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4-vuotias itätimorilainen Jouanio da Costa kävi äitinsä 
ja kymmenkuisen pikkuveljensä kanssa UNICEFin 
tukemassa mobiilineuvolassa, joka jalkautuu 
terveysasemilta syrjäseuduille kerran kuussa.
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SUOMEN UNICEF RY 

Suomen UNICEF on yksi 
UNICEFin kansallisista 
komiteoista. Ne toimivat 
UNICEFin valtuuttamina 
teollisuusmaissa. 
Komiteoiden tehtävä on 
kerätä varoja UNICEFille 
ja edistää lapsen 
oikeuksien toteutumista 
omissa maissaan. 
Yhdessä kansalliset 
komiteat keräävät 
kolmanneksen UNICEFin 
varoista. Suomen UNICEF 
toimii rekisteröitynä 
yhdistyksenä, ja se on 
perustettu vuonna 1967.
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Vuonna 2014 vietimme lapsen oikeuksien sopimuksen 
25-vuotisjuhlaa. Sopimuksella oli mullistava 
merkitys, sillä se muutti lapsen oikeudet pelkästä 
hyväntekeväisyydestä valtioita oikeudellisesti sitovaksi 
velvollisuudeksi. Iloitsimme juhlavuonna hienoista 
saavutuksista, joita sopimuksen voimassaoloaikana  
on saatu aikaan: lapsikuolleisuus on puolittunut,  
yhä useampi lapsi pääsee kouluun ja lasten 
terveystilanne on parantunut merkittävästi.

Juhlavuosi jäi kuitenkin historiaan yhtenä  
synkimmistä lapsille: jopa viisitoista miljoonaa lasta 
elää konfliktien keskellä Keski-Afrikan tasavallassa, 
Irakissa, Etelä-Sudanissa, Palestiinassa, Syyriassa  
ja Ukrainassa. Aseellisten konfliktien vaikutuspiirissä 
elää 230 miljoonaa lasta.

Myös eriarvoisuus on kasvanut voimakkaasti.  
Tällä hetkellä hyväosaisin viidennes maailman 
väestöstä saa yli 70 prosenttia globaaleista tuloista  
ja heikoimmin pärjäävä viidennes vain 2 prosenttia. 
Me täällä Suomessa lukeudumme maamme omista 
haasteista huolimatta kaikkein hyväosaisimpiin.

Ilahduttavaa kyllä, me myös välitämme. 
Ulkoministeriön tutkimuksen mukaan suomalaisten 
suhtautuminen kehitysyhteistyöhön on säilynyt 
myönteisenä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta 
huolimatta: 82 prosenttia suomalaisista pitää 
kehitysyhteistyötä erittäin tai melko tärkeänä.

PÄÄSIHTEERILTÄ

Marja-Riitta Ketola 
pääsihteeri 

Suomen UNICEF

© UNICEF/Suomi 2014/Penttilä

Todistamme tätä myös omassa työssämme.  
Vaikka asenteiden väitetään kovenevan,  
yhä useampi kantaa myös kukkarollaan vastuuta 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. 
Kuukausilahjoittajiemme määrä on kasvanut 
joka vuosi. Myös yritykset rakentavat kanssamme  
sekä kestävää kehitystä että vastaavat  
humanitaariseen hätään.

Lahjoittajien ansiosta UNICEF kumppaneineen on 
pystynyt sekä auttamaan kriisien keskellä eläviä lapsia 
että luomaan pysyviä muutoksia lapsille eri puolilla 
maailmaa. Vuonna 2014 UNICEF auttoi rokottamaan 
yli 160 miljoonaa lasta tuhka- ja vihurirokkoa 
vastaan, hoiti kriisialueilla yli 2 miljoonaa vakavasta 
aliravitsemuksesta kärsivää lasta, takasi yli  
30 miljoonalle ihmiselle puhtaan veden  
ja auttoi yli 8,5 miljoonaa lasta kouluun  
kriiseistä kärsivissä maissa. 

Tulosten aikaansaaminen vaatii tinkimätöntä 
sitoutumista ja ammattitaitoa. Ennen kaikkea se vaatii 
kuitenkin luottamusta työhömme – niin valtioilta, 
yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin, sillä UNICEFin työ 
rahoitetaan täysin vapaaehtoisin lahjoituksin.

Kiitos, että luotat.
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Kuvan tyttö on päässyt 
UNICEFin tukemaan 
paimentolaisperheiden 
lapsille tarkoitettuun 
kouluun Etiopiassa, 
Oromian osavaltiossa 
sijaitsevassa Fantale 
Woredassa.

LAPSEN  
OIKEUKSIEN  
SOPIMUS
YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 25 vuotta.  
Sen avulla valtiot ovat saaneet asetettua yhteiset 
tavoitteet lapsen aseman parantamiseksi.  
Sopimus luo perustan UNICEFin työlle. 

1.  Pienten lasten kuolleisuus on puoliintunut. Vuonna 1990   
 menehtyi 12,7 miljoonaa lasta ennen 5-vuotissyntymäpäiväänsä,  
 vuonna 2013 luku oli 6,3 miljoonaa.

2.  Yhä harvempi lapsi näkee nälkää. Aliravitsemuksesta kärsivien  
 lasten määrä vähentyi 37 prosentilla vuodesta 1990  
 vuoteen 2012.

3.  Yhä useampi lapsi saa puhdasta vettä juodakseen. Puhtaan  
 juomaveden piiriin pääsi 2,3 miljardia ihmistä vuosien 1990  
 ja 2012 välillä.

4.  Yhä useampi lapsi pääsee vessaan. Vuosien 1990 ja 2012 välillä  
 1,9 miljardia ihmistä sai käyttöönsä käymälän.

5.  Yhä useampi lapsi pääsee kouluun. Vuonna 1990 noin 102  
 miljoonaa lasta jäi koulun ulkopuolelle, vuonna 2012 heitä oli  
 58 miljoonaa.

6.  Lähes kaikki lapset säästyvät poliolta. Polioon sairastuvien  
 lasten määrä vähentyi miltei 99 prosenttia vuosien  
 1988 ja 2013 välillä.

Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta osoitteessa  
www.unicef.fi/lapsen-oikeudet

© UNICEF/ETHA_2014_00246/Ose
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Masai-heimoon kuuluva  
Ann Maruba pystyy UNICEFin tuella 
toimitetun malariaverkon ansiosta 
suojaamaan lapsensa Nauwasan 
tauteja levittäviltä hyttysiltä.  
Äiti ja lapsi asuvat Arushassa, 
Tansaniassa.

• Pian 70-vuotias

• Toimii 190 maassa

•  10 000 työntekijää,  
 joista 88 prosenttia  
 ohjelmamaissa

•  5 hätäapuvarastoa eri  
 puolilla maailmaa

• Toimittaa rokotteet  
 40 prosentille  
 maailman lapsista

UNICEF 
LUKUINA

© UNICEF/PFPG2014-1191/Hallahan
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Maiden terveysjärjestelmien vahvistaminen niin, että lapsista  
ja äideistä pystytään huolehtimaan.  
Esimerkiksi: äitiysterveys ja turvalliset synnytysolosuhteet, 
elintärkeät rokotukset ja vitamiinilisät lapsille, puhdas vesi  
ja perheiden opastaminen ravinto- ja hygienia-asioissa.

Maiden koulutusjärjestelmien vahvistaminen niin,  
että kaikki lapset pääsevät kouluun, saavat laadukasta  
opetusta ja käyvät koulun loppuun. 

Lakien, käytäntöjen ja asenteiden muuttaminen niin,  
että viranomaiset, perheet ja muut aikuiset saadaan tukemaan 
lasten turvallista kasvua. Esimerkiksi lapsiavioliittojen ja tyttöjen 
sukuelinten silpomisen sekä lapsityövoiman ja lapsisotilaiden 
käytön vastainen työ.

Tutkimus- ja vaikuttamistyö, jonka avulla löydetään eniten  
apua tarvitsevat, haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset  
ja varmistetaan, että kaikki UNICEFin työ koituu erityisesti  
heidän parhaakseen. 

Maiden terveys-, koulutus- ja lastensuojelujärjestelmien 
vahvistaminen niin, että lapset ovat mahdollisimman hyvin 
suojassa hi-virukselta ja tartunnan saaneet saavat apua. 
Esimerkiksi: raskaana olevien äitien hiv-estolääkitys, taudin 
etenemisen pysäyttävä lääkitys hiv-tartunnan saaneille lapsille, 
nuorten seksuaalivalistus ja syrjinnän vastainen työ.

UNICEFIN TYÖN OSA-ALUEET

TERVEYS

KOULUTUS

SUOJELU

LAPSEN  
OIKEUDET

HIV/AIDS

UNICEF huolehtii, että lasten oikeudet terveyteen, koulutukseen 
ja suojaan toteutuvat kaikkialla maailmassa.

Eteläafrikkalainen Lundiwe on terve, iloinen 
vauva. Hänen äitinsä on hiv-positiivinen.  
Äiti sai jo raskauden alkaessa hoitoa, joka 
ehkäisee viruksen tarttumista sikiöön. Hiv/aidsiin 
liittyvät sairaudet ovat pienten lasten yleisin 
kuolinsyy Etelä-Afrikassa. UNICEF tukee maan 
hallitusta hiv-tartunnan saaneiden naisten  
ja lasten hoidossa ja tartuntojen ehkäisyssä.

© UNICEF/HIVA2015-0011/Schermbrucker
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Lama sysäsi lapsia köyhyyteen
Report Card -selvitykset vertailevat 
lasten hyvinvointia OECD-maissa. 
Vuonna 2014 raportin teemana 
oli viime laman vaikutus lasten 
hyvinvointiin. Raportin mukaan  
lama lisäsi köyhyydessä elävien  
lasten määrää 2,6 miljoonalla  
rikkaissa maissa.

Innocenti Report Card:  
Children of the Recession 
www.unicef-irc.org/publications/series/16

Laaja vertailu maailman lasten tilasta
Maailman lasten hyvinvointia 
kuvaavat luvut ovat parantuneet 
huimasti viime vuosikymmeninä. 
Moni on kuitenkin jäänyt osattomaksi 
edistyksestä, kertoo UNICEFin State 
of the World´s Children 2014 -raportti. 
Vuosittainen selvitys sisältää kattavan 
ja yksityiskohtaisen tilastopaketin 
maailman lasten tilanteesta.

State of the World´s Children 2014  
– Every Child Counts 
www.unicef.org/sowc2014/numbers/ 

UNICEF tuottaa vuosittain tutkimuksia ja raportteja, 
jotka tarjoavat luotettavaa tietoa maailman lasten 
tilanteesta päätöksenteon tueksi.

TUTKIMUKSET JA TILASTOT

Kuritusväkivalta yhä yleistä
Yhdeksän kymmenestä maailman 
lapsesta asuu maassa, jossa 
kuritusväkivalta on laillista, selviää 
UNICEFin Hidden in Plain Sight 
-raportista. Raportissa kerrotaan 
kuritusväkivallan lisäksi muun muassa 
lapsiin kohdistuneista murhista,  
lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
ja kiusaamisesta.

Hidden in Plain Sight – A statistical analysis 
of violence against children 
www.unicef.org/publications/ 
index_74865.html

Ilmastonmuutos uhkaa lapsia
Maapallon lämpenemisen arvioidaan 
kasvattavan aliravittujen lasten 
määrää 25 miljoonalla vuoteen 
2050 mennessä, paljastaa UNICEFin 
ilmastonmuutosraportti. Se kokoaa 
yksiin kansiin 40 asiantuntijan 
puheenvuorot ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista lapsiin.

The Challenges of Climate Change: 
Children on the front line 
www.unicef-irc.org/article/1051/
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TAMMIKUU

UNICEF raportoi lennättä-
neensä 70 tonnia avustustar-
vikkeita aseellisesta konfliktis-
ta kärsivään Etelä-Sudaniin. 
Suomessa UNICEF muistutti 
median velvollisuudesta suo-
jella lasten yksityisyyttä, kun 
Helsingin Sanomat julkaisi 
kenialaistyttöjen silpomises-
ta kuvareportaasin, josta tytöt 
voi tunnistaa. Tove 100 -juhla-
vuosi käynnistyi yhteistyössä 
UNICEFin kanssa.

UUTIS- 
POIMINTOJA 
VUODELTA 
2014

MAALISKUU

UNICEF aloitti kumppanei-
neen kaikkien aikojen roko-
tuskampanjan 22 miljoonan 
lapsen rokottamiseksi polio-
ta vastaan Lähi-Idässä ja Poh-
jois-Afrikassa. Vietimme su-
rullista syntymäpäivää, kun 
Syyrian sodan kolmas vuosi 
täyttyi.

HUHTIKUU

Suomen UNICEF lähetti 
100 000 euroa Keski-Afrikan 
tasavaltaan, jossa 2,3 mil-
joonaa lasta kärsi aseellises-
ta konfliktista. UNICEF aloit-
ti seitsemän Länsi-Afrikan 
maan kanssa laajan tiedotus-
kampanjan ebolaviruksen py-
säyttämiseksi. 

TOUKOKUU

Puoli vuotta Filippiineille iske-
neen supertaifuuni Haiyanin 
jälkeen yli 90 prosenttia ka- 
tastrofialueen lapsista oli 
palannut kouluun. Näytteli-
jä Jaakko Saariluomasta tu-
li 14. hyvän tahdon lähetti-
läämme.

© UNICEF/NYHQ2014-1026/Jallanzo UNICEFin 
työntekijä jakaa 
ebolatietoa 
sisältäviä 
julisteita 
Liberiassa.

