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Suomen UNICEF kutsuu jokaisen lapsen
ja aikuisen rakentamaan kanssaan maailmaa,
jossa lapsen oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään toteutuu. Teemme työtä
myös täällä kotimaassa lapsen oikeuksien
puolesta, samaan tapaan yhteistyössä niin
viranomaisten kuin alan muiden toimijoiden
kanssa.
Olemme kiitollisia ja iloisia siitä, kuinka
hyvin suomalaiset ovat jälleen ottaneet lasten
asian omakseen. Suomalaiset yksityiset
ihmiset ja yritykset lahjoittivat vuonna 2011
UNICEFin kautta ennätykselliset 18,6 miljoonaa euroa lasten auttamiseen. 1,3 prosenttia
suomalaisista on UNICEFin kuukausilahjoittajia.
Olemmekin ylpeitä voidessamme kertoa
kaikesta siitä, mitä yhdessä saimme aikaan.
Vieraillessani lokakuussa 2011 Itä-Afrikan
kuivuusalueella Keniassa, minulle konkretisoitui
hyvin UNICEFin syvin olemus: niin kauan kuin
yksikin lapsi on vailla elämän edellytyksiä eikä
oikeus hyvään elämään toteudu, UNICEF jatkaa
työtään. Taukoamatta, kaikkialla maailmassa,
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Marja-Riitta Ketola
pääsihteeri
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UNICEF on ainutlaatuinen järjestö monella
tapaa. Olemme läsnä ja teemme työtä lasten
hyväksi kaikkialla maailmassa. Teemme
sekä pitkäjänteistä kehitystyötä että hätäaputyötä. Yhteistyökumppaneitamme ovat
niin paikalliset ja kansainväliset toimijat kuin
hallitukset – olemme siis läsnä niin pienissä
maaseutukylissä kuin maatasolla vaikuttamassa lapsia koskevaan lainsäädäntöön
ja päätöksentekoon. Kattavalla maailman
lapsia koskevalla tutkimuksella ja tilastoilla
olemme lisäksi vaikuttamassa siihen, miten
lapsia parhaiten ja tehokkaimmin autetaan.
UNICEFin innovaatiot, kuten School-in-a-box
-koulutarvikelaatikko, ovat parantaneet lasten
olosuhteita ympäri maailmaa.
UNICEFin voima on siinä, että saamme
useat tahot työskentelemään yhdessä lapsen
oikeuksien edistämiseksi. Näin esimerkiksi
maan hallituksen ja paikallisten kumppaneiden
kanssa pilotoitu projekti laajenee parhaimmillaan
maanlaajuiseksi toimintamalliksi. Jokaisella
UNICEFin sijoittamalla eurolla saadaan siis
moninkertaisesti tuloksia aikaan.
Usein pohditaan pitkäjänteisen kehitystyön tuloksellisuutta. Juuri sen ansiosta, että
niin monet tahot ovat tehneet työtä lasten
hyväksi, on saavutettu vaikuttavia tuloksia.
Kun vuonna 1990 noin 34 000 alle 5-vuotiasta
lasta kuoli joka päivä ehkäistävissä oleviin
syihin, luku on nykyisin 20 000 lasta. Kehityksestä huolimatta työtä on edelleen tehtävänä.

Vuosikertomus 2011 |

UNICEF kutsuu mukaan
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Pysyviä muutoksia
kaikkialla maailmassa
jokaiselle lapselle

Pysyviä muutoksia - Kaikkialla maailmassa - Jokaiselle lapselle

Viimeisten 65 vuoden aikana UNICEF on vaikuttanut miljardien lasten
elämään. YK:n lastenjärjestönä tehtävämme on vaikuttaa siihen, että
lasten oikeudet toteutuvat kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa.

UNICEF toimii kaikkialla maailmassa. Työmme ulottuu ruohonjuuritasolta aina hallitustasolle saakka. Suunnittelemme ja toteutamme kaikki kehitysohjelmamme
yhteistyössä maiden hallitusten, viranomaisten, kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen, kyläyhteisöjen,
vanhempien ja lasten kanssa. Muuttamalla rakenteita
saamme aikaan pysyviä muutoksia.
Työmme perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka tärkein tavoite on perusoikeuksien
– terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan – takaaminen jokaiselle lapselle.
Lapsen syntymä on yksi elämän iloisimpia tapahtumia. Kehitysmaissa sen tuoma ilo vaihtuu kuitenkin
hyvin usein suruun ja huoleen, jopa tragediaan.
Liian usein synnytys koituu kohtaloksi niin äidille kuin
lapselle. Jos lapsi selviää syntymästään hengissä,
häntä kohtaavat monenlaiset vaarat. Keuhkokuume,
malariahyttysen pisto, likaisen veden aiheuttama ripuli
ja hengenvaaralliset tartuntataudit koituvat vuosittain
miljoonien lasten kohtaloksi. Joka päivä kymmenettuhannet äidit ympäri maailman taistelevat riittämättömin
resurssein pitääkseen lapsensa hengissä.
Siksi UNICEFia tarvitaan. Tavoitteenamme on,
että lapset pysyvät hengissä ja että jokainen lapsi saa
mahdollisuuden hyvään elämään; sukupuolesta, kansallisuudesta ja uskonnosta riippumatta.

-9

0

kuukautta

UNICEFin päämäärät ja tavoitteet sekä
keskeisimmät strategiat niiden saavuttamiseksi päätetään nelivuotiskausiksi UNICEFin
johtokunnassa (ks. s. 18). UNICEFin vuosien
2006–2013 suunnitelmat perustuvat YK:n
vuosituhattavoitteisiin, jotka YK:n Millenniumhuippukokous hyväksyi vuonna 2000.
Tavoitteena on:
• puolittaa äärimmäinen köyhyys
• taata peruskoulutus kaikille
• edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
vahvistaa naisten asemaa
• vähentää lapsikuolleisuutta
• parantaa odottavien äitien terveydentilaa
• taistella hiv/aidsia, malariaa ja muita tauteja
vastaan
• taata ympäristön kestävä kehitys
• luoda globaali kumppanuus kehitykselle

1

vuotta
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Vuosituhattavoitteet

vuotta
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Elinkaari
Lapsen elämä on kokonaisuus, jonka jokainen vaihe on
yhtä tärkeä. UNICEF on läsnä kaikissa näissä elämänvaiheissa. Työmme alkaa jo ennen lapsen syntymää.
Huolehdimme siitä, että raskaana olevat naiset saavat
parasta mahdollista terveydenhuoltoa ja että he saavat
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synnyttää turvallisissa olosuhteissa. Lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana keskitymme siihen, että lapsi
saa elintärkeät rokotukset ja on neuvolatoiminnan piirissä. Opastamme äitejä ravinto- ja hygienia-asioissa.
Saatamme lapsen koulutielle ja huolehdimme siitä,

5

vuotta
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Tiesitkö tämän UNICEFista?
• UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka perustettiin vuonna 1946
auttamaan lapsia toisen maailmansodan jälkeen.
• Autoimme Suomen lapsia vuosina 1947–51.
• Toimimme tänä päivänä yli 190 maassa.
• Työmme perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka tärkein tavoite on perusoikeuksien takaaminen jokaiselle lapselle.
• UNICEFin työ on täysin vapaaehtoisten lahjoitusten varassa.
• 88 prosenttia UNICEFin työntekijöistä työskentelee kentällä.
• Työskentelemme aina yhteistyössä maiden hallitusten, muiden
YK-järjestöjen ja kansainvälisten ja kansallisten kumppaneiden
kanssa.

Edistysaskelia
Lapsikuolleisuus
Alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuusaste on laskenut
merkittävästi – vuoden 1990 12 miljoonasta vuoden
2010 7,6 miljoonaan. Lapsia kuoli siis vuonna 2010
päivittäin 12 000 vähemmän kuin vuonna 1990.
Malaria
Malarian esiintymistiheys laski maailmanlaajuisesti
17 % vuodesta 2000 vuoteen 2010 ja malarian aiheuttamat kuolemat laskivat 26 %. Vuosikymmenen
aikana yli 1,1 miljoonaa lasta on pystytty pelastamaan
tältä hengenvaaralliselta taudilta.
Rokotukset
Elintärkeät rokotteet saaneiden lasten määrä on noussut merkittävästi: vuoden 2010 loppupuolella jo 85 %
maailman lapsista oli saanut kuusi tärkeintä rokotetta
(hinkuyskä, tuberkuloosi, polio, jäykkäkouristus, tuhkarokko ja kurkkumätä) ensimmäisen elinvuotensa aikana.
Rokotusohjelmien ansiosta esim. tuhkarokon aiheuttamat kuolemat ovat maailmanlaajuisesti vähentyneet
78 % ja polio on onnistuttu hävittämään maapallolta
miltei kokonaan.

10
vuotta
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vuotta
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että lapsi käy koulun loppuun, sukupuolesta riippumatta. Suojelemme lapsia ja nuoria kaikenlaiselta
hyväksikäytöltä ja opetamme heille tärkeitä elämäntaitoja. Autamme heitä käymään koulunsa loppuun
ja hankkimaan itselleen ammatin. Neuvomme

Vesi ja sanitaatio
Yli 2 miljardia ihmistä on päässyt puhtaan juomaveden
ulottuville vuoden 1990 jälkeen ja 1,8 miljardia ihmistä
on saanut käyttöönsä kunnolliset vessat.
Koulutus
Maailmanlaajuisesti 90 % peruskouluikäisistä lapsista
käy tänä päivänä koulua. Useimmissa maissa alakoulua
käyvien tyttöjen ja poikien osuus on tasoittunut.
Hiv/aids
Hiv-tartunnan saaneiden lasten määrä on laskenut
globaalin ”Lapset ja aids” -kampanjan (2005–2010)
ansiosta. Vuonna 2005 tartunnan sai 560 000 lasta ja
vuonna 2010 noin 390 000 lasta. Hoidon piirissä olevien
hiv-positiivisten lasten määrä on samassa ajassa noussut 70 000:sta yli 450 000:een. Aidsiin kuolleiden alle
15-vuotiaiden lasten määrä on laskenut 20%.

18
vuotta
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heitä suojautumaan hiv/aidsilta. Suojelemme tyttöjä
aikaisilta avioliitoilta ja teini-raskauksilta ja pidämme
huolen siitä, että lapset ja nuoret oppivat kunnioittamaan tyttöjen ja naisten oikeuksia. Autamme lapsia
kasvamaan hyviksi aikuisiksi.
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Suomalaisten lahjoittajiemme
varoilla tehtiin työtä
kaikkialla maailmassa

Näin lahjoittajiemme varat auttoivat

UNICEF toimii yli 190 maassa. Etusijalla ovat heikoimmassa asemassa olevat lapset.
Näin suomalaisten lahjoitukset ohjautuivat.

11%

suomalaislahjoittajien varoista ohjattiin hätäapuun.
Suomen UNICEF keräsi varoja kuivuudesta
kärsineeseen Afrikan sarveen sekä
tulvien koettelemaan Pakistaniin.

Tansaniassa Suomen UNICEFin
tukeman ohjelman avulla suojeltiin
lapsia ja nuoria väkivallalta ja hyväksikäytöltä mm. vahvistamalla paikallisia
lastensuojelujärjestelmiä. Ohjelma
keskittyi myös parantamaan lasten
syntymärekisteröintiä.
Maat, joissa on UNICEFin
kansallinen komitea (joista
yksi on Suomen UNICEF)
Maat, joissa UNICEFilla
on kehitysohjelmia
(ja joihin 66 % suomalaislahjoittajien varoista ohjattiin)
Maat, joissa Suomen UNICEFilla
oli nimikko- ja teemaohjelmia.
Hätäapukohteet, joita
Suomen UNICEF rahoitti

Boliviassa Suomen UNICEFin ohjelmalla
tuettiin lasten koulunkäyntiä. Työ perustuu
lapsiystävällinen koulu -konseptiin, jonka
tavoitteena on tehdä kouluista tasa-arvoisia
ja turvallisia paikkoja, joissa lapset saavat
laadukkaan opetuksen lisäksi tietoa terveyteen ja hygieniaan liittyvistä asioista.

66%

Vuonna 2011
suomalaisten
lahjoittamista varoista ohjattiin UNICEFin lastenrahastoon.
Lastenrahaston kautta kansainvälinen UNICEF pystyy
joustavasti ja kustannustehokkaasti viemään läpi
pitkäjänteisiä kehitysohjelmia. Tätä kautta esimerkiksi
sellaiset maat, jotka eivät pääse esiin mediassa eivätkä
siten ole lahjoittajien suosiossa, saavat kipeästi tarvitsemaansa apua.

18%

suomalaislahjoittajien varoista
ohjattiin Suomen UNICEFin nimikko-ohjelmiin (14 %)
sekä teemaohjelmiin (4 %). Vuonna 2011 Suomen UNICEFilla
oli nimikko- ja teemaohjelmia Tansaniassa, Laosissa,
Nepalissa, Boliviassa, Intiassa ja Vietnamissa. Globaalin
”Lapset ja Aids” -kampanjan kautta Suomen UNICEF
on mukana taistelussa aids-vapaan maailman puolesta.
”Afrikan lapset kouluun” (Schools for Africa) -kampanjan
kautta Suomen UNICEF tukee lasten koulunkäyntiä 11
Afrikan maassa (ks. s. 10).

Nepalissa Suomen UNICEFin
ohjelmalla tuettiin lasten koulunkäyntiä. Työ perustuu lapsiystävällinen koulu -konseptiin, jonka
tavoitteena on tehdä kouluista
tasa-arvoisia ja turvallisia paikkoja,
joissa lapset saavat laadukkaan
opetuksen lisäksi tietoa terveyteen
ja hygieniaan liittyvistä asioista.

Laosissa suomalaislahjoittajien
tuki ohjattiin lastensuojelutyöhön.
Ohjelman keskiössä oli mm.
rikoksen uhreiksi tai todistajiksi
joutuneiden ja väkivaltaa kokeneiden lasten auttaminen sekä
kansainvälinen adoptio.

Intiassa koululaiset
Madhya Pradeshin ja
Biharin osavaltioissa
saivat suomalaisten
lahjoittajien tuella
käyttöönsä puhdasta
vettä ja kunnolliset
vessat, sekä elintärkeää
hygieniavalistusta.

Vietnamissa ohjelman avulla
ehkäistiin lapsityövoiman käyttöä ja
lapsikauppaa. Autoimme kehittämään lapsityövoiman kieltävää
lainsäädäntöä ja kattavan
lastensuojelujärjestelmän
rakentamista. Tuimme
yhteisöjä, jotta ne pystyisivät suojelemaan lapsiaan
kaikenlaiselta hyväksikäytöltä.

