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Vuonna 2012 saimme kertoa monia hyviä
uutisia. Pienten lasten kuolleisuus on lähes
puolittunut 20 vuodessa. Polio on miltei 
hävitetty maapallolta, yhä useampi tyttö
pääsee kouluun ja jo 89 prosentilla maa-
ilman ihmisistä on käytössään puhdasta 
vettä.

Hyvä uutinen on myös se, että esittelimme
suomalaisten yritysten tueksi kansain-
väliset periaatteet, jotka auttavat yrityksiä 
toimimaan lasten aseman parantamiseksi
niin meillä kuin maailmalla. Ja erinomai-
sen hyvä uutinen on, että vuoden lopussa
kuukausilahjoittajiemme määrä oli huikea
yli 77 000. Lahjoittajamäärän tasainen 
nousu vuosi vuodelta kertoo siitä, että
ihmiset välittävät.

Hyvät uutiset ovat yhteisten ponnistelujen
ansiota ja kiitos niistä kuuluu meille kaikil-
le. Maiden hallitukset, järjestöt, yhteisöt, 
lahjoittajat, eri alojen asiantuntijat ja aivan 
tavalliset ihmiset ovat tahoillaan kantaneet 
kortensa kekoon paremman maailman
puolesta.

Juuri siinä on UNICEFin voima. Me saam-
me eri tahot työskentelemään yhdessä
lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Lämmin kiitos kaikille tukijoillemme. Kiitos,
että olette kanssamme luomassa pysyviä
muutoksia lapsille kaikkialla maailmassa.

PÄÄSIHTEERILTÄ

Marja Riitta KMarja-Riitta Ketola 
pääsihteeri 
Suomen UNICEF

© UNICEF/MAURITANIA 2012/Kivipuro



Hän syntyi yhteen maailman köyhimmistä maista. Itse asiassa paikalla ei ole väliä, köyhiä perheitä on
kaikkialla. 

Hän jäi henkiin, vaikka hänen äitiään ei auttanut kätilö eikä äiti tiennyt, että paras ruoka tulokkaalle olisi ollut
rintamaito. Hän selvisi ripuleista ja keuhkokuumeesta, usein toistuneesta malariastakin.

Kaikki eivät selviä. Joka vuosi melkein 7 miljoonaa lasta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä.

Nyt hän on kuusi vuotta, mutta pieni ikäisekseen. Se johtuu jatkuvasta aliravitsemuksesta. Samasta syystä hän 
saattaa joutua käymään koulua iltavuorossa. Joissakin maissa päivällä kouluun pääsevät vain hyvät oppilaat.

Mistä hän unelmoi? Ehkä ammatista ja omasta talosta. Ehkä myös mahdollisuudesta, joka tempaisisi mukaansa.
Hän ei vielä tiedä, etteivät kaikki tahdo hänelle hyvää. Nekin, jotka tahtovat, ovat ehkä vailla keinoja auttaa.
Jos hän tulee raskaaksi teini-ikäisenä, hänellä on kaksi kertaa suurempi riski kuolla raskauden aikana tai synny-
tykseen kuin aikuisella naisella.

Hän voisi olla kuvan tyttö, tai joku toinen lapsi – melkein missä tahansa maailmassa. 

Seuraavan sukupolven lasten maailman ei tarvitse olla samanlainen. Asioita voidaan muuttaa.

Lapsen henki voidaan useimmissa tapauksissa pelastaa edullisilla ja yksinkertaisilla toimilla. Juuri niin on
tehtykin. Viime vuonna kuoli liki puolet vähemmän lapsia kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Myös puhdasta
vettä vailla olevien määrä on puolitettu maailmassa ja melkein yhtä paljon on edistytty koulutuksessa. Nykyään 
83 prosenttia kehitysmaiden lapsista aloittaa koulun.

Silti lapsia kuolee yhä tauteihin, jotka voitaisiin ehkäistä helposti. Silti moni ei pääse kouluun tai saa niin huonoa 
opetusta, ettei opi edes lukemaan tai laskemaan.

Silti 215 miljoonaa lasta on lapsityöläisinä ja vuosittain noin 1,2 miljoonaa joutuu ihmiskaupan uhriksi.
Silti moni lapsi joutuu pelkäämään asioita, joita yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua pelkäämään.

Siksi UNICEF on olemassa.

MIKSI UNICEFIA TARVITAAN

© UNICEF/BANA2012-00795/Ahsan Khan
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PYSYVIÄ MUUTOKSIA, KAIKKIALLA 
MAAILMASSA, JOKAISELLE LAPSELLE
UNICEF on viimeisten 66 vuoden aikana vaikuttanut miljardien lasten elämään. 
Teemme kaikkemme, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat niin maailmalla kuin meillä 
Suomessa.

TEHTÄVÄMME
YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. UNICEFin tehtäväksi on 
annettu arvioida, että sopimusta toteutetaan myös käytännössä. YK:n lastenjärjestönä meillä on ainutlaatuinen 
asema hallitusten ja päättäjien yhteistyökumppanina. Muuttamalla rakenteita saamme aikaan pysyviä muutoksia, 
jotka ovat moninkertaisia käyttämiimme resursseihin nähden.

Suunnittelemme ja toteutamme kaikki kehitysohjelmamme yhteistyössä maiden hallitusten, viranomaisten, 
kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen, kyläyhteisöjen, vanhempien ja lasten kanssa. Vaikutamme niin asen-
teisiin kuin lainsäädäntöön, jotta perusoikeudet terveyteen, koulutukseen, tasa-arvoon ja turvaan toteutuisivat 
jokaiselle lapselle.

© UNICEF/MLIA2012-00524/Tanya Bindra

VUODEN 2012 HYVIÄ UUTISIA

ISO ASKEL KOHTI POLIOTONTA 
MAAILMAA

Lapsia halvaannuttava polio on hyvää 
vauhtia katoamassa maailmankartalta. 
Tammikuussa 2012 kuultiin merkittävä 
ilouutinen, kun Intiassa tuli täyteen 
kaikkien aikojen ensimmäinen polioton 
vuosi.  Vielä vuonna 2009 puolet maail-
man poliotapauksista esiintyi Intiassa.

Polionvastainen työ jatkui tehokkaasti 
koko vuoden. Maalis-huhtikuun taittees-
sa noin 111 miljoonaa alle viisivuotiasta 
lasta rokotettiin Länsi- ja Keski-Afrikan 
alueella.

Kahdessakymmenessä maassa suoritet-
tu kampanja oli osoitus maailmanlaajui-
sesta tahdonvoimasta hävittää polio. 
Rokotukset toteutettiin kymmenientu-
hansien vapaaehtoisten avulla, jotka 
kulkivat ovelta ovelle tavoitteenaan 
rokottaa jokainen lapsi.

Maailmanlaajuisesti yhteensä 429 mil-
joonaa lasta sai viime vuonna polioro-
kotteen.

Poliovapaa maailma on nyt lähempänä 
kuin koskaan. Vuonna 1988 rekisteröitiin 
yli 350 000 poliotapausta – vuonna 2012 
tapauksia todettiin enää 218.

Työmme alkaa jo ennen lapsen syntymää, ja jatkuu hänen aikuisuuteensa ja omaan vanhemmuuteensa asti. 
Sitoutumattomana YK-järjestönä meillä on mahdollisuus tavoittaa kaikki lapset kansallisuuteen, uskontoon ja 
poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

UNICEF toimii kaikkialla maailmassa. Olemme läsnä yli 190 maassa Pohjoismaista Pohjois-Koreaan ja Somaliasta 
Syyriaan. Olemme yhtä kuin 11 000 asialleen omistautunutta työntekijää, jotka yhdessä kumppaneidemme ja 
lahjoittajiemme kanssa teemme työtä jokaisen lapsen eteen. Joka päivä, kaikkialla.  
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PAHIN VÄLTETTIIN SAHELIN
RUOKAKRIISISSÄ

Vuosi sitten UNICEF varoitti, että kuivuu-
desta kärsivällä Sahelin alueella jopa 
1,1 miljoonaa lasta on vakavan aliravitse-
muksen partaalla. Lapset, jotka ovat vaka-
vasti aliravittuja kuolevat yhdeksän kertaa 
todennäköisemmin kuin terveet lapset. 
Silloin, kun aliravitsemus ei tapa, se jättää 
pysyvät jäljet vaikuttamalla lapsen henki-
seen ja fyysiseen kehitykseen.

Pahimmalta kuitenkin vältyttiin pikaisen 
avun ansiosta. Peräti 850 000 vakavasti 
aliravittua lasta sai elintärkeää hoitoa 
ruokakriisialueen yhdeksässä maassa.

YHÄ HARVEMPI LAPSI SAI
HIV-TARTUNNAN

Taistelu hiv/aidsia vastaan jatkui tuloksek-
kaasti. Maailman aids-päivänä 1. joulu-
kuuta julkaistun tutkimuksen mukaan las-
ten hiv-tartunnat ovat laskeneet vauhdilla: 
vuonna 2009 hivin sai noin 430 000 lasta 
ja vuonna 2011 330 000 lasta.

Suurin osa lapsista saa tartunnan äidil-
tään synnytyksen tai rintaruokinnan yhtey-
dessä. Lääkityksen avulla lapsen tartunta-
riski putoaa alle kahteen prosenttiin.

Kun UNICEF yhteistyökumppaneineen 
aloitti maailmanlaajuisen Lapset ja aids 
-kampanjan vuonna 2005, vain noin kym-
menen prosenttia odottavista äideistä sai 
oikeanlaista hoitoa äiti-lapsi-tartunnan 
ehkäisemiseksi. Tällä hetkellä ohjelman 
piirissä on noin puolet hiv-positiivisista 
äideistä.

© UNICEF/MLIA2012-01062/Harandane Dicko
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NÄIN VARAT KÄYTETTIIN



VUONNA 2012 SUOMEN UNICEF TUKI MAAILMAN LAPSIA  
14,2 MILJOONALLA EUROLLA. 

64 % LASTENRAHASTO

8 % KOTIMAAN TYÖ

24 % NIMIKKO- JA 
TEEMAOHJELMAT

4 % HÄTÄAPU

Maat, joissa on UNICEFin 
kansallinen komitea (joista 
yksi on Suomen UNICEF)

Maat, joissa UNICEFilla on kehitys-
ohjelmia. Suomen UNICEF tukee 
tätä työtä lastenrahaston kautta

Maat, joita Suomen UNICEF tukee 
lastenrahaston lisäksi myös 
teema- tai nimikko-ohjelmalla

Suomen UNICEFin rahoittamat 
hätäapukohteet

NÄIN VARAT KÄYTETTIIN:
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LASTENRAHASTO
Lastenrahasto on UNICEFin työn ydin. Sen varoilla toteutetaan pitkäjännitteisiä 
kehitysohjelmia, jotka tavoittavat heikoimmassa asemassa olevat lapset kaikkialla 
maailmassa.

Lastenrahaston varoja ei ole sidottu tiettyyn maahan, teemaan tai hankkeeseen. Siksi UNICEF pystyy ohjaamaan 
varat joustavasti juuri sinne, missä lapset kipeimmin niitä tarvitsevat. Näin voidaan suunnitella ja tehdä pitkä-
jännitteistä työtä sellaisissakin paikoissa, jotka eivät ole koskaan julkisuuden valokeilassa. 