© UNICEF/UNI162701/Yurtsever

Syyriasta Turkkiin paenneen 
Nurin poika Isa on juuri 
saanut poliorokotuksen.
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HEINÄKUU
Surulliset uutiset synkensivät 
lomakuukautta. Syyrian alu-
eella jo yli kuusi miljoonaa 
lasta oli hätäavun tarpeessa. 
Gazassa kuolleiden lasten lu-
kumäärä nousi kymmeniin ja 
loukkaantuneiden satoihin. 

ELOKUU

UNICEF toimitti elokuun aika-
na yli tuhat tonnia hätäapu-
tarvikkeita maailman eri krii-
sialueille. Vakavimman tason 
kriisejä oli elokuun lopussa 
käynnissä jo viisi: Syyrias-
sa, Keski-Afrikan tasavallas-
sa, Etelä-Sudanissa, Irakis-
sa ja ebolamaissa Länsi-Afri-
kassa. 

SYYSKUU

Suomen UNICEF lähetti 
100 000 euroa ebolan vas-
taiseen taisteluun Länsi-Af-
rikkaan. Iloitsimme siitä, että 
UNICEFin raportti osoitti vas-
tasyntyneiden kuolleisuuden 
laskevan ennätysnopeasti.

MARRASKUU

Lapsen oikeuksien päivänä 
nostettiin liput salkoon juhlis-
tamaan 25 vuotta täyttänyttä 
lapsen oikeuksien sopimus-
ta. UNICEFin ebola-alueille 
toimittamien hätäaputarvik-
keiden määrä kohosi jo 3 000 
tonniin.

JOULUKUU

UNICEF Tanssii Tähtien Kans-
sa -ohjelma toi 2 300 uutta 
kuukausilahjoittajaa mukaan 
UNICEFin työhön. Vuosi näyt-
ti päättyessään lasten kannal-
ta musertavalta: konfliktien ja 
niistä kärsivien lasten määrä 
oli suurempi kuin kertaakaan 
lähihistoriassa.

© UNICEF/PFPG2014-1103/Balasundaram

Filippiiniläinen Maria Rhonalyn Grabidio 
käy koulua, jonka korjauksessa UNICEF 
auttoi supertaifuuni Haiyanin jälkeen.

© UNICEF/NYHQ2014-1103/Khuzaie

Jesidikansaan kuuluva tyttö tarkkailee avustuskuljetuksen 
saapumista Bajeed Kandalan leirillä Pohjois-Irakin Kurdistanissa.

Liputimme lapsen oikeuksien päivänä 
sosiaalisessa mediassa tämän 
lipputyttökuvan avulla.

© UNICEF/Suomi 2014/Archipictor



10

NÄIN  
VARAT  
KÄYTETTIIN

Äiti sai hätäapuravintoa 
aliravitsemuksesta 

kärsivän lapsensa hoitoon 
UNICEFin tukemassa 

ravitsemuskeskuksessa 
Etelä-Sudanissa, lähellä 

Bentiun kaupunkia.

© UNICEF/NYHQ2014-1387/Nesbitt
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Vuonna 2014 Suomen UNICEF tuki maailman lapsia 

14,6 milj. eurolla

PITKÄJÄNTEINEN KEHITYSTYÖ*

LUE LISÄÄ s. 12
85  %

12,4 milj. €**

* Sisältää 10,4 miljoonaa euroa lastenrahastoon  
ja 2 miljoonaa euroa nimikko- ja teemaohjelmiin. 
** Pyöristysten vuoksi summaksi ei tule 14,6 miljoonaa.

KOTIMAANTYÖ  

LUE LISÄÄ s. 22

HÄTÄAPU 

LUE LISÄÄ s. 18

NÄIN VARAT KÄYTETTIIN

6  %
0,8 milj. €**

9  %
1,3 milj. €**

11
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PITKÄJÄNTEINEN 
KEHITYSTYÖ

UNICEF toteuttaa ohjelmamaissa viisivuotista 
maaohjelmaa, joka tehdään yhdessä maan hallituksen 
ja paikallisten kumppaneiden kanssa.

Maaohjelma perustuu analyysiin, jossa kartoitetaan, keitä 
haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ovat, mitkä tekijät 
estävät heidän oikeuksiensa toteutumista ja mitä paikallisten 
viranomaisten ja toimijoiden tulisi tehdä, jotta lasten oikeus 
esimerkiksi opetukseen ja terveyteen toteutuisi.

UNICEF tukee eri keinoin maan hallitusta kantamaan vastuutaan 
lasten jokapäiväisestä hyvinvoinnista. Tavoitteena on ennen 
kaikkea vahvistaa maan omia järjestelmiä.

Tärkeä osa UNICEFin työtä on toimia maailman lasten 
parhaaksi kansainvälisellä tasolla. UNICEF valvoo lasten etua 
kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa ja kansainvälisissä 
päätöksentekoelimissä sekä antaa erilaisia suosituksia.  
Tämän tueksi UNICEF tekee monipuolista tutkimustyötä. 

Lisäksi UNICEF pyrkii jatkuvasti kehittämään lasten elämää 
parantavia innovaatioita yhteistyössä yritysten, yliopistojen 
ja järjestöjen kanssa. Myös Suomen UNICEF on vahvasti 
mukana innovaatiotyössä ja toteuttaa vesi- ja sanitaatiosektorin 
innovaatiohanketta Ugandassa (katso s. 16).

© UNICEF/INDA2013-00068/Singh
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Näin suomalaislahjoittajien varat  
ohjattiin pitkäjänteiseen työhön 
Valtaosa (78 prosenttia) Suomen UNICEFin tilittämistä varoista 
suunnataan lastenrahastoon eli UNICEFin pitkäjänteiseen työhön 
kaikkialla maailmassa. Muun muassa kuukausilahjoitukset (s. 26) 
kohdistuvat lastenrahastoon.

Suomen UNICEFilla on myös nimikko- ja teemaohjelmia, joiden 
kautta tuki UNICEFin pitkäjänteiselle työlle voidaan kohdentaa tiettyyn 
teemaan, alueeseen, maahan tai hankkeeseen. Varojen kohdistaminen 
on kustannustehokasta vain, jos summa on suuri. Siksi nimikko-  
ja teemaohjelmien rahoitus tulee pääasiassa yrityksiltä, 
suurlahjoittajilta tai muilta rahoitukseen sitoutuneilta tahoilta.  
Vuonna 2014 tällaisia ohjelmia oli seuraavissa maissa:  
Angola, Etelä-Afrikka, Intia, Kenia, Madagaskar, Mosambik,  
Nepal ja Sambia.

Lisäksi rahoitamme kahta teemaohjelmaa, jossa suuri joukko 
suomalaisia lahjoittajia tukee samaa teemaa. Vuonna 2014 teemat 
olivat koulutus Aasiassa ja hiv/aidsin vastainen työ.

Koulutusteemaan varat tulivat muun muassa kouluissa toteutettavista 
kampanjoista eli UNICEF-kävelystä ja päivätyökeräyksestä (s. 27).  
Hiv/aids-teemaa puolestaan rahoittivat sellaiset kuukausilahjoittajat, 
jotka halusivat kohdistaa osan lahjoituksestaan tähän työhön.

Suomen UNICEFin tuen lisäksi kansainvälinen UNICEF  
vastaanotti Suomen ulkoministeriöltä kehitysmaissa  
tehtävää ohjelmatyötä varten 19,2 miljoonaa euroa.  
Ulkoministeriö osoittaa tukensa suoraan pääjärjestölle,  
eli varat eivät kulje Suomen UNICEF ry:n kautta.

Voit tukea UNICEFin pitkäjänteistä työtä ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.unicef.fi

Hardik Momabhai Rabari leikkii 
Sheetal Shankarbhai Thakurin 

kanssa lapsille ja äideille 
tarkoitetun keskuksen pihalla 

Gujaratissa, Intiassa.  
Keskuksessa toteutetaan 

UNICEFin kehittämää 
varhaiskasvatusohjelmaa.  

Sen puitteissa lasten  
käyttöön on toimitettu 

opetusmateriaalia,  
keskuksen työntekijöitä on 

koulutettu ja vanhempia 
valistettu. Lapsuuden 

ensimmäiset vuodet ovat 
äärimmäisen tärkeitä lapsen 
myöhemmälle kehitykselle.
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Criselda auttaa tuomaan 
terveydenhoidon  
kaikkien ulottuville
Zukulan kylässä työskentelevä Criselda 
Julio Mavelele on yksi Mosambikin 
reilusta 2 000 kyläterveydenhoitajasta. 
Köyhässä Mosambikissa on suuri 
haaste saada terveydenhuolto  
kaikkien ulottuville.

UNICEFin tukemassa hankkeessa 
koulutetaan kyliin omia 
terveydenhoitajia. Tavoitteena on 
alentaa lapsi- ja äitiyskuolleisuutta 
sekä vähentää eriarvoisuutta 
terveydenhoidon saatavuudessa.

Neljän kuukauden koulutus antaa 
terveydenhoitajille valmiudet tunnistaa 
yleisimmät ja tappavimmat lastentaudit. 
Terveydenhoitaja oppii myös 
havaitsemaan lasten aliravitsemuksen 
ja neuvomaan terveyteen liittyvissä 
asioissa. Koulutuksen jälkeen hän palaa 
kotikyläänsä ja on valmis töihin.

Tyypillisenä työpäivänään Criselda 
tekee kotikäyntejä kylässä. Hän tutkii 
kotien hygieniaolot, opettaa kuinka pitää 
koti siistinä, neuvoo käyttämään vessaa 
ja pesemään kädet saippualla.  
Hän kertoo moskiittoverkon tärkeydestä 
ja opettaa sen käyttöä.

Criselda seuraa, saavatko lapset 
rokotuksensa ohjelman mukaan 
ja käyvätkö raskaana olevat naiset 
tarkistuksissa. Tarpeen tullen hän ohjaa 
edelleen terveyskeskukseen ja lääkärille.

Kyläläiset nauravat Criseldan 
tiukkuudelle, mutta myös hyväksyvät 
hänet ’oman kylän tyttönä’ ja ottavat 
neuvot vastaan.

© UNICEF/Mosambik 2014/Kivelä

Kyläterveydenhoitaja Criselda Julio Mavelele pitää huolta Zukulan kylän lapsista.
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Etiopialaispoika 
opettelee aakkosia.

Kestävää kehitystä, rauhan puolesta
Tutkija Ari Kerkkänen listaa kohteita, joihin pitäisi laittaa 
rahaa, jotta terrorismia saataisiin kitkettyä.

– Koulutussektorin tukeminen, julkisen hallinnon  
ja terveydenhuollon kehittäminen ja toiminta,  
joka lisää työpaikkoja.

Hänen mukaansa erityisesti koulutus vähentää  
valtioiden ja alueiden konfliktiherkkyyttä.

Samaa mieltä on Suomen UNICEFin  
ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

– Kriisit syntyvät köyhyydestä ja epätasa-arvosta.  
Paras keino taistella niitä vastaan on koulutus.

UNICEF auttaa kehitysmaita rakentamaan koulutus-
järjestelmiä, joissa kaikki lapset saavat ilmaisen  
ja laadukkaan peruskoulutuksen. Erityisesti UNICEF 
panostaa siihen, että myös heikoimmassa asemassa 
olevat lapset pääsevät kouluun.

– Lisäksi tärkeää olisi, että nuoret pääsevät 
jatkokoulutukseen, joka takaa ammatin ja toimeentulon, 
Hetemäki sanoo.

UNICEFin työ lasten koulutuksen, terveyden, suojelun 
ja tasa-arvon puolesta auttaa ohjaamaan nuoria 
pois ääriliikkeistä. Hetemäki korostaa, että UNICEFin 
periaatteena on voimaannuttaa paikallisia yhteisöjä.

– Kaikkein heikoimmatkin otetaan mukaan itseään 
koskevaan päätöksentekoon. Näin syntyy omistajuutta 
ja yhteiskunnallista vastuuta, joka vähentää 
vastakkainasettelua, Hetemäki selventää.

Ari Kerkkänen on Tampereen yliopiston 
rauhantutkimuskeskuksen vieraileva tutkija, joka 
työskentelee tällä hetkellä Kabulissa Afganistanissa  
EU:n poliisioperaation suunnittelupäällikkönä.  
Hän on entinen Lähi-idän instituutin johtaja.

© UNICEF/ETHA_2014_00218/Ose
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Kunnollista hygieniaa  
Ugandan kouluihin
Vuoden aikana Suomen UNICEF 
käynnisti oman hankkeen Ugandassa. 
UniWASH-hankkeessa kehitetään 
innovaatioita, jotka tuovat puhtaan 
veden ja kunnollisen hygienian 
pohjoisugandalaisten koululaisten 
ulottuville.

Hankkeen kulmakivi on koululaisten 
osallistuminen. Tytöt ja pojat saavat itse 
kertoa vesi- ja hygieniaongelmistaan, 
koska he ovat oman elämänsä 
asiantuntijoita. He myös testaavat 
hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja.

– Hienoinkin innovaatio jää 
käyttämättä, ellei se toimi koululaisten 
arkielämässä, toteaa Suomen UNICEFin 
hankepäällikkö Saara Frestadius.

Koululaisten kanssa ratkaisuja kehittävät 
Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston 
ja ugandalaisen Makereren yliopiston 
opiskelijat. Vuoden aikana hankkeeseen 
osallistuvat opiskelijat tekivät 
ensimmäisen kenttämatkansa.