Vuosikertomus 2011 | Näin lahjoittajiemme varat auttoivat
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Avainluvut vuonna 2011

Varainhankinta sektoreittain 18,6 milj. euroa

Tilitykset 14,9 milj. euroa
Kansainväliset teemaohjelmat 4 %
Kotimaantyö 5 %

Tuotemyynti 6 %
Yritysyhteistyö 6 %

Hätäapu 11 %

Koulut 7 %

Suomen UNICEFin
omat ohjelmat 14 %
UNICEFin
lastenrahasto
66 %

Lahjoitukset
yksityishenkilöiltä
81 %

Kulujen osuus bruttotuotosta

Varainhankinnan kehitys
Me
20

Keräys- ja hallintokulut 20 %*

3,8
milj. €

16
12
8

14,9 milj. €
4
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lahjoitukset
yksityishenkilöiltä

Yritykset

Myynti

UNICEFin
työhön 80 %**
* sisältäen keräyskulut 9 %
** kotimaan ohjelmatyöhön 4 %

1,3 % suomalaisista on UNICEFin
kuukausilahjoittajia
© Tarmo Laaksonen
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”Liityin UNICEFin kuukausilahjoittajaksi viitisen vuotta sitten, kun näin
televisiossa ohjelman, joka kertoi UNICEFin työstä. UNICEF oli minulle
entuudestaan tuttu järjestö, jonka tiesin tekevän tärkeää työtä maailman
lasten hyväksi. Minuun teki ennen kaikkea vaikutuksen se, miten UNICEF
antaa terveysvalistusta ja tukee lasten ja etenkin tyttöjen koulunkäyntiä,
sillä uskon, että mm. valistus ja koulutus ovat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnin edistämisessä. Kuukausilahjoitus on mielestäni helppo ja kätevä tapa
kantaa kortensa kekoon maailman hyvinvoinnin edistämisessä. Nyt, kun
UNICEF on ollut entistä enemmän esillä mm. televisiossa, olen mielenkiinnolla seurannut järjestön tekemää työtä ja muutaman kerran jopa
korottanut kuukausilahjoitussummaani televisiokampanjan innoittamana.
Olen entistä vakuuttuneempi UNICEFin työstä ja siitä, että UNICEFin kuukausilahjoittajana apuni varmasti menee oikeaan osoitteeseen. Pienistä
puroista syntyy suuri joki – uskon, että kun me kaikki autamme vähän, on
mahdollista saada aikaan suuriakin muutoksia.”
Kristina Laaksonen
Kuukausilahjoittaja, Helsinki

Lastenrahasto mahdollistaa
pitkäjänteisen kehitystyön
Lasten henkiinjääminen, suojelu ja hyvinvointi ovat välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. Rokotukset
ovat yksi kaikkein tehokkaimmista
keinoista huolehtia lasten terveydestä.
UNICEF toimittaa rokotteet lähes 60
prosentille maailman lapsista.

Miten toimii 38 miljoonan lapsen rokotuskampanja
UNICEF työskentelee polion hävittämiseksi maailmasta yhdessä usean muun tahon, kuten maailman
terveysjärjestö WHO:n kanssa. Rokotuskampanjat
suunnitellaan yhdessä maiden hallitusten kanssa.
UNICEFin tehtävänä on auttaa hallituksia ja muita
yhteistyötahoja rokotuskampanjoiden suunnittelussa
ja toteutuksessa. Maailman suurimpana yksittäisenä
rokotteiden tilaajana UNICEF myös usein huolehtii

© UNICEF/NYHQ2007-0296/Nesbitt

Asiya Aminu
sai rokotuksen

Tavoitteena polion hävittäminen maailmasta
Maaliskuussa 2011 Länsi-Afrikassa aloitettiin massiivinen rokotuskampanja, jonka tavoitteena oli rokottaa
yli 38 miljoonaa lasta kuukauden sisällä poliota vastaan. Kampanjan valtavaa mittakaavaa kuvaa se, että
samanlaisella ponnistuksella voitaisiin rokottaa kaikki
pohjoismaalaiset – suurin osa vielä kahteen kertaan.
Polio oli päässyt leviämään uudestaan LänsiAfrikassa edeltävän puolentoista vuoden aikana. Tauti
oli jo saatu alueella kuriin rokotuksilla, mutta vuoden
2009 puolivälistä alkaen poliota oli tavattu jälleen
11:ssä Länsi-Afrikan maassa. Epidemian aikana satoja
lapsia oli halvaantunut.
Epidemian puhkeamisen jälkeen UNICEF yhteistyökumppaneineen oli järjestänyt Länsi-Afrikassa
useita rokotuskampanjoita, joiden tulokset olivat
olleet lupaavia. Tautitapauksia oli esimerkiksi Nigeriassa vuonna 2010 95 prosenttia vähemmän kuin
vuonna 2009.
Maaliskuussa 2011 startannut kampanja toteutettiin 15 maassa, ja sen tarkoitus oli hävittää polio
alueelta kokonaan.

Viisivuotias Asiya Aminu asuu Zarian kaupungissa
Pohjois-Nigeriassa, missä poliovirusta vielä tavataan.
Hän käy joka lauantai Koraani-koulussa, jossa lapset
istuvat tunteja kerrallaan opettelemassa Koraania
ulkoa. Rokotusryhmän vieraillessa koulussa Asiyakin
sai rokotuksen poliota vastaan.
Vielä muutamia vuosia sitten näin ei olisi voinut
tapahtua, sillä Koraanikoulut eivät olisi sallineet sitä.
Nigerian hallitus sai kuitenkin UNICEFin avustuksella
uskonnolliset johtajat kampanjan taakse, millä oli
ratkaiseva vaikutus koko yhteisön tavoittamiseen.
Heidän tukensa muutti yleistä käsitystä lasten
rokottamisen tarpeellisuudesta.

rokotteiden hankinnasta ja logistiikasta. Samalla kun
kymmenien miljoonien lasten rokotuskampanjat on
suunniteltava pitkälti ennakkoon, on myös pystyttävä
vastaamaan nopeasti puhkeaviin epidemioihin.
Rokotuskampanjan onnistumiseksi tieto kampanjasta ja sen tarpeellisuudesta on saatava kaikille ihmisille.
Tehokkaimmat keinot tähän vaihtelevat maasta toiseen:
siinä missä TV, radio tai tekstiviestit toimivat toisaalla,
jossain uskonnollisten johtajien kulkeminen ovelta ovelle
voi olla tärkein keino saada kampanja onnistumaan.
Itse rokottajiksi tarvitaan jopa kymmeniätuhansia
vapaaehtoisia kustakin maasta. UNICEF kumppaneineen
huolehtii alueellisten kampanjavastuullisten koulutuksesta,
jotka puolestaan kouluttavat vapaaehtoiset rokottajat.
Polion hävittäminen maailmasta vaatii joka ikisen
lapsen rokottamista, sekä rokotussuojan ylläpitoa.
UNICEFin työnä on löytää ratkaisu myös siihen, kuinka
rokottaa lapset esimerkiksi kapinallisryhmien hallussa
olevissa kylissä.
Polion vastaisen taistelun alettua vuonna 1988
poliotapausten määrä on vähentynyt maailmassa yli
99 prosentilla.
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nimikko- ja
Teemaohjelmat

Nimikko- ja teemaohjelmat
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Suomen UNICEFilla on omia nimikkoohjelmia, jotka keskittyvät tiettyihin
maihin. Ohjelmat ovat samanlaisia kuin
muutkin UNICEFin ohjelmat, mutta niiden
rahoitus tulee pääosin suomalaisilta
yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä (ks.
s. 6-7). Lisäksi suomalaiset lahjoittajat
tukevat erilaisia teemaohjelmia.
Schools for Africa
Vuonna 2005 alkaneen Schools for Africa -ohjelman
tavoitteena on saada 8 miljoonaa lasta laadukkaan
peruskoulutuksen piiriin vuoteen 2014 mennessä.
Yhdessätoista Afrikan köyhimmässä maassa rakennetaan kouluja, hankitaan kouluvälineitä, koulutetaan
opettajia ja luodaan hyviä käytäntöjä yhdessä paikallistoimijoiden ja hallitusten kanssa. Schools for Africa on
UNICEFin, Nelson Mandela -säätiön ja Peter Krämer
-yhdistyksen yhteiskampanja, joka pohjaa UNICEFin
lapsiystävällisen koulun konseptiin.

12-vuotias toimittajakonkari
Raissa käy seitsemättä luokkaa Bairron peruskoulussa Mosambikissa. Viimeisen parin vuoden
aikana UNICEF on rakentanut kouluun kahdeksan
uutta luokkahuonetta. Kaikki oppilaat ovat myös
saaneet pulpetin ja koulutarvikkeet. Opettajat ovat
saaneet lisäkoulutusta. Tytöille ja pojille on rakennettu erilliset vessat, ja uusista vesisäiliöistä saadaan puhdasta juomavettä kaikille. Raissan elämä
hymyilee muutenkin, sillä hän harjoittelee tulevaisuuden unelma-ammattiaan. UNICEF ja Radio
Mosambik käynnistivät taannoin yhteishankkeen,
jonka tarkoituksena on saada lasten ääni paremmin
kuuluviin. 12-vuotias Raissa toimii tuottajana Chiputon paikallisradiossa, missä hän juontaa kerran
viikossa ”Lasten ääni” -nimistä ohjelmaa.
Ohjelmassa Raissa keskustelee vieraidensa
kanssa polttavista aiheista, kuten hivistä ja sen
ehkäisystä. Haastateltavina on niin muita nuoria
kuin opettajia ja koulun johtajia. Konsepti itsessään on perinteisen hierarkkisessa Mosambikissa
uraauurtava. UNICEFin tukeman radiohankkeen
ansiosta Raissa on matkalla kohti unelmaansa.
Vaikka toimittajan ammatti vaihtuisi matkan
varrella toiseen haaveeseen, hän on kokemuksensa myötä osa tulevaisuuden aktiivista ja
osaavaa mosambikilaista sukupolvea.

Lapsiystävällinen koulu
1. Ottaa kaikki mukaan
Etsii koulutuksen ulkopuolelle jääneet lapset ja
rohkaisee heitä osallistumaan kouluun riippumatta sukupuolesta, iästä, taidoista tai sosiaalisesta taustasta.
2. Edistää tasa-arvoa
Kannattaa tasapuolisesti sekä tyttöjen että
poikien koulunkäyntiä ja arvioi tuloksia tasaarvoisesti. Opettajia koulutetaan ottamaan
huomioon eri ryhmien tarpeet.
3. Sitouttaa koko yhteisön koulutoimintaan
Yhteisöt, vanhemmat ja lapset hoitavat yhdessä
koulun asioita.
4. Tarjoaa laadukasta opetusta
Antaa lapsille tarvittavat tiedot ja taidot elämässä menestymiseen ja aktiiviseen toimintaan.
5. Suojelee ja kannustaa
Koulun opetusmetodit ovat osallistavia ja
kannustavia. Opettajia koulutetaan myös kitkemään koulukiusaamista.
6. Edistää terveyttä
Koulu tarjoaa tarvittavan ruuan ja huolehtii oppilaiden henkisestä ja fyysisestä terveydestä.

Lapsiystävällisten koulujen rakentamisessa ja
hankinnoissa käytetään paikallisia raaka-aineita ja
työvoimaa. Päättäjien, virkamiesten, yhteisöjen ja
kyläläisten mukanaolo on tärkeää, sillä he jatkavat
UNICEFin alkuun saattamaa työtä. Esimerkiksi
Ruandan hallitus on hyväksynyt UNICEFin lapsiystävällisen koulun kaikkien Ruandan peruskoulujen
malliksi.
Schools for Africa -maat:
Angola, Burkina Faso, Etelä-Afrikka, Etiopia,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Niger,
Ruanda ja Zimbabwe.
Schools for Africa -ohjelmaa
tuettiin 2011 seuraavin varoin:
UNICEF-kävely ja -päivätyökeräys eli taksvärkki
Nokia
IKEA
UNICEF-maakuntakumppani Satakunta
Jano-kampanja
Nenäpäivä
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Miten UNICEF toimii
Koska toimimme kaikkialla maailmassa, olemme
paikan päällä jo katastrofin tapahtuessa ja pystymme
aloittamaan avustustyöt välittömästi. Paikallistuntemus,
valmiit verkostot ja valmiusvarastot mahdollistavat
nopean toiminnan.
UNICEFilla on jatkuvassa kriisivalmiudessa neljä
strategisesti sijoitettua keskusvarastoa: Kööpenhaminassa, Dubaissa, Shanghaissa ja Colonissa
(Panamassa). Hätäaputarvikkeet toimitetaan avustuskohteisiin kulloinkin lähimpänä olevasta varastosta.
Paikan päällä UNICEF toimii tiiviissä yhteistyössä
maan hallituksen sekä muiden järjestöjen kanssa. Työ
jaetaan eri tarpeiden ja järjestöjen asiantuntemuksen
mukaan, jotta humanitaarinen apu saadaan jaettua
mahdollisimman tehokkaasti.
UNICEFin lasten hätäapurahastoon tulevat lahjoitukset käytetään aina siellä, missä avuntarve on suurin.
Lahjoitukset silloinkin, kun kriisi ei ole päällä, ovat
elintärkeitä, jotta voimme toimia välittömästi.
UNICEF auttaa vuosittain noin 250 katastrofissa
ympäri maailmaa.

Aden toipui vakavasta
aliravitsemuksesta
Somalialaisen Abdilen perhe saapui Dadaabin
pakolaisleirille Keniaan taivallettuaan 25 päivää
jalan. Perheen äiti menehtyi pitkällä vaelluksella
nälän ja sairauden näännyttämänä. Kolmevuotias
Aden, nuorin perheen neljästä lapsesta, oli leirille
saapuessaan niin vakavasti aliravittu, ettei hänen
selviytymisestään ollut varmuutta.
Adenia hoidettiin päivä toisensa jälkeen antibiooteilla, terapeuttisella maidolla ja ravinnolla
– suurin osa näistä UNICEFin toimittamia. Abdile
istui poikansa vieressä kokonaisen kuukauden.
Aden toipui, pikkuhiljaa.
Afrikan sarven nälkäkatastrofissa oli loppuvuodesta
2011 yli 2 miljoonaa Adenin kaltaista lasta, joiden
pelastamiseksi UNICEF teki töitä.

