
1
UUDISTUVA SOS-LAPSIKYLÄ
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SOS-Lapsikylän tavoitteena on auttaa heikoimmassa ase-
massa 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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MITÄ ME TEEMME Ainakin joka kymmenes lapsi maailmassa kasvaa ilman riittä-
vää 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 lap-
selle sijaiskodin. 

Suomessa panostamme perheiden varhaiseen tukeen ja tuotamme lastensuo-
jelun avo- ja sijaishuollon palveluja. Toimimme myös kehittämiskumppanina 
kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi teem-
me kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin 
yhteiskunnassa paremmin huomioon.

Osana yli 130 maassa toimivaa kansainvälistä järjestöä annamme oman pa-
noksemme ja osaamisemme heikoimmassa asemassa olevien lasten ja per-
heiden auttamiseksi myös maailmalla.
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Tukiperhetoiminta

Perhehoito

Perhekuntoutus

Nuorten itsenäistymisen tuki

Kotoutumistyö

Lastenkoti

Nuorisokoti

Perhekumppani Espoo

Kaarina

Tampere

Punkaharju

Jyväskylä

Kuopio

Oulu

Rovaniemi ja Ylitornio

Vantaa

Ylitornio

Jyväskylä

Tampere
Punkaharju

Kaarina

Espoo

Vantaa

Kuopio

Rovaniemi

Keskustoimisto

Oulu

Lisäksi teemme 
kehittämiskump-
panuutta kuntien 
ja maakuntien 
kanssa mm. SOS-
kumppanuuden 
kautta. 

Tarjoamme 
myös lasten- 
suojelun lakimies-
palvelua. Räätä-
löimme palveluita 
asiakkaiden tar- 
peiden mukaan. 

Lisäksi meillä on 
toimipisteissämme 
yleishyödyllistä, 
kaikille perheille 
tarkoitettua 
toimintaa.

SOS-LAPSIKYLÄN PALVELUT 
YMPÄRI SUOMEN
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AUTOIMME SUOMESSA SATOJA JA MAAILMALLA TUHANSIA LAPSIA 

Suomessa SOS-Lapsikylä tuki vuonna 2018 yhteensä 727 lasta, nuorta ja heidän per-
hettään monipuolisilla palveluillaan. Asiakasmäärä kasvoi 30 % edellisvuodesta.

Maailmalla autoimme kehitysyhteistyöprojekteissamme Gambiassa ja Tansaniassa 2700 
lasta ja heidän perhettään sekä kummitoiminnan kautta ympäri maailman 2750 lasta 
ja nuorta.

LAAJENSIMME PALVELUITAMME
SOS-Lapsikylä on viime vuosina panostanut vahvasti uusien palveluiden kehittämiseen, 
kuten perheterapeuttiseen perhekuntoutukseen, tukiperhetoimintaan ja perhekumppani-
palveluun sekä ollut vahvasti mukana LAPE-muutosohjelmassa. 

Tarjoamme lapsille ja perheille monipuolista tukea saadaksemme aikaan positiivisia 
muutoksia heidän elämäänsä. Tärkeintä on tarjota oikeaan aikaan oikeanlaista apua, 
joka vastaa juuri niihin ongelmiin, joita lapsella ja perheellä on.

NÄISSÄ ONNISTUIMME
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NÄISSÄ ONNISTUIMME
VUONNA 2018
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ASIAKKAAMME TYYTYVÄISIÄ PALVELUIHIMME 
Palautteen antaminen on ollut viime vuonna kaikissa palveluissamme entistä helpom-
paa. Olemme vuoden 2018 alusta keränneet palautetta asiakkailtamme systemaattisesti 
neuvottelujen yhteydessä joko tabletilla tai kännykällä. Palautetta on kerätty perhehoi-
dosta, perhekuntoutuksesta sekä tukiperhe- ja kotouttamistoiminnasta. Vastaajia ovat 
olleet kuntien sosiaalityöntekijät, lasten vanhemmat sekä lapset itse, yhteensä yli 200.

Lähes kaikki sosiaalityöntekijät suosittelisivat SOS-Lapsikylän perhehoitoa ja olivat sitä 
mieltä, että lapsista huolehditaan hyvin. Asiakaskyselyn perusteella yhteistyö kunnan ja 
SOS-Lapsikylän välillä toimii, mutta yhteistyössä kehittämistä halutaan vahvistaa.