Lastenrahasto on tärkeä myös yhdenvertaisuuden edistämisessä sellaisissa maissa, joiden kasvavat talousluvut 
kätkevät taakseen suurta eriarvoisuutta. Heikoimmassa asemassa olevat lapset tarvitsevat tukea riippumatta 
siitä, minne he ovat sattuneet syntymään.

Lastenrahaston varoista vajaa puolet ohjataan terveyteen: huolehdimme että puhdas vesi, riittävä ravinto, 
rokotteet ja muu terveydenhuolto ovat jokaisen lapsen saatavilla. Rahastolla on tärkeä rooli myös tasa-arvoisen 
koulutuksen ja suojelun järjestämisessä ja hiv/aidsin vastaisessa työssä.

Maantieteellisesti tarkasteltuna suurin osa lastenrahaston varoista ohjattiin vuonna 2012 Afrikkaan ja maailman 
vähiten kehittyneisiin maihin. 

ALIRAVITSEMUKSEN VASTAINEN 
TYÖ TUOTTAA 
TULOSTA GUATEMALASSA

Näyttelijä Nicke Lignell matkusti loka-
kuussa 2012 tutustumaan UNICEFin 
työhön Guatemalassa. Hän tapasi muun 
muassa 11-vuotiaan Melanyn ja tämän 
pikkuveljen, puolivuotiaan Dilan-vauvan.

Melany on hyvin pienikokoinen, koska 
hän on kärsinyt koko ikänsä kroonisesta 
aliravitsemuksesta. Nyt Dilan on saanut 
paremman alun elämälleen.

Perhe on päässyt UNICEFin tukeman 
ravitsemusohjelman piiriin. Siinä äideille 
kerrotaan rintaruokinnan merkityksestä 
ja neuvotaan, millaista ravintoa lapsi tar-
vitsee äidinmaidon jälkeen. Noin puolet 
Guatemalan lapsista kärsii aliravitsemuk-
sesta, Melanyn kotiseudulla tätäkin 
useampi.

© Laura Ahola / 2012 / Guatemala
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SIERRA LEONEN LAPSET SAIVAT
ILMAISEN TERVEYDENHUOLLON

Wyah Koroma, 25, on juuri synnyttänyt. 
Vauva on terve ja nukkuu. Ollaan 
Keneman sairaalassa Sierra Leonessa.

Vielä muutama vuosi sitten Wyah ei 
olisi välttämättä tullut sairaalaan 
synnyttämään, koska hänellä ei olisi ol-
lut varaa siihen. Nyt Sierra Leone takaa 
ilmaisen terveydenhuollon raskaana 
oleville ja imettäville naisille sekä alle 
viisivuotiaille lapsille.

UNICEFilla oli merkittävä rooli presi-
dentin aloitteesta syntyneen uudistuk-
sen suunnittelussa ja toimeenpanossa. 

© UNICEF/SRLA2011-0004/Olivier Asselin
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NIMIKKO- JA TEEMAOHJELMAT
Suuret lahjoitukset voidaan kohdistaa tiettyyn maahan, hankkeeseen tai teemaan. 
Suomalaiset tukevat erityisesti koulutusta ja terveyttä. 

Varojen kohdistaminen on kustannustehokasta vain, jos summa on suuri. Siksi nimikko- ja teemaohjelmien 
rahoitus tulee pääosin yrityksiltä, suurlahjoittajilta tai muilta rahoitukseen sitoutuneilta tahoilta. Vuonna 2012 
tällaisia ohjelmia oli seuraavissa maissa: Bolivia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, Kenia, Nepal, Peru ja Sambia.

Lisäksi Suomen UNICEF rahoittaa kahta teemaohjelmaa, joissa suuri määrä ihmisiä tukee samaa teemaa. 
Teemamme vuonna 2012 olivat koulutus ja hiv/aidsin vastainen työ. Koulutus-teeman varat tulivat kouluissa 
toteutettavista kampanjoista, eli UNICEF-kävelystä ja päivätyökeräyksestä (katso sivu 26). Hiv/aids-teema puo-
lestaan rahoitettiin pääosin niin, että osa kuukausilahjoittajista kohdisti lahjoituksensa hiv/aids-työhön.

Varsinaisen nimikko- ja teemaohjelmatuen ulkopuolella Suomen UNICEF on tehnyt Aalto-yliopiston kanssa
yhteistyötä, jossa on kehitetty innovaatioita Ugandan lasten elämän parantamiseksi.

UNELMISTA TOTTA
Burkina Fasossa asuva Siaka Diallo 
pääsi kouluun vasta 16-vuotiaana, kun 
hänen kotikyläänsä Sokoroniin avattiin 
UNICEFin Schools for Africa -kampan-
jan tuella lapsiystävällinen koulu.

Koulussa on erityinen luokka nuorille, 
joille opetetaan luku- ja kirjoitustaidon 
lisäksi ammatti. Tämä sopii Siakalle, 
sillä hän on jo pitkään unelmoinut ryh-
tyvänsä räätäliksi. 

Neljäkymmentä prosenttia Burkina 
Fason nuorista on käynyt vain vähän tai 
ei lainkaan peruskoulua, sillä heidän on 
täytynyt käydä töissä koulun asemesta. 

Suomen koululaisten ja yritysten tuke-
ma UNICEFin Schools for Africa -kam-
panja tukee Afrikan köyhimpiä maita 
kehittämään peruskoulujärjestelmiään 
niin, että kaikki lapset pääsevät kouluun 
ja käyvät sen loppuun.

© UNICEF/  Burkina Faso / 2012 / Kelley Lynch



15

TERVETULOA KOTIIMME, MEILLE ON
RAKENNETTU VESSA!
15-vuotias Sapna asuu perheensä 
kanssa Haripurin kylässä Intian Madhya 
Pradeshissa. Vessakäytäntöjen suhteen 
kylässä on eletty perinteiseen tapaan 
– siis ilman vessoja. Vessaa on totuttu 
pitämään likaisena asiana, ja kukapa 
sellaista nyt keskelle kotiaan haluaisi. 
Paitsi että nykyään haluaa, ja kiitos siitä 
kuuluu Sapnalle ja muille kylän lapsille.

Sapnan koulu on mukana UNICEFin 
vesi- ja sanitaatio-ohjelmassa, jossa 
lapset oppivat konkreettisesti muun 
muassa leikin ja laulun kautta mikä mer-
kitys hygienialla on. Uudet tietonsa ja 
taitonsa koululaiset opettavat edelleen 
kotona sisaruksilleen ja vanhemmilleen. 
Koska vanhemmat ovat ylpeitä lastensa 
koulunkäynnistä, he ovat myös valmiita 
ottamaan oppia vastaan. Vaikka ei toki 
Intiassakaan isä suostu kahden päivän 
ylipuhumisella vessaa rakentamaan. 

Lasten sinnikkyys kuitenkin kantaa 
hedelmää. Haripurin kylässä usea isä 
ja äiti on lopulta rakentanut kodin yh-
teyteen vessan, ja jopa pesutilan. Tämä 
vessa on näiden koululaisten suurin 
ylpeyden aihe. Samalla se tarkoittaa, 
että koko perhe pysyy terveempänä, ja 
lapset pystyvät käymään koulua kun 
eivät jatkuvasti sairastele. Kouluihin 
rakennetut vessat – tytöille ja pojille 
omansa – takaavan muun muassa sen, 
että tytöt eivät turhaan teini-iän kynnyk-
sellä jätä koulua kesken.

Maassa, jossa 600 miljoonaa ihmistä 
elää vailla minkäänlaista sanitaatiota, 
vessalla, puhtaalla vedellä ja saippualla 
voi saada ihmeitä aikaan.

Ohjelmaa rahoittavat Suomen UNICEFin 
kumppanit Eva Ahlströmin säätiö sekä 
Lindström Oy.

© UNICEF/Intia/2012/Kirsi Haru
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ENNAKKOLUULOJA MURTAMASSA

9-vuotias Madina (nimi muutettu) 
osallistuu taideterapiaan UNICEFin 
tukemassa hiv-positiivisten lasten 
päiväkerhossa Uzbekistanin pääkau-
pungissa Tashkentissa. 

Kerho on osa hanketta, jossa lapsille 
ja heidän perheilleen tarjotaan psyko-
sosiaalista tukea, terveyspalveluja ja 
oikeusapua.

Hiv-positiiviset lapset joutuvat kohtaa-
maan paljon tiedon puutteesta johtu-
vaa syrjintää. Kerhossa Madina saa 
leikkiä ja opetella vuorovaikutustaitoja 
pahojen kielten ulottumattomissa. 
Hanke tekee myös valistustyötä, joka 
murtaa hiviin liittyviä ennakkoluuloja.
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HÄTÄAPU
Vuonna 2012 uutiset kriisialueilta keskittyivät kahteen paikkaan: nälkää kärsivään 
Saheliin ja sisällissodan runtelemaan Syyriaan. UNICEF auttoi lapsia myös yli kahdes-
sasadassa muussa kriisitilanteessa, jotka saivat paljon vähemmän julkista huomiota.

Katastrofitilanteissa UNICEFin tehtävä on auttaa lapsia selviytymään.  Jaamme hätäapuravintoa ja huolehdim-
me, että lapset saavat puhdasta vettä, terveydenhoitoa ja suojelua ja pystyvät jatkamaan koulua. 

Koska olemme maatoimistojemme kautta pysyvästi läsnä kaikkialla maailmassa, pystymme toimimaan heti. 
Paikallistuntemuksemme ja verkostomme ovat tärkeitä – niin myös neljä jatkuvassa kriisivalmiudessa olevaa 
keskusvarastoamme (Kööpenhamina, Dubai, Shanghai ja Panama), joista hätäaputarvikkeet saadaan nopeasti 
perille. 

Työ tehdään yhdessä maan hallituksen ja muiden avustusjärjestöjen kanssa koordinoiden, kulloistenkin tarpei-
den ja järjestöjen asiantuntemuksen mukaan.

Hätäapu auttaa ihmiset pahimman kriisin yli. Viime vuosina on alettu tutkia, kuinka toimintaa voitaisiin kehittää 
niin, että paikalliset toimijat ja avustusjärjestöt yhdessä tukisivat yhteisöjä ennakoimaan myös tulevia kriisejä. 
UNICEFilla on tässä työssä pitkän kokemuksensa myötä tärkeä rooli.

Vuonna 2012 Suomen UNICEFin tukijoiden hätäapulahjoitukset ohjattiin Saheliin ja Syyriaan. Lisäksi Suomen 
ulkoministeriö tilitti suoraan kansainväliselle UNICEFille 7 miljoonaa euroa hätäaputyöhön Sahelin alueella, 
Pakistanissa, Haitilla, Filippiineillä, Keski-Afrikassa ja Jemenissä.

Vaikka Sahelin ja Syyrian kriisit saivat eniten julkista huomiota, vuonna 2012 yksikään kriisi ei noussut mediassa 
sellaiseen asemaan, että se olisi mahdollistanut suuren hätäapukeräyksen.

© UNICEF/Syrian/2012/Alessio Romenzi
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SIDIAHMED JAKSAA TAAS LEIKKIÄ
Joulukuu 2012 Kaedin sairaalassa Maurita-
niassa. Fatimatou hyräilee hiljaa ja keinut-
taa sylissään yhdeksän kuukauden ikäistä 
Sidiahmedia. Sidiahmed jokeltelee ja 
hymyilee äidilleen. Molemmilla on silmin-
nähden hyvä olla.

