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TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.7.2020 30.6.2021 

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten 
oikeudet toteutuvat. Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen koulutusta ja suojelua. 
Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. 
Työskentelemme yli 70 maassa. 

Plan International Suomi on itsenäinen osa kansainvälistä Plan International -järjestöä. Toimintaamme 
ohjaa Plan Internationalin viisivuotisstrategia, jonka tavoitteena on vuosina 2017 2022 saada 100 
miljoonaa tyttöä laadukkaan koulutuksen pariin, osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon, päättämään 
omasta elämästään ja kehostaan sekä kasvamaan turvassa. Strategiamme tukee myös YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita. Plan International Suomen strategia ulottuu vuoteen 2022 ja on yhdenmukainen 
kansainvälisen strategian kanssa, painottuen kuitenkin kansallisen organisaatiomme valittuihin 
kärkiteemoihin. 

Kansainvälisen toiminta-ajatuksemme mukaisesti parannamme lasten elämää pysyvästi, olemme 
avoimia ja läpinäkyviä, teemme hyvää yhteistyötä ja otamme kaikki tasa-arvoisesti huomioon. 
Toimintaamme ohjaavat myös Planin kansainväliset ja Plan International Suomen täydentämät 
lastensuojeluohjeet sekä kansainvälisen Planin eettinen säännöstö ja muu toiminnan ohjeistus. 

Kehitysyhteistyöohjelmien toteuttamisen lisäksi aktivoimme suomalaista yhteiskuntaa tukemaan 
järjestön tavoitteita ja edistämään lasten, erityisesti tyttöjen, oikeuksia. Viestimme työmme tarpeesta ja 
tuloksista sekä edistämme yhteydenpitoa työn tukijoiden ja ohjelmissamme mukana olevien ihmisten 
välillä. 

Rahoitamme toimintamme keräämällä varoja eettisesti hyväksyttävällä tavalla yksityisiltä ihmisiltä, 
yrityksiltä ja instituutioilta. Valvomme, että varat käytetään toimintamme tarkoituksen mukaisesti. 
Toteutamme työtämme sekä itsenäisesti että kansainvälisen kattojärjestön avulla. 

Järjestömme sääntöjen mukaisesti Plan International Suomen toiminnasta vastaa hallitus ja 
päivittäisestä toiminnasta pääsihteeri. Kuluneen tilivuoden aikana hallituksen puheenjohtajana toimi 
Paula Salovaara. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Pääsihteerinä toimi Ossi Heinänen. 

Plan International Suomi -säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenet, pääsihteeri 
(toimitusjohtaja), tilintarkastajat sekä heidän perheenjäsenensä, lähisukulaisensa sekä heidän 
määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt. Lähipiirille ei ole tilivuoden aikana maksettu 
kokouspalkkioita hallituksen kokouksista tai avustuksia, eikä heille ole annettu rahalainoja, vastuita tai 
vastuusitoumuksia. Hallituksen jäsenille on maksettu matkustussäännön mukaisia matkakorvauksia 
heidän toimiessaan Plan International Suomen edustajina kansainvälisen Planin luottamus- ja 
hallintoelimissä. Pääsihteerille on maksettu sopimuksen mukaista kuukausipalkkaa puhelinetuineen sekä 
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maksettu matkustussäännön mukaiset, työtehtävän suorittamisesta johtuvat matkakorvaukset ja 
kulukorvaukset. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskujen perusteella PricewaterhouseCoopers Oy 
tilintarkastusyhteisölle.  

Plan International Suomi kuuluu työnantajana Elinkeinoelämän keskusliiton Sosiaalialan työnantajat ry -
jäsenliittoon ja noudattaa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. 

Tilivuoden aikana Plan International Suomen palveluksessa oli keskimäärin 118 henkilöä (edellisenä 
tilivuonna 91).  Mukana ovat kaikki tilikauden aikana työsuhteessa olleet henkilöt, myös kausiluonteiset 
face-to-face-työntekijämme (keskimäärin 17 henkilöä/kk). Tilivuoden aikana 17 henkilöä oli opinto-, 
perhe- ja muilla vapailla. 

