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Yhteenveto
Solaris-lomat luo sääntöjensä mukaisesti mahdollisuuksia vähävaraisten ihmisten lomanviettoon ja
sitä kautta arjessa selviämiseen. Lomien tavoitteena on parantaa ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan,
luoda mahdollisuuksia vertaistukeen ja lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Solaris-lomien kaikkea
työtä ohjaavat arvot ovat avoimuus, luotettavuus, kiinnostavuus ja vastuullisuus.
Vuoden 2019 tuetut lomat järjestettiin Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista.
Rahoitusta STM:n yhteydessä toimivalta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta haettiin
3 200 000 euroa ja sitä saatiin 2 862 616 euroa. Avustuksesta vuodelle 2020 siirtyi 118 924,67 euroa
johtuen pitkälti asiakkaiden loppuvuoden peruutuksista. Lomien järjestelykulut jäivät alle 13
prosentin, toisin sanoen yli 87 %:lla kaikesta rahoituksesta ostettiin lomia tarvitseville.
Vuonna 2019 toteutettiin onnistuneesti kilpailutus lomien hankinnasta vuodelle 2020 sekä optiona
vuosille 2021-2023. Kesällä vaihtui toiminnanjohtajaksi Aino Majava Jussi Saramon siirryttyä
kansanedustajan tehtävään. Vuoden 2017 avustusta koskeva takaisinperintä sovittiin STEAn kanssa
kolmen vuoden maksuajalla ja ensimmäinen erä maksettiin joulukuussa 2019.
Solaris-lomien kohderyhmiä olivat pienituloiset perheet, eläkeikäiset, työttömät ja muut
syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset sekä sairaus- ja vammaisryhmät. Valtakunnallisen tason
järjestöyhteistyötä tehtiin eläkeläisten, näkövammaisten, kuurojen, tapaturma- ja sairausinvalidien
sekä munuais- ja maksasairaiden järjestöjen kanssa.
Puolet perhelomalle valituista oli yksinhuoltajaperheitä. Vuoden 2019 hakijamäärä oli 33 730 eli
samaa ennätyskorkeaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Lomalle valittiin 11 517 Suomessa vakituisesti
asuvaa ihmistä taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Puolet lomalle valituista oli lapsia.

Taulukko 1. Vuoden 2019 tuetulle lomalle hakeneet.
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Vuoden 2019 valintaprosentti oli ennätyksellisen pieni, vain 34 % hakijoista. Toisin sanoen vain joka
kolmannelle hakijalle pystyttiin tarjoamaan tuettu loma. Valtaosa kriteerit täyttävistä hakijoista jäi
valitsematta, erityisen vaikeaa oli päästä perhelomille. Kaikkiin lomaryhmiin oli runsaasti hakijoita
eikä yhtään lomaa jouduttu perumaan.
Tavoitteen mukaisesti enemmistö lomalaisista oli tuetulla lomalla ensimmäistä kertaa ja
ensikertalaisten osuus pysyi samana kuin edellisvuonna.

Taulukko 2. Ensikertalaiset ja aiemmin tuetulla lomalla olleet.

Ensikertalaiset
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Aiemmin tuettu

Solaris-lomat tavoitti tuhansia sellaisia tukea tarvitsevia, jotka jäävät kaiken muun järjestötoiminnan
ulkopuolelle. Ilman tuettua lomaa 88 % lomalaisista olisi viettänyt loma-ajan kotona.

Taulukko 3. Miten loma olisi vietetty ilman tukea.
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Muuten

Tradekan rahoituksella toteutetussa tutkimushankkeessa pureuduttiin niihin mekanismeihin, jotka
tuottavat myönteisiä vaikutuksia Solariksen tuetuilla perhelomilla. Lomalaisten terveys ja elämänlaatu
parantuivat tuetun loman myötä kaikilla tutkimuksessa käytetyillä mittareilla. Tuloksia esiteltiin
marraskuussa 2019 järjestetyssä lomajärjestöjen yhteisessä vaikuttavuusseminaarissa eduskunnassa
ja niistä lähetettiin mediatiedote.
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Eläkeläisten lomissa painotettiin ilman kumppanijärjestöä järjestettäviä lomia. Järjestöyhteistyöllä
eläkeläisten kanssa tavoiteltiin suurempaa vertaistukea ja sellaisia eläkeläisiä, jotka eivät yksin uskalla
poistua kotoa.

