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Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin 

valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka 

edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen 

lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 10 

piirijärjestöä sekä 566 paikallisyhdistystä, joilla on 

yhteensä yli 92 000 jäsentä. 

MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia 

tarjoamalla vertaistukea ja luomalla 

osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. 

Liitto myös kouluttaa, tekee selvityksiä ja tuottaa 

aineistoja kouluille ja kasvattajille - edistää 

monipuolisesti lapsen oikeuksien toteutumista. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan 

ydinalueet ovat 

– lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja 

elinolojen edistäminen 

– lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen 

– lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen ja 

– vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen.  

Vuosittain

– Lasten ja nuorten puhelin ja netti vastaa noin 

38 000 puheluun ja nettikirjeeseen.

– Vanhempainpuhelin ja –netti vastaa noin 850 

yhteydenottoon.

– yläkouluissa toimii 14 000 MLL:n tukioppilasta. 

Internetissä nuorille tukea antaa kymmenien 

nuorten Verkkotukareiden eli Verkk@reiden 

joukko.

– noin 1 200 MLL:n kouluttamaa lasten hoitajaa 

työskentelee lähes 6 000 perheessä.

– 300 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee 

työtä perheiden ja nuorten parissa.

– MLL ylläpitää noin 440 perhekahvilaa, joissa 

kokoonnutaan noin 12 000 kertaa.

– MLL:ssa toimii noin 400 vertais- ja muuta 

aikuisten ryhmää.

– MLL:n harrastuskerhoissa käydään yli 160 000 

kertaa.

– MLL järjestää Hyvä alku koulutielle 

-kampanjan, joka tavoittaa yli 55 000 

ekaluokkalaisen vanhemmat muistuttaen 

läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen 

aloittaessa koulun. 

MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden 

osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan 

perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta. 

www.mll.fi
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Lasten ja nuorten puhelin ja netti 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja 
nuorten puhelin on vuonna 1980 perustet-
tu valtakunnallinen, maksuton, suomenkie-
linen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu 
auttava puhelin. Puhelin päivystää vuo-
den jokaisena päivänä numerossa 116 111. 
Palvelun numero on yhteinen kaikille eu-
rooppalaisille lasten auttaville puhelimille. 
Päivystysajat ovat arkisin kello 14–20 ja vii-
konloppuisin kello 17–20. Juhlapyhinä päi-
vystetään kello 14–17. 
 Lasten ja nuorten nettikirjepalvelu pe-
rustettiin vuonna 2002. Sinne voi kirjoittaa 
luottamuksellisen kirjeen milloin tahan-
sa. Päivystäjä kirjoittaa viestiin vastauksen 
viimeistään kahden viikon kuluessa, käy-
tännössä noin kolmessa päivässä. Nettikir-
jepalvelu on osa MLL:n nuorille suunnattua 
nettisivustoa, Nuortennettiä. Vuodesta 
2011 alkaen nuorilla on ollut myös mahdol-
lisuus kahdenkeskiseen chat-keskusteluun 
aikuisen kanssa. 
 Kaikki yhteydenotot ovat nimettömiä 
ja luottamuksellisia. Lasten ja nuorten pu-

heluihin ja nettikirjeisiin vastaavat MLL:n 
kouluttamat vapaaehtoiset aikuiset päi-
vystäjät. Päivystysvuoroa ohjaa aina MLL:n 
työntekijä, joka on myös vapaaehtoisten 
päivystäjien tukena.
 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin 
toiminta noudattaa eettisiä periaatteita, 
jotka on hyväksytty Vapaaehtoisen pu-
helin- ja verkkoauttamisen eettisten pe-
riaatteiden neuvottelukunnassa (liite 1). 
Periaatteiden mukaan yhteydenottajalle 
tarjotaan mahdollisuus luottamukselliseen 
keskusteluun. Puhelin- ja verkkoauttami-
sesta vastaa taustaorganisaatio, ei yksit-
täinen päivystäjä.
 Raha-automaattiyhdistys rahoittaa Las-
ten ja nuorten puhelimen ja netin toimin-
taa. Lisäksi vuonna 2011 toimintaa tukivat 
useat yritykset ja yksityishenkilöt sekä 60 
kuntaa ja 9 koulua, joissa tehtiin päivätyö-
keräys Lasten ja nuorten puhelimen ja ne-
tin hyväksi (liite 2). Toimintaan on saatu 
myös projektiavustusta Euroopan komissi-
on Safer Internet -ohjelmasta.
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Lasten ja nuorten puhelimessa ja netis-
sä kohdataan vuosittain kymmeniätuhan-
sia eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Palveluun 
voi ottaa yhteyttä missä tahansa asiassa 
vuoden jokaisena päivänä. Vapaaehtoi-
set päivystäjät ovat kiinnostuneita kuule-
maan ja keskustelemaan niin iloista kuin 
suruistakin. Heillä on myös kärsivällisyyt-
tä odottaa ja kuulostella, miksi lapsi rai-
voaa tai kiroilee aikuiselle. He tietävät, 
että harva lapsi tai nuori kertoo vaikeis-
ta asioistaan vieraalle ihmiselle testaa-
matta ensin, voiko tähän luottaa. Heillä 
on kokemusta siitäkin, että lapsen arki-
sen jutustelun taustalta voi paljastua iso-
ja murheita. 
 Viime vuonna joka kymmenes soit-
taja ja joka toinen nettikirjoittaja ohjat-
tiin ammattiavun piiriin. Lapset ja nuoret 
kertovat, että usein kohtaamiset am-
mattilaisten kanssa ovat kuitenkin olleet 
pettymyksiä. Lapsi tai nuori on kokenut, 
ettei hän ole tullut kuulluksi eikä autetuk-

si. Ammattilaisen kieli ja toimintatavat 
eivät ole tavoittaneet lapsen kokemus-
maailmaa. Näyttääkin siltä, että lapsen 
asemaan asettuminen on monille aikuisil-
le vaikeaa.
 Eräs toimittaja kiteytti näkemyksensä 
Lasten ja nuorten puhelimesta ja netistä 
näin: ”Tämä on hieno palvelu, koska sii-
nä lapsi ja nuori saa olla keskeneräinen.” 
Palvelumme perusperiaatteita onkin, et-
tä lapsella on oikeus saada aikuisen ai-
kaa ja huomiota juuri sellaisena kuin hän 
on. Hän voi luottaa siihen, että aikuinen 
kuuntelee ja ottaa hänet vakavasti. Aikui-
nen ei vähättele, mitätöi tai korjaa hänen 
sanomisiaan. Aikuinen ei puhu kieltä, jota 
lapsi ei ymmärrä, vaan seuraa lapsen aja-
tuksen kulkua. 
 Tähän päästään siksi, että MLL kou-
luttaa vapaaehtoiset päivystäjänsä ym-
märtämään lapsen ja nuoren elämää, 
kuuntelemaan ja olemaan aidosti läsnä. 
Samantapaista koulutusta olisi hyvä jär-

jestää kaikille lasten ja nuorten parissa 
toimiville ammattilaisille.  
 Lapsiasiavaltuutettu on Lasten ja nuor-
ten puhelimen ja netin yhteistyökump-
pani. Lapsiasiavaltuutettu pitää palvelua 
erittäin merkittävänä lapsen oikeuksien 
edistäjänä. Jokaisella lapsella tulee olla 
oikeus kertoa huolistaan turvalliselle ai-
kuiselle. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää 
palvelun tuottamaa tietoa lasten ja nuor-
ten arjesta vaikuttamistyössään.

MLL kiittää lämpimästi Raha-automaatti-
yhdistystä sekä kaikkia niitä kuntia, kou-
luja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä, joiden 
avustukset ovat turvanneet Lasten ja 
nuorten puhelimen ja netin toiminnan ta-
loudellisen pohjan. Lämmin kiitos myös 
lapsia ja nuoria arvostaville vapaaehtoisil-
le päivystäjillemme.
 