Tilivuonna kotimaantoiminnassa olivat painopistealueina  voittoina  

1. Brändivoitto FY21  FY22 -Tavoitteena on kasvattaa Planin tunnettuutta ja vahvistaa brändiä. 

2. Humanitaarisen työn vakiinnuttaminen eri toimintoihimme: Voiton toisen vuoden aikana 
tavoitteena oli vahvistaa Planin tunnettuutta luotettavana ja nopeana humanitäärisenä 
toimijana sekä humanitäärisen työn asiatuntijana. Perustimme hätäapurahaston. 

3. Nuorten osallisuuden vahvistaminen työssämme: Voiton toisen vuoden aikana keskityttiin 
nuorten yhdenvertaisuuden kehittämiseen ja vakiinnuttamaan nuorten osallisuutta vahvemmin 
toimintaamme.  

UM-ohjelmavoitto: Tilivuoden aikana suunnittelimme ja budjetoimme yhteistyössä 
maatoimistojen kanssa uuden kehitysrahoitushakemuksen My Body My Future 2 vuosille 2022
2025. Jätimme hakemuksen Suomen Ulkoministeriölle toukokuussa 2021
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1. Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen ohjelmatyö 

Kehitysyhteistyö 
Tilivuoden aikana toteutimme hankkeita suomalaisten lahjoittajien tuella ja kansainvälisen 
kattojärjestömme avulla Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hankkeet edistivät tyttöjen 
koulutusta, nuorten työllistymistä, lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon, seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja oikeuksia, suojelua ja varhaiskasvatusta. Koronapandemia vaikutti toimintaamme 
kaikkialla. Planin maatoimistot ja kumppanit reagoivat nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin kohdentamalla 
ohjelmatyötämme pandemian vaikutusten hillitsemiseen. 

Tilivuonna jatkoimme Suomen ulkoministeriön rahoittamaa nelivuotista ohjelmaa Etiopiassa, Laosissa, 
Mosambikissa, Myanmarissa ja Ugandassa. Ohjelman tavoite on, että 10 19-vuotiaat tytöt 
voimaantuvat ja välttyvät haitallisilta käytännöiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja teiniraskauksilta. 
Kalenterivuosille 2020 ja 2021 valtionavustusta näille kohteille oli 5,8 miljoonaa euroa per vuosi. 
Tilikauden aikana rahoitusta käytimme 5,5 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 4,5 miljoonaa euroa). 

Koronapandemian aikana rahoittaja on hyväksynyt varojen siirron epidemian vastaiseen työhön 
ohjelmamaiden sisällä sekä uuteen hankkeeseen Zimbabween. Zimbabwen hanke on jatkoa UM:n 
humanitaarisella rahoituksella aloitetulle työlle. Huomioimme työssämme myös Myanmarissa 
sotilasvallankaappauksen vaikutukset.   

Jatkoimme EU:n rahoituksella hankkeita Itä-Timorilla ja Laosissa. Hankkeet keskittyvät nuorten, etenkin 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, hallinnon ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen 
päätöksenteossa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Tukea näihin kohteisiin käytimme 
tilivuonna 0,4 miljoonaa euroa (edellisenä tilivuonna 0,6 miljoonaa). 

Saimme myös rahoitusta YK:n väestörahastolta (UNFPA) seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien 
vahvistamiseen Myanmarissa ja Ugandassa.  

Tilivuoden aikana teimme yhteistyössä maatoimistojen kanssa uuden UM:n kehitysrahoitushakemuksen 
vuosille 2022 2025.  

Humanitaarinen työ 
Humanitäärinen työmme ja rahoituksemme kasvoivat merkittävästi kuluneella tilikaudella. 

Ulkoministeriö avasi syksyllä lisärahoituskierroksen koronaviruksen vastaiseen toimintaan. 
Saamallamme lisärahoituksella tuimme Zimbabwessa lasten turvallista kouluun paluuta ja vahvistimme 
nuorten tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja -palveluista. Koulutuspuolen 
asiantuntijamme oli Zimbabwessa kuuden viikon ajan tukemassa maatoimistoa hankkeen 
toteuttamisessa.  