© UNICEF/Kenya 2011/Tidey

UNICEFin tehtävänä on huolehtia lasten
selviytymisestä myös katastrofeissa.
Lapset saavat puhdasta vettä, hätäapuravintoa, terveydenhoitoa ja suojelua
sekä voivat jatkaa koulunkäyntiään.
UNICEF vahvistaa myös yhteisöjen
valmiutta selvitä katastrofeista.
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Afrikan sarven katastrofi
Kuivuus, ruoan kallistuminen ja aluetta riivaavat
konfliktit aiheuttivat ennennäkemättömän katastrofin,
joka puhkesi kesällä 2011.
Kysymyksessä oli Afrikan pahin ruokakriisi kahteenkymmeneen vuoteen. Pahimmillaan yli kaksi
miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kärsi akuutista
aliravitsemuksesta, heistä 75 prosenttia oli EteläSomaliassa. Yhteensä kriisi vaikutti 13 miljoonan
ihmisen elämään.
UNICEF lisäsi apuaan alueen lapsille jo vuoden
2010 lopulla. Olemme toimittaneet katastrofialueelle
kymmeniä tuhansia tonneja tarvikkeita; pääasiassa
hätäapuravintoa, lääkkeitä sekä terveystarvikkeita.
Muun muassa Somaliassa rokotimme yli miljoona
lasta tuhkarokkoa vastaan ja yli puolitoista miljoonaa
ihmistä sai avullamme puhdasta vettä. Toimitimme
myös 90 prosenttia kaikesta Somaliassa jaettavasta
hätäapuravinnosta.

Pakistanin tulvat
Pakistania koettelivat vuonna 2011 valtavat tulvat jo
toisena perättäisenä vuonna. Viidesosa maasta peittyi
veden alle ja yli 2 miljoonaa kotia tuhoutui. Lapset
joutuivat alttiiksi likaisen veden mukana leviäville
taudeille.
UNICEF toimitti puhdasta vettä yli kahdelle
miljoonalle ihmiselle. Alueilla, joilla puhdasta vettä ei
ollut saatavilla, UNICEF jakoi yli 30 miljoonaa veden
puhdistustablettia. Lisäksi toimitimme alueelle muun
muassa hygieniatarvikkeita, rokotteita ja hätäapuravintoa erityisesti aliravitsemuksesta kärsiville lapsille.

Lue lisää UNICEFin työn tuloksista
Afrikan sarven katastrofialueella nettisivuiltamme
http://www.unicef.fi/afrikan-sarven-katastrofi-2011

Lue lisää UNICEFin työn tuloksista
Pakistanin tulva-alueilla nettisivuiltamme
http://www.unicef.fi/pakistanin-tulvat-2010
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Kansainvälisen UNICEFin pääjohtaja
Anthony Lake vieraili marraskuussa Suomessa. Lake kävi kertomassa työmme
tuloksista ja maailman haasteista, sekä
kuulemassa suomalaisten näkemyksiä.
Hän tapasi sekä presidentti Tarja Halosen
että kehitysministeri Heidi Hautalan, ja
vieraili UNICEFin toimistolla tapaamassa
henkilökuntaa ja vapaaehtoisia.
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Lapsen oikeudet – selvällä suomella
Lokakuussa julkaistiin painavaa asiaa, kun Lapsen
oikeuksien sopimuksen käsikirjan suomeksi
toimitettu painos ilmestyi. Käsikirja on käytännön
työkalu kaikille lapsikysymysten parissa työskenteleville tahoille. Se auttaa soveltamaan lapsen
oikeuksien sopimusta niin lainsäädännössä, politiikassa, hallinnossa kuin tavallisessa arjessa.
Kuritus ei kasvata -kampanja herätti suomalaiset
Lapsen oikeuksien päivän (20.11.) ympärillä kampanjoimme
kuritusväkivaltaa vastaan. Suurin osa suomalaisista ei hyväksy
kuritusväkivaltaa, mutta heidän äänensä ei ole aiemmin
juuri näkynyt julkisessa keskustelussa. Kampanja innoitti
vanhemmat jakamaan toisilleen vinkkejä ja neuvoja selvitä
tiukoissakin tilanteissa positiivisin keinoin.

OPPIIPAHAN
TAVOILLE
Kurittaminen vahingoittaa lapsen kasvua.
Silti joka neljäs suomalainen hyväksyy
kuritusväkivallan käytön.
Huolestuttavaa, eikö?
Puhu lapsen puolesta. Keskustele verkossa:

www.unicef.fi

ein ä

Suomen UNICEF on vuodesta 2004
palkinnut lapsen oikeuksien puolesta
työtä tehneen henkilön tai tahon. Ensi- ja
turvakotien liitto on valtakunnallinen
lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen
kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja
perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.
– Ensi- ja turvakotien liitto tekee arvokasta työtä lähellä ihmistä. Jäsenyhdistystensä ja niiden ylläpitämien ensija turvakotien myötä se kuulee tavallisen
ihmisen avun ja tuen pyynnöt, perusteli
valintaa UNICEFin hallituksen jäsen,
suurlähettiläs Kirsti Lintonen.
Tunnustuksen ojensi Anthony Lake.

© UNICEF/Miklas

Lapsen oikeuksien vaikuttaja
-tunnustus Ensi- ja
turvakotien liitolle
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Kotimaan toiminnan kohokohtia 2011

UNICEFin pääjohtaja
Anthony Lake Suomessa

el
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Kotimaan toiminnan
kohokohtia 2011
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Maailman 1,2 miljardista nuoresta noin miljardi elää
kehitysmaissa. Nuoruus on ajanjakso, jolloin köyhyys ja
epätasa-arvo siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. Liian moni
tippuu tässä vaiheessa pois koulutuksen piiristä ja putoaa
sivuraiteille. Tätä ikäluokkaa auttamalla on mahdollista
muuttaa kokonaisten kansakuntien kehityksen suuntaa,
helmikuussa julkaistussa raportissa todettiin. Maailman
lasten tila -raportti on UNICEFin vuosittain ilmestyvä,
keskeisin maailman lasten tilannetta vertaileva raportti.
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UNICEF Live
Suomen UNICEFin vuosittainen
varainhankintaohjelma esitettiin
suorana lähetyksenä MTV3-kanavalla
lauantaina 12.3.2011. Puolitoistatuntinen UNICEF Live teki varainhankinnallisen ennätystuloksen, kun
ohjelman aikana yli 6500 suomalaista
päätti liittyä UNICEFin tukijoukkoihin
kuukausilahjoittajana. Ruudussa nähtiin nimekäs esiintyjäkaarti juontaja
Jaakko Saariluoman johdolla.
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Jano 2011 -kampanja
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Vapun ympärille ajoittuvalla vuotuisella Jano-kampanjalla kerättiin
180 000 euroa puhtaaseen veteen.
Liikkeellä olivat niin iloiset lipaskerääjät kuin 500 ravintolaa, joissa asiakkaalla oli laskun maksun yhteydessä
mahdollisuus tehdä lahjoitus. Janokampanja palkittiin yritysvastuualan
Ratkaisun paikka -messutapahtumassa yleisön suosikkiratkaisuna.
Tapahtumassa esiteltiin erilaisia
ratkaisuja edistää kestävää kehitystä
ja vastuullista yritystoimintaa.
© Satakuntaliitto/Haltsonen
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UNICEF-KÄVELYJEN ALKUTAPAHTUMA PORISSA
Satakunnalla oli vuoden 2011 UNICEF-kumppanina
kunnia polkaista koulukävelykausi vauhtiin. Elokuun
viimeisenä päivänä Porin stadionilla liikkui tuhat
koululaista hyvää tehden. Alkulämmittelynä kuultiin
kävelyjen suojelijan Axl Smithin uutta musiikkia.
Myös kävelyjen maskotti Kamu Kameli oli kirittämässä kävelijöitä, joita oli saapunut muun muassa
Raumalta, Ulvilasta ja Porin kaupungin alueelta.

Suomen UNICEFin nukentekijät palkittiin
Ahkerat UNICEFin Anna ja Toivo -nukkejen tekijät
Anja Roinila ja Ritva Pukkila saivat syyskuussa
hienon tunnustuksen, kun Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) palkitsi heidät Vuoden vapaaehtoisina
varainhankkijoina. Roinila ja Pukkila ovat molemmat
pelkästään yhden vuoden aikana tehneet yli
200 nukkea ja keränneet näin huikeat 4000 euroa
UNICEFin rokotusohjelmiin.
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Maailman lasten tila
-raportti keskittyi nuorisoon
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Vapaaehtoiset

Vuonna 2011 Suomen UNICEFilla
oli lähes 2000 vapaaehtoista 44
paikallisryhmässä ympäri maata.
Vapaaehtoiset keräsivät lähes
miljoona euroa, josta tuotemyynnin osuus oli noin puolet.
UNICEFin työ näkyy ja kuuluu vapaaehtoistemme ansiosta ympäri Suomen. Tämä
uskomaton joukko lipaskerää ja myy tuotteita,
ompelee nukkeja ja järjestää konsertteja, organisoi nukkenäyttelyitä, arpajaisia, ongintaa ja
polkaisee pystyyn kirpputoreja. He ideoivat ja
toteuttavat, ja antavat aikaansa, jotta maailman
lapsilla olisi paremmat elämän eväät.
Vuosi 2011 oli EU:n vapaaehtoistyön
teemavuosi. Sen kunniaksi taltioimme
erilaisia tarinoita vapaaehtoisistamme.
Lue, katso ja kuuntele lisää osoitteessa
www.unicef.fi/vapaaehtoistarinat.
Esimerkkejä paikallisryhmien toiminnasta
• Porin paikallisryhmä järjesti 28.8. UNICEFhyväntekeväisyysgolfturnauksen Porin
Kalafornian kentällä yhteistyössä Porin
Golfkerhon (PGK) kanssa. Kaikille avoimen
turnauksen pelimuotona oli scramble. Tuotot
kertyivät 50 euron osallistumismaksuista.
• Espoon paikallisryhmä järjesti 26.9. Iiro
Rantalan pianokonsertin Espoon kulttuurikeskuksessa. Konsertti oli loppuunmyyty
ja tunnelma loistava. Ohjelmassa kuultiin
muun muassa materiaalia Iiron soololevyltä
Lost Heroes, jonka kappaleet on omistettu
edesmenneille musiikin sankareille.
• Joensuun paikallisryhmän nukkenäyttely
kaupunginkirjaston aulassa marraskuussa
keräsi runsaasti katsojia. Annat ja Toivot
ovat olleet esillä muutaman viikon ajan
Lapsen oikeuksien päivän tienoilla jo
vuodesta 2008 lähtien. Näyttelyssä kävijät
saivat äänestää nukeista itselleen mieleisimmän.

”Ajatella, että minun pienellä työpanoksellani moni lapsi saa mahdollisuuden
hyvään lapsuuteen ja koulutukseen.
Se on ehkä hienointa, mitä toiselle
ihmiselle voi maailmassa antaa.”
Kati Nordman
Rauman UNICEF-vapaaehtoinen

Helena Sarvela loi
oman tapansa auttaa
Tyhjä kulho on muotoilutapahtuma, jonka tuotto menee
UNICEFin kautta heikompiosaisille lapsille. Tapahtuman toi
Suomeen keramiikkataiteilija Helena Sarvela, joka vuonna
2011 veti jo yhdeksännen Tyhjän kulhon.
– Monet sanovat, että “mennään ostamaan niitä kulhoja”.
Siellä ei kuitenkaan myydä mitään. Annat lahjan ja saat lahjan.
Siitä on kysymys, kertoo Helena Sarvela.
Tyhjä kulho -tapahtumaan saapuvat vieraat antavat
lahjan – eli lahjoituksen UNICEFille – ja saavat vastalahjaksi
taiteilijan tekemän kulhon sekä sen täytteeksi ammattikokkien valmistaman keiton. Juhlan kruunaa elävä musiikki.
– Siitä on tullut juhla, jossa voi tavata ihmisiä. Me
voimme nauttia, että meillä on hyvä elämä. Mutta me
voimme juhlia sitä tavalla, joka hyödyttää myös toisia,
Sarvela painottaa.
Toiset ovat tässä tapauksessa maailman kaikkein heikompiosaiset lapset, joiden kulhot täytetään tapahtuman
tuotoilla. Tapahtuman idea on Yhdysvalloista, jossa Empty
Bowls -projekti sai alkunsa 90-luvun alussa. Sarvela bongasi tapahtuman netistä, ja kirjoitti kirjeen idean keksijöille.
– Kerroin, että halusin järjestää vastaavan tapahtuman
Suomessa. He lähettivät minulle takaisin paketin, jossa
oli ohjeita tapahtuman järjestämiseen. Mukana tuli myös
pieni pala savea, joka minun tuli sekoittaa siihen saveen,
josta teen tyhjiä kulhoja.
Elettiin vuotta 2003. Alunperin Sarvelan oli tarkoitus
järjestää keramiikkapajansa 10-vuotisjuhlanäyttely, mutta
sen sijaan hän päätyi järjestämään Suomen ensimmäisen
Tyhjä kulho -tapahtuman. Tapahtuma herätti heti suurta
kiinnostusta ja useat keraamikot, ravintolat ja muusikot
ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. Myös Helsingin tuomiokirkon krypta saatiin ”lahjana” järjestyspaikaksi.
Vuodesta 2006 lähtien Tyhjä kulho on ollut osa Helsinki
Design Weekia. Ennätystuotto saavutettiin vuonna 2008,
jolloin yli 870 vierailijaa lahjoitti noin 15 300 euroa.

© UNICEF/Penttilä
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Hyvän tahdon
lähettiläät

Kahden pestin
Axl Smith
Hyvän tahdon lähettiläs Axl Smith on parhaillaan
tuplaroolissa, sillä hän on myös lukuvuoden 2011–12
UNICEF-kävelyjen suojelija.
– Tuplarooli sopii mulle vallan mainiosti. UNICEFin
kouluyhteistyö on luonnollinen tehtävä, sillä olen
nuorten kanssa muutenkin tekemisissä. Kouluvierailuissa on parasta se energia ja into mikä tarttuu lapsista
ja nuorista, ja se että heitä todellakin kiinnostaa mitä
heidän kaukaisille kavereilleen kuuluu.
– Itselläni on koulusta paljon hyviä muistoja. Varsinkin lukiossa sain toteuttaa itseäni niin paljon kuin aikaa
riitti. Ja syy miksi olen 100 % UNICEF-miehiä johtuu
siitä että käsi sydämellä uskon, että lapset ovat kaikkein
tärkeimpiä ja tulevaisuus. Juuri kouluikäisenä omakin
identiteetti, ajatukset ja haaveet alkoivat konkretisoitua.
Jos halutaan oikeasti saada aikaan muutosta tässä
maailmassa – you gotta start with the kids.
Axl on kouluroolissaan ehtinyt vierailla jo yli 10
koulussa. Hän oli myös mukana koulukävelyjen alkupamauksessa Porissa. Helmikuussa 2012 Axl vieraili
Länsi-Afrikan Beninissä tutustumassa UNICEFin lapsiystävälliseen kouluun. Hän taltioi samalla materiaalia
tulevia Suomen kouluvierailujaan varten. Koulukävelyillä tuetaan UNICEFin Schools for Africa -ohjelmaa,
jossa Beninkin on mukana.

