinnällisiä ja varainhankinnallisia 
tavoitteita yhdistänyt kampanja pakolaislasten puolesta ei 
tuottanut toivottua rahallista tulosta. Jäimme tavoitteestamme 
uusien lahjoittajien määrässä.

UNICEF-kävely sai jälleen opettajat ja oppilaat mukaan 
keräämään varoja liikkumalla. Aiempiin vuosiin verrattuna 
kouluvarainhankinnan tuotot tippuivat jonkin verran. Kiinteä osa 
kouluyhteistyötämme on ulkoministeriön rahoittama globaa-
likasvatus. Lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita käsittelevät luennot olivat suosittuja: kaksi 
UNICEF-esittelijäämme tavoitti vuoden aikana yhteensä noin 
50 000 oppilasta ja opiskelijaa ympäri Suomen.

Keväällä perustimme asiakaspalvelukeskuksemme yhtey-
teen telemarkkinointitiimin hoitamaan myynnillisiä ulossoittoja. 
Investointirahoitus kahdeksan hengen tiimille saatiin pääjärjes-
töltä. Nyt asiakaspalvelun ja telemarkkinoinnin henkilöstömäärä 
on 22 henkilöä, millä pyrimme hoitamaan lahjoittajien lisään-
tyneet yhteydenotot eri kanavista sekä mahdollistamaan bud-
jetoidun tuloskasvun. Viime vuonna hoidimme yhteensä noin 
70 000 lahjoittajakontaktia ja ylitimme suunnitellun tulouman.

Tehokkaan varainhankinnan mahdollistavat toimivat jär-
jestelmät. Vuoden aikana jatkoimme työtä asiakasrekisterin 
ja siihen liittyvien järjestelmien kehittämiseksi, lahjoittajien 
analysoimiseksi sekä paremman raportoinnin toteuttamiseksi. 
Aloitimme myös valmistautumisen EU:n tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksiin.

Yritysyhteistyö

Yritysvarainhankinnan tulos 2017 oli noin 1,4 miljoonaa euroa. 
Onnistuimme luomaan kasvua omien kumppanuuksiemme 
kautta, mutta vuosi sisälsi myös haasteita. Edellä mainittu va-
rainhankinnan ja viestinnän yhteinen Pakolaislapset-kampanja 
tuotti alle odotusten myös yrityksille suunnatussa joulukam-
panjassa. Lisenssiyhteistyön tulos laski merkittävästi edellis-
vuodesta markkinatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. 
Myös kansainvälisten kumppanuuksien tulojaon lainalaisuudet 
muuttuivat, mikä sekin vaikutti tulokseemme negatiivisesti.

YLaajensimme kumppanuuttamme Nokian kanssa sisäl-
tämään yhteistyötä Indonesian lisäksi Keniassa. Indonesiassa 
tehtävän yhteistyön tavoitteena on modernisoida maan terveys-
palveluita hyödyntämällä uutta teknologiaa. Nokia oli mukana 
mahdollistamassa valtavan, mobiiliteknologiaa hyödyntävän 
rokotekampanjan jalkautusta.

Vuoden aikana saavutimme jälleen erään pitkäaikaisen 
kumppanuuden virstanpylvään, kun paikallinen yhteistyö 
K-Ruokakauppojen ja Pampersin kanssa toteutettiin kymme-
nettä kertaa.

Haimme uutena avauksena jalansijaa suomalaisissa perhe-
yrityksissä. Hankenin kanssa tehtävän opiskelijatyön ansiosta 

saimme vahvistusta ajatukselle, että arvot ja yhteiskuntavastuu 
ovat perheyrityksissä erityisessä asemassa. Samaan teemaan 
linkittyi myös yhteistyömme kolmen perheen kanssa, joka 
huipentui YHDESSÄ -lahjoitushaasteeseen suomalaisille per-
heyrityksille ja niiden omistajille.

Kotimaan vaikuttamistyö

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa oli mukana 16 
erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Mallissa kunta sitou-
tuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, 
hallinnossa ja palveluissa. Malli sai hyvän arvion vaikuttavuu-
destaan Arvoliiton koordinoimassa Hyvän mitta -hankkeessa. 
Arvioinnissa todettiin, että malliin osallistuneissa kunnissa 
muun muassa lasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi tehtävä kehittämistyö nopeutui ja kunnan päättäjien 
ja virkamiesten ymmärrys lapsen oikeuksista laajeni. Arvioinnin 
toteutti Owal Group. Vuonna 2017 UNICEFin Lapsiystävällinen 
kunta -tunnustuksen sai viisi kuntaa. Lisäksi mallin hyvistä 
käytännöistä julkaistiin koonti.

UNICEF aloitti Lapsiystävällinen maakunta -kehittämishank-
keen kuuden tulevan maakunnan sekä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen kanssa. Hankkeessa UNICEF kouluttaa ja tukee 
maakuntia lapsenoikeusperustaisten hallinnon toimintatapojen 
käyttöönottamisessa ja laatii Lapsiystävällinen maakunta -oh-
jeistuksen. Hanke on osa hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman (LAPE) toteutusta. UNICEF on lisäksi jäsenenä 
LAPE-ohjelman ohjausryhmässä.

Aloitimme kaksivuotisen pilottihankkeen lapsenoikeus-
perustaisen koulun kehittämiseksi. Pilotin tarkoitus on ko-
keilla käytännössä toimintatapoja, joilla opetussuunnitelman 
lapsenoikeusperustaisuutta voidaan toteuttaa. Tarkoitus on 
myös kehittää uusia työkaluja lapsen oikeuksien edistämi-
seen kouluissa, kehittää lapsenoikeusperustaista koulumallia 
ja tutkia tämän mallin soveltuvuutta Suomeen. Pilotissa on 
mukana kaksi alakoulua Etelä-Suomesta. Teimme yhteistyötä 
opettajankoulutuksen ja koulujen henkilökunnan täydennys-
koulutuksen kehittämiseksi Koulu maailmaa muuttamaan sekä 
Demokratia- ja ihmisoikeudet opettajankoulutuksessa -hank-
keissa. Jatkoimme yhteistyötä THL:n kanssa kouluterveysky-
selyn tulosten jalkauttamiseksi.