Etiopiassa jatkoimme työtä kuivuuden ja ruokakriisin hillitsemiseksi UM:n ja YK:n rahoituksella. UM:n 
rahoituksella toteutimme vuoden ajan ruokaturvahanketta Amharan alueella ja kesäkuussa aloitimme 
uuden hankkeen Oromian alueella. Lisäksi saimme Etiopian kuivuuteen ja ruokakriisiin sekä Tigrayn 
konfliktiin rahoitusta YK:n humanitaarisen avun koordinointijärjestöltä (UNOCHA) ja Maailman 
ruokaohjelmalta (WFP).  
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Ulkoministeriön osuus Etiopian ja Zimbabwen rahoituksesta tilivuonna oli 1,2 miljoonaa euroa 
(edellisenä tilivuonna 1,0 miljoonaa euroa). 

Tämän lisäksi saimme Koillis-Nigeriassa päätökseen UM:n rahoittaman hankkeen, jolla paransimme 
lasten pääsyä turvalliseen koulutukseen. 

Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston (ECHO) rahoituksella 
aloitimme uuden hankkeen Indonesiassa, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallisten toimijoiden 
valmiuksia katastrofien ennaltaehkäisyyn. Mosambikissa jatkoimme ECHO:n rahoituksella ja osana 
kansalaisjärjestökonsortiota hanketta, joka vahvistaa kouluja katastrofiriskien torjunnassa ja hallinnassa 
sekä sukupuolisensitiivisyyden valtavirtaistamisessa. Jordaniassa jatkoimme lapsikeskeistä 
ennaltaehkäisevää toimintaa tarjoamalla lastensuojelupalveluita, joissa painotimme vahvasti 
vammaisten lasten osallisuutta sekä positiivista vanhemmuutta tukevaa toimintaa. EU:n ECHO 
rahoitusta käytimme tilivuonna kaiken kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 2,5 
miljoonaa euroa) 

2. Kotimaan ohjelmatyö

Kotimaan ohjelmatyön tavoitteena on yhdenvertaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen, 
syrjäytymisen ehkäiseminen sekä globaalin vastuun ja kestävän kehityksen tukeminen. Kotimaan 
ohjelmatyö koostuu globaalikasvatuksesta ja maahanmuuttajatyöstä. Kotimaan ohjelmatyöhön saimme 
tilivuonna rahoitusta yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 0,6 miljoonaa euroa) 

 Globaalikasvatus 

 Tapahtuma Osallistujat määrä 

Koulutukset kasvatusalan ammattilaiset 494 

Ugandan yhteistyö opettajat ja rehtorit 11 

Kouluvierailut (406 kpl:tta) oppilaat 8 909 

Globaalikoulun verkkosivut verkkosivuilla kävijät 18 448 

Globaalikoulu koulutti kestävän kehityksen, lapsen oikeuksien, tasa-arvon ja vihapuheen ehkäisyn 
teemoista kasvatusalan ammattilaisia sekä koulujen oppilaita ja opiskelijoita. Toteutimme toiminnasta 
valtaosan verkon välityksellä, mistä johtuen esimerkiksi kouluvierailutoimintamme kasvoi tavoittaen 27 
paikkakuntaa. Opetushallituksen rahoituksella kehitimme uuden opettajien täydennyskoulutuksen; 
Ratkaisijat  Ilmastokasvatuksella aktiivista toimijuutta.  

Painettujen- ja verkko-oppimateriaalien suosio jatkoi kasvuaan. Kävijämäärät globaalikoulut.net 
verkkopalvelussa kasvoivat tilivuonna 20 %. Lanseerasimme yläkouluille suunnatun Ilmastopelin ja 
markkinoimme alakouluille suunnattua, uudistunutta Lapsen oikeuksien kymppikirjaa aktiivisesti. 
Uganda-Suomi-kouluyhteistyöhankkeen kuusi yläkoulua tekivät kuva- ja videomateriaalia nuorten 
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arjesta. Tuotimme hankkeen tueksi oppimateriaalin, Observing Youth. Käsittelimme hankkeessa myös 
nuorten kohtaamaa verkkohäirintää, joka oli kansainvälisen tyttöjen päivän teemamme.  
  