Myös asiakkaat olivat valtaosin tyytyväisiä palveluihimme ja antoivat positiivista palau-
tetta etenkin kohtaamisesta. Vanhempien mielestä SOS-Lapsikylän työntekijät kohtele-
vat heitä arvostavasti ja heidän kanssaan on helppo asioida.

SOS-KEHITTÄJÄNUORET KOULUTTIVAT  
LASTENSUOJELUN AMMATTILAISIA
SOS-kehittäjänuoret ovat lapsikylissä asuvia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita lastensuo-
jelun ja sijaishuollon kehittämisestä sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä. 

Vuonna 2018 SOS-kehittäjänuoret järjestivät viidellä paikkakunnalla kehittämispäivän 
lastensuojelun ammattilaisille. Päivässä he kertoivat sosiaalityöntekijöille, millaisia haas-
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teita he ovat kohdanneet lastensuojelussa ja avasivat työpajojen kautta omaa näkökul-
maansa lastensuojeluun.

”Hyvä sosiaalityöntekijä kuuntelee ja on aidosti läsnä, tätä viestiä haluamme viedä sosi-
aalialan ammattilaisille”, SOS-kehittäjänuoret kertovat.

MOBIILISOVELLUKSELLA VERTAISTUKEA  
SIJAISHUOLLOSTA ITSENÄISTYNEILLE
SOS-Lapsikylä julkaisi syksyllä 2018 vertaismentoripalvelua tuottavan Ylitse MentorApp 
-sovelluksen, jonka kautta sijaishuollosta itsenäistyvät tai jo itsenäistyneet voivat hakea 
nimettömästi apua ja vertaistukea. 

Mobiilisovellus kehitettiin täydentämään olemassa olevia palveluja. Kehittämistyön teki-
vät Futuricen ja Aalto-yliopiston asiantuntijat järjestömme Ylitse-hankkeeseen osallistu-
neiden sijaishuollosta aikuistuneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tukea tarjoavat 
SOS-Lapsikylän valmentamat vertaismentorit, joilla itsellään on kokemus lastensuojelun 
sijaishuollossa kasvamisesta. 

Mentoreiden kanssa voi pohtia esimerkiksi itsenäistymiseen, jälkihuoltoon, opiskeluun, 
työelämään tai omaan vanhemmuuteen liittyviä asioita. 
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Korkeimman oikeuden 12.2.2018 antama päätös lapsikylävanhem-
pien sijaisten siirtämisestä työaikalain piiriin sai aikaan mittavan 

muutosprosessin SOS-Lapsikylässä valtakunnallisesti. 

Päätöksen jälkeen sijaiset eivät saaneet enää tehdä ympärivuorokautista työtä lapsiky-
läkodeissa. Aikaisemman tulkinnan mukaan lapsikylävanhemman sijaisen työ on ollut 
kotona tehtävää, työaikalain ulkopuolista työtä. 

Kahdeksan vuotta kestäneen työaikakiistan aikana oli varauduttu myös tähän ei-toivot-
tuun ratkaisuun perustamalla uusia lapsikyliä, joissa kaikki sijaisvanhemmat toimivat 
toimeksiantosuhteessa. Toimeksiantosuhteisessa mallissa sijaisvanhemmat tekevät 
työstään sopimuksen kunnan sosiaalitoimen kanssa, eivätkä enää ole työsuhteessa 
SOS-Lapsikylään.

Päätöksen myötä suurin osa lapsikylävanhemmista siirtyi toimeksiantosuhteisiksi si-
jaisvanhemmiksi, ja 85 prosentille lapsista pystyttiin tarjoamaan sijaishuoltopaikka 
SOS-Lapsikylässä jatkossakin.

ONNISTUIMME MINIMOIMAAN 
KORKEIMMAN OIKEUDEN 

PÄÄTÖKSEN LAPSIVAIKUTUKSET
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VUOSI 2018 LUKUINA
Ohjelmat:

KOTIMAA

Lapset ja nuoret palvelujen piirissä:                       

Perhekuntoutus:   

Sijaishuolto:                                              

Jälkihuolto:   

Tukiperhetoiminta:

Perhetyö:

Perhekumppani-palvelu:

Kotouttamistyö: 

Muut palvelut:

Henkilöstö:

SOS-Lapsikylän henkilöstömäärä oli vuoden 2018 lopussa 247. 

