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LÄHDE: Järjestöbarometri 2006

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖT LUKUINA
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistuu melkein miljoona suomalaista.
He antavat osaamistaan ja aikaansa luottamushenkilöinä, vapaaehtoisina ja vertaistukihenkilöinä. Järjestöt merkitsevät heille vaikuttamisen ja osallistumisen kanavaa.
Muuhun järjestökenttään verrattuna sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityisyys on, että
niiden jäseninä, toimijoina sekä tuen ja palvelujen käyttäjinä ovat usein hankalissa
elämäntilanteissa elävät, kuten pitkäaikaissairaat, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Valtaosa toimijoista on naisia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toimintaan sitoudutaan pitkäjänteisesti.
Järjestöt tuottavat myös palveluja, joita useinkaan muut tahot eivät tuota ja joita ei
muutoin juuri saa.

4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖT HYVINVOINNIN RAKENTAJINA

17 %
Kansanterveysyhdistykset

Vammaisyhdistykset

30 %

12 %

5%

Paikallisten sosiaali- ja
terveysyhdistysten toimialat

Lastensuojeluyhdistykset

Päihdeyhdistykset

36 %
Vanhusyhdistykset
LÄHDE: Järjestöbarometri 2006

Yksi suomalaista sosiaali- ja terveysjärjestökenttää luonnehtiva piirre on sen moniportaisuus ja järjestäytyneisyys. Toiminta tapahtuu valtakunnallisella, alueellisella ja
paikallisella tasolla.
Sosiaali- ja terveysalalla toimii noin 200 valtakunnallista järjestöä, ja niillä on noin
300 piiriyhdistystä ja yli 8 000 paikallisyhdistystä. Suomessa on kaikkiaan noin
136 000 rekisteröityä yhdistystä.
Alan paikallisyhdistyksistä noin 80 prosenttia kuuluu johonkin valtakunnalliseen
sosiaali- ja terveysjärjestöön. Yhdistykset voivat olla valtakunnallisten järjestöjen jäseniä suoraan tai alueellisten yhdistysten kautta. Valtakunnallisista järjestöistä lähes
kaikki ovat liittyneet alan kattojärjestöön SOSTEen.
• Suomessa yhteensä noin 136 000 rekisteröityä eri alojen yhdistystä
• valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä noin 200
• valtakunnallisilla järjestöillä noin 300 piiriyhdistystä
• valtakunnallisten järjestöjen jäsenyhdistyksiä yli 8 000
• henkilöjäseniä paikallisyhdistyksissä noin 1,3 miljoonaa
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Paikallisyhdistysten jäsenet
(niiden yhdistysten osuus, joilla
jäseninä ko. väestöryhmään
kuuluvia)
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2006

JÄRJESTÖKENTTÄ UUDISTUU
Yhdistysmuotoinen toiminta pitää pintansa sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yhdistyksiä purkautuu, mutta uusia syntyy. Vuonna 2011 rekisteröitiin 180 uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä. Samana vuonna purkautui 102 yhdistystä. Vuonna 2011
runsaampi purkautuneiden yhdistysten määrä selittyy veteraani- ja sotainvalidiyhdistyksillä.
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LÄHDE: Yhdistysrekisteri

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on viime vuosina liittynyt yhteen, kun on haettu entistä
suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia. Samaan aikaan tapahtuu vastakkaista kehitystä. Vuosittain rekisteröidään yhä pienempiä ja erikoistuneempia potilas-,
vamma- ja diagnoosiryhmien yhdistyksiä.
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2012

ASIANTUNTEMUSTA VALTAKUNNALLISESTI
Valtakunnallisilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä asiantuntijuus ja vaikuttaminen
päättäjiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan ovat toiminnan keskiössä. Järjestöt myös
organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.
Valtakunnalliset järjestöt kouluttavat, tutkivat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa.
Ne kokoavat ruohonjuuritasolta tietoa sosiaali- ja terveysjärjestötyön kehittämiseksi
ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
Osa järjestöistä keskittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen.
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Toimintamuodon merkityksen
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2012

LÄHELLÄ IHMISTÄ
Sosiaali- ja terveysyhdistykset kokoavat ihmisiä, tarjoavat tukea ja palveluja sekä
harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia paikallisesti.
Harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen sekä vapaaehtoistoiminta ja
vertaistuki ovat paikallisyhdistysten toiminnan ydintä. Ne tarjoavat monille ihmisille heiltä puuttuvan yhteisön. Oman alan kokemus- ja erityistiedon ja asiantuntijuuden välittäminen sekä ohjauksen ja neuvonnan merkitys on paikallistyössä suuri.
Toiminta ehkäisee ongelmien syntymistä ja pitää yllä ihmisten toimintakykyä. Vaikuttaminen julkiseen ilmapiiriin ja päättäjiin ovat tärkeitä. Osalle paikallisyhdistyksistä palvelujen tuottaminen, koulutus ja hankkeet ovat keskeistä toimintaa.