Yrityskumppaneiksi löydettiin kuusi 
ugandalaista pk-yritystä.  
Ne kehittävät opiskelijoiden ideoimia 
ratkaisuja kaupallisiksi tuotteiksi.  
Kun innovaatioiden tuotanto ja huolto 
tapahtuu Ugandassa, ne edistävät 
paikallisten ihmisten toimeentuloa. 
Suomalaisena yrityskumppanina 
mukana on Biolan Oy.

Innovaatioiden lisäksi hankkeessa 
syntyy toimintamalli, joka parantaa 
järjestöjen, yliopistojen ja yritysten 
yhteistyötä lasten oikeuksien 
toteutumiseksi.

Lisää tietoa hankkeesta löydät osoitteesta  
www.unicef.fi/uganda

Lacekocotin koulun 
kakkosluokan tytöt 

piirsivät toiveidensa 
mukaisen vessan 

UniWASH-hankkeen 
työpajassa.

© UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen
Tytöt hyppäävät 
twistiä Lacekocotin 
peruskoulussa  
Pohjois-Ugandassa. 
Koulun vesi- ja hygienia-
oloja kehitetään 
Suomen UNICEFin 
hankkeessa.

© UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen
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Kolmevuotias Nishimoni nauraa setänsä sylissä kotikylässään Jamalpurissa Bangladeshissa. 
Lapsen äiti Lovely katselee parivaljakkoa taustalla. Perhe on mukana UNICEFin tukemassa 
ravitsemusohjelmassa. Kun se alkoi, Nishimoni kärsi aliravitsemuksesta. Hän sai tilansa 
kohentamiseksi säännölliset annokset lisäravinnejauhetta. Lisäksi paikalliset terveystyöntekijät 
ovat valistaneet perhettä lapsen oikeasta ravitsemuksesta.

Eroon aliravitsemuksesta
Joka neljäs lapsi maailmassa kärsii 
aliravitsemuksesta, joka vaarantaa 
lapsen kehityksen. Aliravitsemus 
aiheuttaa jopa 45 prosenttia alle 
viisivuotiaiden lasten kuolemista. 

Lasten aliravitsemus 
voidaan yleensä ehkäistä 
tarjoamalla vanhemmille 
tietoa lasten tarvitsemasta 
ravinnosta. Pelkästään vauvan 
täysimetys puolivuotiaaksi 
kuusinkertaistaa lapsen 
eloonjäämismahdollisuudet. 
Aliravitsemuksen syy voi olla 
myös ruuan yksipuolisuus. 

Yksinkertaisiin asioihin 
keskittyvien koulutusohjelmien 
avulla voidaankin pelastaa  
valtava määrä lapsia.

Aliravitsemuksesta kärsivien lasten 
määrää on onnistuttu vähentämään 
25 prosentista 16 prosenttiin vuodesta 
1990. Valitettavasti käynnissä olevat 
kriisit ovat huonontaneet lasten 
ravitsemustilannetta ja vaarantavat 
hyvän kehityksen.

© UNICEF/NYHQ2014-3270/Noorani
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HÄTÄAPU

Vuosi 2014 oli maailman lapsille musertava.  
Hätäavun tarve oli ennennäkemätön UNICEFin historiassa.

UNICEF auttoi vuonna 2014 kriisien keskellä eläviä lapsia 40 maassa.  
Uusia kriisejä olivat muun muassa Ukrainan ja Irakin konfliktit,  
Gazan ilmaiskut ja ebolaepidemia. Suurin hätäapuoperaatioista  
oli Syyrian kriisin hoito. Se jatkui neljättä vuotta ja pahensi syyrialaislasten  
jo ennestään sietämätöntä tilannetta. Lähes 8 miljoonaa lasta Syyriassa  
ja lähialueilla tarvitsi UNICEFin apua.

Hätäapu on ollut tärkeä osa UNICEFin työtä toisen maailmansodan  
lopusta lähtien. UNICEF perustettiin tuolloin auttamaan sodan tuhojen  
keskellä eläviä eurooppalaislapsia. 

Nykyään UNICEF käyttää noin kolmanneksen varoistaan hätäapuun  
ja on yksi tärkeimmistä lasten auttajista maailman kriiseissä.  
UNICEF huolehtii lasten terveydestä, hätäapuravitsemuksesta, koulutuksesta  
ja suojelusta katastrofialueella. UNICEFilla on tärkeä rooli myös  
muiden järjestöjen hätäavun koordinoinnissa.

Koska UNICEF on pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa, apu 
saadaan perille nopeasti ja luotettavasti. UNICEFilla on lisäksi jatkuvassa 
kriisivalmiudessa viisi strategisesti sijoitettua varastoa: Kööpenhaminassa, 
Dubaissa, Shanghaissa, Panamassa ja Kamerunissa.

Kriisialueella UNICEF toimii tiiviissä yhteistyössä maan hallituksen  
ja muiden järjestöjen kanssa. Työ ei lopu hätäavun jälkeen, vaan UNICEF 
auttaa maata jälleenrakennustyössä. Periaatteena on rakentaa yhteisöistä 
entistä vahvempia ja auttaa niitä varautumaan kriiseihin ennalta.

Näin UNICEFin  
hätäapu  
auttaa lapsia

•   Puhdas vesi ja riittävä 
 hygienia koko perheelle

•   Hätäapuravinto  
 ja lisäravinteet

•   Mahdollisuus jatkaa  
 koulunkäyntiä

•   Rokotteet ja lääkkeet

•   Suojelu hyväksikäytöltä

© UNICEF/NYHQ2014-0854/Khuzaie
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Kolmevuotias Shahd Saleh  
täyttää vesimukia pakolaisleirillä 

Erbilin kaupungissa Irakin 
Kurdistanissa.  

UNICEF kumppaneineen  
huolehtii leirillä muun muassa 
puhtaan veden saatavuudesta  

ja sanitaatiosta sekä  
lasten rokottamisesta  

tarttuvia tauteja vastaan.

Näin suomalaislahjoittajien 
varat ohjattiin hätäapuun
Suomen UNICEF keräsi  
vuonna 2014 hätäapuun 
kaikkiaan 0,9 miljoonaa euroa. 
Suomalaisilta pyydettiin 
kohdennettuja lahjoituksia 
Syyriaan, Keski-Afrikkaan, 
Etelä-Sudaniin ja ebolakriisin 
hoitoon. Lisäksi tarjosimme 
mahdollisuuden lahjoittaa 
hätäapurahastoon, jonka kautta 
UNICEF auttaa katastrofien 
keskellä eläviä lapsia eri  
puolilla maailmaa.

Tämän lisäksi Suomen 
ulkoministeriö tilitti suoraan 
kansainväliselle UNICEFille 
10,5 miljoonaa euroa 
hätäaputyöhön Keski-Afrikan 
tasavallassa, Tšadissa, Kongon 
demokraattisessa tasavallassa, 
Somaliassa, Etelä-Sudanissa 
ja sen kriisialueelle, Syyrian 
kriisissä ja Malissa.  

Tee lahjoitus 
hätäapurahastoomme:  
www.unicef.fi/lahjoita

19
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Ebolasta selvinnyt Sanfa Koroma valistaa kylänsä asukkaita siitä, miten 
tärkeää on hakeutua nopeasti hoitoon taudin ensioireiden ilmaantuessa.

Kuolleista elävien kirjoihin
Sierraleonelainen Sanfa Koroma, 14, sairastui 
sisäoppilaitoksessaan ebolaan, ja perhe sai kuulla 
hänen kuolleen. Hän kuitenkin parantui taudista ja 
pääsi kotiin. UNICEF auttoi Sanfan kotiinpaluussa.

Nyt Sanfa valistaa ihmisiä ebolasta kotikylässään 
Pelewahunissa, Moyamban alueella. 
Hän kertoo, ettei tauti tarkoita väistämätöntä 
kuolemantuomiota.

– Kun huomaat ensimmäiset oireet, mene 
sairaalaan, hän neuvoo.

UNICEF vastaa ebolatietouden levittämisestä  
Länsi-Afrikassa, auttaa taudin orpouttamia lapsia  
sekä vastaa vesi- ja sanitaatiohuollosta.  
Vuonna 2014 UNICEF oli suurin  
avustustarvikkeiden toimittaja ebolakriisissä.

Thuraya kantaa paljasjalkaista 3-vuotiasta 
sisartaan Rimaa Saadnayelin epävirallisessa 
pakolaisleirissä Bekaan laaksossa Libanonissa.

© UNICEF/NYHQ2015-0211/Romenzi

© UNICEF/NYHQ2014-3400/Nesbitt
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Talvivaatteita Syyrian 
pakolaislapsille
Lumimyrskyt ja pakkanen koettelivat 
syyrialaispakolaisia Lähi-idässä. 
Pakolaisina Syyrian sisällä ja maan 
rajojen ulkopuolella oli jo yhteensä  
kuusi miljoonaa lasta.

UNICEF toimitti lämpimiä vaatteita, 
huopia, lämmitystarvikkeita sekä 
kuponkeja talvivarusteiden ostoa varten 
yli 900 000 syyrialaiselle pakolaislapselle 
eri puolilla Lähi-itää. 

Libanonissa talvivarusteiden tarpeessa 
olevien lasten määrä kasvoi rajusti 
edellistalveen verrattuna.  
Yhä useamman pakolaisen säästöt 
olivat lopussa ja he joutuivat viimeisenä 
keinonaan muuttamaan epävirallisiin, 
äärimmäisen huonosti rakennettuihin  
ja varusteltuihin telttakyliin.

UNICEFin Libanonin maatoimisto teki 
kaikkensa auttaakseen pakolaisia. 
UNICEF valmistautui talven tuloon 
sijoittamalla valmiiksi 28 000 
talvivarustepakettia kolmeen 
eri paikkaan lähelle epävirallisia 
pakolaisleirejä. Ennen talvimyrskyjen 
saapumista talvivarusteet toimitettiin 
80 000:lle telttakylissä asuvalle lapselle. 
Avun sai 72 prosenttia talvivarusteiden 
tarpeessa olevista lapsista.

Lisäksi 104 000 lasta Libanonissa hyötyi 
UNICEFin toimittamasta puhtaasta 
juomavedestä, muovipressuista  
ja hätäapuravintokekseistä.

Tyttö seisoo lumessa Saadnayelin 
pakolaisleirillä Libanonissa.

Lapset kantavat 
talvivaate- 
paketteja  
sisältäviä  
laatikoita  
Bekaan  
laaksossa  
Libanonissa.

© UNICEF/NYHQ2015-0221/Haidar

© UNICEF/NYHQ2014-3217/Haidar
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Suomen UNICEF palkitsi 
kaikki Suomen kirjastot 

Lapsen oikeuksien vaikuttaja 
-tunnustuksella. Tunnustus 

luovutettiin Lahden 
kaupunginkirjastossa,  

jossa satuhahmot Malla 
ja Kuoma-kettu esiintyivät 

päiväkoti-ikäiselle yleisölle. 

KOTIMAANTYÖ 
Suomen UNICEF tekee vaikuttamis- ja tiedotustyötä, jotta 
kotimaamme lait ja käytännöt ja julkisten varojen käyttö 
toimisivat lasten parhaaksi. Lisäksi toteutamme hankkeita,  
jotka luovat lapsen oikeuksia edistäviä toimintamalleja.

Kotimaan työssään Suomen UNICEF toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen UNICEFille asettamaa velvollisuutta: arvioida ja edistää  
lapsen oikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa.

Suurimmat puutteet lapsen oikeuksien toteutumisessa liittyvät 
Suomessa siihen, ettei päätösten vaikutuksia lapsiin yleensä arvioida 
järjestelmällisesti. Parannettavaa on myös lasten osallisuudessa  
ja yhdenvertaisuudessa.

Pureuduimme näihin ongelmiin muun muassa Lapsiystävällinen kunta 
-hankkeen avulla. Vuonna 2014 mallissa oli mukana neljä kuntaa ja neljä 
uutta kuntaa sitoutui lähtemään mukaan vuoden 2015 alusta.

Lisäksi käynnistimme kaksi lasten ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää 
hanketta. Toisessa kehitetään ja toteutetaan täydennyskoulutusta 
opettajille laadukkaasta ihmisoikeuskasvatuksesta ja koko koulun 
lapsiystävällisestä toimintakulttuurista. Toinen hanke on tutkimus, jossa 
kootaan tietoa eri tavoista toteuttaa lasten ihmisoikeuskasvatusta.

Kouluvierailijamme tavoittivat lähes 63 000 lasta ja nuorta.  
Vierailijat kertoivat maailman lasten elämästä sekä kestävästä  
kehityksestä lasten ikätason mukaisesti muun muassa  
työpajatyöskentelyn avulla. Globaalikasvatusmateriaalia toimitimme 
kolmasosaan Suomen peruskouluista.

Kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä jatkoimme virkamiehille  
ja kansalaisjärjestöille suunnattujen työkalujen ja ohjeistuksen 
kehittämistä ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamiseksi  
Suomen toteuttamassa kehitysyhteistyössä.

© UNICEF/Suomi 2014/Suihkonen



Pääkaupunkiseudun opettajat tutustuivat muun 
muassa toiminnallisiin opetusmenetelmiin 
Espoossa järjestetyssä koulutuksessamme.
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© UNICEF/Suomi 2013/Niemelä

LASTEN OIKEUDET KUNTOON 
YRITYSTEN KANSSA
Yritysten toiminnalla on väistämättä vaikutuksia 
lasten elämään, sillä lapset ovat kuluttajia, 
työntekijöiden perheenjäseniä ja nuoria 
työntekijöitä. Tästä huolimatta yritykset eivät 
yleensä osaa huomioida lasten oikeuksia 
riittävästi.