Suomen UNICEFin ensimmäiset hyvän
tahdon lähettiläät Eija Ahvo ja Susanna
Haavisto nimitettiin vuonna 1986.
Hyvän tahdon lähettiläät tuovat maailman lasten
asialle näkyvyyttä ja innostavat lähtemään
mukaan. Pitkäaikaisten hyvän tahdon lähettiläiden
lisäksi Suomen UNICEFilla on kampanjakohtaisia
lähettiläitä. Vuonna 2011 Jano-lähettiläänä toimi
Harri Syrjänen, ja koulukävelyjen suojelijana
keväällä viittomakielinen hip-hop-artisti Signmark.
Esimerkkejä hyvän tahdon lähettiläiden
vuoden toiminnasta
• Micke Rejström veti vapaaehtoisten syyspäivillä
Kirkkonummen Majvikissä työpajan vuorovaikutustaidoista. Sessio oli yksi suosituimmista,
ja salista purkautui joukko naurua ja puhetta
pulppuavia vapaaehtoisia.

• Suuri joukko lähettiläitä: Jorma Uotinen, Iiro
Rantala, Rainer Kaunisto, Anna Hanski, Katri
Helena, Micke Rejström sekä Eija Ahvo vetosivat puhtaan veden puolesta Janon kampanjavideolla huhtikuussa.

”Lähettiläsvuosiini liittyy paljon hienoja
muistoja. Rinnakkain pienet jumppasalikonsertit ja sykähdyttävät kenttämatkani.
Vietnamin vuoristokoulu tai Nigerin Tuaregikylän neuvola, jonka kätilö oli vanha,
hampaaton ukko. Vastasyntyneet seitsemän tunnin ikäiset alastomat kaksoset,
joita väsynyt äiti löyhytti mustalla ohuella
kankaalla. Lähettilään työssä on ollut niin
itkua, naurua kuin laulua. Ja sydän täynnä
ihmisten tarinoita, väsymistä ja voimaantumista. Odotan uusien muistojen syntymistä ja viestin viemistä. Tästä seuraavat
26 vuotta!”
Susanna Haavisto
Hyvän tahdon lähettiläs vuodesta 1986

© UNICEF/Penttilä

• Lapsen oikeuksien päivän tienoilla herättelimme
keskustelua Kuritus ei kasvata -kampanjalla. Eija
Vilpas esiintyi kampanjavideoissa, jotka pyörivät
niin TV:ssä kuin verkossa. Videoissa mukailtiin
tilanteita, joissa aikuinen tyypillisesti käyttää väkivaltaa kasvatusmielessä. Esimerkiksi ruokakaupan tilanne on monelle perheelle tuttu.

Suomen UNICEFin hyvän tahdon lähettiläät 2011
Axl Smith juontaja, muusikko
Jyrki Linnankivi (Jyrki69) muusikko
Eppu Nuotio näyttelijä, kirjailija
Rainer Kaunisto nukketaiteilija, näyttelijä
Micke Rejström näyttelijä, jonglööri
Juha Laukkanen nukkenäyttelijä
Eija Vilpas näyttelijä
Jorma Uotinen tanssitaiteilija
Anna Hanski laulaja
Iiro Rantala pianisti
Katri Helena Kalaoja laulaja
Eija Ahvo näyttelijä, laulaja
Susanna Haavisto näyttelijä, laulaja
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Yrityskumppanit

Pitkäaikaisten yrityssuhteiden
rakentaminen on UNICEFille tärkeää.

Kuva Hans Ahlström
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Yrityskumppanit

Kumppanuus on yrityksen ja UNICEFin yhteisesti kehittämä ja räätälöity yhteistyömuoto.
Yritys voi osallistua työhömme joko eri tavoin
lahjoittamalla tai antamalla käyttöömme osaamistaan kuten esimerkiksi lakiapua, mainontaa
tai viestintää. (Lue lisää yrityskumppaneistamme sivulta 23.)
Esimerkkejä yrityskumppanuuksista
• Amway ja Deloitte juosten lasten asialla
	Sekä Amwayn että Deloitten kanssa kumppanuuteen on matkan varrella tullut uusi
elementti. Toukokuussa molemmat yritykset
tukivat UNICEFia juosten, suoramyyntiyritys
Amwayn naiset Naisten Kympillä, asiantuntijayritys Deloitten väki Helsinki City Runin
puolimaratonilla. Amway lahjoitti UNICEFille
jokaisesta juoksijastaan 40 euroa ja Deloitte
ilmoittautumismaksun suuruisen summan.
• Finnairin Change for Good -kampanja
Change for Good toteutetaan vuosittain
joulun ja uudenvuoden tienoilla, pääosin
Finnairin ulkomaanlennoilla. Yhdessä
asiakkaidensa, henkilökuntansa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa Finnair on kerännyt
jo 1 105 000 euroa UNICEFin työhön. Vuosina
2009–2011 kampanjalla tuettiin Puhdas vesi
ja ympäristö Intian lapsille -ohjelmaa.
• H&M:n kevät- ja joulukampanja
UNICEF ja H&M ovat tehneet yhteistyötä
kansainvälisesti vuodesta 2004 lähtien.
Suomessa yhteistyö näkyy esimerkiksi joulukampanjoina, mutta myös omina kansallisina
aloitteina. Keväällä 2011 H&M:n liikkeissä
ympäri Suomen toteutettiin Euro UNICEFille
-kampanja. Kuuden viikon aikana kerättiin
UNICEFin työlle yhteensä noin 50 000 euroa.
Kampanja huipentui UNICEF Live -ohjelmaan,
jota promottiin ennakkoon H&M:n liikkeissä
muun muassa julisteiden ja kilpailun avulla.

Oman osaamisen hyödyntäminen yhteisen hyvän eteen merkitsee deloittelaisille
paljon. Lapset ja nuoret ovat yritysvastuuohjelmamme keskeinen kohderyhmä,
ja pyrimme eri tavoin mahdollistamaan
heidän menestymistään tulevaisuuden
yhteiskunnassa. UNICEFin erittäin tärkeän
työn tukeminen virallisena kumppanina
tarjoaa tähän uusia tapoja.
Teppo Rantanen
Suomen Deloitten toimitusjohtaja

Ahlströmin suvun 3. ja 4. sukupolvi Noormarkussa, suvun kodin
Isotalon rappusilla vuonna 1946.

Eva Ahlströmin säätiö jatkaa suvun
yhteiskuntavastuun perinnettä
Eva Ahlströmin säätiön kanssa solmittiin toukokuussa 2011
merkittävä kumppanuus. Säätiö lahjoitti 200 000 euroa
UNICEFin puhtaaseen veteen liittyvään projektiin Madhya
Pradeshissa Intiassa.
Eva Ahlströmin säätiö perustettiin vuonna 2010 teollisuussuvun viidennen sukupolven naisten toimesta. Säätiö tukee
ennen kaikkea huonoissa olosuhteissa eläviä naisia ja lapsia
niin Suomessa kuin muualla maailmassa.
Säätiö kantaa matriarkka Eva Ahlströmin nimeä.
Ahlstömin yrityksen perustaja Antti (1827–1896) ja vaimonsa
Eva Ahlström (1848–1920) painottivat jo yli sata vuotta sitten
sosiaalisen vastuun kantamista. Eva ja Antti Ahlström tukivat
lahjoituksillaan kulttuuria, perustivat kansakouluja ja sairaaloita,
sekä rakennuttivat henkilökunnan asuntoja Ahlströmin tehdasalueille ympäri Suomea. Erityisesti kansakoulut olivat lähellä
pariskunnan sydäntä. He lahjoittivat merkittäviä summia, jotta
tulevien sukupolvien suomalaiset, etenkin tytöt, saisivat hyvän
peruskoulutuksen. Ajatus, että omaisuus velvoittaa, on ollut
osa Ahlströmin suvun perusarvoja 160 vuoden ajan.
Intiassa Madhya Pradeshin alueella lasten yleisin kuolinsyy on edelleen likaisesta vedestä johtuvat taudit, kuten
ripuli. UNICEF aloitti viime vuonna alueella kolmivuotisen
projektin, jonka tarkoitus on taata asukkaille puhdas vesi.
Projektiin kuuluu 150 koulua, joiden kautta tavoitetaan
yhteensä 37 500 intialaista lasta ja 15 000 perhettä.
– Ihmiset ajattelevat usein, että auttaminen on turhaa,
koska ongelmat ovat niin ylitsepääsemättömän suuria. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomikin nousi kehitysmaasta
hyvinvointivaltioksi vajaassa sadassa vuodessa muun muassa
kaikille tarkoitetun koulutusjärjestelmän vetämänä, sanoo Eva
Ahlströmin säätiön puheenjohtaja Camilla Ahlstöm-Taavitsainen.
– Tukemalla köyhiä lapsia Intian maaseudulla koemme
ikään kuin jatkavamme Eva ja Antti Ahlströmin työtä globalisoituneessa maailmassa.

KOULUT
Soukan koulussa Espoossa
UNICEF-käveltiin helmikuussa
mäkeä laskemalla.
Kamu Kameli näytti mallia.

© UNICEF/Penttilä

UNICEF-kävelyssä oli kivointa:
muiden auttaminen. UNICEFkävely on tärkeää, koska siinä
kerätään rahaa Afrikkaan, jossa
lapsilla ei ole kunnollisia kouluja.
Maiju, 5. luokka

Nää UNICEF-kävelyt on kivoja
kun voi tehdä jotain muiden
hyväksi : ) Ja tuo kans kivaa
vaihtelua koulutyölle.
Janika, 8. luokka

Loistava tapa yhdistää liikunta
ja hyvä asia!
Yläkoulun opettaja

Vanhempien ja isovanhempien
mukanaolo ilahdutti.
Alakoulun opettaja

Uskomaton Utön koulu
Vuoden 2011 aikana lähes kolmasosa
Suomen peruskouluista ja lukioista
osallistui UNICEFin toimintaan UNICEFkävelyn ja Päivätyökeräyksen kautta.
UNICEF-kävely ja Päivätyökeräys tarjoavat lapsille
ja nuorille konkreettisen tavan osallistua maailman
lasten auttamiseen. Opettajille on samalla tarjolla
lapsen oikeuksiin pohjaavaa opetusmateriaalia.
UNICEF-kävelyn toteutuksessa vain mielikuvitus
on rajana, liikkua voi vaikkapa hiihtäen, luistellen tai
luontopolulla.

UNICEF-maakunta SATAKUNTA
Perinteisen UNICEF-kaupungin sijaan vuonna 2011
UNICEF-kumppanina toimi Satakunta 21 kunnan voimalla. Vuosi tarjosi monelle satakuntalaiselle ensikosketuksen UNICEFiin. Yli puolet maakunnan kouluista
sai vieraakseen UNICEFin kouluvierailijan. Tavoitteena
oli herätellä lasten suvaitsevaisuutta ja vastuullisuutta.
Lähes puolet Satakunnan kouluista osallistui myös
UNICEF-kävelyyn ja Päivätyökeräykseen.

Utössä on ollut koulu vuodesta 1884. Pienen saaren pieni koulu on osallistunut UNICEF-kävelyyn
nyt neljä kertaa keräten varoja maailman lapsille
yhteensä 2691 euroa. Oppilaita on vähimmillään
ollut 3 ja vuonna 2011 enimmillään 7.
Opettaja Brita Willströmin mukaan vauhti ja
into oli kävelypäivänä melkoinen, pienimmätkin
ehtivät kulkea vähintään kahdeksan kierrosta.
Moni ehti kävellä täydet 12 kilometriä.
Kävelyn tuotto oli uskomattomat 1028 euroa.
Utön seitsemän koululaista auttoi näin 102 lasta
vuodeksi kouluun Mosambikissa.

Kumppanuusvuosi oli tapahtumarikas, ja joulua
kohti mentäessä erilaisten tapahtumien määrä kasvoi
entisestään. Vuoden kohokohtia olivat muun muassa
Pori Sinfoniettan UNICEF-gaalakonsertti, UNICEFtaidehuutokauppa Galleria Angelossa sekä lukuisten
Satakunnan UNICEF-kummien, kuten Eino Grönin ja
Jorma Uotisen, esiintymiset ympäri maakuntaa.
Itsenäisyyspäivän kansanjuhlassa Satakunnan UNICEFhaaste siirtyi vuoden 2012 UNICEF-kaupunki
Hämeenlinnaan.
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Kansainvälinen UNICEF

Kansainvälinen UNICEF

UNICEF on YK:n erityisjärjestö, jonka työtä ohjaa
maiden hallitusten edustajista vuorotteluperiaatteella
koottu johtokunta.
UNICEFin pääkonttori on New Yorkissa. 127 maatoimiston työtä ohjaa 7 aluetoimistoa.
Kansalliset komiteat, joista Suomen UNICEF on
yksi, toimivat UNICEFin valtuuttamana teollisuusmaissa. Vuonna 2011 komiteoita oli 36, ja ne hankkivat
kolmanneksen UNICEFin tuloista.

Kansallisten UNICEF-komiteoiden työtä ohjaa
ja tukee Genevessä toimiva UNICEFin Private
Fundraising and Partnerships (PFP) -yksikkö.
Rekisteröitynä yhdistyksenä toimiva Suomen
UNICEF on perustettu vuonna 1967.
UNICEF saa kaksi kolmasosaa varoistaan
lahjoituksina hallituksilta. Suomen ulkoministeriö
tilitti vuonna 2011 suoraan pääjärjestölle yhteensä
41,6 miljoonaa dollaria (USD).

Kansainvälisen UNICEFin rakenne
Johtokunta*

Valtiot

Pääjohtaja

Komiteoiden yhteiselin**

Aluetoimistot (7)

Varapääjohtajat (3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (36)

* UNICEFIn kansainvälinen johtokunta, 35 valtiota edustettuina rotaatio-periaatteella.
** Kansallisten komiteoiden valitsema toimikunta (Standing Group), jonka puheenjohtajalla puheoikeus UNICEFin johtokunnassa.

