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Syyrialainen kymmenvuotias Hiba Al Nabolsi istuu rautatiekiskoilla
pakolaiskeskuksen ulkopuolella Gevgelijassa, Makedoniassa. UNICEF auttaa
lapsia jatkamaan koulunkäyntiä keskuksessa ja järjestää heille toimintaa
lapsiystävällisissä tiloissa.
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UNICEF 70
1946–2016

JOKAISELLE LAPSELLE
KAIKKIALLA MAAILMASSA

JOULUKUUSSA 1946 YK:n yleiskokous suositteli
YK:n lasten hätäapurahaston UNICEFin perustamista. Toiminnalle asetettiin yksi ehto: UNICEFin
tuli auttaa kaikkia sodasta kärsineitä lapsia,
riippumatta siitä, mikä lapsen kotimaan rooli oli
sodassa ollut.
Tämä vuosi on UNICEFin 70. juhlavuosi. Työn
alkaessa lapset Suomessa olivat ensimmäisten
avunsaajien joukossa. UNICEFin työ tavoitti
maassamme neljän vuoden ajan yli 100 000 lasta
vuodessa. Vaikka hätäapu on edelleen olennainen
osa työtämme, UNICEF kasvoi jo 1950-luvulla
hätäapuorganisaatiosta pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä tekeväksi toimijaksi.
Vuotta 2016 leimasi monien lasten vaikea
tilanne erityisesti sotien, epävakauden ja väkivaltaisuuksien takia. Syyrian lasten ja pakolaisten
tilanne nousi vahvasti myös suomalaisten tietoisuuteen. Sietämättömät uutiskuvat Alepposta
saivat ihmiset marssimaan rauhan puolesta ja
kirkot soittamaan kellojaan.
Viime vuosi oli UNICEFin työlle haasteellinen
eikä suurta muutosta ole vieläkään näkyvissä.
Surun ja huolen rinnalle nousee kuitenkin myös
nöyrä ylpeys niistä monista tuloksista, joita
UNICEF on saanut aikaan eri puolilla maailmaa.
Joka päivä sielläkin minne televisiokameroiden
kiinnostus ei yllä, UNICEF parantaa lasten elämää. Tuemme hallitusten työtä terveysjärjestelmien ja koulutuksen kehittämisessä, vaikutamme
lainsäädäntöön esimerkiksi lapsiavioliittojen

4

kieltämiseksi ja kehitämme innovatiivisia ratkaisuja saadaksemme lasten äänen kuuluviin. Nämä
paikalliset edistysaskeleet ovat tänään ehkä
näkymättömiä, mutta tuottavat tulosta tulevaisuudessa.
Kuluva vuosi on myös Suomen UNICEFin
toiminnan juhlavuosi. Jo 50 vuotta suomalaiset
ovat olleet kanssamme tekemässä työtä lasten
hyväksi. Olemme iloisia siitä, että suomalaiset
luottavat työhömme ja välittävät lasten tilanteesta enemmän kuin koskaan. Meitä kaikkia tarvitaan.
UNICEFilla on maailman kallisarvoisin mandaatti: tehtävämme on rakentaa parempi tulevaisuus maailman 2,2 miljardille lapselle. Jokainen
teistä, hyvät UNICEFin tukijat, on mukana mahdollistamassa tätä muutosta.

Lämmin kiitos!

Marja-Riitta Ketola
pääsihteeri
Suomen UNICEF ry

© UNICEF/UN027509/Ohanesian
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Kiertävä rokotustiimi tekee lapsille
tuberkuloositestejä Batangasissa
Filippiineillä vuonna 1956.

© UNICEF/UNI99955/Unknown

© UNICEF/UNI42503/Unknown

1956

1965

UNICEFin pääjohtaja Henry Labouisse
(vasemmalla) vastaanottaa UNICEFille
myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon.
.
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1940-luku

1950-luku

1960-luku

1946

1953

1961

YK:n lastenjärjestö UNICEF
perustetaan auttamaan lapsia
toisen maailmansodan jälkeen.

UNICEFista tulee pysyvä YK-järjestö.
Se muuttuu puhtaasta hätäavun
antajasta järjestöksi, joka tekee
kokonaisvaltaista työtä lasten
hyväksi. UNICEFin vesi-, sanitaatioja hygieniatyö pyrkii vähentämään
lapsikuolemia ja turhia sairastumisia.

UNICEF laajentaa työtään myös
lasten koulunkäynnin tukemiseen.

1947
UNICEF saa ensimmäisen yksityislahjoituksen. Ensimmäinen kansallinen
komitea perustetaan Yhdysvaltoihin.

1949
7-vuotias tsekkityttö Jitka Samkova
piirtää ensimmäisen UNICEF-kortin
kiitokseksi avusta, jota hänen sodan
runtelema kotikylänsä oli UNICEFilta
saanut. UNICEFin korttimyynti alkaa.
Siitä tulee vuosikymmeniksi yksi
järjestön tärkeimmistä varainkeruumuodoista.
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1956
Vuosien 1956–1957 aikana yli 13 000
terveyskeskusta 102 maassa saa
UNICEFilta tarvikkeita ja koulutusta.

1957
UNICEF aloittaa ravitsemusohjelmat.
Yhteisöjä koulutetaan vihannesten,
karjan ja siipikarjan kasvattamiseen
ja heille annetaan ravitsemusneuvontaa.

1965
”Nykypäivän lasten hyvinvointi
vaikuttaa suoraan huomisen rauhaan”, toteaa UNICEFin pääjohtaja
Henry Labouisse vastaanottaessaan
UNICEFille myönnetyn Nobelin
rauhanpalkinnon.

1968
UNICEF auttaa äitejä ja lapsia
Biafran ja Vietnamin sotien jaloissa.
Apua annetaan järjestön periaatteiden mukaisesti kaikille, poliittisesta
puolesta ja muista tekijöistä
riippumatta.

Ruandan pääkaupungissa Kigalissa
tytöt ovat hakeneet vettä kanistereihin
vesipisteeltä, joka rakennettiin
UNICEFin tuella.

© UNICEF/UNI111957/Asselin

© UNICEF/UNI31754/Pirozzi

1999

2011

Poikia hymyilyttää, sillä heidät on juuri äänestetty
oppilaskunnan edustajiksi Mende Buiman koulussa
Sierra Leonessa. Koulutarvikkeet on saatu UNICEFilta.

1970–1980 -luvut

1990-luku

2000-luku

1975

1994

2005

Halpa vesipumppu kehitetään. Se
mullistaa elämän monessa kylässä.

UNICEF ja UNESCO kehittävät koulutarvikelaatikon. School-in-a-boxin
ansiosta lasten koulunkäynti voi
jatkua myös katastrofialueilla.
Laatikko sisältää koulutarvikkeet
kokonaiselle luokalle.

UNICEFin maailmanlaajuinen AIDSin
vastainen kampanja alkaa.

1982
Varhaislapsuuden ohjelmatyön kulmakiviksi julistetaan neljä toimenpidettä: kasvun seuranta, suolasokeriliuoksen käyttö, rintaruokinta ja
rokotukset.

1988
UNICEFin tutkimuskeskus Innocenti
perustetaan Italian Firenzeen.

1996
YK:n raportti ”Aseellisten konfliktien
vaikutus lapsiin” kuvaa sodan tuhoisia seurauksia lapsille ja vaatii heille
erityistä suojelua.

2010
Haitin maanjäristyksessä kuolee
lähes 160 000 ihmistä ja yli miljoona
menettää kotinsa. UNICEF johtaa
humanitaarista työtä lasten hyväksi.

2016
YK:n vuosituhattavoitteet
umpeutuvat ja katse kääntyy kohti
koko maailman yhteisiä kestävän
kehityksen tavoitteita.

1989
Lapsen oikeuksien sopimus hyväksytään YK:n yleiskokouksessa. Siitä
tulee nopeasti maailman laajimmin
hyväksytty ihmisoikeussopimus.
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SUOMEN UNICEF RY
YK:N LASTENJÄRJESTÖ UNICEF tekee työtä kaikkialla maailmassa, yli 190 maassa.
Suomen UNICEF on yksi UNICEFin 34:stä
kansallisesta komiteasta. Ne edustavat UNICEFia
vauraissa maissa.
Suomen UNICEFin tehtävänä on kerätä varoja
UNICEFin kehitysohjelmiin ja hätäapuun sekä
tehdä monipuolista vaikuttamis- ja tiedotustyötä
lapsen oikeuksien puolesta.
Suomen UNICEF toimii rekisteröitynä yhdistyksenä.
Kansalliset komiteat keräävät vuosittain noin
kolmanneksen UNICEFin varoista.

Missio
Lapsen oikeutena on syntyä ja kasvaa turvallisissa olosuhteissa. Hänen terveytensä on turvattava, koulunkäyntinsä taattava ja häntä on suojeltava hyväksikäytöltä,
väkivallalta ja syrjinnältä. Suomen
UNICEF työskentelee näiden oikeuksien
toteutumiseksi.

Visio
Suomen UNICEF haluaa saada jokaisen
aikuisen ja lapsen rakentamaan kanssaan
maailmaa, jossa lapsen oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään toteutuu.

Arvot
• Oikeudenmukaisuus: toimimme oikeudenmukaisesti ja arvostavasti kaikessa
työssämme.

© UNICEF/UN016487/Shrestha

• Luotettavuus: teemme tavoitteellisesti
sen, minkä lupaamme ja kerromme siitä
avoimesti.
• Rohkeus: mitä tahansa lapsen
oikeuksien toteutuminen vaatii, sen
me teemme.

Isoäiti Chinmaya Shrestha lämmittää kolmen päivän ikäisen
lapsenlapsensa jalkoja UNICEFin tukemalla Gorkhan alueen
terveysasemalla Nepalissa.
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© Lehtikuva/Matti Tapola

50 VUOTTA TYÖTÄ SUOMESSA
SUOMEN YK-LIITON hallitus päätti marraskuussa
1966 perustaa erityisen elimen, jonka tarkoituksena oli tehdä UNICEFin työtä tunnetuksi Suomessa ja hankkia sen toiminnalle taloudellista
tukea.
Suomen UNICEFin itsenäinen toiminta alkoi
vuoden 1967 alusta. Yhdistyksen suojelijaksi
lupautui rouva Sylvi Kekkonen.
Suomen UNICEFin ensimmäistä vuosikymmentä
leimasi valtava positiivisuus, yrittäminen ja idealismi. Villitkin ideat lähtivät lentoon ja kaaoksesta
syntyi toimivia ratkaisuja. Pienellä joukolla
saatiin aikaan paljon näkyvyyttä, maailmantähdet esiintyivät Suomessa.

Maailmankuulu näyttelijä Marlon Brando saapui Suomeen vuonna 1967
UNICEFin lähettiläänä. Hän esiintyi Helsingissä pidetyssä UNICEFgaalassa, joka televisioitiin kolmeentoista maahan. Lehdistötilaisuudessa
Brando esitti medialle Intian Biharissa kuvaamansa dokumenttifilmin
lapsista nälkäkriisin kourissa.

Maailman lapset ovat läpi vuosikymmenten
olleet lähellä suomalaisten sydäntä, ja se on
näkynyt myös teoissa. Nykyisin Suomen UNICEF
on maan johtava yksityisvarainhankkija, jolla on
suurin säännöllisten tukijoiden määrä. Mielikuva
UNICEFista on maailmanlaajuisessa vertailussa
kaikkein positiivisin juuri Suomessa.
Työtä tehdään nykyään noin 70 työntekijän
voimin. Yhdessä kumppaneidemme kanssa
teemme periksiantamatonta työtä, joka muuttaa
maailman lasten elämää pysyvästi
paremmaksi.

Ote Suomen UNICEF 40 vuotta -juhlajulkaisusta
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VUONNA 2016 TUIMME MAAILMAN
LAPSIA 19,6 MILJOONALLA EUROLLA
7%
1,3 milj € *
Vuosi 2016

Kotimaan toiminta

23%

4,5 milj. €
Hätäapu

70%
13,8 milj. € **

Pitkäjänteinen kehitystyö
* Kotimaan toimintaan sisältyvät kotimaan vaikuttamistyö, kansainvälinen vaikuttamistyö ja viestintä.
** Sisältää 11,5 miljoonaa euroa lastenrahastoon ja 2,3 miljoonaa euroa nimikko- ja teemaohjelmiin.

Varainhankinnan kehitys
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Vuoden lopussa meillä
oli 86 000 kuukausilahjoittajaa.
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Kuukausilahjoitukset
ovat varainhankintamme
kivijalka. Vuonna 2016
säännölliset tukijamme
lahjoittivat 13,4 miljoonaa
euroa, mistä muodostui
55 % keräystuloksestamme.

2013

2014

2015

2016

VUONNA 2016 KERÄSIMME
24,6 MILJOONAA EUROA
Keräys- ja
hallintokulujen osuus *

Yritysyhteistyö

20%

6%
Varainhankinta

Kulujen
osuus

94%

80%
Lahjoitukset
yksityishenkilöiltä

UNICEFin työhön**

*Keräyskulujen osuus 9 % keräystuloksesta
**Kotimaan toimintaan 5 % keräystuloksesta

Lisäksi ulkoministeriö tuki kotimaan vaikuttamistyötämme sekä
UniWASH-hankettamme yhteensä 485 000 eurolla. Koneen Säätiö
tuki UniResearch-tutkimushankettamme 47 000 eurolla.

UNICEFin suurimmat tukijat/asukas 2016*
Norja

Suomen valtio tuki
suoraan kansainvälistä
UNICEFia 13,5 miljoonalla
eurolla vuonna 2016. Tuesta
43 % kohdistui UNICEFin
lastenrahastoon.

41,44 $

Ruotsi

30,41 $

Luxemburg

20,76 $

Islanti

20,54 $

Alankomaat

Vuonna 2015 Suomen
valtion tuki oli 30,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2014
43,8 miljoonaa euroa.

11,11 $

Tanska

10,77 $

Iso-Britannia

7,31 $

Sveitsi

6,35 $

Suomi

6,12 $

Irlanti

5,85 $

0

Euromääräiset summat laskettu dollareista
kunkin vuoden viimeisen päivän valuuttakurssin
perusteella.
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* Sisältää sekä valtion tuen että UNICEFin kansallisen komitean
keräämät lahjoitukset.
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TULOKSIA LAPSILLE
UNICEFIN 70 vuoden kokemus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja verkostot, vahva panostus
innovaatioihin sekä periksiantamattomuus tarkoittavat, että saamme aikaan pysyviä muutoksia
lapsille kaikkialla maailmassa.
Teemme työtä maailman vaikeimmissa paikoissa, kellon ympäri, joka ikinen päivä, jotta turvaisimme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
olevien lasten elämän.
UNICEFilla on ainutlaatuinen kyky saattaa eri
toimijat yhteen lapsen parhaaksi. Maailmanlaajuisen työmme ansiosta voimme soveltaa parhaita ratkaisuja eri ympäristöissä sekä laajentaa
niitä hallitusten kanssa tekemämme yhteistyön
kautta. Jokainen UNICEFiin sijoitettu euro saa
näin moninkertaisen vaikutuksen aikaan.

VUONNA 2016
• Toimitimme rokotteita lähes puolelle
maailman alle 5-vuotiaista lapsista, yhteensä
2,5 miljardia annosta lähes sataan maahan.
• Vastasimme 344 humanitaariseen kriisiin
– niin konflikteihin kuin luonnonkatastrofeihin –
yhteensä 108 maassa.
• Takasimme hätäaputilanteissa lähes 29 miljoonalle ihmiselle puhtaan veden.
• Avullamme 11,7 miljoonaa lasta pystyi jatkamaan koulunkäyntiä kriisioloissa.
• Hoidimme kriisien keskellä 2,5 miljoonaa
vakavasta aliravitsemuksesta kärsivää lasta.

© UNICEF/UN013394/Khonje

• Avullamme yli 3 miljoonaa lasta ja nuorta
34 maassa sai äänensä kuuluviin ja pystyi
viestimään suoraan päättäjille. U-Report on
sosiaalisen median sovelluksemme, jolla
voidaan kartoittaa nuorten mielipiteitä ja
oloja sekä levittää nopeasti tietoa vaikkapa
ebolasta ja HIV-testauksista.