Talous: Murroksen vuosi

727

176

225

21

161

27

69

33
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SOS-Lapsikylän taloustilanteeseen vuonna 2018 vaikutti merkit-
tävästi 12.2.2018 saatu korkeimman oikeuden päätös pitkäai-

kaisessa lapsikylävanhempien sijaisten työaika- ja palkkakiistas-
sa. Päätöksen mukaan aikaisemmista oikeuskäsittelyistä poiketen 
lapsikylävanhempien sijaisten työ on työaikalain alaista eikä siihen 
voida soveltaa poikkeuslainsäädäntöä.   

Korkeimman oikeuden päätös velvoitti SOS-Lapsikylän maksamaan sijaisille 
jälkikäteen uuden tulkinnan mukaisia ylityö- ja muita palkanlisiä, joista valta-
osa kohdistettiin vuoden 2017 tilinpäätökseen. Päätös rasitti SOS-lapsikylä-
säätiön tilivuoden 2018 tulosta 1,1 miljoonaa euroa. Korkeimman oikeuden 
päätöksen jälkeen alkaneet yt-neuvottelut johtivat kymmenien työntekijöiden 
työsuhteiden päättymiseen ja sijaishuoltoon jääneiden lapsikylävanhempien 
työehtojen muuttamiseen. Toiminnan sopeuttamis- ja muutostyö jatkui koko 
tilikauden 2018.

SOS-lapsikyläsäätiön hallitus oli jo vuosia sitten tehnyt linjauksen kasvattaa 
toimintaa ennaltaehkäisevien ja avohuoltopalvelujen sekä sijaishuollossa toi-
meksiantosuhteisen sijaisvanhemmuuden suuntaan, mikä osoittautui Korkeim-
man oikeuden päätös ja sen vaikutukset huomioon ottaen perustelluksi rea-
goinniksi toimintaympäristön muutoksiin.

ULKOMAAT

Gambia-hankkeen piirissä:  
1 700 lasta  ja 600 huoltajaa    

Tansania-hankkeen piirissä:                     
1 000 lasta  ja 300 perhettä    

Kummitoiminnan tukemana sijaishuollossa:   
2750 lasta   

14
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SOS-Lapsikylä, tuotot 2018 SOS-Lapsikylä, kulut 2018

Varainhankinnan tuottojen 
ja kulujen suhde

Kokonaiskulut jakaantuivat seuraavasti

yht. 27 399 534 € yht. 25 806 074 €

Henkilöstökulut, ei sis. varain-

hankintaa 46 %

Käyttömaksut 30 %

Muut kulut 8 %

Kotien hoitomenot 8 %

Varainhankinnan kulut 5 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

kulut 2 %

Hoitomaksut 68 %

Varainhankinnan tuotot 19 % 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

tuotot 9 %

Avustukset ja hanketuotot 2 %

Muut tuotot 2 %

Tuotot
SOS-Lapsikylän kokonaistuotot vuonna 2018 olivat 27,4 miljoonaa euroa.

Kokonaistuotot jakaantuivat seuraavasti:
Hoitomaksutuotot 18,6 miljoonaa euroa muodostivat 68 % vuoden 2018 tuotoista, 
varainhankinnan tuotot 19 %, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 9 %, avustukset 
ja hanketuotot 2 % ja muut tuotot 2 %. Hoitomaksutuotoissa toimeksiantosuhteinen 
sijaishuolto (42 %) ja avohuollon tukitoimena toteutettava perhekuntoutus (22 %) 
vastasivat tuottojen suurimmasta osuudesta. Perinteisen lapsikylätoiminnan työso-
pimussuhteisen sijaishuollon tuotot putosivat toiminnan muutosten takia vuoden 
2017 41 %:sta 20 %:iin vuonna 2018.

Varainhankinnan tuottoja kertyi tilikaudella yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, joka oli
0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017. 

Kulut
SOS-Lapsikylän kokonaiskulut vuonna 2018 olivat 25,8 miljoonaa euroa. Ne laski-
vat 2,9 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut (47 %) ja 
käyttömaksut (30 %) vastasivat kulujen suurimmasta osuudesta.