Marie Rautava
ohjelmajohtaja

Oikeus olla keskeneräinen



6 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti 2011

1. Yhteydenotot vuonna 2011

Vuonna 2011 Lasten ja nuorten puheli-
messa ja netissä otettiin vastaan kaik-
kiaan 38 017 yhteydenottoa. Näistä 
puheluja oli 35 918, nettikirjeitä 1 604 ja 
chat-keskusteluja 495. 

1.1 Puhelut
Vuonna 2011 puheluista yli puolet eli 59 
prosenttia oli keskustelupuheluita. Kes-
kustelupuheluilla tarkoitetaan sellaisia 
kohtaamisia, joissa soittajan ja päivystä-
jän välille ehtii syntyä keskusteluyhteys ja 
vuorovaikutusta.  Nämä puhelut kestävät 
muutamasta minuutista tuntiin. Viime 
vuonna keskustelupuhelujen soittajis-
ta 53 prosenttia oli tyttöjä, 42 prosenttia 
poikia. Loput soittajista tilastoitiin seka-
ryhmiin eli soittajaryhmiin, joissa on mu-
kana sekä tyttöjä että poikia.  
 21 352 keskustelupuhelusta lähes 
puolet eli 46 prosenttia oli 12–14-vuoti-
aiden soittamia. Toiseksi eniten soittivat 
9–11-vuotiaat, joita oli 36 prosenttia.  
 Vajaa kolmannes eli 27 prosenttia pu-
heluista oli testaus- tai kokeilupuheluita. 
Näissä puheluissa soittajan ja päivystä-
jän välille ei synny vuoropuhelua, vaan 
soittaja koettelee aikuista eri keinoin esi-
merkiksi huutaen, kiroillen, vitsaillen tai 
soittaen päivystäjälle nauhalta musiikkia. 
Lasten ja nuorten puhelimessa testaus-
puheluja soittavat lapset tai nuoret miel-
letään lapsiksi, joilla on eri syistä tarve 
kokeilla ja testata luurin toisessa päässä 

olevaa aikuista: kestääkö tämä aikuinen 
minua, uskallanko kertoa tälle aikuisel-
le, mikä minulla on mielessä. Kyseessä voi 
yhtä hyvin olla varhaisnuoruuden kehitys-
kuohuissa pyristelevä murrosikäinen, kuin 
aikuisiin pettynyt lapsi, joka haastaa päi-
vystäjää sietämään häntä juuri sellaisena 
kuin on.
 Soittaessaan Lasten ja nuorten puhe-
limeen lapsi tai nuori voi luottaa siihen, 
että hän pysyy nimettömänä ja kasvotto-
mana. Anonyymi kontakti vieraan aikui-
sen kanssa mahdollistaa lapselle omien 
ajatusten ja tunteiden purkamisen va-
paasti.  Kun lapsi testaa aikuista ja omia 
rajojaan, ja aikuinen kohtaa hänet rauhal-
lisesti ja kunnioittavasti, lapsi voi saada 
ainutlaatuisen kokemuksen siitä, että ky-
seinen aikuinen kestää minun asiani, on 
se kuinka iso tahansa. 
 Päivystäjiä onkin viime vuosina kou-
lutettu ymmärtämään ja sietämään soit-
tajien testausta. Koulutuksen ansiosta 
testauspuhelujen määrä on laskenut ja 
yhä useampi testauksena alkanut puhe-
lu kääntyy pidemmäksi keskusteluksi.  
Keskustelu- ja testauspuheluiden osuu-
det kaikista puheluista pysyivät lähes sa-
moina viime vuonna verrattuna vuoteen 
2010. Tämän voisi ajatella merkitsevän, 
että testausideologian ymmärtäminen on 
juurtunut päivystystyöhön ja päivystäjiin. 
 Vuonna 2011 hiljaisia puheluita oli 
11 prosenttia. Nämä ovat yhteydenot-

toja, joissa linjan toisesta päästä ei kuulu 
mitään. Lasten ja nuorten puhelimessa hil-
jaisiin puheluihin suhtaudutaan varovai-
sena ”ovenkoputteluna”, jolla tavallisesti 
nuorimmat soittajat kokeilevat, uskaltaa-
ko puhelimeen vastanneelle aikuiselle ker-
toa asiansa.  Näissä tilanteissa päivystäjät 
yrittävät lempeästi houkutella ujoa lasta 
kontaktiin kanssaan. Jos hiljaisuus jatkuu, 
he pyytävät lasta soittamaan uudestaan ja 
kertomaan sitten ajatuksistaan.
 Kohderyhmään kuulumattomiksi puhe-
luiksi tilastoidaan yhteydenotot, jotka tule-
vat vakituisesti palveluun yhteyttä ottavilta 
nuorilta, jotka saattavat soittaa useita ker-
toja vuoron aikana ja jotka ovat jo jonkun 
ammattilaistahon hoidossa. Tähän ryh-
mään kuuluvat myös yli 21-vuotiaat aikuis-
soittajat. Kohderyhmään kuulumattomia 
yhteydenottoja oli viime vuonna 3 prosent-
tia kaikista soitoista.

1.2 Tyttöjen ja poikien aiheet
Vuonna 2011 keskustelupuhelujen soittajis-
ta 53 prosenttia oli tyttöjä ja 42 prosenttia 
poikia. Loput soittajista tilastoitiin sekaryh-
miin eli soittajaryhmiin, joissa on mukana 
sekä tyttöjä että poikia.  Yleisin keskuste-
lumuoto sekä tyttöjen että poikien kanssa 
on jutustelu tai jututtaminen. Jutustelus-
sa merkittävää on nimenomaan soittajan ja 
aikuisen kontakti ja vuorovaikutus, ei niin-
kään aihe, josta keskustellaan.  Jutustelun 

Keskustelupuheluiden soittajat ikäryhmittäin 2011 

  12–14-vuotiaat, 9 912

  9–11-vuotiaat, 7 654

  15–17-vuotiaat, 2 545

  alle 9-vuotiaat, 847

  18–21-vuotiaat, 394

46 %

36 %

4 %
2 %

12 %



Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti 2011 7

Tyttöjen yleisimmät puhelinkeskustelujen aiheet 2011 

Huom. Yksi yhteydenotto voi sisältää useampia aiheita.

5 10 15 20 %

Jututtaminen

Seksiin/seksuaalisuuteen liittyvä kysymys tai asia

Iloisen asian jakaminen, laulut, tarinat

Tytöstä naiseksi

Tekemisen puute

Arjen pulmatilanne

Sekalainen tietokysymys tai asia

Kaverisuhteet

Lasta/nuorta kiusataan tai syrjitään

Lasten ja nuorten puhelimesta ja netistä tiedustelu

18 %

9 %

6 %

5 %

5 %

4 %

3 %

4 %

3 %

3 %

2 856

686

913

601

419

1 301

606

773

495

361

Poikien yleisimmät puhelinkeskustelujen aiheet 2011 

Huom. Yksi yhteydenotto voi sisältää useampia aiheita.

5 10 15 25 %20

Jututtaminen

Seksiin/seksuaalisuuteen liittyvä kysymys tai asia

Iloisen asian jakaminen, laulut, tarinat

Itsetyydytys

Tekemisen puute

Lasten ja nuorten puhelimesta ja netistä tiedustelu

Arjen pulmatilanne

Sekalainen tietokysymys tai asia

Lasta/nuorta kiusataan tai syrjitään

Pojasta mieheksi

4 %

4 %

4 %

3 %

4 %

4 %

3 %

23 %

16 %

6 %

2 622

433

694

405

302

1 815

410

436

404

291
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Älä vaan sano, että mee 
juttelee terkkarille… oon 
niin ujo, en uskalla ja mua 
pelottaa, et se kertoo mun 
vanhemmille tai ainakin 
kirjottaa muistiin jotain. 

