Generalsekreteraren har ordet
År 2012 fick vi berätta många goda nyheter.
Dödligheten bland små barn har minskat med
nästan hälften på 20 år. Polio har utrotats så
gott som helt från jorden, allt fler flickor får gå
i skolan och hela 89 procent av människorna i
världen har tillgång till rent vatten.
En god nyhet är också att vi som stöd för de
finländska företagen lanserade internationella
principer som hjälper företagen att agera för
att förbättra barnens ställning både här hos
oss och ute i världen. Och det är en alldeles
utmärkt nyhet att vi hade helt fantastiskt många
månadsgivare vid slutet av året – över 77 000.
Antalet månadsgivare ökar jämnt år för år,
vilket är ett tecken på att människor bryr sig.
De goda nyheterna är resultatet av gemensamt
arbete och allas vår förtjänst. Ländernas
regeringar, organisationer, samfund, givare,
experter inom olika branscher och helt vanliga
människor har bidragit till arbetet för en bättre
värld.
Just det är UNICEFs styrka. Vi får olika aktörer
att arbeta tillsammans för att främja barnets
rättigheter. Jag vill rikta ett varmt tack till alla
som stöder oss. Tack för att ni arbetar med oss
för att skapa bestående förändringar för barn
överallt i världen.

Marja-Riitta Ketola
Generalsekreterare
Finlands UNICEF
© UNICEF / 2012 / Jussi Kivipuro
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DÄRFÖR BEHÖVS UNICEF
Hon föddes i ett av världens fattigaste länder. Men i själva verket gör det ingen skillnad var hon föddes,
eftersom det finns fattiga familjer överallt.
Hon överlevde trots att hennes mamma inte fick hjälp av någon barnmorska och mamman inte visste att
bröstmjölk är den bästa maten för den nyfödda. Hon klarade sig trots att hon insjuknade i diarré och 		
lunginflammation, och till och med malaria, som hon hade flera gånger.
Alla klarar sig inte. Varje år dör nästan 7 miljoner barn före sin femte födelsedag.
Nu är hon sex år, men liten för sin ålder. Det beror på den kontinuerliga undernäringen. Av samma orsak kan
hon bli tvungen att gå i skolan i kvällsskiftet. I en del länder får endast duktiga elever gå i skolan på dagen.
Vad drömmer hon om? Kanske om ett yrke och om ett eget hus. Kanske också om en möjlighet som skulle
hjälpa henne ur sin situation.
Hon vet ännu inte att alla inte vill henne väl. Och de som vill, saknar kanske möjligheter att hjälpa. Om hon blir
gravid i tonåren har hon en dubbelt så stor risk att dö under graviditeten eller vid förlossningen än en vuxen
kvinna. Hon skulle kunna vara flickan på bilden eller något annat barn – nästan var som helst i världen.
Barnen i den följande generationen behöver nödvändigtvis inte leva i en likadan värld. Det är möjligt att ändra
på saker.
Ett barn kan i de flesta fallen räddas till livet med förmånliga och enkla åtgärder. Det är just det som man gjort.
I fjol dog nästan hälften färre barn än för tjugo år sedan. Även antalet människor som saknar tillgång till rent
vatten har halverats i världen, och nästan lika stora framsteg har gjorts inom utbildningen. I dag börjar 83
procent av barnen i utvecklingsländerna i skolan.
Trots detta dör barn fortfarande i sjukdomar som enkelt skulle kunna förebyggas. Trots detta får många inte
gå i skolan eller får så dålig undervisning att de inte ens lär sig att läsa eller räkna.
Trots detta är 215 miljoner barn barnarbetare och cirka 1,2 miljoner blir offer för människohandel varje år. Trots
detta måste många barn vara rädda för saker som inget barn borde behöva vara rädd för.
Därför finns UNICEF.
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GODA NYHETER ÅR 2012

© UNICEF/MLIA2012-00524/Tanya Bindra

ETT STORT STEG MOT EN VÄRLD
UTAN POLIO
Polio är en sjukdom som medför 		
förlamning hos barn. Till all lycka 		
håller sjukdomen på att försvinna från
världskartan. I januari 2012 fick vi höra
en viktig glädjenyhet: Indien hade sitt
första hela år någonsin utan polio. År
2009 stod Indien fortfarande för hälften
av poliofallen i världen.
Arbetet för att bekämpa polio fortsatte
effektivt under hela året. I månadsskiftet mars/april vaccinerades cirka 111
miljoner barn under fem år i Väst- och
Centralafrika.
Denna kampanj som genomfördes i
tjugo länder var ett bevis på den globala
viljan att utrota polio. Vaccinationerna genomfördes med hjälp av flera
tiotusentals frivilliga som gick från dörr
till dörr för att vaccinera alla barn.
I fjol blev 429 miljoner barn över hela
världen vaccinerade mot polio.
Vi står nu närmare en värld helt fri från
polio än någonsin. År 1988 registrerades över 350 000 fall av polio – år 2012
registrerades endast 218 fall.
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BESTÅENDE FÖRÄNDRINGAR, 		
ÖVERALLT I VÄRLDEN, FÖR VARJE
BARN
UNICEF har under de senaste 66 åren påverkat miljarder barns liv. Vi gör vårt
bästa för att barnets rättigheter genomförs såväl ute i världen som hemma hos
oss i Finland.
VÅRT UPPDRAG
FN:s konvention om barnets rättigheter är det människorättsdokument som flest länder i världen har godkänt.
UNICEF har fått uppdraget att följa upp att konventionen också genomförs i praktiken. Som FN:s barnorganisation
har vi en unik ställning som samarbetspartner till regeringar och beslutsfattare. Genom att ändra på strukturerna
kan vi åstadkomma bestående förändringar som är flerfaldiga jämfört med de resurser som vi använder.
Vi planerar och genomför alla våra utvecklingsprogram i samarbete med ländernas regeringar, myndigheter,
internationella och nationella organisationer, bysamhällen, föräldrar och barn. Vi påverkar både attityderna och
lagstiftningen så att de grundläggande rättigheterna till hälsa, utbildning, jämlikhet och trygghet genomförs för
varje barn.
Vårt arbete börjar redan innan barnet föds och fortsätter fram tills barnet är vuxet och själv blir förälder. Som en
obunden FN-organisation har vi möjlighet att nå alla barn oavsett nationalitet, religion och politisk övertygelse.
UNICEF verkar i hela världen. Vi är närvarande i över 190 länder från Norden till Nordkorea och från Somalia till
Syrien. Vi är lika med 11 000 engagerade anställda, som tillsammans med våra partner och donatorer arbetar för
varje barns bästa. Varje dag, överallt.

DET VÄRSTA SCENARIOT UNDVEKS I
MATKRISEN I SAHEL
För ett år sen varnade UNICEF för att upp
till 1,1 miljoner barn hotades av allvarlig
undernäring i Sahelområdet, som drabbats
av torka. Barn som är allvarligt undernärda
dör nio gånger sannolikare än friska barn.
Även då undernäringen inte får en dödlig
utgång, lämnar den bestående spår eftersom
den påverkar barnets psykiska och fysiska
utveckling.
De värsta scenariot kunde dock undvikas
tack vare den snabba hjälpen. Hela 850 000
allvarligt undernärda barn fick livsviktig vård
i de nio länder som matkrisen drabbade.

ALLT FÄRRE BARN SMITTADES AV HIV
Kampen mot hiv/aids fortsatte med framgång. Enligt en undersökning som publicerades på världsaidsdagen den 1 december har
fallen av hiv-smitta hos barn minskat snabbt:
år 2009 fick cirka 430 000 barn hiv och år 2011
sammanlagt 330 00 barn.
Största delen av barnen får smittan av sin
mor i anslutning till förlossning eller amning.
Med hjälp av läkemedel minskar smittrisken
till under två procent.
När UNICEF och dess samarbetspartner
inledde den globala kampanjen Barnen och
aids år 2005, fick endast cirka tio procent av
de gravida mödrarna rätt behandling för att
förebygga smittan från mor till barn. För närvarande omfattar programmet cirka hälften
av alla hiv-positiva mödrar.

© UNICEF/MLIA2012-01062/Harandane Dicko
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SÅ HÄR ANVÄNDES MEDLEN

© UNICEF/NYHQ2012-1860/Bindra
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ÅR 2012 STÖDDE FINLANDS UNICEF VÄRLDENS BARN 		
MED 14,2 MILJONER EURO

SÅ HÄR ANVÄNDES MEDLEN:

24 %
4%

NÖDHJÄLP

8%

ARBETET I FINLAND

64 %

Länder med en nationell UNICEFkommitté (inklusive Finlands
UNICEF)
Länder i vilka UNICEF har utvecklingsprogram. Finlands UNICEF
stöder detta arbete via barnfonden
Länder som Finlands UNICEF
stöder via barnfonden och med ett
tematiskt eller eget program
Nödhjälpsobjekt som Finlands
UNICEF finansierar
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EGNA OCH TEMATISKA
PROGRAM

BARNFONDEN

14,2 mn w

© UNICEF/MLIA2012-00868/Bindra
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BARNFONDEN
Barnfonden är kärnan i UNICEFs arbete. Med dess medel genomförs långsiktiga
utvecklingsprogram som når de mest utsatta barnen överallt i världen.
Pengarna i barnfonden är inte bundna till ett bestämt land, tema eller projekt. Därför kan UNICEF styra
pengarna flexibelt just dit, där barnen behöver dem mest. På detta sätt kan vi planera och arbeta långsiktigt
även på sådana ställen som aldrig får uppmärksamhet i medierna.
© Laura Ahola / 2012 / Guatemala

ARBETET MOT UNDERNÄRING GER
RESULTAT I GUATEMALA
Skådespelaren Nicke Lignell reste
till Guatemala i oktober 2012 för att
bekanta sig med UNICEFs arbete.		
Han träffade bland annat 11 år gamla
Melany och hennes lillebror, den 6
månader gamla babyn Dilan.
Melany är mycket småväxt eftersom
hon lidit av kronisk undernäring i hela
sitt liv. Nu har Dilan fått en bättre start
i livet.
Familjen har kommit med i ett näringsprogram som får stöd av UNICEF.
I programmet informeras mödrar om
betydelsen av amning och ges råd om
barnets kost efter att amningen har
avslutats. Ungefär hälften av barnen i
Guatemala lider av undernäring, och i
Melanys hemtrakt är de ännu fler.
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Barnfonden är viktig också för främjandet av jämlikheten i sådana länder där växande ekonomiska siffror
döljer stor ojämlikhet bakom sig. De mest utsatta barnen behöver stöd oavsett var de råkat födas.
Hälften av medlen från barnfonden satsas på hälsa: vi sköter om att varje barn har tillgång till rent vatten,
tillräckligt med mat, vacciner och annan hälso- och sjukvård. Fonden har också en viktig roll i arbetet för att
ordna jämlik skolgång och jämlikt beskydd och bekämpa hiv/aids.
Geografiskt styrdes största delen av medlen från barnfonden år 2012 till Afrika och världens minst utvecklade
länder.