Vielä kuukautta aiemmin kaikki oli toisin. 
“Poikani ei leikkinyt. Hän ei suostunut 
syömään rintamaitoa eikä lopulta enää liik-
kunut. Olin todella huolissani enkä kyennyt 
muuta kuin itkemään”, nuori äiti kertoo.

Mauritania sijaitsee Sahelin alueella 
Afrikassa, missä kuivuus ja ruoan hinnan 
nousu ajoivat vuonna 2012 yli miljoona las-
ta hengenvaaraan. “Meillä ei ollut mitään 
syötävää”, Fatimatou muistelee. 

Lopulta Fatimatoun veli vei äidin ja pojan 
UNICEFin tukemaan ravitsemuskeskukseen. 
Keskuksessa heidät otti vastaan paikalli-
nen hoitaja Mari. “Hän kertoi minulle, että 
poikani on aliravittu ja siksi heikossa kun-
nossa, mutta että hän saisi hoitoa ja tulisi 
toipumaan täysin. Olin todella huojentunut”, 
Fatimatou kertoo. 

Äiti ja poika alkoivat käydä ravitsemuskes-
kuksessa säännöllisesti. Keskuksessa 
aliravitut lapset mitataan ja punnitaan ja 
he saavat lisäravintoa ja lääkkeitä. Lisäksi 
äitejä neuvotaan terveyteen, hygieniaan ja 
oikeanlaiseen ravintoon liittyvissä asioissa. 

Keskuksen oheen on pystytetty teltta, jossa 
on leluja. Hymyilevä Fatimatou istuu teltan 
lattialla ja ojentaa Sidiahmedille lelukitaran. 
Poika heiluttaa kitaraa ja riemastuu saades-
saan sen soimaan. 

“Kun lapsi leikkii ja touhuaa, hänellä herää 
myös ruokahalu. Ja kun hän syö hyvin, hän 
on onnellinen. Ja kun hän on onnellinen, 
hän myös haluaa leikkiä ja liikkua. Minusta 
leikkiminen on lapselle todella tärkeää”, 
Fatimatou selittää. 

Fatimatou uskaltaa jo ajatella tulevaisuutta. 
“Toivon, että Sidiahmed pysyy terveenä”, 
hän sanoo ja seuraa katseellaan lattialla 
ryömivää poikaansa. “Haluan, että hän 
pääsee kouluun. Toivon, että hän menestyy 
ja että hänestä tulee hyvä mies.”

©UNICEF/Mauritania/2012/Kurzen
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KOTIMAAN OHJELMATYÖ 
Kun Suomen lapset tarvitsivat apua vuosina 1947–51, UNICEF toimitti sitä heille. 
Nykyään kotimaan ohjelmatyömme edistää lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Lapsen oikeuksien toteutumisessa on aukkoja myös Suomessa. Haasteitamme ovat erityisesti yhdenvertaisuus 
ja osallisuus. 

Osallisuudella tarkoitetaan lapsen oikeutta saada tietoa itselleen ymmärrettävällä tavalla ja vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että jokaisella lapsella on samat oikeudet kasvaa ja kehittyä 
turvallisessa, lasta arvostavassa ympäristössä. Yhdenvertaisuus sisältää syrjimättömyyden kiellon: yhtäkään lasta 
ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien takia.

UNICEFin tavoitteena on luoda pysyviä muutoksia yhteiskunnan rakenteissa ja ihmisten asenteissa. Teemme 
vaikuttamistyötä viranomaisten ja päättäjien parissa, jotta lait ja käytännöt sekä valtion varojen käyttö toimisivat 
lapsen parhaaksi. Pyrimme muuttamaan myös kansalaisten asenteita tiedottamalla ja kampanjoimalla lapsen 
oikeuksien puolesta.

Toteutamme lisäksi pilottihankkeita, joiden tarkoituksena on luoda lapsen oikeuksia edistäviä toimintamalleja.

Vuonna 2012 hankkeitamme olivat:

-
nan kaupunki. Laajennamme hanketta vuoden 2014 alusta.

sopivaa tapaa opettaa lapsen oikeuksia toiminnallisin opetusmetodein. 

Lisätietoja osoitteesta: www.unicef.fi/tyomme_suomessa

Vuonna 2012 kiinnitimme erityistä 
huomiota kouluhyvinvointiin, jota YK:n 
lapsen oikeuksien komitea on kehotta-
nut Suomea tutkimaan.

Haastoimme opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittamaan tutkimuksen aiheesta 
ja koordinoimme sen toteutuksen ja 
julkaisun kansainvälisen lapsen oikeuk-
sien päivän alla järjestetyssä asiantunti-
jaseminaarissa.

Hyvä, paha koulu - kouluhyvinvointia 
hakemassa -tutkimus suosittelee, että 
oppilaiden osallistumisen tapoja on 
kehitettävä ja opetuksen menetelmiä 
ja sisältöjä kehitettävä niin, että op-
piminen tuottaa iloa ja onnistumisen 
kokemuksia jokaiselle oppilaalle. 

Myös vuosittainen Lapsen oikeuksien 
vaikuttaja -tunnustuksemme myön-
nettiin kouluhyvinvointia edistäneelle 
taholle. Asiantuntijoista koostuva nimi-
tyskomitea valitsi tunnustuksen saajaksi 
maamme kaikki koulunkäynninohjaajat 
ja -avustajat.

Tunnustuksen ammattikunnan edusta-
jille luovutti suojelijamme, tasavallan 
presidentin puoliso Jenni Haukio.

© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä
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JOKAISELLA LAPSELLA JA NUORELLA 
ON OIKEUS SYRJIMÄTTÖMYYTEEN

”Nyt kun olen nähnyt teitä täällä 
koulullamme useita kertoja, huomaan 
ajattelevani romaneista eri tavalla. Kun 
eilen näin kaupassa romaninaisen, en 
nähnyt samettikasaa. Näin naisen.” 
Tällaista palautetta antoi eräs koulun 
työntekijä maaliskuussa 2012 alka-
neesta hankkeestamme.  

Romaninuorten kouluvierailut -hank-
keessa romanitaustaiset kouluvierailijat 
käyvät kouluissa kertomassa, millaista 
on elää romanina Suomessa ja mil-
laisia tapoja romanikulttuuriin kuuluu. 
Hanke lisää tietoisuutta romanikulttuu-
rista ja vähentää näin ennakkoluuloja 
ja syrjintää. Samalla nuoret hanketyön-
tekijät voimaantuvat koulutuksen ja 
säännöllisen työnohjauksen kautta. 

Kuvassa Tamara Lindgren vierailee 
Kulosaaren yhteiskoulussa maaliskuus-
sa 2013. Romanikouluvierailujen lisäksi 
järjestimme vuonna 2012 UNICEF-luen-
toja noin 6 000 oppilaalle ja tiivistimme 
yhteyksiä opettajankoulutuslaitoksiin ja 
opettajiin.

©UNICEF/ 2013 / Martti Penttilä

© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä





© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä

NÄIN VARAT KERÄTTIIN
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Toimintamme perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Olemme yksi Suomen  
johtavista varainhankintaa tekevistä organisaatioista.

Suomalaiset kuuluivat maailman ahkerimpiin UNICEF-lahjoittajiin. Sydämellinen 
kiitos – saitte aikaan pysyviä muutoksia lapsille kaikkialla maailmassa.

Vuonna 2012 keräsimme

18,5 milj. euroa

VARAINHANKINTA*

SUOMALAISTEN TUKI UNICEFILLEVARAINHANKINNAN KEHITYS

6 %
UNICEF-
TUOTTEIDEN 
MYYNTI

85 % LAHJOITUKSET 
YKSITYISHENKILÖILTÄ**

9 % YRITYS-
YHTEISTYÖ

*Lisäksi ulkoministeriö sekä opetus- ja kulttuuri-
ministeriö tukivat kotimaantyötä 242 000 eurolla.

**Kuukausilahjoitukset 58 %, koulukampanjat 7 %,
Jano-keräys 1 %, muut 9 %

KULUJEN OSUUS 
BRUTTOTUOTOSTA

77 % UNICEFIN 
TYÖHÖN***

23 %
KERÄYS JA 
HALLINTOKULUT**

**Sisältäen keräyskulut 14 %
***Kotimaan ohjelmatyöhön 6 %
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LUOTTAMUS ON TÄRKEIN  
TYÖKALUMME 
Varainhankinnan kenttä on muuttunut 
viime vuosina. Internet ja sosiaalinen 
media ovat luoneet uusia kansainvälisiä 
kampanjoinnin muotoja ja varainkeruuta 
harjoittavien tahojen määrä on kasvanut.

Vakiintuneiden, vastuullisesti toimivien 
järjestöjen on tärkeää tehdä yhteistyötä, 
jotta lahjoittajat voivat jatkossakin olla 
varmoja avun perille menosta ja toimin-
nan eettisyydestä. Tähän pyritään muun 
muassa yhtenäistämällä toimintatapoja 
ja korostamalla raportoinnin läpinäky-
vyyttä. 

Suomen UNICEFin kuluprosentti vuonna 
2012 oli 23. Tämä tarkoittaa, että jokai-
sesta keräämästämme eurosta 77 senttiä 
käytettiin UNICEFin ohjelmatyöhön 
maailman lasten hyväksi.* 

Suomen UNICEFin tilit tarkastaa Price-
WaterhouseCoopers. Myös kansainvä-
lisen UNICEFin tilit tarkastetaan ulko-
puolisilla tahoilla ja niin tilinpäätökset 
kuin toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat 
arvioinnit ovat julkisia. 

Lisätietoja osoitteesta 
www.unicef.fi/tietoa-taloudesta

*) Bruttotuottoon ei lasketa Suomen 
ulkoministeriön tukea kansainväliselle 
UNICEFille. Vuonna 2012 sen suuruus 
oli noin 32 miljoonaa euroa. 

© UNICEF/BANA2012-01759/Ahsan Khan
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LAHJOITUKSET YKSITYISHENKILÖILTÄ
Ylivoimaisesti suurin osa keräämistämme varoista tulee yksityishenkilöiltä. Vuosi 2012 
osoitti, että maailman lapset ovat suomalaisten sydämissä myös taloudellisesti epä-
varmoina aikoina.  

KUUKAUSILAHJOITUKSET  
Liki 60 % kaikista vuonna 2012 keräämistämme varoista oli peräisin kuukausilahjoituksista. Vuoden lopussa kuukau-
silahjoittajia oli 77 300, eli 1,4 % suomalaisista. Kuukausilahjoitus on kustannustehokkain tapa lahjoittaa UNICEFin 
työhön. 

Uusia kuukausilahjoittajia saatiin erityisesti televisio-ohjelmien innoittamina, kun MTV3-kanava omisti yhden 
jakson suosituimmista viihdeohjelmistaan – Putouksesta ja Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmasta – UNICEFille. Toinen 
tärkeä kuukausilahjoittajien rekrytointikeino oli katumarkkinointi, eli feissaus. 

JANO-VIIKOT  
UNICEFin jokakeväinen tempaus kertalahjoitusten keräämiseksi maailman lapsille on nimeltään Jano. Vapun alla 
vietetyillä Jano-viikoilla kerättiin yhteensä 230 0000 euroa Sahelin alueen kuivuuskriisin helpottamiseksi Afrikas-
sa. Janokeräykseen kuului lipaskeräys, jonka toteuttivat 38 UNICEF-vapaaehtoisryhmää, sekä ravintolakeräys. Nyt 
neljättä kertaa järjestettyyn ravintolakeräykseen osallistui yli 400 ruokaravintolaa ja kahvilaa yhdessä asiakkaidensa 
kanssa.  