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖT HYVINVOINNIN RAKENTAJINA

9

Paikallisyhdistysten vapaaehtoiset
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2006

VAPAAEHTOISET OVAT VOIMAVARA
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta nojaa paljolti vapaaehtoisiin. Melkein puoli
miljoonaa suomalaista on mukana sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Siitä ei makseta palkkaa, mutta vastavuoroisuus tuottaa auttajille elämänsisältöä, mielekästä toimintaa ja iloa.
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Paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminta
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2008

Vapaaehtoistoimintaa on esimerkiksi asiointiapu, tukihenkilö- ja ystävätoiminta
sekä ensiapu- ja pelastustoiminta. Yksinasuvat, naiset, ikääntyneet sekä vammautuneet ja sairaat omaisineen osallistuvat muita yleisemmin vapaaehtoistoimintaan.
• vapaaehtoisia noin 500 000
• vapaaehtoisten työpanos vastaa noin 21 000 henkilötyövuotta
• vertaistoiminnassa noin 320 000 ihmistä
• uusia vapaaehtoistoimintaan halukkaita lähes 300 000 täysi-ikäistä suomalaista
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JÄRJESTÖT PALVELUJEN TARJOAJINA
Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli palvelujen tuottajana sekä uusien
palvelumuotojen kehittäjänä. Järjestöt tuottivat vuonna 2008 kustannuksilla mitaten noin 16 prosenttia sosiaalipalveluista ja noin neljä prosenttia terveyspalveluista.
Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen toimintayksiköistä on yli kolmannes
eli noin 1500 yksikköä. Joissakin sosiaalipalveluissa järjestöjen rooli on avainasemassa. Järjestöjen osuus ensikotien hoitopäivistä on yli 90, turvakotien hoitopäivistä yli 80 ja päihdehuollon asumispalvelujen asumispäivistä miltei 70 prosenttia.
Järjestöt ovat viime vuosina joutuneet vaikeuksiin palvelujen tuottajana. Ne ovat
vähentäneet palvelujaan, palveluyksiköitään ja käynnistäneet aiempaa vähemmän
uusia palvelumuotoja. Ongelmien syynä ovat verottajan tulkinnat elinkeinotoiminnasta sekä kuntien ja Kelan kilpailutuskäytännöt ja hankintakriteerit.
• järjestöjen tuottamien sosiaalipalvelujen osuus kustannuksista 16,5 %
(1,3 miljardia euroa v. 2008)
• järjestöjen osuus sosiaalipalvelujen toimintayksiköistä 35 %
(1 509 yksikköä v. 2010)
• järjestöjen osuus ensikotien hoitopäivistä 95,6 % (v. 2008)
• järjestöjen osuus turvakotien hoitopäivistä 82,2 % (v. 2008)
• järjestöjen osuus päihdehuollon asumispalvelujen asumispäivistä 65,7 %
(v. 2008)
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Valtakunnallisten järjestöjen vaikuttamiskohteet
(paljon vaikuttamistoimintaa ko. kohteisiin
suuntaavien järjestöjen osuus)
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2010

VAIKUTTAMISELLA TULOKSIA
Sosiaali- ja terveysjärjestöt vaikuttavat valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Kohteina ovat yhteiskunnallinen ilmapiiri, lainsäädäntö, tiedon saanti sekä palvelujen saatavuus ja laatu.
Järjestöjen kohderyhmiä vaikuttamisessa ovat kansanedustajat, ministeriöt, kuntapäättäjät ja viranomaiset. Järjestöt ovat vaikuttaneet hallitusohjelmien sisältöön ja
lainsäädännön valmistelussa. Järjestöt ovat saavuttaneet yhteistyökumppanin aseman valtakunnallisissa toimikunnissa sekä alueellisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa.
Vaikuttamisen edellytys on, että järjestöt tunnetaan ja koetaan asiantuntevina ja
vastuullisina toimijoina omalla alallaan. Järjestöt arvioivat onnistuneensa ihmisen
äänen esiin tuojina.
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Osatyökykyisille työllistymismahdollisuuksia
vuonna 2010 tarjonneet yhdistykset
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LÄHDE: Järjestöbarometri 2011