Toimimme aktiivisesti monissa työryhmissä ja neuvottelu-
kunnissa, muun muassa lapsiasiainneuvottelukunnan varapu-
heenjohtajana. Osallistuimme lapsen oikeuksien sopimuksen 
järjestöraportin valmisteluun, jota Lastensuojelun Keskusliitto 

koordinoi. Laadimme vuoden aikana seitsemän lausuntoa ja 
kannanottoa sekä kaksi mielipidekirjoitusta. Lisäksi lähetimme 
keskeisille poliittisille päättäjille tietoa lapsista ja pakolaisuu-
desta sekä UNICEFin vaatimuksista UNICEF LIVE tv-kampanjan 
yhteydessä.

UNICEF lähetti kuntavaalien jälkeen kaikkien Suomen kun-
tien uusille luottamushenkilöille lapsen oikeus -perehdytysma-
teriaalipaketin suomeksi ja ruotsiksi. Ennen vaaleja kampan-
joimme sosiaalisessa mediassa muistuttaaksemme äänestäjiä 
kuntavaalien merkityksestä lapsen oikeuksien toteutumiselle. 
Osallistuimme myös lapsi- ja nuorisotoimijoiden yhteiseen 
Huoneentaulu-kampanjaan, jossa muistutettiin kunnanval-
tuutettujen tehtävästä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia 
ja osallisuutta. 

Kansainvälinen vaikuttamistyö

Suomen kehityspoliittisen keskustelun painopiste vuonna 
2017 keskittyi vahvasti suomalaisten yritysten viennin edis-
tämiseen kehittyvillä markkinoilla. Jatkoimme pitkäjänteistä 
vaikuttamistyötämme yritysten roolin selkeyttämiseksi osana 
kehityspoliittisia painopisteitä. Hyödynsimme Koneen Säätiön 
rahoituksella toteutettavan tutkimushankkeen tuloksia julkaise-
malla ensimmäisen pk-yrityksiä käsittelevän tutkimusraportin 
suosituksineen. Osallistuimme ulkoministeriön kansalaisyhteis-
kuntalinjauksen laatimiseen, Kepan vetämään yritysyhteistyön 
koordinaatiotyöryhmään sekä jatkoimme varapuheenjohtaja 
Finnish Water Forumin kehitysmaatyöryhmässä.

Teimme kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää vaikut-
tamistyötä muun muassa kestävän kehityksen toimikunnan 
varajäsenenä eri tilaisuuksissa sekä kansalaisjärjestöjen Agenda 
2030 -työryhmän kanssa. Edistimme lasten ja nuorten ym-
märrystä ja aktiivista toimijuutta kestävän kehityksen tavoit-
teista toteuttamalla edellisen vuoden tapaan videotyöpajan 
ulkoministeriön tuella. Vuonna 2017 veimme työpajan myös 
Tubecon-tapahtumaan. Nuorten sekä yhteistyökumppanimme 
tubettaja Roni Backmanin videoita katsottiin Facebookissa ja 
Youtube-kanavallamme noin 201 000 kertaa. 

Jatkoimme yritysvastuustrategiamme toteuttamista edis-
tääksemme lapsen oikeuksien toteutumista liiketoiminnassa. 
Suomen hallitus hyväksyi vuonna 2016 omistajapolitiikkaa 
koskevan periaatepäätöksen, joka asetti yritysvastuun val-
tionyhtiöiden perusarvoksi. Kannustimme valtioneuvoston 
kanslian (VNK) omistajaohjausyksikköä viemään tätä päätöstä 
käytäntöön, ja olimme alkuvuodesta 2017 aktiivisesti mukana 
VNK:n valtio-omisteisille yrityksille järjestetyssä tilaisuudessa, 
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jossa käsiteltiin erityisesti ihmisoikeusvastuuta. Kävimme pu-
humassa lapsen oikeuksista myös muissa avaintilaisuuksissa 
sekä kävimme keskusteluita useiden yritysten kanssa lapsen 
oikeuksien sisällyttämisestä niiden toimintaperiaatteisiin. Kes-
kustelujen ja ehdotustemme ansiosta esimerkiksi Neste huomioi 
lapsen oikeudet erinomaisesti viime syksynä julkaisemissaan 
ihmisoikeusperiaatteissa.

Teimme vaikuttamistyötä, jotta lapsenoikeusnäkökohdat 
huomioitaisiin kattavasti EU:n tietosuoja-asetuksen toteut-
tamisessa Suomessa. Osana tätä työtä saimme rahoitusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä lapsijärjestöjen (LSKL, MLL, 
PeLa) yhteishankkeeseen, joka kokoaa yhteen tietoa lasten ja 
nuorten yksityisyydensuojan kysymyksistä digitaalisessa maa-
ilmassa sekä laatii suosituksia eri kohderyhmille. Panostimme 
vuoden aikana entistä enemmän yritysvastuutyön viestin-
tään ja tuotimme ulkoministeriön tuella videoita ja artikkeleita 
yritysvastuuaiheista. Lisäksi tuimme UNICEFin työtä lapsen 
oikeuksien edistämiseksi palmuöljysektorilla lainaamalla yri-
tysvastuuasiantuntijamme neljäksi kuukaudeksi Indonesian 
maatoimistoon viemään tätä työtä eteenpäin.

Järjestimme Keniassa yhdessä ulkoministeriön ja UNICEFin 
Itä-Afrikan aluetoimiston kanssa tapahtuman jaetun arvon 
luomisesta. Siihen osallistui muun muassa kenialaisia ja suo-
malaisia yrityksiä. Tapahtuma oli jatkoa UNICEFin Suomessa 
vuonna 2015 järjestämälle globaalille innovaatiotapahtumalle. 
Hyödynsimme Keniassa toteutettua tapahtumaa uudenlaisen, 
jaettuun arvoon keskittyvän yrityskumppanuuden luomisessa 
Nokian ja UNICEFin Kenian maatoimiston kanssa. Nokia-kump-
panuus tukee vammaisille lapsille suunnatun opetusmateriaalin 
sisällöllistä kehittämistä ja digitalisointia sekä hyödyntää Nokian 
teknologiaa ja asiantuntemusta koulujen verkkoratkaisujen 
kehittämisessä.

UniWASH-hankkeemme eteni toiseen vaiheeseen (2017-
2018). Opiskelijoiden lupaavimpien konseptien testaamista 
jatkettiin hankkeen toisessa vaiheessa järjestö- ja yritysvetoi-
sesti. Tavoitteena on saada vettä säästävästä elefanttihanasta 
houkutteleva tuote markkinoille ja kehittää koulujen käymä-
läjätteen keräykseen ja hyötykäyttöön liiketoimintamalli, joka 
luo jätteen käsittelylle turvallisen ja taloudellisesti kestävän 
kierron. UNICEFin kumppaneina hankkeen toisessa vaiheessa 
ovat Water for People -järjestö, Biolan ja Eera.