KOULUKAMPANJAT  
Koulukampanjamme, UNICEF-kävely ja Päivätyökeräys tarjoavat lapsille ja nuorille konkreettisen tavan osallistua 
maailman lasten auttamiseen ja opettajille toiminnallista materiaalia kansainvälisyyskasvatukseen. 

Vuonna 2012 koululaiset keräsivät varoja Schools for Africa -kampanjalle, joka auttaa lapset kouluun yhdessätoista 
Afrikan köyhimmässä maassa. 

Koulukampanjoihin osallistui lähes 1000 koulua ja 200 000 oppilasta – noin kolmasosa maamme peruskouluista 
ja lukioista. Tuotto oli 1,2 miljoonaa euroa. Summa on niin suuri, että se riittää esimeriksi Mosambikissa 120 000 
lapsen koulunkäyntiin vuoden ajaksi.  

MUUT TAVAT LAHJOITTAA  
Suuri määrä suomalaisia tekee säännöllisesti kertalahjoituksia UNICEFille. Maailman lapsia voi muistaa myös 
testamentilla. Lisäksi vuosittain valittava UNICEF-kaupunki tarjoaa lukuisia tapoja osallistua.  Vuoden 2012 UNICEF-
kaupunki oli Hämeenlinna. Vuonna 2012 saimme myös merkittäviä suurlahjoituksia.

”Täällä Suomessa koulunkäyntiä pidetään 
ikävänä velvollisuutena; jossakin muu-
alla se on kaivattu etuoikeus. Jo pienellä 
kuukausisummalla voi mahdollistaa tuon 
unelman täyttymisen usealle lapselle 
jossakin päin maailmaa. Miksipä en siis 
olisi kuukausilahjoittaja?”

Kuukausilahjoittaja 
Anna-Maija Saikku
rehtori, Vesanto

Anna-Maija on ollut kuukausilahjoittaja 
vuodesta 2003, jolloin 6-vuotias tytär 
innosti hänet lähtemään mukaan.
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© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman, Martti Penttilä ja paikallisryhmät
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”Osallistuminen Jano-viikoille on erittäin 
vaivatonta sekä ravintolan henkilö-
kunnalle että asiakkaille.  Sellaista 
ravintolaa ei varmasti olekaan, joka ei 
voisi muutamana viikkona vuodessa 
osallistua näin hyvään asiaan. Positiivi-
sella kannustuksella pääsimme hyvään 
tulokseen.”

Ravintolajohtaja 
Mikko Virtanen
Ravintola Kappeli, Helsinki

Kappeli oli Jano-viikoilla 
eniten varoja kerännyt 
ravintola.

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman



29

”Tavoitteeni oli kerätä enemmän rahaa 
kuin viime vuonna, ja että saisin rahat 
neljään kaivoon... Kun sponsorit 
kuulivat, miten paljon olin juossut, niin 
jotkut maksoivat jopa enemmän kuin 
mitä olivat luvanneet, koska juttu oli 
heistä niin hieno.” 

Koulukävelijä 
Elmeri Leinonen
Mutalan koulun kuudes luokka, Ylöjärvi

Elmeri taittoi kävelypäivänä 21 kilo-
metriä ja keräsi yli 2 300 euroa Afrikan 
lasten koulunkäynnin hyväksi. Sum-
malla saadaan esimerkiksi kuusi kaivoa. 
Elmerin sponsoreina toimi 52 yksityis-
henkilöä ja yritystä. Vuoden 2012 kou-
lukohtaisen kävelymestarikisan voitti 
Selänpään koulu Kouvolasta.

©Hemmo Leinonen

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman
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”Perheeni lapset ja lapsenlapset ovat jo 
saaneet lottovoiton syntymällä hyvin-
vointiyhteiskuntaan. Suuri osa maailman 
lapsista ei ole yhtä onnekkaita. Siksi tuen 
UNICEFia, joka tekee korkealuokkaista 
työtä heikoimmassa asemassa olevien 
lasten auttamiseksi. Elämme globaalissa 
maailmassa ja koen, että testamenttini 
avulla rakennan parempaa maailmaa 
paitsi hätää kärsiville tuntemattomille 
lapsille, myös meidän lapsenlapsil-
lemme. Saituus on ihmisyyden pahin 
vihollinen.”

Monica Lindgren
eläkkeellä oleva ravintolapäällikkö, 
Raasepori

Monica on muistanut UNICEFia testa-
mentissaan, jonka hän teki vuonna 2007.
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”Ostan UNICEF-tuotteita, koska varat 
menevät hyvään tarkoitukseen.”

Suvi Huotari
UNICEF-tuotteen ostaja, Helsinki

Suvi osti UNICEF-tuotteita joululahjaksi 
Helsingin Stockmannin myyntipisteestä 
joulukuussa 2012. Tuotemyynti toteutet-
tiin UNICEF-paikallisryhmien kanssa. Li-
säksi tuotteita myytiin verkkokaupassa.

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman

© UNICEF / 2012 / Eemu Hellman

TUOTEMYYNTI
Monen tukijamme ensimmäinen muis-
tikuva meistä on postin tuoma UNICEF-
kortti. Vuonna 2012 tuotemyynnissämme 
puhalsivat uudet tuulet.

Kun Suomen UNICEF-yhdistys perustet-
tiin vuonna 1967, toiminnan kulmakivi 
oli UNICEF-korttien ja UNICEF-tuotteiden 
myynti. Kansainvälisten tuotteiden myyn-
tiin liittyvät kulut ovat kuitenkin kasvaneet 
niin suuriksi, että myynti päätettiin lopet-
taa vuoteen 2012. 

Kokonaan myynti ei silti lakkaa. Kehitäm-
me uutta mallia, joka perustuisi suo-
malaisille tuotteille. Tätä silmällä pitäen 
syvensimme jo aiemmin alkanutta yhteis-
työtämme Paletti Oy:n kanssa. 

Myös UNICEF-vapaaehtoisten käsityönä 
tekemien Anna ja Toivo -nukkien valmis-
tus ja myynti jatkuu normaalisti.
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YRITYSYHTEISTYÖ

“Meistä H&M:laisista on hienoa, että 
voimme tukea UNICEFin arvokasta työtä 
ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuu-
den auttaa maailman lapsia lahjoittamal-
la UNICEFille myymälöissämme. Upe-
asta tuloksesta saamme luonnollisesti 
kiittää asiakkaitamme, jotka osallistuivat 
kampanjoihimme sankoin joukoin.”

Marika Pyykkö
H&M Suomen maapäällikkö

Vuonna 2012 Suomen H&M-myymä-
löissä järjestettiin kaksi Euro UNICEFille? 
-kampanjaa. Niillä kerättiin lähes 200 000 
euroa UNICEFin työhön.

© H&M

© H&M 

Suomessa toimivat yritykset tukivat vuonna 2012 UNICEFia suuremmalla summalla kuin koskaan aikaisemmin. 
Myös yhteistyön sisältö syveni. 

UNICEF on tehnyt yhteistyötä liike-elämän kanssa vuosikymmenten ajan. Lasten hyväksi toimiminen auttaa 
rakentamaan vahvoja, koulutettuja yhteiskuntia, jotka ovat elintärkeitä vakaalle ja kestävälle liiketoimintaympä-
ristölle. 

Tarjoamme monta tapaa olla mukana. Yritys voi esimerkiksi tukea lastenrahastoa kertalahjoituksin tai kuukausi-
lahjoittajana. Vuonna 2012 yritykset osallistuivat ahkerasti myös Joku järki -joulukampanjaamme, jossa liikelah-
joista tarpeekseen saaneet yritykset ilahduttivat sidosryhmiään auttamalla maailman lapsia. 

Niiden, jotka ovat valmiita sitoutumaan mittavaan tukeen maailman lapsille, kannattaa pohtia yrityskumppa-
nuutta. Yrityskumppanuus on pitkäjännitteistä ja syvällistä yhteistyötä, jossa yhdistyvät maailman lasten etu ja 
vastuullisten yritysten liiketoiminta. Yrityskumppanimme kunnioittavat lapsen oikeuksia ja kantavat vastuunsa 
yrityskansalaisina. 

Vuonna 2012 yhteistyömme Nokian kanssa laajeni maailmanlaajuiseksi. Sopimus on esimerkki uudenlaisesta 
ajattelusta, jossa yhteistyö kumpuaa yrityksen ydinliiketoiminnasta. Nokia-yhteistyötä toteutetaan kahdessa 
Voices of Youth -hankkeessa, jotka toimivat Keniassa, Etelä-Afrikassa ja Sambiassa. Hankkeet edistävät nuorten 
digitaalista lukutaitoa ja opettavat nuoria käyttämään digitaalisia palveluja turvallisesti ja hyödyllisesti. 

Otimme merkittäviä askeleita myös uusien toimintatapojen kehittämisessä. Teetimme tutkimuksen järjestöjen ja 
suuryritysten välisestä yhteistyöstä ja aloitimme kansallisen dialogin liiketoimintaa ohjaavista lapsenoikeusperi-
aatteista. 

Vuonna 2012 merkittävimmät yrityskumppanimme olivat: Amway Scandinavia, Asianajotoimisto Hannes 
Snellman Oy, buy aid Finland Oy, Dramaforum Oy, Eva Ahlströmin säätiö, Finnair Oyj, Hennes & Mauritz Oy, 
IKEA Oy, Lindström Oy, MTV Oy, Nokia Oyj, Pohjantähti Oy. Lisäksi Ruokakesko Oy oli mukana UNICEFin ja 
Procter & Gamblen yhteistyökampanjassa.

Lisätietoja osoitteesta www.unicef.fi/yritykset.
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UUTTA YRITYSTEN TUEKSI:  
LIIKETOIMINTAA OHJAAVAT  
LAPSENOIKEUSPERIAATTEET
Yritykset voivat parantaa lasten asemaa 
lukuisin keinoin. Uskomme, että monet 
olisivat valmiita tekemään nykyistä 
enemmän, jos tietäisivät mitä tehdä 
ja kuinka. 

Tätä varten syntyi UNICEFin, YK:n 
Global Compactin ja Pelastakaa Lapset 
-järjestön yhteinen kansainvälinen aloi-
te Children’s Rights and Business Prin-
ciples. Lanseerasimme sen Suomessa 
lokakuussa 2012 nimellä Liiketoimintaa 
ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet. 

Aloite sisältää kymmenen periaatetta, 
joilla autamme yrityksiä tunnistamaan 
kaikki toimintansa osa-alueet, joilla 
ne voivat luoda pysyviä parannuksia 
lasten elämään. Tällaisia ovat esimer-
kiksi nuorten työntekijöiden ja lasten 
vanhempien työolot, ympäristöasiat, 
mainonta sekä se, millaisia tuotteita ja 
palveluja tuotetaan.

Yrityksen toimintaedellytykset ovat 
aina paremmat ympäristössä, jossa 
se koetaan vastuulliseksi toimijaksi. 
Lapset ovat yritysten tulevia asiakkai-
ta ja työntekijöitä. Osasta tulee myös 
päättäjiä, joilla on vaikutusta yritysten 
toimintaympäristöön tulevaisuudessa.

