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slagen fart på alla dem som upplever det viktigt 
att hjälpa barn. Vårt antal följare i sociala medier 
ökade kraftigt, men det viktigaste är att samma 
gäller våra stödjares antal. För vikten av vårt arbete 
röstade med sina plånböcker såväl nya donatorer 
som långvariga donatorer och partner som ökade 
sitt stöd.

Arbetets resultat är dess viktigaste mätare. Som 
FN:s barnorganisation har UNICEF en enastående 
position, och därför får vi till stånd bestående 
förändringar i barnens liv också i svåra förhållan-
den. Samtidigt är det en hederssak för oss att vårt 
arbete är transparent för donatorerna. I den färska 
Aid Transparency Index-undersökningen, som 
mäter hjälpens transparens, placerade sig UNICEF 
bland världens tre bästa.

Ett varmt tack för ert stöd. Vi lovar att vara värda 
ert förtroende också i fortsättningen.

Marja-Riitta Ketola
Generalsekreterare
Finlands UNICEF 

Från generalsekreteraren

För sjuttio år sedan behövde det av andra världs-
kriget förstörda Europa hjälp. I området fanns över 
40 miljoner barn som led av kriget och över hälften 
av dem var undernärda och skadade. UNICEF 
grundades då för att till en början ge hjälp i tolv 
länder. Ett av de länder som fick hjälp var Finland. 
Bland våra frivilliga finns fortfarande många som 
UNICEF har hjälpt på sin tid. För dem är det speci-
ellt viktigt att själv kunna hjälpa i dag.

För närvarande gör UNICEF hjälparbete i flera 
europeiska länder där hjälp inte har behövts sedan 
femtiotalet. Vi stöder flyende familjer och arbetar 
med stater för att skydda de mest utsatta barnen.

När flyktingkrisen kom konkret till vår dörr, började 
vi prata allmänt om Europas flyktingkris. I verklig-
heten var ändå bara ett par procent av världens 
flyktingar i Europa vid slutet av förra året.

För närvarande finns det mera flyktingar i värl-
den än någonsin efter andra världskriget, över 60 
miljoner. UNICEF arbetar i alla världens krisområ-
den för att hjälpa flyende barn och deras familjer. 
Enbart i Syrien behöver sex miljoner barn hjälp. 
Mitt i kriget i Syrien har vi bland annat kunnat 
säkra tillgången till rent vatten för över tio miljo-
ner människor och stöda skolgången för miljoner 
barn. 
 
Mitt i flyktingkrisen förra hösten satt nyheterna 
om nedskärningen av utvecklingssamarbetsan-© UNICEF/UN03023/Gilbertson VII Photo

© UNICEF/UNI41889/Unknown

Tyskland, 1946

Makedonien, 2015
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UNICEF I KORTHET

© UNICEF/UN010258/Ayene

Mammor kommer med sina barn till hälsostationen 
i byn Dire Kiltu i Etiopien. Där undersöks barnen  
för att konstatera eventuell undernäring.
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UNICEF

UNICEF är FN:s barnorganisation som arbetar 
överallt i världen, i över 190 länder. Trots att värl-
den har förändrats efter organisationens grun-
dande, är UNICEFs syfte fortfarande det samma: 
att garantera ett värdigt liv för alla barn.

Grunden och styrkan i UNICEFs arbete ligger i FN:s 
deklaration om barnets rättigheter. Med hjälp av 
den har stater kunnat ställa gemensamma mål för 
att förbättra barnets ställning. Som FN-organisa-
tion har UNICEF en enastående ställning i att få 
till stånd bestående förändringar i samarbete med 
regeringar. Därför når UNICEF också flera barn än 
någon annan organisation. 

UNICEF producerar statistik om världens barn 
samt undersökningar som stöd för beslutsfattan-
det. Nya tekniska lösningar, produkter, arbetssätt 
och partnerskap söks ständigt, för barnets rättighe-
ter förverkligas inte utan samarbete.

UNICEF får alla sina medel som donationer från 
privatpersoner, fonder, företag och stater.

Finlands UNICEF rf

Finlands UNICEF är en av UNICEFs 34 nationella 
kommittéer. De representerar UNICEF i rika länder 
och samlar medel till UNICEFs arbete samt främjar 
även förverkligandet av barnets rättigheter i sina 
egna länder.

Finlands UNICEF som grundades år 1967 är en 
registrerad förening.

De nationella kommittéerna samlar årligen en 
tredjedel av UNICEFs medel.

Mission
Det är barnets rätt att födas och växa i säkra förhål-
landen. Barnets hälsa måste säkerställas, skolgång 
garanteras och barnet måste skyddas från utnytt-
jande, våld och diskriminering. Finlands UNICEF 
arbetar för att dessa rättigheter ska förverkligas.

Vision
Finlands UNICEF vill få med sig varje vuxen och 
barn att bygga en värld där barnets rätt till ett vär-
digt och säkert liv förverkligas.

Värden

Rättvisa 
Vi agerar rättvist och uppskattande i allt vårt 
arbete.

Pålitlighet 
Vi gör målmedvetet det som vi lovat och berättar 
öppet om det.

Mod 
Vad förverkligandet av barnets rättigheter än  
kräver, det gör vi.

Vaccinationsteamet cirkulerade i februari från 
dörr till dörr i byn Bhujpura i Uttar Pradesh i 
Indien. De kontrollerade att varje barn hade fått 
ett poliovaccin i den nationella vaccinerings-
kampanjen och vaccinerade de barn som inte 
ännu hade vaccinerats. Teamet förde också bok 
över vaccinationssituationen i varje hus.

År 2015 skaffade UNICEF 2,8 miljarder doser 
vaccin till 95 länder. Det innebär att UNICEF 
skaffade vaccin till 45 procent av världens barn.©
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ARBETETS 
DELOMRÅDEN

UNICEF arbetar för att garantera  
barnet ett bra liv från början till  
vuxenåldern.

HÄLSA

Mål: att stärka staternas hälsovårdssystem så att 
det kan ta hand om mödrar och barn.

De viktigaste åtgärderna: vaccineringar, utrot-
ning av polio, mödrars och nyföddas hälsa,  
arbete mot lunginflammation, diarré och  
malaria, garanterande av barnens hälsa i huma-
nitära kriser. 

1 2 HIV OCH AIDS

Mål: att stärka staternas hälsovårds-, utbild-
nings- och barnskyddssystem så att barn skyd-
das mot viruset och att de som blivit smittade 
får hjälp.

De viktigaste åtgärderna: förebyggande av 
smitta från moder till barn, vård och medici-
nering av HIV-smittade barn, minskande av 
AIDS-dödsfall och nya HIV-smittor, arbete mot 
diskriminering samt främjande av HIV-testning.
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VATTEN

Mål: att samarbeta med stater för att förbättra 
tillgången till rent vatten och renhållning så att 
dessa också står till förfogande för de fattigaste 
barnen och familjerna.

De viktigaste åtgärderna: att stödja lokalsamhäl-
let i byggande och underhåll av vattenpunkter 
och toaletter, att ta rent vatten och hygienfostran 
till skolor och därigenom till familjer, att ansvara 
för vattenförsörjningen i nödhjälpssituationer.

NÄRING

Mål: att stödja stater i stärkande av mödrars och 
tonårsflickors näring samt i vård av barn som 
lider av allvarlig undernäring.

De viktigaste åtgärderna: att främja amning och 
handleda föräldrar i småbarns näring, dela ut 
näringskomplement, stödja förebyggande och 
behandling av svår undernäring, beakta näring i 
arbetet mot HIV och AIDS, utföra näringsarbete 
i kriser.

UTBILDNING

Mål: att stärka staternas skolsystem så att alla 
barn kan gå i skola, får högklassig undervisning 
och fullgör skolgången.

De viktigaste åtgärderna: att stödja de mest 
utsatta barnens skolgång, förbättra utbildnin- 
gens kvalitet och förhållandena i skolorna, 
främja småbarnsfostran, bidra till att skolgången 
fortsätter i mitten av kriser.

SKYDD

Mål: att ändra lagar, praxis och attityder så att 
alla barn är skyddade från våld, utnyttjande och 
vanvård.

De viktigaste åtgärderna: att främja födselregist-
rering, bekämpa våld och utnyttjande (till exem-
pel bekämpa könsstympning och barnarbete), 
stärka barnskydd i rättssystemet (till exempel 
utbildning av poliser och domare).

JÄMLIKHET

Mål: att ändra förfaranden och budgetar så att 
de stöder minskande av barnfattigdom och 
diskriminering.

De viktigaste åtgärderna: att främja budgete-
ring och politik som minskar barnfattigdom och 
diskriminering, stödja stater i insamling av data 
om barnfattigdom och diskriminering och i stär-
kande av socialskyddssystemen.
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Eleverna i Launa Gortos skola på Östtimor 
glädjer sig åt skolgången. I samband med 
skolan finns en förskola. UNICEF stöder 
grundandet av förskolor speciellt för dem 
som talar minoritetsspråken på Östtimor. 
Undersökningar påvisar starkt att små-
barnsfostran hjälper barn att klara sig i 
skolan och fullgöra skolgången.
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De skolor som stängts på 
grund av ebola öppnades 
först i Guinea och i februari 
även i Liberia. UNICEF hjälpte 
till att förebygga spridningen 
av sjukdomen i skolorna. 

Underhållningsprogrammet 
UNICEF Kingi uppmuntrade  
1 500 finländare att bli  
UNICEF-månadsgivare.

En förödande jordbävning på 
7,8 magnitud drabbade Nepal. 
Finlands UNICEF skickade 
omedelbart 100 000 euro som 
nödhjälp till barnen i Nepal. 

UNICEF levererade vinterut-
rustning till nästan en miljon 
barn i Syrien och länderna i 
närområdet. Bilden togs av 
syriska Hilal, 9, i ett flyktinglä-
ger i Bekaadalen i Libanon.

De väpnade grupperna i 
Centralafrikanska republiken 
meddelade att de frigör alla 
barnsoldater och slutar rekry-
tera barn. UNICEF var med 
i underhandlingarna för att 
befria barnen. På bilden är ett 
av de barn som befriats.

JANUARI          FEBRUARI          MARS     APRIL      MAJ    JUNI          JULI          AUGUSTI       SEPTEMBER           OKTOBER          NOVEMBER           DECEMBER 

Fyra nya kommuner – 
Kyrkslätt, Lojo, Björneborg 
och Tammela – beslutade att 
börja sträva efter att UNICEF 
erkänner dem som Barnvän-
liga kommuner. Detta innebär 
till exempel barnkonsekvens-
bedömning och hörande av 
barn och ungdomar i besluts-
fattandet.

ÖVERSIKT ÖVER ÅR 2015
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I juli hade det gått ett år sedan 
det sista poliofallet i Nigeria. 
Hela Afrika kan förklaras polio- 
fritt när polio inte har påträf-
fats på kontinenten på tre år. 
Varje år levererar UNICEF 
poliovacciner till 500 miljoner 
barn i 70 länder.

UNICEF levererade HIV-läke-
medel som förebygger smitta 
från moder till barn till kon-
fliktområdet i Östra Ukraina. 
I konfliktområdet bor 8 000 
HIV-positiva barn och vuxna 
vars behandling riskerade att 
avbrytas.

UNICEF vädjade starkt till 
europeiska beslutsfattare för 
att skydda de flyktingbarn 
som kommer till Europa.  
UNICEF föreslog bland annat 
att barn och familjer i flykt 
skulle beviljas humanitära 
visum.

Regissören Joonas Berghälls 
film En moders önskan och 
UNICEF inledde ett internatio-
nellt samarbete. Målet var att 
öka medvetenhet om barnets 
rättigheter och samla medel 
till UNICEFs arbete.

Vi beviljade vårt årliga heders-
pris Påverkare för barnets 
rättigheter till två experter på 
barnfattigdom, Minna Salmi 
från Institutet för hälsa och 
välfärd och Esa Iivonen från 
Mannerheims Barnskyddsför-
bund. 

Finlands UNICEF och Biolan 
kunde presentera sitt part-
nerskapsprojekt inom vatten-
försörjning och renhållning 
för FN:s generalsekreterare 
Ban Ki-moon, när Finlands 
60-åriga FN-medlemskap fira-
des i Finlandia-huset. Gene-
ralsekreteraren tyckte om vad 
han fick höra och gav tummen 
upp för vårt projekt.
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RESULTAT AV VÅRT 
ARBETE

Den 12-åriga Kosalata Banda pumpar vatten i byn Chikosa i Malawi.  
Innan brunnen borrades fick familjen Banda sitt vatten från grunda  
källor. “Vi fick borrbrunnen år 2011 och efter detta har vi inte längre 
blivit sjuka på grund av vatten”, säger Kosalatas mor.

