PERHEIDEN PUOLELLA
UUDISTUVA SOS-LAPSIKYLÄ
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S

OS-Lapsikylän tavoitteena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden
hyvinvointia Suomessa ja maailmalla.

Visio: Jokainen lapsi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna
ja turvassa.
Missio: SOS-Lapsikylä auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä
Suomessa ja maailmalla.
SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se
on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen.
Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.
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TOIMINNAN
TUKEMINEN

MITÄ ME TEEMME

A

inakin joka kymmenes lapsi maailmassa kasvaa ilman riittävää huolenpitoa. SOS-Lapsikylä taistelee sen puolesta, että
yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva lapsi ja nuori varttuu
hyvinvoivaksi ja pärjääväksi aikuiseksi. Tavoitteenamme on, ettei
yksikään lapsi joutuisi kasvamaan yksin.
Haluamme auttaa yhä useampaa lasta Suomessa ja maailmalla. Pyrimme
siihen, että perheet saavat tarvitsemaansa apua ajoissa, lapset voivat elää
omien vanhempiensa kanssa ja tuntea olevansa rakastettuja sekä turvassa.
Silloin kun tämä ei tuesta huolimatta onnistu, SOS-Lapsikylä voi tarjota lapselle sijaiskodin.
Suomessa tarjoamme lastensuojelun apua tarvitseville lapsille yhteisöllistä
perhehoitoa. Perheille tarjoamme heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa räätälöityä
tukea ja kuntoutusta. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Maailmalla autamme muun muassa kummilapsitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden sekä katastrofiavun kautta.
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SUOMESSA vuonna 2017
SOS-Lapsikylä tuki

SOS-KUMPPANUUS
jalkautui ympäri Suomen

40%
Asiakasmäärä
kasvoi

558

SOS-Lapsikylä
LAAJENSI ympärivuorokautista
PERHEKUNTOUTUSTA
kolmelle uudelle paikkakunnalle

MAAILMALLA autoimme mm.
kehitysyhteistyöprojekteissamme

LASTA JA NUORTA
sekä heidän perhettään
lastensuojelun ja pakolaistyön
palveluiden avulla.

NÄISSÄ ONNISTUIMME
VUONNA 2017

SOS-Lapsikylän
PAKOLAISTYÖMALLI
valittiin esimerkiksi
PARHAISTA
KÄYTÄNNÖISTÄ

>
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100
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2600
LASTA kummitoiminnan kautta
ympäri maailman

Ylitse-projekti on kohdannut
yli 100 SIJAISHUOLLOSTA
ITSENÄISTYNYTTÄ
NUORTA
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2000
LASTA Gambiassa
ja Tansaniassa

NÄISSÄ ONNISTUIMME
AUTOIMME SUOMESSA SATOJA JA MAAILMALLA TUHANSIA LAPSIA
Suomessa SOS-Lapsikylä tuki vuonna 2017 yhteensä 558 lasta, nuorta ja heidän perheitään lastensuojelun ja pakolaistyön palveluiden avulla. Asiakasmäärä kasvoi lähes
40 % edellisestä vuodesta.
Maailmalla autoimme kehitysyhteistyöprojekteissamme Gambiassa ja Tansaniassa 2000
lasta ja heidän perheitään sekä kummitoiminnan kautta ympäri maailman 2600 lasta
ja nuorta.

TUIMME PERHEITÄ PERHEKUNTOUTUKSELLA
Tarjosimme perheille monipuolista tukea tavoitteena saada aikaan positiivisia muutoksia perheiden elämään. SOS-Lapsikylässä perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen
kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen
yhdessä pysyminen.
Vuonna 2017 perustimme Jyväskylän yksikön rinnalle uudet perheterapeuttisen perhekuntoutuksen yksiköt Kuopioon, Rovaniemelle ja Vantaalle. Ympärivuorokautisen
perhekuntoutuksen lisäksi tarjosimme myös ilmoituksenvaraista perhekuntoutusta Kaarinan, Punkaharjun, Vihannin ja Ylitornion lapsikylissä.