© Children's Radio Foundation/2012/Lerato Maduna





© UNICEF/INDA2011-00395/Vishwanathan

INNOSTAVAA VAPAAEHTOISUUTTA



© UNICEF/NYHQ2012-1427/Sokol
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TEKEMISEN ILOA
Vapaaehtoistyö on merkittävä osa toimintaamme. Vapaaehtoisia ovat niin tavalliset 
ihmiset kuin työssämme eri tavoin mukana olevat julkisuuden henkilöt. 

Suomessa on lähes 2000 UNICEF-vapaaehtoista ja yli neljäkymmentä vapaaehtoisten paikallisryhmää. Vapaa-
ehtoiset toimivat lasten puolesta monin eri tavoin. Vuonna 2012 he keräsivät yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa 
UNICEFin työhön.

Vapaaehtoisten perinteiset syyspäivät järjestettiin Hämeenlinnassa. Ne keräsivät lähes 150 osallistujaa oppi-
maan UNICEFin työstä. ”Harvoin olen ollut koulutuksessa, jossa on näin kattavasti laadukkaita luennoitsijoita. 

-
koon on ihana kuulua”, eräs osallistuja hehkutti palautelomakkeessa.

Marraskuussa neljä vapaaehtoisten edustajaa eri puolilta Suomea kävi tutustumassa UNICEFin työhön Nepalis-
sa. Yksi heistä, porilainen Maria Väkiparta summasi matkan annin blogissaan näin: ”UNICEFilla on jalat savessa, 
mutta myös paikka neuvottelupöydissä, joissa päätöksiä tehdään. Tämä takaa työn tuloksellisuuden.”

Vapaaehtoisia ovat myös vuonna 2012 suojelijoinamme toimineet tasavallan presidenttien puolisot Pentti Arajär-
vi ja Jenni Haukio, UNICEFin hyvän tahdon lähettiläät, sekä kaikki hallituksemme jäsenet. 

”Uskon saavani muutaman lapsen kas-
voille aidon hymyn, kun lapsen ei tarvit-
sekaan aamulla lähteä hakemaan vettä 
perheelle kilometrien päästä, vaan hän 
pääsee kouluun.”

Leena Kemppi 
UNICEF-vapaaehtoinen, Lahti

Terveydenhuollon opettajana työsken-
televä Leena on ollut UNICEF-vapaaeh-
toinen vuodesta 2005. Hän on Lahden 
paikallisryhmän puheenjohtaja.

© UNICEF / 2012 / Petteri Numminen
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HYVÄN TAHDON LÄHETTILÄÄT
Hyvän tahdon lähettiläät tuovat 
maailman lasten asialle näkyvyyttä, 
ja innostavat lähtemään mukaan 
UNICEFin työhön. He lahjoittavat 
niin aikaansa kuin ammattitaitonsa 
edistääkseen lapsen oikeuksien 
toteutumista ympäri maailmaa.

Suomen UNICEFilla on 13 hyvän 
tahdon lähettilästä, joista ensimmäiset 
nimitettiin vuonna 1986. 

Kuvassa vasemmalta oikealle: 

Kuvasta puuttuvat:
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”Olen otettu ja kiitollinen uudesta 
tehtävästäni UNICEFin hyvän tahdon 
lähettiläänä. Haluan innostaa ihmisiä 
lähtemään mukaan pitkäjännitteiseen 
kehitysyhteistyöhön. Auttamalla kehitys-
maiden lapsia luodaan parempi tulevai-
suus meille kaikille.”

Iina Kuustonen 
hyvän tahdon lähettiläs 
Helsinki

Iina Kuustonen nimitettiin hyvän tahdon 
lähettilääksi toukokuussa 2012. Ennen 
nimitystä hän vieraili Vietnamissa tutus-
tumassa UNICEFin työhön.

© UNICEF / 2012 / Martti Penttilä

 © UNICEF/Viet Nam/2011/Blewett



© UNICEF/NYHQ2012-1850/Bindra
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UNICEFIN RAKENNE 
KANSAINVÄLISEN UNICEFIN RAKENNE

SUOMEN UNICEFIN RAKENNE 31.12.2012
JÄSENET

YLEISKOKOUS

HALLITUS

Antti Heikinheimo pj.

PÄÄSIHTEERI

Marja-Riitta Ketola

VARAINHANKINTA

Liisa Susiluoto

VAIKUTTAMINEN

Inka Hetemäki

VIESTINTÄ

Jussi Kivipuro

TUKIPALVELUT

Tarja Valtakari

JOHDON ASSISTENTTI

Marja Koli-Nikander 

JOHTOKUNTA* VALTIOT

KOMITEOIDEN YHTEISELIN**

VARAPÄÄJOHTAJAT (3)

MAATOIMISTOT (127)

ja kumppanuudet (PFP)

kumppanuudet

KANSALLISET KOMITEAT (36)

YRITYSVARAINHANKINTA

Tom Selänniemi J
O

H
T

O
R

Y
H

M
Ä

PÄÄJOHTAJA

ALUETOIMISTOT (7)

* UNICEFin kansainvälinen johtokunta,  
36 valtiota edustettuna rotaatio-periaatteella

**Kansallisten komiteoiden valitsema 
toimikunta (Standing Group), jonka 
puheenjohtajalla puheoikeus UNICEFin 
johtokunnassa.

UNICEF on YK:n erityisjärjestö. Sen 
työtä ohjaa jäsenmaiden hallitusten 
edustajista vuorotteluperusteella 
koottu 36-jäseninen johtokunta.

UNICEFin pääkonttori on New Yorkissa. 
Sieltä hallinnoidaan seitsemää aluetoi-
mistoa ja 127 maatoimistoa. Aluetoi-
mistot ohjaavat maatoimistojen työtä.

Suomen UNICEF on yksi UNICEFin 
kansallisista komiteoista. Niitä on 36 
ja ne toimivat UNICEFin valtuuttamina 
teollisuusmaissa. Niiden tehtävä on 
hankkia varoja UNICEFille ja edistää 
lapsen oikeuksien toteutumista 
omissa maissaan. Komiteoiden työtä 
ohjaa ja tukee Genevessä toimiva 
Private Fundraising and Partnerships 
(PFP) -yksikkö. 

Yhdessä kansalliset komiteat keräävät 
kolmanneksen kansainvälisen UNICEFin 
varoista.

Suomen UNICEF toimii rekisteröitynä 
yhdistyksenä ja se on perustettu 
vuonna 1967. 



HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
JA TILINPÄÄTÖS
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos 2012
Yhdistyksen kokonaistuotto 2012 oli 19,1 milj. euroa, mikä on 1,8 % vähem-
män kuin edellisenä vuonna (19,4 milj. euroa1). Hätäavun määrä vaikuttaa 
olennaisesti kokonaistuoton vuosittaiseen vaihteluun. Vuonna 2012 hätä-
avun osuus kokonaistuotosta oli 4,3 % (0,8 milj euroa), kun vastaava luku 
2011 oli 9,3 % (1,8 milj. euroa).

Vastikkeettoman varainhankinnan osuus vuoden 2012 kokonaistuotosta 
oli 91,5 %. (89,4 %). Myynnin osuus oli 5,5 % (5,9 %). Tiedotus- ja vaikutta-
mismäärärahojen ja tukien osuus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 1,9 % 
kokonaistuotosta (1,0 %).

Tilitykset pääjärjestölle ovat 13,1 milj. euroa, mikä on 6,9 % vähemmän 
kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (14,1 milj. euroa). Laskua aiheutti-
vat edellisvuotta pienempi hätäapu sekä se, että Suomen UNICEF ry päätti 
luopua pääjärjestön markkinointituesta. Markkinointituesta luopumisen 
vaikutus oli 3 %. 

Tilityksistä 69 % kohdistui lastenrahastoon, 19 % Suomen UNICEFin 
omiin ohjelmiin, 12 % kansainvälisiin teemaohjelmiin. Hätäapuun ohjattiin  
4,3 % tilityksistä (11,7 %).

Tilitykset Suomen UNICEFin omiin ohjelmiin sisälsivät kaksi uutta Afrik-
kaan sijoittuvaa hanketta.

VARAINHANKINTA
Tuotemyynti
UNICEFin korttien ja tuotteiden myynti toteutettiin suunnitellusti paikallis-
ryhmien ja Stockmannin myyntipisteissä, verkkokaupassa ja postimyynnis-
sä. Myynnin tuotot laskivat 8,9 % mutta kululeikkauksista johtuen nettotuot-
to kasvoi lähes 16 %. 

2012 oli nykymuotoisen kansainvälisten UNICEF-tuotteiden tuotemyyn-
nin viimeinen vuosi Suomessa. Hallitus päätti lopettaa tuotemyynnin 
siihen liittyvien kulujen kasvamisen vuoksi.   Päätös perustui tuotemyynnin 
kokonaisuudesta tehtyyn arvioon. Myynnin kulujen nousu ja ohjelmatyö-
hön tilitettävän tuloksen lasku oli tunnistettu riskeiksi vuosille 2012–2014 
laaditussa kolmivuotissuunnitelmassa ja riski toteutui jo 2012, kun myyntiin 
kansainvälisesti kohdistetut kulut nousivat huolestuttavasti. 

Paletti Oy:n royalty-yhteistyönä tuottamien korttien, kalentereiden ja ad-
ressien myynti marketeissa, posteissa ja tavarataloissa jatkui suunnitellusti. 
Tuotto laski 4,6 % edellisvuodesta. 

Yksityis- ja yhteisövarainhankinta
Kuukausilahjoitusohjelman tuotto oli 10,8 milj. euroa. Summa ylitti budjetin 
ja myös kuukausilahjoittajien määrä oli tavoiteltua korkeampi – vuoden 
lopussa 77 300. Ohjelman tuotto on jo 58 % varainhankinnan kokonais-
tuotosta. 

Katumarkkinointi oli edelleen tärkeä kuukausilahjoittajien rekrytointikei-
no. Rekrytointiin avautui lisämahdollisuus, kun saimme MTV3-kanavalla 
onnistuneesti toteutetun UNICEF-Putouksen lisäksi UNICEF Tanssii tähtien 
kanssa -ohjelman, joka toteutettiin suuren suosion saaneen ohjelmasarjan 
päätteeksi. Televisio olikin vuonna 2012 ensimmäistä kertaa suurin uusien 
kuukausilahjoittajien hankintakanava. 

Kuukausilahjoitusohjelman markkinointiin oli budjetoitu UNICEFin 
investointitukea. Päätimme läpinäkyvyyden takaamiseksi kuitenkin toteut-
taa ohjelman ilman investointitukea. Tämä nostaa varainhankinnan kuluja 
tilinpäätöksessä. 

Kertalahjoitusohjelma, Jano-kampanja ja Pehmeä paketti toteutuivat 
suunnitellusti. 

Koulukampanjoiden ja testamenttiohjelman tuotot jäivät merkittävästi 
budjetoidusta, mutta saimme ilahduttavasti spontaaneja lahjoituksia suur-
lahjoittajilta.

UNICEF-arpajaiset toteutettiin Tavara-arpa ry:n kanssa.
Järjestöjen ja YLEn yhteistyönä toteutettu Nenäpäivä tuotti budjetoitua 

ennakoitua vähemmän, mutta toi julkisuutta UNICEFin työlle mm. kenttäin-
serttien kautta. 