Lomalaisten valinta
Tuettua Solaris-lomaa voi hakea sekä sähköisellä että paperisella hakemuksella. Kaikki hakemukset
käsitellään lomajärjestöjen yhteisellä LOTU-ohjelmalla. Paperisena tulleet hakemukset skannataan ja
tallennetaan omalle palvelimelle. Jokainen lomahakemus pisteytetään lomajaksoittain ja lomalle
pääsevät valitaan lomajaksoittain eniten pisteitä saaneista hakijoista.
Käsittelimme vuonna 2019 yhteensä 33 730 ihmisen lomahakemukset. Hakemukset pisteytettiin
valmiiksi yksi kerrallaan kirjallisen pisteytysohjeen mukaisesti. Alin hyväksyttävä valintapistemäärä
on 5, mutta lomalle valituksi tuleminen edellytti käytännössä paljon suurempaa kokonaispistemäärää
ja auki kirjoitettuja perusteluja useasta pisteytysaiheesta.
Tiivistetysti valintoihin vaikuttivat seuraavat seikat:





Taloudellinen tilanne: pienet tulot, ulosotto tai muut erityiset kulut.
Sosiaaliset syyt: työttömyys, lomautus, perheongelmat, perheen koko, omaisen hoitaminen ja
yksinhuoltajuus tai muutoin vaikea elämäntilanne.
Terveydelliset syyt: vammat, fyysiset ja/tai psyykkiset pitkäaikaissairaudet.
Aikaisempi lomatuki: tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

Noin 9/10 hakijasta täytti Solaris-lomien tiukat valintakriteerit, mutta hakijoiden STEA-avustuksen
määrään nähden suuren määrän vuoksi vain joka kolmas hakija (34%) voitiin valita tuetulle lomalle.