Suomen UNICEF tekee yhteistyötä suomalaisten 
yritysten kanssa lasten oikeuksien edistämiseksi. 
Laadimme vuoden 2014 aikana kolmivuotisen 
strategian yritysvastuutyöllemme ja asetimme 
sille samalla konkreettiset tavoitteet.

Tavoitteena on lisätä tietoa, ymmärrystä ja 
toimintaa lasten oikeuksien toteuttamiseksi. 
Tärkeimpänä kohteena ovat valtio-omisteiset 
yritykset, joilla on erityinen vastuu ja 
velvollisuus näyttää esimerkkiä muille. 
Yhteistyötä tehdään myös muiden yritysten, 
alan toimijoiden ja yliopistojen kanssa.

TÄYDENNYSKOULUTUSTA 
OPETTAJILLE
Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena on 
kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia ja aktiivisia 
kansalaisia, jotka tuntevat omat oikeutensa  
ja osaavat puolustaa niitä. Tällä hetkellä koulujen 
ihmisoikeuskasvatus toteutuu Suomessa hyvin 
vaihtelevasti.

Ihmisoikeudet ja arvokasvatus saavat entistä 
suuremman painoarvon vuonna 2016 voimaan 
astuvassa valtakunnallisessa peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteissa.

Suomen UNICEF käynnisti vuonna 2014 
opettajien täydennyskoulutushankkeen, 
jossa järjestetään koulutuksia 
ihmisoikeuskasvatuksesta uuden OPSin 
hengessä. Koulutus tähtää sekä opettajien 
tietotaidon että koulujen toimintakulttuurin 
kehittämiseen.

Syksyllä 2014 järjestettiin kaksi koulutusta, joihin 
osallistui yhteensä 62 opettajaa. Hanke jatkuu 
vuonna 2015, jolloin koulutuksia järjestetään eri 
puolilla Suomea.

Lopullisena tavoitteena on kehittää 
koulutuksesta malli, jota opettajien 
täydennyskoulutusta järjestävät tahot  
voivat ryhtyä tarjoamaan.

Lisätietoja täydennyskoulutushankkeesta:  
www.unicef.fi/opettajat 

Näin kotimaan ohjelmatyö  
ja kehitysviestintä rahoitettiin
Seitsemän prosenttia Suomen UNICEFin 
kokonaistuotosta käytettiin kotimaan 
ohjelmatyöhön, johon sisältyvät 
kotimaan vaikuttamistyö, kansainvälinen 
vaikuttamistyö ja kehitysviestintä.
 
Osa näistä varoista saatiin erillis- 
rahoituksena opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä, Opetushallitukselta  
ja ulkoministeriöltä. Lisäksi ulkoministeriö 
tuki Ugandassa toteutettavaa 
hankettamme (katso sivu 16).



NÄIN  
VARAT 
KERÄTTIIN

© UNICEF/Suomi 2014/Penttilä

Iloisia Jano-päivän kerääjiä 
Narinkkatorilla Helsingissä.
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Toimintamme perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin.  
Olemme yksi Suomen johtavista varainhankintaa tekevistä organisaatioista.

Vuonna 2014 keräsimme

19,2 milj. euroa

KULUJEN OSUUS

76 %
UNICEFIN  
TYÖHÖN* 

24 %
 KERÄYS-  
 JA HALLINTOKULUT ** 

VARAINHANKINTA

94 %
LAHJOITUKSET  
YKSITYISHENKILÖILTÄ 

6 %
YRITYS- 

YHTEISTYÖ

Lisäksi ulkoministeriö, Opetushallitus sekä opetus-  
ja kulttuuriministeriö tukivat kotimaan ja kansainvälistä 

vaikuttamistyötä sekä Ugandassa toteutettavaa 
hankettamme 467 000 eurolla.

*Kotimaan ohjelmatyöhön 7 %
**Keräyskulujen osuus 14 %

VARAINHANKINNAN KEHITYS

Yritykset

Myynti 

Kuukausilahjoitukset
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KUUKAUSILAHJOITUKSET 

Vuoden 2014 lopussa Suomen UNICEFilla oli reilut 83 000 
kuukausilahjoittajaa. Heidän jatkuva tukensa mahdollistaa 
UNICEFin pitkäjänteisen työn maailman lasten hyväksi.

UNICEF Tanssii 
Tähtien Kanssa 

-ohjelma toi uusia 
suomalaisia 

UNICEFin tukijoiksi.

UNICEFin työ heikoimmassa asemassa olevien 
lasten hyväksi perustuu kokonaan lahjoituksiin. 
Siksi kuukausilahjoittajien säännöllinen rahoitus on 
toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää.  
Se on myös kustannustehokas ja lahjoittajalle helppo 
tapa tukea maailman lapsia.

Vuonna 2014 kuukausilahjoittajat tukivat 
UNICEFin työtä runsaalla 12 miljoonalla eurolla.  
Varat ohjataan UNICEFin lastenrahastoon, jonka 
varoilla toteutetaan pitkäjänteisiä kehitysohjelmia yli 
150 maassa ja alueella (s. 12). Tämän työn ansiosta 
saadaan aikaan pysyviä, aitoja muutoksia maailman 
lasten elämään.

Uusia kuukausilahjoittajia saimme vuonna 2014 
erityisesti katu- ja ovimarkkinoinnin avulla.  
Toinen tärkeä kanava olivat MTV3:n kanssa toteutetut 
Putous- ja Tanssii Tähtien Kanssa -erityisjaksot.

Voit tukea UNICEFin työtä liittymällä 
kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.unicef.fi

© UNICEF/Myanmar 2014/Poutanen

Putous-juontaja 
Jaakko Saariluoma 
tutustutti katsojat 
myanmarilaislasten 
arkeen.

© UNICEF/Suomi 2014/Mulari
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Rokan ja Mahmoud leikkivät käsinukeilla UNICEFin tukemassa päiväkodissa Tartousin 
kaupungissa Syyriassa. Lapset perheineen ovat paenneet Aleppon kaupungista.

KERTALAHJOITUKSET

UNICEFia voi tukea myös tekemällä 
kertalahjoituksen. Vuonna 2014 suomalaiset 
lahjoittivat muun muassa ebolan  
vastaiseen taisteluun.

Meille on tärkeää, että jokainen löytää sopivan tavan 
osallistua työhömme. Siksi lahjoitustapoja on monia.

Kertalahjoittaminen oli vuonna 2014 toiseksi tuloksekkain 
varainhankintamuoto kuukausilahjoittamisen jälkeen.

Vetosimme suomalaisiin niin UNICEFin pitkäjänteisen  
työn kuin hätäavunkin tukemiseksi.

UNICEFin koulukampanjat ovat saavuttaneet vakiintuneen 
aseman. Kolmannes suomalaisista oppilaista osallistuu 
vuosittain UNICEF-kävelyyn tai Päivätyökeräykseen, 
mikä vuonna 2014 tarkoitti lähes 180 000 lasta noin 900 
koulusta. Oppilaat sponsoreineen keräsivät vuoden aikana 
yli miljoona euroa, joilla UNICEF tukee lapsiystävällistä 
koulutusta yhdessätoista Aasian maassa.

Suomalaiset lahjoittivat myös ostamalla aineettomia 
UNICEF-lahjoja. Lisäksi lahjoituksia kertyi 
yhdeksän järjestön muodostaman Nenäpäivä-
säätiön ja Ylen yhteisestä Nenäpäiväkampanjasta, 
merkkipäivälahjoituksista sekä UNICEF-arpajaisista, jotka 
toteutettiin yhdessä Tavara-arpa ry:n kanssa.

Axl Smith on 
koulukävelyjen 

suojelija. Kuva on 
ruutukaappaus 

kampanjan 
kiitosvideosta.

© UNICEF/Suomi 2014
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Sanna Kiiski tutustui UNICEFin jäykkäkouristuksen vastaiseen työhön 
Kambodzassa ja sai syliinsä Mat Ngevin 1,5 kuukautta vanhan vauvan. 
Työtä rahoittaa muun muassa Pampers.

YRITYSYHTEISTYÖ

Vuonna 2014 levitimme tietoa lapsen 
oikeuksista liiketoiminnassa ja aloitimme  
oman yritysvastuustrategian työstämisen.

Yritysten antamat lahjoitukset ovat UNICEFille tärkeitä. 
Lahjoittaminen ei kuitenkaan ole ainoa tapa osallistua 
UNICEFin työhön. Yritykset voivat vaikuttaa suuresti 
myös varmistamalla, että lasten oikeudet toteutuvat 
niiden omassa toiminnassa.

Auttaakseen liike-elämää tässä työssä UNICEF on 
yhdessä YK:n Global Compact -aloitteen  
ja Pelastakaa lapset -järjestön kanssa laatinut 
liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet. 
Niiden edistämiseksi aloitimme vuonna 2014 Suomen 
UNICEFin oman yritysvastuustrategian työstämisen. 
Lisäsimme myös yleistä tietoisuutta periaatteista 
osallistumalla yritysvastuutapahtumiin  
ja keskustelemalla yritysten kanssa.

Vuoden aikana aloitimme pitkäaikaisen kumppanimme 
Finnairin sekä tietojärjestelmätoimittaja Amadeuksen 
kanssa yhteistyön, jonka ansiosta lentomatkustajat 
voivat tehdä UNICEFille lahjoituksen ostaessaan 
lentolipun Finnairin verkkosivuilla. Lisäksi iloitsimme 
siitä, että Tove 100 -juhlavuoden kampanja  
onnistui yli odotusten. 

Lisätietoja yritysyhteistyöstä löydät  
osoitteesta www.unicef.fi/yritykset

© HardHat
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Bangladeshilainen Anamika Chakma,10, nauttii 
koulunkäynnistä. Hän asuu maan itäosassa hyvin 

köyhässä kylässä. Anamikan koulu on yksi UNICEFin 
lapsiystävällisistä kouluista. Niissä on kehitetty 

opetuksen laatua ja köyhistä oloista tulevien lasten 
tarpeet huomioidaan. Mallia tuetaan UNICEFin 

Schools for Asia -ohjelman kautta, johon myös monet 
suomalaiset yritykset lahjoittavat.

TOVE 100 -JUHLAVUOSI  
TUKI UNICEFIA
Tove Janssonin syntymästä tuli vuonna 
2014 kuluneeksi 100 vuotta. Joukko 
Muumi-tuotemerkin haltijoita lahjoitti osan 
Tove 100 -juhlavuoden myyntituotoistaan 
UNICEFille. Keräyskampanja toi UNICEFille 
yli 820 000 euroa. Varat ohjattiin lasten 
koulutuksen tukemiseen.

Kampanjan näkyvin tuote oli juhlavuoden 
versio Arabian Muumimukeista. 
Jokaisesta juhlavuoden aikana  
myydystä mukista lahjoitettiin  
kaksi euroa UNICEFille. 

Yhteistyö UNICEFin ja Tove 100 
-juhlavuoden välillä oli luontevaa, sillä 
lapset olivat aina erityisen lähellä  
Tove Janssonin sydäntä. Lisäksi Jansson 
osallistui itse UNICEFin toimintaan muun 
muassa kuvittamalla Muumi-hahmoja 
järjestön joulukortteihin.

© UNICEF/BANA2014-00362/Mawa

© Moomin Characters™
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TESTAMENTTI- 
LAHJOITTAMINEN

Yhä useampi suomalainen osallistuu  
testamentillaan paremman tulevaisuuden 
rakentamiseen maailman lapsille.

Testamenttilahjoitukset muodostavat merkittävän osan 
Suomen UNICEFin saamista lahjoituksista. Vuonna 2014 
vastaanotimme testamenttilahjoituksina 740 000 euroa,  
mikä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Testamentti on tekijänsä päätös siitä, mitä hän haluaa 
omaisuudelleen tapahtuvan poismenonsa jälkeen.  
Monet haluavat turvata lähimpiensä tulevaisuuden ja 
muistaa samalla osalla omaisuudestaan maailman lapsia. 
Jotkut haluavat jättää koko omaisuutensa paremman 
maailman rakentamiseen. Jokainen lahjoitus on arvokas 
UNICEFin työlle.

Tarjoamme lahjoittajan halutessa apua testamenttiasiakirjan 
laatimiseen vapaaehtoisten asianajotoimistojen avulla.

Haluamme palvella tukijoitamme entistä paremmin 
testamenttilahjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Päätimme vahvistaa testamenttiohjelmaamme nostamalla 
sen yhdeksi varainhankinnan painopistealueeksi.

Lisätietoa testamenttilahjoittamisesta löydät osoitteesta
www.unicef.fi/tue-tyotamme/tee-testamentti/

© UNICEF/UKLA2014 - 1864/Alcock
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Kyläläiset vastaanottavat 
iloiten UNICEFin  

toimittamat rokotteet,  
jotka saapuvat venekyydillä 

syrjäiseen Inikan kylään 
Papua-Uudessa Guineassa. SUURLAHJOIT TAJAT

Suurlahjoittajat voivat valita oman kohteen, 
jota tukevat. Lahjoittajat pääsevät seuraamaan 
eturivistä UNICEFin työtä lasten terveyden, 
koulutuksen ja suojelun parantamiseksi.

Käynnistimme suurlahjoittajaohjelman vuonna 2014. 
Suurlahjoittajat tukevat UNICEFia huomattavalla 
summalla. He voivat olla esimerkiksi yksityishenkilöitä, 
perheitä, ryhmiä tai säätiöitä. Lahjoittajat voivat 
tukea UNICEFin työtä joko kertalahjoituksella tai 
pidempiaikaisen ohjelman kautta.

