
1
EI JÄTETÄ LASTA YKSIN

Vuosikertomus 2019



32

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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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 sekä tuntea olevansa rakastettuja ja 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.

MITÄ ME TEEMME
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  SOS-Kumppanuus

  Perhekumppanipalvelu

  Tukiperhetoiminta

  Perheterapeuttinen  
 perhekuntoutus

  Moniammatillisesti 
 tuettu perhehoito

  Luvanvarainen  
 sijaishuolto lastenkodissa  
 ja nuorisokodissa

  Nuorten 
 itsenäistymisen tuki

  Lastensuojelun 
 lakimiespalvelu

  Kotoutumistyö

 Yleishyödyllinen 
 toiminta

Räätälöimme palveluita 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

SOS-LAPSIKYLÄN 
PALVELUT YMPÄRI SUOMEN

Ylitornio

Jyväskylä

Tampere
Punkaharju

Kaarina

Espoo

Vantaa

Kuopio

Rovaniemi

Keskustoimisto

Oulu
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AUTOIMME YHÄ SUUREMPAA JOUKKOA 
LAPSIA SUOMESSA JA MAAILMALLA 
Suomessa SOS-Lapsikylä tuki vuonna 2019 lähes 1300 lasta, nuorta ja heidän perhet-
tään monipuolisilla palveluillaan. Asiakasmäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Maail-
malla autoimme kehitysyhteistyöhankkeissamme Etiopiassa, Gambiassa ja Tansaniassa 
260 nuorta, 990 huoltajaa sekä suoraan 3300 lasta ja lisäksi koulujen kautta 16 000:a. 
Kummitoiminnan kautta tuimme 2500 lasta ja nuorta. Kaikkiaan SOS-lapsikyläjärjestö 
auttoi vuoden 2019 aikana 1,2 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. 

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 valtakunnallisesti monipuolista tukea saadaksemme aikaan positiivisia muu-
toksia heidän elämäänsä. Tärkeintä on tarjota vaikuttavaa apua, joka vastaa juuri niihin 
haasteisiin, joita lapsella ja perheellä on.

NÄISSÄ ONNISTUIMME
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NÄISSÄ ONNISTUIMME
VUONNA 2019
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AUTOIMME PERHEITÄ LAPSET SIB -OHJELMAN KAUTTA 
Perheille oikeanlaista ja oikea-aikaista apua tarjoavaa SOS-Lapsikylän Perhekump-
pani-palvelua toteutettiin vuonna 2019 Vantaalla osana Lapset SIB -ohjelmaa. SIB eli 
Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Lapset SIB -ohjelmassa 
institutionaalisilta ja yksityisiltä sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoite-
taan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet. Nykyään SOS-Lapsikylän Per-
hekumppani-palvelua toteutetaan vaikuttavuusinvestoinnilla Vantaan lisäksi Helsingissä, 
Lohjalla ja Kemiönsaarella.

TARJOSIMME OIKEAA APUA OIKEAAN AIKAAN
SOS-Lapsikylän monivuotinen yhteistyö Varkauden kaupungin kanssa on tuonut avun 
perheille entistä sujuvammin. Varkaus ja SOS-Lapsikylä ovat yhdessä luoneet toiminta-
mallin, jossa kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden resursseja ohjataan keskitetysti. Täl-
löin perheen tilanteesta saadaan parempi kokonaiskuva ja heille on mahdollista ohjata 
tarvittavaa apua ajoissa. Varkaudessa perhekumppaneiden toimintaa tarkastelleen ulko-
puolisen arvioinnin mukaan perheiden hyvinvointi kasvoi merkittävästi perhekumppanin 
toiminnan ansiosta, samoin perheiden luottamus viranomaisiin.
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TEIMME LASTEN UNELMISTA TOTTA
SOS-Lapsikylä ryhtyi ehkäisemään lasten ja nuorten eriarvoistumista Unelmista totta 
-harrastustuen avulla. Unelmista.fi-verkkoalustan avulla saatetaan taloudellista tukea 
tarvitsevat ja harrastustoiminnan mahdollistamisesta kiinnostuneet tahot yhteen. Tavoit-
teena on mahdollistaa yksi mieluisa harrastus taloudellisesti haastavassa elämäntilan-
teessa olevien perheiden kouluikäisille (7–17-vuotiaille) lapsille. Uuden toimintamallin 
kokeilu käynnistyi syksyllä 2019 Espoossa, Helsingissä ja Varkaudessa.
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Vuonna 2019 kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö vietti 70-vuotis- 
juhlavuottaan. Olemme näiden 70 toimintavuoden aikana tarjon-

neet maailmanlaajuisesti 4 miljoonalle lapselle mahdollisuuden elää 
turvallista lapsuutta perheessä. Kaikkiaan apumme on vaikuttanut po-
sitiivisesti 13 miljoonan ihmisen elämään. Suomessa SOS-Lapsikylä 
on vuosikymmenten varrella auttanut yhteensä 6 000 lasta ja heidän 
perheenjäsentään.  