BARNEN I SIERRA LEONE FICK GRATIS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Wyah Koroma, 25, har just fött barn.
Babyn är frisk och sover. Vi är på sjukhuset
i Kenema i Sierra Leone.
För några år sedan skulle Wyah inte nödvändigtvis ha kommit till sjukhuset för att föda
eftersom hon inte skulle ha haft råd med det.
Nu garanterar Sierra Leone gratis hälso- och
sjukvård för gravida och ammande kvinnor
och för barn under fem år.
UNICEF hade en viktig roll vid planeringen
och genomförandet av reformen, som
uppkom på initiativ av presidenten.

© UNICEF/SRLA2011-0004/Olivier Asselin

13

EGNA OCH TEMATISKA PROGRAM
Stora donationer kan riktas till ett bestämt land, projekt eller tema. Finländare
stöder särskilt utbildning och hälsa.

© UNICEF/ Burkina Faso / 2012 / Kelley Lynch

DRÖMMAR BLIR VERKLIGHET
Siaka Diallo, som bor i Burkina Faso,
fick börja i skolan först när hon fyllt
16, då en barnvänlig skola öppnades
i hennes hemby Sokoro med stöd av
UNICEFs kampanj Schools for Africa.
I skolan finns en klass för unga som
inte bara får undervisning i läsning och
skrivning utan också yrkesutbildning.
Detta passar Siaka eftersom hon redan
länge drömt om att bli skräddare.
Fyrtio procent av de unga i Burkina
Faso har gått i grundskolan endast
sporadiskt eller inte alls eftersom de
varit tvungna att jobba i stället för att
gå i skola.
UNICEFs kampanj Schools for Africa,
som stöds av skolelever och företag i
Finland, hjälper Afrikas fattigaste länder
att utveckla sina grundskolsystem så
att alla barn får börja i skolan och även
gå ut den.
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Inriktning av medel är kostnadseffektivt endast om beloppet är stort. Därför kommer finansieringen av egna och
tematiska program i huvudsak från företag, stordonatorer eller andra parter som förbundit sig vid finansieringen.
År 2012 genomfördes program av detta slag i följande länder: Bolivia, Brasilien, Sydafrika, Indien, Kenya, Nepal,
Peru och Zambia.
Dessutom finansierar Finlands UNICEF två temaprogram där ett stort antal människor stöder samma tema. Våra
teman år 2012 var utbildning och arbetet mot hiv/aids. Medlen till temat Utbildning kom från kampanjer som
genomförs i skolorna, dvs. UNICEF-rundan och dagsverksinsamlingen (se sidan 26). Temat Hiv/aids finansierades
i sin tur i huvudsak genom att en del av månadsgivarna riktade sina gåvor till arbetet mot hiv/aids.
Utanför det egentliga stödet till egna eller tematiska program har Finlands UNICEF samarbetat med Aalto-universitetet, där man utvecklat innovationer för att förbättra livet för barn i Uganda.

VÄLKOMMEN TILL VÅRT HEM, VI HAR
FÅTT EN TOALETT!
Sapna, 15 år, bor med sin familj i byn
Haripur i Madhya Pradesh, Indien. Vad gäller
toaletter har byn levt på det traditionella
sättet – det vill säga utan toaletter. Man har
betraktat toaletten som någonting smutsigt,
och vem skulle vilja ha något sådant mitt i
hemmet? Men det vill man i dag, tack vare
Sapna och de övriga barnen i byn.
Sapnas skola är med i UNICEFs program för
vatten och sanitet, där barnen lär sig konkret
genom bland annat lekar och sånger vilken
betydelse hygienen har. Sina nya kunskaper och färdigheter lär eleverna ut till sina
syskon och föräldrar. Eftersom föräldrarna är
stolta över att barnen går i skola, är de
beredda att lära sig också själva. Även om
det också i Indien tar längre tid än ett par
dagar att övertala pappa att bygga en toalett.
Barnens ihärdighet leder ändå till resultat.
I Haripur har flera mammor och pappor
byggt en toalett och till och med ett tvättrum
i hemmet. Toaletten är skolelevernas största
stolthet. Samtidigt innebär det att hela
familjen är friskare och barnen kan gå i skola
då de inte är sjuka hela tiden. De toaletter
som byggts i skolorna – var sin för pojkar
och flickor – garanterar bland annat att
flickorna inte avbryter sin skolgång i onödan
när de kommer upp i tonåren.
I ett land där 600 miljoner människor lever
utan sanitetsteknik av något slag, kan man
göra under med en toalett, rent vatten och
tvål.
Programmet finansieras av Finlands
UNICEFs partner Eva Ahlströms stiftelse och
Lindström Oy.

© UNICEF/Intia/2012/Kirsi Haru
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VI UNDANRÖJER FÖRDOMAR
9 år gamla Madina (namnet är fingerat) går
i konstterapi i en dagklubb för hiv-positiva
barn som UNICEF stöder i Uzbekistans
huvudstad Tasjkent.
Klubben är en del av ett projekt där barnen
och deras familjer erbjuds psykosocialt stöd,
hälsotjänster och juridisk hjälp.

© UNICEF/NYHQ2011-1693/Giacomo Pirozzi

Hiv-positiva barn utsätts för en hel del
diskriminering som beror på brist på
information. I klubben får Madina leka och
lära sig sociala färdigheter utom räckhåll för
skarpa tungor. Projektet bedriver också
upplysningsarbete som undanröjer fördomar
om hiv.
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NÖDHJÄLP
År 2012 handlade nyheterna om krisområden främst om två platser: det hungersnödsdrabbade Sahel och inbördeskrigets Syrien. UNICEF hjälpte också barn i över
tvåhundra andra krissituationer som fick mycket mindre medieuppmärksamhet.
Vid katastrofer är UNICEFs uppdrag att hjälpa barnen att klara sig. Vi delar ut nödproviant och sköter om att barnen
får rent vatten, hälso- och sjukvård och skydd, och att de kan fortsätta att gå i skolan.
Eftersom vi genom våra landskontor ständigt är närvarande överallt i världen, kan vi agera genast. Vår lokalkännedom och våra nätverk är viktiga – och det är också våra fyra centrallager som kontinuerligt står i krisberedskap
(Köpenhamn, Dubai, Shanghai och Panama), därifrån nödartiklarna snabbt når rätt plats.
Arbetet görs tillsammans under samordning med landets regering och andra biståndsorganisationer efter
gällande behov och organisationernas expertis.
Nödhjälpen hjälper människorna komma över den värsta krisen. Under de senaste åren har vi börjat undersöka
hur verksamheten skulle kunna utvecklas på ett sådant sätt att lokala aktörer och hjälporganisationer tillsammans
kunde hjälpa samhällena att också förebygga kommande kriser. Med stöd av sin långa erfarenhet har UNICEF en
viktig roll i detta arbete.
År 2012 riktades nödhjälpsgåvorna av Finlands UNICEFs understödare till Sahel och Syrien. Dessutom redovisade
Finlands utrikesministerium 7 miljoner euro till internationella UNICEF för nödhjälpsarbete i Sahelområdet,
Pakistan, Haiti, Filippinerna, Centralafrika och Yemen.
Även om kriserna i Sahel och Syrien fick den största offentliga uppmärksamheten, fick ingen kris under 2012 en
sådan ställning i medierna att det skulle ha möjliggjort en stor nödhjälpsinsamling.
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© UNICEF/Syrian/2012/Alessio Romenzi

SIDIAHMED ORKAR LEKA IGEN
December 2012 på sjukhuset i Kaedi i Mauretanien. Fatimatou nynnar sakta och vaggar nio
månader gamla Sidiahmed i famnen. Sidiahmed jollrar och ler mot sin mamma. Det är
uppenbart att båda mår bra.
För en månad sedan var allt annorlunda.
”Min son lekte inte. Han ville inte amma, och
slutligen rörde han inte på sig. Jag var mycket
orolig och kunde inte göra annat än gråta”, 		
berättar den unga modern.
Mauretanien ligger i Sahelområdet i Afrika, där
torkan och stigande matpriser försatte över en
miljon barn i livsfara år 2012. ”Vi hade inget att
äta”, minns Fatimatou.
Slutligen gick Fatimatous bror med mamman
och barnet till en näringscentral som UNICEF
stöder. På centralen togs de emot av den lokala
vårdaren Mari. ”Hon berättade för mig att min
son var undernärd och därför var svag, men att
han skulle få vård och bli helt återställd. Det var
en stor lättnad”, berättar Fatimatou.
Mor och son började besöka näringscentralen
regelbundet. På centralen mäts och vägs de
undernärda barnen, och de får näringstillskott
och läkemedel. Dessutom får mödrarna råd om
hälsa, hygien och rätt kost.
I anslutning till centralen finns ett tält med
leksaker. Fatimatou sitter leende på tältets golv
och räcker en leksaksgitarr till Sidiahmed.
Pojken svänger med gitarren och blir glad när
han får den att spela.
”När ett barn leker och stojar, får det också aptit.
Och ett barn som äter bra är ett lyckligt barn.
Och ett lyckligt barn vill också leka och röra på
sig. Jag tycker att det är mycket viktigt att ett
barn leker”, förklarar Fatimatou.
I dag vågar hon redan tänka på framtiden. 		
”Jag hoppas att Sidiahmed förblir frisk”, säger
hon och följer med blicken sin son som kryper
på golvet. ”Jag vill att han ska få gå i skola. Jag
hoppas att han blir en framgångsrik och bra
man.”