Viestintä

Digikanavien rooli Suomen UNICEFin viestinnässä on merkit-
tävä, ja oman median kautta jaettu tieto järjestön toiminnasta 

tavoittaa päivittäin tuhansia ihmisiä. Käytämme sosiaalisen 
median kanavia määrätietoisesti vaikuttamiseen, uusien lah-
joittajien tavoittamiseen ja lahjoittajasuhteiden vahvistamiseen. 
Myös rekrytointien osalta omien kanavien merkitys on vuosi 
vuodelta kasvanut. 

Vuoden 2017 kesällä saavutettiin merkittävä rajapyykki, 
kun Suomen UNICEFin Facebook-yhteisö kasvoi yli 100 000 
seuraajan laajuiseksi ryhmäksi. Edistimme lapsen oikeuksien 
viestiä keskustelemalla aktiivisesti yhteisömme kanssa. Kes-
kustelu sosiaalisen median kanavissamme on niin vilkasta, 
että perustimme loppuvuodesta myös moderointiringin, jolla 
pilotoimme viikonloppupäivystystä. Suomen UNICEFin tapa 
hoitaa viestintää omissa digikanavissaan on saanut kiitosta 
julkisuudessa ja viestintäyksikkö vieraili useissa tilaisuuksissa 
luennoimassa toiminnastamme. 

Myös järjestön omia verkkosivuja kehitettiin aktiivisesti ja 
sivusto mobiilioptimoitiin. Kuukausilahjoittajia ja vapaaehtoisia 
palvelimme säännöllisillä uutiskirjeillä.

Vuoden lopussa toteutetun Pakolaislapset-kampanjan ta-
voitteena oli edistää pakolaislasten asemaa, herättää yhteis-
kunnallista keskustelua sekä kerätä varoja UNICEFin työhön 
syyrialaisten lasten hyväksi.

Kampanjaan ostettiin medianäkyvyyttä niin tv:ssä, radiossa 
kuin sosiaalisessa mediassa. Se poiki myös useita artikkeleita 
ja haastatteluja aikakauslehtiin. Kuluttajatutkimuksen mukaan 
kampanja sai noin kolmanneksen tutkimukseen haastatelluista 
pohtimaan pakolaisuutta ja lisäsi joka neljännen halua toimia 
pakolaisten puolesta.

Kampanja käynnistyi lapsen oikeuksien viikolla, jolloin 
julkaisimme kirjailijoiden tarinoita aiheesta pakolaislapsen 
koti. Tähän Jenni Haukion ideasta syntyneeseen Pieniä tari-
noita -kampanjaan osallistui yli 70 suomalaista kirjailijaa ja 
300 koululaista. Kirjailijoiden tekstit tavoittivat Facebookissa 
heidän omat yleisönsä ja saimme kouluista erinomaista palau-
tetta ajatuksia herättävästä, mutta silti helposta tavasta saada 
lapset kirjoittamaan. Lapsen oikeuksien päivää juhlistimme 
perinteisesti liputtamalla Facebookissa. Tämän vuotisessa ku-
vassa tummaihoinen tyttö viimeisteli palapeliä Suomen lipusta. 
Vuosittaisen Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksemme 
sai Närpiön kunta onnistuneesta pakolaisten integroimisesta.

Toimme Pakolaislapset-kampanjassa esille, että sotaa aika-
naan paenneet suomalaislapset olivat maan sisäisiä pakolaisia. 
Kampanjakasvoina toimivat Aira Samulin, Katri Helena, Hjallis 
Harkimo ja Jaakko Saariluoma, joiden jokaisen perhetaustasta 
löytyy sotaa paennut lähisukulainen.

Joulunalusviikolla keskityimme Syyrian pakolaislapsiin, 
ja raportoimme tilanteesta suoraan paikan päältä Homsista ja 
Hamasta. Koska pääsy maahan oli rajoitettua ja turvallisuusti-
lanne haastava, Suomen UNICEFin asiantuntijoiden haastattelut 
Syyriasta saavuttivat myös valtakunnallisen medianäkyvyyden.

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisverkostoomme kuuluu noin 2 000 vapaaehtoista, 
jotka toimivat aktiivisesti 39 paikkakunnalla ympäri Suomen.

Vapaaehtoisten keväinen Janokeräys toteutettiin jo 20. 
kerran, ja tuotot ohjattiin nälkäkriisistä kärsivien lasten autta-
miseen. Myös vapaaehtoisten joulumyynti on vahva perinne: 
UNICEF-kortit ovat tehneet järjestöämme tunnetuksi suomalai-
sissa kodeissa yli 50 vuoden ajan. Uutena vapaaehtoistoiminnan 
muotona otimme käyttöön paikallisille yrityksille suunnatun 
Askel UNICEFille -kävelyn.

Vapaaehtoisemme osallistuivat testamenttikampanjamme 
bussikiertueeseen ja veivät myös muiden kampanjoidemme 
viestiä eteenpäin omille paikkakunnilleen. Satoja UNICEF-nuk-
keja valmistui taitavien vapaaehtoisten toimesta, ja nukkeja 
esiteltiin muun muassa museoiden kanssa yhteistyössä to-
teutetuissa nukkenäyttelyissä Jyväskylässä ja Joensuussa. 
Paikallisia tapahtumia järjestettiin vuoden aikana kymmeniä, 
esimerkkeinä konsertti Syyrian lasten hyväksi Espoossa ja Tyhjä 
kulho -tapahtuma Helsinki Design Weekin aikana.

Suomen UNICEF osallistuu vuosittain Nenäpäivään, ja 
vapaaehtoisemme olivat mukana kerääjinä monilla paikkakun-
nilla. Isännöimme vuorollamme Nenäpäivän kuvausmatkan 
Ugandaan.

Tuimme vapaaehtoisten toimintaa kouluttamalla, tiedot-
tamalla ja tuottamalla ohjeistuksia ja tukimateriaaleja. Tärkein 
koulutustapahtumamme Syyspäivät kokosi lähes 100 vapaaeh-
toista Tuusulaan. Vapaaehtoisten varainhankinta tuotti vuoden 
aikana 660 000 euroa.