© UNICEF/UNI189754/Gilbertson VII Photo
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Donationer från 
privatpersoner

ÅR 2015 STÖDDE VI VÄRLDENS BARN MED 16,3 MILJONER EURO

Långsiktigt utvecklingsarbete  
13,3 milj. € *

Nödhjälp
1,5 milj. €

Verksamhet i Finland  
1,5 milj. € **

ÅR 2015 SAMLADE VI IN 20,8 MILJONER EURO

MEDELANSKAFFNING KOSTNADERNAS ANDEL

82 %
9 %

9 %

Till UNICEFs arbete*

MEDELANSKAFFNINGENS 
UTVECKLING

* I beloppet ingår 11 miljoner euro till barnfonden och 2,3 miljo-
ner euro till egna program och temaprogram.

** I verksamheten i Finland ingår påverkansarbete i Finland, 
internationell påverkansarbete och kommunikation.

Månadsdonationer

Övriga privata  
donationer

Företagsdonationer

Försäljning

2011     2012             2013            2014              2015

25
milj.

20

15

10

5

0

93 %

7 %
22 %

78 %

Företagssamarbete

Dessutom stödde utrikesministeriet, utbild-
nings- och kulturministeriet och Utbildnings- 
styrelsen vår inhemska och internationella 

påverkansarbete samt vårt projekt i Uganda 
med 749 000 euro.

Insamlings- och administra-
tionskostnadernas andel**

*7 % av insamlingsresultatet till verksamheten i Finland
**Insamlingskostnadernas andel av  

insamlingsresultatet var 14 %
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elever möter. I slutet av året fick vi en donation 
av Konestiftelse för ett treårigt forskningsprojekt 
om vändpunkten i utvecklingssamarbetet. Inom 
forskningsprojektet undersöker vi hur företagens 
deltagande i utvecklingssamarbetet kan vändas 
till en möjlighet i organisationernas verksamhet 
och hur det är möjligt att skapa värdebaserade 
samarbetsmodeller som kan ge bestående 
utvecklingseffekter.

Annika Launiala 

Chef för internationellt  
program- och  
påverkansarbete

FINLANDS UNICEFS 
PÅVERKANSARBETE

Fart i utvecklingen med  
innovativa partnerskap

År 2015 skedde betydande förändringar i Finland 
och ute i världen såväl i staternas utvecklings-
samarbetspolitik som i branschens arbetssätt 
och finansiering. Finska statens anslag till 
organisationernas utvecklingssamarbete sjönk 
dramatiskt och stödet till UNICEFs barnfond 
skars ned med cirka 70 procent. En annan stor 
förändring är företagens starka deltagande som 
aktörer i utvecklingssamarbetet. En bredare 
referensram för ändringen skapas av de mål för 
hållbar utveckling till år 2030 om vilka man kom 
överens om under FN:s ledning år 2015.

I utvecklingssamarbetet blåser nya vindar och 
det finns ingen återvändo till det gamla. Änd-
ringen bör ändå ses som en möjlighet: det är 
viktigt att få nya aktörer, ny slags kunskap och 
innovativa medel för att lösa globala problem. 
Med hjälp av partnerskap mellan organisatio-

Målet med Finlands UNICEFs påverkansarbetet är att åstadkomma bestående 
ändringar för barnets bästa både i samhällets strukturer och i människornas 
attityder. Tyngdpunkterna i vår påverkansarbete i Finland är stats- och kommun-
förvaltningens barnvänlighet och barnets rättigheter i de finländska skolorna. 
Syftet med vår internationella påverkansarbete är att stärka barnrättsperspek-
tivet i Finlands utvecklingssamarbete. Därtill hjälper vi våra partner att främja 
förverkligandet av barnets rättigheter i deras egen verksamhet. Våra viktigaste 
samarbetspartner är myndigheter, universitet och företag.

ner och företag kunde man åstadkomma stora 
förändringar som bidrar till att barnens rättig-
heter förverkligas bättre och effektivare. Det tar 
emellertid tid att bygga upp nya partnerskap. 
Det är viktigt att skapa gemensam värdegrund 
och förståelse, identifiera partnernas starka 
sidor och klargöra rollerna.

UNICEF har redan länge samarbetat med före-
tag. Också Finlands UNICEF har under flera år 
satsat på innovativa partnerskap. Tillsammans 
med utrikesministeriet och internationella  
UNICEF sammanförde det av oss arrangerade 
Global Innovations for Children and  Youth  
Summit över 500 experter till Helsingfors i 
november. I vårt UniWASH-projekt i Uganda 
testar vi ett multipartnerprojekt som kombine-
rar kunskaperna i organisationer, företag och 
universitet. I samarbete med Biolan Oy, sex 
ugandiska SME-företag, Aalto-universitet, Hel-
singfors universitet och det ugandiska Makerere 
universitet utvecklar vi innovativa lösningar på 
de vatten- och renhållningsproblem som skol-
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Innovatörerna i Helsingfors

Det internationella innovationsevenemanget 
Global Innovations for Children and  Youth Summit 
sammanförde en enastående grupp experter till 
Helsingfors för att främja innovationsverksamhet 
till nytta för världens barn. Bland deltagarna fanns 
nyckelpersoner i företagsvärlden, organisationer, 
universitet samt regeringar och andra finansiärer 
från sammanlagt 67 länder och 310 olika företag 
och organisationer.

På summit dryftades varför det är viktigt att 
utveckla nya slags lösningar som förbättrar 
barnens liv tillsammans med företag och olika 
aktörer och vilka de bästa samarbetsformerna är. 
Deltagarna funderade också över dagens främsta 
globala utmaningar och mest intressanta samar-
betsmöjligheter.

Evenemanget ökade deltagarnas förståelse för 
nya innovationers roll i utvecklingen och hjälpte 
dem att hitta nya partner. Dessutom ökade Summit 
medvetandet om UNICEFs innovationsarbete bland 
annat bland finansiärer. Evenemanget bidrog till 
att UNICEF fick en donation på 1,5 miljoner euro 
av den finska regeringen för främjande av innova-
tionsverksamhet.

Med universitet och företag 
genomför vi UniWASH-projektet 

där man utvecklar vatten- och 
renhållningslösningar för  

skolelever i Uganda.
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På Innovations Summit behandlades bland annat den 
klädbara teknologins och spelformatets möjligheter, 
utvecklingssamarbetets nya finansieringsmodeller  
och stödet till unga företagare.
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Företag ska börja främja barnets 
rättigheter

År 2015 kunde vi kavla upp ärmarna och inleda 
vårt företagsansvarsarbete i praktiken.

I enlighet med vår strategi koncentrerade vi oss 
främst på statsägda företag. Med hjälp av stude-
rande gjorde vi först en undersökning av inled-
ningsnivån för att få reda på varifrån statsägda 
företag utgår i sitt företagsansvar. Under somma-
ren och hösten ordnade vi och företagsansvarsnät-
verket FIBS en serie verkstäder om de viktigaste 
mänskliga rättigheter och barnets rättigheter som 
har med affärsverksamheten att göra och om hur 
dessa borde beaktas av företag. Med hjälp av 
utbildningen nådde vi 37 experter i 24 företag,  
dvs. en tredjedel av alla statsägda företag  
i Finland.

Vårt mål var att pröva företagsansvarssamarbete 
med några statsägda företag. Med Finnair började 
vi genom att utreda turismbranschens effekter på 
barnets rättigheter i Vietnam. Med Neste kom vi 
överens om samarbete i utredning av palmoljesek-

torns barnrättseffekter i Malaysia och Indonesien. 
Själva utredningsarbetet startar år 2016. 

Vi samarbetade också med högskolor för att få 
de mänskliga rättigheterna och barnets rättighe-
ter bättre inkluderade i de tillgängliga kurserna 
om företagsansvar. Vi inledde samarbetet med 
Svenska Handelshögskolan och Turun kauppa-
korkeakoulu. När vi når ett stort antal framtida 
företagsledare redan i deras studieskede, kan vi 
styra dem till att fästa uppmärksamhet vid barnets 
rättigheter i affärsverksamheten under sin karriär  
i framtiden.

Irene Leino 
 
Expert,  
företagsansvar

Finnair utredde sina effekter i Vietnam

Vi fick Finnair och det till samma koncern 
hörande Aurinkomatkat med i UNICEFs  
internationella pilotprojekt som utredde olika 
turismbranschaktörers såsom flygbolags  
inverkan på barnens rättigheter i Vietnam.

Finnair deltog aktivt i projektet. På basis av 
projektet uppskattade UNICEF tillsammans med 
de deltagande partnerna de enskilda aktörernas 
barnrättighetsrisker och möjligheter att påverka 
dem. 

I projektet behandlade man bland annat de  
skol- och barnhemsbesök som resebyråerna 
arrangerar och deras effekter på de lokala bar-
nens rättigheter. Ofta kan välmenande utflykter 
ha negativa effekter på barnens liv.

På basis av fynden planerar vi år 2016 tillsam-
mans med Finnair eventuell fortsättning på vårt 
företagsansvarssamarbete.
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Vietnamesiska barn som hör 
till khmer-minoriteten leker och 
lär sig bokstäver i ett daghem.
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Hela kommunen, varje barn
FN:s konvention om barnets rättigheter rör såväl skola, 
fritid, hälsa och motion som vardagens bussresor och 
cykelvägar. Barn och familjer är en brokig skara med 
mångahanda behov. Ingen tjänsteman eller politisk 
beslutsfattare kan vara expert på allt. Därför ska de kom-
munala sektorsgränserna överskridas i beslutsfattandet 
som gäller barn.

UNICEFs modell för en barnvänlig kommun tar bland 
annat ungdomsarbetare, skoldirektörer och generalplans-
arkitekter till samma bord. Modellens mål är att säker-
ställa att man känner till barnets rättigheter såväl  
i planläggning som i planering av tjänstenätet och bedö-
mer beslutens konsekvenser för barnens välfärd.

För att uppnå detta mål ordnar UNICEF bland annat 
utbildning om barnets rättigheter för kommuner. I 
utbildningarna granskas hur arbetet i olika sektorer 
påverkar barn och vilka synpunkter man ska beakta vid 
barnkonsekvensbedömningar. Dessutom funderar man 
hur förfarandena bör utvecklas för att barnsynvinkeln och 
i synnerhet barnens egna synpunkter blir bättre  
beaktade.

UNICEF tar expertis om barnrättsbaserad förvaltning och 
beslutsfattande till kommunernas utvecklingsarbete. Vi 
utbildar, deltar i utvecklingsarbete och producerar stöd-
material.  År 2015 samarbetade vi med åtta kommuner. 
Under året fokuserade vi särskilt på barnkonsekvensbe-
dömningen.

Med modellen för en barnvänlig kommun hjälper UNICEF 
kommuner att säkerställa att vardagen är barnvänlig i 
hela kommunen, för varje barn.

Ira Custódio

Expert, 
påverkansarbete  
i Finland

Barn tar itu med administrationsjargongen

Ett av UNICEFs syften med modellen för en 
barnvänlig kommun är att främja barnens del-
aktighet. Barn och ungdomar har rätt att berätta 
sin syn och bli hörda i ärenden som gäller dem. 
Kommunens beslutsfattande vimlar ändå av 
ord vars betydelse inte är klar ens för en vuxen 
– sådana som indikatorkunskap, kritisk fram-
gångsfaktor och miljöbokslut.

I Tavastehus bekantade sig niondeklassarna med 
stadens värderingar, vision och strategi och 
samlade de besvärliga ord som de hittade i dem 
samt deras förklaringar till en ordbok. Därtill 
beskrev tredje- och fjärdeklassarna vad de tycker 
att stadens värderingar och strategi handlar om. 
De unga gjorde också en video för att påminna 
vuxna om vikten av klarspråk.

När det gemensamma språket hade hittats, 
uppmuntrade vi  Tavastehus att ta nästa steget 
och diskutera med barnen och ungdomar till 
exempel vad de anser om stadens vision. Det är 
ju deras framtid som visionen gäller.

På Ojoisten Lastentalo  
i  Tavastehus arbetar årskurser  

1 och 2, ett daghem och  
rådgivningsbyrån under  

samma tak. 
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ning av ojämlikhet. För att stödja de mest utsatta 
barnen arbetar UNICEF på gräsrotsnivån, levererar 
materiell hjälp samt utvecklar nya innovationer 
och förfaringssätt tillsammans med sina partner. 
Undersökningarna visar tydligt att barn mår bra i 
samhällen där inkomstskillnaderna är små. Att ett 
land blir rikt leder alltså inte automatiskt till bättre 
välfärd för barn. Därför behövs UNICEF också i 
medelinkomstländer.

Syftet med UNICEFs långsiktiga arbete är ett 
samhälle som tar hand om sina barn. Det är ett bra 
samhälle för alla.