Lapset seuraavat ihmetellen lennokin testausta Malawissa.
Maan terveysministeriö ja UNICEF testasivat ensimmäistä
10 kilometrin päähän ulottuvaa automaatti-ohjattua lentoa, joka
kuljettaa HIV-näytteitä vaikeakulkuisilta alueilta laboratorioon.
Tavoitteena on nopeuttaa HIV:n diagnosointia.
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Työn tulosten sekä varojen käytön avoimuus ja
läpinäkyvyys ovat UNICEFille tärkeitä.
Lisää tietoa varojen käytöstä kohdemaittain ja ohjelmittain
löytyy englanniksi osoitteesta
open.unicef.org

© UNICEF/UN042749/Khuzaie

2 UNICEFIN TYÖ
TÄNÄÄN JA
EILEN
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Tavoitteena on vahvistaa
valtioiden koulutusjärjestelmiä niin, että jokainen lapsi
pääsee kouluun, saa laadukasta opetusta ja käy koulunsa loppuun.
Käytännössä työ tarkoittaa muun muassa sitä, että
UNICEF auttaa valtioita koulutuksen laadun ja kouluolojen parantamisessa, tukee
heikoimmassa asemassa
olevien lasten koulunkäyntiä ja edistää lasten pääsyä
varhaiskasvatuksen piiriin.
Lisäksi UNICEF tukee lasten
koulunkäynnin jatkumista
kriisien keskellä.
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© UNICEF Somalia/2016/Taxte

KOULUTUS

Itsevarma Malyun kirjoittaa mielellään taululle ja opastaa
koulutovereitaan läksyjen teossa.

VIHDOINKIN KOULUUN
SISÄLLISSODAN RUNTELEMASSA Somaliassa on lapsia, jotka eivät ole koskaan nähneet
koululuokkaa. 10-vuotias Malyun Abukar oli yksi
heistä.
Malyun asuu pienessä kylässä Shabellen
alueella alle 100 kilometrin päässä maan pääkaupungista Mogadishusta. Tytön elämä muuttui, kun kylään rakennettiin koulu UNICEFin ja
Educate A Child -aloitteen avulla. Lisäksi
UNICEFin tuella koulutettiin vapaaehtoisia opettajia, laadittiin opetussuunnitelma sekä jaettiin
opettajille koulutusoppaita ja oppilaille koulutarvikkeita.
Innokas Malyun oppi nopeasti lukemaan ja
kirjoittamaan, ja on nyt yksi koulun parhaiten
menestyneistä oppilaista. Tytön lempiaine on
luonnontiede.

– Isona haluaisin olla opettaja. Haluan, että
yhteisöni kaikki lapset oppisivat lukemaan ja
kirjoittamaan, Malyun sanoo hymyillen.
Malyun kuuluu oppilaskomiteaan ja jakaa sitä
kautta oppimaansa tietoa muiden kanssa.
– Levitän tietoa hygieniasta, esimerkiksi miten
ripulin ja koleran tarttumisen voi estää.
Koulutetut lapset ovat Somalian toivo
Yli 20 vuotta jatkunut sisällissota ja Malyunin
edustaman Bantu-klaanin syrjintä ovat estäneet
tuhansia lapsia pääsemästä kouluun. Aluetta
ovat riivanneet klaanien väliset taistelut.
Välillä Malyunin klaani joutuu pakenemaan
yhteenottoja läheiselle lentokentälle, jota Afrikan
Unionin sotilaat vartioivat. Epävakaan elämän

keskellä koulu tuo lapsille turvaa ja mahdollisuuden oppia ja opettaa myös vanhempiaan.
Koulun saaminen kylään on ollut yhteisölle iso
ja mullistava edistysaskel sekä toivon luoja.
– Koulu tuli kyläämme oikeaan aikaan. Siellä
on luokkahuoneita, vessat ja oikeat huonekalut.
Lasten kasvot oikein loistavat, kun he istuvat luokassa. Lapset saavat koulutuksen, johon heillä ei
ole aiemmin ollut mahdollisuutta, kylän vanhimpiin kuuluva Nur Ali sanoo.
– Koulutettu väki voi auttaa meitä uudelleenrakentamaan tuhotut kylämme, toinen kylän
vanhimpiin kuuluva mies sanoo toiveikkaasti.
UNICEFin ja Educate A Child -aloitteen avulla
yli 40 000 lasta syrjityistä klaaneista on saatu
kouluun vuodesta 2015 lähtien.

TYÖ ALKOI AFRIKAN UUSISSA VALTIOISSA

© UNICEF/UNI41907/Bernheim

UNICEF LAAJENSI 1960-luvulla työtään lasten
koulutuksen tukemiseen. Alusta lähtien UNICEF
on tukenut sekä lasten pääsyä virallisen kouluopetuksen piiriin että epävirallisia koulunkäynnin
tapoja silloin, kun normaali koulunkäynti ei ole
mahdollista.
UNICEFin koulutustyö tarkoitti aluksi opettajien kouluttamista ja luokkahuoneiden varustamista Afrikan juuri itsenäistyneissä valtioissa.
Lisäksi sekä varhaislapsuus että teini-ikä tunnistettiin oppimisen ja kehityksen kannalta tärkeiksi
ajanjaksoiksi lapsen elämässä.

Alakoulun opettaja Mallam
Germba Malunfashi auttaa
8-vuotiasta Baraka-tyttöä
lukemisessa Katsinassa
pohjois-Nigeriassa
vuonna 1963.
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Tavoitteena on muuttaa
lakeja, käytäntöjä ja asenteita niin, että yksikään lapsi
ei joudu väkivallan, hyväksikäytön tai laiminlyönnin
kohteeksi.
Käytännössä UNICEF muun
muassa edistää lasten syntymärekisteröintiä sekä työskentelee tyttöjen sukuelinten
silvonnan, lapsityön,
lapsisotilaiden käytön ja
lapsiavioliittojen lopettamiseksi. Lisäksi UNICEF
vahvistaa lasten suojelua
oikeusjärjestelmässä esimerkiksi kouluttamalla poliiseja
ja tuomareita.
Lasten suojelu myös
konfliktien ja muiden kriisien keskellä on tärkeä osa
UNICEFin työtä.
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© UNICEF/UN016311/Gilbertson VII Photo

SUOJELU

Shampa
Shampa,
16, opiskelee kaupallisia aineita ja
haluaa uran pankkialalla.

SHAMPA PELASTUI LAPSIAVIOLIITOLTA
SIITÄ ON yli vuosi, kun Shampa kuunteli epäuskoisena vanhempiaan. Shampan pitää jättää
koulu kesken ja mennä naimisiin, muuta mahdollisuutta ei ole, tytön isä ja äiti sanoivat. Shampa
oli tyrmistynyt ja peloissaan.
– Kun muistelen sitä aikaa, minua puistattaa
yhä, Shampa kertoo nyt.
Shampan isä teki fyysistä työtä elättääkseen
perheensä, kunnes joutui onnettomuuteen eikä
kyennyt enää raskaaseen työntekoon. Se oli kova
isku köyhälle perheelle.
Silloin Shampan täti ehdotti, että he voisivat
naittaa tytön, jolloin perheellä olisi yksi suu vähemmän ruokittavana eikä Shampan koulukuluja
tarvitsisi enää maksaa.

Vaikka peruskoulu on Bangladeshissa ilmainen, joutuvat oppilaat itse ostamaan koulukirjat
ja muut tarvikkeet.
– Vanhempani ajattelivat, että yksi perheenjäsen vähemmän helpottaisi heidän taloudellista
taakkaansa, Shampa muistelee surullisena.
Nuorten klubi riensi apuun
Alkusokista toivuttuaan neuvokas Shampa päätti
hakea apua. Hän oli kuullut UNICEFin tukemasta nuorten klubista, joka tekee vaikuttamistyötä
ruohonjuuritasolla estääkseen lapsiavioliitot.
Klubin nuoret ryhtyivät heti auttamaan Shampaa ja lähtivät tapaamaan hänen vanhempiaan.
Nuoret selittivät vanhemmille, että lapsiavioliitot johtavat varhaisiin raskauksiin, jotka vaarantavat sekä lapsen että vauvan hengen. Sham-

pa joutuisi myös tekemään loppuikänsä kotitöitä
eikä voisi mennä kouluun. Nuoret korostivat, että
Shampa voisi auttaa perhettään paremmin suorittamalla koulunsa loppuun, sillä silloin hänellä
olisi mahdollisuus löytää hyväpalkkainen työ.
Nuoret muistuttivat vanhempia myös siitä,
että lapsiavioliitot on kielletty lailla Bangladeshissa. Shampa arvelee, että lakipykälästä
kertominen sai vanhemmat pyörtämään päätöksensä, sillä avioliittosuunnitelmat peruttiin ja
Shampalle luvattiin, että hän saisi jatkaa koulussa.
Jopa 15 miljoonaa tyttöä naitettiin liian varhain vuonna 2016. Se tarkoittaa, että joka päivä
41 000 lasta joutui naimisiin. UNICEF ja sen
paikalliset kumppanit vaikuttavat muun muassa
lainsäädäntöön ja asenteisiin lapsiavioliittojen
estämiseksi.

© UNICEF/UNI55030/UNICEF/UNI55030/Press

PERHEET TAKAISIN YHTEEN RUANDAN
KANSANMURHAN JÄLKEEN

UNICEFin tukemassa keskuksessa asuneet Jean ja Egide,
(takapenkillä) ja Mbonigaba (etupenkillä) heiluttavat
hyvästiksi ystävilleen Ruandassa vuonna 1994.
Lasten huoltajat on löydetty, ja he ovat matkalla
takaisin perheidensä luokse.

RUANDAN KANSANMURHASSA vuonna 1994
kuoli 300 000 lasta ja liki 100 000 jäi orvoksi.
Lähes kaikki maan lapset joutuivat todistamaan
järkyttävää väkivaltaa. UNICEF teki valtavasti
töitä auttaakseen lapsia, jotka olivat väkivaltaisuuksien aikana joutuneet eroon huoltajistaan, ja
onnistui saattamaan 100 000 lasta takaisin
perheidensä luo.
Tuki kansanmurhan seurauksista kärsiville
lapsille jatkui pitkään. UNICEF muun muassa tuki
ilman huoltajaa jääneiden lasten toimeentuloa ja
koulunkäyntiä ja panosti HIV:n ja aidsin leviämisen ehkäisyyn.
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Tavoitteena on tukea valtioita lasten, äitien ja teini-ikäisten tyttöjen ravitsemuksen
parantamisessa ja aliravittujen lasten hoitamisessa.
Käytännössä UNICEF
edistää rintaruokintaa,
opastaa vanhempia pienten
lasten ravitsemuksessa ja
jakaa lisäravinteita lapsille.
UNICEF myös auttaa valtioita
löytämään aliravitut lapset
ja tukee aliravittujen lasten
hoitoa. Kriiseissä UNICEF
vastaa lasten hätäapuravitsemuksen koordinoinnista.

© UNICEF/Malawi 2016/Meriläinen

R AV I T S E M U S

Vauvat punnitaan Matopen terveysasemalla.
Vuoden ikäisen, lievästi aliravitun Josephine Brazion paino on
kohonnut hoidon ansiosta 7,5 kiloon.

MAAPÄHKINÄTAHNALLA PAINO NOUSUUN
MALAWIN HALKI matkatessa ei voi olla huomaamatta, miten kuivaa kaikkialla on. Joenuomat
ovat rutikuivia ja laihat vuohet vaeltavat etsimässä jotain vihreää syödäkseen. Heinäkuussa 2016
Maailman ruokaohjelma WFP julisti korkeimman
tason hätätilan kuivuuden koettelemille alueille
eteläisessä Afrikassa.
Malawissa Nenon piirikunta on yksi pahiten
kuivuudesta kärsineistä alueista. Alueella on
UNICEFin tuella koulutettu yli 1 000 vapaaehtoista sairaanhoitajaa, jotka auttavat aliravittujen
lasten hoitamisessa.
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Matopen terveysklinikalla hoidetaan aliravittuja lapsia UNICEFin tuella.
Neljän lapsen äiti Mercy Brazio pitää vuoden
vanhaa Josephinea sylissään, kun hoitaja mittaa
lapsen käsivarren. Aliravitsemusta mitataan
käsivarresta UNICEFin kehittämällä mittanauhalla. Vihreä luku kertoo normaalista kehityksestä,
keltainen vaatii tarkempaa seurantaa ja hoitoa ja
punainen on hälytys.
– Yhä keltainen, hoitaja toteaa.
Josephine kärsii lievästä aliravitsemuksesta.
Äiti toi alunperin lapsen terveysasemalle, koska
epäili lapsella malariaa. Silloin selvisi, että lapsi
painoi vain seitsemän kiloa. Hoitojakso aloitettiin
heti.
Aliravituille lapsille määrätään lisäravintona
ravintorikasta maapähkinätahnaa kotihoitoa varten. Hoitojakso kestää 6–8 viikkoa.

– Sekoitan maapähkinätahnaa puuroon.
Onneksi se maistuu Josephinelle. Nyt hän painaa
jo 7,5 kiloa, Brazio iloitsee.
– Aluksi olin todella huolissani, mutta täältä
saadun avun ansiosta olen helpottunut.
Jos lapsen paino ei kotihoitojakson aikana
nouse, hänet otetaan tarkkailuun terveysasemalle. Vakavasti aliravitut lapset lähetetään erityishoitoon lähimpään sairaalaan.
UNICEF tekee tiivistä yhteistyötä Malawin
terveysministeriön ja terveysalan ammattilaisten
kanssa, jotta kaikki aliravitut lapset löydetään ja
saadaan hoidon piiriin.
Malawissa vanhempia on kehotettu tuomaan
lapset tarkistettavaksi laajan radiokampanjan
avulla. Ruohonjuuritasolla viestiä levitetään kyläpäälliköiden kautta.

© UNICEF/UNI55030/UNICEF/UNI55030/Press

IMETYS AUTTAA LAPSIA JÄÄMÄÄN HENKIIN
1980-LUVULTA asti imetyksen edistäminen on ollut yksi UNICEFin tärkeimmistä keinoista vähentää lapsikuolleisuutta. UNICEF tukee imetyksen
aloittamista heti lapsen synnyttyä, lapsen täysimetystä puolivuotiaaksi ja imetyksen jatkamista,
kunnes lapsi on vähintään kaksivuotias.
Vuonna 1981 UNICEF ja Maailman terveysjärjestö WHO kehittivät yhdessä kansainväliset
säännöt äidinmaidon korvikkeiden markkinointiin. Säännöt kieltävät korvikkeiden markkinoinnin suurelle yleisölle ja julkisen terveydenhoidon
kautta.
Vuonna 1991 UNICEF ja WHO lanseerasivat
Lapsiystävällinen sairaala -aloitteen. Aloitteeseen liittyneet sairaalat edistävät vauvojen
täysimetystä.
Kyläkätilö auttaa äitiä imettämään vastasyntynyttä vauvaansa
kotisynnytyksen jälkeen vuonna 1993 Sisä-Mongolian
alueella Kiinassa. UNICEF koulutti Kiinassa 1990-luvulla
kätilöitä imetyksen tukemiseen ja auttoi kehittämään
synnytyssairaaloita imetysmyönteisiksi.
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Tavoitteena on kehittää valtioiden terveysjärjestelmiä
niin, että jokaisen lapsen ja
äidin terveydestä pystytään
huolehtimaan. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen lapsi
on suojassa HI-virukselta ja
tartunnan saaneet saavat
apua.
Käytännössä UNICEF
rokottaa lapsia, työskentelee polion hävittämiseksi ja
edistää äitien ja vastasyntyneiden terveyttä. UNICEF
tekee myös keuhkokuumeen,
ripulin ja malarian vastaista
työtä ja työskentelee lasten
terveyden hyväksi erilaisissa
hätäaputilanteissa.
HIV:n ja aidsin hillitsemiseksi UNICEF auttaa valtioita
ehkäisemään äiti-lapsitartuntoja, tukee tartunnan saaneiden lasten hoitoa, nuorten
aids-kuolemien vähentämistä, syrjinnän vastaista työtä
ja HIV-testausta.
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TERVEYS

Ruslan poseeraa valokuvaajalle sairaalan numero 10
lapsiystävällisessä tilassa Dushanbessa, Tadzikistanissa.
Seinällä on kuva UNICEFin tekemästä Vitaminka-kirjasta, joka jakaa lapsille
tärkeää tietoa HIV-tartunnan hoidosta ja kannustaa käyttämään
antiretroviruslääkitystä.