Hallinto 

Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekisteröity yhdis-
tys, jossa valtaa käyttävät henkilöjäsenet yleiskokouksen ja 
valitsemansa hallituksen kautta. Yhdistyksellä on yhteistyöso-
pimus YK:n lastenrahasto UNICEFin kanssa. Sopimus määrit-
telee hallinnon, taloudenhoidon ja raportoinnin periaatteet ja 
säätelee UNICEF -nimen ja -logon käyttöä. Yhdistys raportoi 
UNICEFille neljännesvuosittain. Yhdistyksen suojelija vuonna 
2017 oli rouva Jenni Haukio.

Vuosikokous ja jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 764 (2016 
lopussa 853). Järjestön ensisijainen tavoite on kasvattaa sään-
nöllisten tukijoiden määrää, ei jäsenmäärää. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17. toukokuuta Helsingis-
sä. Kokous hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen, 
vahvisti tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden hallitukselle. 

Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituksen uudeksi puheen-
johtajaksi Teija Andersenin sekä uusiksi hallituksen jäseniksi 
Lauri Järvilehdon, Risto Kuulasmaan, Nina Nordströmin ja 
Maarit Lamminmäen. Erovuorossa puheenjohtaja Antti Hei-
kinheimon lisäksi olivat Kirsti Lintonen ja Teppo Rantanen.

Hallitus

Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden hoitoa kos-
kevista linjauksista, periaatteista ja ohjesäännöistä sekä 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 jäsenet 17.5. asti: laamanni Antti Heikinheimo 
(pj), toimitusjohtaja Teija Andersen (vpj), asianajaja Hanna-Mari 
Manninen, suurlähettiläs emerita Kirsti Lintonen, partner Riitta 
Pollari, elinvoimajohtaja Teppo Rantanen, sosiaalineuvos Seppo 
Sauro ja KTM Kirsi Sormunen.

Hallituksen jäsenet 17.5. alkaen: toimitusjohtaja Teija Ander-
sen (pj), asianajaja Hanna-Mari Manninen (vpj), toimitusjohtaja 
Lauri Järvilehto, CEO & Co-founder Risto Kuulasmaa, vapaa-
ehtoisryhmien edustaja Maarit Lamminmäki, yksikönpäällikkö 
Nina Nordström, partner Riitta Pollari, sosiaalineuvos Seppo 
Sauro ja KTM Kirsi Sormunen.

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenistä 
kokouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan jäsentä. Hallituksen 
jäsenille ei maksettu palkkioita.

Vuoden 2017 aikana hallituksen käsiteltävänä oli vuosikellon 
mukaisten aiheiden lisäksi yhdistyksen nimitysvaliokunnan 
työjärjestyksen selkeyttäminen sekä yhdistyksen sääntöjen 
tarkentaminen, mistä hallitus teki ehdotuksen yhdistyksen 
vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Keskeisimpänä asiana vuo-
den 2017 hallitustyössä oli uuden 2018–2021 strategian laa-
dinta yhteistyössä toimivan johdon kanssa. Muita hallituksen 
käsittelemiä aiheita olivat kansallisten komiteoiden kulu- ja 
tilitysvertailu, riskiarviointi sekä henkilöstökysely. Hallitus otti 
käyttöön sopimuksen, jolla sen jäsenet sitoutuvat yhdistyksen 
vuonna 2016 laatimiin eettisiin periaatteisiin. Hallitus keskusteli 
myös audit-komitean perustamisesta.
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Johto ja henkilöstö

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, henkilöstöresursseista ja osaamisesta huolehtimi-
nen, pääjärjestö UNICEFin ja yhdistyksen välisen yhteistyösopi-
muksen noudattaminen sekä toiminnan raportointi hallitukselle. 
Yhdistyksen pääsihteerinä toimii Marja-Riitta Ketola.

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa 62 
(edellisvuonna 54) vakinaista työntekijää sekä 13 (edellisvuonna 
9) määräaikaista työntekijää ja projektitoimihenkilöä. Yhdistyk-
sessä työskenteli keskimäärin 44 face-to-face varainhankkijaa 
kuukaudessa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä henki-
lötyövuosina laskettuna oli 84. Yhdistyksen henkilöstökulut 
kasvoivat rekrytointien johdosta 11 % edellisvuoteen verrattuna. 

Hallinnolliset ja sisäiset tapahtumat

Hallinnon tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset edellytykset 
yhdistyksen ja kaikkien yksiköiden toiminnalle. Taloushallinnon 
painopisteenä oli vuoden 2017 aikana uusien hallinnon tietojär-
jestelmien käyttöönotto. Maksuliike- sekä ostolaskujärjestelmä 
uusittiin ja siirrettiin pilvipalveluympäristöön. Toimistojärjestel-
mien ja intranetin yhteisten toimintatapojen kehitystä jatkettiin 
hyödyntämällä muun muassa sähköisiä ryhmätyötiloja.

Yhdistyksen toimitilat uudistettiin vuoden 2017 aikana. 
Uudet sähköiset kalusteet ja monimuotoiset toimitilat mah-
dollistivat tilojen käytön tehostamisen. Pystyimme luopumaan 
osasta toimitilaa, vaikka henkilöstön määrä kasvoi.

Henkilöstöhallinto

Teimme syksyllä 2017 laajan strategialähtöisen henkilöstötut-
kimuksen ja identifioimme tärkeimmät kehityskohteet sekä 
teimme kehittämissuunnitelman. Muuttuva toimintaympäristö 
ja kilpailutilanne asettavat muutostarpeita toimintatapoihin, 
esimiestyöhön ja johtamiseen organisaatiossamme. Henki-
löstöhallinto on tärkeässä roolissa muutoksen edistäjänä ja 
mahdollistajana. Esimieskoulutukset ovat jatkuneet vuoden 2017 
aikana. Saimme loppuun kaksi vuotta kestäneen valmentavan 
johtajuuden valmennuskokonaisuuden. Uuden strategiamme 
jalkauttamiseen ja toteuttamiseen liittyen esimieskoulutuksien 
pääpaino tulee vuonna 2018 olemaan osaamisen johtamisessa. 
Tulemme päivittämään toimenkuvat sekä arvioimaan strategiset 
osaamisalueet koko henkilöstön osalta.