NÄISSÄ ONNISTUIMME

SOS-KUMPPANUUS JALKAUTUI YMPÄRI SUOMEN
SOS-Kumppanuus on SOS-Lapsikylän yhdessä Varkauden kaupungin kanssa kehittämä
toimintamalli, joka uudistaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän. Tavoitteenamme on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia.
SOS-Kumppanuuden onnistuneen pilotoinnin ansiosta eduskunta myönsi SOS-Lapsikylälle puolen miljoonan euron määrärahan vuosille 2017–2019 maakunnallisen mallin kehittämiseen. Mallia viedään maakuntiin valtakunnallisen Lapsiperheiden palveluiden muutosohjelman (LAPE) kautta. Vuonna 2017 yhteistyö käynnistettiin useiden
LAPE-hankkeiden kanssa.
SOS-Kumppanuus-toimintamalli lapsiperheiden tukemiseen palkittiin myös Vuoden kunnallisena lastensuojelutekona Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä.
Lisäksi Tradeka myönsi SOS-Lapsikylälle lahjoituksen, jolla mahdollistetaan SOS-Kumppanuudessa kehitetty kotiin vietävä perhekumppanipalvelu tukea tarvitsevien lapsiperheiden auttamiseksi vuoden 2018 aikana Varkaudessa.
”Perhekumppanilla on ollut aikaa keskustella ja selvittää, millaisia ovat ne asiat, jotka
vaativat jatkoselvittelyä tai konkreettisia tekoja. Saimme apua käytännön asioissa, paperitöissä/lomakkeissa, selvittelyissä ja erilaisissa tapaamisissa puhumisessa.”

”Olemme saaneet apua ja tykänneet olla perhekuntoutuksessa, koska työntekijät kohtelevat perhettämme erittäin hyvin ja apua saa perheen ehdoilla ihan perusarkeen. Ensimmäisen kerran tuntuu, että meidän perhettä kuunnellaan ja autetaan kokonaisvaltaisesti.”
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NÄISSÄ ONNISTUIMME
SOS-LAPSIKYLÄN PAKOLAISTYÖMALLI
ESIMERKKINÄ PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ
Suomen SOS-Lapsikylän malli alaikäisten turvapaikan saaneiden kotoutumisen tukemiseksi valittiin yhdeksi esimerkiksi pakolaistyön parhaista käytännöistä Eurochild-verkoston vaikuttamistyöhön käytettävään julkaisuun.
Eurochild-verkosto etsi julkaisuunsa positiivisia kertomuksia siitä, miten Euroopassa on
pystytty vastaamaan turvapaikkaa hakeneiden ja saaneiden, erityisesti yksin maahan
tulleiden lasten tarpeisiin.

YLITSE-HANKE ON KOHDANNUT YLI 100
SIJAISHUOLLOSTA ITSENÄISTYNYTTÄ NUORTA
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman kolmivuotisen Ylitse-hankkeen tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien
vähenemiseen. Kehitämme yhteisöllisiä malleja itsenäistymisen, parisuhteen ja vanhemmuuden tukemiseen, arjen taitojen hallintaan ja henkisen tuen tarjoamiseen.
Hankkeessa luodaan sijaishuollosta itsenäistyvien ja jo aikuistuneiden tueksi mobiiliapplikaatio, jonka kautta voi pohtia eri elämänvaiheiden esiin tuomia kysymyksiä ja haasteita
koulutetun vertaismentorin kanssa, jolla on myös kokemus sijaishuollossa kasvamisesta.
Lastensuojelun sijaishuollon piirissä elävät ja sieltä aikuistuneet nuoret aikuiset ovat
osallistuneet vahvasti kehittämistyöhön ja heitä on kohdattu vuoden varrella lukuisissa
työpajoissa ja koulutuksissa.