©UNICEF/Mauritania/2012/Kurzen
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PROGRAMARBETET I FINLAND
När Finlands barn behövde hjälp åren 1947–1951, gav UNICEF dem det. I dag
främjar vårt programarbete i Finland barnens jämlikhet och delaktighet.
Det finns luckor i genomförandet av barnets rättigheter även i Finland. Jämlikhet och delaktighet är särskilda
utmaningar för oss.
© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä

År 2012 fäste vi särskild uppmärksamhet
vid välmåendet i skolan, som FN:s kommitté för barnets rättigheter uppmanat
Finland att undersöka.
Vi utmanade Undervisnings- och kulturministeriet att finansiera en undersökning om ämnet och samordnade genomförandet och publiceringen av den på ett
expertseminarium inför internationella
Barnkonventionens dag.
Undersökningen Hyvä, paha koulu kouluhyvinvointia hakemassa (Den
goda, onda skolan – på spaning efter
välmående i skolan) rekommenderar att
elevernas möjligheter till deltagande
utvecklas och att undervisningsmetoderna och lärostoffet utvecklas så att varje
elev känner glädje och får framgång
upplevelser av att lära sig.
Även vår årliga utmärkelse Förespråkare
för barnets rättigheter beviljades till en
aktör som främjat välmåendet i skolan.
Nomineringskommittén, som består
av experter, utsåg alla skolbiträden och
-assistenter i vårt land till mottagare av
utmärkelsen.
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Utmärkelsen överräcktes till representanter för yrkeskåren av vår beskyddare,
Republikens presidents gemål Jenni
Haukio.

Med delaktighet avses barnets rätt att få information på ett sätt som han eller hon kan förstå och att påverka i
ärenden som gäller barnet. Med jämlikhet avses att varje barn har samma rättigheter att växa upp och utvecklas
i en trygg miljö där barnet är uppskattat. Jämlikhet omfattar ett förbud mot diskriminering: inget barn får
diskrimineras på grund av barnets eller dess föräldrars utseende, härstamning, åsikter eller andra egenskaper.
UNICEFs mål är att skapa bestående förändringar i samhällets strukturer och människornas attityder. Vi arbetar
för att påverka opinionerna bland myndigheter och beslutsfattare för att lagar och praxis och användningen av
statens medel ska utfalla till barnets bästa. Vi strävar också efter att ändra på medborgarnas attityder genom att
sprida information och genomföra kampanjer för barnets rättigheter.
Dessutom genomför vi pilotprojekt som syftar till att skapa verksamhetsmodeller som främjar barnets 		
rättigheter.
År 2012 arbetade vi bl.a. med följande projekt:
Projektet Den barnvänliga kommunen, som var riktad till kommunerna. I pilotskedet hade vi Tavastehus stad
som partner. Vi utvidgar projektet från början av 2014.
Projektet Barnets rättigheter funktionellt!, ett organisationssamarbetsprojekt som är riktat till fostrare och som
utvecklar ett för Finlands omständigheter lämpat sätt att lära ut barnets rättigheter med funktionella 		
undervisningsmetoder.
Skolbesök av romska unga, om vilka du kan läsa mer här intill.
Mer information finns på adressen www.unicef.fi/tyomme_suomessa

©UNICEF/ 2013 / Martti Penttilä

ALLA BARN OCH UNGA HAR RÄTT
ATT SLIPPA BLI DISKRIMINERADE
”Nu när jag sett er här i vår skola flera
gånger märker jag att jag tänker på
romer på ett annat sätt. När jag såg en
romsk kvinna i butiken i går såg jag
ingen hög av sammetstyg. Jag såg en
kvinna.” Den här responsen fick vi av
en anställd på skolan på vårt projekt
som inleddes i mars 2012.

I projektet Skolbesök av romska unga
besöker personer med romsk bakgrund
skolor för att berätta om livet som
rom i Finland och om romska seder
och bruk. Projektet ökar kunskaperna
om den romska kulturen och minskar
därigenom fördomarna och diskrimineringen. Samtidigt får de unga projektarbetarna resurser och livskontroll
genom utbildning och regelbunden
arbetshandledning.

På bilden besöker Tamara Lindgren
Kulosaaren yhteiskoulu i mars 2013.
Utöver de romska skolbesöken ordnade vi år 2012 UNICEF-föreläsningar för
omkring 6 000 elever och etablerade
kontakter med lärarutbildningsanstalter
och lärare.
© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä
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SÅ HÄR SAMLADES MEDLEN IN

© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä
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Vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Vi är en av Finlands ledande 		
organisationer som bedriver medelanskaffning.

MEDELANSKAFFNING*

År 2012 samlade vi in

85 %

6%

85 % GÅVOR AV
PRIVATPERSONER**

FÖRSÄLJNING
AV UNICEFPRODUKTER

9%

FÖRETAGSSAMARBETE

18,5 mn euro
Finländarna tillhörde världens flitigaste UNICEF-givare. Ett hjärtligt tack – ni har
åstadkommit bestående förändringar för barn överallt i världen.

*Utrikesministeriet och Undervisnings- och 		
kulturministeriet stödde arbetet i Finland med
ytterligare 242 000 euro.
**Månadsgåvor 58 %, skolkampanjer 7 %,
insamlingen Törst 1 %, övriga 9 %

KOSTNADERNAS ANDEL
BRUTTOTUOTOSTA

23 %

INSAMLINGS- OCH
FÖRVALTNINGSKOSTNADER**

UTVECKLING AV MEDELANSKAFFNINGEN
milljoner €
20

FINLÄNDARNAS STÖD TILL UNICEF
6€

15
4€

**Inklusive insamlingskostnader 14 %
***Till programarbete i Finland 6 %
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2008

2009

2010

2011

Försäljning

Andra privata gåvor

Företag

Månadsgåvor

2012

NORGE

DANMARK

FINLAND

ANDORRA

0€

SVERIGE

0

HOLLAND

2€

5

SCHEIZ

TILL UNICEFs
ARBETE***

ISLAND

77 %

LUXEMBURG

10

euro/invånare

FÖRTROENDE ÄR VÅRT VIKTIGASTE
VERKTYG
Fältet för medelanskaffning har förändrats
under de senaste åren. Internet och de
sociala medierna har skapat nya former av
internationella kampanjer, och antalet
aktörer som bedriver medelanskaffning
har ökat.
Det är viktigt att de etablerade, ansvarsfullt
agerande organisationerna samarbetar så
att givarna också i framtiden kan vara säkra
på att hjälpen går fram och att verksamheten
är etiskt hållbar. Detta försöker man uppnå
bland annat genom att göra förfaringssätten
enhetligare och betona betydelsen av
transparent rapportering.
Finlands UNICEFs kostnadsprocent år 2012
var 23. Detta betyder att 77 cent av varje euro
som vi samlade in användes i UNICEFs programarbete för världens barn.*
Finlands UNICEFs bokföring revideras av PriceWaterhouseCoopers. Även internationella
UNICEFs bokföring revideras av utomstående, och både boksluten och bedömningarna
av verksamhetens resultat är offentliga.

Mer information finns på adressen
www.unicef.fi/tietoa-taloudesta

*) I bruttointäkterna ingår inte finska
Utrikesministeriets stöd till internationella UNICEF. År 2012 var dess storlek
cirka 32 miljoner euro.
© UNICEF/BANA2012-01759/Ahsan Khan
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GÅVOR FRÅN PRIVATPERSONER
Den överlägset största delen av de medel som vi samlar in kommer från privatpersoner.
År 2012 visade att världens barn har en plats i finländarnas hjärtan även under ekonomiskt
osäkra tider.
MÅNADSGÅVOR
Nästan 60 procent av alla medel som vi samlade in år 2012 härrörde från månadsgåvor. I slutet av året hade vi 77 300
månadsgivare, dvs. 1,4 procent av alla finländare. Månadsgåvan är det kostnadseffektivaste sättet att ge gåvor för
UNICEFs arbete.
Nya månadsgivare fick vi särskilt till följd av tv-program, då kanalen MTV3 tillägnade UNICEF ett avsnitt av sina mest
populära underhållningsprogram – Putous och Tanssii Tähtien kanssa. En annan viktig metod för rekrytering av 		
månadsgivare var gatumarknadsföring.
”Här i Finland betraktas skolgången som
en tråkig skyldighet. På andra håll är det
ett eftertraktat privilegium. Redan med
en liten månadsgåva kan man uppfylla
denna dröm för flera barn
på något håll i världen. Varför skulle jag
då inte vara månadsgivare?”

Månadsgivare
Anna-Maija Saikku
rektor, Vesanto

Anna-Maija har varit månadsgivare
sedan 2003, då hennes 6-åriga dotter
fick henne att gå med.

TÖRST-VECKORNA
UNICEF ordnar varje vår en kampanj som heter Törst för att samla in engångsgåvor till världens barn. Under Törstveckorna, som ordnades inför första maj, samlades in sammanlagt 230 000 euro för att underlätta krisen till följd av
torkan i Sahelområdet i Afrika. I Törst-insamlingen ingick en bössinsamling som genomfördes av 38 frivilliga 		
UNICEF-grupper, samt en restauranginsamling. I restauranginsamlingen, som nu ordnades för fjärde gången, deltog
över 400 restauranger och kaféer tillsammans med sina kunder.

SKOLKAMPANJER
Våra skolkampanjer, dvs. UNICEF-rundan och Dagsverksinsamlingen, erbjuder barn och unga ett konkret sätt att hjälpa
världens barn. Lärarna får aktivitetsbaserat material för internationell fostran.
År 2012 samlade skoleleverna in medel för kampanjen Schools for Africa, som hjälper barn att få gå i skola i elva av de
fattigaste länderna i Afrika.
I skolkampanjerna deltog nästan 1 000 skolor och 200 000 elever – omkring en tredjedel av grundskolorna och 		
gymnasierna i vårt land. Intäkterna var 1,2 miljoner euro. Beloppet är så stort att det räcker exempelvis för att 120 000
barn i Moçambique ska få gå i skola i ett års tid.

ANDRA SÄTT ATT DONERA
En stor del av finländarna ger regelbundet engångsgåvor till UNICEF. Det är också möjligt att komma ihåg världens barn
med ett testamente. Dessutom erbjuder UNICEF-staden, som utses varje år, många olika sätt att delta. Tavastehus var
UNICEF-stad år 2012. År 2012 fick vi också betydande stordonationer.
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© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman, Martti Penttilä ja paikallisryhmät 27

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman

”Det är enkelt för både restaurangpersonalen och kunderna att delta i
Törst-veckan. Det finns knappast någon
restaurang som inte kan bidra till en så
här god sak ett par veckor om året. Med
positiv uppmuntran uppnådde vi ett bra
resultat.”
Restaurangdirektör
Mikko Virtanen
Restaurang Kappeli,
Helsingfors

Kappeli var den restaurang
som samlade in mest
medel under Törst-veckorna.
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©Hemmo Leinonen

”Mitt mål var att samla in mera 		
pengar än i fjol, och att jag skulle få
ihop pengar till fyra brunnar ... När
sponsorerna hörde hur långt jag löpt,
betalade några av dem till och med
mer än de lovat eftersom de tyckte att
det här var en så fin grej.”
deltagare i UNICEF-rundan
Elmeri Leinonen
Sjätte klassen i Mutalan koulu, Ylöjärvi
Elmeri avverkade hela 21 kilometer
under UNICEF-rundan och samlade in
över 2 300 euro för barnens skolgång i
Afrika. Med beloppet kan man exempelvis bygga sex brunnar. Elmeri hade
52 privatpersoner och företag som
sponsorer.
Segern i tävlingen om gångmästerskapet mellan skolorna gick år 2012 till
Selänpään koulu i Kouvola.