Riskien hallinta

Suomen UNICEFin riskienhallintaa ohjaavat hallituksen hy-
väksymät riskienhallintaperiaatteet. Periaatteissa määritellään 
riskienhallintapolitiikka ja -tavoitteet, riskienhallintaprosessi 
sekä vastuut ja raportointi. Vastuu riskienhallinnan käytännön 
toteuttamisesta on johtoryhmällä. Riskienhallinnan toteuttami-
seen osallistuu koko järjestö erityisesti toimintasuunnitelman ja 
strategian valmisteluvaiheessa. Laaja riskikartoitus toteutetaan 
kahdesti vuodessa, mutta riskiarviointi on keskeistä kaikessa 
päätöksenteossa. 

Yhdistyksessä käytetään yhteistä riskien arviointi- ja rapor-
tointimallia, jonka mukaan riskit jaetaan strategisiin, toimin-
nallisiin, taloudellisiin ja eettisiin riskeihin. Riskit priorisoidaan 
määrittelemällä riskin todennäköisyys ja riskin vaikutuksen 
merkittävyys sekä arvioimalla riskin mahdollisen toteutumisen 
seurauksia.

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Merkittävimpänä strategisena riskinä näemme maineeseen 
liittyvät riskit joko oman tai ulkopuolisen tahon virheen, huo-
limattomuuden, väärinkäytöksen tai muun toiminnan seu-
rauksena. Riskin mahdollisten vaikutusten minimoimiseksi 
olemme luoneet kattavan kriisinhallintasuunnitelman selkeine 
vastuineen ja säännöllisine harjoituksineen.

Uutena toiminnallisena riskinä olemme tunnistaneet ris-
kin, että toteutamme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia 
puutteellisesti. Riskin minimoimiseksi olemme käynnistäneet 
koko yhdistyksen kattavan tietosuojaprojektin, jonka avulla 
tunnistamme toimintamme ja prosessiemme muutostarpeet 
ja toteutamme ne.

Taloudellisista riskeistä merkittävimpänä pidämme lahjoit-
tajarekrytoinnin vaikeutumista sekä uusien lahjoittajien hankin-
nan kustannusten nousua. Tämä johtuu uusien maksutapojen 
kehittymisestä, kanavakohtaisten kustannusten noususta sekä 
lahjoittajien käyttäytymisen muutoksista. Pyrimme minimoi-
maan riskin vaikutukset tutkimalla lahjoittajakäyttäytymistä ja 
testaamalla jatkuvasti uusia toimintatapoja.

Olemme tunnistaneet merkittävimpänä eettisenä riskinä, 
että myös oma toimintamme saattaa vahingoittaa lasta. Pyrim-
me estämään riskin toteutumisen ohjeistamalla ja kouluttamalla 
henkilöstöä. Ohjeistamme myös kumppanimme.

Oman toiminnan vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Jalkautimme edellisvuonna laadittuja eettisiä periaatteita eri 
tavoin käytännön työhömme. Periaatteiden tarkoitus on edistää 
arvojemme – oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja rohkeus – to-
teutumista ja kaiken toimintamme eettisyyttä lapsia, lahjoittajia, 
henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Edistääksemme lapsenoikeusvastuun toteutumista yh-
teistyöyritystemme toiminnassa otimme käyttöön uudistetut 
sopimusdokumentit, jotka määrittelevät vaatimuksemme lapsen 
oikeuksien kunnioittamisesta. Tarkensimme vuoden aikana 
ohjeistuksia siitä, miten lapsen yksityisyydensuojaa ja muita 
oikeuksia kunnioitetaan viestinnässä. Ulkoinen ohjeistus pal-
velee niin toimittajia, kumppaneitamme kuin muita maailman 
lasten tilasta raportoivia tahoja. Lisäksi aloitimme henkilöstöl-
lemme Lapsen oikeudet työssäni -koulutukset, joista tulee osa 
vuosittaista koulutustarjontaa.

Ympäristövastuu

Tavoitteinamme ovat luonnonvarojen säästäminen sekä kestä-
vien kulutustapojen edistäminen. Työkaluna tähän käytämme 
WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaa. Uusi henkilökunta 
perehdytetään ympäristökäytäntöihimme, ja pidämme kerran 
vuodessa koko henkilöstölle Green Office -koulutuksen. 

Tavaroiden ja palveluiden hankinnassa noudatamme han-
kintaperiaatteita, jotka ohjaavat ympäristöystävällisempiin 
valintoihin. Suosimme tuotteita ja palveluita, joilla on ympä-
ristö- ja sosiaalisen vastuun merkintä tai sertifikaatti. Pyrimme 
myös minimoimaan hankintojen määrää ja olemme järjestäneet 
toimistolla tavaroiden kierrätystä.

Vuoden aikana toteutimme henkilökunnalle yhden kyselyn 
kulutustavoista ja kaksi työmatkakyselyä. Kulutustapamittarin 
tarkoituksena on opastaa työntekijää, miten omilla valinnoilla 
voi vaikuttaa ja toimia ympäristöystävällisemmin. Työmatka-
kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten työntekijät 
kulkevat päivittäiset työmatkansa ja kannustaa valitsemaan 
mahdollisimman ympäristöystävällinen matkustustapa.

Green Office -ympäristöindikaattorimme ovat lentomatkus-
tuksen ilmastopäästöt sekä sähkön- ja paperinkulutus ja niiden 
ympäristöpäästöt. Lentomatkustuksen ilmastopäästötiedot 
eivät olleet vielä saatavilla toimintakertomuksen valmistuessa. 
Paperinkulutus (riisiä/hlö) on laskenut 55 % vuodesta 2012. 
Sähkönkulutus (kWh/hlö) on laskenut 36 % vuodesta 2012. 

Paperinkulutus oli 2,4 riisiä/hlö vuonna 2017 (2,8 riisiä edel-
lisenä vuonna) ja sähkönkulutus 644 kWh/hlö (778 kWh/hlö 
edellisenä vuonna).

Voden 2018 näkymät

Vuosi 2018 on Suomen UNICEFin uuden nelivuotisen strategian 
ensimmäinen toteutusvuosi. Siirrymme yksikkö- ja toimintopoh-
jaisesta strategiasta kohdeyleisöstrategiaan, ja muutamme sa-
malla organisaatiorakenteemme tukemaan asiakaslähtöisyyttä. 
Olemme edelleen markkinajohtaja alallamme, ja muutoksella 
haluamme entisestään vahvistaa kykyämme saada aikaan 
tuloksia lapsille. Teemme aiempaa vahvemmin yhteistyötä 
sekä Suomen UNICEFin sisällä että kumppaneidemme kans-
sa, ja lisäämme panostusta tutkimukseen, läpinäkyvyyteen ja 
mitattavuuteen.