10

11

S

uomen ensimmäinen, vuonna 1966 avattu lapsikylä muutti Espoossa
Tapiolasta Niittykumpuun heinäkuun alussa. Niittykummussa sijaitseva
lapsikylä toimii uudenlaisella integroidulla lapsikylämallilla, jossa sijaisperheiden kodit sijaitsevat lähellä toisiaan muun asutuksen lomassa, eivät jatkossa
enää samalla SOS-Lapsikylän tontilla kuten Tapiolassa.
Käynnistimme vuonna 2017 lapsikylätoiminnan myös Vantaan Kivistössä perhekuntoutuksella ja sijaisperhetoiminnalla sekä Kuopion Saaristokaupungissa ja Rovaniemellä
perhekuntoutuksella.
Myös uusissa lapsikylissä haluamme edelleen säilyttää SOS-Lapsikylän erityisyyden,
yhteisöllisyyden ja moniammatillisen tuen.

SOS-LAPSIKYLÄ
UUDISTI JA LAAJENSI
TOIMINTAANSA
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Talous: Kasvun ja murroksen vuosi

VUOSI 2017 LUKUINA

S

Ohjelmat:

KOTIMAA

v. 2016

Lastensuojelupalvelujen piirissä (0–20 -vuotiaat):

		

558

403

Avohuollon tukitoimien piirissä olleet lapset ja nuoret (0–20 -vuotiaat): 		 302

192

Sijoitettuna vuoden aikana olleet lapset ja nuoret (0–20 -vuotiaat): 			 209

211

Ryhmä- tai perheryhmäkodeissa olleet alaikäiset turvapaikanhakijat: 		 47

45

ULKOMAAT
Gambia-hankkeen piirissä: 			

1 000 lasta ja 334 perhettä

Tansania-hankkeen piirissä: 			

1 000 lasta ja 300 perhettä

Kummitoiminnan tukemana sijaishuollossa: 		

2 600 lasta

Henkilöstö:
Henkilöstövahvuus suhteutettuna täyttä työaikaa tekeviin oli 260 henkilötyövuotta joulukuussa 2017 (235 vuonna 2016).
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OS-Lapsikylän talous kehittyi vuonna 2017 suunniteltua paremmin, mutta tilikauden päättymisen jälkeen 12.2.2018 saatu
Korkeimman oikeuden päätös pitkäaikaisessa lapsikylävanhempien sijaisten työaika- ja palkkakiistassa muutti kokonaistilannetta
olennaisesti.
Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan aikaisemmista oikeuskäsittelyistä poiketen siihen, että lapsikylävanhempien sijaisten työ on työaikalain alaista eikä
siihen voida soveltaa poikkeuslainsäädäntöä. SOS-lapsikyläsäätiössä jouduttiin arvioimaan sijaishuoltotoimintaa uudelleen, jotta se pystytään muuttamaan Korkeimman oikeuden päätöksen mukaiseksi. Lisäksi päätös velvoitti
SOS-Lapsikylän maksamaan sijaisille jälkikäteen uuden tulkinnan mukaisia
ylityö- ja muita palkanlisiä. Toiminnan sopeuttamis- ja muutostyö jatkuu tilikaudella 2018.
Säätiön hallitus teki yli viisi vuotta sitten linjauksen kasvattaa toimintaa ennaltaehkäisevien ja avohuoltopalvelujen sekä sijaishuollossa toimeksiantosuhteisen sijaisvanhemmuuden suuntaan. Korkeimman oikeuden päätös ja sen
vaikutukset huomioon ottaen säätiön tekemää linjausta voidaan pitää perusteltuna reagointina toimintaympäristön muutoksiin.
Tilikauden alijäämä 0,86 miljoonaa euroa aiheutui em. sijaisille maksetuista
palkoista ja kertaluonteisista toimitiloihin liittyvistä poistokirjauksista. Tappiosta
huolimatta SOS-Lapsikylän taseasema pysyi vahvana: oman pääoman määrä
tilikauden lopussa oli 38,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen vieraan pääoman
7,2 miljoonaa euroa.
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Tuotot