Maahanmuuttajatyö  

Maahanmuuttajatyön pääkohderyhmänä olivat 14 17-vuotiaana Suomeen saapuneet nuoret, mutta 
työskentelimme myös perheiden ja huoltajien kanssa.  Tilivuoden aikana maahanmuuttajatyön 
rahoittajia olivat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, opetushallitus, Helsingin kaupunki, 
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ja Suomen Kulttuurirahasto. Tilikauden aikana käynnissä oli kahdeksan 
hanketta. Työskentelimme pääkaupunkiseudulla ja Tampereella lähi- ja etämuodossa.  
 
Maahanmuuttajatyömme tavoitti yli 1 300 henkilöä. Tavoitettujen määrä pieneni edelliseltä tilikaudelta, 
koska koronan vuoksi osaa toiminnoista ei voitu toteuttaa kummankaan vuosipuolikkaan 
aikana suunnitellusti. Pystyimme kuitenkin toteuttamaan perustapaamiset etätapaamisina. Hankkeissa 
oli osallistujia yli 30 kansallisuudesta. Lisäksi toiminnassa oli mukana vapaaehtoisia ja opiskelijoita. 
Pääyhteistyökumppaneinamme olivat kaupunkien eri toimialat, oppilaitokset, järjestöt ja yritykset.  
 
 

3. Kansalaisyhteiskunnan aktivoiminen  

Nuorten toiminta  

Lastenhallitus vaikutti tasa-arvoon ja lapsen oikeuksien toteutumiseen tekemällä omaa podcastia, 
kampanjoimalla sosiaalisessa mediassa, kirjoittamalla mielipidekirjoituksia sekä etätapahtumissa mm. 
Maailma kylässä -tapahtumassa. Järjestimme ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun Nuorten timantti -
vaikuttamistapahtuman, johon osallistui noin 2 100 oppilasta 60 koulusta yli 30 paikkakunnalta. 
Tapahtumaa olivat suunnittelemassa Lastenhallitus ja maahanmuuttajaryhmien nuoret. Tapahtuman 
tavoitteena oli innostaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.  
 
Näkyvässä #GirlsTakeover-tempauksessamme kahdeksan 14 18-vuotiasta tyttöä valtasi useita korkean 
profiilin johtajien paikkoja. Paikkansa päivän ajaksi luovuttivat muun muassa pääministeri Sanna Marin, 
MTV Uutisten vastaava päätoimittaja, Aalto-yliopiston rehtori sekä toimitusjohtajat Futuricesta, F-
Securesta ja Roviosta. Pääministeri Marinin valtaus näkyi medioissa ympäri maailmaa. 
Valtaukset tavoittivat suoraan yli 3 200 henkeä ja saivat lisäksi suuren mediahuomion. 

Yli 50 nuorta oli mukana muissa nuorten vapaaehtoisryhmissä: ilmastotsemppareissa, nuorissa tasa-
arvovaikuttajissa sekä nuorissa teknologiavaikuttajissa. Ryhmissä nuoret vaikuttivat ilmastoasioihin ja 
tasa-arvoon kirjoittamalla mielipidekirjoituksia, tapaamalla päättäjiä, pitämällä esityksiä kouluissa, 
kampanjoimalla somessa ja järjestämällä tapahtumia. Ryhmien yhteistyökumppaneina toimivat 
Naisjärjestöjen keskusliitto ja Future Female -verkosto.  
 
Vuoden aikana Planin nuorten toiminta tavoitti yhteensä noin 8 000 henkilöä.  
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Vapaaehtoiset ja näyttelyt 2021  

Planin vapaaehtoiset toimivat eri puolilla Suomea ja verkossa. Pandemia-aika rajoitti 
mahdollisuuksiamme tavoittaa ihmisiä tapahtumissa ja julkisissa tiloissa. 