Lomien järjestäminen
Lomien suunnittelu pohjattiin vuoden 2018 hakijamääriin ja kokemuksiin sekä lomalaisten
palautteisiin, toiveisiin ja todennettuihin tarpeisiin.
Aikuiset maksoivat lomastaan 110 euron omavastuun. Alle 16-vuotiailta omavastuuta ei peritty.
Lomalaiset järjestivät ja maksoivat itse matkat lomakohteeseen.
Lomaryhmän koko oli vähintään 20 henkilöä. Suurimmillaan perhelomissa ryhmäkoot nostettiin jopa
25 perheeseen, mikäli korkean pistemäärän hakijoita oli paljon ja suurentaminen sopi lomapaikalle.
Lomapaikkojen vastuulla oli lähettää lomalaisille tarkemmat saapumisohjeet ja tiedot loman tarkasta
sisällöstä kolme viikkoa ennen lomaa.
Tuetut lomat olivat viiden vuorokauden mittaisia täysihoitolomia, joihin kuului perhelomilla lisäksi
iltapala. Lomat alkoivat aina ryhmäyttämisellä, jolloin lomalaiset tutustuivat toisiinsa, lomapaikkaan
sekä ohjelmaan. Lomilla oli päivittäin kohderyhmälle suunniteltua ohjattua liikuntaa. Lomilla oli myös
vertaistukikeskusteluja, terveydenhuollon ammattilaisten tietoiskuja ja monenlaista muuta kullekin
ryhmälle suunnattua ohjelmaa, esimerkiksi eläkeikäisille Toimiva-testi ja työikäisille UKK-testi.
Perhelomilla tarjottiin kahdesti lastenhoitoa, jonka aikana oli aikuisille suunnattua ohjelmaa.
Lomapaikkoja oli kannustettu kilpailutuksessa tarjoamaan lomalaisille maksuttomia lisäpalveluja,
kuten lainattavia harrastusvälineitä. Lomat loppuivat palautetilaisuuteen.
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Viestintä
Solaris-lomat viestii tuetuista lomista kohderyhmilleen, yhteistyökumppaneille, sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille, päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Viestinnän tavoitteena
on lisätä tuetun lomatoiminnan tunnettuutta ja läpinäkyvyyttä. Solaris-lomien markkinointiviestinnän
tavoitteena on saada lomille kattavasti kohderyhmän mukaisia, heikoimmassa asemassa olevia
hakijoita. Tärkein viestinnän kohderyhmä ovat ne Solariksen kohderyhmiin kuuluvat perheet ja
yksilöt, jotka eivät ole aikaisemmin olleet tuetulla lomalla.
Vuoden 2019 lomien tiedot julkaistiin lokakuussa 2018 www.solaris-lomat.fi-kotisivuilla sekä
esitteenä. Lomahausta vuodelle 2019 viestittiin syksyllä 2018 koko maan kattavasti
ilmaisjakelulehdissä julkaistulla ilmoituksella. Loppuvuodesta 2019 viestittiin vastaavasti vuoden
2020 lomista. Solaris-lomien Facebook-sivua käytettiin aktiivisesti lomatoiminnasta tiedottamiseen.
Sivulla oli vuoden 2019 lopussa 2 500 tykkääjää ja seuraajaa, mikä on kolmanneksen enemmän kuin
edellisen vuoden lopussa.
Solaris-lomien toimisto on auki päivittäin toimistoaikaan ja lomasihteerit ovat tavoitettavissa
puhelimitse etenkin klo 9-12 soittoaikaan. Solaris-lomien verkkosivuissa on panostettu selkeyteen ja
sivut on optimoitu mobiilikäyttöön. Kävijä ohjataan perehtymään lomien sisältöön ennen hakemuksen
jättämistä. Loman hakija ohjautuu suoraan haluttuun lomalistaan järjestöjen yhteisessä LOTUjärjestelmässä. Solaris-lomalle voi hakea myös paperilomakkeella.
Lomakohteiden kanssa viestintä on jatkuvaa ja välitöntä. Ryhmälomista vastaava lomasihteeri viestii
paikallisten yhteistyökumppanien kanssa sekä hakuihin liittyen että lomien toteutumisen yhteydessä.
Viestinnän onnistumista seurataan oikeisiin kohderyhmiin kuuluvien hakijoiden määrän ohella mm.
sosiaalisen median ja kotisivujen käytön mittarein.
Vuonna 2019 käytiin julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa kriittistä keskustelua sosiaalialan
järjestöjen, kuten Solaris-lomien asemasta Veikkauksen tuottojen edunsaajina ja -välittäjinä. Tämä
keskustelu kohdistui jonkin verran myös Solaris-lomien toimintaan. Samoin Solaris-lomat ry:n vuoden
2017 RAY-avustuksen takaisinperinnästä julkaistiin kaksi kriittistä lehtijuttua, joissa myös
haastateltiin Solaris-lomien toiminnanjohtajaa.