Suuret lahjoitukset on mahdollista kohdistaa tiettyyn 
hankkeeseen tai teemaan. Vuonna 2014 suurlahjoittajien 
tuella rahoitettiin kahta eri ohjelmaa: lasten 
koulunkäyntiä Madagaskarilla sekä  
synnytys- ja neuvolaklinikan perustamista  
Turkanan alueella Keniassa.

Suurlahjoittajat ovat tärkeitä kumppaneitamme työssä 
lasten puolesta. Lahjoittajat saavat yhteyshenkilöltään 
säännöllisesti tietoa tukemansa ohjelman tai hankkeen 
etenemisestä sekä muuta tietoa maailman lapsista. 
Suurlahjoittajat myös pääsevät halutessaan omalla 
kustannuksellaan seuraamaan UNICEFin työtä paikan 
päälle kohdemaahan.

Lisätietoa suurlahjoittamisesta löydät osoitteesta  
www.unicef.fi/tue-tyotamme/suurlahjoittajat/
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VAPAAEHTOISET

Vapaaehtoistyö on aina ollut tärkeä osa 
UNICEFin toimintaa. UNICEF-vapaaehtoiset 
toimivat monin eri tavoin lasten hyväksi.

UNICEFilla on Suomessa yli 40 vapaaehtoisryhmää  
ja lähes 2 000 vapaaehtoista. He keräsivät UNICEFin 
työhön vuoden 2014 aikana noin puoli miljoonaa 
euroa. Potti saatiin kasaan pääosin lipaskeräyksillä, 
valmistamalla ja myymällä Anna ja Toivo -nukkeja 
sekä myymällä UNICEF-tuotteita. 

Yksi vapaaehtoisten suurista ponnistuksista on vapun 
alla toteutettava Jano-keräys. Se onnistui hienosti  
ja tuotti yli 100 000 euroa Syyrian lapsille.

Vapaaehtoisuus on muutakin kuin varojen hankintaa. 
Vuonna 2014 vapaaehtoiset muun muassa edistivät 
innokkaasti Liputa-kampanjaa, jonka tavoite oli saada 
lapsen oikeuksien päivästä vakiintunut liputuspäivä. 
Vapaaehtoisten syyspäiville Lahteen kokoontui yli sata 
vapaaehtoista eri puolilta maata tutustumaan toisiinsa 
ja oppimaan uutta UNICEFin toiminnasta.

Käynnistimme vuoden aikana myös uuden 
vapaaehtoistoiminnan muodon,  
Globaalit Isovanhemmat.

Tule mukaan UNICEF-vapaaehtoiseksi – lähimmän 
vapaaehtoisryhmän yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.unicef.fi/ryhmat

© UNICEF/NYHQ2014-1277/Pflanz
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HYVÄN TAHDON 
LÄHETTILÄÄT

Tunnetuimpia vapaaehtoisiamme  
ovat hyvän tahdon lähettiläät.  
Heidän joukkonsa vahvistui vuoden 
aikana pitkäaikaisella  
lasten puolestapuhujalla.

Hyvän tahdon lähettiläät lahjoittavat aikaansa 
ja ammattitaitoaan edistääkseen lasten 
oikeuksien toteutumista.  
Heidän työnsä ei kuitenkaan tapahdu 
pelkästään parrasvaloissa.

Vuonna 2014 lähettiläät tukivat muun muassa 
vapaaehtoisryhmien työtä esiintymisillään, 
kannustivat koululaisia UNICEF-kävelyssä, 
spiikkasivat lukuisia videoita ja osallistuivat 
yrityskumppanuustapahtumiin.

Ensimmäiset lähettiläät nimitettiin liki 30 
vuotta sitten. Näyttelijä Jaakko Saariluomasta 
tuli toukokuussa Suomen UNICEFin 14. hyvän 
tahdon lähettiläs. Saariluoma on jo vuosia 
ollut mukana kehittämässä menestyksekkäitä 
varainhankinnallisia tv-ohjelmia, joilla 
haetaan uusia kuukausilahjoittajia  
maailman lasten tueksi.

Suomen UNICEFin hyvän tahdon 
lähettiläät nimeämisjärjestyksessä 

• Näyttelijä, laulaja Eija Ahvo (1986) 

•  Näyttelijä, laulaja Susanna Haavisto (1986) 

•  Laulaja Katri-Helena Kalaoja (1990) 

•  Laulaja Anna Hanski (1993) 

•  Pianisti Iiro Rantala (1993) 

•  Tanssija Jorma Uotinen (1993) 

•  Näyttelijä Eija Vilpas (1993) 

•  Nukkenäyttelijä Juha Laukkanen (1994) 

•  Näyttelijä, jonglööri Mikael Rejström (1996) 

•  Näyttelijä, kirjailija Eppu Nuotio (2002) 

•  Muusikko Jyrki Linnankivi (2005) 

•  Juontaja, muusikko Axl Smith (2006) 

•  Näyttelijä Iina Kuustonen (2012)

•  Näyttelijä Jaakko Saariluoma (2014)

Nyibol Jul, 14, haluaa aikuisena 
avustuslentokoneen pilotiksi.  

Hän asuu Kiech Konin syrjäisessä 
kaupungissa Etelä-Sudanissa. 

Seudun asukkaat kärsivät maassa 
riehuvasta aseellisesta konfliktista. 

UNICEF kumppaneineen on 
auttanut ihmisiä toimittamalla heille 

avustustarvikkeita lentoteitse.
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KANSAINVÄLISEN 
UNICEFIN RAKENNE

JOHTOKUNTA* VALTIOT

KOMITEOIDEN YHTEISELIN**

VARAPÄÄJOHTAJAT (4)

MAATOIMISTOT (127)*** • Ohjelmat
•  Menettelytavat ja käytäntö
•  Tarvikkeet ja kuljetus
•  Hallintotoiminnot
•  Kentän tuki
•  Yksityinen varainhankinta  
 ja kumppanuudet (PFP)
•  Viranomais- ja muut  
 kumppanuudet
•  Viestintä
•  Hätäapu
•  YK-yhteydet

KANSALLISET KOMITEAT (34)

PÄÄJOHTAJA

ALUETOIMISTOT (7)

 * UNICEFin kansainvälinen johtokunta,  
  36 valtiota edustettuna vuorotteluperiaatteella.

 ** UNICEFin kansalliset komiteat valitsevat vuosikokouksessa  
  kahdeksan jäsentä niin kutsuttuun Standing Groupiin, 
  joka on valtuutettu edustamaan komiteoita, käymään
  neuvotteluita komiteoiden puolesta sekä johtamaan 
  kansainvälisen UNICEFin kanssa tehtävää yhteistyötä.

 *** Osa maatoimistoista hallinnoi useita maita.

UNICEF on YK:n lastenrahasto. 
Sen työtä ohjaa jäsenmaiden 
hallitusten edustajista 
vuorotteluperiaatteella 
koottu 36-jäseninen 
johtokunta. Vuoden kestävä 
puheenjohtajuus kiertää 
maaryhmien kesken. 

UNICEFin pääkonttori on  
New Yorkissa. Sieltä 
hallinnoidaan seitsemää 
aluetoimistoa ja 127 
maatoimistoa. Aluetoimistot 
ohjaavat maatoimistojen työtä. 

Kansainvälisen  
UNICEFin tukena 
teollisuusmaissa toimii  
34 kansallista komiteaa.  
Suomen UNICEF ry on yksi 
näistä komiteoista. Komiteoiden 
työtä ohjaa ja tukee Genevessä 
toimiva UNICEFin Private 
Fundraising and Partnerships 
(PFP) -yksikkö. 

Seitsemän viikon ikäinen 
itätimorilainen Zema-vauva 
äitinsä sylissä. Äiti sai 
raskausaikana hoitoa UNICEFin 
tukemassa mobiilineuvolassa. 
Lähimmälle terveysasemalle 
perheellä olisi kuuden tunnin 
kävelymatka.

© UNICEF/Itä-Timor 2014/Kivelä
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Neljän lapsen äiti  
Mantume Christine esittelee 
uusimman tulokkaan 
esikoiselleen Ritahille.  
Perhe asuu Ugandan 
keskiosassa Mityanan 
alueella. Mantumen 
vastasyntynyt tytär saa 
pian syntymätodistuksen. 
Lasten rekisteröinti maassa 
kasvoi 18 prosentilla sen 
jälkeen, kun sitä alettiin 
hoitaa UNICEFin kehittämällä 
mobiilisovelluksella.

© UNICEF/UGDA201400373/Vassie
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HALLITUKSEN 
TOIMINTA-
KERTOMUS 
JA TILINPÄÄTÖS

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos 2014

Yhdistyksen kokonaistuotto 2014 oli 19,9 miljoonaa 
ja säilyi lähes edellisen vuoden tasolla (20 miljoo-
naa euroa). Hätäavun määrä vaikuttaa olennaises-
ti kokonaistuoton vuosittaiseen vaihteluun. Vuonna 
2014 hätäavun osuus kokonaistuotosta oli 5 % (0,9 
miljoonaa euroa), kun vastaava luku 2013 oli 8 % (1,6 
miljoonaa euroa). Hätäapu poislukien kokonaistuot-
to kasvoi 3 %.

Varainhankinnan osuus vuoden 2014 kokonaistuo-
tosta oli lähes edellisen vuoden tasolla 96,6 % (edel-
lisvuonna 97 %). Tiedotusmäärärahojen ja hanketu-
kien osuus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 2,4 % 

kokonaistuotosta (1,6 %). Yhdistystoiminnan osuus 
kokonaistuotosta laski edellisestä vuodesta ja oli  
1,1 % kokonaistuotosta (1,4 %).

Tilitykset pääjärjestölle ovat 13,3 miljoonaa eu-
roa (13,5 miljoonaa euroa). Tilityksistä 79 % (71 %) 
kohdistui lastenrahastoon ja 21 % (29 %) UNICEFin 
kansainvälisiin ohjelmiin. Hätäapuun ohjattiin 6 % 
tilityksistä (9,8 %).

VARAINHANKINTA

Vuonna 2014 kuukausilahjoittamisen, yhdistyksen 
merkittävimmän varainhankintamuodon toimin-
taympäristö mullistui ja asiakashoito monimutkais-
tui. Lisäksi henkilöstössä tapahtui paljon muutoksia. 

Helmikuun alusta alkaen kuukausilahjoittamiseen 
oli käytössä vain e-lasku tai suoramaksu, joiden 
markkinointi ja toimeenpano osoittautui huomatta-
vasti hankalammaksi kuin aiempi suoraveloitus. Uu-
sien lahjoittajien hankinta hidastui ja kallistui. Myös 
lahjoittamisen lopettaminen yleistyi.

Onnistuimme kuitenkin säilyttämään vakaan tu-
lotason ja vuoden lopussa ohjelman tuotto oli 12,3 
miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna 
oli 400 000 euroa. Kuukausilahjoittajia oli vuoden 
lopussa 84 000.

Uusien kuukausilahjoittajien tärkeimmät hankinta-
kanavat olivat katu- ja ovimarkkinointi sekä MTV:n 
kanssa yhteistyössä toteutetut Putous-UNICEF ja 
UNICEF Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmat.
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Perinteiseen vetoomuskirjeeseen lahjoittaminen 
kasvoi hieman. Vetosimme lahjoittajiimme sekä 
UNICEFin pitkäjänteisen työn että hätäavun tukemi-
seksi. Aineettoman UNICEF-lahjan tuotot kasvoivat 
myös edellisvuotisesta.

Koulukampanjoiden suosio lisääntyi jonkin ver-
ran. UNICEF-kävelyyn ja päivätyökeräykseen osal-
listui lähes 180 000 oppilasta. Tuotto kuitenkin laski 
hieman erityisesti kävelyn keskiarvolahjoituksen pie-
nentymisen vuoksi. Vuoden aikana kehitettiin ver-
kon kautta tapahtuvaa ilmoittautumista ja lahjoitta-
mista sekä tuotettiin uudet sisällöt keräyskohteesta, 
Schools for Asia -ohjelmasta.

Vuoden alussa aloitettiin aiempaa systemaatti-
sempi suurlahjoitusohjelma. Lahjoituksia ei kulu-
neen vuoden aikana vielä tullut. Testamenttilahjoit-
tamisessa koettiin ennätysvuosi ja lahjoituksia tulou-
tui yli 700 000 euroa.

UNICEF-arpajaiset toteutettiin 22. kerran yhteis-
työssä Tavara-Arpa ry:n kanssa. Yhdeksän järjestön 
Nenäpäivä-säätiön ja Ylen yhteistyönä toteutettiin 
Nenäpäivä-show erinomaisella menestyksellä.

Annoimme lausunnon ja osallistuimme keskuste-
luun valmisteilla olleesta keräyslain muutoksesta. 
Lain muutos siirtyi seuraavalle hallituskaudelle.

YRITYSYHTEISTYÖ

Yritysyhteistyön toimintasuunnitelman tavoitteista 
jouduttiin karsimaan osa tiimin pienennyttyä puo-
leen.

Syvensimme yhteistyötä olemassa olevien kump-
paneidemme kanssa ja uusimme yhteistyösopimuk-
set Eva Ahlströmin säätiön, Lindström Oy:n ja Paletti 
Oy:n kanssa.

Saimme vuoden aikana useita uusia kumppanuuk-
sia. Yhteistyö vanhan kumppanimme Finnairin sekä 

tietojärjestelmätoimittaja Amadeuksen kanssa mah-
dollisti sen, että lentomatkustajat voivat tehdä lah-
joituksen UNICEFille ostaessaan lentolipun Finnai-
rin verkkosivulla. Tove Janssonin syntymästä tuli 
vuonna 2014 kuluneeksi 100 vuotta. Tove 100 -juh-
lavuoden aikana Fiskars Home ja moni muu Muumi-
lisenssinhaltija keräsi tuotemyynnillään merkittäväs-
ti varoja UNICEFin koulutustyöhön. Kumppanuusso-
pimus Globe Hope Oy:n kanssa mahdollisti uusien 
UNICEF-tuotteiden myynnin vapaaehtoisverkoston 
kautta. 