UNICEFin johtokunta 2011
Aasian valtiot (7):
Bangladesh
Kiina
Indonesia
Kazakstan
Pakistan
Qatar
Etelä-Korea
Afrikan valtiot (7):
Kap Verde
Liberia
Malawi
Namibia
Somalia
Sudan
Tunisia

Itä-Euroopan valtiot (4):
Valko-Venäjä
Viro
Venäjä
Slovenia
Latinalaisen Amerikan ja
Karibian alueen valtiot (5):
Antigua ja Barbuda
Kolumbia
Kuuba
El Salvador
Uruguay

Länsi-Eurooppa ja
muut valtiot (12):
Belgia
Tanska
Ranska
Saksa
Italia
Japani
Alankomaat
Uusi-Seelanti
Espanja
Ruotsi
Iso-Britannia
Yhdysvallat
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Johdanto
Vuoden 2011 laajin lapsiin vaikuttanut kriisi oli Itä-Afrikan
nälänhätä. Se nousi otsikoihin heinäkuussa 2011, ja
leimasi vahvasti sekä koko UNICEFin että kansallisten
yhdistysten toimintaa. Saimme hyvin viestimme lasten
nälänhädästä perille lahjoittajille. Haasteena on rahoituksen turvaaminen myös vuoden 2012 aikana.
2011 kesäkuussa oli Suomen vuoro raportoida lapsen
oikeuksien toteutumisesta Lapsen oikeuksien komitealle.
Tätä edelsi järjestöjen ja Suomen lapsiasiavaltuutetun
kuuleminen. Osallistuimme valmistelutyöhön ja seuraamme Suomelle annettujen suositusten toteuttamista.
Varainhankintamme bruttotuotto 2011 oli 18,6
miljoonaa euroa, josta lahjoitukset hätäapuun 1,8
miljoonaa euroa. Varainhankinnan bruttotuotto kasvoi
3,3 % edellisvuodesta. Tilitimme kansainväliselle
UNICEFille 14,1 miljoonaa euroa, josta hätäavun osuus
oli 1,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kotimaantyöhön
suunnattiin 0,8 miljoonaa euroa, joten kokonaisuutena
UNICEFin ohjelmatyöhön allokoitiin 80 % bruttotuotosta. Varainhankinnan keräyskulu oli 9 %.
Vuoden 2011 aikana 180 000 lasta ja nuorta, kolmannes Suomen oppilaitoksista, osallistui UNICEFin
toimintaan kampanjoidemme kautta. Koulukampanjan
taloudellinen tuotto pysyi edellisvuoden tasolla.
Lokakuussa julkistimme Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirjan suomenkielisen painoksen. Käsikirja on
merkittävä edistys Suomen lapsen oikeuksien toteutumisessa. Lapsen oikeuksien sopimus on kuulunut peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmiin lukuvuoden
2010–11 alusta. Kuluneena vuonna tapasimme kaikki
oppikirjakustantajat, tavoitteena saada lapsen oikeudet
oppikirjoihin opetussuunnitelmien mukaisella tavalla.
Laadimme muiden järjestöjen kanssa kannanottoja uuden hallituksen kehityspoliittiseen ohjelmaan

muun muassa nuorten nostamiseksi erityiskohderyhmäksi Suomen kehityspolitiikassa, pakolais- ja
turvapaikanhakijalasten aseman parantamiseksi,
vapaaehtoistoiminnan huomioimiseksi, sekä kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi.
Suomen UNICEFin Lapsen oikeuksien vaikuttaja
-tunnustuksen sai Ensi- ja turvakotien liitto. Palkinnon
ojensi UNICEFin kansainvälinen pääjohtaja Anthony
Lake, joka vieraili Suomessa marraskuussa. Laken
vierailun aikana tapasimme Tasavallan presidentin
Tarja Halosen, ministeri Heidi Hautalan sekä ulkoministeriön virkamiesjohtoa.
UNICEFin paikallisryhmät järjestivät kaksi valtakunnallista päätapahtumaa: Jano-keräyksen keväällä, sekä
joulumyynnin. Ryhmät osallistuivat myös Itä-Afrikan
hätäapukeräykseen. Tuotemyynnin tuotto aleni 11 %
edellisvuodesta, sillä logistiikkauudistuksen vuoksi
myynti aloitettiin vasta lokakuussa.
Satakunnan UNICEF-maakuntavuosi teki laajasti
tunnetuksi UNICEFin työtä ja ylitti asettamansa tuottotavoitteen. Vuosi oli tapahtumarikas ja innovatiivinen.
21 kunnan mukana olo teki vuodesta ainutlaatuisen
kokemuksen.
Vuoden 2011 tulos oli erinomainen. Ylitimme
asettamamme tavoitteet niin toimintavuoden kuin
päättyneen 3-vuotisstrategiakauden osalta. Tämän
mahdollisti yhteistyö kumppaniverkostomme kanssa,
sekä ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökuntamme.
Kiitämme lämpimästi kaikkia vapaaehtoisiamme,
tukijoita, yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa sitoutuneesta ja tuloksellisesta työstä maailman lasten
hyväksi. Yhdessä saamme aikaan pysyviä muutoksia,
kaikkialla maailmassa, jokaiselle lapselle.
Antti Heikinheimo	Marja-Riitta Ketola
Hallituksen puheenjohtaja
Pääsihteeri

Suomen UNICEF
Suomen UNICEF ry:n tarkoituksena on toimia Suomessa Yhdistyneiden kansakuntien Lastenrahaston
UNICEFin päämäärien hyväksi. Yhdistys vaikuttaa
viranomaisten, poliittisten päättäjien, yritysten, erilaisten yhteisöjen ja kansalaisten keskuudessa YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen tunnetuksi tekemiseksi ja lasten oikeuksien edistämiseksi. Yhdistys
myös välittää eri tavoin tietoutta UNICEFin tavoitteista ja toiminnasta. Yhdistys kerää varoja UNICEFin
työn toteuttamiseksi muun muassa järjestämällä
keräyskampanjoita, tekemällä yhteistyötä yritysten ja
muiden yhteisöjen kanssa, sekä myymällä UNICEFin
tuotteita.
Vaikuttaminen
Vaikuttamisyksikkö koki useita henkilöstövaihdoksia
toimintavuonna väen liikuttua kansainvälisissä tehtävissä. Vaikuttamistyötä vahvistettiin uusilla rekrytoinneilla, ja työtä selkeytettiin jakamalla yksikkö kahteen
– kotimaan ja kansainväliseen – toimintoon. Koulutoimen globaalikasvatus siirrettiin varainhankinnasta
osaksi vaikuttamisen kotimaan toimintoa. Yksikön
vahvuus vuoden 2011 lopussa oli seitsemän henkilöä.
Lapsen oikeuksien sopimus näkyi vahvasti
vaikuttamistyön tuloksissa vuonna 2011
Suomi sai kesäkuussa suositukset ja huomautukset
YK:n lapsen oikeuksien komitealta. Järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu tekivät vahvaa yhteistyötä antaakseen YK:n lapsen oikeuksien komitealle keskeistä
tietoa Suomen lasten haasteista. Vaikka järjestöjen
oma raportti jätettiin jo 2010, vaikuttamistyö ulottui kuluneellekin vuodelle. Komitea kuuli järjestöjä,
lapsiasiavaltuutettua ja eduskunnan oikeusasiamiestä
istunnossaan helmikuussa. Suomen UNICEF oli delegaation jäsen. Toukokuussa järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu järjestivät Suomen määräaikaisraportoinnista
vastaavan raportoijan vierailun Suomeen. Vierailun
päätarkoitus oli tavata ja kuulla eri lapsiryhmiä.
Kesäkuussa Suomen UNICEF osallistui vielä valtion
viralliseen kuulemiseen tarkkailijana.
Järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu olivat tyytyväisiä
komitean antamiin huomauksiin Suomelle. Ne nostivat esille keskeiset haasteet. Huomautukset ovat
tärkeä työkalu edistettäessä lapsen oikeuksia niin
kotimaan kentällä kuin huolehdittaessa valtion kansainvälisistä velvoitteista. Työ suositusten toimeenpanemiseksi kansalliseen lapsipolitiikkaan jatkuu monen
vuoden ajan, sillä niiden painoarvo on suuri lapsen
oikeuksien sopimuksen velvoittavuuden vuoksi.
Kotimaan vaikuttamistyön yhtenä merkittävimmistä tuloksista vuonna 2011 voidaan pitää Lapsen
oikeuksien sopimuksen käsikirjan suomenkielistä

painosta. Käsikirja on käytännön työkalu kaikille
lapsikysymysten parissa työskenteleville tahoille. Se
ohjaa soveltamaan lapsen oikeuksien yleissopimusta
lainsäädännössä, politiikassa, ohjelmatyössä, hallinnossa ja aivan tavallisessa arjessa.
Lapsen oikeuksien sopimus on kuulunut peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmiin lukuvuoden 2010–11 alusta. Kuluneena vuonna tapasimme
kaikki oppikirjakustantajat, tavoitteena saada lapsen
oikeudet näkyviin peruskoululaisten ja lukiolaisten
oppikirjoihin opetussuunnitelmien mukaisella tavalla.
Vaikuttamistyön tuloksena eri kustantajat ovat
lisänneet tietoa lapsen oikeuksista sähköisiin materiaaleihinsa sekä ilmaisseet olevansa valmiita sisällyttämään tietoa myös painettuihin materiaaleihin sitä
mukaa, kun kirjoista otetaan uusintapainoksia.
Lapsen oikeuksien päivän teemana oli kuritusväkivalta. Suomen UNICEF järjesti maanlaajuisen Kuritus
ei kasvata -kampanjan lapsen oikeuksien päivän
ympärillä 14.–27. marraskuuta. Kampanjalla pyrittiin
nostamaan tietoisuutta kuritusväkivallan vahingollisuudesta lapselle sekä kannustamaan vanhempia
puhumaan lapsen puolesta väkivaltaa vastaan.
Vuoden 2011 Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus myönnettiin Ensi- ja turvakotien liitolle. Liitto
tekee työtä turvatakseen lapsen oikeuden suotuisiin
kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen tukemalla vanhemmuutta ja ehkäisemällä perheväkivaltaa.
Suomen UNICEFin vaikuttamistyön asiantuntijoita
pyydetään usein luennoimaan ja kouluttamaan erilaisiin tilaisuuksiin, aiheena UNICEFin työ, lasten tilanne
eri maissa ja lapsen oikeudet. Kuluneena vuonna luentoja ja koulutuksia pidettiin erilaisille aikuisyleisölle yli
20 kertaa: yliopistoille, lasten parissa työskenteleville
ammattikunnille, järjestöille ja sidosryhmille.
Viranomais- ja järjestöyhteistyö
Vuonna 2011 Suomen UNICEF jatkoi pitkäkestoista
yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen
kanssa tavoitteena vaikuttaa Suomen lapsipolitiikan
sisältöön ja rakenteisiin. Vaikuttamistyötä tehtiin
muun muassa eri toimikunnissa, kannanotoin ja
lausunnoin.
Suomen uuden hallituksen ja hallitusohjelman
työstön vuoksi Suomen UNICEF oli aktiivisesti
mukana laatimassa kannanottoja muiden järjestöjen
kanssa muun muassa nuorten nostamiseksi erityiskohderyhmäksi Suomen kehityspolitiikkaan, pakolaisja turvapaikanhakijalasten aseman parantamiseksi,
vapaaehtoistoiminnan huomioimiseksi, sekä kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi.
Esitimme myös lausunnon YK:n lapsen oikeuksien
yleissopimuksen lapsikauppaa ja lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa käsittelevän
valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
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Lisäksi vastasimme ulkoasiainministeriön pyyntöön
ja laadimme lausunnon, jota ministeriö voi hyödyntää
Suomen toisen kansallisen raportin laatimisessa, kun
Suomen ihmisoikeustilannetta tarkastellaan YK:n
ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2012. Lausunnossa
nostimme esiin huolemme liittyen muun muassa
romanitaustaisten ja vammaisten lasten asemaan,
sekä tiukennettuihin pakolaisten perheenyhdistämissäännöksiin.
Lisäksi teimme pitkäjänteistä vaikutustyötä
erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, kuten
lapsiasiavaltuutetun lapsiasianeuvottelukunnassa ja
ulkoasiainministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa.
Suomen UNICEF osallistui järjestökentällä Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston, Lapsen oikeudet ja
kansainvälinen lastensuojelu -neuvottelukunnan, sekä
hiv-verkoston ja Nuorisoverkoston työskentelyyn.
UNICEF-Aalto yhteistyö,
Helsinki – Kampala – New York
Suomen UNICEF jatkoi edellisvuonna aloitettua yhteistyötä Aalto yliopiston Design Factoryn kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja
kehitysyhteistyössä, parantaa kaikkein huonoimmassa
asemassa olevien lasten tilannetta sekä mahdollistaa
nuorten osallistumista ja taitojen kehittymistä. Pilottihanke käynnistyi kuluneena vuonna Ugandassa yhteistyössä UNICEFin maatoimiston ja UNICEFin New
Yorkin Innovaatio-osaston kanssa. Pilottihankkeeseen
osallistuu opiskelijoita paitsi Aalto Design Factorysta,
myös Makerere yliopistolta Kampalasta.
UNICEF tavoittaa lapset peruskouluissa
Suomen UNICEF pyrkii vahvasti vaikuttamaan koulutoimeen lapsen oikeuksien edistämiseksi. Teemme
viranomaisyhteistyön lisäksi kiinteää yhteistyötä
opettajien koulutuslaitosten kanssa.
Koulutoiminnan tärkeimmälle kohderyhmälle,
lapsille ja nuorille, luennoitiin lasten tilanteesta
Suomessa ja maailmalla. Toteutimme vuoden 2011
aikana 480 luentoa tavoittaen noin 64 000 oppilasta,
erityisesti Satakunnan seudulla. Vuoden 2011 aikana
kouluvierailuja tekevät järjestöt toteuttivat yhdessä
”Laatua kehittämään” -oppaan kouluvierailujen
laadukkuuden mittaamiseksi ja kehittämiseksi sekä
järjestöjen toimintatapojen yhtenäistämiseksi.
Koulukampanjoihin eli UNICEF-kävelyyn ja päivätyökeräykseen osallistuneet 960 oppilaitosta saivat
käyttöönsä ihmisoikeuspohjaista materiaalia globaalikasvatuksen toteuttamiseen. Tämän lisäksi noin
300 koulua tilasi ilmaista globaalikasvatusmateriaalia
nettisivujemme kautta. Sähköisesti materiaalejamme
käytti noin 1000 kasvattajaa.