Henkilöstö
Syksyllä 2019 toiminnanjohtaja Jussi Saramo siirtyi kansanedustajan tehtävään ja Solaris-lomille
valittiin avoimen haun kautta uusi toiminnanjohtaja, VTM Aino Majava.
Toiminnanjohtaja vastasi talouden-, hallinnon- ja henkilöstön johtamisesta, hallinnon sihteerinä
toimimisesta, suhteista yhteistyökumppaneihin, järjestön edustamisesta sekä myös käytännön töistä
yhdessä lomasihteerien kanssa.
Kolmesta lomasihteeristä jokaisella oli omat erityisvastuualueensa. Suurimman määrän
lomahakemuksia käsitteli perhelomista vastaava sihteeri, jolle kuului myös yleinen avustusten käytön
seuranta. Ryhmälomista vastaavan sihteerin työhön kuului lomalaisten valinnan lisäksi paikallistason
yhteistyökumppaneiden valinta, ryhmälomien järjestäminen sekä yleisiä toimistosihteerin töitä.
Eläke- ja työikäisten lomista vastaava sihteeri vastasi erityisesti palaute- ja seurantajärjestelmistä,
yleisen sähköpostin käsittelystä sekä tiedottamisesta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
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Määräaikainen tutkija toteutti vastuullaan olleen tutkimushakkeen lomatoiminnan vaikuttavuudesta.

Hallinto
Solaris-lomat ry:n puheenjohtajana jatkoi Veli-Matti Kuntonen ja varapuheenjohtajana Heikki
Niinimäki. Hallituksen jäseninä jatkoivat Jan Koskimies, Sirpa Puhakka, Hannu Salminen ja Karoliina
Öystilä.
Solaris-lomien jäsenjärjestöjä vuonna 2019 olivat Eläkeläiset ry, Lasten Tuki ry, Lounais-Suomen
Loma ja Virkistys ry, Nuorisolomat ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Suomen
Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry.

Yhteistyökumppanit
Valtakunnallisina yhteistyökumppaneina lomien järjestämisessä Solaris-lomilla oli Kuurojen liitto,
Näkövammaisten liitto, Munuais- ja maksaliitto sekä Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto.
Paikallisia yhteistyökumppaneita oli 46. Paikalliset yhteistyökumppanit ovat pääosin STEAavusteisten keskusjärjestöjen jäsenjärjestöjä.
Suomalaiset lomajärjestöt tekivät tiivistä yhteistyötä. Solaris-lomat ry valittiin joulukuussa 2019
Lomajärjestöjen yhteistoimintaryhmä LYRin puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2020-2021.

Toiminnan arviointi
Solaris-lomat kerää ja analysoi jatkuvasti lomalaisten tyytyväisyyttä palveluihin, majoitukseen,
ruokaan jne. Myös tyytyväisyyttä ja osallistumisastetta järjestettyyn ohjelmaan seurataan eri
kohderyhmissä. Heti loman jälkeen annettu kokonaiskouluarvosana lomasta oli 8,7 vuonna 2019.
Loman vaikutus lapsiin arviointiin korkealle arvosanalla 4,3/5. Solaris-lomien palveluun oltiin
tyytyväisiä arvosanalla 4,3/5.
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Taulukko 4. Loman jälkeen annettu palaute.