Inka Hetemäki

Direktör för program- och  
påverkansarbete

UNICEFS LÅNG-
SIKTIGA ARBETE

Ett bättre liv för alla barn

UNICEFs långsiktiga arbete baserar sig på lands-
program som görs tillsammans med landets 
regering för fem år i taget. Som verkställare söks 
och konkurrensutsätts lokala partner. I samarbetet 
finns kärnan i verksamheten: genom det utveck-
las expertisen på båda sidorna och man får lokalt 
ägande och kulturell kompetens med i projekten. 
Dessutom möjliggör lokala partner att arbetet kan 
fortsätta senare utan UNICEF.

Donatorer skulle ofta vilja se det konkreta föremå-
let för sin hjälp. Är det det här sjukhuset till vilket 
jag donerade mina euro? Är det den här flickan 
som jag hjälpte till skolan? UNICEF inriktar ändå 
inte en enskild donation till ett visst barn eller ens 
en viss by. Samarbetet med regeringen betyder 
att vi utvecklar landet tillsammans med myn-
digheterna så att det är till nytta för alla barn. Vi 
påverkar landets lagstiftning, hjälper att bygga ett 
barnvänligt skolsystem och stöder utvecklandet av 
hälso- och sjukvården. Donatorn har varit med om 
att stödja detta arbete, hjälpt flera barn i stället för 
ett, hjälpt att bygga flera sjukhus i stället för ett.

Utvecklingssamarbetet fokuserar allt mer på utrot-

UNICEFs utvecklingssamarbete strävar alltid 
efter hållbara och bestående resultat. Målet 
är ett samhälle som själv tar ansvar för varje 
barns välbefinnande.

Att barn går i arbete är för fattiga familjer ett sätt 
att klara sig. Om arbetet förhindrar skolgången, 
fortsätter fattigdomsspiralen till den följande 
generationen. 
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Fatema Akters dag börjar tidigt på morgonen. 
12-åriga Fatema går varje dag till sitt arbete i salu-
hallens grönsaksstånd i Bangladesh huvudstad 
Dhakas folkvimmel. Som lön för ett par timmars 
arbete får hon grönsaker att ta med sig hem. De är 
ett viktigt tillskott till sexpersonersfamiljens dag-
liga föda. Fatema har arbetat sedan hon var 8 år.

Över 40 procent av folket i Bangladesh lever under 
fattigdomsgränsen, och barn måste ofta bidra till 
försörjning av familjen. Skolan kan då helt utebli 
eller avbrytas mycket tidigt.

På grund av familjens fattigdom och arbete hade 
också Fatema långa frånvaroperioder och hon blev 
ofta tvungen att stanna på klassen. Till slut höll 
skolgången på att avbrytas helt.

Socialarbetarna som besöker Dhakas slumområ-
den kartlägger barn utanför skolan samt barn vars 
skolgång är hotad. Så här hittades också Fatema.

Familjen kom in i ett program som stöds av  
UNICEF och där man stöder utkomsten med 
direkta penningtransaktioner. 

I programmet finns tre villkor. Den främsta för-
utsättningen är barnets skolgång. För det andra 
måste farligt arbete som är i vägen för skolan 
avslutas helt. För det tredje får barnet inte tvingas 
in i giftermål förrän hon är myndig.

Programmet skräddarsys efter varje familjs situa-
tion. I praktiken betyder en direkt penningtransak-
tion i Bangladesh slumområden ett belopp på cirka 
15 euro i månaden under högst ett halvt år.
Med familjen gör man upp en plan för använd-
ningen av pengarna och följer upp planens för-
verkligande. Familjen investerar pengarna själv, så 
att utkomsten förbättras permanent.

Fatemas familj investerade pengarna i en symas- 
kin. Så här kan modern skaffa extra inkomster till 
familjen, och familjen har också råd med Fatemas 
skolgång.

Utbildning innebär för Fatema en ljusare framtid 
på många sätt. Skolan ger barnet förutom kunskap 
även skydd och lär många färdigheter i livskont- 
roll. Fatema blir inte gift som 12-åring som sin 
mor, hon får barn i en senare ålder och kan sörja 
bättre för dem och sig själv.

Framförallt ger utbildningen Fatema möjligheter 
att påverka sitt eget liv.

Utbildning säkrar Fatemas framtid

Fatemas familj bor i huvudstaden Dhaka 
i en slum som heter Korail. Fatema 
drömmer om att bli ögonläkare eftersom 
många av slummens invånare lider av 
ögonsjukdomar.

© UNICEF/Bangladesh 2014/Kivelä
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Olga hjälper att trygga små barns 
utveckling

De 50-åriga Olga Raharimanana arbetar som 
näringsrådgivare i Madagaskars huvudstad Anta-
nanarivo. Hon har mottagning två dagar i veckan 
i stadsdelen Andranomena. Andra dagar gör hon 
hembesök. 

Under den två timmar långa mottagningen samlas 
man på gården. Ofta kommer ett tjugotal mödrar 
med sina barn. Olga visar dem i praktiken hur man 
lagar en mångsidig måltid.

Sedan mäts och vägs barnen. Olga ger varje 
moder respons om hur barnets tillväxt har utveck-
lats. I sin stora bok följer Olga tillväxtkurvorna. 
Hon använder färgkoder: en siffra som är överstru-
ken med grönt visar att utvecklingen är normal, 
gult kräver noggrannare uppföljning och rött är 
ett larm. Då är barnet svårt undernärt, och Olga 
skickar barnet till hälsocentralen. 

Kronisk undernäring betyder att den mat som 
barnet får är för ensidig och ger inte de behöv-
liga vitaminerna och spårämnena. Tiden från 
befruktningen till barnets tvåårsdag, det så kallade 
tusendagarsfönstret, är kritisk för barnets utveck-
ling. Under denna tid utvecklas barnets hjärna 
snabbast.

Om ett barn under två år är kroniskt undernärt, 
kan hjärnan inte utvecklas normalt och skadan blir 
bestående.

UNICEF stöder Madagaskars näringsprogram och 
utbildar sådana näringsrådgivare som Olga. De har 
som uppgift att informera speciellt gravida kvinnor 
och mödrar till barn under två år om betydelsen av 
mångsidig näring.  © UNICEF/Madagaskar  2015/Kivelä

Olga Raharimanana konstaterar att  
barnet växer bra.

På Madagaskar är vartannat barn kroniskt 
undernärt. Situationen är den fjärde sämsta i 

världen. Olga Raharimana ansvarar för övervak-
ning av tvåhundra under fem år gamla barns 

tillväxt och utveckling.

 © UNICEF/Madagaskar 2015/Kivelä
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Från soldat till barn
Bilen slamrar och studsar på en dålig väg i byn 
Lekuangole i Sydsudan. I terrängbilens bakdel sit-
ter den 10-åriga Adam mellan sin mor och tre stora 
spannmålssäckar.

De är på väg från ett matutdelningsställe till famil-
jens hem, dit Adam ska flytta tillbaka.

– Jag vill bli chaufför när jag är stor, säger Adam 
efter den fartfyllda resan.

Nästan hela tiden under de tre föregående åren 
var Adam barnsoldat. Hans frigivning föregicks 
av ett fredsavtal mellan rebellerna och Sydsudans 
regering där man kom överens om att frige barn. 
Antalet barnsoldater som släpptes från rebellerna 
var nästan 2 000.

månader för att underlätta integrationen. Därtill 
stöds hela samhället, för att andra medlemmar i 
samhället inte ska börja diskriminera de tidigare 
barnsoldaternas familjer. På området byggs bland 
annat skolor som alla traktens barn har nytta av.

– Jag tyckte om att skjuta med vapen, men krig 
är av ondo, berättar Adam om sin tid i rebelltrup-
perna.

Förutom de egentliga striderna slaktade han djur 
till mat åt soldaterna.

Barns blotta närvaro i beväpnade trupper kränker 
deras rättigheter.

– Barn lämnar skolan, skiljs åt från sina familjer 
och lever i en mycket osäker miljö. Det värsta är 
emellertid att använda barn som krigare, säger 
Veitch.

Enligt Jonathan Veitch är familjerna mellan släg-
gan och städet, när beväpnade grupper rekryterar 
barn. Dels tvingas barnen med, dels är tvånget 
indirekt.

– Inte en enda mor ger sina barn frivilligt till 
krigstrupper. Hon kan göra det, om hon är mycket 
desperat. Och desperation, det ser man mycket av 
här, säger Veitch.

Adams tid som soldat är förbi. Nu vill han gå i 
skola.

Adams namn har ändrats.

Efter sin frigivning bodde Adam först en månad i 
en vårdcentral som stöds av UNICEF. Där kan före 
detta barnsoldater bland annat skapa konst, idka 
motion och öva läsning och skrivning.

– Jag tyckte om att öva läsning och spela fotboll. 
Jag fick också kläder och en ryggsäck, säger Adam.

På vårdcentralen vänjer sig barnen vid ett vanligt 
liv, och man söker upp deras familjer.

– Vi strävar efter att förvandla dem från soldater 
tillbaka till barn. Det är fantastiskt att se när de 
kommer på fötter igen, trots att de tidigare var 
sorgsna och tillbakadragna, säger Jonathan Veitch, 
chefen för UNICEFs byrå för Sydsudan.

Barnet kan flytta tillbaka till sitt hem, när famil-
jen har hittats. Familjen får ett matförråd för tre 

Adam fick mat för tre månader  
av UNICEF för att underlätta  
hemkomsten.
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drygt fem miljoner invånare är flyktingar. UNICEFs 
så kallade nödhjälp för barnens hälsa, utbildning 
och skydd rör vartenda barn i landet, såväl libane-
ser som flyktingbarn. Till exempel i landets grund-
skolesystem har man fördubblat antalet platser 
på en kort tid med gemensamma ansträngningar. 
Även om majoriteten av programmens finansie-
ring nu är nödhjälpsmedel, har arbetet i Libanon 
samma mål som under tiden före kriget i Syrien: 
en stat som kan ta ansvar för alla sina barns väl-
färd.

Ännu ett sista ord om nödhjälpen. 

Strunt i termer, finansieringsmoment och mekanis-
mer, kärnan i nödhjälpen är barnets nöd. När man 
har bevittnat den i krisförhållanden, vet man varför 
UNICEF finns till.

Kirsi Haru

Informationschef

UNICEFS NÖDHJÄLP
Det är barn som är de mest sårbara i kriser. I 
nödsituationer är syftet med UNICEFs humanitära 
hjälp att säkerställa barnens rättigheter och spara 
människoliv.

Nödhjälp och hållbar utveckling 
går hand i hand

Nödhjälp tar tankarna lätt till plötsliga naturkata-
strofer och snabba livräddningsinsatser. Och det är 
ju sant att det är just livräddning som är viktigast 
under de första dagarna och även veckorna vid en 
naturkatastrof. En stor del av nödhjälpsåtgärderna 
har ändå vidtagits en lång tid före katastrofen, och 
nödhjälpen upphör inte när den försvinner från 
rubrikerna. 

Nödhjälpen är inte heller en separat del av  
UNICEFs arbete utan fast ansluten till det lång-
siktiga arbetet. Dessutom är den till största delen 
någonting helt annat än respons på plötsliga 
naturkatastrofer.

Låt oss ta ett litet steg bakåt.

Bokstaven E i förkortningen UNICEF kommer 
ursprungligen från ordet emergency, nödhjälp. 
Barns behov av humanitär hjälp var enorm efter 
det andra världskriget. I Finland var det brist på 
bland annat mat, och i de värsta områdena led 
70-90 procent av barn under två år av rakitis. 

Humanitär hjälp är fortfarande en viktig del av 
organisationens arbete. För närvarande använ-
der UNICEF cirka en tredjedel av sina medel till 
nödhjälp. 

Humanitära kriser blir allt mera komplicerade i 
världen. Förutom naturkatastrofer och de kriser 
som orsakats av människan beror nödhjälpssitua- 
tioners utveckling på bland annat klimatföränd-
ring, urbanisering, de ungas stora andel av befolk-
ningen samt våldsamma svängningar i priserna 
och ekonomin.

Beredskap är nyckelfaktorn i den humanitära hjäl-
pen, och därför är den en väsentlig del av UNICEFs 
långsiktiga arbete i riskbenägna och svaga stater. 
Med beredskap avses förebyggande åtgärder som 
dämpar krisers utbrott, stärkande av samhällen 
och infrastrukturen samt förberedelse på det 
värsta.

Alla delområdena i UNICEFs arbete är närvarande 
såväl i normala utvecklingsprogram som i nöd-
hjälpssituationer. De har samma mål, och det är 
nästan omöjligt att säga var nödhjälpen slutar och 
det långsiktiga arbetet tar vid. En ögonöppnare 
är Libanon där i dag nästan var femte av landets 
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Tillbaka till skolan i Nepal

De nepalesiska 9- och 7-åriga brödernas hem gick i 
spillror i den förödande jordbävningen i april. Efter 
jordbävningen bodde bröderna Shree Krishna Sahi 
och Aryan Sahi i ett halvt år i ett tält innan en över-
svämning tog med sig tältet och resten av varorna. 
Med vattnet försvann också skolutrustningen.