Poliisihallitus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus myönsivät yhdistyksel-
le hakemuksesta keräysluvan vuosille 2013–2014.

Yritysvarainhankinta
Lanseerasimme lokakuussa Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaat-
teet2 suomalaiselle liike-elämälle. Periaatteet rohkaisevat kaikkia yrityksiä 
arvioimaan toimintansa vaikutuksia lapsiin ja ryhtymään toimiin muutok-
sen saavuttamiseksi. Ne on kehitetty kansainvälisellä tasolla yhdessä UN 
Global Compact -ohjelman ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa ja myös 
Suomen-lanseeraus tehtiin yhdessä näiden toimijoiden kanssa. 

Yritysvarainhankinnan tulos vahvistui 41 % edelliseen vuoteen nähden. 
Spontaanit lahjoitukset ja PK-yrityksille suunnattu kampanjointi tuottivat 
lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, hätäapu pois lukien. Pitkäjän-
nitteiseen yhteistyöhön perustuvien kumppanuuksien tuotto kasvoi 66 %.

1 Kaikki suluissa olevat luvut viittaavat vuoteen 2011.
2 Children’s Rights and Business Principles lanseerattiin maailmanlaajuisesti keväällä 2012.
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Vuonna 2012 solmittiin Suomen UNICEFin ensimmäinen globaalikumppa-
nuussopimus. Tämä sopimus tehtiin Nokia Oyj:n kanssa. Muut tärkeät 
yrityskumppanit olivat Hennes & Mauritz Oy, Finnair Oyj, Eva Ahlströmin 
säätiö, 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.  

Yrityskumppaneiden ohella noin 500 yritystä tuki vuoden aikana 
UNICEFin työtä kertalahjoituksin. UNICEFin kuukausilahjoittajina toimii 
niin ikään noin 500 yritystä. 

Muut tulonlähteet
UNICEFin maanlaajuisen vapaaehtoisverkoston tehtävänä oli tuoda pai-
kallista näkyvyyttä ja kerätä varoja UNICEFin työlle. Paikallisryhmiä oli yli 
neljälläkymmenellä paikkakunnalla ja lähes 2000 vapaaehtoista oli mukana 
toiminnassa.

Paikallisryhmät ja muut vapaaehtoiset keräsivät vuonna 2012 yhteensä 
870 000 euroa. Varat kerättiin mm. Jano-kampanjan hyväksi tehdyistä lipas-
keräyksistä, UNICEF-tuotteiden myynnistä sekä vapaaehtoisten käsityönä 
tekemien Anna ja Toivo -nukkien myynnistä. 

Vuoden 2012 UNICEF-kaupunki oli Hämeenlinna. Kaupunkivuosi saavutti 
keräystavoitteensa. Toiminta jalkautui erityisen hyvin kouluihin ja nuoriso-
toimeen.

Kansallisen tason yhteistyö Suomen Uimaliiton kanssa päätettiin yhtei-
sestä sopimuksesta. 

KOTIMAANTOIMINTA
Kotimaantoiminta jakautuu vaikuttamistyöhön, hankkeisiin ja viestintään. 
Kotimaantyön toteuttamiseen saimme tukea Ulkoministeriöltä ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä yhteensä 242 000 euroa.

Vaikuttamistyö
Jatkoimme lapsen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämistä suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Vaikuttamistyömme tähtää niin Suomessa asuvan 
lapsen kuin kehitysmaassa asuvan lapsen oikeuksien edistämiseen. 

Vuoden 2012 lapsen oikeuksien päivän teemaksi nostimme kouluhy-
vinvoinnin. Teetimme suomalaislasten kouluhyvinvoinnista kokoomatutki-
muksen YK:n lapsen oikeuksien komitean suositusten mukaisesti. Lisäksi 
jokavuotinen Lapsen oikeuksien vaikuttaja  tunnustus myönnettiin maamme 
kaikille koulunkäynninohjaajille ja -avustajille. Tällä ammattikunnalla on mer-
kittävä rooli kouluhyvinvoinnin tukijana. 

Hankkeet
Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF kehittää kaksivuotisessa pilotti-
projektissa (2012–2013) kansainväliseen Child Friendly City -malliin pohjau-
tuvan Lapsiystävällinen kunta  mallin, joka sopii suomalaisiin kuntiin. Mallin 
tavoitteena on lapsen oikeuksien valtavirtaistaminen kunnallishallinnossa 
ja kunnan toiminnassa, sekä lapsen nostaminen keskiöön oikeudellisena 
subjektina ja kuntakansalaisena. Pilottihankkeessa kumppanina on Hämeen-
linnan kaupunki. Tavoitteemme on saattaa malli kaikkien suomalaisten kunti-
en ulottuville. 

Lapsen oikeudet toiminnallisesti! -hanke. Koordinoimme elokuussa 
käynnistynyttä valtakunnallista järjestöyhteistyöhanketta, jonka tavoittee-
na on tiedottaa lapsen oikeuksista laadukkaasti ja osallistavasti. Samalla 
kehitetään malli, joka sopii lapsen oikeuksista tiedottamiseen laajemminkin 
Suomessa.

Romanikouluvierailut. Hanke alkoi keväällä 2012 ja sen tarkoitus on lisätä 
tietoisuutta romanikulttuurista peruskoululaisten ja toisen asteen opiske-
lijoiden keskuudessa ja vähentää näin ennakkoluuloja ja syrjintää. Lisäksi 
hanke voimaannuttaa siinä toimivia romaninuoria koulutuksen ja säännölli-
sen työnohjauksen kautta.

Yliopistoyhteistyö. Jatkoimme Aalto-yliopiston kanssa yhteistyötä, 
jossa kehitetään innovaatioita Ugandan maaseudulle. Innovaatiot tukevat 
UNICEFin ohjelmatyötä Ugandassa. Tavoitteena on luoda pysyviä parannuk-
sia ugandalaisten lasten elämään.

Viestintä
Vuonna 2011 perustetun viestintäyksikön tehtävät ja strategia määritettiin 
vuonna 2012. Tähän kuului vapaaehtoisuuden määrittely osaksi viestinnän 
vastuualuetta. Vapaaehtoistoiminto siirtyi viestintäyksikköön vuoden 2013 
alusta. 

Yksikkö aloitti viestinnän tuloksellisuuden mittaamisen reaaliaikaisin 
sähköisin työkaluin. Vuoden aikana UNICEF mainittiin mittaamissamme 
digitaalisissa mediakanavissa noin 1100 kertaa.
Ulkoisen viestinnän yhtenäistämisessä keskeisimmät hankkeet olivat asia-
kaslupauksen jalkauttaminen koko henkilökunnalle ja sähköisten uutiskirjei-
den kehitystyö. 

Hyvän tahdon lähettiläät osallistuivat Joku järki -yrityskampanjaan, 
koulukampanjaan, Jano-viikkoihin ja useisiin muihin tempauksiin UNICEFin 
hyväksi. Uudeksi lähettilääksi valittiin Iina Kuustonen, ja lähettiläitä on nyt 
kaikkiaan 13.
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HALLINTO
Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekisteröity yhdistys, jossa 
valtaa käyttävät henkilöjäsenet yleiskokouksen ja valitsemansa hallituksen 
kautta. Yhdistyksellä on yhteistyösopimus YK:n lastenrahasto UNICEFin 
kanssa, joka määrittelee hallinnon, taloudenhoidon ja raportoinnin periaat-
teet ja säätelee UNICEF-nimen ja logon käyttöä. Yhdistys raportoi UNICEFille 
neljännesvuosittain. Yhdistyksen suojelija vuonna 2012 oli tohtori Pentti 
Arajärvi ja rouva Jenni Haukio 26.5. alkaen. 

Vuosikokous ja jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 1 049 (vuoden 2011 lo-
pussa se oli 1 101). Järjestön ensisijainen tavoite on ollut kasvattaa sään-
nöllisten tukijoiden määrää, ei jäsenmäärää. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 23. toukokuuta Helsingissä. Kokous 
hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja 
antoi vastuuvapauden hallitukselle. 

Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Iris Länsilahti, Leena Karo sekä 
Anja Leino. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Merja Anis, Riitta Pollari 
sekä Tuulikki Siltanen. Muut hallituksen jäsenet vuonna 2012 olivat Antti 
Heikinheimo, Heikki Eskola, Ulla Rehell, Thomas Wilhelmsson, Mikael Knip, 
Teppo Rantanen sekä Kirsti Lintonen.

Hallitus
Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden hoitoa koskevista suunni-
telmista, linjauksista ja periaatteista, valvoo yhdistyksen toimintaa ja talout-
ta, päättää yhdistyksen omista temaattisista ja nimikko-ohjelmista sekä ka  -
tastrofiavusta ja varojen käytöstä niihin, sekä valvoo päätösten toimeenpanoa.

Toimintavuoden aikana hallitus työsti yhdistyksen hallituksen nimitys-
valiokunnan työjärjestystä ja sääntöuudistusta. Vuosikokouksessa hyväk-
syttiin uudistetut säännöt, jotka sisältävät myös nimitysvaliokuntaa koske -
vat säännöt. Hallitus käsitteli yhdistyksen myynnin tilannetta ja päätti kolmi-
vuotisstrategiasta poiketen lopettaa UNICEF-tuotteiden ja -korttien myynnin 
2013 alusta alkaen kansainvälisen kannattavuuden heikkenemisen takia. Toi-
mintavuoden aikana hallitus käsitteli lisäksi sisäisen tarkastuksen raportin, 
UNICEFin hyvän hallintotavan periaatteet sekä riskikartoitukset. Yhdistyksen 
vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksestä yhdistyksen uusiksi kunniajäse-
niksi entisen pääsihteerin Pentti Kotoaron ja entisen puheenjohtajan vuori-
neuvos Matti Honkalan. 

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen kymmenestä jäsenestä 
kokouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan. Hallituksen jäsenille ei makset-
tu palkkioita. 

Hallitus toteutti jokavuotisen arvioinnin omasta sekä johdon toiminnasta. 
Arviointikriteereitä olivat 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 4,7 asteikolla 1–5. Arvioinnin vastausprosentti oli 60 %. 

Johto ja henkilöstö
Hallituksen päätösten toimeenpanosta vastaa yhdistyksen pääsihteeri apu-
naan johtavista toimihenkilöistä koottu johtoryhmä. Hänen päätehtävänsä 
on yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen, yhtey-
denpito tärkeimpiin sidosryhmiin, henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen, 
pääjärjestö UNICEFin ja yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen noudat-
taminen sekä toiminnan raportointi hallitukselle. Yhdistyksen pääsihteerinä 
toimii KTM Marja-Riitta Ketola. 

Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 47 vakinaista ja 
10 määräaikaista toimihenkilöä. Yhdistyksessä työskenteli vuoden aikana 
lisäksi 239 tuntityöntekijää katu- ja telemarkkinointitehtävissä. 

Yhdistyksen henkilöstökulut olivat 3 milj. euroa. Tämä merkitsi 14 % 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 

TILIKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT JA MUUTOKSET 
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
Toimintavuoden aikana uudistettiin yhdistyksen johtamisjärjestelmä ja 
keskeiset johtamisfoorumit sekä luotiin pohja uudelle, vuoden 2013 alusta 
toimeenpantavalle organisaatiouudistukselle. Tavoitteena on selkeyttää 
ja yhtenäistää johtamiskäytäntöjä ja esimiestyötä sekä parantaa liiketoi-
minnan strategioiden toteuttamista. Esimiestyötä tuettiin myös mittavalla 
esimiestyön ja projektiosaamisen koulutuksella.