Palautetta kerätään lisäksi lomapaikkoja edustavilta lomaohjaajilta sekä lomaryhmien vetäjinä
toimineilta yhteistyökumppanijärjestöjen edustajilta. Yhteistyökumppaniyhdistyksiä edustavat
matkanvetäjät arvioivat vuoden 2019 kyselyssä lomaohjelman vastanneen ryhmien tarpeisiin
erinomaisesti 4,6/5.
Lomien tuottajilta edellytetään kilpailutuksessa määriteltyjen ja luvattujen asioiden
noudattamista ja heille välitetään toiminnan kehittämisessä hyödyllistä asiakaspalautetta.
Lomakohteiden kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua, jossa mahdollisiin ongelmiin haetaan
ratkaisuja. Asiakkaiden kokonaisarviot lomakohteista nousivat keskimäärin hienokseltaan. Erot
lomakohteiden koetun laadun välillä pystyttiin pitämään pieninä heikoimman lomakohteen saadessa
8,4 sekä parhaan 9,3.
Solaris-lomien tuloksia ja vaikutuksia mitataan kyselyin heti loman jälkeen sekä 6 kk ja 2 vuotta loman
jälkeen. Tuetuilla lomilla on toiminnan tavoitteita vastaavia myönteisiä hyvinvointivaikutuksia.
Pitkäaikaisselvitykset osoittavat, että nämä positiiviset vaikutukset jatkuvat pitkälle loman jälkeiseen
aikaan.
Talvella 2020 kerätyn 6 kk jälkikäteisseurannan tulosten mukaan vuoden 2019 lomalaisista 91 % koki
mielialansa paremmaksi vielä puoli vuotta loman jälkeen. Koettu yksinäisyyden tunne oli vähentynyt
85 %:lla vastaajista. 70 % kertoi liikkuvansa enemmän kuin ennen lomaa. 94 % lapsiperheistä arvioi,
että perheyhteys on vielä puoli vuotta loman jälkeen aiempaa vahvempi ja 80 % arvioi parisuhteensa
vahvistuneen.
Kahden vuoden jälkikäteisseurantakyselyssä (2017 lomista vuonna 2019) 92 % tunsi mielialansa
paremmaksi ja 94 % koki olevansa tasa-arvoisempi yhteiskunnan jäsen kuin ennen lomaa.
Yksinäisyyttä kokeneista 74 % arvioi yksinäisyyden kokemuksen vähentyneen. 71 % arvioi
liikkuvansa enemmän kuin ennen lomaa. 95 % arvioi perheyhteyden vahvistuneen ja 85 %
parisuhteensa vahvistuneen. Erityisesti eläkeläisissä ja erityisryhmissä on yksinäisyydestä kärsiviä.
Heistä 74 % kertoi yksinäisyyden kokemuksen olevan vähäisempi kuin kaksi vuotta sitten ennen
tuettua lomaa.
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Taulukko 5. Lomalaisten tilanne puoli vuotta loman jälkeen.

Lomalaisten tilanne puoli vuotta loman jälkeen
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Taulukko 6. Uudet ystävyyssuhteet tuetulla lomalla.
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Vuonna 2019 erillisrahoituksella toteutetussa tutkimushankkeessa pureuduttiin niihin
mekanismeihin, jotka tuottavat myönteisiä vaikutuksia tuetuilla lomilla. Tutkija Erika Mäntylä selvitti
tuetun perheloman hyvinvointivaikutuksia kyselyin, haastatteluin sekä osallistumalla viidelle Solarislomat ry:n järjestämälle tuetulle lomalle eri puolilla Suomea keväällä 2019.
Tutkimuksessa selvitettiin 650 perhelomalaisen elämäntilannetta ennen ja jälkeen tuetun loman.
Alkuselvityksessä tutkittavien terveys ja elämänlaatu osoittautuivat heikommiksi kuin suomalaisilla
keskimäärin. Myös yksinäisyyden kokemus korostui. Kolme kuukautta tuetun loman jälkeen oli
tilanne keskimäärin parantunut kaikilla mittareilla. Perheloma vaikutti positiivisesti terveyteen,
ihmissuhteisiin sekä kuvaan itsestä ja omista mahdollisuuksista. Kolmannes vastaajista koki saavansa
myönteistä palautetta enemmän, kuin ennen tuettua lomaa. Usko omaan toimijuuteen oli lisääntynyt
neljänneksellä perhelomalaisista.
Etenkin työelämän ulkopuolella oleville yksihuoltajille tuettu perheloma oli käänteentekevä.
Onnistunut lomakokemus lisäsi uskoa omiin kykyihin: yksinhuoltajat kokivat voivansa tarttua
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mahdollisuuksiin, liikkua kodin ulkopuolella ja solmia kontakteja. Lapset olivat saaneet lomaohjaajilta
kannustusta, mikä oli johtanut muun muassa uuden harrastuksen aloittamiseen loman jälkeen.