Nu bor pojkarna hos sin moster och får varje 
månad stöd av UNICEF för mat och skolförnöden-
heter.

– Det bästa med skolan är att man där kan leka 
med kompisarna, säger Shree Krishna Sahi och ler.

I de jordbävningar som skakade Nepal i april och 
maj dog nästan 9 000 människor. Cirka en miljon 
hem skadades eller förstördes helt. I behov av 
hjälp var 2,8 miljoner människor, av dem var 40 
procent barn.

UNICEF inledde hjälpinsatsen omedelbart. UNICEF 
levererade bland annat rent vatten och toaletter 
samt sjukhustält till de jordbävningsdrabbade 
områdena.

Under året kunde man med UNICEFs hjälp förhin-
dra en koleraepidemi och vaccinera över 500 000 
barn mot mässling. UNICEF stödde också barnens 
fortsatta skolgång till exempel genom att leverera 
skolförnödenheter till nästan 600 000 barn och 
genom att hjälpa bygga tillfälliga skolbyggnader 
för över 140 000 barn.

Finländarna donerade via UNICEF en miljon euro 
för att hjälpa barnen i Nepal.

Bröderna Shree Krishna Sahi 
och Aryan Sahi kan fortsätta 
sin skolgång med stöd av 
UNICEF.
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Läkare sköter en patient som 
skadats i jordbävningen i ett 
tältsjukhus som inrättats med 
stöd av UNICEF i sjukhuset i 
Patan i Katmandu. Med hjälp av 
UNICEF kunde man fortsätta att 
ge vård åt patienter dygnet runt 
trots att sjukhusets andra och 
tredje våning blev oanvändbara i 
jordbävningen.© UNICEF/UNI184790/Page
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Drömmen om ett vanligt liv

När vi anlände till staden Gevgelija i Makedo-
nien nära den grekiska gränsen, såg jag barn i 
vars ögon man kunde skilja oändlig trötthet och 
rädsla. 

Tusentals barn och vuxna hade trängt sig 
genom poliskedjan vid gränsen. I kaoset hade 
barnen blivit skilda från sina föräldrar och 
vandrade på spåret av den närbelägna järnvä-
gen. Mina kolleger och jag samlade barnen i ett 
temporärt skydd tills man hittade deras föräldrar 
och förmyndare.

Många av de yngsta barnen led av vätskeförlust 
och feber när de kom till Gevgelija. Barn och 
vuxna gick barfota eftersom deras skor hade 
slitits ut.

Dagligen kommer 2 000–3 000 människor till  
Makedonien från Grekland. En del av familjerna 
är från Syrien, en del från Irak och Afghanistan.
Största delen av barnen ville inte prata om sina 
erfarenheter i mitten av kriget. De berättade 
hellre om sina hopp inför framtiden. I dem 
ingick alltid att kunna gå i skola. En dag iakttog 
jag barn som lekte elever och läraren, trots att 
de inte hade ett gemensamt språk.

Jag önskar att dessa barn en dag får det som de 
önskar mest – ett vanligt liv när de kan sitta i ett 
riktigt klassrum i stället för ett fantiserat sådant.

Aleksandar Lazovski
Författaren är expert på barnskydd på UNICEF.
Artikeln har publicerats i UNICEFs  
blogg 31.8.2015.

UNICEF hjälpte flyktingbarn som kommit 
till Europa i Makedonien, Serbien och 
Kroatien år 2015. De barnvänliga lokalerna 
gav vilo- och lekutrymme åt cirka 60 000 
barn. UNICEF inrättade också lokaler, i vilka 
mödrar kunde amma och sköta om sina 
barn och fick stöd med babyvård. Därtill 
delade UNICEF ut vinterutrustning, vatten 
och lämplig mat för barnen, gav psykoso-
cialt stöd och hjälpte regeringar att skydda 
barn som rörde sig ensamma och förena 
familjer som skiljts åt under flyktresan.

Under slutet av året började UNICEF 
planera att utvidga arbetet till Grekland 
och Slovenien samt kom överens med  
Tyskland om samarbete med att utveckla 
mottagningscentralernas verksamhet.

Treåriga Mascut från Syrien hade 
köat med sin mor och syster sex 
timmar i den gassande solen på 
gränsen mellan Grekland och Make-
donien. I ett barnvänligt tält fick 
Mascut vila och leka tillsammans 
med UNICEFs arbetare. 

Fyraåriga Lamar gladde sig när hon fick leka med lek-
saker i UNICEFs barnvänliga lokal i Gevgelija. Lamar 
hade rest med sin mor i över två månader från Syrien 
till gränsen mellan Grekland och Makedonien.

© UNICEF/UNI195350/Georgiev

© UNICEF/UNI195351/Georgiev
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I konflikten i Jemen dog åtta barn 
varje dag

– Jag är alltid ensam, stirrar ut genom fönstret.  
Jag vågar inte ta ett steg ut ur huset. Jag är rädd 
att raketerna dödar mig, säger 12-årige Amjad 
Alwan från Jemen.

I genomsnitt åtta barn dör dagligen i det kon-
fliktdrabbade Jemen enligt rapporten Yemen: 
Childhood Under Threat som publicerades av 
UNICEF i augusti. Rapporten avslöjade också att 
rekryteringen av barn till militären fördubblats från 
föregående år.

Konflikten har tagit nästan 400 barns liv och över 
600 barn har skadats sedan striderna i landet 
intensifierades på våren 2015.

– Denna konflikt är en tragedi för barnen i Jemen. 
Barn dör i bomber och kulor, och om de klarar  
av dem, hotas de av sjukdomar och undernäring,  
konstaterade Julien Harneis, chef för UNICEFs 
kontor i Jemen.

Av Jemens tio miljoner barn var 80 procent i 
behov av humanitärt stöd år 2015. Över 1,3 mil-
joner människor tvingades lämna sitt hem och 
nästan 3 600 skolor har stängts.

UNICEF skickade livsviktiga förnödenheter i anslut-
ning till vatten, renhållning och hälsa samt stödde 
mobila hälsokliniker. UNICEF anordnade psykoso-
cialt stöd för flyktingbarnen samt utbildade barnen 
om faror med minor.

"Vi har inte mat, jag längtar efter det 
dagliga frukostbrödet. Vi har alltid 

varit fattiga, men aldrig tidigare har vi 
varit rädda för döden, som nu. Snälla, 

stoppa kriget", sade 12-årige Amjad 
Alwan som bor i byn Sabeeyel. 

En ung pojke skuffade en skottkärra 
fylld med kanistrar i Jemens  
huvudstad Sanaa.

© UNICEF/UNI187333/Farra

© UNICEF/UNI184982/Yasin
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BEKANTA DIG MED VÅRA 
STÖDJARE

Gesterby skolas 3A-klass i Kyrkslätt deltog energiskt i 
UNICEF-promenaden. Idén är att eleverna skaffar  
sponsorer som donerar en valfri summa för varje  
kilometer som eleven promenerar. UNICEF använder  
medlen för att främja barnens skolgång i Asien.
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MÅNGA SÄTT ATT 
DELTA

UNICEFs arbete för värdens barn baserar  
sig helt på donationer.

Mot en bättre värld genom  
att donera

Vår verksamhet baserar sig på donationer. Vår klas-
siska mening – utan dig skulle vi inte kunna hjälpa 
ett enda barn – stämmer fortfarande. Vi skulle inte.

År 2015 var utmanande i flera hänseenden, men 
trots detta eller kanske just därför donerade finlän-
darna rekordmycket. Ni kom ihåg 
världens barn både via långsiktigt utvecklingssam-
arbete och i nödsituationer – båda donationerna är 
lika viktiga.

Förra året samlade vi in 20,8 miljoner euro. Funda-
mentet för vår medelanskaffning är månadsdona-
tioner; de utgör över 60 procent av alla insamlade 
medel.

Det finns många sätt att ge engångsdonationer. 
Man kan donera både på nätet och med ett SMS, 
genom att svara på ett brev med vädjan om hjälp 
eller genom att starta en egen insamling. Det finns 
också ett utbud av lotter och UNICEF-gåvor. Skolor-

nas deltagare i UNICEF-rundan med sina sponsorer 
är en egen viktig stödgrupp.

I allt större utsträckning kom man också ihåg 
världens barn med testamentsdonationer. Större 
donationer fick vi såväl från privatpersoner som 
från företag.

Våra företagspartner siktar på hållbar utveckling 
genom att stödja vårt arbete. Därför glädjer vi oss 
över att många företag vill beakta barnets rättighe-
ter i sin affärsverksamhet.

Man kan också stödja vårt arbete genom att ge av 
sin tid och sina kunskaper. Det är gärningen som 
är viktigast.

Minna Karvinen

Biträdande direktör,  
medelanskaffning

På evenemanget Tyhjä Kulho i Helsingfors samlade 
man in pengar till UNICEFs arbete med stöd av 
frivilliga konstnärer, musiker, restauranger och 
hjälpvilliga gäster.
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Törst-insamlingen som genomförs årligen före  
Valborg är vårt mest synliga engångsdonations- 
kampanj.
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Bekanta dig med våra donatorer

Jag har varit UNICEFs månadsgivare sedan 
år 2010. En donation är en liten penninginsats 

i månaden som man alltför lätt kunde bränna i 
allt möjligt onyttigt. Om man på ett år med denna 
lilla summa kan rädda en enda människas liv och 
spara hennes närstående sorgen kan man känna 
att man också har gjort något gott.

Sami Summanen 
Månadsgivare, Tammerfors

 

Min egen dotter har allvarliga inlärningssvå-
righeter. Jag vet hur viktigt det har varit att 

hennes svårigheter konstaterades i ett tidigt skede. 
Jag ville stödja ett projekt som på längre sikt stö-
der också andra som kämpar med svårigheter och 
förbättra barnens möjligheter att få rätt slags hjälp. 
Så här kan de leva en bra barndom.

UNICEF övertygade mig eftersom UNICEF 
verkar på flera olika nivåer, på gräsrotsnivån 
och på regeringsnivån. Jag vet att UNICEF, som 
barnexpert, kan påverka strukturer och ländernas 
lagstiftning. Så här åstadkommer man bestående 
ändringar i barns liv.

Stordonator, Helsingfors
Stöder småbarnsfostran av handikappade  
bolivianska barn

I Bolivia går allt fler barn i 
skola. Handikappade barn 
har dock fortfarande svårt 
att få rätt slags stöd och  
undervisning.© UNICEF/
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I julas köpte jag en UNICEF-tältskola för mina 
anställda i julklapp. I min egen arbetsge-

menskap betonar jag alltid vikten av utbildning 
och upprätthållande av ens egna yrkeskunskaper. 
På samma sätt upplever jag att det är viktigt att 
barnens utbildning fortgår mitt ibland kriser. Done-
ringen av tältskolan gladde hela personalen. På det 
viset var vi alla med om att hjälpa genom att ge en 
betydelsefull gåva. 

Sirkku Meriläinen-Vapola
Köpare av en UNICEF-gåva, Jyväskylä

Det var roligt att ta del i UNICEF-rundan. Van-
ligtvis springer jag de första rundorna. Mor- 

och farföräldrarna och släktingar är sponsorer. 
Denna insamling är en bra sak som borde fortsät-
tas. Det är svårt att tänka sig att man inte skulle få 
gå i skola, eftersom skolan är gratis i Finland. Om 
det fanns flera barn i världen som gick i skolan och 
lärde sig att läsa och räkna, skulle de ha det lättare 
att få jobb och lättare att leva.

Tilda Oinas 
Deltagare i UNICEF-rundan, Helsingfors
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I min egen barndom lärde jag mig att 
utkomsten inte är en självklarhet. Jag föd-

des år 1948 som den yngsta i en trebarnsfamilj 
i Kuopio. Vi hade bara en kammare och ett kök, 
och mamma sydde det som vi hade på oss av 
släktingarnas gamla kläder. Jag lärde mig av 
mina föräldrar att man ska hjälpa de svagare.

Jag har länge varit UNICEFs månadsgivare. När 
jag dör får mitt månatliga stöd till världens barn 
ett plötsligt slut. Med ett testamente kan jag 
åtminstone förlänga och jämna ut stödet. Jag vet 
att också en liten testamentsdonation kan rädda 
många barns liv.

Varje människa bör upprätta ett testamente även 
om man inte har mycket egendom. Vanligtvis blir 
det ändå kvar någonting efter var och en. Om 
man inte har egna barn varför skulle man inte 
donera till världens barn via UNICEF. Om man 
har egna barn, kan man inom rimliga gränser 
dela arvet mellan sina egna barn och barnen i 
u-länder. Jag har tre härliga vuxna barn som för-
står mitt beslut mycket bra, och jag lämnar dem 
verkligen inte lottlösa. Min make upprättar ett 
testamente för sin del, och tillsammans förhand-
lar vi fram innehållet i våra testamenten.