aiheita voi olla useita ja ne ovat yleensä 
kevyitä. 
 Jututtamisesta puhutaan silloin, kun 
päivystäjä on puhelussa aktiivisessa roo-
lissa ja jututtaa soittajaa erilaisista aiheis-
ta. Viime vuonna poikien puheluista 23 
prosenttia ja tyttöjen puheluista 18 pro-
senttia oli jutustelu- tai jututtamispuhe-
luita.
 Seksiin ja seksuaalisuuteen liitty-
vät kysymykset ja asiat olivat sekä tyttö-
jen että poikien toiseksi puhutuin aihe. 
Määrällisesti se korostui pojilla. Seksuaa-
lisuuteen liittyvät teemat tulevat vahvas-
ti esiin kaikenikäisillä lapsilla ja nuorilla. 
Nuorimpia soittajia kiinnostaa, mitä jokin 
seksiin liittyvä termi tarkoittaa. Nuoruus-
iän kehitysvaiheessa olevat soittajat taas 
pohtivat seksin aloittamista: miten sitä 
pitäisi tehdä, kenen kanssa ja miten eh-
käisy pitäisi hoitaa. 
 Koko 2000-luvun ajan erityisesti po-
jilla on ollut tarve kysellä ja keskustella 
seksiin liittyvistä asioista. Heillä kymme-
nen puhutuimman aiheen joukkoon nou-
see myös itsetyydytys. Sekä tyttöjä että 
poikia kiinnostavat paljon myös omaan 
kehoon ja kehitykseen liittyvät asiat: ty-
töillä rintojen kasvu ja kuukautisten alka-
minen, pojilla yölliset siemensyöksyt ja 
tahattomat erektiot. 
 Sekä tytöt että pojat soittivat monissa 
arkisissa tilanteissa: puhelimessa jaettiin 
iloisia tapahtumia kuluneelta päivältä, ky-
syttiin neuvoa koulutehtäviin, haluttiin 
päivystäjän antavan lettutaikinaresep-
tin tai keksivän jotain mukavaa tekemistä 
tylsiin hetkiin yksin tai kaverin kanssa. 
 Soittajia puhuttivat myös vertaissuh-
teissa koetut vaikeudet.  Kymmenen ylei-
simmän aiheen joukossa oli kiusaaminen 
ja syrjityksi tulemisen kokemukset. Kai-
kissa ikäryhmissä tytöillä korostuvat ka-
veri- ja muut ihmissuhdeasiat. 

1.3 Eri-ikäisten puhelujen 
aiheet
Alle 11-vuotiaiden yleisimmät keskuste-
lutavat olivat jutustelu, arkipäivän kuulu-
misten kerronta ja seuranpito päivystäjän 
kanssa. Päivystäjille iloittiin hyvin men-
neestä kokeesta koulussa, laulettiin lau-
luja, kerrottiin vitsejä sekä kyseltiin 
vinkkejä välipalan valmistukseen. Joskus 

yksin olo kotona oli käynyt pelottavak-
si ja päivystäjältä haettiin turvaa iltapäi-
vän tunteihin. 
 Myös seksuaaliseen kehitykseen ja 
seksiin liittyvät kysymykset olivat ylei-
siä. Lapset kyselivät kuulemiansa yksit-
täisten sanojen merkityksiä ja pohtivat 
murrosikään liittyviä kysymyksiä. Toisi-
naan lapset olivat törmänneet internetis-
sä pornografisiin aineistoihin, jotka olivat 
herättäneet ristiriitaisia tunteita, mutta 
niistä ei ollut uskallettu puhua kenenkään 
muun aikuisen kanssa.  
 Nuorimpien alakouluikäisten ylei-
simmät vakavat puheenaiheet liittyivät 
koulukiusaamiseen ja kaverisuhteissa il-
menneisiin pulmiin.  
 Lasten ja nuorten puhelimen suu-
rimman käyttäjäryhmän muodostivat 
12–14-vuotiaat varhaisnuoret, joiden 
puheluissa kuului se, että nuori elää 
”nopeaa pyrähdystä” fyysisessä kehityk-
sessään. Puheluissa keskusteltiin fyysi-
sen kehityksen aikataulusta ja kehityksen 
normaaliudesta, kuukautisista ja suku-
puolielinten koosta. 
 Seksuaaliseen kehitykseen sekä sek-
siin liittyvät kysymykset olivat tämän-
ikäisillä toiseksi yleisin keskustelunaihe. 
Tiedonjano seksuaalisesta kehityksestä 
oli valtava. Omaan seksuaaliseen kehityk-
seen liittyviä kysymyksiä tuntuikin olevan 

helpompi esittää turvalliselle, mutta so-
pivasti etäällä olevalle aikuiselle.  Tytöt ja 
pojat pohtivat esimerkiksi seksinharras-
tamisen oikeaa aloittamisikää sekä sitä, 
millaisia toiveita ja odotuksia ihastumi-
sen kohteella on yhdessäololle. Puheluista 
kuului myös pornon katsomisesta saadut 
vaikutteet. 
 Tämänikäisten vakavista aiheista ylei-
simmät koskivat koulukiusaamista ja 
vertaissuhteissa koettuja vaikeuksia. Eri-
tyisesti tyttöjä puhuttivat ja kuormittivat 
kavereiden kanssa syntyneet ongelmati-
lanteet.   
 Myös keskinuoruutta eläville 
15–17-vuotiaille soittajille oli tärkeää saa-
da kontakti aikuiseen päivystäjään, jonka 
kanssa voi jutella mistä tahansa aihees-
ta. Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät ky-
symykset pohdituttivat sekä tyttöjä että 
poikia, mutta kysymykset eriytyivät su-
kupuolen mukaan.  Tämänikäisiä tyttö-
jä mietityttivät raskaus- ja ehkäisyasiat: 
Voinko olla raskaana, miten saan sen sel-
ville ja mitä sitten tapahtuu, jos onkin 
raskaana. Pojat puolestaan halusivat kes-
kustella itsetyydytyksestä: onko se var-
masti normaalia ja yleistä, miten usein 
sitä voi tehdä ja miten eri tavoin sitä teh-
dään. Pojat pohtivat myös seksuaalista 
suuntautumistaan: mistä tietää, että on 
homo. 
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Nettikirjepalvelun yleisimmät aiheet vuonna 2011

Huom. Yksi kirje voi sisältää useamman aiheen.

Masentunut mieliala tai ahdistuneisuus

Kaverisuhteet         

Viiltely

Ihastuminen

Keskusteluvaikeudet vanhempien  
tai huoltajien kanssa
Seurustelu ja tapailu

Syömiseen liittyvä asia tai ongelma

Lasta/nuorta kiusataan tai syrjitään

Itsemurha- tai kuolemanajatukset

Päihteidenkäyttö tai päihdeongelma

314

117

141

106

75

222

113

119

98

72

 Tytöt puhuivat myös paljon ihmis-
suhteista. Yleisiä olivat kaverisuhdeon-
gelmat ja seurustelusuhteiden kiemurat 
ihastumisineen ja eroineen.  Tämän-
ikäisten tyttöjen vakavimmista aiheis-
ta korostuivat masentunut mieliala tai 
ahdistuneisuus. Sekä tyttöjä että poi-
kia puhuttivat päihteet ja niiden ongel-
makäyttö. Usein päihdeaiheisiin liittyi 
kaverit ja kaveriporukan tuoma paine: 
nuoresta tuntui vaikealta kieltäytyä, jos 
vietti aikaa päihteitä käyttävien kaverei-
den kanssa.
 Täysi-ikäisten eli 18–21-vuotiaiden 
nuorten soitoissa kuului aikuistuvan nuo-
ren pulmat: seurustelu ja seksi, arjen eri-
laiset pulmatilanteet sekä opiskelu- ja 
työhuolet.  Tämänikäiselle on vaativaa 
ottaa vastuuta oman arjen ja talouden 
pyörittämisestä, opinnoista ja töistä. Yh-
teydenotoissa kuuluikin epävarmuus ja 
haparointi. Pitäisi osata ja hallita, muttei 
kuitenkaan pysty. Vanhempien ja muiden 
aikuisten tuki olisi vielä tarpeen, mutta 
tuen saaminen tai sen vastaanottaminen 
oli vaikeaa ja ristiriitaistakin.
 Täysi-ikäisten tyttöjen yleisin yhtey-
denoton aihe oli masentunut mieliala tai 

ahdistuneisuus. Mielen pahoinvointiin 
liittyvistä aiheista myös itsensä haavoit-
taminen eli viiltely oli kymmenen puhu-
tuimman aiheen joukossa. 
 Täysi-ikäisillä pojilla puhutuimmat ai-
heet liittyivät seksiin ja seksuaalisuuteen: 
mikä on kaikkein varmin ehkäisykeino ja 
pitäisikö pystyä samanlaiseen suorituk-
seen kuin pornofilmien miehet. Myös 
päihteidenkäyttö ja siihen liittyvät ongel-
mat puhuttivat heitä.
 Edellä mainittujen aiheiden lisäksi täy-
si-ikäiset nuoret kaipasivat kiireetöntä 
aikaa sellaisen aikuisen kanssa, jolle voi 
kertoa tavallisia päivän kuulumisia.