HIV EI LANNISTA RUSLANIA
TADZIKISTANILAINEN 7-vuotias Ruslan (nimi
muutettu) sai HIV-tartunnan vuonna 2012 sairaalassa. Hän on yksi kymmenistä HIV-positiivisista
lapsista, jotka löydettiin maan terveys- ja sosiaaliministeriön järjestämässä seulonnassa.
Ruslanin äiti tuo poikansa säännöllisesti
tarkistettavaksi terveyskeskukseen, jossa hän
saa myös HI-viruksen leviämistä ehkäisevää
antiretroviruslääkitystä. Lääkkeet ovat potilaille
ilmaisia.
Äidin helpotukseksi Ruslan on virustartunnasta huolimatta kasvanut ja kehittynyt hyvin ja on
menossa ensimmäiselle luokalle.
UNICEF on tukenut vuodesta 2008 Tadzikistanin
sosiaali- ja terveysministeriötä HIV:n leviämisen ehkäisyssä. Äiti-lapsitartuntojen ehkäisy on
UNICEFin tuella otettu osaksi raskaudenaikaista
ja lapsen syntymän jälkeistä terveydenhoitoa.
Lisäksi UNICEF on auttanut kehittämään lapsiystävällisiä palveluja HIV-positiivisille lapsille
ja neuvontaa heidän huoltajilleen.

© UNICEF/UNI43217/Unknown

Terveydenhoitaja kuvaa lapsia UNICEFin toimittamassa
kiertävässä röntgenautossa tuberkuloositartuntojen
löytämiseksi Costa Ricassa vuonna 1952.

TUBERKULOOSIN KIMPPUUN 1950-LUVULLA
KUN UNICEFISTA tuli pysyvä osa YK:ta vuonna
1952, sen tehtäväksi tuli taata lasten terveys
kaikkialla maailmassa, ei pelkästään humanitaarisissa kriiseissä.
Toisen maailmansodan jälkeen Euroopan lapsia piinasi tuberkuloosi. Kun sairauden testaamiseen ja rokottamiseen löytyi lupaava menetelmä
Euroopassa, UNICEF rahoitti sen käyttöönoton
Aasiassa, Afrikassa ja Amerikan mantereilla.
Samaan aikaan Aasiassa levisi luita ja rustoja

vahingoittava trooppinen syylätauti, joka tarttui
miljooniin ihmisiin. UNICEF hoiti tautia kokonaisvaltaisen kampanjan avulla ja onnistui parantamaan 30 miljoonaa sairastunutta vuosikymmenen loppuun mennessä.
UNICEF teki alusta lähtien terveystyötä paitsi
ruohonjuuritasolla myös neuvottelupöydissä
hallitusten parissa, jotta valtiot huomioisivat
terveysjärjestelmissään haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja perheet.
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Tavoitteena on yhteistyössä
valtioiden kanssa parantaa
puhtaan veden ja sanitaation
saatavuutta niin, että ne ovat
myös köyhimpien lasten ja
perheiden käytössä.
Käytännössä UNICEF tukee
yhteisöjä vesipisteiden ja
käymälöiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä, tuo
hygieniakasvatusta kouluihin
ja sitä kautta perheisiin sekä
vastaa vesihuollosta kriisitilanteissa.
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VESI

Etiopialainen Ababa Abraha joutui keskeyttämään
koulunkäynnin, kun perheeltä loppui ruoka ja vesi.

VESIREKKA PELASTI ABABAN
KOULUNKÄYNNIN
14-VUOTIAS ABABA Abraha asuu Pohjois-Etiopiassa kuivalla, vuoristoisella Gonka Kebelen
alueella. Innokkaan koululaisen haaveille yliopisto-opinnoista oli vähällä tulla tyly loppu.
Ababan kotiseutua, kuten laajoja alueita muuallakin Etiopiassa, piinaa kuivuus. Koska Ababan
perheellä ei ollut ruokaa eikä vettä, tyttö joutui
lopettamaan 7. luokan kesken ja aloittamaan työn
siivoojana.
– En voi opiskella ilman ruokaa ja jos ei ole
ruokaa, minun täytyy työskennellä auttaakseni
perhettäni, hän toteaa.
Myös Ababan koulun rehtori Haftu Gebreziher
kertoo, että kuivuuden takia jopa 60 prosenttia
oppilaista jäi pois koulusta. Rehtorin mukaan
osa lapsista joutui käyttämään päivänsä vedenhakuun kaukaiselta joelta, osalla taas ei ollut
voimia seurata opetusta.
Rekka tuo 10 000 litraa vettä kerralla
Onneksi UNICEFin apu muutti tilanteen. UNICEF
alkoi kuljettaa rekoilla vettä Ababan kotikylään.
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Tyttö pumppaa vettä Mark II -käsipumpulla Intiassa Andhra
Pradeshin osavaltiossa vuonna 1980.

Samaan aikaan maan hallitus aloitti koulussa
ruokaohjelman. Näiden toimien ansiosta Ababan
perheen tilanne alkoi näyttää paremmalta, ja
tyttö sai palata kouluun.
Rekka ajaa kylään joka toinen päivä vajaan 50
kilometrin päästä ja täyttää 10 000 litraa vetävän
muovisen vesisäiliön.
Huhtikuuhun 2016 mennessä UNICEF oli kuljettanut rekoilla 15 miljoonaa litraa puhdasta vettä
300 000 ihmiselle ja jakanut vesi- ja hygieniatarvikkeita yli 600 000:lle.
UNICEF tukee Etiopian hallitusta vesijärjestelmien kunnostamisessa ja rakentamisessa,
vedenpuhdistuskemikaalien jakelussa ja koulujen
sanitaation järjestämisessä. Myös uudet, innovatiiviset keinot ovat käytössä: UNICEF hyödyntää
satelliitteja syvällä olevan pohjaveden löytämiseen ja rakentaa syvälle porattujen kaivojen
ympärille laajoja, useita kyliä palvelevia vesijärjestelmiä.

MULLISTAVA KÄSIPUMPPU
UNICEFIN TYÖ PUHTAAN veden, sanitaation ja
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Tavoitteena on muuttaa
valtioiden lakeja, käytäntöjä ja budjetteja niin, että ne
itsessään vähentävät lapsiköyhyyttä ja syrjintää.
Käytännössä UNICEF auttaa valtioita kehittämään
budjetointiaan ja lainsäädäntöään sekä tukee valtioita
lapsiköyhyyteen ja syrjintään
liittyvän tiedon keruussa ja
sosiaaliturvajärjestelmien
vahvistamisessa.
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YHDENVERTA IS U U S

”Nyt voin viedä lapseni lääkäriin, jos hän on sairas”,
pienen Monluckin äiti Mhee iloitsee.

LAPSILISÄ KÖYHIMMILLE PERHEILLE
THAIMAASSA
THAIMAAN HALLITUS on ryhtynyt tukemaan
maan köyhimpiä lapsiperheitä lapsilisällä. Lapsilisä on noin 15 euroa kuukaudessa, ja se auttaa
perheitä huolehtimaan paremmin lapsistaan.
UNICEF auttoi maan hallitusta suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsilisähankkeen. Se
hyödyttää yli 100 000:ta lasta.
Mallia otettiin muista matalatuloisista maista,
joissa lapsilisä on otettu käyttöön. Tutkimukset
näistä maista osoittavat, että lapsilisää saaneet
lapset menestyivät paremmin koulussa.
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Terveydenhoitaja rohkaisee
kehitysvammaista lasta
leikkimään kirjainpalikoilla
UNICEFin tukemassa
sairaalassa Samarangissa,
Indonesiassa vuonna 1968.

Vietnamin sota jätti jälkeensä suuren
joukon vammaisia lapsia. UNICEF tuki
laajasti vammaisten lasten koulutusta
ja terveydenhoitoa sodan aikana ja
sen jälkeen. Kuvassa A-vitamiinin
puutoksen seurauksena sokeutuneet
pojat lukevat pistekirjoitusta
vammaisten lasten koulussa EteläVietnamissa vuonna 1972.

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISTÄ
1960-LUVULTA ASTI
UNICEF LANSEERASI yhdenvertaisuuden käsitteen jo 1960-luvulla, kun se pyysi valtioita
huomioimaan lasten sosiaalisen ja taloudellisen
hyvinvoinnin kaikissa kansallisissa suunnitelmissaan.
1970-luvulla UNICEF ryhtyi toteuttamaan
naisten ja tyttöjen asemaa parantavia ohjelmia.

Vammaisten ja laitoksissa asuvien lasten asemaa
UNICEF alkoi edistää 1980-luvulla. UNICEF ajoi
myös kehitysmaiden velkojen uudelleenjärjestelyä. Kuluvan vuosikymmenen aikana lapsiköyhyyden lievittäminen ja sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen on ollut tärkeä osa UNICEFin
yhdenvertaisuustyötä.
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Lapset ovat kriiseissä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. UNICEFin tavoitteena
on turvata lapsen oikeudet ja
säästää ihmishenkiä kriisien
keskellä.
Hätäaputilanteissa
UNICEFilla on koordinointivastuu puhtaan veden ja
sanitaation sekä lasten
ravitsemuksen hyväksi tehtävästä työstä. Lisäksi jaamme
vastuun lasten koulunkäynnin jatkumisesta yhdessä
Save the Childrenin kanssa.
UNICEF huolehtii myös lasten terveydestä ja suojelusta.
Suuri osa hätäaputyöstä tehdään jo ennen kriisin
puhkeamista. UNICEF kehittää riskialttiissa valtioissa
jatkuvasti valmiuttaan vastata todennäköisiin hätätilanteisiin sekä auttaa valtioita
ja yhteisöjä kehittämään
sopeutumisk yk yään erilaisiin
kriiseihin. Hätäapu kietoutuukin kiinteästi UNICEFin
pitkäjänteiseen kehitystyöhön.
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HÄTÄAPU

Poika noutaa vettä UNICEFin ylläpitämältä vesipisteeltä
Shakoorin kaupunginosassa Itä-Aleppossa.

PUHDASTA VETTÄ ALEPPON LAPSILLE
SYYRIALAINEN Maher Ghafari johtaa UNICEFin
vesi-, sanitaatio- ja hygieniatyötä Aleppon kaupungissa Syyriassa. Heinäkuussa 2016 taistelut
kiihtyivät ja kaupungin normaali vedenjakelu
katkesi. Kahden miljoonan ihmisen elämä riippui
Maherin tiimistä. Hän kertoo elokuussa 2016 tehdyssä haastattelussa, millaista on työskennellä
alituisen vaaran keskellä.
Myös minä olen joskus peloissani. Olen huolissani perheestäni – heidän turvallisuudestaan ja
tulevaisuudestaan. Mutta sitten ajattelen lapsia
kaduilla vesikanistereineen odottamassa vedenjakelua. Muistan, mikä tehtäväni täällä on. Teen
mitä vain tukeakseni Aleppon lapsia. Ilman vettä
he eivät selviä.
Vesi sodankäynnin välineenä
Sen jälkeen kun sota alkoi, vettä on käytetty
useaan otteeseen aseena Aleppossa. Joskus

”Nyt on aikaa leikkiä”
Kesäkuussa 2015 valvoin veden kuljetusta erääseen suojaan al-Hamdanyan naapurustossa. Huomasin 9–10-vuotiaan pojan katselevan minua.
Hän halusi selvästi jutella, mutta oli hyvin ujo.
Lopulta ehdin pyytää hänet luokseni.
Hän näytti onnelliselta tullessaan huomatuksi
ja kertoi nimensä olevan Amer. Kun kysyin, miksi
hän oli katsellut minua, hän kertoi: ”Tiedän sinun
nimesi. Tiedän, että olet asentanut vesitankkeja
ja toimitat meille vettä.”
”Ennen kuin tulit tänne, meillä ei ollut vettä ja
minun piti jonottaa tunteja ja kulkea pitkiä matkoja hankkiakseni vettä perheelleni. Nyt minulla
on enemmän aikaa leikkiä kavereideni kanssa.
Minäkin haluan tuoda vettä ihmisille, kun kasvan
isommaksi.”

© UNICEF/UNI43100/Vachon

vedenjakelu suljetaan kokonaan, joskus taistelut
vahingoittavat vesi-infraa. Joskus henkilökuntaamme estetään tekemästä korjaustöitä.
Tiimimme työskentelee monin tavoin turvatakseen aleppolaisten vedensaannin. Kuljetamme vettä säiliöautoilla tilapäisiin suojiin
ja haavoittuviin naapurustoihin. Pysyvämpiin
leireihin olemme asentaneet vesitankkeja.
Olemme rakentaneet tähän mennessä 70 kaivoa
ja aiomme rakentaa 30 lisää. Olemme asentaneet 28 vedenpuhdistuslaitteistoa Queiq-jokeen
varmistaaksemme vaihtoehtoisen vesilähteen.
Lisäksi toimitamme polttoainetta generaattoreihin pitääksemme vesipumput toiminnassa, kun
sähkönjakelu ei toimi.
Pääsy kaupungin itäosaan katkesi heinäkuussa. Sitä ennen kuljetimme sinne päivittäin vettä
20 000 ihmiselle säiliöautoilla. Aloitimme yhdessä kumppanimme, Syyrian Punaisen Puolikuun,
kanssa 25 kaivon rakentamisen. Jatkamme veden
jakelua ja kaivohanketta heti, kun avustustyöntekijöiden pääsy alueelle taas sallitaan.
Vetoamme kaikkiin konfliktin osapuoliin veden
turvaamiseksi – jokainen tarvitsee puhdasta vettä
pysyäkseen hengissä.

Gdanskin lähellä asuva puolalaisperhe on saanut
UNICEFin edeltäjän UNRRAn lahjoittaman lehmän.
Kuva on vuodelta 1946. UNRRAsta muodostui UNICEF
vielä saman vuoden aikana.