Myös kommunikaatiojärjestelmä ja asiakaspalvelu uudistettiin ja asia-
kaspalvelun prosesseja kehitettiin.

Käynnissä olevista kehityshankkeista vaativin on varainhankinnan asia-
kasrekisterin uudistustyö. Työ aloitettiin vuonna 2012 ja se jatkuu vuonna 
2013. Uudistus vaatii merkittävää panosta paitsi yleishallinnolta, myös 
varainhankintayksiköltä.  

Asiakasrekisterin uudistus on välttämätön, sillä toimintaympäristömme 
muuttuu merkittävästi vuoden 2013 lopulla, kun kansallinen suoraveloitus 
päättyy uusien SEPA-säännösten myötä. Suoraveloitusmahdollisuuden 
loputtua kannustamme kuukausilahjoittajia maksamaan lahjoituksensa 
e-laskulla. Tämän vuoksi joudumme muuttamaan lahjoittajien asiakashoito-
prosessit ja prosesseihin liittyvät työkalut. Myös markkinointimateriaalit on 
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muutettava niin, että niissä puhutaan suoraveloituksen sijasta e-laskusta.
E-laskun lanseerauksen lisäksi meidän on myös varauduttava maksutapojen 
monipuolistumiseen ja tehtävä tähän liittyen merkittävää tuotekehittelyä.  
Kaiken kaikkiaan suoraveloituksen poistuminen merkitsee meille varautu-
mista kulujen kasvuun ja mahdolliseen tulosriskiin vuonna 2014.  

VASTUULLISUUS
WWF Suomi myönsi Suomen UNICEFille Green Office -sertifikaatin 4. elo-
kuuta 2010. Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma, jonka 
tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen ja kestävien kulutustapojen 
edistäminen. 

Toimistomme ympäristöindikaattoreiksi olemme valinneet paperin ja 
sähkön kulutuksen sekä lentomatkustuksen päästöt. Raportoidut kulutuslu-
vut osoittavat, että sähkön kulutus laski 2 % ja minimoimme sähkönkulutuk-
sesta aiheutuvan hiilijalanjäljen lähes kokonaan, sillä käyttämämme sähkö 
on tuotettu sataprosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä, vesi- ja tuuli-
voimalla. Paperin hiilijalanjälki sen sijaan kasvoi 25 % ja lentomatkustuksen 
12 %. Kokonaishiilijalanjälki kasvoi 5 %. 

Riskienhallinta
Suomen UNICEF ry:n riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymät riskien-
hallintaperiaatteet. Riskienhallintaperiaatteissa määritellään riskienhallin-
tapolitiikka ja tavoitteet, riskienhallintaprosessi sekä vastuut ja raportointi. 
Vastuu riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta on johtoryhmällä. 

Yhdistyksessä käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointimallia. 
Riskit jaotellaan strategisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin. Riskit priorisoi-
daan määrittämällä riskin vaikutuksen merkittävyys ja todennäköisyys  sekä 
arvioimalla riskin mahdollisen toteutumisen seurauksia. 

Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä
Merkittävimpinä liiketoiminnan riskeinä tunnistetaan varainhankintaan 
vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset, erityisesti suoraveloituksen 
loppuminen vuoden 2014 alussa. Myös yleinen taloudellinen taantuma voi 
heikentää toimintaedellytyksiä.

Vaikutukseltaan merkittävimpänä ja toimintaedellytysten säilymisen kan-
nalta olennaisimpana tunnistetaan maineeseen liittyvä riski. Tämä riski on 
luonteeltaan pysyvä, eikä – toisin kuin esimerkiksi e-laskuun siirtyminen – 
liity mihinkään ajankohtaiseen, ennakoitavissa olevaan tapahtumakulkuun. 

VUODEN 2012 JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Osana yhdistyksen johtamisjärjestelmän uudistamista tehtiin organisaatio-
muutoksia, joilla tähdättiin tehokkuuden ja kasvun varmistamiseen. 
Varainhankintayksikkö jaettiin vuoden 2013 alussa kahteen yksikköön, 
varainhankintaan ja yritysyhteistyöhön. Yritysyhteistyö keskittyy yrityksiin, 
varainhankinta yksityisasiakkaisiin. 

Varainhankinta jaettiin edelleen kahteen toimintoon. Toinen vastaa yksityis-
asiakkuuksien hoidosta ja asiakaspalvelusta ja toinen uusasiakashankinnasta 
ja katumarkkinoinnista. Asiakaspalvelu ja katumarkkinointi toimivat omina 
alatoimintoinaan. Lisäksi perustettiin kehittämispäällikön erityistehtävä.

Lisäksi varainhankinnasta erotettiin vapaaehtoistoiminta viestintäyksik-
köön ja koulukampanjasta toinen suunnittelija siirrettiin vaikuttamiseen. 
Yritysvarainhankinnan osalta uusi vuosi alkaa toimintaympäristössä jossa 
taloudellinen tilanne on haastava. Toisaalta syventyvät yhteistyömahdolli-
suudet yritysten ja järjestöjen välillä luovat uusia mahdollisuuksia.



Toteutunut Toteutunut
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

VARSINAINEN TOIMINTA

VARAINHANKINTA
Tuotemyynti

Tuotteet 907 306,75 999 195,92
Royaltit ja lisenssit 137 898,13 144 596,04
Tuotemyynnin lahjoitukset 5 520,10 9 183,91

Kokonaismyynti 1 050 724,98 1 152 975,87
Markkinointituki
Myynnin välittömät kulut -56 031,08 -134 764,11
Markkinointituki 19 744,00
Myynnin välilliset kulut -166 693,94 -322 979,82
Tuotemyynnin kokonaistuotto 827 999,96 714 975,94

Vastikkeeton varainhankinta

Yhteisövarainhankinta
Tuotot 1 839 324,82 2 077 000,58
Välittömät kulut -263 762,47 -186 694,60
Välilliset kulut -459 464,70 -489 889,04

Yhteisövarainhankinta yhteensä 1 116 097,65 1 400 416,94

Yksityisvarainhankinta
Tuotot 14 016 323,63 14 181 394,02

Markkinointituki 459 462,00
Välittömät kulut -2 054 600,65 -1 874 027,23
Välilliset kulut -844 866,54 -847 446,94
Muu varainhankinta yhteensä 11 116 856,44 11 919 381,85

Yritysvarainhankinta
Tuotot 1 627 793,80 1 154 368,64

Välittömät kulut -123 200,08 -52 260,03
Välilliset kulut -226 599,72 -118 385,14
Muu varainhankinta yhteensä 1 277 994,00 983 723,47

Vastikkeeton varainhankinta yhteensä 13 510 948,09 14 303 522,26

Yksiköiden yhteismarkkinointi, kulut -17 766,12 -9 307,42
Vastikkeeton varainhankinta yhteensä 13 493 181,97 14 294 214,84
VARAINHANKINNAN NETTOTUOTTO 14 321 181,93 15 009 190,78

Toteutunut Toteutunut
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

TILITYKSET
 Tuotemyynnin tilitys -741 422,00 -873 222,44
 Vastikkeettoman varainhankinnan tilitys -12 336 824,00 -13 187 800,00
KOKONAISTILITYS -13 078 246,00 -14 061 022,44

YHDISTYKSEN OSUUS 1 242 935,93 948 168,34

KOTIMAAN TOIMINTA 

Vaikuttaminen ja viestintä
Tiedotusmäärärahat ja hanketuet 244 149,86 82 183,00
Vaikuttamisen ja viestinnän kulut -259 786,11 -307 205,87
Vaikuttamisen ja viestinnän välilliset kulut -849 901,59 -485 332,11

Viestintä yhteensä -865 537,84 -710 354,98

YHDISTYSTOIMINTA

Hallinto
Henkilöstökulut -3 153 592,24 -2 743 014,05
Poistot -38 234,13 -25 398,72
Muut yleishallinnon kulut -857 504,33 -839 551,49

Yleishallinto yhteensä -4 049 330,70 -3 607 964,26
Allokoitu yksiköille 3 346 031,53 3 039 667,97
Allokoimattomat hallintokulut -703 299,17 -568 296,29

Jäsentuotot
Yhdistyksen jäsentuotot 19 816,00 20 439,00
Yhdistyksen jäsenkulut -3 427,14 -9 182,92

Yhdistyksen jäsentuotot yhteensä 16 388,86 11 256,08

Kulujäämä -309 512,22 -319 226,85

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 190 497,25 205 875,52
Yleisavustukset 119 022,00 113 354,00
Arvonalennus kiinteistöosakkeista
Satunnaiset tuotot ja kulut

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 7,03 2,67

TULOSLASKELMA



VASTAAVAA  31.12.2012 31.12.2011

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 63 565,02 14 226,85
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 23 698,89 14 820,70
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 8 333,33 8 333,33
PYSYVÄT VASTAAVAT 95 597,24 37 380,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 Pitkäaikaiset saamiset 270 000,00 360 000,00
 Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 280 236,26 265 713,57
Muut saamiset 2 811,00 4 643,87
Siirtosaamiset 979 784,37 822 500,83

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 9 700 000,00 10 900 000,00

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset 1 402 116,34 946 979,39

VAIHTUVAT VASTAAVAT 12 634 947,97 13 299 837,66

VASTAAVAA 12 730 545,21 13 337 218,54

VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011

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

Edellisten tilikausien ylijäämä 741,93 739,26
Tilikauden ylijäämä 7,03 2,67
OMA PÄÄOMA 1 446 800,58 1 446 793,55

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot 43 656,96 82 259,96
 Ostovelat 163 696,89 108 877,57
Velka Unicefille 10 673 402,98 11 296 060,56

  Muut velat 46 044,03 38 777,80
Siirtovelat 356 943,77 364 449,10

VIERAS PÄÄOMA 11 283 744,63 11 890 424,99

VASTATTAVAA 12 730 545,21 13 337 218,54

TASE
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

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

Käyttöomaisuus ja poistot
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aktivoidut investoinnit on 
poistettusuunnitelman mukaan tasapoistoina 3:n, 5:n tai 7 vuoden aikana. 

Vaihto-omaisuus
Yhdistyksellä ei ole vaihto-omaisuutta. Myyntituotteet ovat pääjärjestön omistamia ja valm-
istamia eivätkä sisälly taseeseen. Yhdistys on vakuuttanut myyntituotteet.

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

Avustukset
Ulkoasiainministeriöltä  sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu tiedotus- ja hanketuki 
on esitetty tuloslaskelmassa Vaikuttamis- ja viestintätoiminnan erässä “Tiedotusmäärära-
hat ja hanketuet”. Tiedotus- ja hanketukien käyttö on esitetty liitetiedoissa kohdassa 3.2  
Tiedotusmäärärahat ja hanketuet. Ulkoasianministeriön valtionavun yleisavustus on esitetty 
tuloslaskelmassa yhdistystoiminnan osiossa. 

Kulujen kohdistusperiaatteet
Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta “Hallinnon kulut” on kullekin toimin-
nanalalle kohdistettu yhteiskuluosuus toiminnanalan palkkojen suhteessa.