1.4 Kohtaaminen netissä: 
kirjeet ja chat
Päivystäjät kohtaavat lapsia ja nuoria pu-
helimen lisäksi myös netissä: kirjeissä ja 
kahdenkeskisissä chat-keskusteluissa. Kir-
joittaminen on joillekin helpompaa kuin 
puhelimessa puhuminen. Kirjoittamal-
la – joko reaaliaikaisesti tai nettikirjeessä 
– yhteydenottaja voi ylläpitää tarvitse-
maansa etäisyyttä päivystäjään. Netin 
yhteydenotoissa ja erityisesti kirjeissä 

painottuvat vakavammat mielenterveys-
aiheet.
  Edellisvuosien tapaan nettikirjepalve-
luun kirjoittivat pääosin tytöt. Kirjeistä 91 
prosenttia tuli tytöiltä. Kirjoittajista suu-
rin osa eli 42 prosenttia oli 15–17-vuo-
tiaita. 37 prosenttia oli 12–14-vuotiaita. 
Nettikirjeet olivat yleensä pitkiä ja niissä 
kerrottiin monista mieltä vaivaavista asi-
oista. 
 Yleisimmät nettikirjeiden aiheet liit-
tyivät mielenterveyteen ja ihmissuhtei-
siin. Kuten edellisenä vuonna yleisin aihe 
oli masentunut mieliala tai ahdistunei-
suus. Muita yleisiä vakavia mielentervey-
teen liittyviä aiheita olivat muun muassa 
viiltely, itsemurha- tai kuolema-ajatukset 
sekä syömispulmat. Nuoret tytöt pohti-
vat kirjeissään paljon myös ihmissuhde-
asioita kuten kaverisuhteita, ihastumisia 
ja seurustelua sekä keskusteluvaikeuksia 
omien vanhempien kanssa.
 Syksystä 2010 alkaen Lasten ja nuor-
ten puhelimen ja netin päivystäjät ovat 
olleet lasten ja nuorten tavoitettavis-
sa myös kahdenkeskisten chat-keskus-
telujen kautta. IRC-Gallerian MLL-chat 
-yhteisössä yli 12-vuotiaat ovat voineet 

2 4 6 8 10 %

10 %

7 %

4 %

3 %

4 %

3 %

4 %

3 %

4 %

3 %

292

112

118

90

82

183

104

118

86

78
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keskustella kerran viikossa turvallisen ai-
kuisen kanssa luottamuksellisesti ja ni-
mettömänä mistä tahansa aiheesta.
 Chatissa tavoitetaan lapsia ja nuoria, 
jotka eivät ehkä muuten hakisi aikuisen 
apua. Chat on reaaliaikainen kanava ku-
ten puhelinkin, mutta se, ettei tarvitse 
puhua ääneen, madaltaa kynnystä kertoa 
mieltä vaivaavasta asiasta.  
 Chatissa yhteyttä ottivat suurimmak-
si osaksi tytöt (75 prosenttia). Kirjepal-
veluun verrattuna chat tavoitti kuitenkin 
enemmän poikia: kirjeiden kirjoittajis-
sa poikia oli 9 prosenttia, chatissa 25 
prosenttia.  57 prosenttia yhteydenot-
tajista oli 12–14-vuotiaita, mutta myös 
15–17-vuotiaat keskustelivat chatissa pal-
jon (38 prosenttia).  
 Chat-keskustelut ovat pääsääntöi-
sesti pitempiä kuin puhelinkeskustelut: 
puheluista 85 prosenttia kestää 1–15 mi-
nuuttia, kun taas chatissa alle 15 mi-
nuutin keskusteluja oli vain kolmannes. 
Yhteydenotot chatissa eroavat puhe-
linkeskusteluista myös aiheiltaan. Chat-

 Chat-keskustelujen kymmenen yleisintä aihetta vuonna 2011

Huom. Yksi keskustelu voi sisältää useamman aiheen.

1 2 53 64 7 8 %

Jututtaminen

Masentunut mieliala tai ahdistuneisuus

Lasten ja nuorten puhelimesta ja netistä tiedustelu 

Kaverisuhteet

Läksyt ja opiskelu

Seurustelu ja tapailu 

Viiltely 

Ihastuminen 

Lasta/nuorta kiusataan tai syrjitään

Eroaminen ja sydänsurut

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

6 %

5 %

4 %

3 %

4 %

39

25

30

20

18

34

24

28

18

15

keskusteluissa käsitellään useammin 
vakavia aiheita, kuten mielenterveyden 
pulmia. Kuten nettikirjeissä myös cha-
tissa masentunut mieliala ja ahdistunei-
suus ja viiltely olivat yleisimpiä aiheita. 
Samoin molemmissa pohdittiin myös 
kaveri- ja seurustelusuhteita. Toisaalta 
chatissa kuten puhelimessakin kerrotaan 
myös kevyitä päivän kuulumisia ja kysy-
tään uuden palvelun periaatteista ja toi-
minnasta. 
 Huomionarvioista on, että kaikki-
en Lasten ja nuorten puhelimen ja netin 
eri kanavien kautta tulevissa yhteyden-
otoissa kymmenen puhutuimman ai-
heen joukossa ovat kiusaaminen tai 
syrjityksi tuleminen vertaisryhmässä.

1.5 Jatko-ohjaus 
ammattiapuun 
Nettikirjeissä ja chat-keskusteluissa ko-
rostuu puhelinkeskusteluja useammin 
se, että päivystäjä motivoi yhteydenot-
tajaa hakemaan apua omasta lähipiiris-

tä, muulta luotettavalta aikuiselta tai 
ammattilaiselta. Avun hakemisen kyn-
nys voi olla monella korkea, ja mieltä 
vaivaavasta asiasta voi tuntua mah-
dottomalta puhua jollekin kasvokkain. 
Tällöin päivystäjät kehottavatkin yh-
teydenottajia kirjoittamaan asiastaan 
kirjeen tai tulostamaan Lasten ja nuor-
ten nettikirjepalveluun kirjoittamansa 
kirjeen itselleen ja antamaan sen kes-
kustelun aloitukseksi vanhemmalleen, 
muulle läheiselle aikuiselle tai ammatti-
työntekijälle. Yhteydenotto netin kaut-
ta MLL:n luotettavaan aikuiseen voi siis 
auttaa lasta tai nuorta kertomaan vai-
keasta tilanteestaan vanhemmille tai 
muille aikuisille.
 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin 
päivystysvuoroissa on aina läsnä MLL:n 
ammattityöntekijä. Tarvittaessa päi-
vystäjä voi siirtää vaikeaksi kokeman-
sa puhelun hänelle tai kysyä häneltä 
neuvoa. Vaikka suurimmalle osalle lap-
sista ja nuorista riittää keskustelu aikui-
sen kanssa, osa tarvitsee kipeästi myös 
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MONENLAiSTA ASiAA MEdiASTA