Tapahtuma Aihe Tavoitettujen 
määrä 

Noin 30 eri tapahtumaa Vapaehtoisten järjestämiä 2 000 
Valokuvanäyttely (30 
paikkakuntaa) 

Lasten oikeudet ja kehitys 10 000 

Webinaarit (9 kpl) mm. ohjelmatyömme teemat  400 
Yli 160 eri tapahtumaa, 
valokuvanäyttelyä ja aktiviteettia 

Kansainvälinen tyttöjen päivä 13 000 

 
Vaikuttamistyö   

Tilivuoden aikana Vaikuttamistyömme keskittyi erityisesti globaalin sukupuolten tasa-arvon, lapsen 
oikeuksien ja ilmastovastuun edistämiseen.  Koronakriisin aikana osallistuimme aktiivisesti järjestöjen 
yhteiseen vaikuttamistyöhön kehittyvien maiden näkökulmien esiin tuomiseksi. Vaikutimme Suomen 
kehitysyhteistyörahoituksen puolesta ja lisäsimme päättäjien tietoisuutta pandemian vaikutuksista 
tyttöjen elämään ja oikeuksiin. Tapasimme päättäjiä ja toimme tyttöjen oikeuksien ja tasa-arvon 
näkökulmia useaan poliittiseen prosessiin.  
 
Nostimme ilmastotyössä esiin hauraassa asemassa olevien tyttöjen tilannetta. Käynnistimme 
keskustelun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä olevasta ilmastokanteesta, jossa Suomi 
on vastaajana.  Otimme kantaa ilmastolain valmisteluun ja Suomen kansainvälisen ilmastorahoituksen 
lisäämiseksi. Vaikutimme aktiivisesti Suomen toimintaan ja tyttöjen oikeuksien 
näkymiseen maailmanlaajuisessa Generation Equality -prosessissa.    
 

4. Viestintä 

Tuotimme tilivuoden aikana monipuolisia sisältöjä tyttöjen asemasta ja oikeuksista sekä 
koronaviruspandemian vaikutuksista tyttöjen oikeuksien toteutumiseen. Nostimme esiin tyttöjen omaa 
aktivismia ja asiantuntemusta sekä työmme tuloksia. Monien muiden haittavaikutustensa lisäksi 
pandemia vaikeutti myös viestintää. Pandemian aiheuttamat sulut ja matkustusrajoitukset vaikeuttivat 
raportointi- ja viestintämateriaalin keräämistä merkittävästi. Globaalin verkostomme avulla 
onnistuimme kuitenkin tuottamaan vahvoja viestintäsisältöjä joiltakin ohjelma-alueiltamme.  

Teimme aktiivista mediatyötä ja ansaitun medianäkyvyytemme potentiaalinen tavoittavuus oli 89,6 
miljoonaa. Sosiaalisessa mediassa tuottamamme sisältö kannusti ihmisiä kommentoimaan ja jakamaan 
viestejämme; potentiaalinen tavoittavuutemme oli 20,3 miljoonaa. Reagointien määrä kasvoi kaikissa 
kanavissamme keskimäärin yli 200 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. 
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Kehitimme omia viestintäkanaviamme dynaamisemmiksi, linjakkaammiksi ja monipuolisemmaksi. 
Avasimme työtämme yleisölle mm. videoilla ja infografiikoilla. Plan-lehden painos kasvoi 30 000:een, ja 
saimme runsaasti myönteistä lukijapalautetta. Tilivuoden lopussa julkaisimme lehtemme nykyaikaisen 
digiversion osana uudistuneita verkkosivujamme, jotka ovat aiempaa käyttäjälähtöisemmät ja 
saavutettavammat. Panostimme myös asiantuntijablogiimme, jonka lukijamäärät kasvoivat tilivuoden 
aikana 

Elokuussa olimme mukana järjestämässä humanitaarisen työn kysymyksiä käsittelevää Helena Ranta 
Forumia, jonka teemana olivat taakkasiirtymä ja anteeksianto. Pidimme humanitaarisia teemoja esillä 
läpi vuoden. Pandemian lisäksi viestimme näkyvästi mm. Etelä-Sudanin monisyisestä kriisistä. 