Vuonna 2017 varainhankintamme kasvoi viisi prosenttia, 
mikä osoitti, että investointimme asiakkuuksien hoitoon, testa-
menttilahjoittamiseen ja suurlahjoittajaohjelmaan ovat olleet 
oikeita ja tuottavat nyt vahvaa tulosta. Vuoden 2018 budjetissa 
investoinnit keskittyvät yritysyhteistyön, markkinoinnin ja di-
gitaalisuuden vahvistamiseen.

Seuraamme aktiivisesti markkinaa uusien, kuluttajia miel-
lyttävien maksutapojen löytämiseksi etenkin toistuvaan maksa-
miseen. Käteistä rahaa vastaanottavien paikkojen väheneminen 
hankaloittaa koulukampanjointiamme sekä vapaaehtoisten 
keräyksiä, ja haemme myös näihin aktiivisesti vaihtoehtoisia 
maksutapoja. Aloitimme valmistautumisen toukokuussa voi-
maan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen jo vuoden 2017 
aikana. Muuttuvat käytänteet tulevat vaikuttamaan kampan-
jointiimme ja etenkin markkinointiimme vuoden mittaan.

Kotimaan vaikuttamistyössä tuemme sitä, että viranomaiset 
panostavat erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin 
lapsiin. Jatkamme yhteistyötä valtionhallinnon kanssa, jotta 
hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on mah-
dollisimman kestävällä pohjalla erityisesti lapsivaikutusten arvi-
oinnin ja lapsibudjetoinnin osalta. Kehityskumppanuutemme 16 
kunnan kanssa Lapsiystävällinen kunta -mallissa jatkuu, minkä 
lisäksi tuemme lapsenoikeusperustaisen maakuntahallinnon 
kehittämistä.

Haavoittuvien ryhmien osalta turvapaikanhakija- ja pako-
laislapset ovat painopisteemme, ja julkaisemme maaliskuussa 
pohjoismaisen tutkimuksen turvapaikanhakijalasten oikeuksien 
toteutumisesta turvapaikkaprosessissa. Lisäksi pyrimme selvit-
tämään turvapaikanhakijalasten omia näkemyksiä oikeuksiensa 
toteutumisesta.
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Edistämme lapsenoikeusperustaisuutta ja lasten ihmis-
oikeuskasvatusta myös kouluissa. Lapsen oikeudet koulussa 
-pilotissa on mukana kaksi koulua.

Suomen valtion kehityspolitiikan murroksen myötä rahoitus 
UNICEFille on pysynyt alhaisella tasolla. Kehitämme vaikutta-
mistyötämme suhteessa ulkoministeriöön, jotta virkamiesten 
ja poliittisten päättäjien ymmärrys UNICEFin työstä lisääntyy 
ja luottamus työn tuloksellisuuteen vahvistuu.

Yritysvarainhankinnan painopisteenä pysyy nykyisten 
kumppanuuksien syventäminen sekä uusien isojen, monivuo-
tisten kumppanuuksien rakentaminen. Panostamme vahvasti 
myös yritysvastuutyöhön, jotta saamme yritykset toteutta-
maan lapsen oikeuksia liiketoiminnassaan. Lisäksi kutsumme 
yrityksiä mukaan ratkaisemaan lapsiin vaikuttavia globaaleja 

kehitysongelmia. Yritysyhteistyön kehittämistä tukevat niin 
Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke kuin ulkoministeriön 
rahoituksella toteutettavan UniWASH-hankkeen toinen vaihe.

Vaikka maailman lasten tila on pitkällä aikavälillä paran-
tunut merkittävästi, köyhyys ja pitkittyneet konfliktit uhkaavat 
hyvää kehitystä. Esimerkiksi lasten koulunkäyntiaste on jun-
nannut lähes vuosikymmenen paikallaan. Miljoonat lapset 
elävät monimutkaisten humanitaaristen kriisien vuoksi sietä-
mättömissä oloissa, samaan aikaan kun UNICEFin valtioilta 
saama perustyön rahoitus on laskenut jo vuosia. Siksi teemme 
omalta osaltamme kaikkemme pystyäksemme rahoittamaan 
perustyötä aiempaa enemmän ja tuottaaksemme tuloksia jo-
kaiselle lapselle.

Suomen UNICEFin rakenne 
31.12.2017

Toteutunut Toteutunut

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA

VARAINHANKINTA

Yksityisvarainhankinta

Tuotot 23 759 727,55 22 279 493,34

Markkinointituki 662 353,00 444 500,00

Välittömät kulut -2 285 550,63 -2 166 648,27

Välilliset kulut -2 570 799,88 -2 254 350,85
Yksityisvarainhankinta  
yhteensä 19 565 730,04 18 302 994,22

Yritysvarainhankinta

Tuotot yhteensä 1 392 350,83 1 575 616,23
Välittömät kulut -24 927,74 -40 303,78
Välilliset kulut -300 866,82 -281 361,58
Yritysvarainhankinta  
yhteensä 1 066 556,27 1 253 950,87

Vapaaehtoistoiminta
Tuotemyynti 112 027,00 140 647,65
Vapaaehtoistoiminnan 

tuotot 550 556,79    557 403,13
Tuotot yhteensä 662 583,79 698 050,78
Välittömät kulut -60 399,11 -73 860,01
Välilliset kulut -195 404,70 -205 480,46

Vapaaehtoistoiminta  
yhteensä 406 779,98 418 710,31

VARAINHANKINNAN  
KOKONAISTUOTTO 25 814 662,17 24 553 160,35

VARAINHANKINNAN  
NETTOTUOTTO 21 039 066,29 19 975 655,40

TILITYKSET

KOKONAISTILITYS -19 050 043,77 -18 274 087,01

YHDISTYKSEN OSUUS 1 989 022,52 1 701 568,39

Toteutunut Toteutunut

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

KOTIMAAN TOIMINTA

Vaikuttaminen ja viestintä

Tiedotusmäärärahat ja 
hanketuet 345 317,63 532 066,09

Vaikuttamisen ja  
viestinnän kulut -331 054,91 -524 053,83

Vaikuttamisen ja  
viestinnän välilliset kulut -1 206 891,07 -1 089 030,95

Vaikuttaminen ja viestintä 
yhteensä -1 192 628,35 -1 081 018,69

YHDISTYSTOIMINTA

Hallinto

Henkilöstökulut -3 989 179,11 -3 505 292,52
Poistot -130 487,49 -126 964,33
Muut yleishallinnon kulut -1 177 482,99 -1 043 794,47