Jag vill hjälpa barn så att de kan leva ett tryggt 
och människovärdigt liv i sin egen hembygd och 
gå i skolan. Mitt arv kommer att vara litet, men 
jag gör min del så bra jag kan.

Riitta Suomi
Testamentsdonator, Åbo

I testamentet kan man själv bestämma hur stor del av sin  
egendom som man vill donera.

Det är inte svårt att upprätta ett testamente. Vid behov får våra 
testamentsdonatorer gratis hjälp av en advokat.

Ytterligare information finns i vår testamentshandbok.

Beställningar av handboken:  
Finlands UNICEFs kundtjänst, 09 584 501, info@unicef.fi
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Bli bekant med vår  
företagspartner

Som familjeföretag representerar Lindström 
den hållbara utvecklingens perspektiv. Jag 

vill att vårt arbete ska öppna möjligheter för 
nästa generationen, inte stänga dörrar.  Lind-
ström utvidgade sin verksamhet till Indien år 
2007. Majoriteten av Indiens befolkning bor på 
landsorten i primitiva förhållanden och deltagan-
det i den sociala utvecklingen är begränsat. Vi 
började stöda UNICEFs arbete i Indien, efter-
som jag ville skapa en bättre framtid för lands-
bygdens barn och på det viset öka välfärden i 
samhället. Vårt pågående samarbetsprojekt i 
Rajasthan i Indien koncentrerar sig på att säker-
ställa tillgången till rent vatten och renhållning 
och öka hygienmedvetenheten. Tillgången till 
rent dricksvatten och säker renhållning är varje 
barns rätt.”

Jukka Roiha
Styrelsens ordförande  

Skolbespisningen håller på att 
börja i grundskolan i Kalasuwa 

Fala i Udaipur. I skolorna i Indien 
äter dagligen 110 miljoner barn, 
och de äter med händerna. Med 

rent vatten och tvål kan  
man göra under.
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Sari och Niina Kousa som hör 
till ägarsläkten Lindström samt 
bolagets kommunikationschef 
Tarja Hämäläinen blev i Rajast-
han förtrogna med dricksvatten- 
och renhållningslösningarna 
samt deras betydelse för hela 
samhället. 

Barn som motorer för förändring  
i Indien
Lindström är en av UNICEF Finlands långvarigaste 
partner. Bolaget stöder redan det tredje program-
met för rent vatten, renhållning och hygien i skolor 
i Indien. De tidigare projekten i delstaterna Bihar 
och Madhya Pradesh fungerade som piloter så 
att den lokala förvaltningen senare kunde utvidga 
lösningarna till att omfatta alla skolor i delstaten. 
Projektet i Rajasthan har samma syfte.

Nästan en femtedel av världens befolkning bor i 
Indien. Trots landets ekonomiska tillväxt är utveck-
lingen på landsbygden långsam och renhållnings- 
och hygienförhållandena bristfälliga. Varje dag dör 
1 000 barn under 5 år i Indien i sjukdomar som 
orsakas av diarré. Nästan 88 procent av dessa 
dödsfall beror på bristen på rent dricksvatten och 
renhållning samt dålig hygien.

Förutom att möjligheten att tvätta händerna efter 
toalettbesök saknas är det frågan om expertis och 

attityder. De bästa agenterna för förändring är bar-
nen. I skolor behövs barnvänliga toaletter skilt för 
flickor och pojkar, en källa av rent vatten, ställen 
där man kan tvätta händerna samt tvål och en 
dricksvattenkran. För det andra ska barnen förstå 
varför och hur de används. Därtill måste man lösa 
underhåll och service.

I skolan lär sig barnen både via läroämnen och 
via lek och sång om betydelsen av toaletten och 
hygienen. Via barnen sprider sig kunskapen till 
hemmen och samhällena, eftersom skolgången 
och lärorna därifrån värderas högt.

Rajasthan-projektet genomförs i 750 skolor, och 
direkt har 93 000 barn nytta av det. Den verkliga 
betydelsen finns ändå i den förändring som sker 
i samhällena. Toaletter och bättre hygien gör sitt 
intåg i varje hem, en by åt gången.

Samma projekt för rent vatten och renhållning i 
Rajasthans skolor stöds också av vår långvariga 
partner Eva Ahlströms Stiftelse.
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Bekanta dig med våra frivilliga

Jag har varit ordförande för Kurikkas frivillig-
grupp i två år. Som 14-åring var jag överva-

kare på ett barndiskotek som arrangerats av en 
frivilliggrupp, och efter det kom jag med i verk-
samheten. Barnets rättigheter har alltid varit en 
hjärtesak för mig, och via socionomstudierna har 
deras betydelse blivit mera konkret. Vår frivillig-
grupp är liten men härlig. Alla kommer med och 
ingen slänger handskarna, även om man stöter 
på motgångar. Jag upplever att jag via frivilligar-
betet kan lägga mitt strå till stacken för världens 
barn och jag stänger inte mina ögon för resten av 
världen. Gruppens gemenskapsanda hjälper mig 
att orka från det ena året till det andra.

Heidi Vähämäki
Ordförande för en frivilliggrupp, Kurikka

Jag har fått vara med om UNICEFs arbete 
sedan år 1993. Som goodwillambassadör 

upplever jag ett stort ansvar för min uppgift.

UNICEF har öppnat upp en större världsbild för 
mig, hjälpt mig att analysera världen och förstå 
dess mångfald. Det har hjälpt mig att komma ut 
ur mig själv och leva mig in i en annan människas 
lott. Jag har fått se sådant för vilket vi lätt stänger 
våra ögon.

Det har lärt mig att ifrågasätta mina värderingar 
och attityder och lärt mig betydelsen av empati.
Som konstnär kan jag bara ge mitt eget kunnande 
genom att uppträda och berätta om mina upple-
velser av UNICEFs arbete. Om denna blygsamma 
insats hjälper ens ett av världens barn att klara sig, 
få medicinering och utbildning, har min uppgift 
betydelse.

Den starkaste upplevelsen som skakade om mig 
var en resa till Centralafrikanska republiken år 
2013. Den resan har inte lämnat mig ifred, utan jag 
återvänder ofta i mina tankar till de barns öden jag 
mötte där i ett land som förstörts av krig och våld. 
Erfarenheten motiverade mig och jag är tacksam 
för att jag får vara med. 

Världens barn behöver UNICEF och UNICEF behö-
ver varje vuxen.

UNICEF är en nyckel till välfärd för världens barn 
som är inom räckhåll för oss alla.

Jorma Uotinen
Goodwillambassadör

UNICEF har 40 frivilliggrupper och nästan 2 000 frivilliga  
i Finland. 

Frivilliga samlar medel till UNICEF genom att anordna 
olika insamlingar och evenemang. De ska öka medveten-
heten om barnets rättigheter och samla medel till UNICEFs 
arbete. 

År 2015 var frivilligarbetets intäkter 850 000 euro. 

Gruppernas kontaktuppgifter finns på adressen  
unicef.fi/vapaaehtoiset
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Öppenheten och transparensen i arbetets resultat och användningen  
av medel är viktiga för UNICEF.

Information om användningen av medel efter målland och program  
finns på engelska på adressen open.unicef.org

 ©
 U

N
IC

E
F/

M
ad

ag
as

ka
r 

 2
01

5/
K

iv
el

ä



32 

VERKSAMHET OCH  
EKONOMI

Pojkar grinar åt fotografen i ett flyktingläger i staden 
Hilla i Irak. I likhet med de övriga barnen i lägret fick 
de varma kläder och skor i en utdelning av nödhjälps-
förnödenheter som anordnats av UNICEF med stöd av 
Europeiska unionen. I Hilla utdelades vinterutrustning 
till sammanlagt 800 barn. Under år 2015 levererade 
UNICEF hjälpförnödenheter till sammanlagt 4,8  
miljoner människor i Irak.
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STYRELSENS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH 
BOKSLUT 2015
 

EKONOMISK UTVECKLING

Totala intäkter och kostnader 2015

År 2015 var föreningens totala intäkter 21,8 miljoner euro, 
dvs. tillväxten jämfört med föregående år var 1,9  miljoner 
euro. År 2015 utgjorde nödhjälpen 8 % (1,8 miljoner euro) 
av de totala intäkterna. År 2014 var den motsvarande siffran  
5 % (0,9 miljoner euro). Exklusive nödhjälpen ökade de 
totala intäkterna med 8 %.

Medelanskaffningen utgjorde 95,7 % av de totala intäk-
terna för år 2015 (föregående år 96,6 %). Andelen anslag 
och projektstöd ökade från året innan och var 3,4 % av de 
totala intäkterna (2,4 %). Föreningsverksamhetens andel av 
de totala intäkterna minskade något från året innan och var 
0,9 % av de totala intäkterna (1,1 %).

Överföringarna till huvudorganisationen var 14,8 mil-
joner euro (13,3 miljoner euro). Av överföringarna gick  
74 % (79 %) till barnfonden och 26 % (21 %) till UNICEFs 
öronmärkta internationella program. Dessa program inne-
fattar nödhjälpen till vilken 10 % av överföringarna (6 %) 
styrdes.

MEDELANSKAFFNING

Medelanskaffningen ökade år 2015. Investeringar i kundser-
vice och arbetsredskap, såsom utvecklande av kundregistret 
och datalagret, började visa resultat. Vi kunde allt bättre följa 
både kundbeteendet och åtgärdernas effektivitet. 

I månadsgivandet steg genomsnittsdonationen i takt 
med höjningsåtgärderna och ökat kortbetalande. Resultatet 

De traditionella UNICEF-lotterierna inbringade ett rekord- 
resultat, UNICEF-gåvans näthandel utvecklades, och  orga-
nisationernas och YLEs gemensamma Näsdag-insamling 
anordnades för nionde gången.

FÖRETAGSSAMARBETE

Nödhjälpen var årets viktigaste tema. Vi bad om nödhjälps-
donationer allt oftare och fick allt mera spontana donationer. 
Vår företagspartner Eva Ahlströms Stiftelse donerade 100 
000 euro till barn som lider av flyktingkrisen. Vi närmade oss 
företagen med två vädjanden om nödhjälp. Därtill samlade 
julkampanjen in medel för flyende barn. Med Hennes & 
Mauritz’ En euro till UNICEF?-insamlingarna samlades över 
120 000 euro för nödhjälpen. Allt som allt donerade företag 
cirka 450 000 euro till nödhjälpen under året. 

Vi ingick partneravtal med energibolaget Ilovirta Oy och 
filmproduktionsbolaget Oktober Oy. Viktiga evenemang för 
intressentgrupper var det globala innovationsevenemanget 
Global Innovations for Children and Youth Summit samt 
premiären för filmen En mors önskan.

Med våra partner besökte vi Indien för att se arbetets 
resultat. Med Lindström Oy och Eva Ahlströms Stiftelse 
fick vi bevittna framsteg i vatten- och renhållningsarbetet 
i Rajasthan. Finnair deltog i en resa till Bihar under vilken 
man bekantade sig med det utbildningsarbete som stöds 
av Finnair och Amadeus.

I samarbete med påverkansarbetesenheten fortsatte vi 
företagsansvarsarbetet som riktats till statsägda företag.

var nästan 13 miljoner euro (föregående år 12,3 miljoner). 
Anskaffningen av nya donatorer gick långsammare än före-
gående år. Vid sidan om gatu- och dörrmarknadsföringen 
prövade vi face-to-face-marknadsföring på en flygstation 
via en tjänsteleverantör. Vi hade två medelanskaffnings- 
program på MTV-kanalen, UNICEF Kingi på våren och UNI-
CEF Voitolla yöhön på hösten. I slutet av året fanns det 85 
000 månadsgivare (84 000).

Engångsdonationer var den näst mest betydande for-
men av medelanskaffning. Förutom långsiktigt utvecklings-
arbete donerade finländarna speciellt till barn som lidit av 
jordbävningen i Nepal. Finländarna stödde barnen i Nepal 
med en miljon euro via UNICEF.

Vi stärkte vårt testamentsprogram genom att öka de 
nuvarande donatorernas och allmänhetens medvetenhet 
om möjligheten att komma ihåg UNICEF Finland i sitt testa-
mente. Nästan 250 personer beställde testamentshandbo-
ken under året, och vi fick sammanlagt 584 000 euro som 
testamentsdonationer.

Det stordonationsprogram som påbörjades 2014 och 
som är mera systematiskt än tidigare stabiliserades vidare. 
Under året träffade man nya potentiella stordonatorer och 
ingick ett stordonatoravtal.