SOS-lapsikyläjärjestön auttamilla lapsilla on ollut mahdollisuus tarjota parempi elämä 
myös omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Näin sukupolvelta toiselle siirtyvien ongelmien 
kierrettä on saatu katkaistua.

SOS-lapsikyläjärjestö on:

  katkaissut avuntarpeen periytymistä – noin 90 %:lla autetuista on vahvat 
 tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä ja he pitävät omista lapsistaan 
 hyvää huolta.

  tukenut kouluttautumista ja työllistymistä – yli 80 %:lla autetuista on toisen 
 asteen koulutus tai ammattikoulutus, ja heillä on tarvittavat taidot hyvän työpaikan 
 saamiseksi tai he opiskelevat sellaiset saadakseen. Autetuista 60 % pystyy 
 ansaitsemaan riittävän toimeentulon.

  auttanut perustarpeiden täyttämisessä – autetuista 90 %:lla perustarpeista 
 täyttyy ainakin kaksi kolmesta: kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy 
 terveydenhuoltoon.

  tukenut onnellisen elämän peruspilarien rakentamisessa – 80 % autetuista 
 kokee olevansa turvassa ja suhtautuu elämäänsä positiivisesti.

KANSAINVÄLINEN 
SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖ 

70 VUOTTA
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VUOSI 2019 LUKUINA
Ohjelmat:

KOTIMAA
Lapset ja nuoret palveluiden piirissä

Perhekuntoutus:                        

Perhehoito:   

Lastenkoti ja nuorisokoti:                                              

Jälkihuolto:   

Tukiperhetoiminta:

Perhetyö:

Perhekumppani-palvelu:

Pakolaistyö: 

Muut palvelut:

Yleishyödyllinen toiminta::

Henkilöstö:        SOS-Lapsikylän henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 199. 

Talouden vahvistumista kannattavan kasvun kautta   

326

215

36

28

118

13

140

28

17

n. 300

SOS-Lapsikylän talous kehittyi vuonna 2019 suunniteltua myön-
teisemmin. Edellisvuonna aloitettu sijaishuollon uudelleen jär-

jestäminen uudelta perustalta jatkui. Avustus- ja hanketoiminta laa-
jeni ja monipuolistui. Varainhankinnassa saavutettiin myönteisiä 
tuloksia erityisesti kotimaan kuukausilahjoitusten, yritysvarainhan-
kinnan ja testamenttivarainhankinnan osalta.

SOS-Lapsikylän ylijäämä vuonna 2019 oli 2,1 miljoonaa euroa. Taseasema 
pysyi vahvana: oman pääoman määrä oli tilikauden lopussa 42,0 miljoonaa 
euroa ja lyhytaikaisen vieraan pääoma 5,1 miljoonaa euroa. 

Tuotot
SOS-Lapsikylän kokonaistuotot vuonna 2019 olivat 29,1 miljoonaa euroa.  
Ne kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa, 6,1 %, edellisvuodesta. 

Hoitomaksutuotot
Hoitomaksutuottoja kertyi vuonna 2019 SOS-Lapsikylän tuottamista erilaisista 
palveluista yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Ne laskivat hieman edellisvuodesta. 
Syynä tuottojen vähenemiseen oli kahden kotouttamisyksikön toiminnan päät-
tyminen vuonna 2019. Eliminoitaessa kotouttamisyksiköiden toiminnan päätty-
misen vaikutus hoitomaksutuottojen kasvu oli lähes 1 miljoonaa euroa, noin 5 %. 
  

ULKOMAAT

Etiopian hankkeen piirissä:
540 äitiä, 1860 lasta ja 110 nuorta

Gambian hankkeiden piirissä:  
150 nuorta, 200 äitiä ja 550 lasta     

Tansanian hankkeen piirissä:     
250 äitiä ja 900 lasta sekä  
koulujen kautta 16 000 lasta 

Kummitoiminnan tukemana sijaishuollossa:   
2500

Lisäksi rakenteellisella työllä tavoitettiin  
laaja määrä lapsia.   