MAAILMAN MAITOMIES
UNICEFIN TEHTÄVÄ oli aluksi toimittaa hätäapua
toisen maailmansodan tuhoista kärsiville lapsille. Aluksi apu keskittyi lasten ravitsemukseen ja
terveyteen. Myös Suomi kuului ensimmäisten
apua saaneiden maiden joukkoon.
UNICEF tuli pian tunnetuksi ”maailman maitomiehenä”. 1940–1950-luvuilla UNICEFin ravitsemusavun tärkein tuote oli maito, jota jaettiin
kouluihin, sairaaloihin ja pakolaisleireille, ensin
Euroopassa ja myöhemmin myös Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa.
Lue lisää Suomen saamasta avusta sivulta 35.
36.
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SUOMEN UNICEFIN
V A I K U T TA M I S T Y Ö

© UNICEF/Suomi 2016/Meriläinen

nassaan. Työn painopisteet
ovat tutkimukseen perustuva
kehityspoliittinen vaikuttamistyö, lapsenoikeusperustaisten vesi-ja sanitaatioratkaisujen mallintaminen
Ugandassa, lapsen oikeudet
huomioiva yritysvastuutyö ja
kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen.
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Tavoitteenamme on saada
aikaan pysyviä muutoksia lapsen parhaaksi sekä yhteiskunnan rakenteissa että ihmisten
asenteissa. Vaikuttamistyömme jakautuu kotimaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen.
Kotimaan vaikuttamistyömme tavoitteena on edistää
jokaisen Suomessa elävän
lapsen oikeuksia. Työn painopisteet ovat valtion- ja kuntahallinnon lapsiystävällisyys,
lapsen oikeudet suomalaisissa
kouluissa sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten
oikeuksien edistäminen.
Kansainvälisen vaikuttamistyömme tavoitteena on
vahvistaa lapsenoikeusnäkökulmaa Suomen kehitys- ja
ihmisoikeuspolitiikassa ja
ohjelmatyössä sekä vahvistaa
kumppaniemme mahdollisuuksia edistää lapsen oikeuksien
toteutumista omassa toimin-

Ekaluokkalaisia Halssilan koulussa Jyväskylässä.
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YK:N KESTÄVÄN kehityksen tavoitteet astuivat
voimaan vuonna 2016. Tavoitteet ovat UNICEFille
tärkeitä – niitä ei voida saavuttaa ilman, että
haavoittuvat ryhmät, kuten lapset, huomioidaan.
Pyrimme vaikuttamaan siihen, että lapset ovat
tavoitteiden toimeenpanon sekä muun kotimaanja kehityspolitiikan ytimessä.
Vuonna 2016 vaikutimme yhdessä muiden
järjestöjen kanssa Suomen hallituksen kestävän
kehityksen toimintasuunnitelman ja seurantasuunnitelman sisältöön. Lisäksi toteutimme
tavoitteita käsittelevän videotyöpajan yhdessä
lasten ja nuorten sekä kahden nuorten parissa
suositun tubettajan kanssa.
Työpajassa syntyneessä Meidän tulevaisuus
-videosarjassa nuoret pohtivat tavoitteita ja
haastavat katsojia toimimaan niiden saavuttamiseksi. Videoita katsottiin sosiaalisessa mediassa
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LAPSET KESTÄVÄN KEHITYKSEN YTIMEEN

Nuoret tekivät haastatteluja UNICEFin videotyöpajassa.

yli 200 000 kertaa. Videoprojekti jatkuu vuonna
2017.
Pidämme kestävän kehityksen tavoitteiden
teemoja esillä myös tehdessämme globaalikasvatusta kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri
Suomen.

LAPSEN OIKEUDET OPETUSSUUNNITELMIIN
KOULUJEN ALKU elokuussa 2016 oli meille
Suomen UNICEFissa hieno hetki. Silloin astuivat
voimaan uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat, joissa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella on vahva asema. Sopimuksen kirjaaminen opetussuunnitelmiin oli vaikuttamistyömme
suuri voitto.
Tavoitteen saavuttamiseksi olimme tehneet
töitä jo lähes 15 vuoden ajan. Ihmisoikeussopimusten takaama yhdenvertaisuus, osallisuus,
toisten kunnioittaminen ja rauhaan kasvattaminen mielletään helposti vain hyväntahdon elkeiksi, jollei voida osoittaa, että kyse on valtiota ja
meitä sen kansalaisia sitovista velvoitteista.
Vaikuttamistyö on pitkän matkan juoksua, ja
yhteisen ymmärryksen luominen opetushallituksen kanssa veikin aikansa: paljon näkemysten

jakamista kokouksissa, suunnitelmaluonnosten
hiomista sekä yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa.
Ihmisoikeuskasvatuksessa ei ole kyse vain tiedon jakamisesta. Nyt lapsen oikeuksien sopimus
onkin opetussuunnitelmissa paitsi oppisisältönä,
myös kirjattuna opetusta ohjaavaksi velvoitteeksi. Se tarkoittaa, että esimerkiksi osallisuus ja
yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa koulun
toiminnassa.
Työmme jatkuu edelleen. Pyrimme saamaan
ihmisoikeuskasvatuksen kiinteäksi osaksi opettajankoulutusta. Haluamme myös testata, miten
uudet opetussuunnitelmat toimivat käytännössä ,
ja kehitämmekin lapsenoikeusperustaista koulukulttuuria yhdessä pilottikoulumme kanssa
Kirkkonummella.
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YRITYKSET KEHITYSONGELMIA
RATKOMAAN
VIIME VUOSIEN aikana yritysten rooli kehitysyhteistyössä on muuttunut merkittävästi. Yritykset
ovat muuttuneet rahoittajista aktiivisiksi toimijoiksi ja kumppaneiksi, joilla on valtaa vaikuttaa
kehitysagendoihin. Tästä syystä olemme laajentaneet yhteistyötämme yksityisen sektorin kanssa
sekä yritysvastuuseen että UNICEFin ohjelmatyöhön.
Yritysvastuupuolella jatkoimme vuonna 2016
lapsen oikeuksien toteutumisen edistämistä liiketoiminnassa. Lisäsimme tietoa teemasta erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten avulla. Kävimme
myös vuoropuhelua useiden suomalaisten yritysten kanssa. Keskustelujen aiheina olivat etenkin
tuotantoketjujen suurimmat lapsenoikeushaasteet
sekä lasten oikeudet digitaalisessa maailmassa.

Toimintamalli monen kumppanin yhteistyölle
UniWASH-hankkeemme tavoitteena on luoda
innovaatiivisia ratkaisuja tukemaan UNICEFin
vesi-, sanitaatio- ja hygieniatyötä Ugandan
koululaisten hyväksi. Samalla kehitämme toimintamallia, jossa vahvistetaan erityisesti yritysten
roolia lapsia hyödyttävän kehityksen aikaansaamisessa.
Vuonna 2016 hankkeessa mukana olevat
ugandalaiset yritykset kehittivät omaa, kaupunkioloihin tarkoitettua sanitaatiopalvelumalliaan.
Yritykset olivat ideoineet mallin koulutuksissa,
joita veti suomalainen yhteistyöyrityksemme
Biolan.
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Tarkastelussa kehitysyhteistyön murros
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Kokonaan uutena toimintana käynnistimme
Koneen Säätiön rahoituksella kolmevuotisen
tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kerätä
tutkimustietoa kehitysyhteistyön murroksesta ja
yritysten vahvistuneesta roolista.
Tutkimuksessa selvitetään eri toimijoiden
– järjestöjen, viranomaisten, rahoittajien ja
yritysten – lähtökohtia yhteistyöhön sekä tarkastellaan, miten ne pystyvät uudistamaan toimintaansa.
Aloitimme tutkimuksen tekemisen keräämällä
oppeja UniWASH-hankkeestamme sekä Boliviaan
suunnatusta oppimispeliyhteistyöstä, joka ei
johtanut suunnitteluvaihetta pidemmälle. Lisäksi
haastattelimme kehittyvillä markkinoilla toimineita suomalaisyrityksiä ja tällaisia yrityksiä
rahoittavia toimijoita. Kartoitimme myös päätöksentekijöiden näkemyksiä kehitysyhteistyön ja
-politiikan murroksesta. Ensimmäisiä tutkimustuloksia julkaistaan vuoden 2017 aikana.
Biolanin hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemi sai
lahjaksi kanan maanviljelijä Otto Peteriltä Ugandassa.
Biolan on mukana Suomen UNICEFin Ugandassa
toteutettavassa UniWASH-hankkeessa.

Timo Parvelasta Lapsen oikeuksien vaikuttaja
Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen
luovutimme kirjailija Timo Parvelalle. Tunnustus
annettiin kirjailijalle, koska he ovat tärkeitä lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttajia. Kirjailijat
pystyvät myös välittämään tietoa lapsen oikeuksista lasten omalla kielellä.
Parvela iloitsee siitä, että tunnustus tekee lapsille suunnattua kirjallisuutta näkyväksi.
– Lapsille suunnattu kulttuuritarjonta jää helposti marginaaliin niin mediassa kuin vaikkapa
draamatarjonnassa.
Suomen UNICEF luovuttaa Lapsen oikeuksien
vaikuttaja -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai
taholle, joka on tehnyt ansiokasta työtä lapsen
oikeuksien puolesta.

Pieniä tarinoita -kampanjan alullepanija Jenni Haukio esiintyi
kampanjan lanseeraustilaisuudessa Sanomatalossa Helsingissä.
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TOTEUTIMME VUONNA 2016 Pieniä tarinoita
-kampanjan kirjailijoiden kanssa levittääksemme
tietoa lapsen oikeuksista. Pyysimme kirjailijoita
miettimään, mitä he toivovat jokaiselle lapselle
maailmassa, ja kirjoittamaan aiheesta lyhyesti.
Kampanja täytti Facebookin pienillä, koskettavilla
tarinoilla lapsen oikeuksien viikolla marraskuussa.
UNICEF toteutti kampanjan kansainvälisenä.
Mukana oli yli 400 kirjailijaa ja muuta vaikuttajaa
ympäri maailman. Kampanjan toteuttamiseen
osallistuivat Suomessa myös Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands svenska författareförening.
Kampanjan idean keksi runoilija ja Suomen
UNICEFin suojelija Jenni Haukio.
– Kirjailijat ovat mielipidevaikuttajia ja esikuvia, joita kuunnellaan. Siksi ajattelin, että kirjailijat olisivat oikeita henkilöitä herättelemään
keskustelua lapsen oikeuksista, Haukio kertoo.
Kampanja tavoitti Facebookissa miljoonia
ihmisiä eri puolilla maailmaa ja sai runsaasti
huomioita mediassa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

© Tasavallan presidentin kanslia

PIENIÄ TARINOITA LAPSEN OIKEUKSIEN
PUOLESTA

Kirjailija Timo Parvelalle luovutettiin Lapsen oikeuksien
vaikuttaja 2016 -tunnustus Pieniä tarinoita -kampanjan
käynnistyksen yhteydessä.
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KIRJAILIJOIDEN PIENIÄ TARINOITA

Markus Leikola

Sofi Oksanen

Kuulin nimeni ensi kerran, kun täytin kuusi
vuotta. Oli minulla ollut erilaisia nimiä, mutta aina sanottiin, että tärkeintä on muistaa
numeroni, enkä minä sitten niitä nimiä aina
muistanutkaan.

Joka päivä koulun kello soi aikaisemmin ja
kaikki muut juoksevat kotiin nopeammin,
yhä nopeammin.

Sitten tuli nainen, joka sanoi minun nimeni.
Ensin en uskonut, kun hän sanoi, että hän
on minun äitini, mutta hän vain toisti minun
nimeäni kauan ja samalla tavoin kuin äitini
oli tehnyt ennen muistini alkua, joten päätin
alkaa uskoa.
Tänään minä täytän seitsemän vuotta ja
äitini on nukkunut minun vieressäni joka yö
vuoden ajan. Kun kysyn, milloin me menemme kotiin, hän sanoo, ettei kotia ole, ja minä
vastaan, että tämä riittää näin, älä itke äiti,
sinä olet koti minulle. Ja minulla on taas
minun nimeni, onhan se vähän kuin kodin
alku.

Krist iina Wallin
Jätetään hiekkaan isot ja pienet jäljet,
pannaan sormet lomittain, kämmenpiiloon
aurinko. Mennään sinne missä on kaisla-avaruus, aalloilla keinuva ilo. Pudotaan
pinnan läpi, kuullaan merenpohjatarinat ja
korallien kimmellys. Kuljetaan kuusimetsä
ja juurakoiden syvä, mustikkametsävalo,
lintujen lentopolut. Nukutaan kalojen suomuvälkkeiset unet, äärestä yli, ihmeellinen.
Pesäturva. Syli.
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Joka päivä matka kotiin on pidempi:
kadut venähtäneemmät,
mäet muuttumassa vuoriksi.
Portaat kotiin ovat jyrkemmät ja
joka päivä toivon,
että siellä asuisi joku muu.

Eppu Nuot io
Minä lasken sataan. Minä lasken sataan
sata kertaa. Vasta sitten avaan silmät, vasta
sitten otan kädet pois korvilta ja kömmin
esiin piilosta. On ihan hiljaista. Enää ei
pauku, ei jylise, ujella, rätise eikä pamahda, enää eivät sireenit soi, enää kukaan ei
huuda eikä itke. Kohta ruoka on valmis,
kohta me istumme ruokapöytään yhdessä ja
juttelemme niin kuin aina ennenkin. Kohta
minä syön vatsani täyteen.

Tuija Leht inen
Minä haluan olla lähellä. Haluan istua sylissä ja tuntea lämpimän hengityksen hiuksissani. Kädet pitelevät minua hellästi, mutta
kuitenkin tiukasti. Pahat äänet vaimenevat,
kuulen sydäntemme sykkeen. Sanoja ei tarvita. Minun on hyvä olla. Olen turvassa.
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3 TUTUSTU
TUKIJOIHIMME
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UNICEFin työn perusta ja
voima on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lapsen
oikeudet eivät toteudu ilman
laajaa yhteistyötä, ja siksi
tukijamme ja kumppanimme
ovat työllemme elintärkeitä.
UNICEF saa kaikki varansa lahjoituksina. Varoista
noin kaksi kolmasosaa tulee
vuosittain valtioilta ja kolmannes kansallisten komiteoiden keräämänä yksityisiltä
lahjoittajilta ja yrityksiltä.
Kutsumme jokaisen aikuisen ja lapsen rakentamaan
kanssamme maailmaa, jossa
lapsen oikeus arvokkaaseen
ja turvalliseen elämään toteutuu. Työtämme voi tukea
monin tavoin, myös antamalla aikaansa ja osaamistaan
tai huomioimalla lapsen
oikeudet yrityksen liiketoiminnassa.
Seuraavilla sivuilla pääset
tutustumaan erilaisin tukijoihimme.
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YHDESSÄ
LASTEN
HYVÄKSI

Outi Hannula on sponsoroinut kaikkien kolmen lapsensa UNICEFkävelyjä. Nuorimmainen Heta on viidennellä luokalla.

Olen osallist unut

UNICEF-kävelyyn joka vuosi
eli viisi kertaa. Kakkosella satoi tosi paljon, silloin kastuttiin pahasti, mutta sekään ei haitannut.
Ollaan aina katsottu videoita, joissa kerrotaan
mihin rahat menevät. On ollut mielenkiintoista
kuulla, paljonko mikäkin summa auttaa. Videot
kehitysmaista saa surulliseksi, kun itsellä on niin
hyvin ja muilla ihan vastakohta.
Tykkään kävelystä ja tykkään päästä auttamaan. Meille on itsestään selvää, että päästään
kouluun. Kaikille ei ole.
Heta Hannula,

UNICEF-kävelijä

Olen jo yli

kymmenen vuotta sponsoroinut
kolmen tyttäreni UNICEF-kävelyjä. Tytöt ovat aina
itse hankkineet sponsorinsa ja pitäneet huolen
myös siitä, että rahat tilitetään ajallaan. Meille
on ollut tärkeää keskustella kohdemaista ennen
ja jälkeen kävelyn. UNICEF-kävely on erinomainen konsepti, sillä siinä lapsi auttaa omalla työllään ikätovereitaan.
Outi Hannula,

UNICEF-kävelysponsori

PIENI IRJA SAI IKIOMAT KENGÄT
UNICEFILTA
KUN UNICEF PERUSTETTIIN auttamaan lapsia
toisen maailmansodan jälkeen, myös suomalaislapset saivat apua. Irja Vuorinen sai lapsena
UNICEFilta kengät, joiden ansiosta hän pääsi
kouluun. Nykyään Irja on miehensä Ilmon kanssa
UNICEFin kuukausilahjoittaja.
Irja Vuorinen muistaa, kun rintama lähestyi
kotia Itä-Suomessa 1940-luvun synkkinä sotavuosina. Aikuisten hätääntyminen tarttui lapsiin, Irja
muistelee.
– Se oli sekavaa ja turvatonta aikaa. Minulle
on jäänyt mieleen kainalosauvoilla kulkevat ihmiset, joita sirpaleet olivat vahingoittaneet. Ilmassa
lenteli pommikoneita, Vuorinen muistelee kotonaan Sodankylässä.
Irjan perhe lähti evakkoon Ilomantsiin sukulaistensa luo. Matka taittui kuorma-auton lavalla.
Seuraavat vuoden olivat rankkoja. Irja muistaa, että kaikesta oli puutetta.