UNICEF-rundans popularitet som en verksamhetsform 
för årskurserna 1-6 höll i sig. I våra medelanskaffningseve-
nemang i skolor deltog 31 % av Finlands skolor. Mätt med 
elevantal nådde vi nästan 190 000 elever, vilket är ett nytt 
rekord, men intäkterna minskade något från förra året. 
Den utdragna recessionen syntes i antalet sponsorer och 
i donationsbeloppen.
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PÅVERKANSARBETE I FINLAND

Finlands UNICEFs modell för en barnvänlig kommun till-
lämpades år 2015 av åtta kommuner, av vilka Tavastehus, 
Lahtis, Raseborg och Rovaniemi fick hederspriset Barnvänlig 
kommun i slutet av år 2015. Fem nya kommuner åtog sig att 
börja genomföra modellen från början av år 2016. Vi gjorde 
gemensamt utvecklingsarbete för att främja barnkonse-
kvensbedömning i kommunerna och statsförvaltningen. I 
barnskyddsombudsmannens arbetsgrupp gjorde vi påver-
kansarbete för att främja barnbudgetering. 

Vi producerade handboken “Barnets rättigheter funk-
tionellt” till stöd för människorättsfostran. I det av utbild-
ningsstyrelsen finansierade projektet för fortbildning av 
lärare anordnade vi fem utbildningar i vilka 117 lärare eller 
andra medlemmar i skolpersonalen deltog. På basis av 
projektets utbildningar producerades utbildningsmodellen 
Barnets rättigheter i skolan för fortbildningsaktörer. Dess-
utom var vi med i ett projekt för fortbildning av lärare som 
förvaltades av Helsingfors universitets utbildnings- och 
utvecklingstjänster. Vi ansvarade för utbildningshelheten 
för barnets rättigheter och deltog i utvecklandet av uni-
versitetets fortbildning. Med finansiering från utbildnings- 
och kulturministeriet genomförde vi ett forskningsprojekt 
som jämför modeller för barnens människorättsfostran. På 
basis av resultaten utvecklas lärarutbildningsanstalters och 
fortbildningsanstalters studieinnehåll i samarbete med de 
ovannämnda aktörerna.

Vi var med om att utarbeta en hustavla som var riktad 
till riksdagsledamöter och som producerats av barn- och 
ungdomsorganisationer för att engagera riksdagsledamö-
terna i främjandet av barnets rättigheter. Vi deltog också i 
barnorganisationernas gemensamma kampanj för utrotning 
av barnfattigdom på dagen för barnets rättigheter. Vi bevil-
jade 2015 års hederspris Påverkare för barnets rättigheter till 
två experter på barnfattigdom, Esa Iivonen (Mannerheims 
Barnskyddsförbund) och Minna Salmi (Institutet för hälsa 
och välfärd). Dessutom deltog vi i en utbildning för nya riks-
dagsledamöter som samordnats av Barnombudsmannen.

Vi deltog i talrika myndighets- och organisationsnätverks 
verksamhet. Vi var vice ordförande för barnombudsman-

nadelegationen. Under året utarbetade vi 13 utlåtanden 
och ställningstaganden samt tre riksomfattande insändare 
största delen av vilka producerades tillsammans med olika 
organisationer. Dessutom kommenterade vi sammanlagt 
sex läroboksmanuskripter.

INTERNATIONELL PÅVERKANSARBETE

Vi samarbetade med andra organisationer för att inverka 
på att anslag till organisationer för utvecklingssamarbete 
inte skulle skäras ned. Dessutom påverkade vi innehållet i 
den nya utvecklingspolitiska utstakningen genom att delta i 
utrikesministeriets utfrågningar och remissbehandlingen. Vi 
var också vice ordförande i u-landsarbetsgruppen för Finnish 
Water Forum som främjar exporten av finsk vattenexpertis.

Vi stärkte UNICEFs roll som föregångare i innovations- 
och företagssamarbete genom att ordna ett globalt innova-
tionsevenemang i november i Helsingfors med utrikesmi-
nisteriet och internationella UNICEF. I Global Innovations 
for Children and Youth Summit deltog över 500 personer 
från olika håll i världen. Dessutom stärkte vi vårt samarbete 
med tillväxtföretagsevenemanget SLUSH.

Målet för UniWASH-projektet som genomförs med utri-
kesministeriets finansiering är att tillsammans med lokala 
skolelever utveckla hållbara och innovativa lösningar på 
de vatten- och renhållningsproblem som barn står inför 
i Norra Uganda och utveckla dem till kommersiella pro-
dukter genom företagssamarbete. Under projektets andra 
verksamhetsår gjorde sammanlagt 52 studerande från part-
neruniversiteten två fältarbetsperioder i Norra Uganda. I 
projektet identifierades tre huvudområden: kompostering 
av skolornas toaavfall, fortsatt utveckling av vattensparande 
handtvättkran och flickornas hygien. Med sex ugandiska 
SME-företag startade man under ledning av Biolan en tre-
delad utbildningsserie vars mål var att stärka företagens 
kapacitet för produktutveckling, marknadsföring och nät-
verksbildning och öka förståelse för de barnrättsprinciper 
som styr affärsverksamheten. UniWASH har fått positiv 
respons som ett exempel på projekt som piloterar ett nytt 
slags utvecklingssamarbete. Året kulminerade faktiskt i 

presentation av projektet för FN:s generalsekreterare Ban 
Ki-moon under 60-årsjubileumsfesten för Finlands FN-med-
lemskap.

För att främja förverkligandet av barnens rättigheter 
i affärsverksamheten började vi genomföra vår företags- 
ansvarsstrategi med stöd av den finansiering som utrikes-
ministeriet beviljat för utvecklingsfostran och utvecklings-
kommunikation. Under året utvecklade vi vår egen expertis, 
utbildade såväl handelsstuderande i Åbo och Helsingfors 
som statsägda företag och företag som är verksamma i 
u-länder samt inledde företagsansvarsbaserat samarbete 
med Finnair och Neste. I företagsansvarsfrågorna samar-
betade vi intensivt med den offentliga förvaltningen och 
andra viktiga aktörer. Vi startade också en egen inre process 
för att i Finlands UNICEFs egen verksamhet tillämpa de 
barnrättsprinciper som styr affärsverksamheten.

KOMMUNIKATION

Ändringarna i den inhemska politiken medförde ett livligt 
nyhetsår ur barnrättssynvinkeln. Budgetnedskärningar som 
drabbade såväl utvecklingssamarbetet som barnen i Finland 
kräver UNICEFs röst och det samma gäller flyktingsituatio-
nen i Europa.

Vår förtjänade mediasynlighet, dvs. antalet spontana 
artiklar i medier, ökade fortfarande betydligt. På webb-
tjänster fördubblades vårt antal tyckanden på Facebook för 
andra året i rad: när antalet tyckare var 19 000 i slutet av 
år 2013, uppgick deras antal till 36 000 år 2014 och 74 000 i 
slutet av år 2015. Antalet besökare på vår egen webbplats 
ökade med en femtedel: år 2014 hade vi 270 000 besökare 
och år 2015 redan 330 000.

Kommunikationen stödde alla enheters kommunikation 
och utvecklandet av deras kommunikationsplaner samt 
utbildade personalen. Förbättrandet av krisberedskapen 
sköts upp till följande år.

Vi inledde ett internationellt samarbete med produk-
tionsbolaget Oktobers film En moders önskan. Filmen 
berättar tio historier om moderskärlek över hela världen. 
Den fick betydande synlighet i Finland.
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FRIVILLIGHET

År 2015 bestod vårt riksomfattande frivillignätverk av över 
fyrtio grupper och cirka 2 000 frivilliga. På våren genom-
förde de frivilliga Törst-insamlingen för barnen i Syrien 
och Nepal, tillverkade Anna- och Toivo-dockor, sålde kort 
och handarbeten under julen samt anordnade olika lokala 
evenemang och insamlingar.

Finlands UNICEF och dess frivilliga deltog aktivt i Näs-
dagen. För samordning av Näsdagens lokala evenemang 
ansvarade Björneborg och Karleby.

Frivilligverksamheten stöddes med utbildning, informa-
tion och produktion av behövligt material. Nättjänster har 
blivit en del av frivilliggruppernas vardag. År 2015 användes 
de för att stödja lokal kommunikation, anskaffning av nya 
medlemmar och information om julförsäljningsställen.

Nätverket Globala mor- och farföräldrar som startades 
året innan organiserade sig i olika ansvarsgrupper, arran- 
gerade föreläsningar och stödde UNICEFs utbildningspro-
jekt i Bolivia. Man gjorde också en exkursion till projektet 
på våren.

Frivilligarbetets intäkter uppgick till cirka 850 000 euro.

ADMINISTRATION

Juridiskt sett är Finlands UNICEF en registrerad förening 
där makten utövas av personmedlemmar via stämman och 
den valda styrelsen. Föreningen har ett samarbetsavtal med 
FN:s barnfond UNICEF. Avtalet fastställer principerna för 
administration, ekonomi och rapportering samt reglerar 
användningen av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen 
rapporterar till UNICEF fyra gånger om året. Föreningens 
beskyddare år 2015 var fru Jenni Haukio.

Årsmöte och medlemmar

I slutet av år 2015 hade föreningen 916 medlemmar (932 i 
slutet av år 2014). Organisationens främsta mål är att öka 
antalet regelbundna givare, inte medlemsantalet. 

Föreningens årsmöte hölls den 29 april i Helsingfors. 
Mötet godkände föregående års verksamhetsberättelse, 
fastställde bokslutet och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

Årsmötet valde Seppo Sauro och Maria Väkiparta till nya 
styrelsemedlemmar. I tur att avgå var Merja Anis och Tuu-
likki Siltanen.

Styrelse

Styrelsen beslutar om föreningens riktlinjer, principer och 
regler för verksamhet och ekonomi samt övervakar hur 
föreningens samarbete med UNICEF genomförs och hur 
föreningens verksamhet och ekonomi utvecklas. Dess-
utom beslutar styrelsen om skötseln av föreningens fasta 
egendom och placeringsegendom samt om betalningen 
av medel till nödhjälpsmålen.

Styrelsemedlemmar var lagman Antti Heikinheimo 
(ordf), rektor Heikki Eskola (vice ordf), partner Riitta Pol-
lari, professorn i pediatrik Mikael Knip, lokalgruppsordfö-
rande Maria Väkiparta, ambassadör emerita Kirsti Lintonen, 
socialrådet Seppo Sauro, senior partner Teppo Rantanen, 
advokat Hanna-Mari Manninen och verkställande direktör 
Teija Andersen.

Styrelsen sammanträdde åtta gånger. Av styrelsens tio 
medlemmar deltog i genomsnitt åtta i styrelsens samman-
träden. Inga arvoden har betalats till styrelsens medlemmar.

Föreningen har ett styrelsenomineringsutskott som ska 
ge föreningens årsmöte ett förslag till föreningens styrel-
seledamöter och vid behov styrelseordförande. Dessutom 
kan styrelsenomineringsutskottet i uppdrag av föreningens 
möte eller styrelsen utarbeta en rapport om iakttagande av 
god förvaltningssed i föreningens verksamhet.

Styrelsen insatte sig i synnerhet i utvecklandet av god 
administration i samarbete med en expert från interna-
tionella UNICEF som besökte vårens andra möte. Den av 
styrelsen utnämnda arbetsgruppen beredde de ändringar 
i stadgarna och styrelsenomineringsutskottets dagordning 
som godkändes på årsmötet. De nya medlemmarna deltog 
i ett orienteringsmöte för de nationella kommittéernas 
styrelsemedlemmar i Genève i november.

Styrelsen gjorde en utvärdering av sin egen verksamhet 
och föreningsledningens verksamhet på våren 2015. Utvär-
deringen moderniserades till att motsvara internationella 
UNICEFs rekommendationer. Utvärderingens svarsprocent 

var 80. På basis av utvärderingens resultat beslutade sty-
relsen att ta följande delområden till närmare granskning: 
styrelsemedlemmarnas påverkansmöjligheter, engage-
mang i styrelsearbetet, riskhanteringsprocessen samt inre 
revisionen. Om dessa delområden beslutade man att göra 
en mera detaljerad kartläggning och utvecklingsplan på 
våren 2016.

Ledningen och personalen

För verkställande av styrelsens beslut svarar föreningens 
generalsekreterare tillsammans med en ledningsgrupp 
som består av enhetschefer. Generalsekreterarens huvud-
sakliga uppgift är att planera och utveckla föreningens 
verksamhet och ekonomi, hålla kontakt med föreningens 
viktigaste intressentgrupper, sköta om personalresurser 
och kompetens, iaktta samarbetsavtalet mellan huvudor-
ganisationen UNICEF och föreningen samt rapportera om 
verksamheten till styrelsen. Föreningens generalsekreterare 
är Marja-Riitta Ketola. 

I slutet av år 2015 hade föreningen 56 ordinarie anställda 
och 7 visstidsanställda och projektarbetare. I föreningen 
arbetade i genomsnitt 47 face-to-face-medelanskaffare per 
månad. Det genomsnittliga antalet personal i årsverken mätt 
var cirka 88. Föreningens personalkostnader uppgick till 
3,2 miljoner euro (föregående år 3 miljoner euro) av vilket 
lönernas och arvodenas andel var 83 % (81 %).

