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Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto on avoin kansalaisjärjestö, 
joka edistää lasten, nuorten  
ja lapsiperheiden hyvinvointia.

MLL:n visio
• Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lap- 
 sen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret  
 voivat hyvin.
• MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asian- 
 tuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaeh- 
 toistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä ja 
 vaikuttaja.
• MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumis- 
 ympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten  
 ja perheiden kanssa.

MLL:n arvot
• lapsen ja lapsuuden arvostus
• yhteisvastuu
• inhimillisyys
• yhdenvertaisuus

MLL:n visio ja arvot

Arvoja täydentävät periaatteet
• avoimuus
• ilo
• kumppanuus
• osallisuus
• arjen arvostus

MLL:n toiminta-alueet
• vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden  
 kanssa
• lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki
• vaikuttaminen lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

MLL:n työn perustana ovat liiton perustamisjulistus, 
säännöt, Suunta 2024 -strategia ja YK:n lapsen oi-
keuksien sopimus.
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Jo pitkään on tiedetty, että lapset eivät ole pieniä ai-
kuisia, vaan tarvitsevat erityistä huolenpitoa voidak-
seen hyvin.

Ihmisaivot muovautuvat hyvin pitkän ajan kulues-
sa. Tämä muovautuminen mahdollistaa oppimisen ja 
kehittymisen, mutta se myös lisää lasten ja nuorten 
aivojen haavoittuvuutta aikuisiin verrattuna.

Yhteiskuntaa pitää rakentaa aktiivisesti ja tietoisesti 
niin, että lasten kehitystarpeet tulevat huomioiduik-
si. Lasten hyvinvoinnin ja lasten oikeuksien toteutu-
misen näkökulma sopii ohjenuoraksi hyvin moneen 
tilanteeseen. Lapsiystävällinen yhteiskunta turvaa 
meidän kaikkien tulevaisuutta ja hyvinvointia, kan-
santaloutta ja yhteiskuntarauhaa. ”Lapset ensin” ei 
siis tunnu vanhenevan tai kuluvan käytössä, vaan on 
entistä ajankohtaisempi.

Toimintaympäristömme on mullistuksessa sekä ko-
timaisten että maailmanlaajuisten suurten muutos-
ten vuoksi. Myös MLL on kohdannut muutoksiin liitty-
viä haasteita. Mitä suurempi myllerrys rakenteissa on 
menossa, sitä tärkeämpää on, että keskitymme pe-
rustehtäväämme.

Vuosikertomuksessa on nähtävissä, miten MLL 
työntekijöineen ja tuhansine vapaaehtoisineen on 
laajalti toiminut lasten aseman parantamiseksi.

Aktiivinen toiminta tärkeiksi kokemiensa arvojen 
puolesta on osa sivistystä. Se on myös osa meidän tä-
män päivän aikuisten velvoitetta seuraavia sukupol-
via kohtaan. 

Lapset ensin

Linnea Karlsson, puheenjohtaja
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Suuria muutoksia

Lapsen oikeuksien sopimuksen voimaantulosta Suo-
messa tuli vuonna 2016 kuluneeksi 25 vuotta. Monet 
asiat ovat kehittyneet tänä aikana hienosti ja suu-
rin osa lapsista ja nuorista voi hyvin. He saavat hyvät 
eväät elämään kodeistaan, varhaiskasvatuksesta ja 
koulusta. 

Haasteena on kuitenkin hyvinvoinnin eriytyminen. 
Joka kymmenes lapsi ja nuori elää köyhässä per-
heessä ja joutuu kieltäytymään siksi monista aivan 
tavallisista asioista, kuten harrastuksista. Heikossa 
asemassa oleville lapsille ja nuorille on kasautunut 
monenlaisia ongelmia, ja siinä, miten lapset ja nuo-
ret kohdataan palveluissa, on puutteita. Vanhempien 
tausta näkyy nyt aiempaa selvemmin myös lasten 
koulumenestyksessä. Nuorten pääsy työmarkkinoil-
le on vaikeutunut. Se vaikuttaa toimeentuloon, lyk-
kää perheen perustamista ja voi selittää osittain myös 
sitä, että syntyvyys on laskenut Suomessa jo useita 
vuosia. Nuoren sukupolven tulotaso jää ensimmäistä 
kertaa edellisiä sukupolvia alhaisemmaksi. 

Hyvä yhteiskunta luo lapsille ja nuorille mahdolli-
suuksia pärjätä taustasta riippumatta. Vaikuttaminen 
päätöksentekoon on yksi liiton keskeisistä tehtävistä. 
Vaikuttamistyö yhdessä muiden lapsijärjestöjen kans-
sa jatkui aktiivisena. Vaikuttaminen nousi myös MLL:n 
vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksessa entistä 
tärkeämmäksi yhdistystyön osa-alueeksi.
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Järjestöt ovat aktiivisesti osallistuneet lapsi- ja per-
hepalvelujen muutosohjelmatyöhön, joka kuuluu Si-
pilän hallituksen kärkihankkeisiin. Sote- ja maakun-
tauudistus sekä siihen liittyvä valinnanvapausmalli 
ovat puhuttaneet asiantuntijoita laajasti niin järjes-
töissä kuin julkisella sektorilla. Käynnissä on itsenäi-
syyden ajan suurin palvelu- ja rakenneuudistus, jon-
ka seurauksena muun muassa 215 000 sosiaali- ja 
terveysalan työntekijää tulee siirtymään kunnista 
maakuntiin. Lapsille tärkeät varhaiskasvatus- ja kou-
lutuspalvelut jäävät kuntiin, kun sosiaali- ja terveys-
palvelut siirtyvät maakuntien järjestettäviksi. Lasten, 
nuorten ja perheiden kannalta muutoksen haasteena 
on palvelujen yhteensovittaminen ja palveluketjujen 
varmistaminen eri palveluntuottajien kesken. 

MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen yhteiskun-
ta, joka asettaa lapsen edun ensisijaiseksi päätöksen-
teossa. Lapsen etu varmistetaan erilaisten ratkaisu-
vaihtoehtojen lapsivaikutuksia arvioimalla. MLL teki 
yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa ennakko-
arvioinnin sote-ja maakuntauudistuksen lakikokonai-
suudesta. 

Järjestöjen kannalta merkittävä muutos oli vuoden 
2016 aikana toteutunut rahapeliyhtiöiden yhdistä-
minen, jonka seurauksena pelitoiminta siirtyi uuden 
Veikkaus Oy:n tehtäväksi. Raha-automaattiyhdistyk-
sen avustustoiminnan siirtäminen sosiaali- ja terveys-

ministeriöön käynnistyi ja avustushallintoa koskeva 
laki uudistettiin.

Koko Suomi leikkii -suurhanke päättyi vuoden lo-
pussa. Kolmen vuoden aikana syntyi jokaiseen Man-
ner-Suomen kuntaan sukupolvien yhteinen Terho-
kerho. Upea saavutus, josta kiitos vapaaehtoisille ja 
heidän tukenaan toimineille leikkiläheteille!

Järjestövuoteen mahtui hienoja kohtaamisia, yh-
teistä oppimista, muutostyötä ja vaikuttamista. Kaik-
kea sitä, mitä järjestöjen työhön kuuluukin ja mistä 
on aihetta kiittää tuhansia vapaaehtoisia, työntekijöi-
tä yhdistyksissä, piireissä ja keskustoimistossa, rahoit-
tajia ja työn tukijoita.

Milla Kalliomaa, pääsihteeri

Haasteena 
hyvinvoinnin 
eriytyminen
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Tuki vanhemmille

Perhekahvila tutustuttaa muihin 
vanhempiin 
Perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jonne 
voi tulla hetkeksi hengähtämään, juttelemaan ja ha-
kemaan lapselle leikkiseuraa. Eri puolilla maata toimii 
500 MLL:n paikallisyhdistysten järjestämää perhekah-
vilaa. 

Perhekahvilakävijöille tehty kysely kertoi, että van-
hemmille tärkeintä on yhdessä jakamisen kokemus. 
90 prosenttia vastaajista koki, että perhekahvilaan voi 
tulla omana itsenään erilaisissa elämäntilanteissa ja 
se tarjoaa turvallisen ilmapiirin peilata omia tunte-
muksia muiden kokemuksiin. Perhekahvila vähentää 
myös yksinäisyyttä: 79 prosenttia piti parhaana asia-
na, että siellä tutustuu uusiin ihmisiin. Myös lapset 
saavat perhekahvilasta kavereita.  Perhekahvilaan 
tullaan yhä useammin ystävän tai tuttavan vinkistä. 
Lähes kolmannes löytää paikan sosiaalisen median 
kautta. 

Perhekahvila saa kiitosta myös sitä järjestäviltä va-
paaehtoisilta. Perhekahvilan ohjaajat kokevat saa-
neensa mielekästä tekemistä ja voineensa auttaa lap-
siperheitä. 

MLL tarjoaa vanhemmille mo-
nipuolista tukea kaikkialla Suo-
messa. Entistä useammat per-
heet hakevat tietoa ja neuvoja 
Vanhempainnetistä ja -puheli-
mesta. Yhdistysten ylläpitämät 
perhekahvilat ovat suosittuja 
kohtaamispaikkoja ja piirien 
kouluttamat perhekummit ovat 
apuna vanhemmille, joilla ei 
ole sukulaisia tai ystäviä lähel-
lä. Tukihenkilöt auttavat myös 
kotoutuvia lapsiperheitä.

Perhekahvilasta
saa kavereita
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Tervetuloa kahville! 
Kalajoen Himangalla Pohjois-Pohjanmaalla MLL:n 
perhekahvila sijaitsee keskellä kylää näkyvällä pai-
kalla. Vanhaan pankkirakennukseen pääsee käteväs-
ti lastenvaunuilla. Vauvan voi myös jättää turvallisin 
mielin ulos nukkumaan. Korkeat ikkunat antavat va-
loa tilavaan tilaan. 

– Perhekahvila on kuin olohuone. Kaikki tietävät, 
että täällä tapaa muita vanhempia, sanoo MLL:n Hi-
mangan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Pauliina 
Yrjänä. 

Kolmen tuhannen asukkaan kunnassa valtaosa ih-
misistä tuntee toisensa entuudestaan. He tietävät 
myös perhekahvilan, sillä puolet lapsiperheistä osal-
listuu MLL:n toimintaan. Neuvolan, päiväkodin ja seu-
rakunnan kerhon lisäksi se on ainoa pienten lasten 
vanhempien kohtaamispaikka.

Uudet paikkakuntalaiset kuulevat perhekahvilasta 
viimeistään neuvolassa, joka jakaa vastasyntyneiden 
lasten vanhemmille MLL:n onnittelukirjeen ja kutsun 
perhekahvilaan, jonne tullessaan he saavat vauva-
lahjan.