Keväällä 2011 valittiin 18 UNICEF-koulua kaksivuotiskaudelle 2011–2013. UNICEF-kouluverkostoon kuuluvat koulut ovat UNICEFin toiminnasta innostuneita
kouluja, jotka vievät eteenpäin tietoutta UNICEFista ja
lapsen oikeuksista.
Varainhankinta
Suomen UNICEFin varainhankinnan kokonaistuotto
kasvoi vuonna 2011, bruttotuotto oli ennätyksellinen
18,6 miljoonaa euroa, josta lahjoitukset hätäapuun
olivat 1,8 miljoonaa euroa. Varainhankinnan bruttotuotto kasvoi edellisvuodesta 3,3 %.
Kansainväliselle UNICEFille tilitettiin 14,1 miljoonaa
euroa, josta hätäavun osuus oli 1,6 miljoonaa euroa.
Kotimaantyöhön allokoitiin 0,8 miljoonaa euroa, joten
kokonaisuutena UNICEFin työhön allokoitiin 80 %
bruttotuotosta, yhteensä 14,9 miljoonaa euroa.
Keräyskulu oli 9 %.
Kuukausilahjoitukset kasvoivat merkittävästi,
kuten myös yrityskumppanuusohjelman tuotot.
Onnistuneen janokampanjan ansiosta myös paikallistoiminnan keräystuotot kasvoivat. Koulujen rahallinen
tuki laski edellisvuodesta, vaikka osallistujamäärä
pysyi edellisvuotisella tasolla. Tuotemyynnin tuotto
laski 11 %.
Vuoden aikana jatkui kaksi varainhankinnan kannalta
merkittävää hanketta: asiakasrekisterin uudistaminen
ja UNICEFin kansainvälinen myynnin rationalisointiprojekti, joka päättyi vuoden 2012 alussa.
Yleisölle näkyvin UNICEFin varainhankintakampanja on ympäri vuoden omana toimintona tehty
kuukausilahjoittajien katumarkkinointi. Maaliskuussa
toteutettiin hyvän tuloksen tuottanut UNICEF Live
MTV3 kanavalla.
Perinteiset Tavara-arvan kanssa järjestetyt UNICEFarpajaiset onnistuivat hyvin ja tulos ylitti tavoitteen.
Asiakasviesteissä keskityimme kertomaan UNICEFin
työstä maailman lasten auttamiseksi, toiminnan tuloksista sekä ajankohtaisista kampanjoista. Välitimme
myös tietoa maailman lasten tilanteesta sekä kenttätyöntekijöiden kokemuksia työstään. Kerroimme
lahjoittajille UNICEFin monipuolisesta työstä, jonka
tuloksena yhä useampi lapsi jää henkiin. Asiakasviestinnässä käytämme sekä perinteisiä painotuotteita
että sähköpostiviestejä ja kotisivulla julkaistavaa
tausta-aineistoa, sekä kampanjasivustoja erilaisine
sähköisen osallistumisen toimintoineen.
Vuoden aikana varainhankinnassa vakinaistettiin 2
tehtävää ja lakkautettiin yksi tehtävä.
Rahankeräyslain mukainen, poliisihallituksen
myöntämä yhdistyksen keräyslupa on voimassa kaksi
vuotta (2011–2012), lupa numero 2020/2010/4249,
myönnetty 22.12.2010. Ahvenanmaalla 12.1.2011
myönnetty lupa numero 40 K12 oli voimassa
31.12.2011 saakka.

Keräystoiminta
Suomen UNICEFilla on suomalaisista järjestöistä
eniten kuukausilahjoittajia. Kuukausilahjoittajien määrä
nousi 70 000:een. Kuukausilahjoittajien hankinnassa
keskeisimmät keinot ovat katumarkkinointi, televisio,
telemarkkinointi ja verkko. Asiakaspalaute on ollut
hyvin positiivista. Kerta- ja kuukausilahjoitusten tuotto
ohjataan Lastenrahaston kautta UNICEFin maailmanlaajuiseen työhön lasten hyväksi.
Perinteinen kertalahjoittaminen ylitti toimintavuonna tavoitteensa merkittävästi: lähestyimme lahjoittajia perusvetoomusten ja palautekirjeiden lisäksi
Itä-Afrikan hätäapuvetoomuksilla, joilla keräsimme
1,4 miljoonaa euroa. Kirjevetoomuksien tuotto oli 3
miljoonaa. Lisäksi saimme useita merkittäviä yksittäislahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä.
UNICEFin Pehmeiden pakettien suosio laski ja
tuotto jäi ennakoitua pienemmäksi johtuen tuotteen
uudistuksesta, resurssipulasta ja teknisistä haasteista.
Vuoden aikana toteutetut testamenttitilaisuudet
herättivät paljon kiinnostusta ja kuulijoita. Testamenttituotot vaihtelevat vuosittain, vuonna 2011 jäimme
budjetoidusta.
Tuotemyynti
Tuotemyynti eli korttien ja lahjatavaroiden kauppa oli
11 % edellisen vuoden myyntiä pienempi. UNICEFin
logistiikkauudistuksen myötä Suomen oma varasto
lopetettiin ja toiminto siirtyi osaksi kansainvälistä
logistiikkaa. Tämä pysäytti myynnin ennakoitua
pidemmäksi ajaksi ja aiheutti suurta haittaa joulukampanjan toimituksissa samaan aikaan kun korttien
suosio on edelleen laskussa. Jakeluteistä merkittävin
oli järjestömme omat, useimmiten vapaaehtoisten
organisoimat myyntipisteet.
Uusi vähittäiskauppayhteistyösopimus Paletti Oy:n
kanssa alkoi onnistuneesti. Tuotto ylitti odotukset.
Yritysyhteistyö
Vuoden aikana solmittiin uusi yrityskumppanuussopimus
Eva Ahlströmin säätiön ja Deloitte & Touche Oy:n
kanssa. Suomen UNICEFin muut yrityskumppanit
olivat Nokia Oyj, H & M Hennes & Mauritz Oy, Finnair
Oyj, Lindström Oy, MTV Oy, Dramaforum Oy, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy, IKEA Oy, Amway
Scandinavia, Buy Aid Finland Oy sekä Pohjantähti Oy.
Ruokakesko Oy oli jälleen mukana UNICEFin ja Procter
& Gamblen yhteistyökampanjassa. A. Ahlström Oy
toimi Satakunta – kaupunkivuoden pääsponsorina.
Lähes 400 ravintolaa osallistui UNICEFin työhön
Jano-kampanjan kautta. Yritykset osallistuivat erittäin
aktiivisesti myös Itä-Afrikan hätäapukeräykseen.
Joulun alla lukuisat yritykset osallistuivat UNICEFin
toimintaan lahjoituksin, ostamalla Pehmeitä Paketteja
sekä yritysjoulukortteja.

Muut tulonlähteet
UNICEFin maanlaajuisen vapaaehtoisverkoston tehtävänä oli tuoda paikallista näkyvyyttä ja kerätä varoja
UNICEFin työlle. Paikallisryhmiä oli 45:llä paikkakunnalla
ja lähes 2000 vapaaehtoista oli mukana toiminnassa.
Paikallisryhmät toteuttivat lipaskeräyksiä Janokampanjan ja Itä-Afrikan hätäapukeräyksen hyväksi.
UNICEFin tuotteita vapaaehtoiset möivät ennen
kaikkea joulun alla. Anna ja Toivo -nukkejen suosio on
suuri, useilla paikkakunnilla järjestettiin myös nukkenäyttelyitä.
Lisäksi paikallisryhmissä järjestettiin omia tapahtumia, esimerkiksi Espoon ryhmän onnistunut konsertti
hyvän tahdon lähettiläs Iiro Rantalan kanssa. Vapaaehtoisia koulutettiin valtakunnallisilla kevät- ja syyspäivillä, vapaamuotoisempi tapaaminen oli Porin ryhmän
järjestämät kesäpäivät. Paikallisryhmät keräsivät vuonna
2011 lähes miljoona euroa, josta tuotemyynnin osuus
oli noin puolet.
Vuoden 2011 aikana 180 000 lasta ja nuorta, 960
oppilaitosta (30 % peruskoulujen ja lukioiden määrästä) osallistui UNICEFin toimintaan kampanjoiden,
UNICEF-kävelyn ja päivätyökeräyksen, kautta. Koulutoiminta tuotti reilut 1,2 miljoona euroa UNICEFin
Schools for Africa -ohjelmaan.
Keväällä toteutettu Jano 2011 -kampanja tuotti
180 000 euroa UNICEFin puhtaan veden ohjelmiin.
Lähes 1000 lipaskerääjää oli liikkeellä 54 paikkakunnalla. Lähes 400:ssä ravintolassa asiakkailla oli mahdollisuus tehdä lahjoitus laskun maksun yhteydessä.
Janokampanja palkittiin toukokuussa FiBSin (Finnish
Business and Society) järjestämillä Ratkaisun paikka
-yritysvastuumessuilla yleisön suosikkiratkaisuna.
Satakunta toimi vuoden 2011 UNICEF-maakuntana,
Satakuntaliiton koordinoimana. Kaikki 21 satakuntalaista
kuntaa osallistuivat vuoteen järjestämällä tapahtumia,
vaikuttamalla ja varoja keräten.Yli puolet maakunnan
koulujen oppilaista kuuli UNICEFin kouluvierailijoiden
luennon lapsen oikeuksista. Satakuntalaiset osallistuivat
yhteensä yli 300 000 eurolla UNICEF-vuoteen, tukien
erityisesti Schools for Africa -ohjelmaa.
Suomen Uimaliiton kanssa yhteistyössä järjestettävässä Suomi Ui UNICEFille -tapahtumassa tempaistiin usealla paikkakunnalla turvallisen veden puolesta.
Järjestöjen ja YLEn kanssa yhteistyössä toteutettu
Ylen Hyvä on merkittävä kanava viestiä suurelle
yleisölle suomalaisten tukemista kehitysyhteistyöhankkeista. Myös varainhankinnallisesti Nenäpäiväkampanja onnistui erittäin hyvin, se tuotti UNICEFin
Schools for Africa-ohjelmaan 192 000 euroa.
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Viestintä
Viestintä eriytettiin vuonna 2011 toimintona vaikuttamisyksiköstä. Syksyllä perustettua viestintäyksikköä
vetämään rekrytoitiin viestintäjohtaja. Viestintäyksikön
muut rekrytoinnit saatettiin päätökseen vuoden 2012
puolella.
Viestintäyksikön tehtävä on UNICEFin viestinnän
kirkastaminen ja brändiarvon kasvattaminen.
Viestintäyksikkö tuotti neljä numeroa UNICEFuutisia. Lehden jakelu on 9000 kappaletta. Viestintä
vastasi lisäksi mediasuhteista, tuotti blogeja, uutisia
ja muuta materiaalia tukemaan varainhankintaa ja
vaikuttamistyötä.
Ulospäin näkyvimmät viestinnälliset toimenpiteet
olivat Lapsen oikeuksien päivän Kuritus ei kasvata -kampanja sekä Itä-Afrikan kriisin hätäapuviestintä. Kuritus
ei kasvata -kampanjan kärkenä oli kolme TV-levitykseen
tuotettua videota, joiden lisäksi kampanja näkyi ulkomainonnassa ja sai julkisuutta radiossa ja lehdissä.
Nämä ruokkivat vilkasta keskustelua sosiaalisessa
mediassa. Viestintä tuki myös muiden kampanjoiden,
Janon ja MTV3:lla nähdyn UNICEF-Liven, toteutusta.
Vuoden 2011 aikana käynnistettiin asiakaslupausprojekti, johon valittiin kumppaniksi viestintätoimisto.
Projektin tarkoitus on kiteyttää UNICEFin viestejä, ja
se jatkuu implementointivaiheella vuonna 2012. Myös
useita muita viestinnän kehityshankkeita käynnistettiin.
UNICEFin globaali brändibarometri-tutkimus
julkaistiin vuonna 2011. Tutkimus vertaa Suomen
UNICEFin brändin avainmuuttujia muiden kehitysja lapsijärjestöjen tuloksiin. Tutkimuksen mukaan
Suomen UNICEF ja Suomen Punainen Risti ovat
maan tunnetuimmat ja luotetuimmat kehitys- ja/tai
lapsijärjestöt. Punainen Risti oli pienellä erolla johdossa
näissä muuttujissa.
Brändin tunnettuus ja luotettavuus on pohja viestin
perille menolle, vaikuttavuudelle, varainhankinnan
tehokkuudelle ja kumppanuuksien rakentamiselle.
Tukitoiminnot (talous- ja
henkilöstöhallinto, ICT)
Vuoden aikana selkeytettiin henkilöstöhallinnon rooleja
ja määriteltiin toimintaprosesseja vastaamaan kasvaviin
henkilöstöhallinnollisiin tarpeisiin. Myös ICT:n roolia
vahvistettiin selkeyttämällä ja systematisoimalla toimintaprosesseja sekä luomalla vahva pohja tulevalle
kasvulle ja uusille liiketoimintamuodoille.
Henkilöstön työtyytyväisyyskysely, joka toteutetaan kahden vuoden välein, tehtiin elokuussa 2011.
Tutkimuksen vastausprosentti oli korkea (84 %).
Tutkimus osoitti työtyytyväisyyden kehittyneen edelleen positiiviseen suuntaan edellisestä tutkimuksesta,
jonka yleisarvosana oli jo hyvä. Tutkimuksen tuloksia
käsiteltiin henkilökunnan kanssa kahdessa henkilöstö-

palaverissa ja keskustelujen pohjalta laadittiin toimenpidesuunnitelma. Lisäksi toteutettiin esimiesten
keskuudessa kysely esimiestyöstä. Sen pohjalta
tehtiin koulutusohjelma ja päätettiin perustaa esimiesfoorumi, jotka molemmat tullaan toteuttamaan
vuoden 2012 aikana.
WWF Suomi myönsi Suomen UNICEFille Green
Office -sertifikaatin 4. elokuuta 2010. Green Office on
toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen ja kestävien
kulutustapojen edistäminen.
Green Office toiminta on saanut henkilöstötyytyväisyyskyselyn perusteella henkilökunnalta erittäin
positiivisen vastaanoton. Kulutuksen vähentämiseksi
olemme siirtyneet toimistolla mm. kaksipuoliseen
tulostukseen. Vuonna 2012 on tarkoitus ottaa yleisesti
käyttöön turvatulostus joka vähentää entisestään
paperitulosteita. Lentomatkustamisen määrää pyritään
vähentämään muun muassa kehittämällä videoneuvottelumahdollisuuksia.
Toimistomme indikaattoreiksi valitsimme paperin ja
sähkön kulutuksen sekä lentomatkustuksen päästöt.
Vuosien 2010 ja 2011 raportoidut kulutusluvut osoittavat,
että sähkön kulutus on laskenut noin 26 %. Paperin
hankinnoista laskettu hiilijalanjälki tippui huimat 80 %
kun siirryimme käyttämään kierrätetystä ja ympäristömerkitystä kuidusta valmistettua tulostuspaperia.
Lentomatkustuksen päästöt taas kasvoivat vuodesta
2010 vuoteen 2011 noin 82 %.
Hallinto
Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekisteröity yhdistys, jossa valtaa käyttävät henkilöjäsenet
yleiskokouksen ja valitsemansa hallituksen kautta.
Yhdistyksen sitoo YK:n lastenrahasto UNICEFiin
yhteistyösopimus, joka määrittelee hallinnon, taloudenhoidon ja raportoinnin periaatteet ja säätelee
UNICEF-nimen ja logon käyttöä. Yhdistys raportoi
UNICEFille neljännesvuosittain. Yhdistyksen suojelija
vuonna 2011 oli tohtori Pentti Arajärvi.
Vuosikokous ja jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 1 101
(1 137 vuoden 2010 lopussa). Järjestön ensisijainen
tavoite on ollut kasvattaa säännöllisten tukijoiden
määrää, eikä jäsenmäärää.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18. toukokuuta
Helsingissä. Kokous hyväksyi edellisen vuoden
toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja antoi
vastuuvapauden hallitukselle.
Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Antti
Heikinheimon. Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet
Maria Romantschuk ja Matti Honkala.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kirsti Lintonen
ja Teppo Rantanen.