SOS-Lapsikylän kokonaistuotot vuonna 2017 olivat 27,9 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 2,4 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia edellisvuodesta.
Kokonaistuotot jakaantuivat seuraavasti:
Suurin kasvu toteutui hoitomaksutuotoissa, jotka kasvoivat 2,1 miljoonaa euroa eli
13 prosenttia edellisvuodesta. Valtaosa kasvusta syntyi avohuollon perhekuntoutuksessa, jonka tuotot nousivat 2,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Sijaishuollon
tuotot pysyivät kokonaisuutena arvioiden edellisvuoden tasolla, mutta niiden sisällä tapahtui yksi tilikauden merkittävimmistä muutoksista: Ensimmäistä kertaa
SOS-Lapsikylän historiassa perinteisen lapsikylätoiminnan tuotot olivat alle 50 prosenttia (41 prosenttia) hoitomaksutuotoista. Toimeksiantosuhteisen sijaishuollon
tuotot kasvoivat ja korvasivat perinteisen lapsikylätoiminnan tuottojen vähenemisen.
Varainhankinnan tuottoja kertyi tilikaudella yhteensä 6,0 miljoonaa euroa, joka on
0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Avustus- sekä hanketukia saatiin
0,6 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa edellisvuotista enemmän. Pakolaistyön tuotot
laskivat edellisvuodesta Jyväskylän ryhmäkodin toiminnan päätyttyä 15.8.2017.

Kulut

SOS-Lapsikylän kokonaiskulut vuonna 2017 olivat 28,7 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 5,9 miljoonaa euroa eli 26 prosenttia edellisvuodesta.

Kokonaiskulut jakaantuivat seuraavasti

SOS-Lapsikylä, tuotot 2017

SOS-Lapsikylä, kulut 2017

Sisältää säätiön ja yhdistyksen.

Sisältää säätiön ja yhdistyksen.
Kummitoiminnan kulut eivät sisällä tilityksiä.

Hoitomaksut 65 %

Henkilöstökulut, ei sis. varain-

Varainhankinnan tuotot 22 %

hankintaa 52 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan

Käyttömaksut 23 %

tuotot 9 %

Muut kulut 11 %

Avustukset ja hanketuotot 2 %

Kotien hoitomenot 7 %

Muut tuotot 2 %

Varainhankinnan kulut 5 %
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan

yht. 27 871 273 €

yht. 28 735 727 €

Varainhankinnan tuottojen
ja kulujen suhde

Varainhankinnan tuotot
Sisältää säätiön ja yhdistyksen varainhankinnan
sekä kansainvälisen kummitoiminnan ja hätäavun

Sisältää säätiön ja yhdistyksen varainhankinnan
sekä kansainvälisen kummitoiminnan ja hätäavun

Kohteeseen 76,3 %

Yksityislahjoitukset 88,7 %

Varainhankinnan kuluihin 23,7 %

Yrityslahjoitukset 11,3 %

yht. 6 010 610 €
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kulut 2 %

yht. 6 010 610 €
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APUMME MAAILMALLA