Himangan perhekahvila on avoinna maanantaisin 
ja torstaisin aamupäivällä. Kerran kuukaudessa toimii 
iltakahvila. Tarjolla on kahvia, teetä, mehua ja voilei-
pätarpeita. Yhdistyksen hallituksen jäsenet huoleh-
tivat vuorollaan hankinnoista. Muutoin kahvilan toi-
minta on kävijöiden vastuulla.

– Koko perheelle tarkoitetun kahvilan kävijöistä val-
taosa on äitejä lapsineen. Ikähaitari on leveä, Yrjänä 
kertoo. 

– Kävijöitä yhdistää elämäntilanne. 
Kun vauvat nukkuvat ja lapset leikkivät, vanhem-

milla on rauhaa jutella keskenään. 
– Jaetaan arjen iloja ja huolia. Keskustellaan myös 

lasten kasvatuksesta ja oman kylän asioista, Yrjänä 
sanoo.

Tiina Kirkas, Lapsemme 4/16

Vertaistukipaikkana aivan 
mahtava! Voit mennä 
omana itsenä, ei haittaa, 
vaikka lapsi olisi valvonut 
koko yön.

Pidän perhekahvilaa kahden 
ystäväni kanssa, hienoa saada 
yhdessä jotakin aikaan omien 
ja muidenkin lasten hyväksi. 

Auttaa jaksamaan arjessa. 
Melkoinen voimalataus viikkoon.
Lapsi on päässyt leikkimään 
muiden lasten kanssa, mikä 
on ollut kivaa, kun muuten ei 
välttämättä ole lapsiseuraa.

Perhekahvilakysely 2016

”
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Jututtamot käynnistyivät
MLL:n yhdistykset ja piirit järjestävät erilaisia ohjat-
tuja vertaisryhmiä, joissa samankaltaisessa elämän-
tilanteessa olevat perheet tutustuvat toisiinsa, kes-
kustelevat lapsiperheiden arjesta ja etsivät yhdessä 
ratkaisuja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

Vertaisryhmiin kehitettiin vuonna 2016 uusi, men-
talisaatio-teoriaan perustuva toimintamalli, Jutut-

tamo. Mentalisaatio tarkoittaa ihmiselle ominaista 
piirrettä pohtia niin oman kuin toisen ihmisen käyt-
täytymisen takana olevia ajatuksia, tunnetiloja ja ai-
komuksia. Jututtamoissa vahvistetaan vanhempien 
jaksamista ja kykyä ymmärtää lapsen tunteita ja tar-
peita. Jututtamo-ohjaajia koulutettiin Järvi-Suomen, 
Varsinais-Suomen ja Uudenmaan piireissä. 
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 Vanhempainpuhelin 
p. 0800 922 77 (maksuton)
ma 10–13 ja 17–20
ti 10–13 ja 17–20
ke 10–13
to 14–20

Vanhempainnetin kirjepalvelu ja chat
www.mll.fi/vanhempainnetti

25 % enemmän 
yhteydenottoja

Toinen vanhempi kuuntelijana 
Vanhempainpuhelin on kaikenikäisten lasten van-
hemmille tarkoitettu maksuton auttava puhelin, jossa 
voi puhua nimettömästi ja luottamuksellisesti mistä 
tahansa kasvatukseen, lapseen tai parisuhteeseen 
liittyvästä asiasta. Puhelimen rinnalla toimii Vanhem-
painnetin kirjepalvelu sekä uudeksi tukimuodoksi 
vakinaistettu chat, joka palvelee kahtena päivänä vii-
kossa. Puheluihin ja viesteihin vastaavat MLL:n kou-
luttamat vapaaehtoiset päivystäjät, jotka ovat itsekin 
vanhempia.

Vanhempainpuhelimessa, nettikirjepalvelussa ja 
chatissa vastattiin vuoden aikana lähes 1 400 yhtey-
denottoon. Ne lisääntyivät edellisestä vuodesta 25 
prosenttia. Chattiin otettiin yhteyttä 290 kertaa.

Tavallisimpia yhteydenottojen aiheita olivat lasten 
kehitysvaiheisiin, kuten uhma- tai murrosikään, liitty-
vät haasteet sekä perheiden arkea kuormittavat tilan-
teet. Esimerkiksi uusperheen arki, perheen suhteet 
isovanhempiin, lasten kaverisuhteet sekä läheisten 
mielenterveyteen liittyvät huolet puhututtivat monia 
yhteydenottajia. 

Vanhemmat kiittivät päivystäjiä kiireettömästä 
kuulluksi tulemisesta. Chat sai paljon kehuja siitä, 
että yhteyttä voi ottaa ajasta ja paikasta riippumatta, 
joten keskustelu on helppo aloittaa. Moni avautuikin 
lapseensa liittyvästä huolestaan chatissa ensimmäis-
tä kertaa. 

Vanhempainpuhelimen päivystystoiminta laajeni 
Ouluun, jossa toimii entuudestaan Lasten ja nuorten 
puhelimen päivystys. Vanhempainpuhelimeen koulu-
tettiin päivystäjiä Helsingissä ja Oulussa järjestetyllä 
peruskurssilla. Päivystäjinä toimi kaikkiaan 64 henki-
löä.  

Mediataitojen vahvistamista 
Media on osa lasten kasvuympäristöä pienestä pi-
täen. Median käyttö ja mediasisällöt herättävät per-
heissä keskustelua ja vanhemmat kaipaavat tukea 
mediakasvatukseen.  

MLL on mukana EU:n Safer Internet -ohjelmassa, 
joka edistää lapsille turvallista mediaympäristöä.  Oh-
jelmalla on Suomessa oma keskus, Finnish Safer In-
ternet Centre. MLL:n Lasten ja nuorten puhelin sekä 
Vanhempainpuhelin toteuttavat ohjelman Helpline- 
toimintaa tarjoamalla tukea ja apua mediaan liittyvis-
sä asioissa. 

MLL:n kouluttajat olivat mukana 260 mediakasva-
tustilaisuudessa ja tavoittivat kouluissa ja vanhempai-
niloissa lähes 17 000 lasta ja nuorta ja 6 000 huol-
tajaa tai ammattikasvattajaa. MLL oli mukana myös 
Mediataitoviikon kampanjassa.

Vuonna 2016 MLL:n mediakasvatustyössä syven-
nyttiin pienten lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
tukemiseen ja koottiin varhaiskasvattajien kehittä-
misverkosto. Pienten lasten mediakasvatuksen tueksi 
julkaistiin Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tun-
ne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -materi-
aali, joka on ensimmäisiä uusien varhaiskasvatuksen 
sekä esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
pohjalta tuotettuja mediakasvatusmateriaaleja Suo-
messa. Opas tukee varhaiskasvattajia ja työyhteisöjä 
suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lapsi-
lähtöistä mediakasvatusta.

www.mll.fi/vanhempainnetti
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Moni vanhemmista ilman tukiverkkoa  
MLL kerää säännöllisesti tietoa vanhempien koke-
muksista ja toiveista. Mitä kuuluu, vanhempi? -verk-
kokysely selvitti kokemuksia arjen voimavaroista, 
kuormittavista tekijöistä sekä tuen tarpeesta. Kyse-
lyyn vastasi 1 035 vanhempaa. 

Kyselyn perusteella pienten lasten vanhemmat kai-
paavat enemmän parisuhdeaikaa, omia harrastuksia 
ja ystävien seuraa. He toivovat apua kotitöihin ja pi-
dempiä yöunia.  Moni kertoi vertaistuen tärkeydestä. 
Myös koululaisten vanhemmat kaipaavat kohtaamis-
paikkoja, joissa voisi keskustella muiden vanhempien 
kanssa.  Avun pyytäminen on usein vaikeaa, joten 
eniten arvostetaan apua, jota ei tarvitse pyytää. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vanhemmuuden tu-
kea edelleen kehitettäessä. 

Tukea kotoutumiseen
MLL toteutti työ- ja elinkeinoministeriön avustuksel-
la Lapsiperheiden kotoutumisen tuki -hankkeen, joka 
koulutti 223 vapaaehtoista pakolaistaustaisten lapsi-
perheiden tukihenkilöiksi. Koulutukset pohjautuivat 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille- ja perhekummitoi-
mintaan. Uudet vapaaehtoiset pääsivät heti työhön: 
heidän ja turvapaikanhakijoina maahan tulleiden 
vanhempien välisiä tukisuhteita on solmittu jo 150. 
Hankkeesta vastasivat Kainuun, Kymen, Pohjanmaan, 
Pohjois-Pohjanmaan Uudenmaan ja Varsinais-Suo-
men piirit.

Parasta on apu, 
jota ei tarvitse 
pyytää
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Lasten ja nuorten 
osallisuus ja tuki
MLL:n nuorisotyössä painot-
tuu lasten ja nuorten oman 
aktiivisuuden vahvistaminen 
ja sosiaalisten taitojen tukemi-
nen. Lasten ja nuorten puhelin 
päivystää vuoden jokaisena 
päivänä, kiireettä ja luottamuk-
sellisesti. 

Tukioppilaat ja koulurauha 
MLL koordinoi ja kehittää kouluissa vapaaehtoistoi-
mintaa, joka tukee oppilaiden osallisuutta ja vah-
vistaa yhteishenkeä. Alakouluissa vapaaehtoisia 
oppilaita kutsutaan kummioppilaiksi, yläkouluissa tu-
kioppilaiksi ja toisella asteella tutoreiksi. Vapaaehtoi-
sia on lähes jokaisessa peruskoulussa.  

Tukioppilaat tutustuttavat 7.-luokkalaiset kouluun 
ja toisiinsa, pitävät nuoremmille oppilaille valistus-
tunteja päihteistä, kiusaamisesta ja kaveritaidoista 
ja järjestävät koko koululle välituntitapahtumia sekä 
muuta yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.  Tukioppi-
laita ja heidän ohjaajiaan on koulutettu myös myön-
teisen nettikulttuurin edistämiseen kouluissa. 

MLL:n yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä ja katta-
vaa. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana järjestettiin 740 
koulutusta, tapaamista, kouluvierailua ja vanhempai-
niltaa, joihin osallistui yhteensä 31 000 lasta ja nuorta 

ja 12 000 aikuista. Kouluyhteistyön tueksi on otettu 
käyttöön tietojärjestelmä, joka helpottaa yhteydenpi-
toa sekä työn suunnittelua ja raportointia. 

Vuorovaikutusta tukioppilaiden kanssa on tiivis-
tetty ottamalla käyttöön uusia sähköisiä työkaluja. 
WhatsApp-uutiskirje tavoittaa koulujen yhteystukiop-
pilaat, verkkotehtävät helpottavat tukioppilaiden kou-
lutusta ja koulukohtaiset mobiilikyselyt kokoavat tie-
toa oppilaiden kokemuksista. 