Hallitus suoritti arvioinnin omasta sekä johdon
toiminnasta. Arviointikriteereinä oli mm. hallituksen
kokoonpano ja riippumattomuus, yhdistyksen periaatteiden ja suunnitelmien noudattaminen, hallituksen
kokousten tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus,
yhdistyksen talous- ja hallintajärjestelmien tehokkuus,
sekä johdon toiminta. Keskiarvo hallitustyön arvioinnista oli 4,6 asteikolla 1–5. Arvioinnin vastausprosentti
oli 100 %. Seuraava hallitustyöskentelyn arviointi
suoritetaan kevään 2012 aikana.
Johto ja henkilöstö
Hallituksen päätösten toimeenpanosta vastaa yhdistyksen pääsihteeri apunaan johtavista toimihenkilöistä
koottu johtoryhmä. Hänen päätehtävänsä on yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen,
yhteydenpito tärkeimpiin sidosryhmiin, henkilöstön
rekrytointi ja kehittäminen, pääjärjestö UNICEFin ja
yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen noudattaminen sekä toiminnan raportointi hallitukselle. Yhdistyksen pääsihteerinä toimi 31.1.2011 saakka YM Pentti
Kotoaro ja KTM Marja-Riitta Ketola 1.2.2011 alkaen.
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa
40 vakinaista ja 13 määräaikaista toimihenkilöä.
Yhdistyksessä työskenteli vuoden aikana lisäksi 288
tuntityöntekijää katu- ja telemarkkinointi-tehtävissä.
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Hallitus
Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden
hoitoa koskevista suunnitelmista, linjauksista ja
periaatteista, valvoo yhdistyksen toimintaa ja taloutta,
päättää yhdistyksen omista temaattisista ja nimikkoohjelmista sekä katastrofiavusta ja varojen käytöstä
niihin, ja valvoo päätösten toimeenpanoa.
Suomen UNICEF noudattaa toiminnassaan UNICEFin
suosittelemia hyvän hallinnon periaatteita, hallituksen
hyväksymää talousohjesääntöä sekä riskejä karttavaa
sijoituspolitiikkaa.
Toimintavuoden aikana hallitus käsitteli yhdistyksen
riskit osana kattavaa riskianalyysia ja riskienhallintaprosessia. Lopputuloksena määriteltiin yhdistyksen
riskienhallinnan tavoitetaso, yhdistyksen merkittävimmät riskit ja niiden toteutumisen todennäköisyydet
sekä suunniteltiin toimenpiteet riskien ja niiden vaikutuksen minimoimiseksi. Hallitus käsitteli ja hyväksyi
Suomen UNICEF ry:n ja UNICEFin välisen uuden
yhteistyösopimuksen, sekä työsti yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa järjestön strategiasuunnitelman
kaudelle 2012–2014.
Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Hallituksen kymmenestä jäsenestä kokouksiin osallistui keskimäärin
kahdeksan. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

Hallitus 2011: Anja Leino, Heikki Eskola, Kirsti Lintonen, Thomas Wilhelmsson, Iris Länsilahti, Antti Heikinheimo ja Leena Karo.
Kuvasta puuttuvat Mikael Knip, Teppo Rantanen ja Ulla Rehell.
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Henkilöstön sukupuolijakauma 2011
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Alle 30-vuotiaita 15 %
30–39-vuotiaita 48 %
40–49-vuotiaita 13 %
50–59-vuotiaita 17 %
Yli 59-vuotiaita 7 %

Hallituksen ja johtoryhmän kokoonpanot 31.12.2011
Hallitus
Puheenjohtaja, asianajaja Antti Heikinheimo
Varapuheenjohtaja, rehtori Heikki Eskola
Päätoimittaja Leena Karo
Professori Mikael Knip
Paikallisryhmän puheenjohtaja Anja Leino
Suurlähettiläs Kirsti Lintonen
Tietokantasihteeri Iris Länsilahti
Toimitusjohtaja Teppo Rantanen
Kehitysjohtaja Ulla Rehell
Rehtori Thomas Wilhelmsson
Johtoryhmä
Pääsihteeri Marja-Riitta Ketola, puheenjohtaja
Varainhankinnan johtaja Liisa Susiluoto, varapuheenjohtaja
Ohjelmajohtaja Inka Hetemäki
Viestintäjohtaja Jussi Kivipuro (15.8.2011 lähtien)
Talous- ja hallintojohtaja Tarja Valtakari
Kehityspäällikkö Veera Videnius (30.6.2011 saakka)
Johtoryhmän sihteerinä toimi pääsihteerin sihteeri
Ulla-Maria Ihalainen 8.5.2011 saakka ja
Anne Pfitzner 9.5.2011 lähtien.
Lähipiiri
Yhdistyksen lähipiiriin kuuluvat yhdistyksen hallitus,
johtoryhmä sekä johtoryhmän sihteeri.
Paikallisryhmät
Paikallisryhmä on UNICEFin ääni omalla paikkakunnallaan ja osallistuu aktiivisesti tuotemyyntiin ja keräyskampanjoihin sekä järjestää omia keräystempauksia.
Paikallisryhmät tiedottavat aktiivisesti UNICEFin esiin
nostamista teemoista sekä tiedotusvälineiden kautta,
kouluissa että omissa tilaisuuksissaan.
Paikallisryhmä on juridisesti osa yhdistyksen
organisaatiota ja toimii alitilittäjänä, eikä näin ollen tee

1. Naisia 78 %
2. Miehiä 22 %

omaa erillistä tilinpäätöstään. Paikallisryhmien edustajana yhdistyksen hallituksessa toimi Anja Leino.
Toimistovapaaehtoiset
Suomen UNICEFin toimistossa Helsingissä työskenteli vuoden aikana yhteensä noin 20 vapaaehtoista
talkootöissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä.
Jäsenyydet
Suomen UNICEF toimii monissa yhteistyöverkostoissa,
mutta on enimmäkseen pidättäytynyt yhteisöjäsenyyksistä.
Yhdistys kuuluu Kehitysyhteistyön Palvelukeskus
KEPAan, Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö KIOSiin,
Reilun Kaupan edistämisyhdistykseen ja liittyi kuluneena
vuonna myös Lastensuojelun Keskusliiton jäseneksi.
Lisäksi Suomen UNICEF on Ylen Hyvä säätiön
perustajajäsen yhdessä Kirkon Ulkomaanavun, Suomen
Punaisen Ristin ja Yleisradion kanssa. Ylen Hyvä koordinoi järjestöjen ja Ylen yhteistä varainhankinta- ja tiedotuskampanjaa. Yhdistyksellä on perustajajäsenenä pysyvä
paikka säätiön hallituksessa. Hallituksen jäsenenä toimi
pääsihteeri Pentti Kotoaro tammikuuhun 2011 asti, ja
pääsihteeri Marja-Riitta Ketola helmikuusta 2011 alkaen.
Ohjelmajohtaja Inka Hetemäki jatkoi pysyvänä asiantuntijajäsenenä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa Lapsiasianeuvottelukunnassa ja nimitettiin uudelle
2011–2015 -kaudelle. KIOSin hallituksessa UNICEFia
edusti kehityspoliittinen suunnittelija Nina Pronin.
Inka Hetemäki edusti lapsijärjestöjä Ulkoministeriön
hallituskaudeksi 2008–2011 nimittämässä Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa (IONK).
Varainhankinnan johtaja Liisa Susiluoto jatkoi Pohjoismaiden ja Baltian UNICEF-komiteoiden edustajana
kansainvälisen UNICEFin yritysvarainhankintaa ja kansainvälistä yhteistyötä kehittävässä ryhmässä (Joint
Consultative Group on Corporate Fundraising).

Vuoden 2011 jälkeiset tapahtumat ja
tulevaisuuden näkymät

© UNICEF/NYHQ2012-0353/Olivier Asselin

UNICEFin tutkimus lapsikaupasta Pohjoismaissa
julkistettiin 1. helmikuuta 2012. Suomessa tilaisuus
järjestettiin pyöreän pöydän asiantuntijakeskusteluna.
Tutkimuksen keskeinen viesti Suomelle oli, että
mahdolliset ihmiskaupan uhreiksi joutuneet lapset
nähdään virheellisesti usein ensisijaisesti turvapaikanhakijoina, eikä suojelua tarvitsevina lapsina.
2012 käynnistämme Romanikouluvierailut
-hankkeen, jossa romanitaustaiset kouluvierailijat
käyvät kouluissa kertomassa ihmisoikeuksiin peilaten
romanikulttuurista – minkälaista on elää suomalaisena
romanina Suomessa. Vuoden 2012 lapsen oikeuksien
päivän teemana on kouluhyvinvointi, tulemme julkaisemaan aiheesta myös tutkimuksen.
Lapsiystävällinen kunta -hankkeessa pilotoidaan
UNICEFin kansainvälinen Child Friendly City -malli Suomessa Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Hämeenlinna
on myös vuoden 2012 UNICEF-kaupunki. Olemme
olleet aktiivisesti mukana kommentoimassa uutta kehityspoliittista ohjelmaa. Seuraamme sen toimeenpanoa
erityisnäkökulmana lapsiköyhyys, josta julkistettiin Ulkoministeriön toimeksiannosta THL:n tutkimus vuoden
2012 alussa. Olemme olleet merkittävässä roolissa
kyseisen tutkimuksen toteutuksessa ja kommentoinnissa. Vuoden 2012 aikana tiivistämme yhteistyötämme
kansainvälisen UNICEFin kanssa ja tuemme aktiivisesti
Ulkoministeriön ja UNICEFin välisiä kontakteja.

Varainhankinnan osalta vuoden 2012 ensimmäinen neljännes on sujunut vahvan kasvun merkeissä.
Vahvan suosion saavuttanut Putous-ohjelma MTV3
-kanavalla omisti 3.3. eritysjakson UNICEFille.
Ohjelma oli tulokseltaan meille kautta aikojen paras.
Ohjelman aikana toimintaamme ilmoittautui mukaan
6700 kuukausilahjoittajaa.
Tuloksemme kehittyy suunnitellusti, mikäli toimintaympäristössä ei tapahdu mitään radikaaleja muutoksia.
Yritysyhteistyömme kehittyy vahvasti alkaneena
vuonna. Maaliskuussa UNICEF, YK:n Global Compact
ja Pelastakaa Lapset julkaisivat kymmenen periaatetta, jotka auttavat yrityksiä ottamaan suuremman
vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Lasten
asiat eivät tähän asti ole juurikaan näkyneet yritysten yhteiskuntavastuuohjelmissa. Tämä ohjaa myös
Suomen UNICEFin yritysyhteistyön kehittymistä
vuonna 2012. Vuoden aikana kehitämme yritysyhteistyöstrategiaamme ja vahvistamme kumppanien
kanssa tehtävää yhteistyötä.
Yli miljoonaa alle viisivuotiasta lasta uhkaa vuonna
2012 vakava aliravitsemus hitaasti kehittyvässä kriisissä
Länsi-Afrikan Sahelissa. Kriisi ei ole noussut vielä otsikoihin, mutta aloitimme huhtikuussa hätäapukeräyksen
osana UNICEFin komiteoiden yhteisponnistusta Sahelin
alueen lasten auttamiseksi. Suomen UNICEF lähetti
samalla hätäapuun 150 000 euroa. Pelkäämme, että
tilanteesta tulee alueen lapsille hyvin samankaltainen
kuin vuoden 2011 Itä-Afrikan kriisistä.

Pientä poikavauvaa mitataan
terveystarkastuksessa
Burkina Fasossa alkuvuodesta 2012. Maa on yksi
kahdeksasta Sahelin alueen
valtiosta, joissa nälkäkriisin
pelätään vuoden aikana
kärjistyvän Afrikan sarven
kaltaiseksi katastrofiksi.
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Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011

Tilinpäätös 2011

	Toteutunut	Toteutunut
2011
2010
e
e

	Toteutunut	Toteutunut
2011
2010
e
e

VARAINHANKINTA	
Tuotemyynti

Tuotemyynnin tilitys
Vastikkeettoman
varainhankinnan tilitys

-13 187 800,00 -12 594 923,00

KOKONAISTILITYS

-14 061 022,44 -13 575 970,00

VARSINAINEN TOIMINTA	

Tuotteet
999 195,92
Royaltit ja lisenssit
144 596,04
Tuotemyynnin lahjoitukset
9 183,91
Kokonaismyynti
Markkinointituki
Myynnin välittömät kulut
Markkinointituki
Myynnin välilliset kulut
Tuotemyynnin
kokonaistuotto

1 190 045,50
102 217,05
5 320,57

1 152 975,87

1 297 583,12

-134 764,11
19 744,00
-322 979,82

-145 762,68

714 975,94

795 509,08

-356 311,36

Vastikkeeton varainhankinta		
Yhteisövarainhankinta
Tuotot
Välittömät kulut
Välilliset kulut

2 077 000,58
-186 694,60
-489 889,04

2 222 515,10
-158 374,75
-483 274,67

Yhteisövarainhankinta
yhteensä

1 400 416,94

1 580 865,68

Yksityis- ja yritysvarainhankinta
Tuotot
15 335 762,66 14 436 179,36
Markkinointituki
459 462,00
551 343,04
Välittömät kulut
-1 926 287,26 -2 152 748,03
Välilliset kulut
-965 832,08
-805 106,95
Muu varainhankinta
yhteensä
Vastikkeeton
varainhankinta
yhteensä
Yksiköiden
yhteismarkkinointi, kulut

12 903 105,32 12 029 667,42

14 303 522,26 13 610 533,10

-9 307,42

-8 279,06

Vastikkeeton varainhankinta
yhteensä
14 294 214,84 13 602 254,04
VARAINHANKINNAN
NETTOTUOTTO	

15 009 190,78 14 397 763,12

TILITYKSET	

-873 222,44

YHDISTYKSEN OSUUS
KOTIMAAN TOIMINTA	
Vaikuttaminen ja viestintä
Tiedotusmäärärahat ja
yleisavustukset
Vaikuttamisen ja
viestinnän kulut
Vaikuttamisen ja
viestinnän välilliset kulut

-981 047,00

948 168,34

821 793,12

195 537,00

194 838,58

-307 205,87

-196 222,62

-485 332,11

-419 503,44

Viestintä yhteensä
-597 000,98
-420 887,48
		
YHDISTYSTOIMINTA	
Hallinto
Henkilöstökulut
-2 743 014,05 -2 584 238,23
Poistot
-25 398,72
-33 868,66
Muut yleishallinnon kulut -839 551,49
-676 457,33
Yleishallinto yhteensä
Allokoitu yksiköille
Allokoimattomat
hallintokulut

