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Henkilöjäsenet (87 291) 31.12.2018

MLL:n paikallisyhdistys ry (548) 31.12.2018

yhdistyksen kokous 2 x vuodessa
yhdistyksen hallitus

MLL:n piiri ry (10) 31.12.2018

piirin kokous 2 x vuodessa
piirihallitus

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (keskusjärjestö)

liittokokous joka 3. vuosi, liittovaltuusto 2 x vuosi 
liittohallitus



MLL:n jäsenet

• MLL:n henkilöjäsen on aina paikallisyhdistyksen jäsen.

• Yhdistys kuuluu jäsenenä Mannerheimin 
Lastensuojeluliittoon (keskusjärjestöön) sekä siihen 
piiriin, jonka alueella se toimii.

• Piiri on keskusjärjestön jäsen.

• Yhdistyksellä ja piirillä voi olla yhteisökannatusjäseniä.
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MLL:n paikallisyhdistykset

• Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja 
tervettä kehitystä. 

• Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kevät- ja 
syyskokous. Kokouksessa päätösvaltaa käyttävät varsinaiset 
jäsenet sekä kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet.

• Paikallisyhdistys noudattaa toiminnassaan ja taloudessaan 
keskusjärjestön ja piirijärjestön antamia ohjeita sekä antaa 
niille toimintaa ja taloutta koskevia tietoja ja selvityksiä. 
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MLL:n paikallisyhdistykset

• 548 paikallisyhdistystä (31.12.2018)

• 87 291 jäsentä (31.12.2018)

• Jäsenistön keski-ikä noin 32 vuotta
• Jäsenistä noin kolmannes alle 18-vuotiaita
• Aikuisia, 18 vuotta täyttäneitä miehiä on noin 5 % jäsenmäärästä
• Jäsenyyden kesto yli 9 vuotta
• Luottamus- ja vastuuhenkilöitä yli 5 000
• Lasten ja perheiden kanssa toimivia vapaaehtoisia noin 8 000
• Yhdistyksissä työskentelee noin 550 kuukausipalkkaista ja 1 150 

tuntityöntekijää sekä joukko muita, lyhyemmissä työsuhteissa olevaa
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MLL:n piirijärjestöt

• Piirin tarkoituksena on yhteistyössä keskusjärjestön ja 
paikallisyhdistysten kanssa edistää toimialueellaan 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, 
hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

• Piirijärjestön ylin päättävä elin on kevät- ja syyskokous. 
Kokouksessa päätösvaltaa käyttävät paikallisyhdistysten 
valitsemat edustajat.

• Piirijärjestön toimeenpaneva ja valmisteleva elin on 
piirihallitus.
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MLL:n piirijärjestöt

• Piirin keskeinen tehtävä on ohjata ja neuvoa 
paikallisyhdistyksiä.

• Jokaisella piirillä on piirin toimitila, jossa on palkattua 
henkilökuntaa.

• Piirin koosta ja taloudellisista resursseista johtuen piirien 
toiminta on erilaista. 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

• Liiton tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä 
kehitystä. 

• Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylin päättävä elin on 
kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous, joka valitsee 
liittovaltuuston (38 jäsentä) puheenjohtajineen sekä 
liittohallituksen puheenjohtajan.

• Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, johon kuuluu 
puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on keskusjärjestö, 
jonka jäseniä ovat paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt.

• Keskusjärjestön tehtävänä on eri tavoin tukea 
paikallisyhdistysten ja piirien toimintaa ja kehittää niiden 
toimintaedellytyksiä.

• Keskustoimiston työtä johtaa pääsihteeri.
• Keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

• Katso lisätietoa: https://www.mll.fi/tietoa-
mllsta/yhteystiedot/
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MLL:n säätiöt

• Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
• MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön 

tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä 
psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään 
ja tasavertaiseen elämään.

• Tutkimussäätiö
• Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön 

tarkoituksena on edistää ja tukea lapsuutta sekä lasta, 
nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimusta 
ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Tutkimussäätiö 
jakanut apurahoja jo 35 vuotta. 
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Lisätietoja

Yhdistysnetti > Vapaaehtoisen kanava >Tietopankki >

MLL:n organisaatio

www.mll.fi > Tietoa MLL:sta > Organisaatio

www.mll.fi > Tietoa MLL:sta > Yhteystiedot

www.mll.fi > Tietoa MLL:sta >  Säätiöt

MLL organisaationa 11