– Aika yleistä oli, että syötiin perunaa, jonka
päälle ripoteltiin suolaa. Juotavaksi oli vettä.
Vaatteistakin oli pulaa eikä Irjalla ollut edes
kenkiä.
UNICEF ryhtyi jakamaan hätäapua Suomessa
1947. Apu saatiin jaettua tehokkaasti, sillä sodista
huolimatta Suomessa oli hyvin järjestäytynyt
yhteiskunta.
Paljain jaloin kulkeneet Irja ja hänen veljensä
saivat UNICEFilta kengät.
– Kengät olivat isot, mutta äiti sanoi, ettei se
haittaa, ja että nyt pääset syksyllä kouluun.
– Olihan se ihana saada ikiomat kengät, kun
oli monta vuotta ollut ilman. Ensimmäiset yöt
pidin kenkiä sängyn vieressä. Ne olivat niin
arvokkaat.
Katso video, jolla Irja kertoo saamastaan avusta: unicef.fi/irja
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Kuukausilahjoittaja
Irja Vuorinen tietää,
mitä avun saaminen
merkitsee.
Lapsena hän piti
UNICEFilta saamiaan
kenkiä aarteenaan, ja
säilytti niitä sänkynsä
vieressä yöt.
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Pasi Joronen vieraili Jantan alakoulussa Saptarin alueella Nepalissa.

”NUORISSA ON RAIVAAVAA VOIMAA”
NEPALILAISTEN LASTENKERHOJEN ja suomalaisten start up -yritysten välillä on yllättäviä samankaltaisuuksia. Näin pohtii suurlahjoittaja Pasi
Joronen, joka tutustui kesäkuussa 2016 UNICEFin
toimintaan Nepalissa.
Nepalin matkan tuloksena Joronen päätti tukea toimintamallia, jossa lasten ja nuorten kerhot
edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kolmen
piirikunnan alueella Nepalissa. Joronen lahjoittaa toimintaan 345 000 euroa kolmen vuoden
aikana.
Kerhojen kautta lapset ja nuoret oppivat
lapsen oikeuksista ja pääsevät osallistumaan
itseään koskevaan päätöksentekoon aina kuntatasolla asti. Kerhot myös kampanjoivat tärkeiksi
kokemissaan asioissa. Kampanjat ovat liittyneet
muun muassa lapsiavioliittojen vastustamiseen
ja ruumiillisen kurituksen kieltämiseen kouluissa sekä syntymärekisteröinnin edistämiseen.
Toimintamalliin kuuluu myös paikallispäättäjien
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kouluttaminen lasten osallistamisen tärkeydestä.
Start-upien kanssa työskentelevään Pasi Joroseen teki vaikutuksen lapsista ja nuorista huokuva muutosvoima ja tekemisen ilo.
– Nuorissa on raivaavaa voimaa. He näkevät
pidemmälle kuin vanhempansa ja vievät asioita
eteenpäin vähän SLUSH-hengessä. Samoin kuin
start-upeissa nuoret tekevät hommaa intohimolla
ja ilolla.
Hyvä esimerkki edelläkävijyydestä oli Jorosen
tapaamien nuorten näkemys toivotusta perhekoosta. Vaikka heillä oli sisaruksia kahden käden
sormilla laskettava määrä, he itse toivoivat saavansa aikanaan 1–2 lasta.
Joronen pitää lahjoituskohdettaan hyvänä esimerkkinä tehokkaasta rahan käytöstä, sillä kerhot
saavat hyvin pienellä rahallisella panostuksella
paljon aikaan. Esimerkiksi Biratnagarin kunnassa kerhot ovat saaneet vähennettyä lapsityötä
merkittävästi.

Kahden tyttären isälle naisten ja tyttöjen
tasa-arvo on tärkeä asia. Lasten kerho -toimintamallissa hän arvostaa sitä, että tytöt ja pojat
tekevät asioita yhdessä. Silloin sukupuolten
välinen kuilu kaventuu.
Nepalissa Jorosella oli mukanaan oma tyttärensä.
– Mirna oli juuri kirjoittanut ja halusin antaa
hänelle ajattelemisen tynkää siitä, miten maailma makaa, ennen kuin hän muuttaa kotoa.
Aiemmin Joronen on lahjoittanut UNICEFin

koulutushankkeeseen Madagaskarilla. Miksi hän
haluaa tukea maailman lapsia?
– Haluan olla mahdollistamassa sitä, että
nuoret voivat olla oman elämänsä herroja myös
muualla kuin meillä Suomessa.

Nepalin hankkeeseen kuuluu 335 lasten kerhoa ja 45 kerhojen
verkostoa. Yhteensä toimintaan osallistuu 4 120 lasta ja nuorta.
Hankkeen taustalla on UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli,
jonka Nepalin valtio on ottanut osaksi paikallishallinnon
kehittämistä.

HISTORIAN SUURIN ENSILAHJOITUS
parempia työntekijöitä, sillä töitä haettaessa
ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän se, minkälaiset
arvot yrityksellä on.
Lahjoitus jakautuu vuosille 2016 ja 2017. Siitä kaksi miljoonaa
euroa ohjataan Syyrian hätäapuun, miljoona UNICEFin yleiseen
hätäapuun ja loput kolme miljoonaa jakautuvat pitkäkestoiseen
lastensuojelutyöhön Boliviassa ja Vietnamissa.
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Nimettömänä pysyvä suurlahjoittaja päätti
osaltaan muuttaa maailmaa. Kuuden miljoonan
euron lahjoitus ohjataan hätäapuun sekä lastensuojelutyöhön.
Kuusi miljoonaa euroa on kansainvälisesti
UNICEFin historian suurin uuden tukijan tekemä
lahjoitus.
Mikä sai aikaan näin merkittävän lahjoituksen?
– Maailmalta kantautuvat uutiset rupesivat
ahdistamaan. Uutisia oli välillä mahdoton katsoa.
Oli kamalaa nähdä, miten hankalissa olosuhteissa monet elävät, lahjoittaja kertoo.
Lopullinen päätös syntyi, kun hän katseli
uutisista lohduttomia kuvia Syyrian sodasta ja
Aleppon raunioista kaivetuista lapsista.
UNICEF tuntui sopivalta ja luonnolliselta
taholta, sillä suurlahjoittajan ja hänen puolisonsa
toiveissa oli auttaa erityisesti lapsia.
– Pidän siitä, että UNICEF pystyy toimimaan
vaikeissakin olosuhteissa, esimerkiksi Syyriassa,
ja kykenee viemään avun perille.
Suurlahjoittaja toivoo, että hänen lahjoituksensa innostaa muitakin tekemään hyvää.
– Yksityisten ihmisten lisäksi toivon, että myös
yritysmaailmassa suurlahjoitusten teko yleistyy. Näen, että hyvää tekevä yritys houkuttelee

13-vuotias syyrialainen Saja ei anna periksi, vaikka on menettänyt
Aleppon pommituksissa toisen jalkansa, veljensä ja neljä parasta
ystäväänsä. Jalkapalloa ja voimistelua harrastava tyttö haaveilee
ottavansa jonain päivänä osaa paralympialaisiin.
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IKEA FOUNDATION – GLOBAALI KUMPPANUUS
INNOSTAA MYÖS PAIKALLISESTI
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IKEA FOUNDATION on UNICEFin kansainvälisesti suurimpia kumppaneita. Yhteistyö alkoi jo
1990-luvun lopulla, kun UNICEF auttoi yhtiötä
tunnistamaan toimitusketjuihin ja lapsityövoimaan liittyviä haasteita Intiassa. Yhteistyö on
sittemmin syventynyt kattamaan lapsen oikeudet
liiketoiminnassa laajemminkin. Kumppanuus on
myös tuottanut yli 200 miljoonaa dollaria UNICEFin
työhön lasten hyväksi. Lisäksi IKEA-konserni on
viime vuosina lahjoittanut erilaisia leikkivälineitä
UNICEFin varhaislapsuutta tukeviin pakkauksiin,
joilla tuetaan lasten normaalia kehitystä etenkin
kriisioloissa.
Suomessa yhteistyö on näkynyt ennen muuta
joulun alla, kun IKEA-tavarataloissa on toteutettu
leluihin liittyvä kampanja. Vuonna 2016 jokaisesta Leikitään-kampanjan aikana myydystä lelusta,
pelistä ja lastenkirjasta lahjoitettiin euro lasten
hyväksi tehtävään työhön. Kampanjalla kerätyt
varat ohjautuivat muun muassa UNICEFin kautta
lapsia auttaviin projekteihin.
– UNICEF on luotettava kumppani, jonka kanssa tehtävällä globaalilla yhteistyöllä on lapsille
merkittävä vaikutus, sanoo Tiina Suvanto, IKEA
Suomen yritysvastuupäällikkö.
– Yhteinen Leikitään-kampanja on vuosittain
henkilöstön parissa kovasti odotettu. Vahva
auttamisen näkökulma innostaa kaikkia, Suvanto
jatkaa.
IKEA-konsernin maailmanlaajuinen henkilöstöohjelma iWitness tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden hakea mukaan tutustumaan yhteistyön
vaikutuksiin. Myös suomalaisia työntekijöitä
pääsi pari vuotta sitten perehtymään UNICEFin
työhön Mosambikissa.
– Kokemus jäi heille ikuisesti mieleen. Matkalla olleet ovat innolla jakaneet sen antia muille.
Upeaa on, että heidän kokemustensa innoittamana muutkin työntekijät ovat innostuneet kestävästä kehityksestä, Tiina Suvanto kertoo.

IKEA Suomen
yritysvastuupäällikkö
Tiina Suvanto arvostaa
pitkäaikaista yhteistyötä
ja sen merkittäviä
vaikutuksia lapsille.

IKEA valitsee vuosittain toteutettavaksi kymmenen pehmolelua
lasten piirustusten pohjalta. Vuonna 2016 myymälöihin päätyi
ensimmäistä kertaa suomalaisen lapsen suunnittelema
pehmolelu, kun 7-vuotiaan Miron Täpy-koira pääsi osaksi
Leikitään-kampanjaa.

© Lapin Kansa/2016/Nina Susi

Juhani ja Marjukka Romppasella on pitkä historia UNICEFin
tukijoina. Siksi testamenttilahjoitus maailman lapsille
tuntui luontevalta.

TESTAMENTTI MAAILMAN LAPSILLE
KEMILÄISET Marjukka ja Juhani Romppanen
päivittivät vuonna 2016 testamenttinsa, jossa he
lahjoittavat asuntonsa UNICEFille.
Romppasten historia UNICEFin tukijoina liittyy oman lapsen menettämiseen. Vuonna 1993
Romppasten aikuinen poika menehtyi aivokasvaimeen. Pojan kuoleman jälkeen pariskunta päätti
alkaa lahjoittaa kuukausittain UNICEFille saman
summan kuin pojan lääkkeisiin oli kulunut joka
kuukausi. Jo tuolloin Romppaset alkoivat pohtia
myös asuntonsa testamenttaamista maailman

lasten hyväksi. Päätös vahvistui viime vuonna.
Pariskunta oli mukana aktiivisina vapaaehtoisina myös UNICEFin Kemin paikallisryhmässä
parinkymmenen vuoden ajan. Tuttuna järjestönä
UNICEF tuntui luotettavalta ja turvalliselta kohteelta testamenttilahjoitukselle.
– Se mikä meiltä jää jäljelle, menee sinne,
missä sitä eniten tarvitaan. Meillä ei ole hirvittävän suurta omaisuutta, mutta silläkin pystyy
auttamaan satoja ellei tuhansia lapsia, summaa
Juhani Romppanen.
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Susanna ja Eija osallistuivat oppitunneille ja
laulattivat koululaisia Ruandassa.

LAULAVAT LÄHETTILÄÄT RUANDASSA
Eija Ahvo ja Susanna Haavisto ovat olleet
Suomen UNICEFin hyvän tahdon lähettiläitä jo 30
vuotta. He ovat myös kansainvälisesti pisimpään
toimineet, edelleen aktiiviset lähettiläät. Helmikuussa 2016 Eija ja Susanna tutustuivat UNICEFin
kattavaan työhön Ruandassa. Näin he summaavat kuluneita vuosikymmeniä sekä tuoreimpia
kokemuksiaan.

Eija Ahvo:
Maailmaa järisy tt i

vuonna 1986 Tsernobylin
ydinonnettomuus, Olof Palme murhattiin ja IBM
esitteli ensimmäisen kannettavan tietokoneen.
Oman maailmani täyttivät pienet 6- ja 5-vuotiaat
lapset sekä teatterityö.
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Kun minua pyydettiin UNICEFin hyvän tahdon
lähettilään tehtäviin, ajattelin että työ voisi tuoda
konkreettisia toimintatapoja rauhantyöhön, jossa
olin ollut mukana jo vuosia. Kehitysmaiden
lapset kärsivät köyhyydestä, jonka syyt usein
löytyvät sodista ja hallitsijoiden valtapeleistä.
Ensimmäinen kenttämatkani Madagaskarille
1986 oli ahdistava. Verkkokalvoilla on vieläkin
maakuopissa elävien, aliravittujen lasten katseet
ja maanväriset mekonrievut. Itku ei ollut kaukana
ja päätös olla UNICEFin rinnalla sai lisävahvistusta.
Imeväisikäisten lasten ripulilääke, suolasokeriseos tuli tutuksi tuolla matkalla ja samaan törmäsin edelleen taannoisella reissulla Ruandaan.
Polio on nujerrettu maapallolta lähes kokonaan,

eikä vähiten UNICEFin ansiosta. Hyvistä tuotteista ja hyvästä järjestöstä ei kannata luopua.
Pitkäjänteinen työ UNICEFissa on opettanut
katsomaan asioita oikeasta näkökulmasta. Tänä
päivänä, minne menenkin, tsekkaan miten lapset
voivat. Se kertoo maan tilanteesta lähes kaiken.
Ruandassa 97 prosenttia maan lapsista aloittaa koulun. Se on tärkeä luku, koska 12 miljoonan väestöstä lähes puolet on alle 18-vuotiaita.
Viimeisen vuoden aikana olen kiertänyt tiiviisti
Suomen UNICEFin vapaaehtoisryhmiä, kertonut
Ruandan kokemuksista ja houkutellut ihmisiä
mukaan UNICEFin toimintaan. Tämä on juuri sitä
työtä, joka sopii minulle. Kunnioitan jokaista vapaaehtoista, joista monet ovat jo iäkkäitä. Yhteinen kiinnostus maailman parantamiseen lasten
kautta yhdistää meitä kaikkia yli rajojen.

Susanna Haavisto:
Oma maailmani

oli kääntynyt sisäänpäin;
olin pitkällä raskaana, kun soitto UNICEFista
tuli. Muistan, että piti istua alas ja hengittää pari
kertaa syvään. Ja silitellen valtavaa maapallomasuani vastasin riemulla: KYLLÄ! Maailman
lapset ja äidit tuntuivat tuon aikaisessa maailmantilanteessa ensisijaisen tärkeiltä.
UNICEFin työn jälki on huima näiden 30 vuoden aikana. 1990-luvun alun Nigerin kurjuus löi
vasten sielua. Kylät ilman puhdasta vettä, orvot,
nälkiintyneet lapset, sairaaloiden alkeelliset olot.
Sieluun paloivat lasten anovat katseet ja korviin
itkut, mutta myös naurut ja laulut.
Ruandan matkamme upeat kokemukset viime
vuonna olivat käsittämättömiä. Miten maa ja sen
ihmiset voivat päästä jaloilleen hirvittävän kansanmurhan jälkeen vain 22 vuodessa! Ne hymyt
ja ylpeys saavutuksista jäivät sydämeen.
Vuodet ovat kasvattaneet vahvuutta ja myös
varmuutta ja uskoa tähän työhön. Kuulijoiden
kiitollisuus ja oikea kiinnostus esimerkiksi vapaaehtoistyöhön kannustaa ja antaa luonnollista
motivaatiota jatkaa tätä hommaa. Lähettiläsyhteisökin on hioutunut matkan varrella, olemme
MEITÄ!

Tuula Nylander
on yksi Suomen
UNICEFin
noin 2 000
vapaaehtoisesta.