MLL toteuttaa yhteistyössä Pelas-
takaa Lapset -järjestön ja Viestintä-
viraston kanssa EU:n rahoittamaa 
Finnish Internet Awareness and Sa-
fety - hanketta, joka edistää lasten 
ja nuorten nettitaitoja. MLL vastaa 
hankkeessa Helpline-toiminnosta, jo-
ka tarjoaa lapsille ja nuorille apua 
netinkäyttöön liittyvissä kysymyksis-
sä ja huolissa. Vuonna 2011 Lasten ja 
nuorten puhelimen päivystäjät sai-
vat aiheeseen liittyvää koulutusta. 
 Vuoden aikana Lasten ja nuor-
ten puhelimessa vastattiin yhteensä 
1 283 mediaan liittyvään yhtey-
denottoon, joista suurin osa eli 882 
kosketti lasten ja nuorten nettimaa-
ilmaa. Yhteydenotot kertovat siitä, 
että netti on arkinen ja luonteva osa 
lasten ja nuorten elämää. Netissä 
vaihdetaan päivän kuulumiset, jutel-
laan kavereiden kanssa, ihastutaan, 
viihdytään, rentoudutaan, etsitään 
tietoa, hoidetaan asioita ja kulute-
taan aikaa.
 Viime vuonna yhteydenottajia 
askarruttivat eniten nettipelaami-
nen sekä median haitalliset sisällöt 
kuten porno.  Yhteydenottajat ker-
toivat päivystäjille, että nettipelaa-

minen on hauska harrastus ja että he 
ovat saaneet netin kautta kavereita. 
Toisaalta pelit aiheuttavat myös ris-
tiriitatilanteita perheissä esimerkik-
si liiallisen pelaamisen tai sisarusten 
pelivuorojen takia.
 Elämysvoimaiset pelit herättävät 
yhteydenottajissa suuria tunteita, 
varsinkin jos peli ei etene toivotulla 
tavalla. Päivystäjille soitetaan eri pe-
lien ääniä ja heille kerrotaan innos-
tuneina omista pelihahmoista. Osa 
pelien sisällöistä kuitenkin pelottaa. 
Jotkut yhteydenottajat myös kertoi-
vat oman huolensa pelimaailmaan 
uppoutumisestaan. 
 Nettipornosta kyseltiin myös pal-
jon: miksi pornoa on olemassa, miksi 
sitä voi katsoa netissä rajoituksetta 
ja miksei siinä käytetä ehkäisyä. Yh-
teydenotoista kuuluu ennen kaikkea 
hämmennys ja joskus pelko. Netis-
sä on helppoa törmätä seksuaalis-
viritteisiin sisältöihin, jolloin myös 
nuorimmat lapset voivat nähdä niitä 
esimerkiksi linkkien jakamisen seu-
rauksena. 
 Lapset ja nuoret puhuvat myös 
television ja elokuvien sisällöistä. 
Julkisuuden henkilöitä imitoidaan 
ja suosittujen sarjojen teemoja kä-

sitellään yhdessä päivystäjien kans-
sa.  Jos yhteydenottaja on kuullut 
televisiosta tai elokuvista jonkin ai-
kuismaailmaan kuuluvan itselleen 
tuntemattoman termin, sen mer-
kitystä kysytään päivystäjältä eikä 
läheiseltä aikuiselta, koska heiltä ky-
syminen on lasten mielestä kiusallis-
ta. Kauhuelokuvan katsomisesta voi 
muodostua lapselle painajaisten ket-
ju, josta vanhempi voi olla ymmäl-
lään. 
 Lasten ja nuorten puhelimessa 
kuullaan myös lasten netissä koke-
masta seksuaalisesta häirinnästä. Yh-
teydenottajat kertovat, miten heitä 
on netissä välillä lähestytty epäilyt-
tävin ehdotuksin. 
 Lasten ja nuorten puhelimen päi-
vystäjät kehottavat aina lapsia ja 
nuoria puhumaan mediakokemuk-
sistaan läheiselle aikuiselle. Kodin 
mediakasvatus on osa lapsen kasva-
tusta ja toteutuu parhaiten lapsen 
ja vanhemman vuoropuheluna. Van-
hemman tehtävä on myös valvoa ja 
tarvittaessa rajoittaa tietokoneella 
olemista. Netistä ja mediasta on tär-
keää keskustella kotona, jotta lapsi 
oppii arvioimaan ja kyseenalaista-
maan niiden sisältöjä.

ammattiapua. Lapsen ja nuoren kannal-
ta on tärkeää, että auttava taho löytyy 
mahdollisimman läheltä lapsen elinpiiriä, 
esimerkiksi omasta koulusta. Mitä pie-
nemmästä lapsesta on kyse, sitä lähem-
pää auttajan olisi löydyttävä. 
 Vuonna 2011 Lasten ja nuorten puhe-
limeen soittaneista lapsista ja nuorista 
lähes joka kymmenes, 9 prosenttia, oh-
jattiin eteenpäin jonkin ammatillisen pal-
velun piiriin. Yleisimmin soittajia ohjattiin 
oman koulun oppilashuoltohenkilöstön 
puoleen, kuten kouluterveydenhoitajalle, 
opettajalle tai koulukuraattorille. 
 Kaikista netissä viime vuonna yhteyttä 
ottaneista lapsista ja nuorista yli puolet 
eli 52 prosenttia ohjattiin ammattilaisen 
puheille: nettikirjepalveluun kirjoittaneis-
ta 57 prosenttia ja chat-keskustelijoista 
31 prosenttia. Suurinta osaa kehotettiin 
ottaman yhteyttä oman koulun tervey-
denhoitajaan tai koulukuraattoriin. Hei-
tä ohjattiin myös terveyskeskuslääkärille, 
psykologille, opettajalle tai lastensuoje-
lun sosiaalityöntekijälle.

Kiitos tästä, jo pelkkä 
kirjoittaminen autto mun 
kohdalla. :)  
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2. Aikuisilta salatut huolet 

Nuorten masennus ja ahdistuneisuus, 
syömiseen liittyvät ongelmat, voimak-
kaat jännityksen tunteet tai pelot sekä 
itsetuhoiset ajatukset ja viiltely näky-
vät erityisesti nettikirjepalvelussa ja 
chat-keskusteluissa, joissa kynnys ker-
toa isoistakin asioista on matala. Vuon-
na 2011 palveluun tulleista puheluista 
lähes joka kymmenes ja nettikirjepalve-
luun ja chattiin tulleista yhteydenotois-
ta joka toinen (52 prosenttia) ohjattiin 
eteenpäin jollekin ammattitaholle.  
 Kaikkein vakavimmissa yhteyden-
otoissa aiheita on yleensä useita ja ne 
kerrostuvat. On tavallista, että alkuun 
melko pienet asiat alkavat kerätä ympä-
rilleen uutta kuormaa. Esimerkiksi nuori 
kärsii lievästä esiintymisjännitykses-
tä, jonka aiheuttaa koulussa pidettävä 
esitelmä. Hän ei saa esiintymisjänni-

tyksensä käsittelemiseen tukea. Hallit-
semattomaksi kasvava jännitys johtaa 
tunnilta poissaoloon ja vaikeuksiin opet-
tajan kanssa.  Vaikeudet laajenevat mui-
denkin oppiaineiden tunneille ja lopulta 
kaikille tunneille meno alkaa tuntua mah-
dottomalta.  Poissaolojen johdosta myös 
kaverisuhteet heikkenevät ja nuori alkaa 
kärsiä ulkopuolisuuden kokemuksista.  Ti-
lanteen ahdistamana nuori alkaa saa-
da paniikkikohtauksia ja kokeilee viiltelyä 
pahaa oloaan helpottaakseen. 
 Isoja huolia yhdistää se, että nuor-
ta ympäröivät aikuiset eivät tiedä niistä. 
Nuoret saattavat luonnehtia suhteitaan 
omiin vanhempiinsa hyviksi, mutta pii-
lottavat silti huolensa vanhemmilta. Hän 
saattaa haluta suojata vanhempiansa 
omilta murheiltaan ja ajatella, ettei van-
hempi ansaitse hänen pahaa oloaan. 