utamme lapsia ja perheitä yli 130 maassa kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön kautta. Työskentelemme sen puolesta, että jokaisen
lapsen oikeus perheeseen, suojeluun, koulutukseen ja terveydenhuoltoon toteutuu. Teemme myös vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on
edistää lapsen oikeuksien toteutumista maailmassa.
Kummitoiminnan, kehitysyhteistyön ja hätäavun keinoin Suomen SOS-Lapsikylä
tukee kehittyvissä maissa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia,
perheitä ja yhteisöjä. SOS-Lapsikylällä on ulkoministeriön tuella rahoitettavia kehitysyhteistyöhankkeita Länsi-ja Itä-Afrikassa. Hankkeiden tarkoitus on vahvistaa
heikoimmassa asemassa olevien huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan.
Avainasemassa ovat köyhyyden vähentäminen, koulutus, terveys ja sukupuolten
välinen tasa-arvo.
Kriisien ja katastrofien aikana kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö tarjoaa hätäapua. Viime vuonna annoimme 1 760 376 yksittäistä hätäapupalvelua ja hätäavun
palvelupäiviä oli 320 405.
SOS-lapsikyläjärjestö toimii 135 maassa tai maa-alueella, joten järjestö on kriisin
sattuessa jo valmiiksi paikan päällä ja jää auttamaan myös kriisin tai katastrofin
päätyttyä.
EDISTÄMME TYÖSSÄMME ERITYISESTI NÄITÄ YK:N KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TAVOITTEITA
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Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön arkisto
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OLEMME MAAILMAN

SUURIN
PERHE
Lapsikylätoimintaa on yli 130 maassa

572

SOS-lapsikylää vanhempiensa
huolenpidon menettäneille lapsille

6200

Lapsikyläperhettä

87100

Lasta ja nuorta sijaisperheissä
ja nuoriso-ohjelmissa
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SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖ TUKEE LÄHES

MILJOONAA

LASTA

759 200

592 900
Lasta ja nuorta ympäri
maailman autettiin
tukemalla perheitä ja
tarjoamalla sijaiskoteja

Terveydenhuollon
yksittäistä palvelua
tarjottiin SOS-lapsikyläjärjestön
terveysasemilla

1 760 300

284 000
Ihmistä sai koulutusta
SOS-lapsikyläjärjestön
lastentarhoissa,
kouluissa sekä koulutusja sosiaalikeskuksissa
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Yksittäistä hätäapupalvelua annettiin
34 hätäapuohjelmassa ympäri
maailman

Sama lapsi, nuori tai perhe voi olla
avunsaajana useassa eri palvelussa

TOIMINNAN TUKEMINEN

S

OS-Lapsikylä tarjoaa yhteistyökumppaneille monipuolisia mahdollisuuksia olla rakentamassa lasten ja perheiden parempaa tulevaisuutta.

Vuonna 2017 kampanjoimme erityisesti lasten unelmien toteutumisen puolesta.
Lahjoitusvaroilla varmistamme korkealaatuisen lastensuojelun toteutumisen:
hankimme uusia tilavia koteja sijaisperheiden käyttöön, jotta isommatkin
sisarussarjat voivat jatkaa elämäänsä yhdessä sijoituksen jälkeen
koulutamme uusia sijaisvanhempia
kehitämme kuntien kumppanina lasten ja perheiden palveluita, jotta vaikeuksien
keskellä elävät perheet saisivat ajoissa tarvitsemaansa apua
tuemme lasten ja nuorten koulunkäyntiä, harrastus- ja leiritoimintaa sekä
nuorten itsenäistymistä.
Kotimaan toiminnan lisäksi tuemme heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja
perheitä maailmalla mm. kummitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden ja hätäavun
kautta.
SOS-LAPSIKYLÄN YRITYSKUMPPANIT 2017
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SOS-Lapsikylä kartalla

SOS-Lapsikylä on toiminut
Suomessa vuodesta 1962
ja se on kansainvälisen
SOS Children’s Villages
-järjestön jäsen.

Rovaniemi

Järjestöllä on toimintaa
yli 130 maassa.

Ylitornio

Yhteystiedot

Oulu

SOS-Lapsikylä
p. (09) 540 4880
info@sos-lapsikyla.fi
www.sos-lapsikyla.fi

Vihanti

SOSLapsikyla

Kuopio

Jyväskylä

SOSLapsikyla
soslapsikyla
SOS-Lapsikylä

Tampere

Punkaharju

SOS-Lapsikylä

Vantaa

Kaarina
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Espoo

Keskustoimisto