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman
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© Studio Vidar

”Barnen och barnbarnen i min familj har
redan fått en lottovinst genom att de
är födda i ett välfärdssamhälle. Största
delen av barnen i världen har inte lika
tur. Därför stöder jag UNICEF, som gör
ett högklassigt jobb för att hjälpa de
mest utsatta barnen. Vi lever i en global
värld och jag upplever att jag med mitt
testamente bygger en bättre värld inte
bara för okända barn som råkat i nöd,
utan även för våra barnbarn. Snålheten
är mänsklighetens värsta fiende.”
Monica Lindgren
pensionerad restaurangchef,
Raseborg
Monica har kommit ihåg UNICEF i sitt
testamente, som hon upprättade 2007.
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© UNICEF/NYHQ2013-0048/Ramoneda

PRODUKTFÖRSÄLJNING

Hos många av våra understödjare är den
första minnesbilden av UNICEF ett UNICEFkort som kom med posten. År 2012 blåste
nya vindar i vår produktförsäljning.
Då föreningen Finlands UNICEF grundades
år 1967, var försäljningen av UNICEF-kort
och UNICEF-produkter en av verksamhetens
hörnstenar. Kostnaderna i anslutning till
försäljningen av internationella produkter
har dock blivit så höga att vi beslutade att
upphöra med försäljningen 2012.
Försäljningen slutar dock inte helt. Vi arbetar
med att utveckla ett nytt koncept som bygger
på finländska produkter. Med tanke på detta
fördjupade vi vårt existerande samarbete
med Paletti Oy.
Även tillverkningen och försäljningen av
Anna- och Toivo-dockorna, som tillverkas
för hand av UNICEF-frivilliga, fortsätter på
normalt sätt.

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman

”Jag köper UNICEF-produkter eftersom
pengarna går till ett gott ändamål.”
Suvi Huotari
köpare av UNICEF-produkter, Helsingfors

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman

Suvi köpte UNICEF-produkter till julklapp
på försäljningsstället hos Stockmann i
Helsingfors i december 2012. Produktförsäljningen genomfördes i samarbete med
UNICEF-lokalgrupperna. Dessutom såldes
produkter i webbutiken.
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FÖRETAGSSAMARBETE
Företag som är verksamma i Finland stödde UNICEF år 2012 med ett större belopp än någonsin. Även samarbetets innehåll fördjupades.
UNICEF samarbetar med affärslivet sedan flera decennier. Att arbeta för barnens bästa hjälper att bygga upp
starka, utbildade samhällen som är livsviktiga för en stabil och hållbar affärsmiljö.
© H&M

Vi erbjuder många sätt att medverka. Ett företag kan exempelvis stöda barnfonden med engångsgåvor eller som
månadsgivare. År 2012 deltog företagen flitigt också i vår julkampanj Joku järki, där företag som blivit trötta på
företagsgåvor gjorde sina intressenter glada genom att hjälpa världens barn.
De som är beredda att förbinda sig att ge världens barn ett omfattande stöd kan överväga att bli företagspartner.
Företagspartnerskap handlar om ett långsiktigt och fördjupat samarbete som kombinerar världens barns
intressen och ansvarsfulla företags affärsverksamhet. Våra företagspartner respekterar barnets rättigheter och
bär sitt ansvar som samhällsmedborgare.
År 2012 utvidgades vårt samarbete med Nokia till att omfatta hela världen. Avtalet är ett exempel på ett nytt sätt
att tänka, där samarbetet har sin grund i företagets kärnverksamhet. Nokia-samarbetet omsätts i praktiken i två
Voices of Youth-projekt, som genomförs i Kenya, Sydafrika och Zambia. Projekten främjar de ungas digitala
läskunnighet och lär unga att använda digitala tjänster på ett tryggt och nyttigt sätt.

© H&M

”Vi på H&M tycker att det är fint att vi
kan stödja UNICEFs värdefulla arbete
och erbjuda våra kunder möjligheten
att hjälpa världens barn genom att ge
gåvor till UNICEF i våra butiker. För det
fantastiska resultatet får vi naturligtvis
tacka våra många kunder som deltar i
kampanjerna.”
Marika Pyykkö
landschef på H&M Finland

I H&M-butikerna i Finland ordnades år
2012 två En euro till UNICEF? -kampanjer. Med dem insamlades nästan 200 000
euro till UNICEFs arbete.
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Vi tog också betydande steg för att utveckla nya verksamhetssätt. Vi lät göra en undersökning av samarbetet
mellan organisationer och storföretag och inledde en nationell dialog om principer för barnets rättigheter inom
affärsverksamhet.
Våra viktigaste företagspartner år 2012 var: Amway Scandinavia, Advokatbyrå Hannes 			
Snellman Oy, buy aid Finland Oy, Dramaforum Oy, Eva Ahlströms stiftelse, Finnair Abp, Hennes & Mauritz Oy,
IKEA Oy, Lindström Oy, MTV Oy, Nokia Abp, Pohjantähti Oy. Dessutom medverkade Kesko Livs Ab i UNICEFs
och Procter & Gambles samarbetskampanj.
Mer information finns på adressen at www.unicef.fi/yritykset.

NYHET STÖDER FÖRETAGEN:
PRINCIPER FÖR BARNETS
RÄTTIGHETER INOM 		
AFFÄRSVERKSAMHET
Företagen kan förbättra barnens
ställning på många olika sätt. Vi tror att
många vore beredda att göra mer än
nu, bara de visste vad och hur de ska
göra.
Därför skapades UNICEFs, FN:s Global
Compacts och Rädda Barnen-organisationens gemensamma initiativ
Children’s Rights and Business 		
Principles. Vi lanserade initiativet i
Finland i oktober 2012 under namnet
Principer för barnets rättigheter inom
affärsverksamhet.
Initiativet omfattar tio principer med
vilka vi hjälper företagen att identifiera
alla delområden i sin verksamhet med
vilka de kan skapa bestående förbättringar i barnens liv. Sådana är
exempelvis arbetsförhållandena för
unga anställda och föräldrar, miljöfrågor, reklam och vilken typ av produkter
och tjänster företaget producerar.
Ett företag har alltid bättre verksamhetsförutsättningar i en miljö där det
upplevs som en ansvarsfull aktör.
Barnen är företagens framtida kunder
och anställda. En del blir också beslutsfattare som har inflytande på företagens närmiljöer i framtiden.

© Children's Radio Foundation/2012/Lerato Maduna
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INSPIRERANDE FRIVILLIGHET

© UNICEF/INDA2011-00395/Vishwanathan 35
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© UNICEF/NYHQ2012-1427/Sokol

ARBETSGLÄDJE
Frivilligverksamheten är en betydande del av vår verksamhet. Bland våra frivilliga
finns både vanliga människor och kända personer som deltar i vårt arbete på
många olika sätt.
Det finns nästan 2 000 UNICEF-frivilliga och över fyrtio frivilliga lokalgrupper i Finland. De frivilliga arbetar för
barnens bästa på många olika sätt. År 2012 samlade de sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro till UNICEFs arbete.
De frivilligas traditionella höstdagar ordnades i Tavastehus. Nästan 150 personer deltog för att lära sig mer om
UNICEFs arbete. ”Jag har sällan deltagit i en utbildning med så här många högklassiga föreläsare. Jag måste
genast skrida till verket för den här saken! Samhörighetsandan var god genast när man steg in. Jag kände att
det var härligt att vara en i den här gruppen”, skrev en deltagare på responsblanketten.
I november reste fyra representanter för de frivilliga från olika håll i Finland till Nepal för att bekanta sig med
UNICEFs arbete. En av dem, Maria Väkiparta från Björneborg, summerade resan på följande sätt i sin blogg:
”UNICEF har sina stövlar i leran, men också en plats vid förhandlingsborden där besluten fattas. Detta 		
garanterar att arbetet ger resultat.”
Även Pentti Arajärvi och Jenni Haukio som i egenskap av Republikens presidenters gemåler fungerat som våra
beskyddare under 2012, UNICEFs goodwillambassadörer och medlemmarna i vår styrelse är frivilliga.

© UNICEF / 2012 / Petteri Numminen

”Jag tror att jag kan göra några barn
glada, då de inte behöver gå kilometervis genast på morgonen för att hämta vatten till familjen, utan får gå till
skolan i stället.”
Leena Kemppi
UNICEF-frivillig, Lahtis
Leena, som arbetar som lärare i 		
hälso- och sjukvård, har varit UNICEFfrivillig sedan 2005. Hon är ordförande
för lokalgruppen i Lahtis.
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GOODWILLAMBASSADÖRERNA
Goodwillambassadörerna ger publicitet
åt barnens sak i världen och inspirerar
människor att delta i UNICEFs arbete.
De ger både sin tid och sin yrkesskicklighet för att främja genomförandet av
barnets rättigheter runt om i världen.
Finlands UNICEF har 13 goodwillambassadörer, av vilka de första utsågs
1986.
På bilden från vänster till höger:
• Dansaren Jorma Uotinen
• Programledaren, musikern Axl Smith
• Sångerskan Anna Hanski
• Skådespelaren, författaren Eppu
Nuotio
• Skådespelaren Iina Kuustonen
• Musikern Jyrki Linnankivi
• Sångerskan Katri-Helena Kalaoja
• Pianisten Iiro Rantala
• Skådespelaren Eija Vilpas
På bilden saknas:
• Skådespelaren, sångerskan Eija Ahvo
• Skådespelaren, sångerskan Susanna
Haavisto
• Skådespelaren, jonglören Micke
Rejström
• Dockartisten Juha Laukkanen
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© UNICEF/Viet Nam/2011/Blewett

”Jag är rörd och tacksam över mitt nya
uppdrag som goodwillambassadör för
UNICEF. Jag vill uppmuntra människor
att gå med i det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Genom att hjälpa barnen i
utvecklingsländerna skapar vi en bättre
framtid för oss alla.”
Iina Kuustonen,
goodwillambassadör, Helsingfors
Iina Kuustonen utsågs till goodwillambassadör i maj 2012. Innan hon utsågs
reste hon till Vietnam för att bekanta sig
med UNICEFs arbete.

© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä
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© UNICEF/NYHQ2012-1850/Bindra

UNICEFs ORGANISATION
INTERNATIONELLA UNICEFs ORGANISATION
EXEKUTIV STYRELSE*

STATER

GENERALDIREKTÖR
ANTHONY LAKE

KOMMITTÉERNAS GEMENSAMMA ORGAN **

UNICEF är en av FN:s specialorganisationer. Dess arbete leds av en roterande
styrelse som består av representanter
för ländernas regeringar. Styrelsen har
36 medlemmar.

NATIONALKOMMITTÉER (36)

UNICEFs högkvarter ligger i New York.
Högkvarteret administrerar organisationens 7 regionala kontor och 127
landskontor. De regionala kontoren styr
landskontorens arbete.

VICE DIREKTÖRER

REGIONALA KONTOR (7)

LANDSKONTOR (127)

*UNICEFs internationella styrelse, 36 stater
representerade enligt rotationsprincipen.
**Organ valt av nationalkommittéerna (Standing
Group). Ordföranden har yttranderätt i
exekutiva styrelsen.

• Program
• Handlingssätt och praktik
• Förnödenheter och logistik
• Förvaltningsfunktioner
• Stöd till fältet
• Privat medelanskaffning
och partnerskap (PFP)
• Myndigheter och övriga
samarbetspartner
• Informationsverksamhet
• Nödhjälp
• FN-kontakter

Finlands UNICEF är en av UNICEFs
nationalkommittéer. Det finns 36 nationalkommittéer som är auktoriserade
av UNICEF och verkar i industriländerna. Deras uppgift är att samla in medel
till UNICEF och främja genomförandet
av barnets rättigheter i sina egna länder. Kommittéernas arbete samordnas
och stöds av UNICEFs enhet Private
Fundraising and Partnership (PFP) i
Genève.

FINLANDS UNICEFs ORGANISATION 31.12.2012
MEDLEMMAR

Tillsammans samlar nationalkommittéerna in en tredjedel av internationella
UNICEF:s medel.

GENERALFÖRSAMLING

GENERALSEKRETERARE
Marja-Riitta Ketola
MEDELANSKAFFNING AV
FÖRETAG
Tom Selänniemi

MEDELANSKAFFNING
Liisa Susiluoto

LEDNINGSASSISTENT
Marja Koli-Nikander

OPINIONSBILDNING
Inka Hetemäki

INFORMATIONSVERKSAMHET
Jussi Kivipuro

STÖDTJÄNSTER
Tarja Valtakari

LEDNINGSGRUPP

STYRELSE
Antti Heikinheimo ordf.

Finlands UNICEF är en registrerad förening som bildades 1967.
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Styrelsens verksamhetsberättelse
och bokslut
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Styrelsens verksamhetsberättelse
och bokslut 2012
Ekonomisk utveckling
Omsättning och resultat 2012
Föreningens totala avkastning 2012 var 19,1 mn. euro vilket var 1,8 procent
mindre än året innan (19,4 mn euro ). Nödhjälpsbeloppet påverkar den
totala avkastningens årliga variation i väsentlig grad. 2012 utgjorde nödhjälpen 4,3 procent (0,8 mn euro) av den totala avkastningen mot 9,3 procent
(1,8 mn euro) år 2011.
Den vederlagsfria medelanskaffningen utgjorde 91,5 procent av den totala
avkastningen för 2012 (89,4 procent). Försäljningens andel var 5,5 procent
(5,9 procent). Andelen anslag och stöd för kommunikation och påverkan
ökade från året innan och var 1,9 procent av den totala avkastningen (1,0
procent).
Redovisningarna till huvudorganisationen var 13,1 mn euro, vilket är 6,9
procent mindre än under motsvarande period i fjol (14,1 mn euro). Minskningen berodde på att nödhjälpen var mindre än året innan och att Finlands
UNICEF rf beslutade att avstå från huvudorganisationens marknadsföringsstöd. Avståendet från marknadsstödet hade en inverkan på 3 procent.
Av redovisningarna riktades 69 procent till barnfonden, 19 procent till Finlands UNICEFs egna program och 12 procent till internationella temaprogram. Till nödhjälp styrdes 4,3 procent av redovisningarna (11,7 procent).
I redovisningarna till Finlands UNICEFs egna program ingick två nya projekt
i Afrika.

Medelanskaffning
Produktförsäljning
UNICEFs kort och produkter såldes i enlighet med planerna på de lokala
gruppernas och Stockmanns försäljningsställen, i webbutiken och genom
postförsäljning. Försäljningsintäkterna minskade med 8,9 procent, men till
följd av kostnadsbesparingar ökade nettointäkterna med nästan 16 procent.
2012 var det sista året då internationella UNICEF-produkter såldes i Finland
på det nuvarande sättet. Styrelsen beslutade att avstå från produktförsäljningen på grund av de kostnadsökningar som skett i anslutning till den.
Beslutet byggde på en utvärdering av produktförsäljningen som helhet.
Ökningen av försäljningskostnaderna och minskningen av det resultat
som styrs till programarbetet hade identifierats som risker i treårsplanen

för åren 2012–2014, och risken förelåg redan 2012, då de kostnader som
förknippades med försäljningen internationellt steg oroväckande.
Försäljningen av de kort, kalendrar och adresser som Paletti Oy producerar
inom ramen för royaltysamarbete fortsatte som planerat i stormarknader,
postkontor och varuhus. Intäkterna minskade med 4,6 procent från året
innan.
Medelanskaffning från privatpersoner och företag
Avkastningen av programmet för månadsgåvor var 10,8 milj. euro. Summan överskred budgeten och även mängden månadsgivare överskred
målet – sammanlagt 77 300 i slutet av året. Programmets avkastning utgör
hela 58 procent av de totala intäkterna av medelanskaffningen.
Gatumarknadsföring är fortfarande ett viktigt sätt att rekrytera månadsgivare. En ny möjlighet öppnades för rekrytering, då det lyckade programmet
UNICEF-Putous på MTV 3 kompletterades med programmet UNICEF Dansar med stjärnorna, som avslutade den mycket populära programserien TV
var för första gången den största kanalen för rekrytering av nya månadsgivare år 2012.
För marknadsföring av månadsgivarprogrammet hade investeringsstöd
budgeterats från UNICEF. För att garantera transparensen beslutade vi dock
att genomföra programmet utan investeringsstöd. Detta ökar kostnaderna
för medelanskaffning i bokslutet.
Programmet för engångsgåvor, kampanjen Törst och Mjukispaketen		
genomfördes som planerat.
Intäkterna av skolkampanjerna och testamentsprogrammet blev betydligt
mindre än budgeterat, men vi fick glädjande många spontana gåvor av
stordonatorer.
UNICEF-lotteriet genomfördes i samarbete med Tavara-arpa ry.
Näsdagen, som genomfördes i samarbete med andra organisationer och
YLE gav mindre intäkter än budgeterat, men den gav UNICEFs arbete offentlighet bl.a. genom inslag om fältarbetet.
Polisstyrelsen och Ålands landskapsregering beviljade föreningen insamlingstillstånd enligt ansökan för åren 2013–2014.
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Alla siffror i parentes hänvisar till 2011.

Children’s Rights and Business Principles lanserades globalt våren 2012.

Medelanskaffning från företag
I oktober lanserade vi principer för barnets rättigheter inom affärsverksamhet, som riktar sig till affärslivet i Finland. Principerna uppmuntrar alla
företag att utvärdera affärsverksamhetens konsekvenser för barn och vidta
åtgärder för att förändra situationen. Principerna har utvecklats på internationell nivå tillsammans med UN Global Compact-programmet och organisationen Rädda Barnen, och de lanserades i Finland tillsammans med dessa
aktörer.
Resultatet av medelanskaffningen från företag förbättrades med 41 procent
från året innan. Spontana donationer och kampanjer som riktade sig till
små och medelstora företag gav nästan lika stora intäkter som året innan
med undantag av nödhjälpen. Avkastningen av partnerskap som bygger på
långsiktigt samarbete ökade med 66 procent.
År 2012 ingick Finlands UNICEF sitt första avtal om globalt partnerskap. Avtalet tecknades med Nokia Abp. Övriga viktiga företagspartners är Hennes &
Mauritz Oy, Finnair Abp, Lindström Oy, MTV Oy, Dramaforum Oy, Advokatbyrå Hannes Snellman Ab, IKEA Oy, Amway Scandinavia, buy aid Finland
Oy och Pohjantähti Oy. Ruokakesko Oy deltog åter i UNICEFs och Procter &
Gambles samarbetsprojekt.
Utöver Finlands UNICEFs företagspartners stödde cirka 500 företag UNICEFs arbete med engångsgåvor. Ytterligare 500 företag fungerade som
månadsgivare till UNICEF.
Övriga inkomstkällor
UNICEFs riksomfattande nätverk av frivilliga har till uppgift att synas lokalt
och samla in medel för UNICEFs arbete. Det finns lokala grupper på över
fyrtio orter, och nästan 2 000 frivilliga deltog i verksamheten.
De lokala grupperna och övriga frivilliga samlade år 2012 in sammanlagt
870 000 euro. Medlen samlades in bl.a. genom bössinsamlingar till kampanjen Törst, försäljningen av UNICEF-produkter och försäljningen av Anna
och Toivo-dockor, som frivilliga tillverkar för hand.
Tavastehus var UNICEF-stad år 2012. Stadsåret uppnådde insamlingsmålen.
Verksamheten genomfördes särskilt väl i skolorna och inom ungdomsväsendet.
Det nationella samarbetet med Finlands Simförbund avslutades på gemensam överenskommelse.