TYÖLLISTYMISEN POLKUJA VAIKEASTI TYÖLLISTYVILLE
Järjestöt tarjoavat työllistymisen polkuja osatyökyisille, pitkäaikaistyöttömille sekä
muille, jotka eivät suoraan työllisty avoimille työmarkkinoille. Työllistämistuet mahdollistavat työllistämisen.
Järjestöt ja säätiöt työllistävät tuilla noin 30 000 ihmistä. Järjestöt tarjoavat usein
työllistymispolun ensimmäisen vaiheen. Järjestöt työllistävät erityisesti ihmisiä, jotka muuten jäisivät työmahdollisuuksien ulkopuolelle.
Yleisimmin osatyökykyisiä työllistävät työttömien yhdistykset ja päihdeyhdistykset.
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Osallistumistapoja
sosiaali- ja terveysjärjestöjen
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LÄHDE: Kansalaisbarometri 2011

JÄRJESTÖJEN TOIMINTAA ARVOSTETAAN
Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat vetovoimaisia ja arvostettuja osallistumisen väyliä
suomalaisille. Viidennes täysi-ikäisistä osallistuu niiden toimintaan.
Osallistumisen tapoja on monenlaisia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä tuetaan rahallisesti ja niistä haetaan tietoa sekä henkilökohtaista neuvontaa. Puhutaan yli miljoonasta suomalaisesta.
Suomalaiset arvostavat varsin laajasti sosiaali- ja terveysjärjestöjen tekemää työtä.
Järjestöjen toiminta tarjoaa tärkeitä osallistumisen kanavia ihmisille ja järjestöjen
työ edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Miltei yhdeksän kymmenestä suomalaista allekirjoittaa väittämät.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli nähdään merkittävänä myös palvelutuotannossa. Järjestöjen osaamista tulisi hyödyntää nykyistä enemmän ihmisten auttamisessa.
Tätä mieltä on yli 70 prosenttia suomalaisista.
Kansalaiset toivovat sosiaali- ja terveysjärjestöiltä entistä parempaa näkyvyyttä, tiedottamista ja uusiutumista. Kynnystä päästä mukaan toimintaan pitää kansalaisten
mielestä madaltaa.
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TOIMINNAN RESURSSIT
Talous
Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskeisin rahoituslähde on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustukset. Kahdeksan sosiaali- ja terveysjärjestöä perusti
vuonna 1938 yhdessä valtion kanssa Raha-automaattiyhdistyksen keräämään varoja sosiaali- ja terveystyön tukemiseen. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen osuus tuotoista
on suurin pienissä järjestöissä (60 %) ja pienin suurissa järjestöissä (10 %).
Muita järjestöjen tulonlähteitä ovat julkiset avustukset, asiakaspalvelumaksut,
vuokrat, toiminnan muut tuotot ja varainhankinta.
Paikallisyhdistysten toiminnan pääasiallisin tulonlähde ovat jäsenmaksut. Tärkein
ulkopuolinen rahoituslähde on kuntien avustukset: yli puolet yhdistyksistä saa
kunnalta toiminta-avustuksen. Kuntien toiminta-avustus on kohtalaisen pieni,
keskimäärin 550 euroa. Suurimmat kunta-avustukset kohdistuvat yhdistysten ylläpitämiin, etenkin vanhusten, työttömien ja lapsiperheiden toimintaan varattuihin
toimintapaikkoihin. Osa paikallisyhdistyksistä on palveluntuottajia, joille asiakas- ja
palvelumaksut ovat tärkein tulonlähde.
• paikallisyhdistyksillä pienet vuosibudjetit, keskimäärin 5 000 euroa
• kuntien toiminta-avustusta saa vähintään yli puolet yhdistyksistä
• toiminta-avustus keskimäärin 550 euroa vuodessa

Eri rahoituslähteiden osuus valtakunnallisten järjestöjen vuoden 2010 tuotoista toiminnan kokonaiskulujen mukaan
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Valtakunnalliset järjestöt kokonaiskulujen mukaan
% järjestöistä
30
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20
15
10
5
0
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100 000

100 000–
499 999

500 000–
999 999

1–1,9
miljoonaa

2–5,9
miljoonaa

6–9,9
Vähintään
miljoonaa 10 miljoonaa

Kokonaiskulut vuonna 2010, euroa
LÄHDE: RAY:n avustustilastot

Paikallisyhdistykset talousarvion loppusumman mukaan
% yhdistyksistä
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50 000–
99 999