Koulurauha julistettiin Seinäjoella 23.8. teemalla 
”Jokainen on arvokas”. Tapahtumaan osallistui 5 500 
koululaista ja tilaisuutta seurattiin monissa kouluissa 
live-lähetyksenä. Nuorten suunnittelemassa tapah-
tumassa pääesiintyjiä olivat Benjamin ja Duudsonit. 
Koulurauhan pilottikoulut Pohjanmaalla laativat muil-
le kouluille koko vuoden kattavan toimintasuunnitel-
man sekä Koulurauha-toimintaoppaan. Alueellisessa 
työryhmässä oli mukana seitsemän koulua, nuoriso-
toimi, seurakunta, Suomen Punainen Risti ja poliisi. 
Koulurauha-verkosto synnyttää uutta alueellista yh-
teistyötä, ja nuorten oma toiminta koulurauhan puo-
lesta on näkynyt monella tavoin myös mediassa.

 Tukioppilastoiminta
• lähes jokaisessa peruskoulussa
• 11 000 tukioppilasta
• 800 ohjaajaa
• 45 MLL:n kouluttajaa ja työntekijää 

www.koulurauha.fi

www.koulurauha.fi
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Suomen Mielenterveysseuran, Mielenterveyden kes-
kusliiton ja MLL:n yhteisessä Sekasin-kampanjassa, 
jonka aikana järjestettiin viikon mittainen 24/7-chat-
palvelu. MLL:n vapaaehtoiset kuuntelivat ja tukivat 
tuhansia mielenterveysongelmiinsa apua etsiviä nuo-
ria. Suuri osa keskusteluista käytiin iltayöstä. 

 Lasten ja nuorten puhelin 
p. 116 111
ma–pe 14–20
la–su 17–20

Nettikirjepalvelu ja chat
www.mll.fi/nuortennetti

Vastauskirje oli parasta, 
mitä minulle oli tapahtunut 
vähään aikaan. 

Lasten ja nuorten puhelimen 
vuosiraportti 2016

Lasten ja nuorten puhelin 
Lasten ja nuorten puhelin on valtakunnallinen, mak-
suton, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava 
puhelin. Vuonna 2016 vapaaehtoiset päivystäjät vas-
tasivat yhteensä yli 26 000 yhteydenottoon. Niistä 
puheluja oli reilut 22 000, nettikirjeitä lähes 1 800 ja 
chat-keskusteluja noin 2 000. Keskustelut olivat entis-
tä pidempiä, ja palvelu sai kiitosta siitä, että päivystä-
jällä oli kykyä ja aikaa kuunnella. 

Yleisimmät keskustelunaiheet liittyivät fyysiseen ja 
seksuaaliseen kehitykseen, yksinäisyyden kokemuk-
siin, vaikeuksiin vertaissuhteissa sekä mielenterveys- 
huoliin. Myös kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö ovat 
Lasten ja nuorten puhelimessa tavallisia puheenai-
heita. Palveluun ottivat yhteyttä hyvin eri-ikäiset, eri 
puolilla maata asuvat tytöt ja pojat sekä muun suku-
puolisiksi itsensä nimenneet lapset ja nuoret. 

Lasten ja nuorten puhelimessa on koottu tietoa 
myös lasten kohtaamisista ammattilaisten kanssa. 
Läheskään aina lapset eivät tiedä, mitä eri ammatti-
laiset tekevät, ja mitkä asiat ovat luottamuksellisia. 
Työntekijöiden vaihtuvuus ja kiireen tuntu ovat usein 
esteenä luottamuksellisen suhteen rakentumiselle, 
eikä lapsi tai nuori välttämättä saa kerrottua suurim-
pia huoliaan. Lapsilla ja nuorille on usein myös käsi-
tys, että palvelut on tarkoitettu vain niille, joilla on 
hyvin isoja ongelmia. 

Kohtaamisten parantamiseksi MLL ja lapsiasiaval-
tuutetun toimisto tuottivat yhdessä Lapsiystävällisen 
kohtaamisen tarkistuslistan, joka on tarkoitettu tueksi 
kaikille työssään lapsia ja nuoria tapaaville ammatti-
laisille. MLL jatkoi myös Opetushallituksen rahoitta-
maa, oppilashuoltohenkilöstölle suunnattua kou-
lutusta lapsilähtöisestä kohtaamisesta. Koulutuksia 
järjestettiin Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Lasten ja nuorten tarve keskustella luotettavan ja 
kuuntelevan aikuisen kanssa on joka vuosi suuri, eikä 
Lasten ja nuorten puhelin pysty vastaamaan lähes-
kään kaikkiin yhteydenottoihin. Tarve kynnyksettö-
män tuen laajentamiseen tuli näkyviin myös Ylen, 

Oon niin iloinen, että 
tulin tänne juttelemaan. 
Mun olo helpotti niiiin 
paljon.

Tiiätkö mitä. Sä oot 
tosi kiva.

www.mll.fi/nuortennetti
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Kiireetön kohtaaminen on ilo myös 
päivystäjälle  
Johanna on jo viiden vuoden ajan kuunnellut Lasten 
ja nuorten puhelimen vapaaehtoisena päivystäjänä 
7–21-vuotiaiden huolia, murheita ja ilonaiheita. Leh-
ti-ilmoituksen perusteella päivystäjäksi päätynyt kol-
mikymppinen Johanna koki puhelinauttamisen haas-
teeksi, johon hän halusi tarttua mietittyään pitkään 
eri vaihtoehtoja vapaaehtoistyölle. Toinen painava 
syy oli mahdollisuus päästä mukaan lasten ja nuorten 
maailmaan.

Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömänä. Johan-
na arvelee, että juuri anonyymiyden vuoksi Lasten ja 
nuorten puhelimeen soittavat ja chattaavat nuoret 
ovat todella avoimia ja aitoja keskustelijoita. 

– Olen etuoikeutettu, kun pääsen kuulemaan lasten 
ja nuorten tarinoita. He ovat aivan mahtavia tyyppe-
jä, ja saan itsekin heiltä paljon. Olen oppinut heiltä 
sellaista avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta, jota 
en olisi saanut muualta, Johanna kertoo. 

Lasten ja nuorten puhelin tarjoaa vapaaehtoisille 
vastapainoa työelämälle. Johanna kuvaileekin päivys-
tämistä parhaaksi keinoksi päästä irti arkiasioista, sil-
lä samalla ei voi miettiä muuta.

– Kiireettömyys on tänä päivänä harvinaista. Töis-
säkin on minuuttiaikataulu. Sen vuoksi on hienoa, 
että Lasten ja nuorten puhelimessa voi ilman aikatau-
lupaineita kohdata lapset ja nuoret. Kiireettömyys on 
hieno asia soittajille, mutta myös meille päivystäjäl-
le. Puhelu nuoren kanssa voi kestää koko vuoron ajan, 
hän kuvailee. 

Hän kehuu myös päivystäjien ryhmähenkeä ja päi-
vystysohjaajien tarjoamaa tukea. Kaikissa päivys-
tysvuoroissa on aina ammattilainen vapaaehtoisten 
apuna. 

– Omalla kohdallani Lasten ja nuorten puhelin on 
hieno ja pysyvä osa elämääni, ja aion jatkaa vielä pit-
kään. On mahtava tietää, että jos elämäntilanteen 
vuoksi joutuu pitämään taukoa, niin saan aina tulla 
takaisin. 

”Lasten ja 
nuorten puhelin 
päivystää joka 
päivä
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Kehitysyhteistyötä Malawissa
MLL toimii pääsääntöisesti Suomessa. Kehitysyh-
teistyöllä Malawissa on kuitenkin pitkät perinteet ja 
työtä on jatkettu yhteistyössä Väestöliiton kanssa. 
Vuosina 2013–15 MLL ja Väestöliitto toteuttivat ulko-
ministeriön avustuksella sekä MLL:n jäsenten vapaa-
ehtoisten kehitysyhteistyömaksujen tuotolla hank-
keen, joka edisti lasten oikeuksia, erityisesti tyttöjen 
koulunkäyntiä. Paikallisena yhteistyökumppanina oli 
nuorisojärjestö Youth Empowerment and Civic Educa-
tion (YECE). 

Vuonna 2016 ulkoministeriön tuki jäi pois, mutta 
yhteistyö jatkui YECE:n kanssa MLL:n jäseniltä kerät-
tyjen vapaaehtoisten kehitysyhteistyömaksujen tuo-
tolla. YECE vahvisti koulujen tukioppilastoimintaa ja 
kiusaamisen vastaista työtä ja toteutti seksuaaliter-
veyttä edistäviä keskusteluryhmiä tytöille ja pojille. 

Kansainvälistä kumppanuutta 
kiusaamisen ehkäisyssä
MLL suunnittelee kouluille kiusaamisen vastaisia toi-
mintamalleja ja kokoaa ja jakaa koulujen omia hyviä 
käytäntöjä, mikä on auttanut monia kouluja kehit-
tämään toimintaansa kiusaamisen ehkäisemiseksi. 
2016 koulujen tueksi julkaistiin uusi Oppilaiden osalli-
suus ja kiusaamisen ehkäisy -aineisto. 

MLL:n koordinoima kaksivuotinen Youth Participa-
tion in Bullying Prevention -hanke edisti koulun hen-
kilökunnan, oppilaiden ja vanhempien yhteistyötä ja 
kiinnitti huomiota erityisesti nuorten omaan toimin-
taan kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä netissä ta-
pahtuvaan kiusaamiseen. Hanke toteutettiin EU-ra-
hoituksella yhteistyössä Viron, Unkarin ja Ruotsin 
kumppanuusjärjestöjen kanssa.  

Kumppanimaissa tehtiin tiivistä yhteistyötä 13 pi-
lottikoulun kanssa. Kouluissa selvitettiin vuorovaiku-
tussuhteita, kiusaamista ja opettajien ja oppilaiden 
toimintaa kiusaamistilanteissa. Jokaiselle koululle laa-
dittiin oma toimintasuunnitelma kiusaamisen vastai-
sen työn kehittämiseksi. 

Suomen pilottikouluissa tukioppilaat saivat koulu-
tusta muun muassa vuorovaikutustaitoihin ja opetta-
jat oppilaiden vertaissuhteiden vahvistamiseen niin 
koulussa kuin mediaympäristössä. Vanhemmille jär-
jestettiin vanhempainiltoja lasten sosiaalisista suh-
teista mediassa. Oppilaille tuotiin tietoa erityisesti 
pienten ystävällisten eleiden ja tekojen merkityksestä 
ja siitä, miten jokainen voi omalla toiminnallaan vai-
kuttaa koulun hyvään ilmapiiriin. 