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä lokakuussa kampanjoimme tyttöjen kohtaamaa verkkohäirintää 
vastaan ja toimme esille ongelman vaikutuksia globaalisti. Globaali verkkohäirintätutkimuksemme keräsi 
laajaa huomiota niin tiedotusvälineissä kuin sosiaalisessa mediassa. Videomanifestimme kampanjan 
teemasta ja ajankohtaiset somereagointimme toivat meille tilivuoden laajimman somenäkyvyyden. 
Kaikkiaan tyttöjen päivän kampanjamme toi 136 ansaittua mediaosumaa ja 6 493 ansaittua 
somemainintaa. 

Helmi-maaliskuussa viestimme vahvasti tasa-arvosta ja tyttöihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista, 
kuten silpomisesta ja sukupuolittuneesta väkivallasta. Kolmatta kertaa toteuttamamme sosiaalisen 
median kampanja #eihymyilytä tavoitti ennätyksellisen suuren yleisön. Sen aikana Instagram-
kanavamme seuraajamäärä ylitti 10 000 seuraajan rajan. Toukokuussa nostimme menestyksekkäästi 
esiin kuukautisköyhyyttä ja -syrjintää. 
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5. Varainhankinta ja markkinointi  

Varainhankinnassa vaikean syksyn jälkeen ylitimme koko tilivuoden tavoitteemme. Onnistuimme 
erityisesti uusien säännöllisten tyttösponssi-kuukausilahjoittajien hankinnassa. 

 

Varainhankinnan tilivuoden tuotot olivat lähes 9 miljoonaa euroa. Lahjoituksista yli 90 % koostui 
säännöllisistä kummi- ja tyttösponssilahjoituksista. Tilikauden lopussa meillä oli 28 351 säännöllistä 
lahjoittajaa, joista 57 % oli kummeja ja 43 % tyttösponsoreita.  

Varainhankintakanavat: Merkittävin varainhankintakanavamme oli katuvarainhankinta eli feissaus. 
Koronapandemia vaati feissausohjelman jatkuvaa sopeuttamista vallitseviin koronarajoituksiin. 
Rajoituksia noudattaen saimme kuitenkin 7 000 uutta lahjoittajaa katuvarainhankinnan kautta. 
Jatkoimme panostuksiamme digitaalisen- ja televarainhankinnan kasvattamiseksi sekä vahvistimme 
varainhankinnan ja viestinnän yhteistä kampanjointia. Panostukset tuottivat tulosta, erityisesti 
tilivuoden toisella puoliskolla onnistuneiden digitaalisten kampanjoiden ansiosta. Televarainhankinta 
hankki uusia kummeja ja tyttösponsoreita sekä innosti olemassa olevia lahjoittajia korottamaan 
säännöllistä tukisummaansa.  

Kummilahjoitukset: Kummilahjoitusten osuus yksityis- ja yritysvarainhankinnan tuloksesta oli 66 % (5,8 
miljoonaa euroa). Kummilahjoitusten kokonaistuotot laskivat 3 % edellisvuoden tasosta. Saimme 
tilivuoden aikana runsaat 3 000 uutta kummia ja kummien kokonaismäärä oli tilivuoden lopussa runsaat 
16 000. Kummikirjeenvaihdon ollessa tauolla, maailmanlaajuisesta koronapandemiasta johtuen, 
kummeille raportoitiin kunkin kummimaan ajankohtaisesta tilanteesta.  

Tyttösponssi: Panostimme merkittävästi tyttösponssi-kuukausilahjoittajien hankintaan ja tyttösponssi-
lahjoitusmuodon kehittämiseen. Saimme 5 900 uutta tyttösponssia kasvattaen tyttösponssien 
kokonaismäärän yli 12 000 lahjoittajaan.  Tyttösponssi-lahjoitusten tulot kasvoivat 10 %: ja niiden osuus 
varainhankinnan tuloista oli neljännes (2,2 miljoonaa euroa).  
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Kertalahjoitukset: Merkittävä osa kertalahjoituksista kertyi ennätysvuoden tehneen Nenäpäivä-
keräyksen kautta. Vuoden aikana järjestetyt muut kertalahjoituksia tuottaneet kampanjamme olivat 
koronakeräys hätäapurahastoon, tyttöjen päivän keräys ja joulukeräys. 