14
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SOS-Lapsikylä, tuotot 2019 SOS-Lapsikylä, kulut 2019

Varainhankinnan  
tuottojen ja kulujen suhde

yht. 29 077 739 € yht. 26 944 227 €

Henkilöstökulut,  

ei sis. varainhankintaa 41 %

Käyttömaksut 35 %

Muut kulut 9 %

Kotien hoitomenot 8 %

Varainhankinnan kulut 5 %

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

kulut 2 %

Hoitomaksut 64 %

Varainhankinnan tuotot 21 % 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

tuotot 9 %

Avustukset ja hanketuet 4 %

Muut tuotot 2 %

Avustukset ja hanketuet
Avustuksia ja hanketukia saatiin yhteensä 1,0 miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 miljoo-
naa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Niitä saatiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskukselta (STEA), sosiaali- ja terveysministeriöltä, EU:n turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta (AMIF) ja ulkoministeriöltä.

Varainhankinta
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 1,1, mil-
joonaa euroa edellisvuodesta. Merkittävin kasvu oli satunnaisissa lahjoituksissa 0,6 
miljoonaa euroa ja testamenttituotoissa 0,4 miljoonaa euroa.  

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Ne kas-
voivat 0,3 miljoonaa euroa vuoteen 2018 verrattuna. 

Kulut
SOS-Lapsikylän kokonaiskulut vuonna 2019 olivat 26,9 miljoonaa euroa. Ne kas-
voivat 1,1 miljoonaa euroa, 4,4 %, edellisvuodesta. 

Kohteeseen 74,7 %

Varainhankinnan kuluihin 25,3 % 

Kokonaistuotot jakaantuivat seuraavasti: Kokonaiskulut jakaantuivat seuraavasti:

Varainhankinnan tuottojen ja kulujen  
suhde tilikaudella 2019 toteutui seuraavasti:

yht. 4 967 148 €



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, jotta lasten oikeudet 
toteutuisivat maailmassa.

Kehitysyhteistyön, kummitoiminnan ja hätäavun kautta 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 ole-
ville lapsille, tuemme heikoimmassa asemassa olevia perheitä, annamme koulutus-
ta, ylläpidämme terveysasemia sekä autamme kriisien ja katastrofien kohdatessa. 
 

APUMME MAAILMALLA

Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön arkisto
18

EDISTÄMME TYÖSSÄMME ERITYISESTI NÄITÄ YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEITA
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65 800 lasta ja nuorta 
sai turvallisen kodin 
SOS-lapsikylissä, 
nuorisokodeissa ja 
sijaisperheissä.

239 500 lasta ja 
nuorta sai koulutusta 
SOS-lapsikyläjärjestön 
lastentarhoissa,  
kouluissa ja ammatti-
koulutuskeskuksissa.

55 000 ihmistä 
sai apua terveys-
asemilta ja 240 500 
äitiysklinikalta 
Somaliassa.

209 800 ihmistä sai 
hätäapua 31 hätä-
apuohjelman kautta 
ympäri maailmaa.

65 800

239 500

55 000

209 800 YHDENKÄÄN LAPSEN 
EI PITÄISI KASVAA YKSIN

Kuva: SOS-lapsikyläjärjestön arkisto

SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖN APU 
MAAILMALLA VUONNA 2019

395 000 lasta ja aikuista 
autettiin perheiden tukemisen 
ohjelmissa ympäri maailman.

HÄTÄAPU

TERVEYDEN-
HUOLTO

KOULUTUS

HOITO JA 
KASVATUS

395 000

PERHEIDEN
TUKEMINEN

Yhteensä SOS-lapsikyläjärjestö auttoi vuonna 2019 1,2 miljoonaa ihmistä.
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SOS-LAPSIKYLÄN YRITYSKUMPPANIT 2019

TOIMINNAN TUKEMINEN

Kuva: Thinkstock

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

perheiden parempaa tulevaisuutta. 

Vuonna 2019 kampanjoimme teemalla ’Perinnöksi huono elämä’ kiinnittääksemme 
huomiota siihen tosiseikkaan, että perheissä pahoinvoinnin ja lastensuojelun kierre 
siirtyy usein sukupolvelta toiselle, ellei kierrettä onnistuta katkaisemaan. 

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