Vuosittaisen joulukampanjamme tuotto ohjattiin 
hätäapuun. Myös joulun alla toteutettu Euro UNI-
CEFille? -kampanja H&M-liikkeissä tuotti yli 100 000 
euroa hätäaputyöhön. 

Liiketoimintaa ohjaavien lapsenoikeusperiaattei-
den edistämiseksi aloitimme yritysvastuustrategian 
työstämisen vaikuttamisyksikön kanssa. Lisäsimme 
yleistä tietoisuutta periaatteista esimerkiksi osallis-
tumalla Ratkaisun paikka -yritysvastuutapahtumaan, 
ja kävimme aiheeseen liittyviä keskusteluita yritys-
ten kanssa.

KOTIMAAN VAIKUTTAMISTYÖ

Suomen UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia 
toteutti vuonna 2014 neljä kuntaa. Lisäksi neljä uut-
ta kuntaa sitoutui aloittamaan mallin toteuttamisen 
vuoden 2015 alusta. Aloitimme vaikuttamistyös-
kentelyn lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudje-
toinnin edistämiseksi. Edistimme lapsen oikeuksien 
päivän saamista liputuspäiväksi vaikuttamalla viran-
omaisiin ja viestimällä aktiivisesti kasvattajille. Lap-
sen oikeuksien päivään liittyvä vaikuttajatunnustus 
annettiin vuonna 2014 Suomen kirjastoille.

Toteutimme vammaisille lapsille ja nuorille suun-
natun kyselyn henkilökohtaisesta avusta yhdessä 

vammaisjärjestöjen kanssa. UNICEF järjesti sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja Lastensuojelun Keskuslii-
ton kanssa vammaisten lasten kuulemistilaisuuden 
Helsingissä.

Julkaisimme kaksi kansainvälisen UNICEFin ra-
porttia: Report Card 12: Laman lapset sekä Safe and 
Sound – What states can do to ensure respect for 
the best interests of unaccompanied and separated 
children in Europe.

Vaikutimme perus- ja lukio-opetuksen opetus-
suunnitelmaperusteiden uudistukseen. Toteutimme 
ulkoministeriön rahoituksella kehityskasvatusmate-
riaaleja arvioivan käyttäjätutkimuksen. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamassa lapsen oikeudet 
toiminnallisesti -hankkeessa järjestettiin 26 koulu-
tusta, joihin osallistui 326 kasvattajaa ja 336 lasta 
ja nuorta. Saman ministeriön rahoituksella käynnis-
tettiin lasten ihmisoikeuskasvatusmalleja vertaile-
va tutkimushanke. Opetushallituksen rahoituksella 
käynnistettiin opettajien täydennyskoulutuskoko-
naisuutta mallintava hanke. Siinä järjestettiin syk-
syllä kaksi koulutusta, joihin osallistui yhteensä 62 
opettajaa. 

Teimme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, esi-
merkiksi lapsiasiavaltuutetun alaisessa lapsiasianeu-
vottelukunnassa sekä Ihmisoikeuskeskuksen ihmis-
oikeusvaltuuskunnassa ja sen alaisessa ihmisoikeus-
kasvatus ja -koulutustyöryhmässä. Lisäksi työsken-
telimme eri tahojen kanssa lasten oikeuksia edistä-
vien hallitustavoitteiden saavuttamiseksi. 

Teimme yhteensä 17 lausuntoa, kannanottoa ja 
tiedotetta eri viranomaisille sekä medialle. 

KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMISTYÖ

Ulkoministeriön kehityskasvatukselle ja -viestinnälle 
myönnetyn rahoituksen turvin jatkoimme ihmisoi-
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keusperustaisen ohjelmatyön ohjeistuksen ja työ-
kalujen työstämistä vuorovaikutteisesti ulkominis-
teriön neuvonantajien kanssa.

Vahvistimme vaikuttamistamme yritysvastuu-
asioihin julkishallinnon ja yritysten kautta. Työn 
käynnistämiseksi laadimme yhdessä yritystiimin 
kanssa yritysvastuustrategian. Strategian toteutta-
misen pohjatyö käynnistettiin vuoden 2014 lopul-
la ja toteuttaminen alkaa täysipainoisesti vuoden 
2015 alusta.

Ulkoministeriön rahoituksella toteutettava kolmi-
vuotinen UniWASH-hanke käynnistyi. Hankkeessa 
pilotoidaan ihmisoikeusperustaista monikumppa-
nuusyhteistyötä, ja sen tavoitteena on kehittää kes-
täviä ja innovatiivisia ratkaisuja lasten kohtaamiin 
vesi- ja sanitaatio-ongelmiin Pohjois-Ugandassa. 
Yhteensä 30 opiskelijaa kumppaniyliopistoista te-
ki vuoden aikana ensimmäisen kenttätyöjaksonsa. 
Opiskelijaprojektien tarkoitus on kehittää vesi- ja 
sanitaatioratkaisuja yhdessä ugandalaisten kou-
lulaisten kanssa. Hankkeen puitteissa identifioitiin 
kuusi ugandalaista pienyritystä, jotka kehittävät 
opiskelijaprojekteista syntyviä ideoita kaupallisik-
si tuotteiksi. 

Kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä teimme 
yhteistyötä muiden järjestöjen ja kumppaneiden 
kanssa. Osallistuimme verkostotyöhön erityisesti 
post-2015-tavoitteiden muodostamiseksi ja Maa-
ilmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanjan 
kehittämiseksi. Osallistuimme myös erilaisiin työ-
ryhmätyöskentelyihin ja yhteiseen kannanottoon 
kehitysmäärärahoista. Jätimme seitsemän muuta 
lausuntoa tai kannanottoa, pääosin yritysvastuu-
kysymyksistä. 

Jatkoimme jäsenenä ulkoministeriön kansain-
välisessä ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa 
lapsijärjestöjen edustajana sekä Kehitysyhteistyön 

palvelukeskuksen (KEPA), Kansalaisjärjestöjen Ih-
misoikeussäätiön (KIOS) ja Reilun kaupan edistä-
misyhdistyksen jäsenenä.

VIESTINTÄ 

Viestintä reagoi niin kansainvälisen UNICEFin uu-
tisointiin ja materiaaleihin kuin yleiseen uutisvir-
taan. Tuotimme sisältöjä sekä medialle että omiin 
kanaviimme, muun muassa kuukausilahjoittajille 
lähetettävään UNICEF-infoon sekä verkkosivuille ja 
sosiaalisen median kanaviin. 

Ansaitussa medianäkyvyydessä ylläpidimme 
edellisvuoden ennätystason. Verkkopalvelumme 
saavuttivat merkittävästi suuremman yleisön. Se-
kä Facebook-tykkääjämäärämme että Twitter-seu-
raajamäärämme yli kaksinkertaistuivat. 

Sisältöjä hyödynnettiin yhä tehokkaammin mo-
nikanavaisessa viestinnässä, ja viestinnän yhtenäi-
syyttä kehitettiin. Sisäistä viestintää kehitettiin otta-
malla käyttöön Ruutukehä-tiedotustyökalu.

UNICEFin kolmen vuoden välein toteutettavan 
Barometer-bränditutkimuksen tulokset olivat erin-
omaiset. UNICEF oli ainoa vertailluista, jonka top 
of mind -tunnettuus oli kolmen vuoden aikana kas-
vanut (5 prosenttiyksikköä). Top of mind -sijoituk-
semme on edelleen vahva kakkonen. Parhaaksi jär-
jestöksi UNICEF nousi ensimmäistä kertaa koko-
naisbrändi-indeksissä, joka kokoaa yhteen brändin 
kaikki avainindikaattorit. Taloustutkimuksen kah-
den vuoden välein kotimaiselle järjestöjoukolle to-
teuttama tutkimus osoitti varovaisen positiivista 
kehitystä.

Hyvän tahdon lähettiläät tukivat viestintäämme 
aktiivisesti. Toukokuussa 2014 koomikko Jaakko 
Saariluoma nimitettiin uudeksi hyvän tahdon lä-
hettilääksi.

Lapsen oikeuksien 25-vuotispäivän Liputa!-kam-
panja onnistui erinomaisesti. Suomalaiset liputtivat 
20. marraskuuta aktiivisesti, ja tavoitteen mukaises-
ti sisäministeriö esitti myöhemmin päivää vakiintu-
neeksi liputuspäiväksi.

VAPAAEHTOISUUS

Vapaaehtoisryhmiä oli vuonna 2014 yli neljälläkym-
menellä paikkakunnalla ja lähes 2 000 vapaaehtoista 
osallistui toimintaan. Vapaaehtoiset toteuttivat val-
takunnallisesti Jano 2014 -keräyskampanjan, valmis-
tivat Anna ja Toivo -nukkeja sekä hoitivat joulun tuo-
temyynnin. Lisäksi vapaaehtoiset järjestivät erilaisia 
paikallisia tapahtumia ja keräyksiä. 

Vapaaehtoisten toimintaa tuettiin kouluttamalla, 
tiedottamalla ja tuottamalla tarvittavia materiaaleja. 
Uusina digityökaluina tuotettiin tapahtumakalenteri 
ja ideatori verkkoon.

Vuoden aikana suunniteltiin ja käynnistettiin uusi 
vapaaehtoistoiminnan muoto, Globaalit Isovanhem-
mat. Verkosto tukee rahallisesti UNICEFin hankkei-
ta, ja vapaaehtoistoiminta antaa verkoston jäsenille 
merkityksellisiä kokemuksia ja tilaisuuden osallistua 
kiinnostaviin tilaisuuksiin. Verkoston toiminnan ke-
hittäminen jatkuu 2015.

Lahti oli UNICEF-kaupunki vuonna 2014. Kaupunki 
edisti tietoisuutta lasten oikeuksista ja keräsi varoja 
UNICEFin Schools for Asia -ohjelmaan. Kaupunki-
vuoden keräystulos oli lähes 70 000 euroa. Vuoden 
aikana kaupunki lähti mukaan UNICEFin lapsiystä-
vällinen kunta -malliin.

Vapaaehtoistoiminta tuotti kaikkiaan liki 600 000 
euroa.
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HALLINTO

Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekiste-
röity yhdistys, jossa valtaa käyttävät henkilöjäsenet 
yleiskokouksen ja valitsemansa hallituksen kautta. 
Yhdistyksellä on yhteistyösopimus YK:n lastenra-
hasto UNICEFin kanssa, joka määrittelee hallinnon, 
taloudenhoidon ja raportoinnin periaatteet ja sää-
telee UNICEF-nimen ja logon käyttöä. Yhdistys ra-
portoi UNICEFille neljännesvuosittain. Yhdistyksen 
suojelija vuonna 2014 oli rouva Jenni Haukio.

Vuosikokous ja jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 
932 (2013 lopussa 998). Järjestön ensisijainen tavoi-
te on ollut kasvattaa säännöllisten tukijoiden mää-
rää, ei jäsenmäärää. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14. toukokuuta 
Helsingissä. Kokous hyväksyi edellisen vuoden toi-
mintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja antoi 
vastuuvapauden hallitukselle. Vuosikokous valitsi 
uusiksi hallituksen jäseniksi Teija Andersenin sekä 
Hanna-Mari Mannisen. Erovuorossa olivat Ulla Re-
hell ja Thomas Wilhelmsson.

Hallitus

Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden 
hoitoa koskevista linjauksista, periaatteista ja ohje-
säännöistä sekä valvoo yhdistyksen ja UNICEFin vä-
lisen yhteistyön toteutumista sekä yhdistyksen toi-
minnan ja talouden kehitystä. Lisäksi hallitus päättää 
yhdistyksen kiinteän ja sijoitusomaisuuden hoidos-
ta sekä päättää yhdistyksen omista temaattisista ja 
nimikko-ohjelmista sekä katastrofiavusta ja varojen 
käytöstä niihin.

Hallituksen jäseninä toimivat laamanni Antti Hei-
kinheimo (pj), rehtori Heikki Eskola (vpj), partner 
Riitta Pollari, lastentautiopin professori Mikael Knip, 
paikallisryhmän puheenjohtaja Tuulikki Siltanen, 
suurlähettiläs emerita Kirsti Lintonen, sosiaalityön 
professori Merja Anis, toimitusjohtaja Teppo Ran-
tanen, asianajaja Hanna-Mari Manninen ja toimitus-
johtaja Teija Andersen.

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen 
kymmenestä jäsenestä kokouksiin osallistui keski-
määrin kahdeksan. Hallituksen jäsenille ei maksettu 
palkkioita.

Yhdistyksellä on hallituksen nimitysvaliokunta, 
jonka tehtävä on laatia yhdistyksen vuosikokouk-
selle esitys yhdistyksen hallituksen jäseniksi sekä 
tarvittaessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajak-
si. Lisäksi nimitysvaliokunta voi yhdistyksen kokouk-
sen tai hallituksen toimeksiannosta laatia selvityksen 
hyvän hallintotavan toteutumisesta yhdistyksen toi-
minnassa.