Toiminnalliset riskit
Lainvoimaisen kilpailutuksen optiovuosi otettiin käyttöön, joten kilpailutusriskiä ei ollut vuonna 2019.
Vuodelle 2020 on olemassa lainvoimainen lomapaikkojen kilpailutus, jossa Solaris-lomat on varannut
mahdollisuuden kolmen vuoden mittaiseen optiokauteen (2021 + 2022 + 2023). Solaris-lomat
painottaa kilpailutuksessa laatua 60 % ja hintaa 40 %. Uuden ja aikaisemmasta yksinkertaistetun
kilpailutuksen yksi tunnistettu riski on, että lomakokonaisuuksien laatu vaihtelisi liikaa. Tätä riskiä
pyrimme hallitsemaan palautejärjestelmän avulla, tiiviillä yhteydenpidolla sekä jalkautumisella
lomapaikkoihin. Vuonna 2020 arvioimme uuden kilpailutuksen vaikutukset ja mahdolliset tarpeet
uusia kilpailutus suunniteltua aikaisemmin.
Toiminnan pääasiallisen rahoittajan STEA:n avustussuunnitelma jatkuu vuoden 2020 tasolla vuoteen
2022 saakka. Riippuvuus yhdestä rahoittajasta muodostaa järjestölle riskin. Metatason riski liittyy
Veikkauksen aseman ja veikkausvarojen käytön mahdollisiin muutoksiin.
Pyrimme hallitsemaan järjestön mainetta ja vastaamaan muiden muassa Veikkauksen edunvälittäjänä
kohtaamaamme kritiikkiin viestimällä avoimesti ja selkeästi Solariksen toiminnasta, avustusvarojen
käytöstä STEA-rahoitteisen tuetun lomatoiminnan vaikuttavuudesta sekä työn yhteiskunnallisesta
perustelusta.
Solaris-lomien omistama liiketoiminta on kokonaan eriytetty järjestön toiminnasta. Solaris-lomien
omistaman liiketoiminnan tuloksentekokyky parani entisestä vuoden 2019 aikana. Kuitenkin
kannattamaton liiketoiminta muodostaa riskin sosiaalisen lomatoiminnan jatkuvuudelle. Vuonna 2020
päivitetään Solaris-lomien omistajuusstrategia ja liiketoiminnasta luovutaan siltä osin, kun se ei tue
yhdistyksen tavoitteita.
Matkailualan ja koko maailman talouden taantuma muodostaa merkittävän ja pitkälti
ennakoimattoman riskin Solaris-lomille ihmisten muuttaessa toimintamallejaan koronapandemian
myötä.

Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Solaris-lomat haki Sosiaali- ja terveysministeriöltä avustusta 3 200 000 euroa vuodelle 2020.
Avustusta myönnettiin 2 862 616 euroa.
Solaris-lomat ry:lle päivitettiin alkuvuodesta strategia jaksolle 2020-2023 yhdistyksen ja
liiketoiminnan hallituksen yhteisen työskentelyn tuloksena.
Lomatoiminta alkoi menestyksekkäästi suunnitelmien mukaisena. Aikuisten omavastuuta
pienennettiin vuoden alusta alkaen 110 eurosta 100 euroon lomalle hakemuksen kynnyksen
madaltamiseksi kaikkein vähävaraisimmilta.
Lomajärjestöjen yhteistoimintaryhmä LYRissä päätettiin sosiaalisen lomatoiminnan sähköisen
asiointijärjestelmä LOTUn kilpailuttamisesta vuoden 2020 aikana.
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Maaliskuussa 2020 tapahtui yllättävä käänne koronaepidemian myötä. Solaris-lomat päätti
yhteistuumin suomalaisten lomajärjestöjen kanssa perua kaikki kevään tuetut lomat. Päätös noudatti
viranomaisten linjauksia välttää matkustamista ja kaikkea ei-välttämätöntä sosiaalista
kanssakäymistä.
Maalis-, huhti- ja toukokuun 2020 Solaris-lomaryhmät peruttiin 16.3.2020 alkaen. Kaikkiin
asiakkaisiin, joiden loma peruuntui, oltiin yhteydessä. Asiakkaiden maksamat omavastuut perutuista
lomista palautettiin kaikille niille, jotka toivoivat palautusta. Useimmat halusivat jättää
omavastuumaksun sisään tulevaisuudessa järjestettävää korvaavaa lomaa varten. Peruttujen
lomajaksojen tilalle sovittiin heti maaliskuun aikana korvaavat lomat syksylle 2020 samoissa
lomapaikoissa. On kuitenkin mahdollista, että kesän ja jopa syyskauden tuettujen lomien
järjestämiseen tulee muutoksia koronaepidemian suorana tai välillisenä seurauksena.
Solaris-lomien työntekijät ovat siirtyneet työskentelemään pääasiallisesti etätyössä
viranomaislinjausten mukaisesti. Työskentelyssä on hyödynnetty syksyllä 2019 hankittua O365pilvipalvelua, erityisesti Teams-yhteistyötiloja. Yksi lomasihteeri on jäämässä perhevapaille ja hänelle
on rekrytoitu sijainen, jota on perehdytetty työhön.
Solaris-lomien omistamissa kylpylöissä henkilökunta on pääosin lomautettu syynä koronaviruksen
aiheuttamat suuret varausten peruutukset. Rauhalahti ja Lohja Spa on suljettu ja Summassaari on
supistanut palvelujaan majoitukseen ja aamiaiseen. Summassaaren myyntineuvotteluja on jatkettu
ostajaehdokkaan kanssa haastavassa tilanteessa.