Omasta heikkoudesta saatetaan tuntea 
häpeää tai surullisuuden ja masentunei-
suuden tunteet koetaan vääriksi ja oikeu-
dettomiksi. 
 Jotkut nuoret kertovat pelkäävänsä 
vanhempiensa hylkäävän heidät, jos oma 
paha olo tai heikkous tulisi esiin. Toisaal-
ta joidenkin nuorten tilanne on ollut jo 
niin pitkään kriisissä, ettei nuori edes ym-
märrä elämässään olevan jotain pielessä. 
Nuori saattaa olla hämmentynyt omas-
ta selittämättömästä ärtyisyydestään tai 
aggressiivisesta käyttäytymisestään ei-
kä osaa nähdä esimerkiksi perheensä vai-
keaa tilannetta käyttäytymisensä yhtenä 
selittäjänä.  Osa nuorista ei kerro tilan-
teestaan lähiaikuisille, koska eivät luota 
siihen, että aikuiset voisivat häntä auttaa. 
Näin koetaan erityisesti koulukiusaami-
sessa ja kaverisuhdevaikeuksissa.

En mä voi puhua mun olosta 
vanhemmille. Mulla on sellanen olo, 
että mä oon pettänyt ne, kun ne 
on kaikkensa yrittänyt, että mulla 
olis hyvä olla. Eikä mulla oo mitään 
syytäkään olla masentunu. Ne ei 
ansaitse tätä.
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3. Aikuiskeskeiset ammattilaiset 

Nuorten kokemuksia eri alojen am-
mattilaisista kuten opettajista, kou-
lukuraattoreista ja -psykologeista, 
terveydenhoitajista, sosiaalityöntekijöis-
tä sekä psykiatrisen hoidon ammattilai-
sista sivuttiin useissa yhteydenotoissa. 
Niiden perusteella nuorten on vaikea 
luottaa ammattilaisiin, heidän työnku-
vansa jää epämääräiseksi, kohtaamiset 
koetaan epämukaviksi tai ammattilaisilla 
ei ole riittävästi aikaa tapaamisiin tai he 
vaihtuvat nuoren elämässä tiuhaan. 
 Nuoret eivät luota ammattilaisiin.  
He eivät tiedä, minkälaiset vaitiolosi-
toumukset ammattilaisia koskevat. Pe-
lätessään asioidensa leviävän eteenpäin 
esimerkiksi kouluyhteisössä, he saattavat 
salata hyvinkin isoja ongelmiaan. Nuo-
ret ovat saattaneet vertailla kokemuksia 
tuttaviensa kanssa esimerkiksi erilaisilla 
keskustelupalstoilla ja saaneet hyvin risti-
riitaisia käsityksiä ammattilaisten toimin-
nasta ja vaitiolovelvollisuuksista.
 Nuoret eivät tunne eri ammattilais-
ten rooleja ja työnkuvia. He kertoivat 
esimerkiksi käyvänsä tapaamassa koulun 
oppilashuoltohenkilökuntaan kuuluvaa 
ammattilaista, mutta eivät tienneet sii-
hen syytä tai sitä, mitä ammattilainen te-
kee tai miten voisi häntä auttaa. Koulussa 
nuori on esimerkiksi saatettu hakea luo-
kasta tapaamiseen ilman, että nuori on 
tiennyt asiasta etukäteen.  Joskus nuo-
relle on kerrottu, että hänestä on tehty 
lastensuojeluilmoitus, mutta nuori ei it-
se tiedä, mitä se tarkoittaa ja miksi se on 
tehty.  
 Nuoret eivät myöskään tienneet, min-
ne olisivat kertoneet siitä, että ammatti-
laisen toiminta ei ole heidän mielestään 
ollut asianmukaista tai heitä ei ole koh-
deltu heidän toivomallaan tavalla. 
 Nuoret kokevat tilanteet ja tapaamis-
paikat ammattilaisten kanssa usein viral-
lisiksi ja epämukaviksi. Nuoret kertoivat, 
että heiltä ei kysytä oikeita kysymyksiä 
tai omista asioista on vaikea puhua kas-
votusten aikuisen kanssa. 
 Kun nuori kohdataan kuin hän oli-
si jo aikuinen ja häneltä vaaditaan aikuis-
maisia vuorovaikutustaitoja ja tunteiden 
analysointikykyjä, ei hänen tilanteensa 
selkiydy, ja huolet voivat jäädä näkymät-
tömiin.   Nuoret kertoivat käyneensä vuo-
sia ammattilaisten luona, mutta eivät ole 

pystyneet tuomaan isoa salaisuuttansa 
tai todellista oloansa julki. Jotkut nuoret 
kertoivat myös, että pelkkä puhuminen 
aiheuttaa heissä ahdistuneisuutta, minkä 
vuoksi he kaipasivat muita keinoja olonsa 
helpottamiseksi. 
 Yhteydenotoissaan nuoret myös vies-
tittivät, että aikuiset eivät kohtaa heitä 
lämpimästi. Parhaimmallekaan ammatti-
laiselle on vaikea uskoutua elämän isois-
sa asioissa, jos ammattilainen vaikuttaa 
epäystävälliseltä tai kiireiseltä.  
 Nuoret saattoivat kokea, että heidän 
asiansa eivät olleet aikuisten mielestä 
tarpeeksi isoja ja ajattelivat, että heidän 
ongelmiansa mitätöitiin.  On kuitenkin 
hyvä muistaa että se, mikä tuntuu aikui-
sen näkökulmasta pieneltä asialta, ja on 
aluksi sitä nuorellekin, voi nuorelle hel-
posti muodostua isommaksi asiaksi, ellei 
nuori saa siihen nopeasti tukea ja apua. 
Tuetta jääminen voi heikentää nuoren 
kokonaishyvinvointia. 
 Tapaamiset, joissa oli nuoren lisäk-
si hänen vanhempansa ja ammattilainen, 
koettiin usein sellaisiksi, ettei nuoren 

Mä oon käynyt nyt kuraattorilla. 
En tiedä yhtään, mitä se tekee, 
enkä sitäkään, miksi mut on sinne 
pyydetty. Mitä ne ees tekee? 

oma sana paina yhtä paljon kuin vanhem-
pien.
 Lapset ja nuoret myös viestittivät si-
tä, että ammattilaiset eivät aina usko hei-
tä tai ammattilaisilla ei yksinkertaisesti 
ole keinoja auttaa heitä. Näin on monesti 
koulukiusaamisen yhteydessä.
 Nuoret valittivat myös katkonaisista 
ja liian vähäisistä tukikontakteista am-
mattilaisten kanssa. Lasten ja nuorten 
puhelimeen vastaanotetaan vuosittain 
yhteydenottoja lasten ja nuorten psy-
kiatrisilta osastoilta sekä sijaiskodeista. 
Näissä yhteydenotoissa nuoret kertovat, 
etteivät saa aikuisilta hoitopaikassaan 
tarpeeksi aikaa. Ammattityöntekijät 
myös vaihtuvat usein, ja nuoren pitää ra-
kentaa aina uusi luottamussuhde uuteen 
aikuiseen.  
 Suoranaisesta resurssipulasta vies-
tittävät yhteydenotot, joissa valitetaan, 
ettei koulussa ole esimerkiksi kouluku-
raattorin tai -psykologin palveluja tai jois-
sa kerrotaan terveydenhoitajan tekevän 
koulussa vain terveystarkastuksia, koska 
hänellä ei ole aikaa muuhun työhön.
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4. Johtopäätös: Nuori täytyy kohdata ikäisenään 