Kevään ensimmäinen hallituksen kokous oli yli-
määräinen strategiakokous, jossa hallitus evästi 
yhdistyksen johtoa uuden strategian luomiseksi. 
Strategiaa käsiteltiin kevään kokouksissa ja se hy-
väksyttiin syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Hal-
litus nimesi työryhmän valmistelemaan yhdistyk-
sen sääntöjen ja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen 
muutoksia. Uudet jäsenet osallistuivat kansallisten 
komiteoiden hallitusten jäsenille järjestettyyn orien-
taatiotilaisuuteen Genevessä marraskuussa. Lisäksi 
hallitus uudisti työtapojaan ja kehitti käyttöönsä joh-
tamisen vuosikellon.

Hallitus suoritti arvioinnin omasta toiminnastaan 
sekä yhdistyksen johdon toiminnasta keväällä 2014. 
Arviointikriteereinä oli muun muassa hallituksen ko-
koonpano ja riippumattomuus, yhdistyksen periaat-
teiden ja suunnitelmien noudattaminen, hallituksen 

kokousten tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus, yh-
distyksen talous- ja hallintajärjestelmien tehokkuus 
sekä johdon toiminta. Keskiarvo hallitustyön arvioin-
nista oli 4,5 asteikolla 1–5. Arvioinnin vastauspro-
sentti oli 80. Seuraava hallitustyöskentelyn arviointi 
suoritetaan kevään 2015 aikana.

Johto ja henkilöstö

Hallituksen päätösten toimeenpanosta vastaa yh-
distyksen pääsihteeri apunaan yksiköiden johtajista 
koottu johtoryhmä. Pääsihteerin tärkeimmät tehtä-
vät ovat yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnit-
telu ja kehittäminen, yhteydenpito tärkeimpiin sidos-
ryhmiin, henkilöresursseista ja osaamisesta huoleh-
timinen, pääjärjestö UNICEFin ja yhdistyksen välisen 
yhteistyösopimuksen noudattaminen sekä toimin-
nan raportointi hallitukselle. Yhdistyksen pääsihtee-
rinä toimii Marja-Riitta Ketola. 

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2014 lopus-
sa 53 vakinaista sekä 11 määräaikaista ja projektitoi-
mihenkilöä. Yhdistyksessä työskenteli vuoden aika-
na lisäksi 143 tuntityöntekijää katumarkkinointiteh-
tävissä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 
86. Yhdistyksen henkilöstökulut olivat 3 miljoonaa 
euroa (edellisvuonna 3,1 milj. euroa), josta palkkojen 
ja palkkioiden osuus oli 81 % (83 %). 

HALLINNOLLISET JA SISÄISET TAPAHTUMAT

Kansallisen suoraveloituksen loppumisesta aiheutu-
neet muutokset jatkuivat vuonna 2014. Jatkoimme 
kehittämistyötä maksuliikenteen osalta, ja olemme 
nyt varautuneet myös mahdollisiin uusiin säännöl-
lisen maksamisen muutoksiin.

Asiakashallintajärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. 
Vuoden 2014 aikana kehitettiin muun muassa jär-
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jestelmän asiakaspalveluominaisuuksia sekä tieto-
varastojen hyödyntämistä data-analyysein. Toimis-
toautomaatiota uudistettiin siirtymällä pilvipalvelui-
den käyttöön. 

Vuoden 2014 merkittävin investointi oli uusi palk-
ka- ja henkilöstöhallintajärjestelmä. Tavoitteena on 
saada käyttöön helppokäyttöinen työkalu, joka pe-
rustuu henkilöstön työsuhteen elinkaaren eri vai-
heiden hallintaan ja josta saa joustavasti raportteja 
viranomaisten, työterveyshuollon sekä organisaa-
tiomme johdon, esimiesten ja henkilöstöhallinnon 
käyttöön. Samalla tavoitteena on ollut yksinkertais-
taa ja automatisoida hallinnollisia prosesseja ja sel-
keyttää vastuita.

Hallinnollisista uudistuksista strategisesti mer-
kittävin oli ICT-toimintojemme ulkoistaminen hel-
mikuun alussa siten, että henkilökuntamme siirtyi 
palvelutarjoajalle vanhoina työntekijöinä. Tavoit-
teenamme on turvata ICT-toimintojen jatkuva kehit-
tyminen sekä palvelujen katkeamattomuus. Lisäksi 
päätimme vahvistaa HR-toimintoamme ja siirryim-
me osa-aikaisesta henkilöstöpäälliköstä kokoaikai-
seen.

Pääpaino työterveyshuollossa on ollut ennaltaeh-
käisevässä toiminnassa. Pidämme huolta siitä, et-
tä työpisteet ovat ergonomiasuositusten mukaisia. 
Henkilöstölle tarjottiin verottajan sallima maksimi-
määrä liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä yhteisiä lii-
kuntatapahtumia. Työnohjausta jatkettiin yksilöta-
solla, tiimeissä ja esimiesten vertaistukiryhmässä.

Riskien hallinta

Suomen UNICEF ry:n riskienhallintaa ohjaavat hal-
lituksen hyväksymät riskienhallintaperiaatteet. Pe-
riaatteissa määritellään riskienhallintapolitiikka ja 
tavoitteet, riskienhallintaprosessi sekä vastuut ja 

raportointi. Vastuu riskienhallinnan käytännön to-
teuttamisesta on johtoryhmällä.

Yhdistyksessä käytetään yhtenäistä riskien arvi-
ointi- ja raportointimallia. Riskit jaotellaan strate-
gisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin. Riskit prio-
risoidaan määrittelemällä riskin vaikutuksen mer-
kittävyys ja todennäköisyys sekä arvioimalla riskin 
mahdollisen toteutumisen seurauksia.

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Taloudellisista riskeistä merkittävimpänä nähdään 
maksutapoihin liittyvä riski. Riskinä on uusien lah-
joittajien hankinnan kustannusten nousu uusien 
maksutapojen vuoksi. Maksuteknisistä syistä myös 
säännöllisten lahjoittajien käyttäytymisen ennakoi-
tavuus vaikeutuu.

Merkittävimpänä liiketoiminnan riskinä nähdään 
ulkopuolisen toimista tai kansainvälisen UNICEFin 
tai omasta toiminnasta aiheutuva maineriski, joka 
toteutuessaan johtaa taloudellisiin tappioihin ja toi-
mintaedellytysten heikkenemiseen. 

Toisena merkittävänä riskinä nähdään puutteet 
henkilöstöresurssien kohdistamisessa, osaamises-
sa ja rekrytoinnissa. Riskiä pyritään minimoimaan 
kattavalla esimieskoulutuksella ja työnohjauksella.

YMPÄRISTÖVASTUU

Pyrimme minimoimaan ympäristöjalanjälkemme. 
Ympäristöindikaattoreinamme ovat edelleen lento-
matkustuksen ilmastopäästöt, sähkön- ja paperinku-
lutus sekä niiden ilmastopäästöt. 

Ilmastopäästömme ovat laskeneet vuodesta 2012 
absoluuttisesti 4,3 %, vaikka henkilökunnan määrä 
on hieman kasvanut. Henkeä kohti laskua on tapah-
tunut keskimäärin 8 % vuodessa. Vuonna 2014 pääs-

töt olivat 4,8 tonnia CO2/hlö. Paperinkulutus (riisi/
hlö) on laskenut noin 29 % vuodesta 2012, sähkön-
kulutus (kWh/hlö) noin 23 % ja lentomatkustus noin 
14 % (CO2/hlö).

Olemme jo aiemmin saaneet vuokraisäntäm-
me Lindström-talon käyttämään 100 % uusiutuvil-
la energialähteillä tuotettua sähköä. Käyttämämme 
tulostuspaperi on kierrätettyä FSC-merkittyä pape-
ria, jonka hiilijalanjälki on minimissä. Vuonna 2014 
matkustussääntöömme lisättiin ohjeistus ympäris-
töystävällisistä matkustusperiaatteista.

Osallistumme WWF:n Green Office -ympäristö-
ohjelmaan. Green Office lobbasi Lindström-taloon 
kolme lainattavaa polkupyörää, joita toimistoho-
tellin kaikki vuokralaiset voivat käyttää. Tuotimme 
avokonttoriimme valokartan, joka helpottaa valojen 
optimaalista käyttöä. Toimistoon hankittuihin uusiin 
tulostimiin asetettiin paperin ja musteen käyttöä vä-
hentävä mustavalkoinen tulostus oletusasetukseksi. 
Suoritimme henkilökunnalle sekä kulutustapa- että 
työmatkakyselyn.

VUODEN 2015 TAPAHTUMAT  
JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Vuoden 2015 tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat 
Suomen UNICEFin strategiaan vuosille 2014–2017. 
Strategia laadittiin kevään 2014 aikana ja hallitus 
hyväksyi sen elokuussa 2014. Strategia työstettiin 
johtoryhmän johdolla hallituksen ohjeistamana. 
Strategian työstämisessä oli mukana koko henkilö-
kuntamme. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman te-
kemiseen osallistui koko henkilökunta ensisijaisesti 
keskijohdon johdolla.

Kotimaan työssämme tärkeää on edistää lapsi-
vaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia poliittisen 
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päätöksenteon laadun varmistamiseksi. Kansainvä-
lisessä työssä jatkamme ihmisoikeusperustaisen 
kehityspolitiikan ja ohjelmatyön edistämistä, vah-
vistamme yhteistyötä yliopistojen ja yrityssektorin 
kanssa erityisesti yritysvastuukysymyksissä sekä 
edistämme erilaisten innovaatioiden hyödyntämis-
tä UNICEFin ohjelmatyössä.

Varainhankinnan toimintaympäristön edelleen 
jatkuviin haasteisiin vastaamme vuonna 2015 pa-
remmilla työkaluilla: uudella asiakasjärjestelmällä, 
monipuolisemmilla maksutavoilla ja tarkemmalla 
lahjoittajahoidolla. Kuukausilahjoitusohjelma ja pe-
rinteiset kertalahjoitustavat ovat varainhankinnan 

kivijalka. Kasvua haemme kuukausilahjoitusohjel-
masta sekä pitkällä aikavälillä testamentti- ja suur-
lahjoitusohjelmista.

Yritysvarainhankinnassa keskitymme yhteistyön 
syventämiseen nykyisten yhteistyökumppanien 
kanssa sekä varainhankinnan vahvistamiseksi että 
edistääksemme lasten oikeuksien toteutumista liike-
elämässä. Myös omassa toiminnassamme nostam-
me ympäristövastuun rinnalle sosiaalisen vastuun: 
tarkastelemme systemaattisesti, miten toimintam-
me vaikuttaa ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien 
toteutumiseen.

Vuonna 2015 YK täyttää 70 vuotta. Osallistumme 
vuoden juhlintaan YK-järjestöjen yhteisissä tapah-
tumissa.

Toimiympäristömme on haasteellinen ja tavoit-
teiden saavuttaminen vaatii tarkkaa seurantaa ja 
onnistumista kaikilla osa-alueilla. Meillä on erittäin 
ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta sekä ky-
ky reagoida nopeasti ja sopeuttaa toimintaa, mikä-
li toimintaympäristössä tapahtuu ennakoimattomia 
nopeita muutoksia.
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TULOSLASKELMA  
 Toteutunut Toteutunut
 1.1.–1.12.2014 1.1.–31.12.2013
  
VARSINAINEN TOIMINTA  
  
VARAINHANKINTA  
  
Yksityisvarainhankinta  

  Tuotot 17 030 459,15 17 397 560,19
Markkinointituki  43 656,96
Välittömät kulut -2 409 162,72 -2 232 152,22
Välilliset kulut -1 367 498,40 -1 495 721,00
Yksityisvarainhankinta yhteensä 13 253 798,03 13 713 343,93

Yritysvarainhankinta  
  Tuotot yhteensä 1 254 432,72 1 271 409,22

Välittömät kulut -91 752,95 -193 659,03
Välilliset kulut -180 698,38 -290 061,33
Yritysvarainhankinta yhteensä 981 981,39 787 688,86
  
Vapaaehtoistoiminta  

  Tuotot yhteensä 903 071,51 698 150,50
  Välittömät kulut -121 254,88 -136 630,61
  Välilliset kulut -187 064,23 -169 281,73

Vapaaehtoistoiminta yhteensä 594 752,40 392 238,16
  
VARAINHANKINNAN KOKONAISTUOTTO 19 187 963,38 19 367 119,91
VARAINHANKINNAN NETTOTUOTTO 14 830 531,82 14 893 270,95

 Toteutunut Toteutunut
 1.1.–1.12.2014 1.1.–31.12.2013
  

TILITYKSET  
KOKONAISTILITYS -13 261 145,75 -13 475 817,86
  
YHDISTYKSEN OSUUS 1 569 386,07 1 417 453,09
  
KOTIMAAN TOIMINTA  
  
Vaikuttaminen ja viestintä  

  Tiedotusmäärärahat ja hanketuet 467 150,00 310 566,00
  Vaikuttamisen ja viestinnän kulut -484 416,34 -262 011,15
  Vaikuttamisen ja viestinnän
välilliset kulut -1 131 806,16 -1 023 397,28

Viestintä yhteensä -1 149 072,50 -974 842,43

  
YHDISTYSTOIMINTA  
  
Hallinto  

Henkilöstökulut -3 173 965,53 -3 321 006,01
Poistot -110 993,18 -89 248,67 
Muut yleishallinnon kulut -1 133 706,69 -949 007,41

Yleishallinto yhteensä -4 418 665,40 -4 359 262,09
Allokoitu yksiköille 3 781 435,08 3 676 548,66
Allokoimattomat hallintokulut -637 230,32 -682 713,43
  
Jäsentuotot  

  Yhdistyksen jäsentuotot 17 456,91 18 640,00
  Yhdistyksen jäsenkulut -2 972,40 -4 314,52

Yhdistyksen jäsentuotot yhteensä 14 484,51 14 325,48
  
Kulujäämä -202 432,24 -225 777,29
  
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 52 432,24 85 777,29
Yleisavustukset 150 000,00 140 000,00
     
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00
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TASE
  
  
VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013
  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet  

Aineettomat oikeudet 285 727,20 262 758,15
Aineelliset hyödykkeet  

Koneet ja kalusto 13 798,14 19 770,96
Sijoitukset  

Muut osakkeet ja osuudet 61 497,09 8 333,33
PYSYVÄT VASTAAVAT 361 022,43 290 862,44
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Pitkäaikaiset saamiset 90 000,00 180 000,00
Lyhytaikaiset saamiset  

Myyntisaamiset 108 031,46 2 341,00
Muut saamiset 4 684,05 2 878,36
Siirtosaamiset 1 086 249,39 711 542,39

Rahoitusarvopaperit  
Muut arvopaperit 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset  
Rahat ja pankkisaamiset 12 856 581,05 12 692 469,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 145 545,95 13 589 231,10
  
VASTAAVAA 14 506 568,38 13 880 093,54

  
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 207 975,00 0,00
Ostovelat 187 898,35 121 496,34
Velka Unicefille 12 261 450,75 11 917 905,16
Muut velat 47 393,64 48 115,71
Siirtovelat 355 050,06 345 775,75

VIERAS PÄÄOMA 13 059 767,80 12 433 292,96
  
VASTATTAVAA 14 506 568,38 13 880 093,54

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.