Opinionsbildning
Vi fortsatte främjandet av barnets rättigheter och jämlikheten i det finländska samhället. Vårt arbete för att påverka opinionen siktar på att främja
rättigheterna både för barn som bor i Finland och för barn i u-länderna.
Som tema för dagen för barnets rättigheter 2012 valde vi välbefinnande i
skolan. Vi lät göra en meta-analys av de finländska barnens välbefinnande
i skolan i enlighet med rekommendationerna av FN:s kommitté för barnets
rättigheter. Dessutom utdelades den årliga utmärkelsen Förespråkare för
barnets rättigheter till alla skolbiträden och -assistenter i vårt land. Denna
yrkesgrupp har en mycket betydande roll som stöd för välbefinnandet i
skolan.
Projekt
Den barnvänliga kommunen. Finlands UNICEF utvecklar i ett tvåårigt pilotprojekt (2012–2013) modellen Den barnvänliga kommunen, som bygger
på den internationella Child Friendly City modellen, som lämpar sig för
kommunerna i Finland. Målet med modellen är att integrera barnets rättigheter i kommunens förvaltning och verksamhet samt att sätta fokus på
barnet som rättssubjekt och medborgare i kommunen. Partnern i pilotprojektet är Tavastehus stad. Vårt mål är att göra modellen tillgänglig för alla
kommuner i Finland.
Projektet Barnets rättigheter funktionellt. Vi samordnar det i augusti inledda
riksomfattande organisationssamarbetsprojektet som syftar till att ge högklassig information om barnens rättigheter och främja delaktigheten med
hänsyn till dem. Samtidigt utvecklas en modell som lämpar sig även för
kommunikation om barnets rättigheter även i större utsträckning i Finland.
Romska skolbesök. Projektet inleddes våren 2012 och dess syfte var att öka
medvetenheten om den romska kulturen bland grundskolelever och studerande på andra stadiet för att genom detta minska fördomarna och diskrimineringen. Dessutom främjar projektet möjligheterna för de romska unga
som deltar i projektet att själva påverka sina liv via utbildning och regelbunden arbetshandledning.
Universitetssamarbete. Vi fortsatte samarbetet med Aalto-universitetet för
att utveckla innovationer på landsbygden i Uganda. Innovationerna stödjer
UNICEFs programarbete i Uganda. Målet är att skapa bestående förbättringar i barnens liv i Uganda.

Verksamhet i Finland
Verksamheten i Finland indelas i opinionsbildning, projekt och kommunikation. För verksamheten i Finland fick vi sammanlagt 242 000 euro i stöd av
Utrikesministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet.
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Kommunikation
Uppgifterna och strategin för den år 2011 grundade kommunikationsenheten slogs fast för 2012. I anslutning till detta definierades frivilligarbetet
som en del av kommunikationsenhetens ansvarsområde. Frivilligverksamheten överfördes till kommunikationsenheten från och med början av 2013.
Enheten började mäta kommunikationens effektivitet med elektroniska
verktyg som fungerar i realtid. Under året nämndes UNICEF i de digitala
medier som vi följer upp cirka 1 100 gånger.
De viktigaste projekten i anslutning till förenhetligandet av den externa
kommunikationen var att lansera kundlöftet till hela personalen och arbetet
med att utveckla de elektroniska nyhetsbreven.
Goodwillambassadörerna deltog i företagskampanjen Joku järki, skolkampanjen, Törst-veckorna och i flera andra jippon för UNICEF. Till ny ambassadör valdes Iina Kuustonen, och antalet ambassadörer är nu 13.

Administration
Juridiskt sett är Finlands UNICEF en registrerad förening. Föreningen styrs
av personmedlemmar via generalförsamlingen och den valda styrelsen.
Föreningen har med FN:s barnfond UNICEF ett samarbetsavtal som bestämmer principerna för administration, ekonomi och rapportering samt
reglerar användningen av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen rapporterar till UNICEF fyra gånger om året. Föreningens beskyddare år 2012
var doktor Pentti Arajärvi, och från och med 26.5 är fru Jenni Haukio
beskyddare.
Årsmöte och medlemmar
I slutet av 2012 hade föreningen 1 049 medlemmar (i slutet av 2011: 1 101).
Organisationens främsta mål har varit att öka antalet regelbundna givare,
inte medlemsantalet.
Föreningens årsmöte hölls den 23 maj i Helsingfors Mötet godkände
föregående års verksamhetsberättelse, fastställde bokslutet och beviljade
styrelsen ansvarsfrihet.
Styrelsemedlemmarna Iris Länsilahti, Leena Karo och Anja Leino stod i tur
att avgå. Till nya styrelsemedlemmar valdes Merja Anis, Riitta Pollari och
Tuulikki Siltanen.
Styrelsen
Styrelsen beslutar om föreningens verksamhetsplaner och ekonomiplaner,
riktlinjer och principer, övervakar föreningens verksamhet och ekonomi,
beslutar om föreningens tematiska och egna program i programländerna
samt om katastrofhjälpen och om hur medlen används för dem samt övervakar verkställandet av besluten.
Under verksamhetsåret bearbetades arbetsordningen för styrelsens
nomineringskommitté och föreningens stadgeändring. De nya stadgarna
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fastställdes på årsmötet, och stadgarna innehåller också stadgar om nomineringskommittén. Styrelsen behandlade läget inom försäljningen och
beslutade avvikande från treårsstrategin att upphöra med försäljningen av
UNICEF-produkter och -kort från början av 2013 på grund av den vikande
internationella lönsamheten. Under verksamhetsåret behandlade styrelsen
även internrevisionens rapport, UNICEFs principer för god förvaltningssed
samt riskkartläggningar. Föreningens årsmöte godkände på styrelsens
förslag den tidigare generalsekreteraren Pentti Kotoaro och den tidigare
ordföranden, bergsrådet Matti Honkala som nya hedersmedlemmar i föreningen.
Styrelsen sammanträdde åtta gånger. Av styrelsens tio medlemmar deltog
i genomsnitt åtta i styrelsens sammanträden. Inga arvoden har betalats till
styrelsens medlemmar.
Styrelsen gjorde den årliga utvärderingen av sin egen och ledningens
verksamhet. Bedömningskriterier var bl.a. styrelsens sammansättning och
oberoende, iakttagandet av föreningens principer och planer, effektiviteten
och ändamålsenligheten i styrelsens möten, effektiviteten i föreningens
ekonomiska och administrativa system samt ledningens agerande. Medeltalet för utvärderingen av styrelsens arbete var 4,7 på en skala från 1 till 5.
Svarsprocenten i utvärderingen var 60%.
Ledningen och personalen
Föreningens generalsekreterare svarar tillsammans med ledningsgruppen
för att styrelsens beslut verkställs. Ledningsgruppen består av föreningens
ledande anställda. Generalsekreterarens huvudsakliga uppgift är att planera och utveckla föreningens verksamhet och ekonomi, att hålla kontakt med
föreningens viktigaste intressenter, att rekrytera och utveckla personalen,
att följa samarbetskontraktet mellan huvudorganisationen UNICEF och föreningen samt rapportera om verksamheten till styrelsen. Som föreningens
generalsekreterare fungerar ekonomie magister Marja-Riitta Ketola.
I slutet av år 2012 hade föreningen 47 permanent anställda och 10 visstidsanställda. Dessutom jobbade 239 timanställda med gatu- och telemarknadsföring under året.
Föreningens personalkostnader utgjorde 3 milj. euro. Detta motsvarar en
ökning med 14 procent jämfört med föregående år.

Viktiga händelser och förändringar i omvärlden under
räkenskapsperioden
Under verksamhetsåret förnyades föreningens ledningssystem och de
viktigaste forumen för ledningen samt skapades en grund för organisationsreformen, som genomförs från och med början av 2013. Målet är att göra
ledningsförfarandet och chefsarbetet klarare och enhetligare och förbättra
genomförandet av strategierna för affärsverksamheten. Chefsarbetet understöddes med en omfattande utbildning i chefsarbete och projektkunnande.
Även kommunikationssystemet och kundtjänsten förnyades och processerna inom kundtjänsten utvecklades.
Det mest krävande av de utvecklingsprojekt som är på gång är arbetet med
att förnya kundregistret. Arbetet inleddes 2012 och det fortsätter 2013. Reformen kräver betydande insatser inte bara av den allmänna förvaltningen,
utan även av enheten för medelanskaffning.
Det är nödvändigt att förnya kundregistret eftersom omvärlden förändras
betydligt mot slutet av 2013, då det nationella systemet för direktdebitering
läggs ned till följd av de nya SEPA-bestämmelserna. Efter att möjligheten
till direktdebitering avskaffas uppmuntrar vi månadsgivarna att betala sina
gåvor med e-faktura. Därför blir vi tvungna att förändra processerna för
skötsel av givarrelationerna och redskapen i anslutning till processerna.
Även marknadsföringsmaterialen ska förändras på så sätt att man i stället
för direktdebitering talar om e-fakturan i dem.
Efter lanseringen av e-fakturan ska vi också förbereda oss på att betalningssätten blir mångsidigare och i anslutning till detta bedriva omfattande produktutveckling. Som helhet innebär avvecklingen av direktdebiteringen att
vi måste förbereda oss på högre kostnader och på en eventuell resultatrisk
under 2014.

ansvar
WWF Finland beviljade Finlands UNICEF Green Office-certifiering den 4
augusti 2010. Green Office är ett för kontor avsett miljöprogram som avser
att spara naturresurserna och främja hållbara konsumtionssätt.
Som miljöindikatorer för vårt kontor har vi valt pappers- och elförbrukningen samt utsläppen från flygresor. De rapporterade konsumtionssiffrorna
visar att förbrukningen av elektricitet minskade med 2 procent, och vi
minimerade koldioxidavtrycket till följd av elförbrukningen så gott som helt
genom att den elektricitet som vi använder produceras nästan hundraprocentigt med förnybara energikällor, vatten- och vindkraft. Koldioxidavtrycket
till följd av pappersförbrukningen ökade däremot med 25 procent och
avtrycket till följd av flygresor med 12 procent. Det totala koldioxidavtrycket
ökade med 5 procent.

Riskhantering
Riskhanteringen inom Finlands UNICEF rf styrs av riskhanteringsprinciper
som fastställts av föreningens styrelse. I riskhanteringsprinciperna definieras riskhanteringspolicyn och målen, riskhanteringsprocessen samt
ansvarsfördelningen och rapporteringen. Ansvaret för genomförandet av
riskhanteringen i praktiken ligger på ledningsgruppen.
Inom föreningen används en enhetlig modell för utvärdering och rapportering av risker. Riskerna indelas i strategiska, operativa och ekonomiska.
Riskerna prioriteras genom att definiera betydelsen av riskens effekter och
sannolikheten för att risken slår in samt genom att bedöma vilka konsekvenser risken har om den blir verklighet.
Betydande risker och osäkerhetsmoment
Som de mest betydande riskerna inom affärsverksamheten identifieras
ändringar i lagstiftningen som påverkar medelanskaffning, särskilt avskaffandet av systemet för direktdebitering i början av 2014. Även den allmänna
ekonomiska recessionen kan försämra verksamhetsförutsättningarna.
Som den till sina konsekvenser viktigaste risken med tanke på bevarandet av verksamhetsförutsättningarna är risken i anslutning till anseendet.
Denna risk är av en permanent karaktär, och anknyter inte till någon aktuell
händelseräcka som kan förutses. Ett exempel på det senare är övergången
till e-fakturan.