100 000–
299 999

300 000
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Vuoden 2012 talousarvio, euroa
LÄHDE: Järjestöbarometri 2012
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Henkilöstö
Raha-automaattiyhdistykseltä avustuksia saavissa järjestöissä työskentelee noin
30 000 eri alan asiantuntijaa. Heistä vajaa puolet työskentelee valtakunnallisissa
järjestöissä. Suurimmassa osassa valtakunnallisista järjestöistä työskentelee alle 50
palkattua työntekijää.
Valtaosa paikallisyhdistyksistä toimii kokonaan vapaaehtoisvoimin. Vain neljäsosassa yhdistyksistä on palkattua henkilökuntaa. Keskimäärin yhdistyksissä on viisi palkattua työntekijää, joka viidennessä henkilökuntaa palkanneessa vain yksi työntekijä.

Valtakunnalliset järjestöt
henkilöstömäärän mukaan

Paikallisyhdistykset palkatun
henkilöstön määrän mukaan
% yhdistyksistä
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Henkilöstömäärä vuonna 2010
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Henkilöstömäärä vuonna 2011
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Valtakunnallisten järjestöjen johdon arviot eri tekĳöiden
merkityksestä paikallistoiminnan kehittämisessä
(kehittämishaasteen merkitystä suurena pitävien järjestöjen osuus)
Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
Yhdistystoiminnan tehostaminen, jäsenistön aktivointi
Toiminnan tunnetuksi tekeminen
Vaikuttamistoiminnan tehostaminen
Jäsenhankinta
Rahoituksen vahvistaminen
Muiden paikallisyhdistysten kanssa verkostoituminen
Yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa
Toimintojen monipuolistaminen
Oman palvelutoiminnan kehittäminen
0

20

40
60
% järjestöistä

80

100

LÄHDE: Järjestöbarometri 2012

PÄÄTTÄJÄNÄ VOIT VAHVISTAA YHDISTYSTOIMINTAA
Uusia sosiaali- ja terveysjärjestöjä syntyy jatkossakin vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Toimintaa myös laajennetaan monissa yhdistyksissä. Samaan aikaan osaa
yhdistyksistä haastaa jäsenistön aktivointi sekä uusien jäsenten ja vapaaehtoisten
tavoittaminen. Toiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen korostuvatkin tulevaisuudessa.
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset ovat perusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toiminnalle. Avustuksilla edistetään suomalaisten terveyttä ja luodaan hyvinvointia.
RAY:n monopoliaseman säilyminen pelitoiminnassa ja varojen käyttö lyhentämättömänä järjestötyöhön ovat siten suomalaisten etu.
Järjestöt tarjoavat kunnissa kanavan asukkaiden kuulemiseksi. Kuntien myönteiset
asenteet luovat hyvän pohjan lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntemuksen
käyttöä. Järjestöjä on viisasta ottaa enemmän mukaan kunnalliseen päätöksente-
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koon ja valjastaa järjestöjen ammatillinen ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen tueksi.
Yhdessä tekemistä selkeyttää järjestöjen roolin määrittely kunnan strategiassa.
Kunnan palvelustrategia tuo pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta järjestöiltä hankittaviin palveluihin. Kuntaliitoksissa on tärkeää uudistaa ja vahvistaa järjestöyhteistyötä ja solmia kumppanuuksia järjestöjen kanssa.
Paikallisyhdistyksille myönnetyt toiminta-avustukset ja maksuttomat toimintatilat
ovat kaukonäköistä kunnallispolitiikkaa. Yhdistysten toiminta ehkäisee edullisesti
syrjäytymistä ja edistää hyvinvointia ja terveyttä.
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SOSTEN JÄSENJÄRJESTÖT *
ADHD-Liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
A-Kiltojen Liitto ry
A-klinikkasäätiö rs
Allergia- ja astmaliitto ry
Aseman lapset ry
Asumispalvelusäätiö ASPA rs
Asumisterveysliitto AsTe ry
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Avain-säätiö rs
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Crohn ja Colitis ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Eläkkeensaajien keskusliitto ry
Elämäntapaliitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Epilepsialiitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry
Filha ry
Finlands Svenska Handikapförbund rf
Finlands svenska Marthaförbund rf
Finlands Svenska Socialförbund rf
Finlands svenska synskadade rf
Finnilco ry
Folkhälsans förbund rf
Förbundet de utvecklingsstördas väl rf
Förbundet Hem och Skola i Finland rf
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö rs
Hengitysliitto ry
HIV-tukikeskus rs
HOPE – yhdessä yhteisesti ry