Hanke tuotti koulujen käyttöön muun muassa Po-
wer of peer – bullying prevention in the digital age 
-oppaan ja huipentui Helsingissä marraskuussa järjes-
tettyyn kansainväliseen konferenssiin, joka kokosi yli 
200 osallistujaa useasta eri maasta.
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Sain edustaa Suomen nuoria 
Minut valittiin edustamaan Suomen nuoria nettitur-
vallisuutta käsittelevään Safer Internet Forum- sekä 
European Youth Panel -tapahtumiin Luxemburgissa.

Olin matkasta todella tohkeissani, mutta myös jän-
nittynyt. Sain kuitenkin heti alkuun toisilta osallistujil-
ta kehuja kielitaidostani, minkä jälkeen en epäröinyt 
ilmaista ajatuksiani.

Tilaisuudet pidettiin eräässä paikallisessa koulussa. 
Tutustuimme luokkaan, jossa oppilaat saavat vapaas-
ti välitunneilla ja koulun jälkeen kehitellä robotteja ja 
omia tietokonepelejä. Mekin pääsimme kokeilemaan. 
Opettaja kertoi, että jos nuorilla on idea ja suunni-
telma, koulu hankkii sen toteuttamiseen materiaalit. 
Idea voisi toimia myös Suomessa!

Itse paneelissa keskustelimme ryhmissä, millaista 
arki on 20 vuoden kuluttua, miten nettikiusaamista ja 
seksuaalista häirintää voi ehkäistä ja kuinka sosiaali-
sen median tukikeskus toimii.

Monen mielestä tulevaisuudessa ei käydä koulussa, 
vaan homma toimii esimerkiksi web-kameran kautta. 
Suomen koulujen nähtiin olevan jo pitkällä, kun ker-
roin, että oppilaat, jotka eivät pysty olemaan koulun 
tiloissa, voivat osallistua opetukseen FaceTimen väli-
tyksellä. 

Safer Internet Forum -päivään kuului puheita, esi-
telmiä ja paneeleita, joissa pohdittiin muun muassa, 
helpottaako vai vaikeuttaako teknologia lasten seksu-
aalista hyväksikäyttöä. 

Matka ylitti odotukseni täysin! Sain paljon uutta 
tietoa internetistä, mitä voi hyödyntää vapaehtois-
työssäni MLL:n verkk@rina eli verkkotukioppilaana. 
Tapasin myös uskomattoman mukavia ihmisiä, joihin 
olen yhteydessä vielä pitkään. Kiitän MLL:oa ja fooru-
min järjestäjiä, kun lähettivät minut matkalle.

Yasmin Najjar 

Nuorisotyötä yhdistyksissä ja verkossa 
MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät nuorille miele-
kästä tekemistä ja tarjoavat mahdollisuuksia toimia 
vapaaehtoisena esimerkiksi tapahtumissa tai kerhon 
apuohjaajana. Enemmistö yhdistyksistä tekee yhteis-
työtä koulujen tukioppilastoiminnan kanssa. Viime 
vuosina yhdistyksissä on vahvistunut kiinnostus myös 
muuhun nuorisotoimintaan sekä vanhempien tukeen. 
Yhdistysten ohjaamia toimintamuotoja ovat verkko-
tukioppilaat eli Verkk@rit, Kaveriviikko sekä Itse tehty 
-toimintarahan jakaminen tukioppilaiden ja muiden 
nuorten yhteisöllisyyttä tukeviin projekteihin.  

Nuorten tavoittaminen ja tukeminen netin ja so-
siaalisen median kautta samoin kuin Nuortennetin 
uudistaminen ovat kehittämiskohteita, joita työste-
tään ja toteutetaan nuorten kanssa. Verkk@rit ovat 
järjestäneet ryhmächat-iltoja virtuaalimaailma Hab-
bossa ja vastanneet vanhempien kysymyksiin Van-
hempainnetissä. Entisiä verkkotukioppilaita on rekry-
toitu mentoreiksi. 

”
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Vapaaehtoistoiminta

MLL:n vapaaehtoiset tekevät 
vuosittain yli 800 000 talkoo-
tuntia lasten ja perheiden hy-
väksi. Ammattilaisten ohjaama 
vapaaehtoistyö ja perheiden 
keskinäinen tuki ovat kunnissa 
eri puolilla Suomea iso voima-
vara. Kumppanuutta MLL:n 
kanssa arvostetaan.  
Vapaaehtoistyö edellyttää jat-
kuvaa ohjausta, koulutusta ja 
uusiutumista. Viimeisimpänä 
paikkansa ovat vakiinnuttaneet 
Terhokerhot. 

Kaikenikäisten kohtaamispaikka 
Kolmivuotisella Koko Suomi leikkii -suurhankkeella oli 
kaksi tavoitetta: innostaa kaikenikäisiä ihmisiä leikki-
mään ja perustaa jokaiseen kuntaan Terhokerho. 

Terhokerho on maksuton ja kaikille avoin koh-
taamispaikka, jossa eri-ikäiset ihmiset voivat viet-

tää kiireetöntä aikaa yhdessä. Vuoden 2016 loppuun 
mennessä Terhokerho oli saavuttanut kaikki Suomen 
kunnat. 

Hankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto ja se 
toteutettiin yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa. 
Kolmen vuoden aikana hankkeeseen palkatut leikki-
lähetit perustivat yhdessä MLL:n yhdistysten ja SPR:n 
osastojen vapaaehtoisten kanssa yhteensä 321 Terho-
kerhoa ja järjestivät 46 kunnassa Terhokerho-tapah-
tuman. Terhokerhoihin osallistuttiin yli 86 000 kertaa. 

Terhokerhot vahvistavat sukupolvien välistä yhteyt-
tä ja vähentävät yksinäisyyttä. Eri-ikäisten yhteiselle 
toiminnalle on ollut selkeästi tarve, joten Terhokerhot 
ovat vakiinnuttaneet nopeasti paikkansa osana MLL:n 
toimintaa. Toiminnassa oli ainutlaatuista, että se on-
nistui tavoittamaan yhtä paljon aikuisia ja lapsia. 

Terhokerho tarjosi myös uudenlaisia tehtäviä ja 
houkutti mukaan uusia vapaaehtoisia. Terhoker-
ho-verkoston edelleen ylläpitämiseksi ja kehittämisek-
si on koulutettu yli 150 vapaaehtoista leikkilähettiä.

Koko Suomi leikkii -hanke huipentui 13.10. järjes-
tettyyn Leikkipäivä-tapahtumaan Helsingin Narink-
katorilla. Tilaisuuteen osallistui noin 3 000 leikkijää. 
Samana päivänä järjestettiin hankkeen päätössemi-
naari, jossa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja 
leikistä ja oppimisen ilosta ja pohdittiin, miksi leikki 
on tärkeää kaikenikäisille ja miksi lapsuuteen kannat-
taa investoida. 

Myös Leikkipäivä jatkuu tulevina vuosina sekä mo-
nenlaisina tapahtumina että eri toimijoita yhteen ko-
koavana leikkiä edistävänä ohjelmana. 
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Yhteistä iloa 
Tutkimusten mukaan lapsen mielen voimavaroihin 
vaikuttavat ennen kaikkea leikki, jaettu ilo ja sukupol-
via yhdistävät ihmissuhteet. Kiireisen arjen keskellä 
lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa, kii-
reetöntä puuhailua sekä aikaa jutella ja tulla kuul- 
luksi.

Terhokerhoon ovat tervetulleita kaikki, oli sitten 
vanha tai nuori tai jotain siltä väliltä. Sinne voi tulla 
yksin tai yhdessä oman lapsen, lapsenlapsen, kum-
milapsen tai vaikka ystävän kanssa. Kerhoon voi tulla 
kerran tai säännöllisesti, eikä se maksa mitään. 

Terhokerhoissa leikitään, askarrellaan, tarinoidaan, 
tehdään retkiä tai ollaan vaan sen mukaan, mitä 
osallistujat ovat yhdessä suunnitelleet. Eikä aina tar-
vitse leikkiä, iloa voi kokea myös seuraamalla muiden 
touhuja. 

Terhokerhoissa lapsille on tarjolla aikuisten jakama-
tonta huomiota, sillä jokaista lasta kohden on muka-
na ollut yksi aikuinen. 

Terhokerhojen osallistujille tehdyn kyselyn mukaan 
lasten mielestä Terhokerhoissa parasta ovat kaverit, 
aikuisten läsnäolo ja se, että aikuisetkin leikkivät. Ai-
kuiset puolestaan kokivat tärkeimmäksi, että he saa-
vat seurata lasten puuhia sekä tuntea itsensä tarpeel-
lisiksi. Myös eri ikäisten seura koettiin tärkeäksi. 

Hankkeen keskeinen kokemus on ollut, että yhdessä 
leikkiminen tuottaa iloa. Paras lahja, jonka aikuinen 
voi lapselle antaa, on yhteinen aika. Antaessamme ai-
kaa toisille, saamme itsekin. 

”

Terhokerhokysely 2016

Vanhukset, työikäiset ja lapset 
ovat yleensä omissa ryhmissään. 
Mukavaa, että on kerho, johon 
voivat tulla kaikenikäiset, sillä 
yhteistä jaettavaa löytyy iästä 
välittämättä.

Oli ihanaa nähdä, kuinka 
isolla miehellä oli hauskaa 
leikkiessään lasten leikkejä.

Haluan leikkiä ja kehittää 
lasten mielikuvitusta yhdessä 
touhutessa. Samalla saan 
uusia ystäviä kerhoiltaa 
suunnitellessa.

www.terhokerho.fi   
www.leikkipäivä.fi

www.terhokerho.fi
www.leikkipäivä.fi
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Tukea paikalliselle työlle 
MLL:ssa on 556 paikallisyhdistystä, joiden aktiiviset 
vapaaehtoiset eri puolilla Suomea toteuttavat itsenäi-
sesti erilaisia vertaisryhmiä, kerhoja, perhekahviloita 
ja tapahtumia. Jotta yhdistyksen olisi helppo toimia, 
tarvitaan yhteisiä malleja, neuvoja ja koulutusta, jota 
sekä piirit että keskusjärjestö järjestävät. 

Keskusjärjestö tukee paikallisyhdistysten ja piirien 
työtä paitsi kouluttamalla, myös ylläpitämällä jäsen-, 
luottamus- ja vastuuhenkilörekistereitä ja antamal-
la neuvoja yhdistyshallintoon ja talouteen liittyvissä 
asioissa. Tärkein työväline on Yhdistysnetti-sivusto, 
johon on koottu vapaaehtoistoiminnassa tarvittavaa 
tietoa sekä työkaluja muun muassa tiedottamiseen ja 
raportointiin. 