Händelser efter 2012 och framtidsutsikter
Som en del av reformen av föreningens ledningssystem gjordes organisationsreformer i syfte att säkerställa effektiviteten och tillväxten.
Enheten för medelanskaffning indelades i början av 2013 i två enheter,
medelanskaffning och företagssamarbete. Enheten för företagssamarbete
fokuserar på företag, enheten för medelanskaffning på privatkunder.
Enheten för medelanskaffning indelades i två funktioner. Den ena svarar för
skötseln av privatkundrelationerna och kundtjänsten, medan den andra svarar för anskaffningen av nya kunder och för gatumarknadsföringen. Kundtjänsten och gatumarknadsföringen verkar som separata underfunktioner.
Dessutom inrättades specialuppdraget som utvecklingschef.
Vidare avskildes frivilligverksamheten från medelanskaffningen, och denna
funktion överfördes till kommunikationsenheten. Från skolkampanjen överfördes den andra planeraren till opinionsbildning.
Inom medelanskaffning av företag börjar det nya året i en miljö där den
ekonomiska situationen är krävande. Å andra sidan skapar de allt djupare
samarbetsmöjligheterna mellan företag och organisationer nya tillfällen.
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Resultaträkning

		
Utfall
Utfall
		
Utfall
Utfall
		
1.1.-31.12.2012
1.1.-31.12.2011
		
1.1.-31.12.2012
1.1.-31.12.2011
		
		
ORDINARIE VERKSAMHET		ÖVERFÖRINGAR		
Överföringar från produktförsäljningen
-741 422,00
-873 222,44
MEDELANSKAFFNING		
Överföringar från vederlagsfri
Produktförsäljning		
medelanskaffning
-12 336 824,00
-13 187 800,00
Produkter
907 306,75
999 195,92
ÖVERFÖRINGAR TOTALT
-13 078 246,00
-14 061 022,44
Royalties och licenser
137 898,13
144 596,04
		
Donationer i samband med
FÖRENINGENS ANDEL
1 242 935,93
948 168,34
produktförsäljningen
5 520,10
9 183,91
		
Försäljning totalt
1 050 724,98
1 152 975,87
VERKSAMHET I FINLAND		
Marknadsföringsstöd		
Opinionsbildning och kommunikation		
Direkta kostnader av försäljningen
-56 031,08
-134 764,11
Informationsanslag och projektstöd
244 149,86
82 183,00
Marknadsföringsstöd		
19 744,00
Kostnader för opinionsbildning
Indirekta kostnader av försäljningen
-166 693,94
-322 979,82
och kommunikation
-259 786,11
-307 205,87
Totalintäkter av produktförsäljningen
827 999,96
714 975,94
Indirekta kostnader för opinionsbildning
		
och kommunikation
-849 901,59
-485 332,11
Vederlagsfri medelanskaffning		

		
Kommunikation totalt
-865 537,84
-710 354,98
Medelanskaffning av samfund		
		
Intäkter
1 839 324,82
2 077 000,58
FÖRENINGENS VERKSAMHET		
Direkta kostnader
-263 762,47
-186 694,60
		
Indirekta kostnader
-459 464,70
-489 889,04
Administration		
Medelanskaffning från samfund totalt
1 116 097,65
1 400 416,94
Personalkostnader
-3 153 592,24
-2 743 014,05
		
-38 234,13
-25 398,72
Privatmedelanskaffning		Avskrivningar
Övriga kostnader för den allmänna
Intäkter
14016 323,63
14 181 394,02
förvaltningen
-857 504,33
-839 551,49
Marknadsföringsstöd		
459 462,00
Den allmänna förvaltningen totalt
-4 049 330,70
-3 607 964,26
Direkta kostnader
-2 054 600,65
-1 874 027,23
Allokerat till enheterna
3 346 031,53
3 039 667,97
Indirekta kostnader
-844 866,54
-847 446,94
Icke allokerade förvaltningskostnader
-703 299,17
-568 296,29
Övrig medelanskaffning totalt
11 116 856,44
11 919 381,85
		
		
Medlemsintäkter		
		
Föreningens medlemsintäkter
19 816,00
20 439,00
Medelanskaffning av företag		
Föreningens medlemskostnader
-3 427,14
-9 182,92
Intäkter
1 627 793,80
1 154 368,64
Föreningens medlemsintäkter totalt
16 388,86
11 256,08
Direkta kostnader
-123 200,08
-52 260,03
		
Indirekta kostnader
-226 599,72
-118 385,14
Underskott
-309 512,22
-319 226,85
Övrig medelanskaffning totalt
1 277 994,00
983 723,47
		
		
Placerings- och finansieringsverksamhet
190 497,25
205 875,52
		
Allmänna bidrag
119 022,00
113 354,00
Vederlagsfri medelanskaffning totalt
13 510 948,09
14 303 522,26
Nedskrivning av fastighetsaktier		
		
Extraordinära intäkter och kostnader
Enheternas sammarknadsföring, utgifter
-17 766,12
-9 307,42
RÄKENSKAPSPERIODENS
Vederlagsfri medelanskaffning totalt
13 493 181,97
14 294 214,84
ÖVER-/UNDERSKOTT
7,03
2,67
ANSKAFFNING AV MEDEL, NETTOINTÄKTER
14 321 181,93
15 009 190,78
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Balansräkning

		
		
AKTIVA
31.12.2012
31.12.2011
PASSIVA
31.12.2012
31.12.2011
		
		
BESTÅENDE AKTIVA		
EGET KAPITAL		
Immateriella tillgångar		
Övriga fonder		
Immateriella rättigheter
63 565,02
14 226,85
Reservfond
1 276 736,83
1 276 736,83
Materiella tillgångar		
Övriga fonder
169 314,79
169 314,79
Maskiner och inventarier
23 698,89
14 820,70
Överskott från tidigare räkenskapsperioder
741,93
739,26
Placeringar		
Räkenskapsperiodens överskott
7,03
2,67
Övriga aktier och andelar
8 333,33
8 333,33
EGET KAPITAL
1 446 800,58
1 446 793,55
BESTÅENDE AKTIVA
95 597,24
37 380,88
		
		
RÖRLIGA AKTIVA		
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristiga fordringar
270 000,00
360 000,00
Kortfristigt		
Kortfristiga fordringar		
Erhållna förskott
43 656,96
82 259,96
Kundfordringar
280 236,26
265 713,57
Leverantörsskulder
163 696,89
108 877,57
Övriga fordringar
2 811,00
4 643,87
Skuld till Unicef
10 673 402,98
11 296 060,56
Resultatregleringar
979 784,37
822 500,83
Övriga skulder
46 044,03
38 777,80
Finansiella värdepapper		
Resultatregleringar
356 943,77
364 449,10
Övriga värdepapper
9 700 000,00
10 900 000,00
FRÄMMANDE KAPITAL
11 283 744,63
11 890 424,99
Kassa och bank		
Kassa och bank
1 402 116,34
946 979,39
RÖRLIGA AKTIVA
12 634 947,97
13 299 837,66
		
		
AKTIVA
12 730 545,21
13 337 218,54
PASSIVA
12 730 545,21
13 337 218,54
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Noter till bokslutet

			
1.

Redovisningsprinciper
			
Pensionsutgifter		
Pensionsskyddet för föreningens personal handhas av utomstående försäkringsbolag.
Pensions utgifterna är antecknade i bokslutet enligt prestationsprincipen. Icke täckta
pensionsansvar finns inte.
			
Anläggningstillgångar och avskrivningar		
Anläggningstillgångarna har aktiverats i den direkta anskaffningsutgiften. De aktiverade
investeringarna har avskrivits planenligt som linjära avskrivningar under en period
av 3, 5 eller 7 år.
				
Omsättningstillgångar
Föreningen har inga omsättningstillgångar. Försäljningsprodukterna ägs och tillverkas av
huvudorganisationen och ingår inte i balansräkningen. Föreningen har försäkrat
försäljningsprodukterna.
			
Aktier och andelar		
Aktierna och andelarna har upptagits till anskaffningspriset. Noterade aktier som erhållits
genom testamenten och donationer värderas till bokslutsdagens kurs.
			
Understöd
Informations- och projektstödet av utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet presenteras i resultaträkningen under Opinionsbildning och kommunikation i posten
“Informationsanslag och projektstöd”. Användningen av informations- och projektstöd
presenteras i noterna i punkten 3.2 Informationsanslag och projektstöd Utrikesministeriets
allmänna stöd från statsbidraget presenteras i resultaträkningen i avsnittet om föreningsverksamhet.		
		
Allokeringsprinciper för kostnader		
Extraordinära kostnader har allokerats till de olika verksamhetsområdena. Från avsnittet om
förvaltningskostnader har varje verksamhetsområde hänförts en andel av de gemensamma
kostnaderna i förhållande till utbetalade löner på respektive verksamhetsområde.
			
Totala intäkter och kostnader		
I intäkterna från produktförsäljningen ingår utöver intäkterna från huvudorganisationens
kort och produkter även intäkter från egna kampanjer samt intäkter från vederlagsfri medelanskaffning. I den vederlagsfria medelanskaffningen ingår intäkter från privatpersoner
och företag samt intäkter från organisationerna och stiftelsen Ylehjälpen.
			
Räkenskapsperiodens resultat		
Föreningen ackumulerar inte kapital och avsikten är inte att göra vinst. Föreningen siktar
på ett nollresultat. Nettointäkterna överförs till sitt fulla belopp till huvudorganisationen
UNICEFs barnfond samt till de tematiska programmen.
Överföringar till huvudorganisationen 		
Överföringen till huvudorganisationen UNICEFs barnfond samt till de tematiska programmen görs till fullt belopp från nettoresultatet. Överföringen av räkenskapsperiodens resultat
anges i balansräkningen som skuld till UNICEF.
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Transaktioner med närstående parter		
Föreningen har inte haft transaktioner med närstående parter under 			
räkenskapsperioden.
			