Kokonaistuotot ja -kulut
Tuotemyynnin tuottoihin sisältyy pääjärjestön korteista ja tuotteista saatujen tuottojen lisäksi 
omien kampanjatuotteiden tuotot sekä vastikkeettomien varainkeruutuotteiden tuotot. Vas-
tikkeettomaan varainhankintaan sisältyy yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä saatujen tuottojen 
lisäksi järjestöjen ja YlenHyvä Säätiön tuotto. 

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 - janimikko-ohjelmiin teh-
dään täysimääräisenä nettotuloksesta. Tilikauden tuloksesta tehtävä tilitys
on taseessa velkana Unicefille.  

Lähipiiriliiketoimet
Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia 

2. ULKOMAANRAHANMÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTOKURSSIT
Tilinpäätöspäivänä ei ollut ulkomaanrahamääräisiä saamisia tai velkoja.

3. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Kokonaistuotot ja -kulut 2012 2011
 Kokonaistuotot 

  Tuotemyynti 1 050 724,98 1 152 975,87
  Vastikkeeton varainhankinta 17 483 442,25 17 412 763,24
  Yhdistystoiminta 19 816,00 20 439,00
  Tiedotusmäärärahat ja vaikuttamistuki 363 171,86 195 537,00
  Tuki pääjärjestöltä 0,00 479 206,00
  Sijoitustoiminta 190 497,25 205 875,52
  Satunnaiset tuotot 
Tuotot yhteensä 19 107 652,34 19 466 796,63

2012 2011
 Kokonaiskulut 

  Tuotemyynti 222 725,02 457 743,93
  Vastikkeeton varainhankinta 3 990 260,28 3 578 010,40
  Tilitykset pääjärjestölle 13 078 246,00 14 061 022,44
  Kotimaantoiminta 1 109 687,70 792 537,89
  Yhdistystoiminta 668 492,18 552 080,49
  Poistot 38 234,13 25 398,72
Kulut yhteensä 19 107 645,31 19 466 793,87
Tilikauden tulos 7,03 2,76
Tilikauden yli/alijäämä 7,03 2,76

3.2 Tiedotusmäärärahat ja hanketuet 
Hanke - ja tiedotusmäärärahat Määräraha Käytetty 2012

 Ulkoministeriö: 
- Kehitysviestintä ja -kasvatus  

tiedotusmääräraha 125 000,00 125 000,00
Opetus ja kulttuuriministeriö:  
- Lapsen oikeudet toiminnallisesti - hanke 57 000,00 57 000,00
- Romaninuorten kouluvierailut - hanke 30 000,00 30 000,00
- Kouluhyvinvointitutkimus 30 000,00 30 000,00
Yhteensä 242 000,00 242 000,00

3.3 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 2012 2011
Korkotuotot 190 497,25 205 875,52

4. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1 Aineettomat hyödykkeet 2012 2011
Menojäännös 1.1. 14 226,85 24 147,54
Lisäykset 74 340,42 6 064,23

 Vähennykset 0,00 -566,08
Menojäännös 31.12. 88 567,27 29 645,69
Poistot -25 002,25 -15 418,84
Menojäännös poistojen jälkeen 63 565,02 14 226,85
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4.2 Koneet ja kalusto 2012 2011
Menojäännös 1.1. 14 820,70 17 420,91
Lisäykset 22 110,07 8 677,75
Vähennykset 0,00 -1 298,08
Menojäännös 31.12. 36 930,77 24 800,58
Poistot -13 231,88 -9 979,88
Menojäännös poistojen jälkeen 23 698,89 14 820,70

4.3 Osakkeet ja osuudet 2012 2011
Muut osakkeet ja osuudet 1.1 8 333,33 8 333,33
 Ei muutoksia 31.12. 8 333,33 8 333,33

4.4 Pitkäaikaiset saamiset 2012 2011
 Kauppahintasaaminen, 

Perttulantie 6 osakkeet 270 000,00 360 000,00

4.5 Siirtosaamiset 2012 2011
Varainhankinnan saamiset 858 998,36 701 842,41
Yleishallinnon saamiset 120 786,01 120 658,42
Saamiset yhteensä 979 784,37 822 500,83

4.6 Muut arvopaperit 2012 2011
Nordea rahamarkkinatalletus 1 300 000,00 2 300 000,00
Helsingin OP  rahamarkkinatalletus 8 400 000,00 8 600 000,00
Sampo  
Rahamarkkinatalletukset yhteensä 9 700 000,00 10 900 000,00

5. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT TIEDOT

5.1 Oma pääoma 2012 2011
Vararahasto 1.1. 1 276 736,83 1 276 736,83
Ei muutoksia 31.12. 1 276 736,83 1 276 736,83

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

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 739,26 725,82
Vähennys / lisäys 2,67 13,44

 31.12. 741,93 739,26
Tilikauden yli/alijäämä 7,03 2,67

5.2 Vieras pääoma 2012 2011
 Lyhytaikainen 

Saadut ennakot 43 656,96 82 259,96
Ostovelat 163 696,89 108 877,57
Velka Unicefille 1.1. 11 296 060,56 10 626 616,50
Tilitykset vuoden aikana -11 036 388,73 -10 572 945,90

Lisäys tilivuodelta 13 078 246,00 14 061 022,44
Ennakkotilitykset -2 664 514,85 -2 818 632,48
Tilitysvelka 31.12. 10 673 402,98 11 296 060,56

 Siirtovelat 
Vuosilomavelka 307 261,19 230 836,71
Muut siirtovelat 49 682,58 133 612,39
Siirtovelat 31.12. 356 943,77 364 449,10

6. LEASINGVASTUUT 2012 2011
Seuraavana vuonna maksettava 36 790,92 54 390,60
Myöhemmin maksettava 44 162,41 51 727,54
Leasingvastuut yhteensä 80 953,33 106 118,14

7. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ 2012 2011
Henkilöstö tilivuoden päättyessä 
Vakituinen henkilöstö 47 40

 Projektihenkilöstö 10 13
 Yhteensä 57 53

Henkilöstökulujen erittely 2012 2011
Palkat  2 413 337,68 2 148 308,21
Palkkiot 8 875,00 7 210,00
Eläkekulut 444 742,99 347 399,82
Muut lakisääteiset henkilösivukulut 93 769,80 106 663,00
Yhteensä 2 960 725,47 2 609 581,03

 Palkat 2012 2011
Pääsihteerille maksetut palkat ja palkkiot 80 825,76 74 256,00
Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 0,00 0,00
Yhteensä 80 825,76 74 256,00

8. TILITYSINFORMAATIO
Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning Process-sopimuksen mukaan
vuodelle 2012 sovittu tilitysprosentti on 70 prosenttia kokonaistuotosta. 
Kokonaistilitysprosentti on 70,6 prosenttia ylittäen tilivuodelle tehdyt arviot.
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8.1 Varainhankinnan tuotot ja tilitykset 2012  2011
 Tuotemyynti 

Tuotemyynnin bruttotuotto 1 050 724,98  1 152 975,87
Osuus varainhankinnasta 5,67  % 6,21  %
Muutos edell isestä vuodesta -8,87  % -11,14  %
Tilitys lastenrahastoon 741 422,00  873 222,44

Vastikkeeton varainhankinta 
Vastikkeettoman varainhankinnan  
tuotto 17 483 442,25  17 412 763,24
Osuus varainhankinnasta 94,33  % 93,79  %
Muutos edellisestä vuodesta 0,41  % 4,53  %
Tilitys lastenrahastoon  
ja nimikko-ohjelmiin 12 336 824,00  13 187 800,00

Varainhankinta yhteensä 
Varainhankinnan bruttotuotto 18 534 167,23  18 565 739,11
Muutos edellisestä vuodesta -0,17  % 3,39  %
Kokonaistilitys 13 078 246,00  14 061 022,44
Muutos edellisestä vuodesta -6,99  % 3,57  %

Tilityskohteet 2012  2011
Suomen UNICEFin omat ohjelmat 
Koulutus ja tasa-arvo  1 920 413,07 
Vaikuttaminen 550 000,00 
Suomen UNICEFin omat  
ohjelmat yhteensä 2 470 413,07 
Osuus kokonaistilityksestä 18,89  % 

Kansainväliset teemaohjelmat ja hätäapu 
Temaattinen koulutus 363 230,08 
Temaattinen lasten suojelu 267 990,36 
Hätäapu 559 700,00 
Lapset ja Aids 384 000,00 
Teemaohjelmat yhteensä 1 574 920,44 
Osuus kokonaistilityksestä 12,04  % 

Omat ja teemaohjelmat yhteensä 4 045 333,51  4 259 140,40
Osuus kokonaistilityksestä 30,93  % 30,29  %

Unicefin lastenrahasto 
Tilitykset lastenrahastoon yhteensä 9 032 912,49  9 801 882,04
Osuus kokonaistilityksestä 69,07  % 69,71  %
Kokonaistilitys 2012 13 078 246,00  14 061 022,44
Osuus varainhankinnasta 70,6  % 75,7  %

Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat: Arkistointi
Päiväkirja  elektroninen
Pääkirja  elektroninen
Reskontra  elektroninen
Sidottu tasekirja paperi

Tilikauden aikana käytetyt tositelajit: 
Nimike Tositelaji  Arkistointi 
Hyvityslasku HL Paperi
Käsilaskut KL Paperi
Käteiskassa KA Paperi
Myyntilaskut ML Paperi/elektroninen
Myyntilaskut/alennuksen korjaus MLA Paperi/elektroninen
Myyntisuoritukset MS Paperi/elektroninen
Muistiotositteet MU Paperi
Ostolaskut OL Paperi/elektroninen
Oikaisutositteet OT Paperi
Palkat PA Paperi/elektroninen
Pehmeä paketti hyvityslaskut PH Paperi
Pehmeä paketti laskut PP Paperi
Pankkitositteet PT Elektroninen
Paikallisryhmät TR Paperi
Viitesuoritukset VS Elektroninen

TUNNUSLUVUT
2012 2011 2010

M  % M  % M  %
Varainhankinnan bruttotuotto 18,5  18,6  18,0 
Keräyskulut 2,5 14 % 1,7 9 % 1,8 10 %
Yleiskulut 1,9 10 % 2,1 11 % 2,0 11 %
Kotimaantyö 1,1 6 % 0,8 4 % 0,6 3 %
Tilitykset UNICEFille 13,1 71 % 14,1 76 % 13,6 76 %
Tilikauden palkat ja palkkiot 2,4 13 % 2,2 12 % 2,0 11 %
Henkilöstön keskimääräinen  
lukumäärä* 80 76 70

Tunnuslukujen laskenta
Varainhankinnan bruttotuotto = Kokonaismyynti +Yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan tuotot
Keräyskulut = Yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan välittömät kulut + Markkinointituki 
Keräyskulu - % = Keräyskulut / Varainhankinnan bruttotuotto* 100
Yleiskulut = Hallintokulut + Jäsenkulut + Muut satunnaiset kulut    
Yleiskulut - % = Yleiskulut / Varainhankinnan bruttotuotto* 100
Kotimaantyö = Vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kulut     
Kotimaantyö - % = Kotimaantyön kulut / Varainhankinnan bruttotuotto* 100   
Tilitys = Tuotemyynnin tilitys + Vastikkeettoman varainhankinnan tilitys   
Tilitys -% = Tilitys / Varainhankinnan bruttotuotto* 100
Tilikauden palkat ja palkkiot - %  =  Tilikauden palkat ja palkkiot / Varainhankinnan bruttotuotto* 100
*) Osa-aikaiset työsuhteen muutettu kokoaikaisiksi
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