Yritysyhteistyö: Jatkoimme yhteistyötä pitkäaikaisten kumppaneidemme Accenturen, Tallbergin, 
Kotipizzan ja Finavian kanssa. Lisäksi järjestimme tyttöjen päivän yhteydessä Girls Takeover -
tempauksen yhteistyössä F-securen, Futuricen ja Rovion kanssa. Yritysyhteistyön osuus 
yksityisvarainhankinnan tuloista oli 3 %. Koronarajoituksista johtuen jouduimme perumaan osan 
yritysyhteistyölle tärkeistä tapahtumista, matkoista ja markkinointitoimenpiteistä. 
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6. Taloudellinen asema

TUOTOT 

Tilikauden kokonaistuottomme olivat 21,6 miljoonaa euroa. Edellisestä tilivuodesta tuotot kasvoivat 3,2 
miljoonaa euroa. Projektirahoituksen tuotot kirjasimme edellisten vuosien tapaan suoriteperusteisesti. 
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KULUT 

Tilikauden kokonaiskulumme olivat 21,6 miljoonaa euroa (edellisenä tilivuonna 18,6 miljoonaa).  

Tavoitteenamme on käyttää 75 %:a kokonaistuotoista ohjelmatyöhön, johon pääsimme tilivuonna. 

Suuntasimme ohjelmatyöhön kaiken kaikkiaan 16,1 miljoonaa euroa. 
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Planin kansallisten toimistojen työntekijät työskentelevät myös muiden Plan-maiden organisaatioille 
sekä Plan Internationalin keskustoimistolle. Näin ollen paikallisissa luvuissa on mukana sisäisiä 
läpilaskutettavia tuloja ja kuluja, joita ei lasketa mukaan tuotto- ja kulusuhteisiin 

Säätiön tilikauden tulos oli + 0. 

Konsernin tulos oli 758,83 euroa alijäämäinen, kun luvuissa on mukana säätiön 100 %:sti omistaman 
tytäryhtiön, Plan Innovations Oy:n, tappio 758,83 euroa. Osakeyhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa eikä 
liiketoimintaa. Osakeyhtiön toimialana on säätiön toimintaa tukevien tuotteiden ja palveluiden 
suunnittelu, maahantuonti, myynti ja markkinointi, muu tähän liittyvä liiketoiminta sekä rahankeräysten 
käytännön toimeenpano. Tilivuoden aikana osakeyhtiöllä ei ollut tuottoja. Suunnitelmissa on lopettaa 
osakeyhtiö tilivuonna FY22. 

HÄTÄAPURAHASTO 

Perustimme tilikauden aikana Plan International Suomen hätäapurahaston, josta annamme apua Plan 
Internationalin periaatteita ja avustusohjeita noudattaen inhimillisen hädän lievittämiseen, katastrofien 
ja kriisien ehkäisyyn sekä niihin varautumiseen sekä muihin toimiin, jotka voidaan katsoa hätäavuksi. 
Rahaston avulla voidaan vahvistaa avustusvalmiuttamme. Hätäapurahastosta ei ole käytetty varoja 
tilikauden aikana, ja kumulatiivinen rahaston saldo tilikauden lopussa on 0,08 miljoonaa euroa. 

7. Tulevaisuuden näkymät ja riskit

Kulunut tilivuosi oli varmasti Planin historian eriskummallisin. Maailmanlaajuinen koronapandemia 
vaikutti työhömme monin tavoin, eikä sen vaikutuksia tulevaisuudessa vieläkään pysty täysin 
arvioimaan. Siitä huolimatta onnistuimme pääosin erinomaisesti, ja kokonaistuottomme 21,6 miljoonaa 
euroa on Suomen Planin historian suurin. Varainhankintamme pystyi ennätystulokseen monella saralla, 
ja ohjelmatyössämme sopeuduimme pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin erinomaisesti.  