VAPAAEHTOISISSA ON VOIMAA
Olen ollut

Joensuun vapaaehtoisryhmän jäsen
12 vuotta, joista viimeiset neljä vuotta olen
toiminut puheenjohtajana. Päädyin mukaan, kun
minua pyydettiin paikkaamaan Jano-kerääjää ja
sille tielle jäin. Mitä kauemmin olen tätä työtä
tehnyt, sitä tärkeämpänä sen näen. Omilla lapsenlapsillani asiat ovat niin hyvin ja toisilla taas
ei. Miksipä en siis auttaisi?
Vapaaehtoistyö antaa myös iloa itselleni ja
olen saanut tavata ihania ihmisiä. Olen iloinen
siitä, että olemme saaneet ryhmäämme paljon
uusia jäseniä, myös nuoria.
Kohokohtia on monia, mutta mieleenpainuvin
on vapaaehtoisten viimesyksyinen matka Malawiin. Mieleeni on jäänyt erityisesti tapaamamme rouvat, jotka kouluttivat kyläläisiä oikeanlaisesta ravitsemuksesta. Nämä rouvat olivat
vapaaehtoisia kuten mekin – tavallaan kollegoja
siis – he tekivät vain hieman erilaista työtä. Se
oli vaikuttava kokemus.

Tuula Nylander
Vapaaehtoisryhmän puheenjohtaja, Joensuu
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4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA
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TILINPÄÄTÖS 2016
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Taloudellinen kehitys
Yhdistyksen kokonaistuotto 2016 oli 25,7 miljoonaa euroa eli
kasvua edelliseen vuoteen kertyi 3,8 miljoonaa euroa. Vuonna
2016 hätäavun osuus kokonaistuotosta oli 19 % (5 M€). Vastaava
luku 2015 oli 8 % (1,8 M€). Hätäapu pois lukien kokonaistuotto
kasvoi 3 %.
Varainhankinnan osuus vuoden 2016 kokonaistuotosta
oli 95,7 % (edellisvuonna 95,1%). Tiedotusmäärärahojen ja
hanketukien osuus laski edellisestä vuodesta ja oli 2,1 % kokonaistuotosta (3,4 % vuonna 2015). Yhdistystoiminnan osuus
kokonaistuotosta kasvoi hieman edellisestä vuodesta ja oli
0,9 % kokonaistuotosta (0,8 %).
Tilitykset pääjärjestölle olivat 18,3 miljoonaa euroa
(14,8 M€). Tilityksistä 63 % (74 %) kohdistui lastenrahastoon
ja 37 % (26 %) UNICEFin korvamerkittyihin kansainvälisiin
ohjelmiin. Näihin ohjelmiin sisältyy hätäapu, johon ohjattiin
24 % tilityksistä (10 %).

Varainhankinta
Varainhankinnallisesti vuosi 2016 onnistui erinomaisesti. Ylitimme budjettitavoitteemme 17,5 prosentilla. Kaikki tärkeimmät
yksityisvarainhankinnan osa-alueemme kasvoivat, osa jopa
räjähdysmäisesti.
Kuukausilahjoittaminen on rahallisesti suurin varainhankinnan muotomme. Sen vuosituotto (13,4 M€) muodostaa 60
% kaikesta yksityisvarainhankinnastamme (edellisvuonna lähes
13 M€). Uusia lahjoittajia hankittiin tuttuun tapaan face-to-face
-markkinoinnilla kaduilla ja ovilla ja ensimmäistä kertaa myös
messuilla ja kauppakeskuksissa. Tämän lisäksi testasimme ja
toteutimme tehostettua markkinointia useassa eri kanavassa
samaan aikaan. Tekstiviestilahjoittaminen kasvoi ennen kaikkea
Syyrian lasten tilanteen vuoksi.
Toteutimme MTV3-kanavalle oman UNICEF Live -ohjelman
maaliskuussa. Vahvistimme ja kehitimme asiakaspalveluamme
vuoden aikana. Telemarkkinoinnilla oli entistä isompi rooli sekä
asiakaspalvelussamme että uusien lahjoittajien rekrytoinnissa. Uudistimme myös täysin lahjoittajillemme lähetettävän
UNICEF-lehden.
Vuoden aikana toteutuneet suurlahjoitukset ja testamenttilahjoitukset osoittivat suomalaisten syvää välittämistä maailman lapsista.
Kerroimme laajalle yleisölle testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta kevään ja syksyn aikana toteutettujen kampan-

joiden avulla. Suomalaisten kiinnostuksesta tätä lahjoitustapaa
kohtaan kertoivat uudet testamenttilupaukset, merkittävä määrä
testamenttiopastilauksia sekä vuoden aikana realisoituneet
lahjoitukset.
Yhä useampi suomalainen kiinnostui myös suurlahjoittamisesta ja sovimme yhteistyöstä neljän lahjoittajan kanssa. Heidän
lahjoitustensa avulla UNICEF pystyy muun muassa toteuttamaan hätäaputyötään, auttamaan Vietnamin vammaisia lapsia
pääsemään kouluun sekä voimaannuttamaan Nepalin nuoria.
Sekä perinteisten vetoomusten että UNICEF-lahjan osalta
teimme testejä ja tehostimme markkinointia. Arpajaiset tuottivat
jo toista vuotta peräkkäin ennätystuloksen.
Koulujen suosikkitapahtuma UNICEF-kävely innosti jälleen
mukaan ennätysmäärän opettajia ja koululaisia liikkumaan
ja keräämään varoja. Kouluvarainhankinnan tuotot tippuivat
kuitenkin verrattuna aiempiin vuosiin. Kävelytapahtumaan
sisältyvä, ulkoministeriön rahoittama globaalikasvatus on
keskeinen osa yhteistyötämme peruskoulujen ja lukioiden
kanssa. Kahden kouluvierailijamme pitämät luennot lapsen
oikeuksista ja UNICEFin työstä ympäri maailmaa tavoittivat
yli 50 000 koululaista ympäri Suomen.
Data ja analyysi -tiimimme merkittävimpiä toimenpiteitä
olivat markkinointiautomaation käytön laajentaminen, ennustavan analytiikan käyttöönotto asiakassuhteen hoidossa sekä
face-to-face -markkinoinnin tukeminen uuden vuoronvaraus- ja
raportointijärjestelmän avulla.

Yritysyhteistyö
Solmimme uuden merkittävän kumppanuussopimuksen Nokian
kanssa. Syvensimme yhteistyötä olemassa olevien asiakkaiden
kanssa esimerkiksi järjestämällä sidosryhmätilaisuuksia, joissa
kerroimme muun muassa lapsen oikeuksista liiketoiminnassa.
Yritysten joulukampanjassa tavoittelimme laajaa yleisöä
ja keräsimme varoja hätäapuun ja Syyriaan. Kriittinen tilanne
Syyriassa sai runsaasti uusia tahoja mukaan toimintaamme.

Kotimaan vaikuttamistyö
Toimimme aktiivisesti monissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, muun muassa lapsiasiainneuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Laadimme vuoden aikana kymmenen lausuntoa ja
kannanottoa sekä kaksi mielipidekirjoitusta, joista osa tehtiin
yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
Kommentoimme kouluterveyskyselyn kysymyksiä, ja vai43

kutimme siihen, että kysely huomioi haavoittuvassa asemassa
olevat lapset entistä paremmin. Muistutimme kuntia lasten
monimuotoisuuden huomioimisesta yhdenvertaisuussuunnittelussa.
Osallistuimme Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan
(LAPE) muun muassa toimimalla sen ohjausryhmässä sekä
kouluttamalla kuntien viranomaisia lapsenoikeusperustaisesta hallinnosta. Nuorisotutkimus-lehdessä (2/16) julkaistiin
asiantuntijamme puheenvuoro lapsivaikutusten arvioinnista.
Lapsiystävällinen kunta -mallissa oli vuonna 2016 mukana
14 kuntaa. Lappeenranta sai Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen joulukuussa, ja nyt tunnustuksen saaneita kuntia on viisi.
Julkaisimme tutkimuksen lasten ihmisoikeuskasvatuksen
pedagogiikasta. Tutkimus koostuu lapsen oikeuksia ja lasten
ihmisoikeuskasvatusta kouluissa taustoittavasta tarkastelusta
sekä ihmisoikeuskasvatuksen intervention toteutuksesta ja sen
tuloksista. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa tekemämme
katsaus vammaisten lasten henkilökohtaiseen apuun julkaistiin
10. kesäkuuta, kun YK:n vammaissopimus tuli voimaan.

Kansainvälinen vaikuttamistyö
Suomen kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan näkökulmasta
vuosi 2016 oli suuren muutoksen vuosi. Kehityspoliittisen vaikuttamistyömme vahvistamiseksi käynnistimme kolmevuotisen,
Koneen Säätiön rahoituksella toteutettavan tutkimushankkeen,
jonka tavoitteena on jäsentää käynnissä olevaa globaalia murrosta ja erityisesti yritysten roolia kehitysyhteistyön uutena
toimijana. Lisäksi jatkoimme vaikuttamisyhteistyötä järjestöjen
kanssa, osallistuimme aktiivisesti kehityspoliittisen toimikunnan
työhön sekä kestävän kehityksen toimikunnan työryhmään,
jossa pohditaan yritysten roolia kehitysyhteistyössä ja kestävän
kehityksen edistämisessä. Jatkoimme myös varapuheenjohtajana Finnish Water Forumin kehitysmaatyöryhmässä.
Työmme kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi
keskittyi lasten ja nuorten aktiivisen toimijuuden edistämiseen. Toteutimme ulkoministeriön rahoituksella videotyöpajan
lasten ja nuorten sekä kahden suositun vloggaajan kanssa.
Tuloksena oli Meidän tulevaisuus! -videosarja, jossa nuoret
pohtivat kestävän kehityksen tavoitteita ja haastavat katsojia
toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi käänsimme
kaksi kestävän kehityksen tavoitteista kertovaa kansainvälistä
animaatiota suomeksi ja ruotsiksi globaalikasvatuskäyttöön.
Teimme myös yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
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vaikuttaaksemme Suomen hallituksen kestävän kehityksen
toimintasuunnitelman ja sen seurantasuunnitelman sisältöön.
Jatkoimme yritysvastuustrategiamme toteuttamista edistääksemme lapsen oikeuksien toteutumista liiketoiminnassa.
Osallistuimme avaintilaisuuksiin, koulutimme ja järjestimme
tilaisuuksia yrityksille ja kauppatieteen opiskelijoille. Valtion
osittain tai kokonaan omistamien yritysten osalta jatkoimme
konkreettisen yritysvastuutyön kehittämistä. Finnairin kanssa
jatkoimme vuoropuhelua matkailualan vaikutuksista lapsen
oikeuksiin Vietnamissa ja Nesteen kanssa palmuöljytuotannon vaikutuksista lapsiin Indonesiassa ja Malesiassa. Vuoden
aikana kehitimme asiantuntemustamme lapsen oikeuksiin
liittyvistä haasteista digitaalisessa maailmassa ja kartoitimme
yhteistyömahdollisuuksia ICT-yritysten kanssa. Yritysvastuutyö
toteutettiin vielä vuonna 2016 ulkoministeriön toiminta-avustusrahoituksen avulla. Koska tuen avulla aloitettu työ on vakiintunut osaksi Suomen UNICEFin ydintyötä, jatkossa sitä ei
ole enää tarkoitus kattaa ulkopuolisella projektirahoituksella.
Jatkoimme ulkoministeriön rahoituksella kolmevuotisen
UniWASH-hankkeen toteuttamista. 2016 oli hankkeen I-vaiheen
viimeinen vuosi ja opiskelijat keskittyivät jatkokehittämään kolmea ratkaisukonseptia: hygieeninen ja vettä säästävä käsienpesuhana, vessajätteestä kompostoinnin kautta tuotettava lannoite ja nuorten tyttöjen erityistarpeiden huomioiminen paremmin
sekä koulu-, yhteisö-, että kuntatasolla. Hankkeen ugandalaiset
pienyrityskumppanit neuvoivat opiskelijoita teknisissä ratkaisuissa ja kehittivät omaa sanitaatiopalvelumalliaan erityisesti
kaupunkioloissa testattavaksi. UniWASH-hanke on profiloitunut
esimerkkinä uudenlaisesta, monikumppanuuteen perustuvasta kehitysyhteistyöhankkeesta, ja tämän takia yksi vuoden
päätavoitteista oli oppien kerääminen jaettavaksi laajemmalle
yleisölle. Kerättyjen oppien perusteella UniWASH-hankkeen
jatkosuunnitelmaa on muokattu yritysyhteistyövetoisemmaksi,
ja jatkorahoitusta ulkoministeriöstä saatiin vuosille 2017 ja 2018.

Viestintä
Aleppon piirityksen myötä Syyrian tilanne sai suurta huomiota
medialta. Keskiöön nousivat siviilit ja etenkin lapset, minkä
vuoksi asiantuntijamme pääsivät mediassa runsaasti ääneen.
Mediahuomio herätti ihmiset myös lahjoittamaan Syyrian
lasten hätäapuun moninkertaisesti edellisiin vuosiin verrattuna.
Digikanavien rooli Suomen UNICEFin viestinnässä kasvoi ja
varsinkin sosiaalisen median kautta jaettu tieto tavoitti entistä
laajemman yleisön. Käytimme somekanavia myös määrätie-

toisesti markkinointiin yhteistyössä varainhankinnan kanssa.
Ylläpidimme Suomen UNICEFin 90 000 tykkääjän Facebook-yhteisöä keskustelemalla aktiivisesti yleisön kanssa.
UNICEFin tapa hoitaa viestintää omissa kanavissaan kiinnitti
huomiota julkisuudessakin, ja loppuvuodesta viestintäyksikkö
sai jo useita luentopyyntöjä eri tahoilta.
Uudistimme kokonaan verkkosivustomme blogiosuuden ja
liitimme sen osaksi kokonaispalvelua. Kuukausilahjoittajia ja
vapaaehtoisia palvelimme kuukausittain lähetetyillä kohdennetuilla uutiskirjeillä.
Kansainvälinen Pieniä tarinoita/Tiny Stories -kampanjamme
sai yli 400 kirjailijaa ja muuta vaikuttajaa ympäri maailman
kirjoittamaan lapsen oikeuksista ja jakamaan tarinoita Facebookissa lapsen oikeuksien viikolla. Kampanjan alullepanija oli
suojelijamme, runoilija Jenni Haukio. Kehitimme kampanjan
luovan idean ja osallistuimme vahvasti kampanjan konseptin
luomiseen yhdessä emojärjestömme kanssa. Kampanja tavoitti
Facebookissa maailmanlaajuisesti miljoonia ihmisiä ja sai
laajaa mediahuomiota sekä kansainvälisesti että Suomessa.
Osallistuimme aktiivisesti kuuden suomalaisen lapsitoimijan yhteiseen Kasvatuspuntari-kampanjaan, joka levitti tietoa
kasvatusväkivallan haitoista ja kannustavan kasvatuksen eduista. Kampanjan yhteydessä tuotetut Siskonpeti-videot levisivät
verkossa kulovalkean tavoin, ja suosituin niistä tavoitti peräti
1,5 miljoonaa Facebook-käyttäjää. Kampanja herätti runsaasti
kiinnostusta myös perinteisessä mediassa.

Vapaaehtoisuus
Vireään vapaaehtoistoimintaamme osallistuu lähes 2 000 vapaaehtoista 40 paikkakunnalla. Keväällä toteutimme Janokeräyksen
Syyrian lasten hyväksi ja joulun alla vapaaehtoisemme myivät
perinteiseen tapaan kortteja ja käsitöitä. Vapaaehtoiset myös
valmistivat ahkerasti UNICEF-nukkeja ja järjestivät lukuisia
tapahtumia ja keräyksiä.
Suomen UNICEF vapaaehtoisineen osallistui aktiivisesti
Nenäpäivään. Paikalliskeräysten koordinointivastuuvuorossa
olivat Jyväskylä ja Kajaani. Globaalit isovanhemmat -verkosto
päätti yhdistää voimansa Helsingin vapaaehtoisryhmän kanssa.
Tuimme vapaaehtoisten toimintaa kouluttamalla, tiedottamalla ja tuottamalla tarvittavia materiaaleja. Päivitimme
UNICEF-nuken ohjeistuksen tuoteturvallisuuden osalta. Vapaaehtoistoiminta tuotti vuonna 2016 noin 700 000 euroa.