MLL:n vapaaehtoistoiminnan yhtenäisyyttä var-
mistaa kolmen vuoden välein toteutettava Vapaaeh-
toistoiminnan johtamiskoulutus, joka järjestettiin jo 
neljännen kerran. Koulutuksella rakennetaan hyvää 
yhteistä johtamistapaa sekä vahvistetaan paikallisyh-
distysten, piirien ja keskusjärjestön keskinäistä vuoro-
vaikutusta ja järjestön elinvoimaisuutta. Kolmen opin-
topisteen laajuisen koulutuksen suoritti yhteensä 84 
yhdistyksen puheen- tai varapuheenjohtajaa. Koulu-
tus järjestettiin Opintokeskus Siviksen tuella.  
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Aktiivista perhekeskuskumppanuutta 
Perhekeskus kokoaa yhteen kunnan ja järjestöjen 
lapsiperheille suuntaamat palvelut. MLL on aktiivi-
nen perhekeskuskumppani, joka kouluttaa ja ohjaa 
vapaaehtoisia ja järjestää laadukasta toimintaa, joka 
lisää perheiden kohtaamisia ja vertaistukea ja on tär-
keä osa ennaltaehkäisevää työtä. MLL toimii tiiviis-
sä yhteistyössä muiden järjestöjen ja kunnan kanssa. 
Liiton vapaaehtoistoiminta vahvistaa perheiden omia 
voimavaroja ja hyvinvointia ja vähentää siten kunnan 
kustannuksia. 

MLL:n yhdistykset ylläpitävät muun muassa per-
hekahviloita ja kerhoja ja ohjaavat kylämummeja ja 
-vaareja. Perhekahvilat ovat tärkeitä kohtaamispaik-
koja varsinkin pienten lasten vanhemmille ja MLL:n 

 Piirit vuonna 2016
•  MLL:n alueellisesta työstä vastaa 10 piiriä.
•  528 yhdistysten vapaaehtoisille ja luottamushen- 
 kilöille suunnattua koulutustapahtumaa ja vertais- 
 tapaamista. 
•  180 kaikille avointa tapahtumaa sekä MLL:n esitte- 
 lytilaisuutta.
•  lähes 30 000 tuntia perhe- ja muita ammatillisia  
 palveluja. 
•  Piirit vastaavat alueellisesta vaikuttamistyöstä ja  
 olivat edustettuina 188 alueellisessa työ- tai oh- 
 jausryhmässä.

Jäsenet arvostavat työtä lasten hyväksi 
MLL:n yhdistyksissä oli vuoden lopussa 87 000 jäsen-
tä. Jäsenille tehdyn kyselyn mukaan tärkein syy liittyä 
jäseneksi on, että liitto tarjoaa harrastusmahdolli-
suuksia ja mielenkiintoisia tapahtumia, kuten kerho-
ja, muskareita, perhekahviloita ja retkiä. Oman lapsen 
syntymä tai että perheessä on lapsia, oli 18 prosen-
tille syy liittyä jäseneksi. Lähes yhtä moni on liittynyt 
MLL:oon siksi, että halusi tukea liiton tekemää tär-
keää työtä.
Halu tukea MLL:n työtä saa 34 prosenttia jäsenistä 
pysymään edelleen liiton jäsenenä. Reilu neljännes 
pysyy jäsenenä MLL:n tarjoamien harrastusten ja ta-

 Paikallisyhdistykset 2016
•   556 yhdistystä eri puolilla maata.
•   13 000 vapaaehtoista.
•   noin 400 000 tuntia vapaaehtoistyötä. 
•   13 400 perhekahvilakokoontumista.
•   306 400 käyntiä perhekahviloissa.
•   Yhdistykset ylläpitivät 30 perhekeskusta päiväkotia  
 ja tai avointa päiväkotia.

Parasta on kerhot, 
esimerkiksi muskari ja 
naperojumppa.

Jäsenkysely 2016

pahtumien vuoksi. Jäsenyyteen oltiin erittäin tyyty-
väisiä. 80 prosenttia vastanneista antoi jäsenyydestä 
vähintään kouluarvosanan kahdeksan, viidennes täy-
den kympin. 

22 prosenttia vastanneista piti satunnaisena tal-
koolaisena toimimista kiinnostavimpana vapaaeh-
toistehtävänä. Yhdistyksen hallituksessa työskentely 
kiinnosti 14 prosenttia ja lähes joka kymmenettä tu-
kihenkilönä, esimerkiksi perhekummina tai maahan-
muuttajaäidin ystävänä, toimiminen. 
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Koulutusta kuntien työntekijöille 
MLL on kehittänyt ammattilaisille suunnatun mentali-
saatio-teoriaan perustuvan perheryhmämallin. Uutta 
perheryhmämallia on levitetty kuntiin ja järjestöihin 
järjestämällä ohjaajatapaamisia ja koulutusta. 

Vuonna 2016 huomio kiinnitettiin erityistä tukea 
tarvitseviin lapsiperheisiin. Koulutuksiin Helsingissä, 
Kuopiossa ja Tampereella osallistui yhteensä 122 lap-
siperheitä kohtaavaa työntekijää. Vauvaperheiden- ja 
pienten lasten vanhempien ryhmissä tavoitettiin 220 
vanhempaa. Ammattilaiset kokivat saaneensa koulu-
tuksista rohkeutta ja taitoa käsitellä vaikeita asioita 
ryhmässä. Vanhemmat kertoivat ryhmään osallistu-
misen tarjonneen vertaistukea ja auttaneen heitä ym-
märtämään lastaan.

Lapsi mielessä ja Vahvuutta vanhemmuuteen ovat 
vauvojen ja taaperoikäisten vanhemmille kehitetyt 
niin ikään mentalisaatio-teoriaan perustuvat ryhmä-
toimintamallit. Vanhempainryhmätoimintaa lujitettiin 
kumppanuuskunnissa järjestämällä ohjaajatapaami-
sia, joihin osallistui 144 kunnan työntekijää. Lisäk-
si piirit järjestivät yhteensä viisi ohjaajakoulutusta. 
Useita vanhempainryhmiä aloitti eri puolilla Suomea.  

MLL järjesti Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy 
varhaiskasvatuksessa -seminaareja eri puolilla maa-
ta. Myös niiden sisältönä oli mentalisaatioon perus-
tuva lapsen kohtaaminen.  Seminaareihin osallistui 
yhteensä yli 400 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja 
opiskelijaa. Seminaarit järjestettiin osana Folkhälsa-
nin kanssa toteutettavaa Kompisväskan-hanketta.  

kerhoihin ovat kaikki lapset tervetulleita ilman suo-
rituspaineita ja isoja maksuja. Kylämummit ja -vaarit 
ovat ikäihmisiä, joilla on kiinnostusta viettää aikaa 
lasten seurassa. Lisäksi piirit kouluttavat ja ohjaavat 
perheiden avuksi tukihenkilöitä, kuten perhekumme-
ja ja maahanmuuttajaäitien ystäviä. 

MLL:n vapaaehtoistoiminta on ammatillisesti oh-
jattua ja laadukasta. Piirien perhekeskuskoordinaat-
torit pitävät säännöllisesti yhteyttä yhdistyksiin ja nii-
den vapaaehtoisiin ja toimivat yhteyshenkilöinä myös 
kuntiin. 

Ohjausta kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2016 pai-
nopisteinä olivat arvostava kohtaaminen ja yhteistyön 
vahvistaminen. MLL:n vapaaehtoisten ja ammattilais-
ten monikulttuurisuusosaamista kehitettiin yhteis-
työssä Varsinais-Suomen piirin Monikulttuurinen lap-
si- ja perhetoiminta -hankkeen kanssa.

Vuonna 2016 MLL:n piireillä oli perhekeskustoi-
mintaan liittyvä yhteistyösopimus 56 kunnan tai kun-
tayhtymän kanssa.  MLL tarvitsee kunnilta yhteistyön 
toteuttamiseen rahallista avustusta, tiloja toiminnan 
järjestämiseen, yhteyshenkilön sekä perheiden ohjaa-
mista MLL:n toimintaan.

MLL toteutti 2015–16 kuntakumppaneille kyselyn, 
jossa selvitettiin kuntien tyytyväisyyttä perhekeskus-
yhteistyöhön MLL:n kanssa. Vastaajat olivat pääosin 
tyytyväisiä: kouluarvosanaksi annettiin 8,6. Vastaajis-
ta 83 prosenttia suosittelisi melko tai erittäin toden-
näköisesti yhteistyötä MLL:n kanssa muille kunnille. 
76 prosenttia arvioi, että yhteistyö MLL:n kanssa on 
vakiintunutta tai hyvässä kehittämisvauhdissa. 

Kyselyn perusteella kuntien ja järjestöjen yhteis-
työn onnistumisessa keskeistä on keskinäinen yhtey-
denpito, selkeä vastuunjako sekä vapaaehtoisten ja 
ammattilaisten roolien erottaminen. 

MLL:n paikallinen  
toiminta luo osallistumisen ja 
osallisuuden mahdollisuuksia 
sekä vastaa lapsiperheiden 
tarpeisiin.

Kuntakysely 2015–16
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Sote-uudistus vaikuttamisen 
painopisteenä 
MLL:n päämääränä on lapsiystävällinen Suomi, jossa 
lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuo-
ret voivat hyvin. Vaikuttamistyön perustana on YK:n 
lapsen oikeuksien sopimus ja työ kohdistuu julkisen 
vallan: valtion, kuntien ja tulevien maakuntien pää-
töksentekoon. 

Vuonna 2016 painopisteinä olivat vaikuttaminen 
lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja sote- 
ja maakuntauudistukseen, lapsivaikutusten arvioinnin 
lisääminen julkisen vallan toiminnassa sekä varhais-
kasvatuksen maksujen korotuksen torjuminen. Myös 
lapsiperheköyhyyden ehkäiseminen oli tärkeä teema 
vaikuttamistyössä. MLL:n tavoite lapsi- ja perhepal-
velujen muutosohjelman toteuttamisesta lapsenoi-
keusperustaisesti kirjattiin ohjelman suunnitelmaan. 
Hallituksen suunnitelma varhaiskasvatuksen asiakas-
maksujen korotuksesta onnistuttiin torjumaan. 

Sote- ja maakuntauudistuksesta annettiin lausun-
toja ja kannanottoja sekä kirjoitettiin asiantunti-
ja-artikkeleita. MLL korosti sote-uudistuksen onnis-
tumisessa lasten ja nuorten palveluiden merkitystä 
sekä ehkäisevän työn ja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vaikuttavuutta. Lapsi- ja perhepalvelui-
den muutosohjelman toimeksiannosta MLL:n johtava 
asiantuntija Esa Iivonen laati yhdessä Lastensuojelun 
Keskusliiton erityisasiantuntija Kirsi Pollarin kanssa oi-
keudellisen lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin sote- 
ja maakuntauudistuksen lakikokonaisuudesta. 