Varainhankinta ja talous
Solaris-lomien toiminta keskittyy tuettujen lomien järjestämiseen, johon STEA:n myöntämä
kokonaisuudessaan suunnataan. Omalla varainhankinnalla luodaan mahdollisuuksia vastata tuettujen
lomien tarpeeseen paremmin, kuin mihin nykyisellä avustustasolla pystyisimme.
Vuoden 2017 avustusta koskeva takaisinperintä sovittiin STEAn kanssa toteutettavaksi kolmen
vuoden maksuajalla. Ensimmäinen erä maksettiin joulukuussa 2019.
Solaris-lomien omistamien yhtiöiden liikevaihto kääntyi tappiollisesta niukasti voitolliseksi.
Kolmella kylpylähotelliyhtiöllä on ollut keskeinen merkitys lomatoiminnan kehittämisessä ja
lomatoiminnan taloudellisessa tukemisessa. Yhtiöt on erotettu täysin järjestön toiminnasta eikä niiden
toiminnallinen suhde Solaris-lomiin eroa muiden omistajien lomapaikoista.

Solaris-lomat ry
Y-tunnus 0234762-2

Solaris-lomat ry:n tunnuslukuja:
Tuotot
Kulut
Tilikauden yli-/alijäämä
Quick ratio
Current ratio
Varainhankinnan tunnuslukuja:

10

Tilinpäätös 31.12.2019

2019

2018

3.577.706
3.583.748
6.042
0,5
0,5

4.101.671
4.111.216
9.545
0,6
0,5

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Quick ratio
Current ratio

2019

2018

8.609.900
789.765
23,7
43,0
0,3
0,3

8.173.209
594.395
19,1
41,1
0,3
0,3

Karjalohjan Päiväkumpu Oy
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Quick ratio
Current ratio

5.735.107
-35.652
-5,9
31,4
0,4
0,4

5.414.086
-135.433
-12,7
31,2
0,4
0,4

Saarijärven Kylpylä Oy
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Quick ratio
Current ratio

2.409.910
-211.656
-865,5
1,6
0,3
0,3

2.362.688
-277.162
-117,0
14,2
0,3
0,4

Somahallinto Oy
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Quick ratio
Current ratio

721.206
2.580
5,1
25,3
0,5
0,4

691.660
12.877
24,8
27,7
0,1
0,1

Saarijärven Sammunranta Oy
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Quick ratio
Current ratio

12.000
9.790
4,4
96,4
0,4
0,4

12.000
5.968
2,8
92,5
0,4
0,4