Uuden tilivuoden FY22 (1.7.2021 30.6.2022) alkuun pandemia vaikuttaa vielä. Toivottavasti pääsemme 
kuitenkin syksyn edetessä palaamaan normaalimpaan työntekoon. Ohjelmamaissamme pandemian 
vaikutukset jatkuvat, millä on suora vaikutus hankkeidemme toimintaan. Olemme tähän asti pystyneet 
jatkamaan suurinta osaa hankkeistamme sopeutumalla pandemiaan ja olemme luottavaisia, että tämä 
jatkuu myös uuden tilivuoden aikana. 

Taloutemme on melko vakaalla pohjalla, koska olemme onnistuneet monipuolistamaan 
tulolähteitämme. Jatkamme edelleen kasvua humanitaarisissa hankkeissa ja yksityisvarainhankinnassa. 
Kehitysyhteistyössä ulkoministeriön ohjelmakauden vaihtuminen vaikuttaa tilivuoden FY22 tulokseen 
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jonkin verran. Toivomme, että kokonaisuudessaan ulkoministeriöltä saatava rahoituksemme kasvaa, 
mutta uusi ohjelmakauden alkaminen viivästyttää joka tapauksessa hankkeiden aloitusta kevään aikana. 

Asiantuntemuksemme ja roolimme Suomessa maailman tyttöjen oikeuksien edistäjänä on vahva. 
Kehitämme edelleen vaikuttamistyötämme ja asiantuntijuuttamme sekä jatkamme hyvin alkanutta 
työtämme ilmastonmuutoksen ja tyttöjen oikeuksien parissa. 

Uusi globaali strategia hyväksytään loppusyksystä ja oma päivitetty strategiamme valmistuu 
samanaikaisesti globaalin strategian linjauksia mukaillen. Tilivuoden FY22 aikana valmistaudumme 
aloittamaan uuden strategiamme mukaisen työmme heti seuraavan FY23 tilivuoden alusta.  

Pandemian vaikutukset voivat olla arvaamattomia ja niillä voi olla suuriakin vaikutuksia toimintamme eri 
osa-alueisiin. Ulkoministeriön ohjelmakauden vaihtuminen ja mahdollinen rahoituksen muutos ovat 
meille merkittäviä asioita tulevalla kaudella. Seuraamme näitä ja muita toimintaamme liittyviä riskejä 
säännöllisesti säätiön johtoryhmässä ja hallituksessa. 
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Tilintarkastuskertomus 
Plan International Suomi sr:n hallitukselle 

Tilinpäätöksen tilintarkastus  

Lausunto  
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä säätiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Tilintarkastuksen kohde 
Olemme tilintarkastaneet Plan International Suomi sr:n (y-tunnus 1498487-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–
30.6.2021. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että säätiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausunnon perustelut  
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus 
Olemme riippumattomia säätiöstä sekä sen tytäryhteisöistä ja -säätiöistä niiden Suomessa noudatettavien eettis-
ten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaa-
timukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeel-
liseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan säätiön ja konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 
paitsi jos säätiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai-
taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua vää-
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rinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lau-
suntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että vir-
heestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen val-
vonnan sivuuttamista. 

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituk-
sessa, että pystyisimme antamaan lausunnon säätiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perus-
tuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella joh-
topäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä säätiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huo-
miota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin joh-
taa siihen, ettei säätiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa. 

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan.  

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisö-
jä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konserniti-
linpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vas-
taamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteel-
lisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet  

Muu informaatio  
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. 
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Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankki-
mamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.  

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheel-
lisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyt-
tämistä seikoista.  

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että 
säätiön toimielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia. 

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnas-
ta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten 
noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö ja sen tytäryhteisö ja -säätiö ovat suorittaneet 
säätiön toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina.   

 

Helsingissä 7.10.2021 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 

 

Merja Lindh 
KHT 
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