Hallinto
Suomen UNICEF on juridiselta muodoltaan rekisteröity yhdistys, jossa valtaa käyttävät henkilöjäsenet yleiskokouksen ja
valitsemansa hallituksen kautta. Yhdistyksellä on yhteistyösopimus YK:n lastenrahasto UNICEFin kanssa. Sopimus määrittelee hallinnon, taloudenhoidon ja raportoinnin periaatteet ja
säätelee UNICEF-nimen ja -logon käyttöä. Yhdistys raportoi
UNICEFille neljännesvuosittain. Yhdistyksen suojelija vuonna
2016 oli rouva Jenni Haukio.
Vuosikokous ja jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 853 (2015
lopussa 916). Järjestön ensisijainen tavoite on kasvattaa säännöllisten tukijoiden määrää, ei jäsenmäärää.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 18. toukokuuta Helsingissä. Kokous hyväksyi edellisen vuoden toimintakertomuksen,
vahvisti tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden hallitukselle.
Vuosikokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Kirsi Sormusen. Erovuorossa olivat Mikael Knip ja Heikki Eskola.
Hallitus
Hallitus päättää yhdistyksen toiminnan ja talouden hoitoa koskevista linjauksista, periaatteista ja ohjesäännöistä sekä valvoo
yhdistyksen ja UNICEFin välisen yhteistyön toteutumista sekä
yhdistyksen toiminnan ja talouden kehitystä. Lisäksi hallitus
päättää yhdistyksen kiinteän ja sijoitusomaisuuden hoidosta
sekä varojen tilityksestä hätäapukohteisiin.
Hallituksen jäseninä toimivat laamanni Antti Heikinheimo
(pj), toimitusjohtaja Teija Andersen (vpj), partner Riitta Pollari,
paikallisryhmän puheenjohtaja Maria Väkiparta, suurlähettiläs
emerita Kirsti Lintonen, sosiaalineuvos Seppo Sauro, senior
partner Teppo Rantanen, asianajaja Hanna-Mari Manninen ja
KTM Kirsi Sormunen.
Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen jäsenistä
kokouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan jäsentä. Hallituksen
jäsenille ei maksettu palkkioita.
Yhdistyksellä on hallituksen nimitysvaliokunta, jonka tehtävä on laatia yhdistyksen vuosikokoukselle esitys yhdistyksen
hallituksen jäseniksi sekä tarvittaessa yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajaksi. Lisäksi nimitysvaliokunta voi yhdistyksen
kokouksen tai hallituksen toimeksiannosta laatia selvityksen
hyvän hallintotavan toteutumisesta yhdistyksen toiminnassa.
Hallitus paneutui 2016 aikana erityisesti kehityskohteisiin,
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jotka oli tunnistettu aiemmin toteutetussa oman toiminnan
arvioinnissa sekä johdon ja yhdistyksen toiminnan arvioinnissa.
Näitä olivat hallituksen jäsenten vaikutusmahdollisuudet, hallitustyöskentelyyn sitoutuminen, riskienhallintaprosessi sekä
sisäinen tarkastus. Muita keskeisiä vuoden aikana käsiteltyjä
aiheita olivat yhdistyksen palkkapolitiikka ja kriisiviestintä. Osa
hallituksen jäsenistä osallistui yhdistyksen eettisiä periaatteita
valmistelevaan työryhmään.

yhdessä johtamiskulttuuria kohti valmentavaa johtajuutta.
Olemme saaneet ulkopuoliselta kouluttajalta uusia näkökulmia ja työkaluja esimiestyöhön. Koulutukset jatkuvat vielä
vuonna 2017.
Osaamisen johtaminen sekä rekrytoinnin kehittäminen
ovat olleet painopistealueitamme henkilöhallinnossa, otamme
käyttöön muun muassa uuden rekrytointijärjestelmän.
Riskien hallinta

Johto ja henkilöstö
Hallituksen päätösten toimeenpanosta vastaa yhdistyksen
pääsihteeri apunaan yksiköiden johtajista koottu johtoryhmä.
Pääsihteerin tärkeimmät tehtävät ovat yhdistyksen toiminnan ja
talouden suunnittelu ja kehittäminen, yhteydenpito tärkeimpiin
sidosryhmiin, henkilöresursseista ja osaamisesta huolehtiminen, pääjärjestö UNICEFin ja yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen noudattaminen sekä toiminnan raportointi hallitukselle.
Yhdistyksen pääsihteerinä toimii Marja-Riitta Ketola.
Yhdistyksen palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 54
vakinaista työntekijää sekä 9 määräaikaista työntekijää ja
projektitoimihenkilöä. Yhdistyksessä työskenteli keskimäärin 40 face-to-face-varainhankkijaa kuukaudessa. Henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä henkilötyövuosina laskettuna oli
73. Yhdistyksen henkilöstökulut pysyivät samalla tasolla kuin
edellisvuonna eli 3,2 miljoonassa eurossa, josta palkkojen ja
palkkioiden osuus oli 82 %.

Hallinnolliset ja sisäiset tapahtumat
Hallinnon tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset toimintaedellytykset yhdistyksen ja kaikkien yksiköiden toiminnalle.
Taloushallinnon painopisteenä oli raportoinnin parantaminen ja
automatisointi sekä visuaalisuuden kehittäminen. Laajensimme
raportointijärjestelmän käyttöä kattamaan avainmittaristot
sekä yhdistys-, toiminto- että kampanjatasolla. Vuoden 2016
aikana kehitimme raportointia kansainvälisten hankkeiden
seurantaan. Toimintavuoden aikana jatkoimme myös intranetin
kehittämistä. Aloitimme toimistojärjestelmien ja intranetin
yhteisten toimintatapojen ja käytänteiden määrittelyn, jota
jatkamme vielä vuonna 2017.
Henkilöstöhallinto
Toimintaympäristössä ja työelämässä meneillään oleva muutos
heijastuu esimiestyöhön ja johtamiseen myös yhdistyksessämme. Esimiesten osaamisfoorumeissa olemme kehittäneet
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Suomen UNICEF ry:n riskienhallintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät riskienhallintaperiaatteet. Periaatteissa määritellään
riskienhallintapolitiikka ja -tavoitteet, riskienhallintaprosessi
sekä vastuut ja raportointi. Vastuu riskienhallinnan käytännön
toteuttamisesta on johtoryhmällä. Riskienhallinnan toteuttamiseen osallistuu koko järjestö erityisesti toimintasuunnitelman
valmisteluvaiheessa. Toteutamme laajemman riskikartoituksen
kahdesti vuodessa, mutta riskiarviointi on keskeistä kaikessa
päätöksenteossa.
Yhdistyksessä käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja
raportointimallia. Riskit jaetaan strategisiin, toiminnallisiin,
taloudellisiin ja eettisiin riskeihin. Riskit priorisoidaan määrittelemällä riskin todennäköisyys ja riskin vaikutuksen merkittävyys
sekä arvioimalla riskin mahdollisen toteutumisen seurauksia.
Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
Taloudellisista riskeistä merkittävimpänä pidämme uusien
lahjoittajien hankinnan kustannusten nousua. Tämä johtuu
osittain uusista maksutavoista mutta erityisesti lahjoittajien
käyttäytymisen muuttumisesta. Pyrimme estämään riskin toteutumisen tutkimalla eri maksutapoja kustannustehokkuuden
lisäämiseksi, kehittämällä lahjoittajaviestintäämme sekä testaamalla uusia toimintatapoja.
Merkittävimpänä strategisena riskinä näemme, että pitkään
jatkunut taloudellinen taantuma heikentää tulonmuodostusta ja
varainhankintaa. Seuraamme aktiivisesti tuloksen kehittymistä
voidaksemme reagoida tarvittaessa nopeasti. Lisäksi olemme
investoineet asiakashoitoon, markkinointiin ja tuotekehitykseen.
Toiminnallisista riskeistä merkittävin liittyy henkilöstöresurssien kohdistamiseen, osaamiseen ja rekrytointiin. Pyrimme minimoimaan riskiä kattavalla esimieskoulutuksella ja
työnohjauksella.
Olemme tunnistaneet merkittävimpänä eettisenä riskinä,
että myös oma toimintamme saattaa vahingoittaa lasta. Pyrimme estämään riskin toteutumisen ohjeistamalla ja kouluttamalla
henkilöstöä. Ohjeistamme myös kumppanimme.

Oman toiminnan vastuullisuus
Sosiaalinen vastuu
Vuoden 2016 aikana määrittelimme ja otimme käyttöön eettiset
periaatteet, jotka ohjaavat toimintaamme. Periaatteiden tarkoitus on edistää arvojemme – oikeudenmukaisuus, luotettavuus
ja rohkeus – toteutumista ja kaiken toimintamme eettisyyttä
lapsia, lahjoittajia, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä kohtaan.
Periaatteet auttavat ja ohjaavat meitä työssämme ja ovat myös
ulkopuolisten sidosryhmien saatavilla ja arvioitavissa.
Voidaksemme edistää lapsen oikeuksien toteutumista yhteistyöyritystemme toiminnassa entistä paremmin päätimme tehdä tiukempia vaatimuksia yhteistyösopimuksiimme.
Uudistimme vuoden 2016 aikana kumppanuussopimuspohjan
ja teimme alihankkijoillemme sopimusliitteen, joka määrittelee
vaatimuksemme lapsen oikeuksien kunnioittamisesta. Uudistetut sopimusdokumentit pyritään ottamaan käyttöö n vuoden
2017 aikana. Laadimme toimistollemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jota ryhdymme toteuttamaan 2017
alusta. Päätimme myös tarkentaa ohjeistusta siitä, miten kunnioitamme lapsen yksityisyydensuojaa ja muita oikeuksia viestinnässämme. Lisäksi ohjeistimme entistä tarkemmin järjestön
ulkopuolelta tarjottavien lahjojen ja etujen vastaanottamisesta
ja sisällytimme ohjeistuksen tästä henkilöstökäsikirjaamme.
Ympäristövastuu
Tavoitteinamme ovat luonnonvarojen säästäminen sekä kestävien kulutustapojen edistäminen. Työkaluna tähän käytämme
WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaa. Uusi henkilökunta
perehdytetään ympäristökäytäntöihimme ja pidämme kerran
vuodessa koko henkilöstölle Green Office -koulutuksen.
Tavaroiden ja palveluiden hankinnassa noudatamme hankintaperiaatteita, jotka ohjaavat ympäristöystävällisempiin
valintoihin. Suosimme tuotteita ja palveluita, joilla on ympäristö- ja sosiaalisen vastuun merkintä tai sertifikaatti. Pyrimme
myös minimoimaan hankintojen määrää ja olemme järjestäneet
toimistolla tavaroiden kierrätystä.
Vuoden aikana toteutimme henkilökunnalle yhden kyselyn
kulutustavoista ja kaksi työmatkakyselyä. Kulutustapamittarin
tarkoituksena on opastaa työntekijää, miten omilla valinnoilla
voi vaikuttaa ja toimia työpäivän aikana toimistolla ekotehokkaammin. Työmatkakyselyn tavoitteena on kerätä tietoa
siitä, miten työntekijät kulkevat päivittäiset työmatkansa, ja
kannustaa valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällinen
matkustustapa.

Green Office -ympäristöindikaattorimme ovat lentomatkustuksen ilmastopäästöt sekä sähkön- ja paperinkulutus ja
niiden ympäristöpäästöt. Absoluuttisesti ilmastopäästömme
ovat nousseet 24 % vuodesta 2012. Henkeä kohden laskettuna
ilmastopäästömme ovat 6,3 tonnia CO2/hlö ja kasvua oli 11 %
vuodesta 2012. Hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa lentomatkustamisesta. Sen kasvu johtuu muun muassa kehitysyhteistyöhankkeemme myötä lisääntyneestä matkustamisesta.
Paperinkulutus (riisiä/hlö) on laskenut 47 % vuodesta 2012.
Sähkönkulutus (kWh/hlö) on laskenut 22 % vuodesta 2012.
Paperinkulutus oli 2,8 riisiä/hlö vuonna 2016 ja sähkönkulutus
778 kWh/hlö.
Vuonna 2016 WWF suoritti tarkastuksen toimistollemme
ja Green Office -sertifikaatti uusittiin hyvin merkinnöin. Positiivista palautetta sai erityisesti vuokranantajan kanssa tehty
yhteistyö, jolla on saatu aikaan positiivisia muutoksia koko
Lindström-talossa. Talossa on esimerkiksi siirrytty uusiutuvilla
luonnonvaroilla tuotettuun sähköön, ja talon siivousliike on
vaihtanut ympäristöystävällisiin pesuaineisiin.

Vuoden 2017 tapahtumat ja
tulevaisuudennäkymät
Vuonna 2016 varainhankintamme kasvoi yli 18 %. Investointimme sekä testamenttiohjelmaan että suurlahjoittajaohjelmaan
tuottivat ensimmäistä kertaa merkittävää tulosta. Samanaikaisesti myös perusvarainhankintamme kasvoi tasaisesti. Näistä
lähtökohdista lähdemme rakentamaan uutta strategiaamme
vuosille 2017–2021. Vaikka julkisesta keskustelusta voisi päätellä
asenteiden kovenevan, uskomme, että suuren yleisön tuki
työllemme lapsen oikeuksien edistämiseksi vahvistuu myös
tulevina vuosina. Strategiaprosessissa pyrimme selkeyttämään yhteisiä tavoitteitamme ja saavuttamaan synergiaetuja
tiivistämällä yhteistyötä eri yksiköiden ja toimintojen välillä.
Kotimaan vaikuttamistyössä jatkamme kehityskumppanuuttamme kuntaviranomaisten kanssa Lapsiystävällinen
kunta -mallin kautta. Kehitämme sen vaikutusten arviointia
yhdessä ulkopuolisen tahon kanssa. Haavoittuvien ryhmien
osalta turvapaikanhakija- ja pakolaislapset ovat painopisteemme. Käynnistämme Lapsen oikeudet koulussa -pilotin kahden
koulun kanssa ja jatkamme myös vaikuttamistyötä opettajien
koulutuksen kehittämiseksi.
Suomen valtion kehityspolitiikassa yritysyhteistyön rooli
on kasvanut samalla kun sekä kehitysyhteistyövaroja kokonaisuudessaan että UNICEFin apua on leikattu merkittävästi.
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Myös toimijakenttä on muuttunut. Teemme yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen lisäksi yhä vahvemmin myös yritysten
ja yliopistojen kanssa. Jatkamme Koneen Säätiön rahoittamaa
tutkimushanketta kehitysyhteistyön murroksesta. Saimme
UniWASH-hankkeen toiseen vaiheeseen kahden vuoden jatkorahoituksen ulkoministeriöltä.
Varainhankinnassa jatkamme strategisten päätuotteidemme
– kuukausi-, testamentti- ja suurlahjoittamisen sekä yrityskumppanuuksien – kehittämistä ja vahvistamista. Tarkoituksemme on
tehdä näkyvää markkinointia sekä uusien lahjoittajien hankkimiseksi että asiakashoidon parantamiseksi.
Panostamme yrityskumppaneiden laadukkaaseen hoitoon.
Uushankinnassa tavoittelemme suomalaisyrityksiltä entistä
vahvempaa tukea UNICEFin ohjelmatyöhön. Nykyisiin ja uusiin kumppanuuksiin pyritään rakentamaan hätäapuvalmius.

SUOMEN UNICEFIN RAKENNE
31.12.2016

Edistämme edelleen ihmisoikeuksien kunnioittamista erityisesti Suomen valtion omistajaohjauksessa olevien yritysten
toiminnassa. Kokeilemme myös uusien kokonaisvaltaisten
yhteistyömuotojen kehittämistä ICT-alan yritysten kanssa.
Vuonna 2017 Suomen UNICEF täyttää 50 vuotta ja UNICEF
viettää toimintansa 70-juhlavuotta. Haluamme vuoden aikana
muistuttaa myös siitä, että suomalaiset lapset olivat ensimmäisten autettavien joukossa toisen maailmansodan päättymisen
jälkeen.
Maailman lasten tilanne on parantunut merkittävästi 20
viime vuoden aikana. Silti monen lapsen oikeus terveyteen,
koulutukseen ja turvaan ei vieläkään täyty. Nämä lapset tarvitsevat meidän tukeamme voidakseen elää hyvän lapsuuden
ja saadakseen kunnolliset eväät aikuisuuteen.