-3 607 964,26 -3 294 564,22
3 039 667,97 2 782 660,90
-568 296,29

-511 903,32

Jäsentuotot
Yhdistyksen jäsentuotot
Yhdistyksen jäsenkulut

20 439,00
-9 182,92

21 350,00
-51 573,42

Yhdistyksen jäsentuotot
yhteensä

11 256,08

-30 223,42

-205 872,85

-141 221,10

205 875,52

130 321,27
10 913,27

Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Satunnaiset tuotot ja kulut

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	

2,67

13,44

Tase 31.12.2011

31.12.2011
e

31.12.2010
e
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31.12.2011
31.12.2010
e
e
		
VASTATTAVAA		
VASTAAVAA		
		
		
OMA PÄÄOMA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Muut rahastot		
Aineettomat hyödykkeet		
Vararahasto
1 276 736,83 1 276 736,83
Aineettomat oikeudet
14 226,85
24 147,54
Muut rahastot
169 314,79
169 314,79
Aineelliset hyödykkeet		
Edellisten tilikausien ylijäämä 739,26
725,82
Koneet ja kalusto
14 820,70
17 420,91
Tilikauden ylijäämä
2,67
13,44
Sijoitukset		
OMA PÄÄOMA	
1 446 793,55 1 446 790,88
Muut osakkeet ja osuudet
8 333,33
8 333,33
		
PYSYVÄT VASTAAVAT	
37 380,88
49 901,78
VIERAS PÄÄOMA		
		
Lyhytaikainen		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saadut ennakot
82 259,96
43 656,96
Pitkäaikaiset saamiset
360 000,00
450 000,00
Ostovelat
108 877,57
152 187,45
Lyhytaikaiset saamiset		
Velka Unicefille
11 296 060,56 10 626 616,50
Myyntisaamiset
265 713,57
108 604,92
Muut velat
38 777,80
40 526,05
Muut saamiset
4 643,87
400,00
Siirtovelat
364 449,10
283 158,62
Siirtosaamiset
822 500,83
685 996,36
11 890 424,99 11 146 145,58
Rahoitusarvopaperit		 VIERAS PÄÄOMA	
		
Muut arvopaperit
10 900 000,00 10 350 000,00
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset
946 979,39
948 033,40
VAIHTUVAT
VASTAAVAT	
13 299 837,66 12 543 034,68
		
VASTATTAVAA	
13 337 218,54 12 592 936,46
VASTAAVAA	
13 337 218,54 12 592 936,46
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Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Lähipiiriliiketoimet
		
Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia.
Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuoli2. Ulkomaanrahanmääräisten
sessa vakuutusyhtiössä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperuserien muuntokurssit
teisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.
		
		
	Tilinpäätöspäivänä ei ollut ulkomaanrahamääräisiä saamisia
Käyttöomaisuus ja poistot
tai velkoja.
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon.
Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan
tasapoistoina 3:n, 5:n tai 7 vuoden aikana.
3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
		
Vaihto-omaisuus
Kokonaistuotot ja -kulut
2011
2010
Yhdistyksellä ei ole vaihto-omaisuutta. Myyntituotteet
Kokonaistuotot
ovat pääjärjestön omistamia ja valmistuttamia eivätkä
Tuotemyynti
1 152 975,87 1 297 583,12
sisälly taseeseen. Yhdistys on vakuuttanut myyntituotteet.
Vastikkeeton
		
varainhankinta
17 412 763,24 16 658 694,46
Osakkeet ja osuudet
Yhdistystoiminta
20 439,00
21 350,00
Osakkeet- ja osuudet on arvostettu hankintamenoon.
Tiedotusmäärärahat ja
Testamenteilla ja lahjoituksina saadut noteeratut osakkeet
vaikuttamistuki
195 537,00
194 838,58
arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.
Tuki pääjärjestöltä
479 206,00
551 343,04
Sijoitustoiminta
205 875,52
130 321,27
Avustukset
Satunnaiset tuotot		
10 913,27
Ulkoasiainministeriöltä sekä opetusministeriöltä saatu
Tuotot yhteensä
19 466 796,63 18 865 043,74
valtionapu on esitetty tuloslaskelmassa Vaikuttamisja viestintätoiminnan erässä ”Tiedotusmäärärahat ja
Kokonaiskulut
yleisavustukset”. Valtionavun tiedotukseen kohdistetun
Tuotemyynti
457 743,93
502 074,04
osuuden käyttö on esitetty liitetiedoissa kohdassa 3.2
Vastikkeeton
Tiedotusmäärärahat. Pääjärjestöltä saatu kampanjatuki on
varainhankinta
3 578 010,40 3 607 783,46
esitetty asianomaisen toiminnan kohdalla.
Tilitykset pääjärjestölle 14 061 022,44 13 575 970,00
Kotimaantoiminta
792 537,89
615 726,06
Kulujen kohdistusperiaatteet
Yhdistystoiminta
552 080,49
529 608,08
	Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta
Poistot
25 398,72
33 868,66
”Hallinnon kulut” on kullekin toiminnanalalle kohdistettu
Kulut yhteensä
19 466 793,87 18 865 030,30
yhteiskuluosuus toiminnanalan palkkojen suhteessa.
Tilikauden tulos
2,76
13,44
Tilikauden yli/alijäämä
2,76
13,44
Kokonaistuotot ja -kulut
	Tuotemyynnin tuottoihin sisältyy pääjärjestön korteista
3.2 Tiedotusmäärärahat
ja tuotteista saatujen tuottojen lisäksi omien kampanjaTiedotusmäärärahat	Määräraha Käytetty 2011
tuotteiden tuotot sekä vastikkeettomien varainkeruutuot-UM:n tiedotustuki 2011:
teiden tuotot. Vastikkeettomaan varainhankintaan sisältyy
kv- kasvatus- materiaalit,
yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saatujen tuottojen lisäksi
yleistiedotusmateriaalit sekä
järjestöjen ja YlenHyvä Säätiön tuotto.
materiaalien lisätilaukset
82 093,00
82 093,00
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.

Yhteensä
3.3 Sijoitus- ja
rahoitustoiminta
Korkotuotot

82 093,00

82 093,00

2011
205 875,52

2010
130 321,27

4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Vuosikertomus 2011 | Tilinpäätöksen liitetiedot

31

Edellisten tilikausien ylijäämä		
1.1.
725,82
205 725,58
4.1 Aineettomat hyödykkeet
2011
2010
Vähennys/lisäys
13,44
-204 999,76
Menojäännös 1.1.
24 147,54
36 757,72
31.12.
739,26
725,82
Lisäykset
6 064,23
8 491,13
Tilikauden yli/alijäämä
2,67
13,44
Vähennykset
-566,08
		
Menojäännös 31.12.
29 645,69
45 248,85
5.2 Vieras pääoma
Poistot
-15 418,84
-21 101,31
Lyhytaikainen
2011
2010
Saadut ennakot
82 259,96
43 656,96
Menojäännös poistojen jälkeen 14 226,85
24 147,54
Ostovelat
108 877,57
152 187,45
		
4.2 Koneet ja kalusto
2011
2010
Velka Unicefille		
Menojäännös 1.1.
17 420,91
23 893,61
1.1.
10 626 616,50 10 077 323,77
Lisäykset
8 677,75
20 179,65
Tilitykset vuoden aikana
-10 572 945,90 -9 906 838,59
Vähennykset
-1 298,08
-13 885,00
Lisäys tilivuodelta
14 061 022,44 13 575 970,00
Menojäännös 31.12.
24 800,58
30 188,26
Ennakkotilitykset
-2 818 632,48 -3 119 838,68
Poistot
-9 979,88
-12 767,35
Tilitysvelka 31.12.
11 296 060,55 10 626 616,50
Menojäännös poistojen jälkeen 14 820,70
17 420,91
		
		
Siirtovelat		
4.3 Osakkeet ja osuudet
2011
2010
Vuosilomavelka
230 836,71
238 814,51
Muut osakkeet ja osuudet		
Muut siirtovelat
133 612,39
44 344,11
Tasearvo 1.1
8 333,33
10 856,15
Sunic Oy:n purku		
-2 522,82
Siirtovelat 31.12.
364 449,10
283 158,62
Tasearvo 31.12.
8 333,33
8 333,33
		
6. Leasingvastuut
Osakkeet ja osuudet yhteensä 8 333,33
8 333,33
2011
2010
Seuraavana
vuonna
maksettava
54
390,60
62
181,37
4.4 Pitkäaikaiset saamiset
2011
2010
Myöhemin maksettava
51 727,54
92 240,21
Kauppahintasaaminen,
Perttulantie 6 osakkeet
360 000,00
450 000,00
Leasingvastuut yhteensä
106 118,14
154 421,58
		
		
4.5 Siirtosaamiset
2011
2010
7. Liitetiedot henkilöstöstä		
Varainhankinnan saamiset
701 842,41
590 041,02
		
Yleishallinnon saamiset
120 658,42
95 955,34
Henkilöstö tilivuoden päättyessä 2011
2010
Vakituinen henkilöstö
40
35
Saamiset yhteensä
822 500,83
685 996,36
Projektihenkilöstö
13
11
		
4.6 Muut arvopaperit
2011
2010
Yhteensä
53
46
Nordea raha		
markkinatalletus
2 300 000,00 2 700 000,00
Henkilöstökulujen erittely
2011
2010
Helsingin OP
		
rahamarkkinatalletus
8 600 000,00 7 650 000,00
Palkat
2 148 308,21 2 000 139,82
Palkkiot
7 210,00
8 232,63
Rahamarkkinatalletukset
Eläkekulut
347
399,82
356
064,96
yhteensä
10 900 000,00 10 350 000,00
Muut lakisääteiset
		
henkilösivukulut
106 663,00
75 747,96
5. Taseen vastattavia koskevat tiedot
Yhteensä
2 609 581,03 2 440 185,37
5.1 Oma pääoma
2011
2010
		
Vararahasto 		
Palkat
2011
2010
1.1.
1 276 736,83 1 276 736,83
Pääsihteerille maksetut
Ei muutoksia		
palkat ja palkkiot
74 256,00
99 204,75
31.12.
1 276 736,83 1 276 736,83
Hallituksen jäsenille
		
maksetut palkkiot
0,00
0,00
Muut rahastot/Hallituksen toimintarahasto
Yhteensä
74 256,00
99 204,75
1.1.
169 314,79
169 314,79
		
Ei muutoksia		
31.12.
169 314,79
169 314,79
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Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat:		
Arkistointi
8. Tilitysinformaatio		
Päiväkirja		elektroninen
		
Pääkirja		elektroninen
Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning ProcessReskontra		paperi
sopimuksen mukaan vuodelle 2011 sovittu tilitysprosentti
Sidottu tasekirja		
paperi
on 73 prosenttia kokonaistuotosta. Kokonaistilitysprosentti
		
on 75,7 prosenttia ylittäen tilivuodelle tehdyt arviot.
Tilikauden aikana käytetyt tositelajit:		
		
Nimike	Tositelaji
Arkistointi
8.1 Varainhankinnan
Hyvityslasku
HL	Paperi
tuotot ja tilitykset
2011
2010
Käsilaskut
KL	Paperi
Tuotemyynti		
Käteiskassa
KA
Paperi
Tuotemyynnin bruttotuotto 1 152 975,87 1 297 583,12
Myynnin kohdistukset	MK
Paperi
Osuus varainhankinnasta
6,21 %
7,23 %
Myyntilaskut	ML	Paperi
Muutos edellisestä vuodesta
-11,14 %
Myyntilaskut/alennuksen korjaus MLA
Paperi
Tilitys lastenrahastoon
873 222,44
981 046,80
Myyntisuoritukset	MS	Paperi
Muistiotositteet	MU
Paperi
Vastikkeeton varainhankinta		
Ostolaskut
OL	Paperi
Vastikkeettoman
Oikaisutositteet
OT	Paperi
varainhankinnan tuotto
17 412 763,24 16 658 694,46
Palkat
PA Paperi/elektroninen
Osuus varainhankinnasta
93,79 %
92,77 %
Pehmeä paketti hyvityslaskut
PH
Paperi
Muutos edellisestä vuodesta
4,53 %
Pehmeä paketti laskut
PP
Paperi
Tilitys lastenrahastoon ja
Postiennakot
PE
Paperi
nimikko-ohjelmiin
13 187 800,00 12 594 922,56
Pankkitositteet
PT Paperi/elektroninen
Paikallisryhmät	TR
Paperi
Varainhankinta yhteensä		
Viitesuoritukset
VS Paperi/elektroninen
Varainhankinnan
bruttotuotto
18 565 739,11 17 956 277,58
Muutos edellisestä vuodesta
3,39 %
Kokonaistilitys
14 061 022,44 13 575 969,36
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Muutos edellisestä vuodesta
3,57 %
		
Helsingissä, 11. huhtikuuta 2012
Tilityskohteet
2011
2010
Suomen UNICEFin omat ohjelmat		
Koulutus ja tasa-arvo
1 737 586,45
Varhaislapsuus
365 553,95
Suomen UNICEFin
omat ohjelmat yhteensä 2 103 140,40
Osuus kokonaistilityksestä
14,96 %

Hallitus
Antti Heikinheimo
Puheenjohtaja

Heikki Eskola
Varapuheenjohtaja

Leena Karo	Mikael Knip
Kirsti Lintonen
Anja Leino
Iris Länsilahti	Teppo Rantanen
Ulla Rehell	Thomas Wilhelmsson

Kansainväliset teemaohjelmat ja hätäapu
Temaattinen koulutus
48 000,00
Somalia hätäapu
1 646 000,00
Lapset ja Aids
462 000,00
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Teemaohjelmat yhteensä 2 156 000,00
Osuus kokonaistilityksestä
15,33 %
Helsingissä, 27. huhtikuuta 2012
		
Omat ja teemaohjelmat
Henrik Sormunen	Teija Artimo
yhteensä
4 259 140,40 5 045 792,68
KHT	KHT
Osuus kokonaistilityksestä
30,29 %
37,17 %
Unicefin lastenrahasto		
Tilitykset lastenrahastoon
yhteensä
9 801 882,04 8 530 176,68
Osuus kokonaistilityksestä
69,71 %
62,83 %
Kokonaistilitys 2011
14 061 022,44 13 575 969,36
Osuus varainhankinnasta
75,7 %
75,6 %

Tilintarkastuskertomus

Suomen UNICEF ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen UNICEF ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä,
että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella
lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää,
että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen
jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai
yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan,
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden
riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon
sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot
antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän
antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Helsingissä 27. huhtikuuta 2012

Henrik Sormunen		Terja Artimo
KHT			KHT
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