
Auralan Nuoret ry • Auta Lasta ry • Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry • 
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry • Folkhälsans Förbund rf • 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö • Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry • ICDP Suomi ry • 
KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry • Lounais-Suomen Martat ry • 

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry, Turun Kriisikeskus • Lounais-Suomen - SYLI ry • 
Länsi-Suomen etävanhemmat ry • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry •

 Nuorten Ystävät ry • Pelastakaa Lapset ry • Perhekuntoutuskeskus Lauste • Raide ry •
 Sateenkaari Koto ry • SOS-Lapsikylä ry •Suomen Punainen Risti, Turun Nuorten turvatalo • 

Suomen Uusperheiden Liitto ry • Suomen Valkonauhaliitto ry • Säätiö Majakan Valo • 
Turun ensi- ja turvakoti ry • Turun Kaupunkilähetys ry •  Turun 4H-yhdistys ry • Turun NMKY ry • 

Turun seudun autismi- ja ADHD yhdistys AISTI ry • Turun Seudun Yksinhuoltajat ry • 
Turun Valkonauha ry, Kaikkien Naisten Talo • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry •

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry • Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry • 
Varsinais-Suomen Sijoituslasten vanhemmat ry • Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry •

Yhteiset Lapsemme ry • Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

• 38/38 järjestöä •

LASTENSUOJELUJÄRJESTÖJEN

TUNNUSLUVUT VUONNA 2018



HENKILÖRESURSSIT

 2,07 milj. €

1,52 milj. € 

1,16 milj. € 

1,48 milj. €

8,55 milj. €

14,13 milj. €

RAHOITUS
Järjestöjen rahoitus  oli vuonna 2018 yhteensä 28 904 699 €.

791
Palkattua työntekijää

3492
Vapaaehtoista

• 30:ssä  järjestössä työskenteli palkattuja työntekijöitä. • Vapaaehtoisia 

työskenteli 29:ssä eri järjestössä. • 8:ssa järjestössä työskenteli pelkästään 

vapaaehtoisia. • 22 järjestöä järjesti koulutuksen vapaaehtoisilleen.

STEA rahoitus

Varsinais-Suomen kuntien 
ostopalvelut

Valtio

Oma varainhankinta

Varsinais-Suomen kunta-
avustukset

Muu rahoitus



• Kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa oli vähintään yhden lastensuojelujärjestön
   toimipiste tai palvelua tarjottiin paikan päällä. Asiakkaita ohjautui eri järjestöjen 
   palveluhin kaikista Varsinais-Suomen kunnista. 

• 15:sta järjestöllä oli digitaalisia palveluita.

28 654 
asiakasta muissa 
palveluissa

2090 
asiakasta 

sosiaalihuoltolain 
ja lastensuojelulain 

mukaisissa 
palveluissa

PALVELUT

ASIAKASMÄÄRÄT

Ennaltaehkäisevän tuen palvelut 24 järjestöä

Varhaisen tuen palvelut 23 järjestöä

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 10 järjestöä

Avohuollon palvelut 9 järjestöä

Sijaishuollon palvelut 6 järjestöä

Jälkihuollon palvelut 6 järjestöä

Muut palvelut 21 järjestöä

71 044 ihmistä tavoitettiin yhteensä järjestöjen eri palveluissa vuonna 2018.

40 300 
asiakasta ennaltaekäisevissä ja varhaisen 
tuen palveluissa

Esimerkiksi neuvontaa, jäsen-
palveluja, materia-avustuksia, 
koulupalveluja, kriisityötä, tera-
piapalveluja, vaikuttamistyötä, 

palveluohjausta ja erilaisia
 koulutuksia ja valmennuksia. 

Esimerkiksi avoimia kohtaa-
mispaikkoja ja kerhotoimintaa.

Esimerkiksi kaveritoimintaa ja 
keskusteluapua.