Yleishallinto yhteensä -5 297 149,59 -4 676 051,32
Allokoitu yksiköille 4 354 182,50 3 934 631,44

Allokoimattomat hallintokulut -942 967,09 -741 419,88

Jäsentuotot
Yhdistyksen jäsentuotot 20 150,82 22 826,92
Yhdistyksen jäsenkulut -1 347,53 -3 244,62

Yhdistyksen jäsentuotot 
yhteensä 18 803,29 19 582,30

Kulujäämä -127 769,63 -101 287,88

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 37 849,63 11 267,88
Yleisavustukset 89 920,00 90 020,00

     

TILIKAUDEN  YLI / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00
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TASE

VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 85 575,32 196 071,84
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 71 856,86 7 104,65
Sijoitukset

Muut osakkeet ja  
osuudet 30 000,00 316 161,03

PYSYVÄT VASTAAVAT 187 432,18 519 337,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 91 949,20 115 373,43
Muut saamiset 7 951,70 6 980,74
Siirtosaamiset 245 776,03 534 517,10

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset 16 247 871,63 14 635 860,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 593 548,56 15 292 731,69

VASTAAVAA 16 780 980,74 15 812 069,21

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot

Vararahasto 1 276 736,83 1 276 736,83
Muut rahastot 169 314,79 169 314,79

Edellisten tilikausien  
ylijäämä 748,96 748,96
Tilikauden ylijäämä 0,00 0,00
OMA PÄÄOMA 1 446 800,58 1 446 800,58

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 65 928,28 55 215,91
Ostovelat 247 969,13 293 081,41
Velka UNICEFille 14 526 904,40 13 559 101,52
Muut velat 56 587,33 50 183,08
Siirtovelat 436 791,02 407 686,71

VIERAS PÄÄOMA 15 334 180,16 14 365 268,63

VASTATTAVAA 16 780 980,74 15 812 069,21

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

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

Käyttöomaisuus ja poistot 
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aktivoidut investoinnit on 
poistettu suunnitelman mukaan tasapoistoina kolmen, viiden tai seitsemän vuoden 
aikana.

Osakkeet ja osuudet 
Osakkeet- ja osuudet on arvostettu hankintamenoon. Testamenteilla ja lahjoituksina 
saadut noteeratut osakkeet arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Avustukset 
Ulkoministeriöltä, Koneen Säätiöltä sekä maakunnilta saatu tiedotus- ja hanketuki on 
esitetty tuloslaskelmassa vaikuttamis- ja viestintätoiminnan erässä ”Tiedotusmäärära-
hat hanketuet". Tiedotus- ja hanketukien käyttö on esitetty liitetiedoissa kohdassa 3.2 
Tiedotusmäärärahat ja hanketuet. Ulkoministeriön valtionavun yleisavustus on esitetty 
tuloslaskelmassa yhdistystoiminnan osiossa.

Kulujen kohdistusperiaatteet 
Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta "Hallinnon kulut" on kullekin toi-
minnanalalle kohdistettu yhteiskuluosuus toiminnanalan palkkojen suhteessa.

Kokonaistuotot ja -kulut 
Yhdistyksen varainhankinnan tuotot ja kulut on jaettu asiakasryhmittäin yksityisvarain-
hankintaan, yritysvarainhankintaan ja vapaaehtoistoimintaan. Lisenssi- ja kampan-
jatuotteiden 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 nettotulok-
sesta.

Tilitykset pääjärjestölle 
Tilitys pääjärjestölle UNICEFin lastenrahastoon sekä temaattisiin ja nimikko-ohjelmiin 
tehdään täysimääräisenä nettotuloksesta. Tilikauden tuloksesta tehtävä tilitys on 
taseessa velkana UNICEFille.

Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia 

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot2.

2.1. Kokonaistuotot ja -kulut 2017 2016

Kokonaistuotot
Varainhankinta 25 814 662,17 24 553 160,35
Yhdistystoiminta 20 150,82 22 826,92

Tiedotusmäärärahat ja  
hanketuet 345 317,63 532 066,09

Yleisavustukset 89 920,00 90 020,00
Tuki pääjärjestöltä 662 353,00 444 500,00
Sijoitustoiminta 37 849,63 11 267,88
Satunnaiset tuotot

Tuotot yhteensä 26 970 253,25 25 653 841,24

Kokonaiskulut 2017 2016
Varainhankinta 5 437 948,88 5 022 004,95
Tilitykset pääjärjestölle 19 050 043,77 18 274 087,01
Kotimaantoiminta 1 537 945,98 1 613 084,78
Yhdistystoiminta 813 827,13 617 033,51
Poistot 130 487,49 127 630,99

Kulut yhteensä 26 970 253,25 25 653 841,24
Tilikauden tulos 0,00 0,00
Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00

2.2. Tiedotusmäärärahat ja hanketuet
Hanke- ja tiedotusmäärärahat Määräraha Käytetty 2017
Ulkoministeriö:

kehitysviestintä ja -kasvatus  
tiedotusmääräraha 137 000,00 137 000,00
UniWASH-hanke 218 055,00 157 126,72

Koneen säätiö:
- UniResearch -tutkimushanke 27 890,91 27 890,91

Maakunnat:
- Lapsiystävällinen maakunta 
LAPE -hanke

24 300,00 24 300,00
Yhteensä 407 245,91 346 317,63
Siirtyy 2018 vuodelle 60 928,28

3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1. Aineettomat hyödykkeet 2017 2016
Menojäännös 1.1. 196 071,85 317 315,46
Lisäykset 0,00 0,00
Vähennykset 0,00 0,00
Menojäännös 31.12. 196 071,85 317 315,46
Poistot -110 496,53 -121 243,61
Menojäännös poistojen jälkeen 85 575,32 196 071,85

3.2. Koneet ja kalusto 2017 2016
Menojäännös 1.1. 7 104,65 8 800,44
Lisäykset 84 743,18 4 024,92
Vähennykset 0,00 0,00
Menojäännös 31.12. 91 847,83 12 825,36
Poistot -19 990,97 -5 720,71