Kohteeseen 74,6 %

Varainhankinnan kuluihin 25,4 % 

Sisältää säätiön ja yhdistyksen. Sisältää säätiön ja yhdistyksen. 

Sisältää säätiön ja yhdistyksen varainhankinnan  
sekä kansainvälisen kummitoiminnan ja hätäavun

yht. 5 157 627 €
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Autamme lapsia ja perheitä yli 130 maassa kansainvälisen SOS-lap-
sikyläjärjestön kautta. Työskentelemme sen puolesta, että jokaisen 

lapsen oikeus perheeseen, suojeluun, koulutukseen ja terveydenhuol-
toon 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 ke-
hitysyhteistyöhankkeita Länsi- ja Itä-Afrikassa. Hankkeiden tarkoitus on vahvistaa 
heikoimmassa asemassa olevien huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan 
sekä tukea nuorten työllistymistä. Avainasemassa ovat köyhyyden vähentäminen, 
koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo. 

SOS-lapsikyläjärjestö toimii kansainvälisesti yli 130 maassa ja edistää monin tavoin 
lasten sekä perheiden hyvinvointia: tarjoamme kodin haavoittuvassa asemassa 
oleville lapsille, autamme heikoimmassa asemassa olevia perheitä, annamme kou-
lutusta, ylläpidämme terveysasemia sekä autamme kriisien ja katastrofien kohda-
tessa.

APUMME MAAILMALLA

Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön arkisto

EDISTÄMME TYÖSSÄMME ERITYISESTI  
NÄITÄ YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEITA

18
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Sama lapsi, nuori tai perhe voi olla 
avunsaajana useassa eri palvelussa

lasta ja nuorta ympäri 
maailman autettiin 
vahvistamalla perheitä 
ja tarjoamalla sijaiskoteja

ihmistä sai koulutusta 
SOS-lapsikyläjärjestön 
lastentarhoissa, 
kouluissa sekä ammatti-
koulutuskeskuksissa

yksittäistä 
terveydenhuollon 
palvelua tarjottiin 
SOS-lapsikylä- 
järjestön 
terveysasemilla

yksittäistä hätäapu-
palvelua annettiin 
34 hätäapuohjel-
massa ympäri 
maailman

570 100

139 700

698 200

1 178 150

YHDENKÄÄN LAPSEN 
EI PITÄISI KASVAA YKSIN

Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön arkisto

SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖN APU 
MAAILMALLA VUONNA 2018
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SOS-LAPSIKYLÄN YRITYSKUMPPANIT 2018

TOIMINNAN TUKEMINEN

Kuva: Thinkstock

SOS-Lapsikylä tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhtei-
söille monipuolisia mahdollisuuksia olla rakentamassa lasten ja 

perheiden parempaa tulevaisuutta. 

Vuonna 2018 kampanjoimme teemalla ’Lapsen elämä ei odota’ kiinnittääksemme 
huomiota siihen tosiseikkaan, että ennaltaehkäisevässä työssä ei ole onnistuttu, 
kun maassamme joudutaan kiireellisesti sijoittamaan 10 lasta joka päivä. 

Saamiemme lahjoitusten avulla tuemme esimerkiksi lasten ja nuorten koulunkäyn-
tiä, kuntoutusta, avohuollon palveluita, kuten tukiperhetoimintaa, sekä harrastus- ja 
leiritoimintaa ja nuorten itsenäistymistä. Lisäksi yritys- ja testamenttivaroilla kehi-
tetään uusia palvelukonsepteja ja mahdollistetaan uusien sijaiskotien hankintaa.

SOS-Lapsikylä tekee myös merkittävää lastensuojelun vaikuttamis- ja kehittämis-
työtä. Kotimaan toiminnan lisäksi tuemme heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja 
perheitä maailmalla mm. kummitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden ja hätäavun 
kautta.



Yhteystiedot

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

        SOSLapsikyla

        SOSLapsikyla

         soslapsikyla

          SOS-Lapsikylä

        SOS-Lapsikylä

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

Järjestöllä on toimintaa 
yli 130 maassa.

Esitteen kuvat: Mostphotos ja Thinkstock