 Vaihto-omaisuus 
 Yhdistyksellä ei ole vaihto-omaisuutta.

 Osakkeet ja osuudet 
 Osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon. Testamenteilla ja lahjoituksina  
 saadut noteeratut osakkeet arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Avustukset  
 ulkoasiainministeriöltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu tiedotus- ja  
 hanketuki on esitetty tuloslaskelmassa Vaikuttamis- ja viestintätoiminnan erässä  
 ”Tiedotusmäärärahat ja ja hanketuet”. Tiedotus- ja hanketukien käyttö on  
 esitetty  liitetiedoissa kohdassa 3.2 ”Tiedotusmäärärahat ja hanketuet”.   
 Ulkoasiainministeriön  valtionavun yleisavustus on esitetty tuloslaskelmassa  
 yhdistystoiminnan osiossa.

 Kulujen kohdistusperiaatteet 
 Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta ”Hallinnon kulut” on kullekin  
 toiminnanalalle kohdistettu yhteiskuluosuus toiminnanalan palkkojen suhteessa.

 Kokonaistuotot ja -kulut 
 Yhdistyksen lisenssi- ja kampanjatuotteiden myyntiä ei ole aiempien   
 vuosien  tapaan eritelty omana kokonaisuutenaan, vaan tuotemyynti on sisällytetty  
 yritysvarainhankinnan ja vapaaehtoistoiminnan tuottoihin. Ylen Hyvä -säätiö  
 sekä Jano-kampanja on aiemmista vuosista poiketen kirjattu vapaaehtoistoimintaan.  
 Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.

 Tilikauden tulos 
  Yhdistys ei kerrytä pääomia, eikä tarkoitus ole tuottaa voittoa. Yhdistyksen  
 tavoitetulos on nolla. Tilitys pääjärjestölle Unicefin ohjelmiin tehdään   
 täysimääräisenä nettotuloksesta.

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

 Lähipiiriliiketoimet 
 Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia.

2.  ULKOMAANRAHANMÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTOKURSSIT
 Tilinpäätöspäivänä ei ollut ulkomaanrahamääräisiä saamisia tai velkoja.
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3.  TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
  
3.1. Kokonaistuotot ja -kulut 2014 2013
 Kokonaistuotot  
  Varainhankinta 19 187 963,38 19 367 119,91
  Yhdistystoiminta 17 456,91 18 640,00
  Tiedotusmäärärahat ja hanketuet 467 150,00 310 566,00
  Yleisavustukset 150 000,00 140 000,00
  Tuki pääjärjestöltä 0,00 43 656,96
  Sijoitustoiminta 52 432,24 85 777,29
  Satunnaiset tuotot  
 Tuotot yhteensä 19 875 002,53 19 965 760,16
  
   2014 2013
 Kokonaiskulut  
  Varainhankinta 4 357 431,56 4 517 505,92
  Tilitykset pääjärjestölle 13 261 145,75 13 475 817,86
  Kotimaantoiminta 1 616 222,50 1 285 408,43
  Yhdistystoiminta 529 209,54 597 779,28
  Poistot 110 993,18 89 248,67
 Kulut yhteensä 19 875 002,53 19 965 760,16
  Tilikauden tulos 0,00 0,00
  Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00
  
3.2. Tiedotusmäärärahat ja hanketuet  
 Hanke- ja tiedotusmäärärahat Määräraha Käytetty 2014
 Ulkoministeriö:  
 -  Kehitysviestintä ja -kasvatus  
  tiedotusmääräraha 216 000,00 155 750,00
 -  Uganda-hanke 341 925,00 269 889,00
 Opetus- ja kulttuuriministeriö:   
 -  Lasten ihmisoikeuskasvatushanke 80 000,00 30 161,00
 Opetushallitus:  
 -  Opettajien täydennyskoulutushanke 37 200,00 11 350,00
 Yhteensä 675 125,00 467 150,00
 Siirtyy 2015 vuodelle  207 975,00
  
3.3  Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2014 2013
 Korkotuotot 52 432,24 85 777,29

4.  TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT  
  
4.1.  Aineettomat hyödykkeet 2014 2013
 Menojäännös 1.1. 262 758,15 63 565,02
 Lisäykset 122 212,81 277 437,92
 Vähennykset 0,00 0,00
 Menojäännös 31.12. 384 970,96 341 002,94
 Poistot -99 243,76 -78 244,79
 Menojäännös poistojen jälkeen 285 727,20 262 758,15
  

4.2.  Koneet ja kalusto 2014 2013
 Menojäännös 1.1. 19 770,94 23 698,89
 Lisäykset 5 776,60 7 075,95
 Vähennykset 0,00 0,00
 Menojäännös 31.12. 25 547,54 30 774,82
 Poistot -11 749,42 -11 003,88
 Menojäännös poistojen jälkeen 13 798,12 19 770,94
  
4.3.  Osakkeet ja osuudet 2014 2013
 Muut osakkeet ja osuudet 1.1. 8 333,33 8 333,33
 Ei muutoksia 31.12. 8 333,33 8 333,33
  
4.4.  Pitkäaikaiset saamiset 2014 2013
 Kauppahintasaaminen,  
 Perttulantie 6 osakkeet 90 000,00 180 000,00
  
4.5.  Siirtosaamiset 2014 2013
 Varainhankinnan saamiset 362 448,70 550 081,66
 Yleishallinnon saamiset 723 800,69 161 460,73
 Saamiset yhteensä 1 086 249,39 711 542,39
  
4.6.  Muut arvopaperit 2014 2013
 Nordea rahamarkkinatalletus 0,00 0,00
 Helsingin OP rahamarkkinatalletus 0,00 0,00
 Danske Bank 0,00 0,00
 Rahamarkkinatalletukset yhteensä 0,00 0,00

5.  Taseen vastattavia koskevat tiedot  
  
5.1.  Oma pääoma 2014 2013
 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. 748,96 741,93
 Vähennys/lisäys 0,00 7,03
 31.12. 748,96 748,96
 Tilikauden yli/alijäämä 0,00 0,00
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5.2.  Vieras pääoma  
 Lyhytaikainen 2014 2013
 Saadut ennakot 207 975,00 0,00
 Ostovelat 187 898,35 121 496,34
 Velka Unicefille 1.1. 11 917 905,16 10 673 402,98
 Tilitykset vuoden aikana -11 752 597,83 -10 201 975,49
 Lisäys tilivuodelta 13 261 145,75 13 475 817,86
 Ennakkotilitykset -1 165 002,33 -2 029 340,19
 Tilitysvelka 31.12. 12 261 450,75 11 917 905,16
  
 Siirtovelat  
 Vuosilomavelka 337 867,85 332 788,44
 Muut siirtovelat 17 182,21 12 987,31
 Siirtovelat 31.12. 355 050,06 345 775,75
  
6.  LEASINGVASTUUT 2014 2013
 Seuraavana vuonna maksettava 40 520,30 44 897,26
 Myöhemmin maksettava 55 110,15 50 461,27
 Leasingvastuut yhteensä 95 630,45 95 358,53

7.  LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ  
 Henkilöstö tilivuoden päättyessä 2014 2013
 Vakituinen henkilöstö 53 48
 Projekti- ja määräaikainen henkilöstö 11 14
 Yhteensä 64 62
  
 Henkilöstökulujen erittely 2014 2013
 Palkat  2 408 385,75 2 549 017,16
 Palkkiot 30 622,00 24 397,64
 Eläkekulut 428 167,74 342 721,40
 Muut lakisääteiset henkilösivukulut 90 434,92 178 138,92
 Yhteensä 2 957 610,41 3 094 275,12
  
 Palkat 2014 2013
 Pääsihteerille maksetut palkat ja palkkiot 79 500,00 79 500,00
 Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 0,00 0,00
 Yhteensä 79 500,00 79 500,00
  
8.  TILITYSINFORMAATIO  
 Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning Process 
 -sopimuksen mukaan  vuodelle 2014 sovittu tilitysprosentti on 69   
 prosenttia kokonaistuotosta.  
 Kokonaistilitysprosentti oli sopimuksen mukainen 69 prosenttia.  
  
8.1.  Varainhankinnan tuotot ja tilitykset 2014 2013
 Varainhankinta  
 Varainhankinnan bruttotuotto 19 187 963,38 19 367 119,91
 Muutos edellisestä vuodesta -0,93 % 4,49 %
 Kokonaistilitys 13 261 145,75 13 475 817,86
 Muutos edellisestä vuodesta -1,59 % 3,04 %
  

 Tilityskohteet 2014 2013
 Unicefin kansainväliset ohjelmat  
 Terveys 228 395,89 
 Koulutus  1 077 651,26 
 Lasten suojelu 152 908,75 
 Hätäapu 820 000,00 
 Vesi ja sanitaatio 290 000,00 
 Lapset ja Aids 285 000,00 
 Tilitykset Unicefin kansainvälisiin  
 ohjelmiin yhteensä 2 853 955,90 3 894 340,03
 Osuus kokonaistilityksestä 21,52 % 28,90 %
  
 Unicefin lastenrahasto  
 Tilitykset lastenrahastoon yhteensä 10 407 189,85 9 581 477,83
 Osuus kokonaistilityksestä 78,48 % 71,10 %
  
 Kokonaistilitys 2014 13 261 145,75 13 475 817,86
 Osuus varainhankinnasta 69,1 % 69,6 %

Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat:  Arkistointi
Päiväkirja  elektroninen
Pääkirja  elektroninen
Reskontra  elektroninen
Sidottu tasekirja  paperi
  
Tilikauden aikana käytetyt tositelajit:  
Nimike  Tositelaji Arkistointi
Hyvityslasku HL Paperi
Käsilaskut KL Paperi
Käteiskassa KA Paperi
Myyntilaskut ML Paperi/elektroninen
Myyntilaskut/alennuksen korjaus MLA Paperi/elektroninen
Myyntisuoritukset MS Paperi/elektroninen
Muistiotositteet MU Paperi
Ostolaskut OL Paperi/elektroninen
Oikaisutositteet OT Paperi
Palkat  PA Paperi/elektroninen
Pehmeä paketti -hyvityslaskut PH Paperi
Pehmeä paketti -laskut PP Paperi
Pankkitositteet PT Elektroninen
Paikallisryhmät TR Paperi
Viitesuoritukset VS Elektroninen
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Tunnuslukujen laskenta
Varainhankinnan bruttotuotto = Kokonaismyynti + yhteisö-, yksityis-  
ja yritysvarainhankinnan tuotot     
Keräyskulut = Yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan välittömät kulut + markkinointituki 
Keräyskulu - % = Keräyskulut / Varainhankinnan bruttotuotto * 100   
Yleiskulut = Hallintokulut + Jäsenkulut + Muut satunnaiset kulut    
Yleiskulut - % = Yleiskulut / Varainhankinnan bruttotuotto * 100    
Kotimaantyö = Vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kulut     
Kotimaantyö - % = Kotimaantyön kulut / Varainhankinnan bruttotuotto * 100   
Tilitys = Tuotemyynnin tilitys + Vastikkeettoman varainhankinnan tilitys    
Tilitys -% = Tilitys / Varainhankinnan bruttotuotto * 100 
Tilikauden palkat ja palkkiot % = Tilikauden palkat ja palkkiot / Varainhankinnan  
bruttotuotto * 100     
 
*) Osa-aikaiset työsuhteet muutettu kokoaikaisiksi  

2014 2013 2012

M € % M € % M € %

Varain-
hankinnan 
bruttotuotto 19,2 19,4 18,5

Keräyskulut 2,7 14 % 2,6 13 % 2,5 13 %

Yleiskulut 1,9 10 % 2,1 11 % 1,9 10 %

Kotimaantyö 1,4 7 % 1,3 6 % 1,1 6 %

Tilitykset UNICEFille 13,3 69 % 13,5 70 % 13,1 71 %

0 % 0 %

Tilikauden  
palkat ja palkkiot 2,4 13 % 2,6 13 % 2,4 13 %

Henkilöstön 
keskimääräinen 
lukumäärä *

86 82 80

TUNNUSLUVUT



47

Suomen UNICEF ry 
Lautatarhankatu 6, 00580 HELSINKI 
09 584 501 | www.unicef.fi