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen ja 
nettiin yhteyttä ottaneet nuoret vies-
tittävät, etteivät tule kuulluiksi, ymmär-
retyksi tai kohdatuiksi ammattilaisten 
kanssa.  
 Nuoruus on persoonallisuuden kehityk-
sen tärkeä vaihe, jolla on suuri merkitys 
psyykkiselle hyvinvoinnille tulevaisuudes-
sa. Ongelmien varhainen havaitseminen ja 
oikea-aikainen tuki on tärkeää nuoren ke-
hityksen turvaamiseksi. 
 Jotta aikuisperspektiivistä tarkastel-
tuna pienet, mutta nuorille isot asiat tu-
lisivat näkyviin, nuoret täytyy kohdata 

ikäisinään. Nuoria ei voi kohdata lapsina 
tai puoliaikuisina, vaan omaa tärkeää ke-
hitysvaihettaan elävinä yksilöinä, joilla ei 
vielä ole, eikä tarvitse olla, valmiita vuoro-
vaikutustaitoja tai tunneilmaisun tapoja.
  Aikuiskeskeisessä kohtaamisessa pien-
ten huolien ohella myös isot ongelmat 
saattavat jäädä näkymättömiin, koska 
nuorelta puuttuu luottamus sekä tarvit-
tavat sanat kertoa omasta olostaan.  Täl-
löin nuori jää tukea vaille vaikeassakin 
tilanteessa. 
 On myös varmistettava, että nuorten 
saatavilla on ennaltaehkäisevän työn am-

mattilaisia.  Oppilashuollon palveluja olisi 
oltava alueellisesti tasapuolisesti. Näiden 
resurssien puutteista kertovat suorimmin 
Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin 
tulleet yhteydenotot, joissa nuoret kerto-
vat, ettei omasta koulusta löydy kouluku-
raattori ja -psykologipalveluja. Välillisesti 
resurssien puute näkyy myös jatkuvasti 
vaihtuvissa ammattilaiskontakteissa eri-
koissairaanhoidossa ja lastensuojelun so-
siaalityössä. 
 Vielä resurssivajetta suurempi on-
gelma näyttää olevan kuitenkin ammat-
tilaisten osaamisen puute. Se, etteivät 

ViNKKEJä AMMATTiLAiSiLLE 

1. Tee työsi läpinäkyväksi
Jos nuori ei ole tullut keskustelemaan 
kanssasi omasta aloitteestaan, kerro 
hänelle selkeästi, miksi olet pyytänyt 
tai hänet on lähetetty luoksesi. Ker-
ro, kenellä ja mistä syystä on herännyt 
huoli. Keskustele, mitä mieltä nuori on 
asiasta ja onko hän omasta tilantees-
taan huolissaan. 
 Kerro, mitä tarkoittaa olla ammatti-
lainen. Mitkä ovat ne asiat, joissa sinä 
voit ja osaat nuorta auttaa. Missä ti-
lanteessa joku toinen ammattityönte-
kijä on parempi. 
 Kerro välittömästi ja avoimesti, 
minkälaisissa asioissa joutuisit luopu-
maan vaitiolovelvollisuudestasi ja min-
kä takia sen tekisit. Kerro, kenelle jaat 
nuorta koskevat asiasi, ja kuka ei kos-
kaan saa tietää. 
 Muista, että hyvin pienet asiat 
ovat merkityksellisiä ja tärkeitä luot-
tamuksen rakentamisessa. Jos teet 
muistiinpanoja, kerro nuorelle, mihin 
tarkoitukseen niitä käytät ja kuka ne 
voi nähdä.
 Avaa työnkuvaasi nuorelle.  Kerro, 
miksi tapaamiset ja keskustelu kanssa-
si voivat auttaa nuorta. Kerro, miten 
toiset ovat saaneet apua vastaavissa 
tilanteissa ja mikä heitä on vastaavissa 
tilanteissa auttanut.  

2. Kohtaa nuori yksilönä ja ikäisenään 
Pohdi, mitä juuri kyseinen nuori sinul-
ta odottaa. Mitä hän mahdollisesti pel-

kää? Mieti, miten juuri tämä nuori 
sinut saattaa kokea. Millaisia pelkoja 
ja epäilyksiä hänellä saattaa olla? Ky-
sy nuorelta, mitä hän tapaamiselta 
odottaa ja mitä pelkoja tapaamiseen 
liittyy. Pohdi myös, mitä tukea voisit 
juuri tälle nuorelle tarjota. 
 Lyhyessä tapaamisessa on vaikea 
päästä kontaktiin nuoren kanssa. 
Pohdi siis, onko mahdollista harven-
taa tapaamisia, mutta käyttää niihin 
enemmän aikaa.  Mietithän, miten 
luottamusta nuoreen voisi raken-
taa. 
 Monelle nuorelle kasvokkain 
kohtaaminen on vaikeaa. Voisiko ti-
lannetta muuttaa erilaiseksi? Onko 
vastaanotolla pakko olla vastakkain 
pöydän molemmin puolin, vai olisi-
ko mahdollista lähteä kävelylle tai 
kahvilaan keskustelemaan?   
 Minkälaisia välineitä sinulla on 
käytössäsi? Joillekin nuorille on hel-
pompaa kirjoittaa, merkata esimer-
kiksi taulukoihin omaan vointiaan 
ja oloaan. Usealla nuorella ei yksin-
kertaisesti ole sanoja kertoa omasta 
huonosta olostaan.  Olisiko sinulla 
kerrottavana esimerkkitarinoita, joi-
hin nuori voisi samaistua? Vältä am-
mattikielen käyttämistä.
 Joistain asioista, esimerkiksi fyy-
sisistä poikkeavuuksista, nuoren on 
miltei mahdotonta uskaltaa puhua 
kasvokkain. Miten teet tämän hel-
pommaksi?

3. Ole läsnä omana itsenäsi  
Hyvällä ammattilaisella on työs-
sään mukana aina pala omaa per-
soonaa. Nuoret kaipaavat  aikuisista 
välittyvää lämpöä ja henkilökohtai-
suutta. Älä piiloudu ammattilaisen 
roolin taakse, se tekee sinusta nuo-
ren silmissä etäisen. Kerro jotakin 
itsestäsi ja avaa näin vuorovaiku-
tusta nuoren kanssa. Luota nuoreen 
ja välitä empatiaa. Joskus on hyvä 
kertoa nuorelle myös se, että vaik-
ka ammattilaisena saatkin työstäsi 
palkkaa, se ei tarkoita sitä, ettei vä-
littäisi muuten. 

4. Ohjaa tarvittaessa eteenpäin ja 
vala toivoa
Vaikket olisikaan oikea taho nuo-
ren ongelmien lopullisessa selvit-
tämisessä, kuuntele ja ota vastaan 
nuoren huoli ja anna tukea siinä 
hetkessä. Jos sinä et osaa auttaa, 
kerro nuorelle, kuka on se, kenen 
puoleen kääntyä. Varmista nuoren 
pääsy tämän ammattilaisen luokse. 
Jos mahdollista, mene ensimmäisel-
le käynnille mukaan.  
 Vala toivoa. Välitä nuorelle tunne 
siitä, että hänen pienimmätkin asi-
ansa ovat merkityksellisiä ja kaikki 
voi muuttua paremmaksi. Kerro, et-
tä ammattilaiset osaavat ja haluavat 
auttaa häntä. Luo uskoa siihen, että 
nuoren hyvinvointi paranee ja elä-
mä muuttuu valoisammaksi.
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ammattilainen ja nuori kohtaa. Tästä ai-
heutuu ongelmia nuorelle.  
 Nuorten parissa työskentelevät am-
mattilaiset tarvitsevat lisää erityisosaa-
mista lapsen ja nuoren psyykkisen ja 
sosiaalisen kehityksen hahmottamiseen 
sekä eri-ikäisten lasten kohtaamista-
poihin. Nuorten kanssa työskentelevien 
aikuisten täytyisi saada koulutusta ni-
menomaan nuoruuden kehitysvaiheen 
erityisyyden ymmärtämiseen. On poh-
dittava, mitä ammattilaisen rooli – ”am-
mattilaisuus sinänsä” – nuorten kanssa 
ylipäätään tarkoittaa. 
 On kehitettävä ja luotava uusia tapo-
ja kohdata nuoret ikäisinään ja siten, et-
tä heidän kokonaiselämäntilanteensa 
tulee näkyviin.  Esimerkiksi nuorilta voi-
si koulussa kysyä, miten ammattilaisten 
ja nuorten kohtaamisia voisi helpottaa ja 
millaisia tukimuotoja he toivoisivat.  Näin 
nuoret otetaan mukaan itse pohtimaan 
keinoja tukea heitä sekä helpottamaan 
kohtaamisia aikuisten kanssa. Mukaan 
näitä asioita miettimään pitäisi saada 
myös ne nuoret, jotka eivät muuten aktii-
visesti osallistu esimerkiksi koulun yhtei-
seen suunnittelutoimintaan ja jotka eivät 
ehkä ole muutenkaan vuorovaikutus- ja 
tunnetaidoiltaan niin kovin taitavia. 
 Nuoret tarvitsevat lisää tietoa ammat-
tilaisten toiminnasta ja omista oikeuksis-
taan. Siksi nuorille pitää välittää tietoa 
siitä, kehen he voivat olla yhteydessä sil-
loin, kun kohtaamisissa ammattilaisten 
kanssa on ollut ongelmia. Ammattilais-
ten on kerrottava avoimesti nuorille siitä, 
minkälaiset vaitiolovelvollisuudet heitä 
koskevat.