2.
Omräkningskurser för poster i utländsk valuta
På bokslutsdagen fanns inga fordringar eller skulder i utländsk valuta.
		
3.
Noter till resultaträkningen		
			
3.1
Totala intäkter och kostnader
2012
2011
Totala intäkter		
Produktförsäljning
1 050 724,98
1 152 975,87
Vederlagsfri medelanskaffning
17,483,442.25
17 412 763,24
Föreningsverksamhet
19 816,00
20 439,00
Informationsanslag och stöd för
opinionsbildning
363 171,86
195 537,00
Stöd från huvudorganisationen
0,00
479 206,00
Placeringsverksamhet
190 497,25
205 875,52
Extraordinära intäkter		
Intäkter sammanlagt
19 107 652,34
19 466 796,63
			
2012
2011
Totala kostnader		
Produktförsäljning
222 725,02
457 743,93
Vederlagsfri medelanskaffning
3 990 260,28
3 578 010,40
Överföringar till huvudorganisationen 13 078 246,00
14 061 022,44
Verksamhet i Finland
1 109 687,70
792 537,89
Föreningsverksamhet
668 492,18
552 080,49
Avskrivningar
38 234,13
25 398,72
Kostnader sammanlagt
19 107 645,31
19 466 793,87
Räkenskapsperiodens resultat
7,03
2,76
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
7,03
2,76
				
3.2
Informationsanslag och projektstöd
Projekt- och informationsanslag
Anslag
Använt 2012
Utrikesministeriet:		
- Informationsanslag för kommunikation
		 och fostran i utvecklingsfrågor
125 000,00
125 000,00
Undervisnings- och kulturministeriet: 		
- Projektet Barnets rättigheter funktionellt 57 000,00
57 000,00
- Projektet skolbesök av romska unga
30 000,00
30 000,00
- Undersökningen om
		 välbefinnandet i skolan
30 000,00
30 000,00
Sammanlagt
242 000,00
242 000,00
			
3.3
Placerings- och finansieringsverksamhet
2012
2011
Ränteintäkter
190 497,25
205 875,52
			

4.
Noter till balansräkningens aktiva		
			
4.1
Immateriella tillgångar
2012
Utgiftsrest 1.1
14 226,85
Ökning
74 340,42
Minskning
0,00
Utgiftsrest 31.12.
88 567,27
Avskrivningar
-25 002,25
Utgiftsrest efter avskrivningar
63 565,02
4.2

Maskiner och inventarier
Utgiftsrest 1.1
Ökning
Minskning
Utgiftsrest 31.12.
Avskrivningar
Utgiftsrest efter avskrivningar
			
4.3
Aktier och andelar
Övriga aktier och andelar 1.1
Inga förändringar 31.12.
			
4.4
Långfristiga fordringar
Fordring på köpeskilling, aktier
för Bertasvägen 6
			
4.5
Resultatregleringar
Fordringar inom anskaffningen av medel
Den allmänna förvaltningens fordringar
Fordringar sammanlagt

2011
24 147,54
6 064,23
-566,08
29 645,69
-15 418,84
14 226,85

2012
14 820,70
22 110,07
0,00
36 930,77
-13 231,88
23 698,89

2011
17 420,91
8 677,75
-1 298,08
24 800,58
-9 979,88
14 820,70

2012
8 333,33
8 333,33

2011
8 333,33
8 333,33

2012

2011

31.12.
741,93
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
7,03
			
5.2
Främmande kapital
2012
Kortfristigt		
Erhållna förskott
43 656,96
Leverantörsskulder
163 696,89
Skuld till Unicef 1.1.
11 296 060,56
Överföringar under året
-11 036 388,73
Tillägg till räkenskapsåret
13 078 246,00
Förskottsöverföringar
-2 664 514,85
Överföringsskuld 31.12
10 673 402,98
Resultatregleringar		
Skuld för semester
307 261,19
Övriga resultatregleringar
49 682,58
Resultatregleringar 31.12.
356 943,77
			
6.
Leasingansvar	
2012
Förfaller under följande räkenskapsperiod 36 790,92
Förfaller senare
44 162,41
Leasingansvar sammanlagt
80 953,33

739,26
2,67
2011
82 259,96
108 877,57
10 626 616,50
-10 572 945,90
14 061 022,44
-2 818 632,48
11 296 060,56
230 836,71
133 612,39
364 449,10
2011
54 390,60
51 727,54
106 118,14

7.

Noter om personalen	
2012
2011
Antalet anställda vid räkenskapsårets slut		
270 000,00
360 000,00
Permanent anställda
47
40
Projektanställda
10
13
2012
2011
Sammanlagt
57
53
858 998,36
701 842,41
		
120 786,01
120 658,42
Specifikation av personalkostnaderna
2012
2011
979 784,37
822 500,83
Löner
2 413 337,68
2 148 308,21
Ersättningar
8 875,00
7 210,00
			
Pensionskostnader
444 742,99
347 399,82
4.6
Övriga värdepapper
2012
2011
Övriga lagstadgade lönebikostnader
93 769,80
106 663,00
Nordea, penningmarknadsdep.
1 300 000,00
2 300 000,00
Sammanlagt
2 960 725,47
2 609 581,03
Helsingfors AB, penningmarknadsdep. 8 400 000,00
8 600 000,00
		
Sampo		
Löner
2012
2011
Penningmarknadsdep. sammanlagt
9 700 000,00
10 900 000,00
Löner och ersättningar till
generalsekreteraren
80 825,76
74 256,00
5.
Noter till balansräkningens passiva		
Arvoden till medlemmarna i styrelsen
0,00
0,00
Sammanlagt
80 825,76
74 256,00
5.1
Eget kapital
2012
2011
Reservfond 1.1.
1 276 736,83
1 276 736,83
8.
Överföringsinformation		
Inga förändringar 31.12.
1 276 736,83
1 276 736,83
Enligt Joint Strategic Planning Process-avtalet som slöts med huvudorganisationen
Övriga fonder/Styrelsens
för 2012 är den avtalade överföringsprocenten 70 procent av de totala intäkterna.
verksamhetsfond 1.1.
169 314,79
169 314,79
Den totala överföringsprocenten är 70,6 procent vilket överstiger uppskattningarna för 		
Inga förändringar 31.12.
169 314,79
169 314,79
räkenskapsåret.
		
		
Överskott från tidigare
räkenskapsperioder 1.1.
739,26
725,82
Minskning/ökning
2,67
13,44
51

8.1

Intäkter och överföringar av
anskaffningen av medel
2012		
Produktförsäljning		
Bruttointäkter av produktförsäljningen
1 050 724,98		
Andel av anskaffningen av medel
5,67 %		
Ändring från året innan
-8,87 %		
Överföring till barnfonden
741 422,00		
		
Vederlagsfri medelanskaffning		
Intäkter av den vederlagsfria
anskaffningen av medel
17 483 442,25		
Andel av anskaffningen av medel
94,33 %		
Ändring från året innan
0,41 %		
Överföring till barnfonden och
egna program
12 336 824,00		
		
Medelanskaffning totalt		
Bruttointäkter av anskaffningen av medel18 534 167,23		
Ändring från året innan
-0,17 %		
Överföring totalt
13 078 246,00		
Ändring från året innan
-6,99 %		
		
Överföringarnas mål
2012		
Finlands UNICEFs egna program		
Utbildning och jämlikhet
1 920 413,07
Opinionsbildning
550 000,00
Finlands UNICEFs egna program
sammanlagt
2 470 413,07
Andel av totalöverföringen
18,89 %

2011
1 152 975,87
6,21 %
-11,14 %
873 222,44

17 412 763,24
93,79 %
4,53 %
13 187 800,00

18 565 739,11
3,39 %
14 061 022,44
3,57 %
2011

Internationella temaprogram och nödhjälp		
Tematisk utbildning
363 230,08
Tematiskt barnskydd
267 990,36
Nödhjälp
559 700,00
Barnen och aids
384 000,00
Temaprogram sammanlagt
1 574 920,44
Andel av totalöverföringen
12,04 %
Egna program och temaprogram
sammanlagt
4 045 333,51		
4 259 140,40
Andel av totalöverföringen
30,93 %		
30,29 %
		
UNICEFs barnfond		
Överföringar till barnfonden 					
sammanlagt
9 032 912,49		
9 801 882,04
Andel av totalöverföringen
69,07 %		
69,71 %
		
Totalöverföring 2012
13 078 246,00		
14 061 022,44
Andel av anskaffningen av medel
70,6 %		
75,7 %
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Räkenskapsböcker som använts 						
under räkenskapsperioden:			
Arkivering
Dagbok			
Elektronisk
Huvudbok			
Elektronisk
Reskontra			
Elektronisk
Inbunden balansbok			
Papper
Verifikattyper som använts under räkenskapsperioden:		
Benämning
Verifikattyp 		
Arkivering
Kreditnota
HL		
Papper
Övriga fakturor
KL		
Papper
Handkassa
KA		
Papper
Kundfakturor
ML		 Papper/elektronisk
Kundfakturor/justering av rabatt
MLA		
Papper/elektronisk
Försäljningsbetalningar
MS		 Papper/elektronisk
Memorialveriﬁkat
MU		
Papper
Leverantörsfakturor
OL		 Papper/elektronisk
Korrigeringsverifikat
OT		
Papper
Löner		
PA		
Papper/elektronisk
Mjukispaket kreditnota
PH		
Papper
Mjukispaket faktura
PP		
Papper
Bankverifikat
PT		
Elektronisk
Lokalgrupperna
TR		
Papper
Referensbetalningar
VS		
Elektronisk
2012
M€

2011
%

M€

2010
%

18,6

M€

%

Bruttointäkter av anskaffningen
av medel

18,5

18,0

Insamlingskostnader

2,5

14 %

1,7

9%

1,8

18 %
11 %

Allmänna kostnader

1,9

10 %

2,1

11 %

2,0

Arbete i Finland

1,1

6%

0,8

4%

0,6

3%

Överföringar till UNICEF

13,1

71 %

14,1

76 %

13,6

76 %

Räkenskapsperiodens löner och arvoden

2,4

13 %

2,2

12 %

2,0

11 %

Antalet anställda i genomsnitt*

80

76

70

Nyckeltal
Beräkning av nyckeltalen
Bruttointäkter från medelanskaffningen = Totalförsäljning + Intäkter från medelanskaffningen från organisationer, privatpersoner och företag
Insamlingskostnader = Direkta kostnader för medelanskaffningen från organisationer, privatpersoner och
företag + Marknadsföringsstöd
Insamlings- % = Insamlingskostnader/Bruttointäkter från medelanskaffningen x 100
Allmänna kostnader = Förvaltningskostnader + Medlemskostnader + Övriga extraordinära kostnader
Allmänna kostnader - % = Allmänna kostnader/Bruttointäkterna från medelanskaffningen* 100
Arbete i Finland = Kostnaderna för opinionsbildning och kommunikation
Arbete i Finland - % = Kostnaderna för arbetet i FInland/Bruttointäkterna från medelanskaffningen * 100
Överföringar = Överföring från produktförsäljningen + Överföring från vederlagsfri medelanskaffning
Överförings-% = Överföringar/Bruttointäkter från medelanskaffningen * 100
Räkenskapsperiodens löner och arvoden - % = Räkenskapsperiodens löner och arvoden/Bruttointäkterna från
medelanskaffningen * 100
*) Deltidsanställningar har räknats om till heltidsanställningar
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