JÄSENET

YLEISKOKOUS

Johtoryhmä

HALLITUS
Pj. Antti Heikinheimo
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VARAINHANKINTA
Jussi Ojutkangas

PÄÄSIHTEERI
Marja-Riitta Ketola

JOHDON ASSISTENTTI
Marja Koli-Nikander

VAIKUTTAMINEN
Inka Hetemäki

VIESTINTÄ
Jussi Kivipuro

TALOUS JA HALLINTO
Tarja Valtakari

Tuloslaskelma
Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

532 066,09

748 614,00

KOTIMAAN TOIMINTA

VARSINAINEN TOIMINTA
VARAINHANKINTA

Vaikuttaminen ja viestintä

Yksityisvarainhankinta
Tuotot

22 279 493,34

18 498 359,42

Markkinointituki

444 500,00

124 000,00

Välittömät kulut

-2 166 648,27

-2 679 487,20

Välilliset kulut
Yksityisvarainhankinta
yhteensä

-2 254 350,85

Tiedotusmäärärahat ja
hanketuet
Vaikuttamisen ja
viestinnän kulut

-524 053,83

-555 033,12

-1 378 724,41

Vaikuttamisen ja
viestinnän välilliset kulut

-1 089 030,95

-1 268 354,90

18 302 994,22

14 564 147,81

Vaikuttaminen ja viestintä
yhteensä

-1 081 018,69

-1 074 774,02

1 575 616,23
-40 303,78
-281 361,58

1 435 754,44
-83 326,93
-154 551,91

1 253 950,87

1 197 875,60

698 050,78
-73 860,01
-205 480,46

843 376,39
-77 064,61
-178 289,55

418 710,31

588 022,23

VARAINHANKINNAN
KOKONAISTUOTTO

24 553 160,35

20 777 490,25

VARAINHANKINNAN
NETTOTUOTTO

19 975 655,40

16 350 045,64

Yritysvarainhankinta
Tuotot yhteensä
Välittömät kulut
Välilliset kulut
Yritysvarainhankinta
yhteensä
Vapaaehtoistoiminta
Tuotot yhteensä
Välittömät kulut
Välilliset kulut
Vapaaehtoistoiminta
yhteensä

YHDISTYSTOIMINTA
Hallinto
Henkilöstökulut
Poistot
Muut yleishallinnon kulut
Yleishallinto yhteensä
Allokoitu yksiköille
Allokoimattomat hallintokulut

KOKONAISTILITYS
YHDISTYKSEN OSUUS

-18 274 087,01

-14 786 549,26

1 701 568,39

1 563 496,38

292,52
964,33
794,47
051,32
631,44

-3 503 887,44
-129 288,25
-1 082 084,14
-4 715 259,83
4 034 841,93

-741 419,88

-680 417,90

22 826,92
-3 244,62

16 706,82
-6 150,39

19 582,30

10 556,43

-101 287,88

-181 139,11

11 267,88
90 020,00

31 139,11
150 000,00

0,00

0,00

Jäsentuotot
Yhdistyksen jäsentuotot
Yhdistyksen jäsenkulut
Yhdistyksen jäsentuotot
yhteensä
Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset

TILITYKSET

-3 505
-126
-1 043
-4 676
3 934

TILIKAUDEN YLI / ALIJÄÄMÄ
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TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja
osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Vararahasto
Muut rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
OMA PÄÄOMA
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
31.12.2016

31.12.2015

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

196 071,84

317 315,46

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

7 104,65

8 800,44

316 161,03

63 500,35

519 337,52

389 616,25

0,00

0,00

115 373,43
6 980,74
534 517,10

23 713,73
2 392,01
492 494,76

14 635 860,42
15 292 731,69

14 462 922,69
14 981 523,19

15 812 069,21

15 371 139,44

1 276 736,83
169 314,79

1 276 736,83
169 314,79

748,96
0,00
1 446 800,58

748,96
0,00
1 446 800,58

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Velka UNICEFille
Muut velat
Siirtovelat

55 215,91
293 081,41
13 559 101,52
50 183,08
407 686,71

101
173
13 226
54
367

VIERAS PÄÄOMA

14 365 268,63

13 924 338,86

VASTATTAVAA

15 812 069,21

15 371 139,44

Käyttöomaisuus ja poistot
Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaan tasapoistoina kolmen, viiden tai
seitsemän vuoden aikana.
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon. Testamenteilla ja lahjoituksina saadut noteeratut osakkeet arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.
Avustukset
Ulkoasiainministeriöltä sekä Koneen Säätiöltä saatu tiedotus- ja hanketuki on
esitetty tuloslaskelmassa vaikuttamis- ja viestintätoiminnan erässä
"Tiedotusmäärärahat ja hanketuet".
Tiedotus- ja hanketukien käyttö on esitetty liitetiedoissa kohdassa
3.2 Tiedotusmäärärahat ja hanketuet
Ulkoasianministeriön valtionavun yleisavustus on esitetty tuloslaskelmassa
yhdistystoiminnan osiossa.
Kulujen kohdistusperiaatteet
Toiminnanaloille on kohdistettu erilliskulut. Osiosta "Hallinnon kulut" on
kullekin toiminnanalalle kohdistettu yhteiskuluosuus toiminnanalan palkkojen
suhteessa.
Kokonaistuotot ja -kulut
Yhdistyksen varainhankinnan tuotot ja kulut on jaettu asiakasryhmittäin
yksityisvarainhankintaan, yritysvarainhankintaan ja vapaaehtoistoimintaan.
Lisenssi- ja kampanjatuotteiden tuotot on sisällytetty yritysvarainhankinnan
ja vapaaehtoistoiminnan tuottoihin. Kotimaantoiminta sisältää vaikuttamistoiminnan ja viestinnän tuotot ja kulut. Yhdistystoiminta sisältää hallintoon ja
jäsenistöön kohdistuvia tuottoja ja kuluja.
Tilikauden tulos
Yhdistys ei kerrytä pääomia, eikä tarkoitus ole tuottaa voittoa. Yhdistyksen
tavoitetulos on nolla. Tilitys pääjärjestölle UNICEFin ohjelmiin tehdään täysimääräisenä nettotuloksesta.
Tilitykset pääjärjestölle
Tilitys pääjärjestölle UNICEFin lastenrahastoon sekä temaattisiin ja nimikko-ohjelmiin tehdään täysimääräisenä nettotuloksesta. Tilikauden tuloksesta
tehtävä tilitys on taseessa velkana UNICEFille.
Yhdistyksellä ei ollut kuluneella tilikaudella lähipiiriliiketoimia.

410,00
954,48
959,10
170,35
844,93

2.
2.1.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Kokonaistuotot
Varainhankinta
Yhdistystoiminta
Tiedotusmäärärahat ja
hanketuet

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Kokonaistuotot ja -kulut

2016

2015

24 553 160,35
22 826,92

20 777 490,25
16 706,82

532 066,09

748 614,00

Yleisavustukset
Tuki pääjärjestöltä
Sijoitustoiminta
Satunnaiset tuotot
Tuotot yhteensä

90 020,00
444 500,00
11 267,88

150 000,00
124 000,00
31 139,11

25 653 841,24

21 847 950,18

Kokonaiskulut
Varainhankinta
Tilitykset pääjärjestölle
Kotimaantoiminta
Yhdistystoiminta
Poistot
Kulut yhteensä
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä

2016
5 022 004,95
18 274 087,01
1 613 084,78
617 033,51
127 630,99
25 653 841,24
0,00
0,00

2015
4 551 444,61
14 786 549,26
1 823 388,02
557 280,04
129 288,25
21 847 950,18
0,00
0,00

Määräraha

Käytetty 2016

204 155,00
307 967,00

204 155,00
280 642,00

75 160,00
587 282,00

47 269,09
532 066,09
55 215,91

Tiedotusmäärärahat ja hanketuet
Hanke- ja tiedotusmäärärahat
Ulkoministeriö:
kehitysviestintä ja -kasvatus
tiedotusmääräraha
UniWASH-hanke
Koneen säätiö:
- UniResearch -tutkimushanke
Yhteensä
Siirtyy 2017 vuodelle

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat hyödykkeet
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.
Poistot
Menojäännös poistojen jälkeen
Koneet ja kalusto
Menojäännös 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Menojäännös 31.12.
Poistot
Menojäännös poistojen jälkeen

2016
317 315,46
0,00
0,00
317 315,46
-121 243,61
196 071,85

2015
285 727,20
152 831,86
0,00
438 559,06
-121 243,60
317 315,46

2016
8 800,44
4 024,92
0,00
12 825,36
-5 720,71

2015
13 798,14
3 046,95
0,00
16 845,09
-8 044,65

7 104,65

8 800,44

3.5.

4.
4.1.

Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet 1.1.
Lisäys/vähennys

2015
61 497,09

Asunto Osakeyhtiöt
- testamenttisaanto

298 208,64

Ylen Hyvä Säätiö
Asunto Oy Pohjan Pohjantähti
31.12.

-8 333,33
-37 214,63
316 161,03

63 500,35

Siirtosaamiset
Varainhankinnan saamiset
Yleishallinnon saamiset
Saamiset yhteensä

2016
177 951,00
356 566,10
534 517,10

2015
452 383,29
40 111,47
492 494,76

2016
1 276 736,83
1 276 736,83

2015
1 276 736,83
1 276 736,83

169 314,79
169 314,79

169 314,79
169 314,79

748,96
0,00
748,96
0,00

748,96
0,00
748,96
0,00

2016

2015

Taseen vastattavia koskevat tiedot
Oma pääoma
Vararahasto 1.1.
Ei muutoksia 31.12.
Muut rahastot /
Hallituksen toimintarahasto 1.1.
Ei muutoksia 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Vähennys / lisäys
31.12.
Tilikauden yli / alijäämä

4.2.

2016
63 500,35

Vieras pääoma
Lyhytaikainen

13 226 959,10

12 261 450,75

-13 061 652,22

-12 096 143,60

Lisäys tilivuodelta

18 274 087,01

14 786 548,86

Ennakkotilitykset

-4 880 292,37

-1 724 897,31

Tilitysvelka 31.12.

13 559 101,52

13 226 959,10

401 259,17
48 237,46
407 686,71

350 661,42
17 183,51
367 844,93

Velka Unicefille 1.1.
Tilitykset vuoden aikana

Siirtovelat
Vuosilomavelka
Muut siirtovelat
Siirtovelat 31.12.
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5.

6.

LEASINGVASTUUT
Seuraavana vuonna maksettava
Myöhemmin maksettava
Leasingvastuut yhteensä

Palkat
Pääsihteerille maksetut palkat ja
palkkiot
Hallituksen jäsenille maksetut
palkkiot
Yhteensä

8.

9.

2015
40 496,35
38 730,80
79 227,15

2016
54
9
63

2015
56
7
63

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ
Henkilöstö tilivuoden päättyessä
Vakituinen henkilöstö
Projekti ja määräaikainen henkilöstö
Yhteensä
Henkilöstökulujen erittely
Palkat
Palkkiot
Eläkekulut
Muut lakisääteiset henkilösivukulut
Yhteensä

7.

2016
35 672,68
52 040,08
87 712,76

2 642
9
472
102
3 226

2016
342,20
332,60
461,06
695,75
831,61

2 589
49
474
100
3 213

2015
132,32
512,90
061,58
515,98
222,78

2016

2015

80 915,00

79 500,00

0,00
80 915,00

0,00
79 500,00

Tilintarkastajille maksettu
palkkio
Palkkio lakisääteisistä
palveluista

2016

2015

8 642,80

7 638,40

Palkkio muista palveluista

3 927,99

2 232,00

Tilitysinformaatio
Pääjärjestön kanssa tehdyn Joint Strategic Planning Process
-sopimuksen mukaan vuodelle 2016 sovittu tilitysprosentti on
vähintään 73 prosenttia kokonaistuotosta.
Kokonaistilitysprosentti oli sopimuksen mukainen 74 prosenttia.
Varainhankinnan tuotot ja tilitykset
Varainhankinta
Varainhankinnan bruttotuotto
Muutos edellisestä vuodesta
Kokonaistilitys
Muutos edellisestä vuodesta

2016
24 553 160,35
18,17 %
18 274 087,01
23,59 %

2015
20 777 490,25
8,28 %
14 786 549,26
11,50 %

Tilityskohteet
UNICEFin kansainväliset
ohjelmat
Terveys
Koulutus
Sosiaalinen inkluusio
Hätäapu
Vesi- ja sanitaatio
Lapset ja Aids
Monialaiset ohjelmat
Tilitykset UNICEFin
kansainvälisiin ohjelmiin
yhteensä
Osuus kokonaistilityksestä

2015

305 856,22
1 091 558,15
24 000,00
4 440 000,00
472 317,00
299 000,00
135 840,00

6 768 571,37
37,04 %

3 782 171,14
25,58 %

UNICEFin lastenrahasto
Tilitykset lastenrahastoon
yhteensä
Osuus kokonaistilityksestä

11 505 515,64
62,96 %

11 004 378,12
74,42 %

Kokonaistilitys 2016
Osuus varainhankinnasta

18 274 087,01
74,4 %

14 786 549,26
71,2 %

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Päiväkirja
Pääkirja
Ostoreskontra
Sidottu tasekirja

sähköinen tallenne
sähköinen tallenne
sähköinen tallenne
paperitallenne

Tilikauden aikana käytetyt tositelajit:
Nimike
Hyvityslasku
Käsilaskut
Käteiskassa
Myyntilaskut
Myyntilaskut/alennuksen korjaus
Myyntisuoritukset
Muistiotositteet
Ostolaskut
Oikaisutositteet
Palkat
Pehmeä paketti hyvityslaskut
Pehmeä paketti laskut
Pankkitositteet
Paikallisryhmät
Viitesuoritukset
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2016

Tositelaji
HL
KL
KA
ML
MLA
MS
MU

Arkistointi
paperi
paperi
paperi
paperi / sähköinen
paperi / sähköinen
paperi / sähköinen
paperi

OL
OT
PA
PH
PP
PT
TR
VS

paperi / sähköinen
paperi
paperi / sähköinen
paperi
paperi
sähköinen
paperi
sähköinen

2015

2016
M€

%

M€

2014

%

M€

%

%

24,6

Keräyskulut

2,2

9%

2,8

14 %

2,7

14 %

2,6

13 %

Yleiskulut

2,8

11 %

1,7

8%

1,9

10 %

2,1

11 %

Kotimaan toiminta

1,3

5%

1,5

7%

1,4

7%

1,3

6%

Tilitykset UNICEFille

18,3

74 %

14,8

69 %

13,5

70 %

Tilikauden palkat ja palkkiot

2,7

11 %

2,6

13 %

2,6

73

19,2

M€

Varainhankinnan bruttotuotto

Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä*

20,8

2013

71 %

13,3

13 %

2,4

88

19,4

86

13 %
82

Tunnuslukujen laskenta
Varainhankinnan bruttotuotto = kokonaismyynti + yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan tuotot
Keräyskulut = yhteisö-, yksityis- ja yritysvarainhankinnan välittömät kulut + markkinointituki
Keräyskulu - % = keräyskulut / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Yleiskulut = hallintokulut + jäsenkulut + muut satunnaiset kulut
Yleiskulut - % = yleiskulut / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Kotimaan toiminta = vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kulut
Kotimaan toiminta - % = kotimaan toiminnan kulut / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Tilitys = tuotemyynnin tilitys + vastikkeettoman varainhankinnan tilitys
Tilitys -% = tilitys / varainhankinnan bruttotuotto x 100
Tilikauden palkat ja palkkiot % = tilikauden palkat ja palkkiot / varainhankinnan bruttotuotto x 100

*) Vuonna 2015: tuntipalkalla työskentelevä = ½ kokopäiväinen. Vuonna 2016 tarkennettu perustumaan
tarkkoihin tuntimääriin.
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