Huoltoliitto ry
Hyvinvointilomat ry
Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry
Iholiitto ry
Ikäinstituutin säätiö rs
Imetyksen Tuki ry
Invalidiliitto ry
Invalidisäätiö rs
Irti Huumeista ry
Kansalaisareena ry
Kansallinen senioriliitto ry
Kataja Parisuhdekeskus ry
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö rs
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Keliakialiitto ry
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys ry
Kiipulasäätiö rs
Kirkkopalvelut ry
Kriminaalihuollon Tukisäätiö rs
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Kuntoutussäätiö rs
Kuuloliitto ry
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry
Kuurojen Liitto ry
Kuurojen palvelusäätiö rs
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Kynnys ry
Käpy – Lapsikuolemaperheet ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Lasten Kesä ry
Leirikesä ry
Lihastautiliitto ry
Lomakotien Liitto ry

Lomayhtymä ry
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry
Maito ja Terveys ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Marttaliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Miina Sillanpään Säätiö rs
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Myllyhoitoyhdistys ry
Naistenkartano ry
Nasy – Naiset Yhdessä ry
Non Fighting Generation ry
Nuorisoasuntoliitto ry
Nuorisosäätiö rs
Nuorten Palvelu ry
Nuorten Puolesta ry
Nuorten ystävät ry
Nykterhetsförbundet Hälsa & Traﬁk rf
Nyyti ry
Näkövammaiset lapset ry
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Parasta lapsille ry
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitoliitto ry
Pesäpuu ry
Pieni- ja Isokenkäiset ry
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry
Pro Mama ry

* Tilanne 31.12.2012. SOSTElla on 183 varsinaista jäsentä, jotka ovat valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalalla toimivia yhdistyksiä ja
säätiöitä. Lisäksi SOSTElla on 63 yhteistyöjäsentä, jotka ovat kuntia ja sosiaali- ja terveysalan paikallisia tai alaa lähellä olevia yhdistyksiä.
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Pro-Tukipiste ry
Psoriasisliitto ry
Psykosociala Förbundet rf
Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry
Raittiuden Ystävät ry
Ryhmätyö ry
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
SámiSoster ry
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Satakunnan sosiaali- ja terveysturvayhdistys
ry
Sateenkaariperheet ry
Seksuaalinen tasavertaisuus – SETA ry
Sexpo-säätiö rs
Sininauhaliitto ry
Sininauhasäätiö rs
Solaris-lomat ry
Sosiaalipedagogiikan säätiö rs
SOS-Lapsikylä ry
Sotainvalidien Veljesliitto ry
Soveltava liikunta Soveli ry
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Keskusliitto SAMOK ry
Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö
SAL ry
Suomen Ash ry

Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kipu ry
Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen MS-liitto ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen nuoret lesket ry
Suomen Osteoporoosiliitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen polioliitto ry
Suomen Punainen Risti
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Selkäliitto ry
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Syöpäpotilaat ry
Suomen Syöpäyhdistys ry
Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen
Tule ry
Suomen Valkonauhaliitto ry
Suomen vammaisten lasten tuki ry
Suomen Vanhempainliitto ry

Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry
Svenska Hörselforbundet rf
Svenska pensionärsförbundet rf
Svenska Semesterförbundet i Finland rf
Syömishäiriöliitto SYLI ry
Takuu-Säätiö rs
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
Tatu ry
Työttömien ay-jäsenten Tukiyhdistys ry
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö ry
Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö rs
Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys ry
Vailla vakinaista asuntoa ry
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö rs
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Vanhustyön keskusliitto ry
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys ry
Varsinais-Suomen Sosiaali- ja terveysturvan
yhdistys ry
VATES-säätiö rs
Väestöliitto ry
YAD Youth Against Drugs ry
Ýhden vanhemman perheiden liitto ry
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö rs
Yrjö ja Hanna -säätiö rs
Y-Säätiö rs

Faktaa
sosiaali- ja
terveysjärjestöistä

Tämä julkaisu sisältää tutkittua tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöistä:
määristä, jäsenistä, vapaaehtoisista, toimialoista, toimintamuodoista,
palveluista, työllistämisestä, resursseista ja tulevaisuudennäkymistä.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Society for Social and Health
www.soste.fi

Faktojen kautta avautuu koko suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestökentän
laaja kirjo. Päättäjät haastetaan vahvistamaan yhdistystoimintaa.