Menojäännös poistojen jälkeen 71 856,86 7 104,65

3.3. Osakkeet ja osuudet 2017 2016
Muut osakkeet ja osuudet 1.1. 316 161,03 63 500,35
Lisäys/vähennys

Asunto Osakeyhtiöt  
- testamenttisaanto -284 157,77

Ylen Hyvä Säätiö -2 003,26
31.12. 30 000,00 316 161,03

3.5. Siirtosaamiset 2017 2016
Varainhankinnan saamiset 213 746,46 177 951,00
Yleishallinnon saamiset 32 029,57 356 566,10
Saamiset yhteensä 245 776,03 534 517,10

4. Taseen vastattavia koskevat tiedot

4.1. Oma pääoma 2017 2016
Vararahasto 1.1.  1 276 736,83 1 276 736,83
Ei muutoksia 31.12. 1 276 736,83 1 276 736,83

Muut rahastot /
Hallituksen toimintarahasto 1.1. 169 314,79 169 314,79
Ei muutoksia 31.12. 169 314,79 169 314,79

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 748,96 748,96
Vähennys / lisäys 0,00 0,00
31.12. 748,96 748,96
Tilikauden yli / alijäämä 0,00 0,00

4.2. Vieras pääoma
Lyhytaikainen 2017 2016

Velka Unicefille 1.1. 13 226 959,10 13 226 959,10
Tilitykset vuoden aikana -13 061 652,22 -13 061 652,22
Lisäys tilivuodelta 19 111 856,45 18 274 087,01

Ennakkotilitykset -4 986 980,65 -4 880 292,37

Tilitysvelka 31.12. 14 526 904,40 13 559 101,52

Siirtovelat
Vuosilomavelka 463 071,85 401 259,17
Muut siirtovelat 35 531,85 48 237,46
Siirtovelat 31.12. 498 603,70 407 686,71

5. LEASINGVASTUUT 2017 2016
Seuraavana vuonna maksettava 37 312,00 35 672,68
Myöhemmin maksettava 14 728,09 52 040,08
Leasingvastuut yhteensä 52 040,09 87 712,76
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6. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ
Henkilöstö tilivuoden päättyessä 2017 2016
Vakituinen henkilöstö 62 54
Projekti ja määräaikainen henkilöstö 13 9
Yhteensä 75 63

Henkilöstökulujen erittely 2017 2016
Palkat 3 055 691,26 2 642 342,20
Palkkiot 21 343,00 9 332,60
Eläkekulut 560 657,38 472 461,06
Muut lakisääteiset henkilösivukulut 57 441,57 102 695,75
Yhteensä 3 695 133,21 3 226 831,61

Palkat 2017 2016

Pääsihteerille maksetut palkat ja 
palkkiot 81 290,00 80 915,00
Hallituksen jäsenille maksetut 
palkkiot 0,00 0,00
Yhteensä 81 290,00 80 915,00

7. Tilintarkastajille maksettu 
palkkio 2017 2016
Palkkio lakisääteisistä  
palveluista 11 238,00 8 642,80

Palkkio muista palveluista 3 509,00 3 927,99

8. Tilitysinformaatio
Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning Process -sopimuk-
sen mukaan vuodelle 2017 sovittu tilitysprosentti on 73,5 prosenttia 
kokonaistuotosta. Kokonaistilitysprosentti oli sopimuksen mukainen  
73,8 prosenttia.

9. Varainhankinnan tuotot ja tilitykset                          2017 2016
Varainhankinta
Varainhankinnan bruttotuotto 25 814 662,17 24 553 160,35
Muutos edellisestä vuodesta 5,14 % 18,17 %
Kokonaistilitys 19 050 043,77 18 274 087,01
Muutos edellisestä vuodesta 4,25 % 23,59 %

Tilityskohteet 2016 2015
UNICEFin kansainväliset 
ohjelmat
Terveys 129 112,12
Koulutus 1 407 939,59
Sosiaalinen inkluusio 2 718 962,20
Hätäapu 3 577 361,74
Vesi- ja sanitaatio 180 000,00
Lapset ja Aids 238 000,00
Tilitykset UNICEFin  
kansainvälisiin ohjelmiin 
yhteensä 8 251 375,65 6 768 571,37
Osuus kokonaistilityksestä 43,31 % 37,04 %

UNICEFin lastenrahasto
Tilitykset lastenrahastoon 
yhteensä 10 798 668,12 11 505 515,64
Osuus kokonaistilityksestä 56,69 % 62,96 %

Kokonaistilitys 2016 19 050 043,77 18 274 087,01
Osuus varainhankinnasta 73,8 % 74,4 %

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Päiväkirja sähköinen tallenne 
Pääkirja sähköinen tallenne 
Ostoreskontra sähköinen tallenne 
Sidottu tasekirja paperitallenne

Tilikauden aikana käytetyt tositelajit:

Nimike Tositelaji Arkistointi
Hyvityslasku HL paperi
Käsilaskut KL paperi
Käteiskassa KA paperi
Myyntilaskut ML paperi / sähköinen
Myyntilaskut/alennuksen korjaus MLA paperi / sähköinen
Myyntisuoritukset MS paperi / sähköinen
Muistiotositteet MU paperi

Ostolaskut OL paperi / sähköinen
Oikaisutositteet OT paperi
Palkat PA paperi / sähköinen
Pehmeä paketti hyvityslaskut PH paperi
Pehmeä paketti laskut PP paperi
Pankkitositteet PT sähköinen
Paikallisryhmät TR paperi
Viitesuoritukset VS sähköinen

                             2016       2015        2014

M € % M € % M € % M € %

Varainhankinnan bruttotuotto 25,8 24,6 20,8 19,2

Keräyskulut 2,3  9 %  2,2 9 % 2,8 14 % 2,7 14 %

Yleiskulut 3,1 12 %  2,8 11 % 1,7 8 % 1,9 10 %

Kotimaantyö 1,4  5 %  1,3 5 % 1,1 5 % 1,4 7 %

Tilitykset UNICEFille 19,1 74 %  18,3 74 % 14,8 71 % 13,3 69 %

Tilikauden palkat ja palkkiot 3,1 12 %  2,7 11 % 2,6 13 % 2,4 13 %

Henkilöstön keskimääräinen 
lukumäärä*

     73 88 86

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. 2016 osa-aikaisten tuntien seurannan laskenta tarkentunut.

2017
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