ADMINISTRATIVA OCH INTERNA  
HÄNDELSER

Tyngdpunkten i ekonomiförvaltningen var att utveckla rap-
porteringen. Vi fortsatte utvecklandet av föreningens och 
enheternas rapportering som påbörjades år 2014 genom att 
skapa täckande ekonomiska indikatorer för uppföljning av 
resultatet och kampanjerna. Därtill fortsatte vi att utnyttja 
kundhanteringssystemet genom att utveckla dataanaly-
ser av datalagren. Vårt operativsystem uppdaterades och 
vi gick över till att använda molntjänster vilket möjliggör 
flexibla arbetssätt som är oberoende av plats. Som en del 
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av ibruktagandet av molntjänster skapade vi en täckande 
intranet-webbplats för föreningen.

Personaladministration

Vi fortsatte att utveckla kompetens och chefsarbete i chefs-
forum samt genom att förbättra personaladministrationens 
processer. I chefsforum satte man sig in i chefsarbetets 
olika delområden: utveckling som chef, förenhetligande av 
arbetssätt och chefspraxis samt chefens egen stresshan-
tering. Personaladministrationens processer utvecklades 
genom att modernisera bland annat formulären för mål- och 
utvecklingssamtal samt personal- och utbildningsplanen. 
Dessutom kristalliserade man föreningens värderingar på 
ett engagerande sätt samt började att omsätta värdering-
arna i praktiken.

Vi deltog i undersökningen Great Place to Work för 
tredje gången. Satsningen på de utvecklingsobjekt som 
vi valt tidigare syntes som en tydlig förbättring i resulta-
ten. För första gången var vår face-to-face-personal med 
i undersökningen. Vårt Trust Index-tal som beskriver nivån 
på förtroende i organisationskulturen var 83. Ökningen 
från år 2014 var sju procentenheter. Vi fortsätter med det 
systematiska utvecklingsarbetet, och vårt mål är att vara 
en av Finlands bästa och mest inspirerande arbetsplatser.

Riskhantering

Finlands UNICEF rf:s riskhantering styrs av de av styrelsen 
godkända riskhanteringsprinciperna. I principerna definieras 
riskhanteringspolicyn och dess mål, riskhanteringsproces-
sen samt ansvar och rapportering. Att omsätta riskhante-
ringen i praktiken ligger på ledningsgruppens ansvar. Hela 
organisationen deltar i genomförandet av riskhanteringen i 
synnerhet i verksamhetsplanens beredningsfas.

Inom föreningen används en enhetlig modell för bedöm-
ning och rapportering av risker. Modellen förbättrades under 
år 2015 genom att inkludera de etiska riskerna. De övriga 
riskklasserna är de strategiska, operativa och ekonomiska 
riskerna. Riskerna prioriteras genom att bestämma bety-
delsen av riskens effekter och sannolikheten för att risken 

slår in samt genom att bedöma vilka konsekvenser risken 
har om den blir verklighet.

Betydande risker och osäkerhetsmoment

Den viktigaste ekonomiska risken anses vara de ökade 
kostnaderna för anskaffning av nya donatorer som delvis 
beror på de nya betalningssätten, men särskilt på ändrat 
donatorbeteende. Vi försöker förhindra riskens förverk-
ligande genom att undersöka olika betalningssätt för att 
öka kostnadseffektiviteten, genom att utveckla våra dona-
torkommunikation samt genom att testa nya arbetssätt.

Den viktigaste strategiska risken anses vara att den 
utdragna ekonomiska recessionen försvagar inkomstbild-
ningen och medelanskaffningen. Vi följer aktivt resultatets 
utveckling för att kunna reagera snabbt vid behov. Dess-
utom har vi investerat i kundvård, marknadsföring och 
produktutveckling för att förhindra riskens förverkligande.

De viktigaste operativa riskerna anses vara brister i 
allokering av personalresurserna, i personalens kompetens 
och rekrytering. Man försöker minimera risken med omfat-
tande chefsutbildning och arbetsintroduktion. Därtill har 
man lyft fram de risker som fältexkursionerna medför och 
som man strävar efter att förutse med bra reseanvisningar 
och -förberedelser.

FÖRETAGSANSVAR

Socialt ansvar

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsplats och vi vill 
respektera de mänskliga rättigheterna och barnens rättig-
heter i all vår verksamhet. Vi inrättade ett utvecklingsforum 
som representerar alla enheter och som ska utreda behöv-
liga åtgärder för att garantera vår sociala ansvarsfullhet. 

Under år 2015 kartlade utvecklingsforumet de etiska 
riskerna i vår verksamhet och de befintliga åtgärderna och 
anvisningarna som syftar till att minimera dessa risker. År 
2016 fortsätts verksamheten genom att göra upp en verk-
ställighetsplan för att minimera potentiella risker. Därtill 

utarbetas principer som omfattar hela vår verksamhet och 
som ger ramen och anvisningarna för vår ansvarsfulla 
verksamhet.

Miljöansvar

Vi deltar i WWF:s Green Office-miljöprogram. Vårt mål är att 
minimera vårt miljöfotavtryck. Den nya personalen utbildas 
i vår miljöpraxis. Vårt Green Office-team främjar införande 
och upprätthållande av god praxis samt informerar och 
utbildar personalen. Våra miljöindikatorer är flygresandets 
klimatutsläpp samt el- och pappersförbrukningen och deras 
klimatutsläpp.

Absolut sett har våra klimatutsläpp ökat med 8,5 % 
från år 2012. Våra klimatutsläpp per capita har hållit sig på 
nivån för vårt referensår 2012. År 2015 uppgick utsläppen 
till 5,6 ton CO2/person. Pappersförbrukningen (ris/pers.) 
har sjunkit med cirka 44 % sedan år 2012. Elförbrukningen 
(kWh/pers.) har minskat med cirka 23 %.

Vi hade redan tidigare fått vår hyresvärd Lindström-hu-
set att använda el som producerats med 100-procentigt 
förnybara energikällor. Det utskriftspapper som vi använder 
är återanvänt FSC-märkt papper, vars koldioxidavtryck är 
litet. Det har visat sig vara svårt att minska flygresandet trots 
att vi har utvecklat till exempel telekommunikationsverktyg 
och -utbildning. 

År 2015 höll vi en utbildning om miljövänliga förfaran-
den för hela personalen, främjade energibesparings- och 
återvinningsförfaranden och gjorde en enkät om persona-
lens konsumtionssätt och arbetsresor.

HÄNDELSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER  
ÅR 2016

Mål och åtgärder för år 2016 utgår från Finlands UNICEF 
rf:s strategi för år 2014-2017. Strategin utarbetades under 
våren 2014 och reviderades våren 2015. Under år 2016 gör 
vi en halvtidsöversyn över strategin. Vi preciserar vår stra-
tegi speciellt vad gäller påverkansarbete och nya slags 
företagspartnerskap så att vi beaktar de globala målen 
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för hållbar utveckling samt de möjligheter som innovativa 
partnerskap erbjuder.

Insatsområdet i opinionsbildningen i Finland är utveck-
landet av barnrättsbaserat administrativt arbete på kommu-
nal- och statsförvaltningens nivå. Under året omfattar vår 
verksamhetsmodell för en barnvänlig kommun 12 kommu-
ner på olika håll i Finland. I arbetet i Finland främjas dess-
utom förverkligandet av de mest utsatta barnens rättigheter. 
År 2016 följer vi i synnerhet situationen för asylsökande 
barn och flyktingbarn.

Under de senaste åren har medelanskaffningens fält 
varit i kontinuerlig förändring på grund av yttre faktorer. 
Vi har kunnat anpassa oss väl till ändringarna. Ett bevis 
på detta är att medelanskaffningen ökat med 7 %. Allmän-
hetens förtroende, professionell medelanskaffning och 
investeringar i utvecklandet av systemen har varit i nyckel- 
roll när det gäller att säkerställa resultatet. Vi fortsätter att 
utveckla medelanskaffningen genom att testa nya sätt såväl 
i anskaffning av nya donatorer som i vård av de befintliga 
donatorerna. 

I medelanskaffningen från företag baserar vår strategi 
fortfarande på fördjupandet av samarbetet och byggandet 
av nya betydande partnerskap både vad gäller medelan-
skaffningen och för att främja förverkligandet av barnens 
rättigheter i affärslivet.

År 2016 fyller UNICEF 70 år. Vi har en särskild anledning 
att fira detta eftersom de finländska barnen var bland de 
första som fick hjälp efter andra världskriget.

År 2016 blir intressant och utmanande. Vid behov måste 
vi kunna agera smidigt för att kunna nå våra ambitiösa mål.

FINLANDS UNICEFS STRUKTUR 
31.12.2015

MEDLEMMAR

STÄMMAN

STYRELSE
Ordf.  Antti Heikinheimo

GENERALSEKRETERARE
Marja-Riitta Ketola

LEDNINGENS ASSISTENT
Marja Koli-Nikander

MEDELANSKAFFNING
Jussi Ojutkangas

PÅVERKANSARBETE
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KOMMUNIKATION
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Utfall Utfall

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

ORDINARIE VERKSAMHET

MEDELANSKAFFNING

Medelanskaffning från privatpersoner

Intäkter 18 498 359,42 17 030 459,15

Marknadsföringsstöd 124 000,00

Direkta kostnader -2 679 487,20 -2 409 162,72

Indirekta kostnader -1 378 724,41 -1 367 498,40
Medelanskaffning från privatpersoner totalt 14 564 147,81 13 253 798,03

Medelanskaffning från företag

Intäkter sammanlagt 1 435 754,44 1 254 432,72
Direkta kostnader -83 326,93 -91 752,95
Indirekta kostnader -154 551,91 -180 698,38
Medelanskaffning från företag totalt 1 197 875,60 981 981,39

Frivilligarbete
Intäkter sammanlagt 843 376,39 903 071,51
Direkta kostnader -77 064,61 -121 254,88
Indirekta kostnader -178 289,55 -187 064,23

Frivilligarbete totalt 588 022,23 594 752,40

TOTALA INTÄKTER FRÅN  
MEDELANSKAFFNINGEN 20 777 490,25 19 187 963,38
NETTOINTÄKTER FRÅN MEDEL- 
ANSKAFFNINGEN 16 350 045,64 14 830 531,82

Utfall Utfall

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

ÖVERFÖRINGAR

ÖVERFÖRINGAR TOTALT -14 786 549,26 -13 261 145,75

FÖRENINGENS ANDEL 1 563 496,38 1 569 386,07

VERKSAMHET I FINLAND

Påverkansarbete och kommunikation
Informationsanslag och projektstöd 748 614,00 467 150,00
Kostnader för påverkansarbete och  

kommunikation -555 033,12 -484 416,34
Indirekta kostnader för påverkansarbete 

och kommunikation -1 268 354,90 -1 131 806,16
Opinionsbildning och kommunikation totalt -1 074 774,02 -1 149 072,50

FÖRENINGSVERKSAMHET

Administration

Personalkostnader -3 503 887,44 -3 173 965,53
Avskrivningar -129 288,25 -110 993,18
Övriga kostnader för allmän  

administration -1 082 084,14 -1 133 706,69
Den allmänna administrationen totalt -4 715 259,83 -4 418 665,40
Allokerat till enheterna 4 034 841,93 3 781 435,08
Icke allokerade förvaltningskostnader -680 417,90 -637 230,32

Medlemsintäkter
Föreningens medlemsintäkter 16 706,82 17 456,91
Föreningens medlemskostnader -6 150,39 -2 972,40

Föreningens medlemsintäkter totalt 10 556,43 14 484,51

Underskott -181 139,11 -202 432,24

Investerings- och finansieringsverksamhet 31 139,11 52 432,24
Allmänna understöd 150 000,00 150 000,00

     
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDER-
SKOTT 0,00 0,00

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 317 315,46 285 727,20
Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 8 800,44 13 798,14
Placeringar

Övriga aktier och andelar 63 500,35 61 497,09
BESTÅENDE AKTIVA 389 616,25 361 022,43

RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar 0,00 90 000,00
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 23 713,73 108 031,46
Övriga fordringar 2 392,01 4 684,05
Resultatregleringar 492 494,76 1 086 249,39

Kassa och bank
Kassa och bank 14 462 922,69 12 856 581,05

RÖRLIGA AKTIVA 14 981 523,19 14 145 545,95

AKTIVA 15 371 139,44 14 506 568,38

PASSIVA
EGET KAPITAL
Övriga fonder

Reservfond 1 276 736,83 1 276 736,83
Övriga fonder 169 314,79 169 314,79

Överskott från tidigare räkenskaps-
perioder 748,96 748,96
Räkenskapsperiodens överskott 0,00 0,00
EGET KAPITAL 1 446 800,58 1 446 800,58

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt

Erhållna förskott 101 410,00 207 975,00
Leverantörsskulder 173 954,48 187 898,35
Skuld till UNICEF 13 226 959,10 12 261 450,75
Övriga skulder 54 170,35 47 393,64
Resultatregleringar 367 844,93 355 050,06

FRÄMMANDE KAPITAL 13 924 338,86 13 059 767,80

PASSIVA 15 371 139,44 14 506 568,38

NOTER TILL BOKSLUTET

1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Pensionsutgifter 
Pensionsskyddet för föreningens personal handhas av utomstående försäkringsbolag. Pensionsut-
gifterna är antecknade i bokslutet enligt prestationsprincipen. Icke täckta pensionsansvar finns inte.