Vaikuttaminen ja viestintä

MLL on yksi Suomen tunne-
tuimmista järjestöistä. Kaksi 
kolmesta suomalaisesta katsoo 
tuntevansa MLL:n toiminnan 
ja tarkoituksen ainakin jossain 
määrin. MLL:n työtä pidetään 
vaikuttavana ja kannatettava-
na. Vaikuttamistyö perustuu 
lapsen oikeuksien sopimukseen, 
joka on ollut Suomessa voimas-
sa 25 vuotta.
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Media 
varhaiskasvatuksessa
Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Media 
varhaiskasvatuksessa
Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Media 
varhaiskasvatuksessa
Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseenMedia varhaiskasvatuksessaTukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
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Lapsen oikeuksien sopimuksen voimaantulosta 
Suomessa tuli heinäkuussa 25 vuotta. MLL nosti vuo-
den aikana sopimusta ja sen merkitystä esille asian-
tuntijakirjoituksin. 

MLL tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsi-, nuori-
so- ja perhejärjestöjen ja ihmisoikeustyötä tekevien 
järjestöjen kanssa. Vuoden 2017 kuntavaaleihin val-
mistauduttiin Tavoitteena lapsiystävällinen kunta -oh-
jelmalla, minkä lisäksi MLL on mukana Lastensuojelun 
Keskusliiton koordinoimassa lapsi- ja perhejärjestöjen 
yhteisessä Anna ääni lapselle -kuntavaalikampanjassa 
sekä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin koordinoi-
massa Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu 
-kampanjassa. 

Ministeriöille annettiin useita lausuntoja ja keskus-
järjestön asiantuntijat olivat kuultavana eduskunnan 
valiokunnissa ja eri ministeriöiden ja muun keskushal-
linnon järjestämissä kuulemistilaisuuksissa. MLL kou-
lutti kuntien, valtion ja järjestöjen edustajia lapsivai-
kutusten arviointiin. 

Keskusjärjestö tuki piirijärjestöjen ja paikallisyhdis-
tysten vaikuttamistyötä järjestämällä koulutuksia ja 
tuottamalla aineistoja. MLL:n piireille ja yhdistyksille 
luotiin ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnista niiden 
omassa työssä. 

Lasten oikeudet eivät toteudu itsestään 
Lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan 25 vuotta sit-
ten. Sen jälkeen on tapahtunut monia hyviä asioita: 
lasten kuolleisuus on laskenut, kuritusväkivalta on vä-
hentynyt ja lasten kuulemista ja osallisuutta arvoste-
taan enemmän kuin ennen.

Yleinen käsitys on, että Suomessa lapsen oikeudet 
toteutuvat. 

On totta, että valtaosa lapsista voi hyvin. Hyvin-
vointi kuitenkin eriytyy. Varhaisen ja riittävän tuen 
puuttuminen on johtanut siihen, että lastensuojelun 
tarve on lisääntynyt. Lapsia on sijoitettuna kodin ul-
kopuolelle kaksi kertaa enemmän kuin 25 vuotta sit-
ten. Lapsiperheköyhyys on yleistynyt työmarkkinoiden 
muuttuessa ja perhe-etuuksien heikentyessä. Pienitu-
loisiin perheisiin kuului kuusi prosenttia lapsista vuon-
na 1991, vuonna 2015 osuus oli yhdeksän prosenttia. 

Toimeentuloedellytykset, mediaympäristö ja kulu-
tusyhteiskunta muovaavat lasten ja perheiden arkea. 
Myös yhteiskunnan päätökset resurssien jakamisesta 
vaikuttavat lasten hyvinvointiin. Päiväkoteihin, kou-
luihin ja vapaa-ajan palveluihin kohdistuvat leikkauk-
set näkyvät. Esimerkiksi koululaisten oppimistulokset 
ovat heikentyneet. 

Lasten oikeuksien toteutumista heikentää, että pää-
tösten vaikutuksia lapsiin ei arvioida, vaan niitä ohjaa 
lyhyen aikavälin talousnäkökulma. Se tulee sekä inhi-
millisesti että taloudellisesti kalliiksi. 

Lapsen oikeuksien sopimus tunnetaan entistä pa-
remmin, mutta lapsen edun periaatetta ei oteta huo-
mioon lapsia koskevassa päätöksenteossa. Vähem-
mistöryhmiin kuuluviin lapsiin, kuten vammaisiin, 
maahanmuuttaja- ja pakolaislapsiin kohdistuvaa syr-
jintää ei ole ehkäisty tehokkaasti. 

Lasten oikeudet eivät toteudu itsestään. Niitä pitää 
toteuttaa joka päivä niin perheissä, päiväkodeissa, 
kouluissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja vapaa-ajan 
palveluissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

Tavoitteena 
lapsiystävällinen 
yhteiskunta

”
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Yhteiskampanjointia ja leikin 
ilosanomaa 
 Viestinnän painopiste on yhä enemmän siirtynyt 
sähköisiin kanaviin, ja nettisivuston sekä sosiaalisen 
median merkitys on kasvanut. Liiton nettisivujen ko-
konaisuudistus käynnistettiin 2016 ja uudet, myös 
mobiilikäyttöön suunnitellut sivut otetaan käyttöön 
syksyllä 2017. www.mll.fi -sivustolla käytiin 600 000 
kertaa, Vanhempainnetissä yli 1 600 000 kertaa ja 
Nuortennetissä yli 560 000 kertaa. 

Sosiaalisen median kanavien seuranta kasvoi aktii-
visen bloggauksen ja päivittäisten sisältönostojen an-
siosta. MLL:n asiantuntijoiden kirjoittamien blogien 
sekä Twitter-nostojen pohjalta syntyi myös useita leh-
tijuttuja ja laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. 
Hyviä esimerkkejä ovat keskustelu syntyvyyden las-
kusta ja Y-sukupolven talous- ja työllisyystilanteesta. 
Facebook-tykkääjien määrä kasvoi 31 000:sta  
36 000:een ja Twitter-seuraajien 8 000:sta 10 000:een.  

MLL:n näkyvyys perustui aiempien vuosien tapaan 
ansaittuun näkyvyyteen. Mediaosumia kertyi yli 6 000.  

Omien mediakampanjoiden sijasta näkyvyyttä ovat 
rakentaneet yhteistyö mediatalojen ja muiden jär-
jestöjen kanssa. Ylen, Suomen Mielenterveysseuran 
ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa toukokuussa 
yhdessä toteutettu Sekasin-kampanja toi tehokkaas-
ti esiin nuorten mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä ja 
auttoi madaltamaan kynnystä hakea apua. 

Pelastakaa Lapset ry:n ja Demi-lehden kanssa teh-
tiin marraskuussa Uskalla kertoa -kampanja, joka 
kannusti lapsia ja nuoria kertomaan seksuaalisesta 
häirinnästä. MLL oli mukana myös Alkon Lasten seu-
rassa -ohjelmassa, jonka rahoittama perheen alkoho-
liongelmista kertovat Fragile-teatteriesitys Helsingis-
sä, Turussa, Oulussa ja Kajaanissa sai hyvin huomiota 
aluemediassa.  

Lapsemme-lehti ilmestyi neljä kertaa. Sen tarkistet-
tu levikki oli 46 687. Hyvä alku koulutielle ja Hyvä alku 
yläkouluun -kampanjat tavoittivat lähes kaikki ensi- ja 
seitsemäsluokkalaisten vanhemmat. MLL esitteli toi-

mintaansa Educa-messuilla ja järjesti Lapsi, aikuinen 
ja hyvä vuorovaikutus -seminaarin yhdessä MLL:n tut-
kimussäätiön kanssa. Viattomien lasten päivän kon-
sertti nuorten mielenterveystyön ja Lasten ja nuorten 
puhelimen hyväksi järjestettiin Helsingin lisäksi Turus-
sa ja Tampereella.  

MLL järjesti yhteistyössä SPR:n ja Ylen kanssa jo 20. 
kerran Hyvä joulumieli -keräyksen. Juhlavuoden kerä-
ystavoite oli 2,1 miljoonaa, jolla jaettiin 30 000 kap-
paletta 70 euron arvoisia lahjakortteja. 

MLL vastasi Koko Suomi leikkii -suurhankkeen vies-
tinnästä. Hanke piti pitkin vuotta esillä leikin mer-
kitystä ja eri-ikäisten yhteistä toimintaa sekä järjes-
ti lokakuussa Leikkipäivä-tapahtuman ja Koko Suomi 
leikkii -seminaarin. Tapahtumia markkinointiin useis-
sa kanavissa. Hankkeen Kaksi Taavia- ja Leikki tekee 
hyvää -videot näkyivät Ylen kanavilla ja ovat saaneet 
yli 200 000 katsojaa Youtubessa. Koko Suomi leikkii 
oli esillä myös SuomiAreenassa. 

 MLL sosiaalisessa mediassa
Facebook: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MLL 
Nuortennetti, Leikkipäivä, Hyvä Joulumieli -keräys, 
Terhokerho
Twitter: @MLL_fi, @leikkipaiva, @hyvajoulumieli 
MLL-blogi: mll.fi/blogi
YouTube: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
MLLnuortennetti
Instagram: @mll_fi, @MLL_nuortennetti, 
@hyvajoulumieli  

Some-seuraajia 
jo 46 000
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Talous ja toiminnan 
kehittäminen 

Toiminnan rahoitus 2016

RAY-avustukset 
Muut julkiset avustukset 
(EU, kunnat, valtio) 
Muut avustukset (säätiöt) 
Korvaukset ja maksutuotot 
Kohdennetut lahjoitukset 
Muut tuotot 
Jäsenmaksut 
Lasten Päivän Säätiö 
Muu varainhankinta, netto 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta, 
netto 

32 %

6 %

15 %

2 %3 %
1 %

6 %

5,5 %

22 %

7,5 %

Yleinen taloustilanne on vaikuttanut myös MLL:n 
toimintaan. Merkittävä osa rahoituksesta perustuu 
omaan varainhankintaan, ja yhteistyökumppanuuk-
silla on iso merkitys niin talouden kuin toiminnan-
kin kannalta. Muuttuvan toimintaympäristön tuomat 
haasteet ovat ohjanneet keskittymään ydintoimin-
taan ja liiton eri toimijatahojen osaamisen hyödyn-
tämiseen. Digitalisaation avulla pyritään kustan-
nussäästöihin, työn tehostamiseen sekä osaamisen 
jakamiseen. 

MLL:n keskusjärjestössä työskentelee 52 työnteki-
jää. Koko henkilöstön yhteisessä koulutuksessa pe-
rehdyttiin oppivan organisaation käytäntöihin ja tu-
tustuttiin Kuntoutussäätiön toimintaan. 