Anläggningstillgångar och avskrivningar 
Anläggningstillgångarna har aktiverats i den direkta anskaffningsutgiften. De aktiverade investerin-
garna har avskrivits planenligt som lineära avskrivningar under en period av tre, fem eller sju år.

Omsättningstillgångar 
Föreningen har inga omsättningstillgångar.

Aktier och andelar 
Aktierna och andelarna har värderats till anskaffningspriset. Noterade aktier som erhållits genom 
testamenten och donationer värderas till bokslutsdagens kurs.

Understöd 
Informations- och projektstödet från utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet 
presenteras i resultaträkningen under påverkansarbete och kommunikation i posten “Information-
sanslag och projektstöd”. Användningen av informations- och projektstöd presenteras i noterna i 
punkt 3.2 “Informationsanslag och projektstöd”. Det allmänna understödet från utrikesministeriets 
statsbidrag presenteras i resultaträkningen i avsnittet om föreningsverksamhet.

Principer för kostnadsallokering 
Extraordinära kostnader har allokerats till de olika verksamhetsområdena. I avsnittet ”Administra-
tiva kostnader” har en andel av totalkostnaderna allokerats på ett enskilt verksamhetsområde i 
förhållande till verksamhetsområdets löner.

Totala intäkter och kostnader 
Intäkterna och kostnaderna för föreningens medelanskaffning har delats in i medelanskaffning från 
privatpersoner, medelanskaffning från företag och frivilligverksamhet. Intäkterna från licens- och 
kampanjprodukter har inkluderats i intäkterna från medelanskaffning från företag och frivilligverk-
samhet. I arbetet i Finland ingår intäkterna och kostnaderna för påverkansarbete och kommunikati-
on. I föreningsverksamheten ingår intäkter och kostnader för förvaltning och medlemmar.

Räkenskapsperiodens resultat 
Föreningen ackumulerar inte kapital och avsikten är inte att göra vinst. Föreningen siktar på ett  
nollresultat. Nettointäkterna överförs till sitt fulla belopp till huvudorganisationen UNICEFs  
program.

Överföringar till huvudorganisationen 
Överföringen till huvudorganisationen till UNICEFs barnfond samt till tematiska program och egna 
program görs till fullt belopp från nettoresultatet. Överföringen som ska göras från räkenskapspe-
riodens resultat anges i balansräkningen som skuld till UNICEF.

Transaktioner med närstående parter 
Föreningen har inte haft transaktioner med närstående parter under räkenskapsperioden.

2. OMRÄKNINGSKURSER FÖR POSTER I UTLÄNDSK VALUTA

På bokslutsdagen fanns inga fordringar eller skulder i utländsk valuta.
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3. NOTER  TILL RESULTATRÄKNINGEN

3.1. Totala intäkter och kostnader

Totala intäkter
Medelanskaffning 20 777 490,25 19 187 963,38
Föreningsverksamhet 16 706,82 17 456,91
Informationsanslag och projektstöd 748 614,00 467 150,00
Allmänna understöd 150 000,00 150 000,00

Stöd från huvudorganisationen 124 000,00 0,00

Placeringsverksamhet 31 139,11 52 432,24
Extraordinära intäkter

Intäkter sammanlagt 21 847 950,18 19 875 002,53

Totala kostnader 2015 2014
Medelanskaffning 4 551 444,61 4 357 431,56

Överföringar till huvudorganisationen 14 786 549,26 13 261 145,75
Verksamhet i Finland 1 823 388,02 1 616 222,50
Föreningsverksamhet 557 280,04 529 209,54
Avskrivningar 129 288,25 110 993,18

Kostnader sammanlagt 21 847 950,18 19 875 002,53
Räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens över/underskott 0,00 0,00

3.2. Informationsanslag och projektstöd

Projekt- och informationsanslag Anslag Använt 2015

Utrikesministeriet:
Informationsanslag till utvecklingskommu-
nikation och -fostran 276 250,00 208 995,00
Uganda-projektet 386 285,00 352 130,00
Innovations Summit 87 000,00 87 000,00

Undervisnings- och kulturministeriet: 
Projektet barnens människorättsfostran 49 839,00 49 839,00

Utbildningsstyrelsen:
Projektet fortbildning av lärare 50 650,00 50 650,00

Sammanlagt 850 024,00 748 614,00

Överförs till år 2016 101 410,00

3.3. Investerings- och finansieringsverksamhet 2015 2014
Ränteintäkter 31 139,11 52 432,24

4. NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

4.1. Immateriella tillgångar 2015 2014
Utgiftsrest 1.1. 285 727,20 262 758,15
Tillägg 152 831,86 122 212,81
Avdrag 0,00 0,00
Utgiftsrest 31.12. 438 559,06 384 970,96
Avskrivningar -121 243,60 -99 243,76
Utgiftsrest efter avskrivningar 317 315,46 285 727,20

4.2. Maskiner och inventarier 2015 2014
Utgiftsrest 1.1. 13 798,14 19 770,96
Tillägg 3 046,95 5 776,60
Avdrag 0,00 0,00
Utgiftsrest 31.12. 16 845,09 25 547,56
Avskrivningar -8 044,65 -11 749,42
Utgiftsrest efter avskrivningar 8 800,44 13 798,14

4.3. Aktier och andelar 2015 2014
Övriga aktier och andelar 1.1. 61 497,09 61 497,09

Tillägg
Aktia Solida B fonden 2 003,26
31.12. 63 500,35 61 497,09

4.4. Kortfristiga fordringar 2015 2014
Köpeskillingsfordring,  

Bertasvägen 6 aktier 0,00 90 000,00

4.5. Resultatregleringar 2015 2014
Medelanskaffningens fordringar 452 383,29 362 448,70
Allmänna administrationens fordringar 40 111,47 723 800,69
Summa fordringar 492 494,76 1 086 249,39

5. Noter till balansräkningens passiva

5.1. Eget kapital 2015 2014
Reservfond 1.1. 1 276 736,83 1 276 736,83
Inga förändringar 31.12. 1 276 736,83 1 276 736,83

Övriga fonder /
Styrelsens verksamhetsfond  1.1. 169 314,79 169 314,79
Inga förändringar 31.12. 169 314,79 169 314,79

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 748,96 748,96
Minskning / ökning 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens över / underskott 31.12. 748,96 748,96
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5.2. Främmande kapital
Kortfristigt 2015 2014
Erhållna förskott 101 410,00 207 975,00
Leverantörsskulder 173 954,48 187 898,35
Skuld till UNICEF 1.1. 12 261 450,75 11 917 905,16
Överföringar under året -12 096 143,60 -11 752 597,83
Ökning från räkenskapsåret 14 786 548,86 13 261 145,75
Förskottsöverföringar -1 724 897,31 -1 165 002,33
Överföringsskuld 31.12. 13 226 958,70 12 261 450,75

Resultatregleringar
Semesterskuld 350 661,42 337 867,85
Övriga resultatregleringar 17 183,51 17 182,21
Resultatregleringar 31.12. 367 844,93 355 050,06

6. LEASINGANSVAR 2015 2014
Förfaller under följande år 39 901,15 40 520,30
Förfaller senare 37 540,40 55 110,15
Leasingansvar sammanlagt 77 441,55 95 630,45

7. NOTER OM PERSONALEN
Antalet anställda vid räkenskapsårets slut 2015 2014
Ordinarie anställda 56 53
Projekt- och visstidsanställda 7 11
Sammanlagt 63 64

Specifikation av personalkostnaderna 2015 2014
Löner  2 589 132,32 2 403 840,93
Arvoden 49 512,90 30 622,00
Pensionskostnader 474 061,58 428 167,74
Övriga lagstadgade lönebikostnader 100 515,98 90 434,92
Sammanlagt 3 213 222,78 2 953 065,59

Löner 2015 2014
Löner och arvoden till generalsekreteraren 79 500,00 79 500,00
Arvoden till medlemmarna i styrelsen 0,00 0,00
Sammanlagt 79 500,00 79 500,00

8. Överföringsinformation
Enligt Joint Strategic Planning Process-avtalet med huvudorganisationen
är den för år 2015 avtalade överföringsprocenten 71 procent av de totala  

intäkterna.
Den totala överföringsprocenten var avtalsenliga 71 procent.

8.1. Medelanskaffningens intäkter och överföringar 2015 2014
Medelanskaffning
Bruttointäkterna från medelanskaffningen 20 777 490,25 19 187 963,38
Förändring från föregående år 8,28 % -0,93 %
Överföringar totalt 14 786 549,26 13 261 145,75
Förändring från föregående år 11,50 % -1,59 %

Överföringarnas mål 2015 2014
UNICEFs internationella temaprogram
Hälsa 220 007,73
Utbildning 1 097 635,41
Barnskydd 165 000,00
Nödhjälp 1 492 737,00
Vatten och renhållning 539 234,00
HIV och aids 267 557,00
Överföringar till UNICEF internationella 
program sammanlagt 3 782 171,14 2 853 955,90
Andel av alla överföringar 25,58 % 21,52 %

UNICEFs barnfond

Överföringar till barnfonden sammanlagt 11 004 378,12 10 407 189,85
Andel av alla överföringar 74,42 % 78,48 %

Överföringar totalt 2015 14 786 549,26 13 261 145,75
Andel av medelanskaffningen 71,2 % 69,1 %

Räkenskapsböcker som använts under räkenskapsperioden: Arkivering
Dagbok elektronisk
Huvudbok elektronisk
Reskontra elektronisk
Inbunden balansbok papper

Verifikationstyper som använts under räkenskapsperioden:

Benämning Verifikationstyp Arkivering
Kreditnota HL papper
Manuella fakturor KL papper
Kontantkassa KA papper
Kundfakturor ML papper / elektronisk
Kundfakturor/justering av rabatt MLA papper / elektronisk
Försäljningsbetalningar MS papper / elektronisk
Memorialverifikat MU papper

Leverantörsfakturor OL papper / elektronisk
Korrigeringsverifikat OT papper
Löner PA papper / elektronisk
Mjukispaket kreditnotor PH papper
Mjukispaket fakturor PP papper
Bankverifikat PT elektronisk
Lokalgrupperna TR papper
Referensbetalningar VS elektronisk
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2015        2014        2013 2012

M € % M € % M € % M € %

Bruttointäkterna från 
medelanskaffningen 20,8 19,2 19,4 18,5

Insamlingskostnader 2,8 14 % 2,7 14 % 2,6 13 % 2,5 13 %

Allmänna  
omkostnader

1,7 8 % 1,9 10 % 2,1 11 % 1,9 10 %

Verksamhet i Finland 1,5 7 % 1,4 7 % 1,3 6 % 1,1 6 %

Överföringar till 
UNICEF

14,8 71 % 13,3 69 % 13,5 70 % 13,1 71 %

Räkenskapsperiodens 
löner och arvoden

2,6 13 % 2,4 13 % 2,6 13 % 2,4 13 %

Genomsnittligt antal 
anställda*

88 86 82   89

Beräkning av nyckeltalen

Bruttointäkterna från medelanskaffningen  = totalförsäljning + intäkter från medelanskaffningen från organisationer, 
privatpersoner och företag

Insamlingskostnade = direkta kostnader för medelanskaffningen från organisationer, privatpersoner och företag + 
marknadsföringsstöd

Insamlingskostnad - % = insamlingskostnader / bruttointäkter från medelanskaffningen x 100

Allmänna kostnader = förvaltningskostnader + medlemskostnader + övriga extraordinära kostnader 

Allmänna kostnader - % = allmänna kostnader/Bruttointäkterna från medelanskaffningen x 100

Arbete i Finland = kostnaderna för påverkansarbete och kommunikation

Verksamhet i Finland - % = kostnaderna för verksamheten i Finland /bruttointäkterna från medelanskaffningen x 100

Överföringar = överföring från produktförsäljningen + överföring från vederlagsfri medelanskaffning

Överförings -% = överföring / bruttointäkter från medelanskaffningen x 100

Räkenskapsperiodens löner och arvoden %  =  räkenskapsperiodens löner och arvoden / bruttointäkterna från  
medelanskaffningen x 100

*) Deltidsanställningar har räknats om till heltidsanställningar
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