MLL:n tärkeimmät rahoitus-
lähteet olivat Raha-automaat-
tiyhdistyksen avustus, Lasten 
päivän säätiön tuotto, jäsen-
maksut ja lahjoitukset. Työtä 
ohjaa liittokokouksessa hyväk-
sytty Suunta 2024 -strategia.  
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MLL osallistui Väestöliiton Perheystävällinen työ-
paikka -hankkeen pilotointiin, joka toteutettiin eri 
henkilöstöryhmiä haastattelemalla. MLL tunnistettiin 
perheystävälliseksi työpaikaksi, mutta haastattelujen 
perusteella löydettiin myös kehitysalueita, joihin kiin-
nitetään jatkossa huomiota.  

Suunta ohjaa 
Suunta 2024 -strategian tavoitteiden mukaan 
•  MLL on helposti lähestyttävä järjestö
• MLL tavoittaa erilaisissa elämäntilanteissa olevat  
 perheet
•  MLL on vetovoimainen järjestö
•  MLL toimii lähellä lapsia, nuoria ja perheitä
•  MLL:n toimintaan osallistunut kokee, että on oppi- 
 nut uutta ja päässyt kehittämään itseään MLL:n 
 toiminnassa
•  Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus 
 toimii hyvin
•  Osallistuja tulee hyvin kohdatuksi MLL:n toimin- 
 nassa
•  MLL on vahva vaikuttaja, jolla on hyvät valtakunnal- 
 liset, alueelliset ja paikalliset yhteydet
•  MLL:n vaikuttamistyö on yhteiskunnallisesti näky- 
 vää.

Keskustoimistossa on edistetty toiminnan vaikutus-
ten arviointia ja strategian toteuttamisen tueksi on 
kehitetty yhtenäistä suunnittelu- ja seurantamallia. 
Strategian toteutumista seurataan toiminnan tun-
nuslukuja tarkastelemalla ja vahvuuksia ja kehittä-
miskohteita tunnistamalla. Seurannasta raportoidaan 
säännöllisesti liittovaltuustolle.  

Liiton yhteisillä foorumeilla on vahvistettu strate-
gista johtamista ja valmentauduttu sote- ja maakun-
tauudistukseen. Liiton eri toimialojen työntekijöille 
järjestettiin lokakuussa yhteiset Järjestöpäivät Helsin-
gissä.

Rahoitus monesta lähteestä 
Liiton toiminnan volyymi oli 10 miljoonaa euroa. 
Merkittävin rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys, 
jonka perustajajäseniin MLL kuuluu. RAY tuki liiton 
työtä 2,9 miljoonalla eurolla. RAY:n rahoitus jakau-
tuu yleisavustukseen, kohdennettuihin avustuksiin 
ja projektirahoituksiin. 65 prosenttia perhekeskus- ja 
tukioppilastoimintaan myönnetystä RAY-avustuksesta 
siirrettiin piirijärjestöille vastaaviin toimintoihin. 

Toinen merkittävä tulonlähde on Linnanmäen eli 
Lasten Päivän Säätiön tuotto. Muita ovat jäsenmak-
sut, korvaukset ja maksutuotot, kohdennetut lahjoi-
tukset, varainhankinta ja sijoitustoiminta. 

Monet yritykset ovat kokeneet MLL:n työn tärkeäk-
si ja halunneet tukea työtä pitkäjänteisesti. Piltti-tuo-
temerkki on MLL:n pitkäaikainen yhteistyökumppani 
ja tukee työtä vanhemmuuden hyväksi. Myös Lasten 
ja nuorten puhelimen ja KappAhlin yhteistyö jatkui 
vuonna 2016. Hyvä alku koulutielle -kampanjan tuki-
jana jatkoi monivuotinen kumppani S-ryhmä. Lasten 
ja nuorten puhelin sai uuden merkittävän yhteistyö-
kumppanin, kun Avainapteekit ryhtyi sen tukijaksi. 
Viattomien lasten päivän konserttikiertuetta spon-
soroivat Tradeka ja Vaasan Oy. Joulun aikaan MLL sai 
monia yrityslahjoituksia. 

MLL kiittää kaikkia tukijoitaan
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Säätiöt 

MLL:n tutkimussäätiö edistää ja tukee lapsuutta tai 
lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevaa tieteellistä 
tutkimusta ja tutkimustulosten levittämistä.

Kolmivuotiskauden 2015–17 toiminnan painopistea-
lueina ovat lasten ja kasvattajien myönteisen vuo-
rovaikutuksen lisääminen, lasten ja nuorten yksi-
näisyyden ehkäiseminen ja leikkikulttuuria koskeva 
tutkimus sekä näitä kolmea teemakokonaisuutta kos-
kevan tutkimustiedon levittäminen.

Tutkimussäätiö myönsi tutkimusapurahaa yhteensä 
68 000 euroa kuudelle väitöstutkimuksen tekijälle. 
Säätiö järjesti yhdessä MLL:n kanssa ”Lapsi, aikuinen 
ja hyvä vuorovaikutus” -seminaarin.

MLL:n tutkimussäätiö edistää 
lapsiin liittyvää tutkimusta, Las-
ten ja Nuorten Kuntoutussäätiö 
mahdollisuuksia tasavertaiseen 
elämään. 

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö edistää sai-
raiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisis-
sa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän per-
heidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen 
elämään. Säätiö tuottaa ja kehittää kuntoutuspalve-
luja lapsiperheille. Palveluja ostavat Kela, kunnat ja 
vakuutusyhtiöt. 

Säätiö tarjosi laitos- ja avomuotoisia palveluja Pai-
mion sairaalan tiloissa. Vuonna 2016 palveluja käytti 
566 perhettä ja kuntoutusvuorokausia kertyi 18 747. 
Kuntoutuksessa oli viikoittain keskimäärin 21 perhet-
tä. Lisäksi järjestettiin alan ammattilaisille koulutusta 
ja työnohjausta. Säätiössä työskenteli keskimäärin 94 
ammattilaista.

Alan ammattilaisille ja kuntoutuksessa oleville las-
ten vanhemmille suunnatussa Paimio-akatemiassa 
nostettiin esiin ajankohtaisia tutkimuksellisia tee-
moja. RAY-rahoitteinen Isät ja pojat puussa - seikkai-
lutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille 
-projekti jatkui. Kelan rahoittama Yhteys kotiin - kun-
toutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla -pro-
jekti käynnistyi. Kehittämisyhteistyötä jatkettiin Kelan 
ja muiden hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien ta-
hojen, järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa.
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Tuloslaskelma (1 000 €) 
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     Konserni      Emo    
   1.1.–31.12.2016  1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2016   1.1.–31.12.2015 
     
Varsinainen toiminta      
Tuotot    
 Avustukset 3 973 4 144 3 820  4 061 
 Korvaukset 5 990 6 383 84  68 
 Maksutuotot 175 439 137  394 
 Muut tuotot 392 433 332  287 
   10 530 11 399 4 373  4 810 
       
Kulut      
 Henkilöstökulut -6 758 -6 909 -2 679  -2 779 
 Poistot -401 -377 -194  -185 
 Toimintakulut -6 948 -7 141 -5 021  -5 087 
   -14 107 -14 427 -7 894  -8 051 
       
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -3 577 -3 028 -3 521  -3 241 
      
Varainhankinta       
 Tuotot 3 289 2 234 3 179  2 212 
 Kulut -115 -196 -98  -196 
   3 174 2 038 3 081  2016 
       
Tuotto-/kulujäämä -403 -990 -440  -1 225 
       
Sijoitus-ja rahoitustoiminta      
 Tuotot 1 514 1 667 1 408  1 561 
 Kulut -564 -553 -531  -521 
   950 1 114 877  1 040 
       
Tuotto-/kulujäämä 547 124 437  -185 
    
Yleisavustukset 997 997 997  997 
      
Investointiavustukset      
 Ray:n investointiavustus 12 99 12  99 
 Siirto hankintamenon vähennykseksi -12 -99 -12  -99 

Siirto säätiöiden pääomiin -111 -310 0  0 
  
Tilikauden yli-/alijäämä 1 433 811 1 434  812 
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       Konserni     Emo   
  1.1.-31.12.2016  1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2016  1.1.-31.12.2015 
     
Vaikuttaminen ja viestintä     
 Tuotot 233 458 233 458 
 Kulut -1 946 -1 894 -1 857 -1 798 
 Kulujäämä -1 713 -1 436 -1 624 -1 340 
     
Vapaaehtoistoiminta ja järjestötyö     
 Tuotot 2 964 3 059 2 964 3 059 
 Kulut -3 534 -3 736 -3 534 -3 736 
 Kulujäämä -570 -677 -570 -677 
     
Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki     
 Tuotot 7 263 7 781 1 105 1 192 
 Kulut -7 507 -7 741 -1 382 -1 461 
 Kulujäämä -244 40 -277 -269 
     
Hallinto ja talous     
 Tuotot 71 101 71 101 
 Kulut -1 121 -1 056 -1 121 -1 056 
 Kulujäämä -1 050 -955 -1 050 -955
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  Konserni   Emo   
 31.12.2016  31.12.2015 31.12.2016  31.12.2015 
 
VASTAAVAA     
 
Pysyvät vastaavat      
 Aineettomat hyödykkeet 590 730 31 44 
 Aineelliset hyödykkeet 8 073 8 244 7 802 7 962 
 Sijoitukset 12 635 12 078 10 644 10 063 
 
Vaihtuvat vastaavat        
 Vaihto-omaisuus 47 53 47 53    
 Lyhytaikaiset saamiset 968 812 705 577 
 Rahoitusarvopaperit 17 17 17 17 
 Rahat ja pankkisaamiset 3 497 3 519 1 763 1 495 
  25 827 25 453 21 009 20 211 
 
VASTATTAVAA      
      
Oma pääoma      
 Toimintapääoma 13 709 12 898 13 709 12 897  
 Säätiöiden pääomat 4 075 3 964 0 0 
 Nimikkorahastot 2 815 2 815 2 815 2 815  
 Tilikauden yli-/alijäämä 1 433 811 1 434 812 
 
Pakolliset varaukset 185 242 185 242 
 
Vieras pääoma      
 Pitkäaikainen 0 433 0 0  
 Lyhytaikainen 3 610 4 290 2 866 3 445  
  25 827 25 453 21 009 20 211 
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Puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Linnea Karlsson, Turku

Varapuheenjohtajat
KT Jouko Huttunen, Vaajakoski      lennonjohtaja Katri-Helena Kivipää, Kuikka 
ylilääkäri Outi Strid, Lappeenranta                    luokanopettaja Petra Vesuri, Valkeala   

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
hallintojohtaja Minna Laatu, Vaasa                    DI Mari Barck, Espoo
LT Marjatta Blanco Sequeiros, Oulu                varhaiskasvatusjohtaja Paula Haarahiltunen, Ranua
VTK Erkki Virtanen, Helsinki                         HTM Anneli Kupari, Seinäjoki
lehtori Seija Ahola, Pirkkala                                sosiaalityöntekijä Salla Pajamäki, Turku
varatoimitusjohtaja Mika Pynnönen, Porvoo  liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto, Vahto
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, VT Johanna Aalto, Eura   päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi
yliopettaja Anne Waldèn, Kuopio                       tilitoimistoyrittäjä Paula Karjalainen, Tervola

Talous- ja hallintotoimikunta 
FM Jari Saine, Helsinki, puheenjohtaja
pääkonsuli Johannes Koroma, Helsinki, varapuheenjohtaja
dosentti Linnea Karlsson, Turku
johtaja Jerker Hedman, Kirkkonummi
KTM Päivi Suksi, Helsinki
pääsihteeri Milla Kalliomaa, läsnäolo-oikeutettu
KHT Johanna Winqvist-Ilkka, läsnäolo-oikeutettu
hallintojohtaja Stina Stavén, esittelijä
talouspäällikkö Teija Malinen, sihteeri

Liitteet

Liittohallitus 2016

Kunniajäsenet
sosionomi Teuvo Ojajärvi, Vaasa
päiväkodinjohtaja Raija Laitinen, Kuopio
sosiaalineuvos Pirkko Uusi-Kauppila, Seinäjoki
läänin rikosylikomisario Antti Valtanen, Kaarina
sairaanhoitaja Anja Visakorpi, Tampere
johtaja Jouni Kerppola, Mikkeli
ekonomi Harri Tilli, Espoo

Kunniapuheenjohtajat
professori Kauko Kouvalainen, Turku
professori Tuula Tamminen, Tampere
hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus, Helsinki

Liiton suojelijat
tasavallan presidentti Sauli Niinistö
valtiotieteiden maisteri Jenni Haukio
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Puheenjohtaja
hallintojohtaja, varatuomari Tarja Larmasuo, Helsinki

Ensimmäinen varapuheenjohtaja
kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo, Paimio

Toinen varapuheenjohtaja
yhteysjohtaja, PsT Anu Mustonen, Jyväskylä

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
terveydenhoitaja Matleena Aitasalo, Hämeenlinna  lastenhoitotoiminnan ohjaaja (el.) Annukka Aitasalo, 
 Hämeenlinna
TtT, dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen, Helsinki    erityistason perheterapeutti, FM, VTM Saara Kinnunen,  
 Vaasa
toimistopäällikkö Anna-Liisa Heikkinen, Kajaani  koulutussuunnittelija Birit Oksman, Kajaani
rehtori Liisa Joensuu, Kajaani       rahoituspäällikkö Perttu Seppänen, Kajaani
sivistystoimen johtaja Leena Kamppi, Honkajoki        osastosihteeri Aulikki Harju, Pori
hallinnon assistentti Petra Kataja, Ranua       sairaanhoitaja Elina Kehusmaa, Kemi
sosiaalipediatri, LKT Satu Kivitie-Kallio, Helsinki   YTM Minna Huhtala, Pori
perusturvajohtaja Eija Kuokka, Kokemäki    hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, VT Johanna Aalto, Eura
lehtori Tiina Laakso, Loimaa        ICT-asiantuntija Tuija Ilmanen, Mynämäki
KT Jaana Laitila, Jyväskylä         erikoistutkija, KT Eila Estola, Oulu
poliisitarkastaja evp., asessori Mikko Lampikoski, Helsinki  KT Merja Korhonen, Joensuu
ympäristöinsinööri, FM Outi Lankia, Porvoo   ylilääkäri Katja Ivanitskiy, Helsinki
asiantuntija, VTM Elina Moisio, Helsinki     Web Communications Designer Marica Lonka, Vantaa
professori (el.) Lasse Murto, Espoo    FK Ammi Isokallio, Espoo
vajaamielishoitaja Satu Mustonen-Eskelinen, Outokumpu  vakuutussihteeri Virpi Smura, Lieksa
opiskelija Pirkko Nurmivuori, Tampere   rehtori Erika Kauppi-Nykänen, Riihimäki
toimistonjohtaja Tuula Närvä, Vaasa    nuorisotyöntekijä Juhani Metsäranta, 
 Kristiinankaupunki
koulutuspäällikkö Sari Orhanen, Lempäälä    terveystiedon opettaja Kati Vitikainen, Ikaalinen
YTT Maija Pelkonen, Oulu     arkkitehti, TkT Anja Allas, Oulu
sähköasentaja Samuli Perttula, Salo          projektipäällikkö Tarmo Mäkeläinen, Salo
projektijohtaja, KTM Olavi Punakivi, Espoo   eritysasiantuntija (el.) Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, 
 Helsinki

Liittovaltuusto 2016
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toimitusjohtaja Mika Pynnönen, Porvoo    lastenpsykiatrian professori Irma Moilanen, Oulu
lastenohjaaja Mervi Rajahalme, Juankoski     lääkäri Anne Vola, Iisalmi
sairaanhoitaja Terhi Rokkanen, Kotka     kriisityöntekijä Marja-Liisa Mankki, Kouvola
vakuutuspiirin johtaja (el.) Reino Rouhiainen, Mikkeli   leipuri Pauliina Uimonen, Puumala
professori Heikki Ruismäki, Helsinki    diplomiekonomi Riitta Brunow, Helsinki
erityisluokanopettaja Anne-Marja Ryynänen, Espoo    päätoimittaja Jan Pippingsköld, Nurmijärvi
professori Toivo T. Salmi, Turku    erityisopettaja Marika Laaksonen, Turku
lehtori Tuula Santaholma, Kalajoki  terveydenhoitaja Sirkka Härö, Oulu
asiakkuuspäällikkö Marika Sipilä, Lahti    osaamisaluejohtaja Laura Starckjohann, Lahti
palvelupäällikkö Saija Toropainen, Helsinki     yrittäjä Eva Kuntsi, Sipoo
professori Kerttu Tossavainen, Kuopio    lehtori, KL Hanna Alho-Kivi, Rauma
maksatustarkastaja Mira Uusiportimo, Rovaniemi   kotitalousopettaja Raili Pokka-Mattanen, Rovaniemi
kuraattori Leena Valli, Seinäjoki     yksikönjohtaja, HTM Anneli Kupari, Seinäjoki
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala, Kuopio    erikoistyövoimaneuvoja Liisa Alfthan, Joutsa
lastenlääkäri Ritva Virransalo, Luumäki    prosessinhoitaja Terhi Koskela, Kouvola

Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki
p. 075 324 51
etunimi.sukunimi@mll.fi
www.mll.fi

Keskusjärjestön johtoryhmä 
pääsihteeri Milla Kalliomaa
johtava asiantuntija Esa Iivonen 
viestintäjohtaja Liisa Partio
hallintojohtaja Seppo Ristilehto 31.3.16 asti
hallintojohtaja Stina Stavén 1.4.16 alkaen
ohjelmajohtaja Marie Rautava

Keskustoimisto
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Hämeen piiri
Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere
p. (03) 254 5400
hameenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Marita Viertonen
piirihallituksen puheenjohtaja
lehtori Seija Ahola

Järvi-Suomen piiri
Kirkkokatu 18 A + B 17, 80100 Joensuu
p. (013) 123 388
jarvi-suomenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Mirja Lavonen-Niinistö
piirihallituksen puheenjohtaja
hallinto-oikeustuomari Terhi Vanala

Kainuun piiri
Kauppakatu 9 A 6, 87100 Kajaani
p. (08) 622 193
kainuunpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Seija Karjalainen 
piirihallituksen puheenjohtaja
THM Helena Ylävaara

Kymen piiri
Käsityöläiskatu 4, 3. krs, 45100 Kouvola
p. 010 422 8122
kymenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Christa Carpelan
piirihallituksen puheenjohtaja
päätoiminen tuntiopettaja Minna Kakkonen

Lapin piiri
Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi
p. (016) 345 824
lapinpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Mervi Kestilä
piirihallituksen puheenjohtaja
tilitoimistoyrittäjä Paula Karjalainen

Pohjanmaan piiri
Perhetalo Kivirikko
Puskantie 36 C, 60100 Seinäjoki
p. (06) 433 3020
pohjanmaanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku
piirihallituksen puheenjohtaja
yksikönjohtaja Anne Kupari

Pohjois-Pohjanmaan piiri
Nummikatu 32, 90100 Oulu
p. 045 111 6916
pohjois-pohjanmaa.mll.fi
toiminnanjohtaja Leena Huhanantti
piirihallituksen puheenjohtaja
ylitarkastaja Maija Pelkonen

Satakunnan piiri
Antinkatu 8, 28100 Pori
p. 010 420 4310
satakunnanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Tia Kemppainen
piirihallituksen puheenjohtaja
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

Piirijärjestöt 2016
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Uudenmaan piiri
Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki
p. 044 047 0407
uudenmaanpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Pia Metsähuone
piirihallituksen puheenjohtaja
palvelujohtaja Saija Toropainen

Varsinais-Suomen piiri
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku
p. (02) 273 6000
varsinaissuomenpiiri.mll.fi
toiminnanjohtaja Janina Andersson 
piirihallituksen puheenjohtaja
ravintolapäällikkö Taina Salmi
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MLL:n toiminta lukuina 2016 
 87 000 jäsentä 

 556  paikallisyhdistystä  
 10  piiriä   

 27 000  vapaaehtoista, mm.  
  • 11 000 tukioppilasta 
  • 13 000 yhdistysten aktiivijäsentä 
  • 330 kylämummia ja -vaaria  
  • 900 perhekummia tai muuta tukihenkilöä  
  • 300 auttavien puhelinten päivystäjää 

 500  perhekahvilaa, joissa yli 300 000 käyntiä 
 160  vertaisryhmää, joissa yli 20 000 käyntiä 
 1 500  kerhoa, joissa yli 400 000 käyntiä 
 1 200 koulutusta, joissa 77 000 osallistujaa 
 1 200 avointa tapahtumaa, joissa 137 000 osallistujaa 

 26 000  keskustelua Lasten ja nuorten puhelimessa 
 1 400  keskustelua Vanhempainpuhelimessa 

 1 600 000  käyntiä Vanhempainnetissä 
 560 000  käyntiä Nuortennetissä 

 yli 800 000  vapaaehtoistuntia 

 1 000  lasten hoitajaa, 4500 lastenhoitoa käyttänyttä perhettä 

 820 kuukausipalkkaista työntekijää yhdistyksissä, piireissä 
  ja keskustoimistossa 
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
avoin kansalaisjärjestö, joka edistää 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia. 
MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen 
Suomi.

MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa 
eri elämäntilanteissa vertaistukea, 
monipuolista vapaaehtoistoimintaa 
sekä osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.