Oon nyt käynyt joku vuoden 
siellä. En mä sille oo mitään 
sanonut, se on jotenkin niin 
vaivaannuttavaa. Ei se tiedä 
tästä viiltelystäkään, eikä niistä 
lääkejutuista.
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5. Lapsiasiavaltuutetun viesti

Lapset mukaan palveluiden 
kehittämiseen
Lapsille ja nuorille kertyy paljon koke-
musta palveluiden toimivuudesta. Aikui-
set eivät kuitenkaan riittävästi hyödynnä 
lasten tietoa palveluiden kehittämisessä. 
Palveluista saataisiin laadukkaampia ja 
vaikuttavampia, jos ammattilaiset ottai-
sivat lapset ja nuoret kumppaneikseen 
palveluiden kehittämiseen.
 MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa 
lapset kertovat kohtaamisen ongelmis-
ta ammattilaisten kanssa. Lapsiasiaval-
tuutetun toimistoon kertyvä lasten ja 
nuorten palvelukokemus on hyvin sa-
mantyyppinen.  
 Mitä asioita ammattilaisten pitäisi 
muistaa? Tärkeintä on pitää mielessä, et-
tä lapsille ja nuorille palvelut ovat ihmisiä. 
Jos ammatti-ihmisellä ja lapsella on aikaa 
kohdata niin että tullaan tutuiksi, se pa-
rantaa palvelun laatua ja vaikuttavuutta.
 Lasten kannalta palveluiden kehit-
tämisen haasteita ovat työntekijöiden 
vaihtuvuus ja toisaalta ammattilaisten 
erikoistumisen aiheuttama jatkuva uu-
siin aikuisiin tutustuminen. Tilannet-
ta hankaloittaa, jos eri ammatti-ihmiset 
hoitavat omia ”lohkojaan” lapsen ja nuo-
ren asioista. Parasta olisi, jos lapset ja 
nuoret itse voisivat vaikuttaa siihen, ku-
ka henkilö heidän asioitaan pääasialli-
sesti hoitaa. 

 Lapsia ajatellaan ammattilaisten nä-
kökulmasta helposti oppilaina, potilaina, 
kuntoutujina ja lastensuojeluasiakkai-
na. Lapselle laatua on kuitenkin se, että 
hänet kohdataan kokonaisena ihmise-
nä iloineen ja suruineen. Tulevaisuuden 
mahdollisuuksien ja toivon kannattelu se-
kä itsetunnon vahvistaminen tuovat pa-
rempia tuloksia kuin lapsen näkeminen 
”riskilapsena” tai ”ongelmatapauksena”.
 Lasten hyväksi on suunniteltu paljon 
palveluita, mutta lapset eivät useinkaan 
saa niistä tietoa heille itselleen ymmär-
rettävällä tavalla. Tieto siitä, missä pro-
sessissa lapsi ja nuori on mukana, luo 
osallisuuden kokemusta. 
 Etenkään erityispalveluista lapset ei-
vät juuri tiedä eivätkä niihin itse hakeu-
du. Koulu on lapsille tutuin ja tärkein 
kodin ulkopuolinen yhteisö. Mitä tiiviim-
min erilaiset palvelut kiinnittyvät koulun 
yhteyteen, sitä enemmän alenee kynnys 
palveluihin hakeutumiseen. Mitä parem-
min oppilashuollon ammattilaiset ovat 
mukana ja näkyvät kouluyhteisön toi-
minnassa, sitä helpompi heitä on lähes-
tyä. Koulussakin on mahdollista nykyistä 
paremmin kertoa ja tiedottaa erityispal-
veluista. Terveys- ja sosiaalipalveluissa 
tulee lisätä lapsille ja nuorille räätälöityä 
tiedottamista. 
 Vanhemmat ovat lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin kannalta tärkeimpiä ihmisiä. 

Lasten pahoinvointi johtuu usein siitä, et-
tä heidän vanhempansa eivät ole saaneet 
ajoissa konkreettista tukea ongelmiinsa. 
Näitä voivat olla esimerkiksi parisuhde-
kiistat, mielenterveysongelmat, väkivaltai-
suus, liiallinen alkoholinkäyttö, kasvattajan 
taitojen vaje tai liiallinen työnteko. 
 Lasten ja nuorten kanssa työsken-
televillä ammattilaisilla tulee olla hyvät 
vuorovaikutustaidot sekä aikaa lasten 
kohtaamiseen. Hyvät ammattilaiset halu-
avat ottaa selvää lapsen ja nuoren koke-
muksista. He perustelevat ehdotuksensa 
ja ratkaisunsa. He eivät anna katteetto-
mia lupauksia. He tukevat ihmissuhteiden 
jatkuvuutta.  Heillä on perustiedot myös 
muista lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluista ja he toimivat verkostoituneesti.  
He varmistavat myös vanhempien kun-
toutumisen silloin, kun lapsi on palveluis-
sa vanhempien ongelmien vuoksi. 
 Laadukas auttaminen vaatii lasta kun-
nioittavan asenteen lisäksi toki myös riit-
tävästi auttavia aikuisia.  Eri kunnissa 
asuvat lapset eivät ole tässä yhdenvertai-
sessa asemassa. Niukoillakin voimavaroil-
la saadaan kuitenkin parempia tuloksia, 
jos aikuiset hyödyntävät palveluja kehittä-
essään lasten ja nuorten tiedon. 

Maria Kaisa Aula
lapsiasiavaltuutettu
www.lapsiasia.fi
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6. Päivystystoiminta 2011

Lasten ja nuorten puhelin ja netti toi-
mii ryhmäpäivystysmallin mukaises-
ti Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. 
MLL:n päivystysohjaajana toimiva am-
mattityöntekijä on aina läsnä päivys-
tysvuorossa tukemassa vapaaehtoisten 
ryhmää. Päivystyspisteissä toimi vuon-
na 2011 yhteensä 216 Lasten ja nuorten 
puhelimen ja netin vapaaehtoista päi-
vystäjää. 
 Chat-keskustelut vakiinnutettiin syk-
syllä 2011 osaksi Lasten ja nuorten pu-
helimen ja netin päivystystä Helsingin 
päivystyspisteessä. Chatit toteutettiin 
kerran viikossa IRC-Gallerian MLL-yhtei-
sössä. Chat-keskustelut tilastoitiin sa-
maan ohjelmaan yhdessä puhelujen ja 
nettikirjeiden kanssa. Auttavien puhelin 
ja nettipalvelujen työntekijät ennakko-
moderoivat myös MLL:n Nuortennetti-
sivustolla olevaa nuorten vertaistukeen 
perustuvaa keskustelupalstaa. Tarvit-
taessa keskustelupalstalle kirjoittanut 
nuori ohjattiin olemaan yhteydessä am-
mattiauttajiin. 
 Keskusjärjestö järjesti vuoden aika-
na kuusi 30 tunnin mittaista Lasten ja 
nuorten puhelimen ja netin peruskurs-
sia, joilla koulutettiin yhteensä 74 uutta 
päivystäjää. Peruskurssien osallistujille 
tehtiin palautekysely, jonka perusteella 
valtaosa kurssin käyneistä koki sen vas-
taavan hyvin päivystystyön todellisuutta 
ja antavan valmiudet toimia päivystäjä-
nä. Lasten ja nuorten puhelimen ja net-
tikirjepalvelun pitkäaikaisille päivystäjille 
järjestettiin kaksi chat-päivystäjäkoulu-
tusta, joissa oli yhteensä 11 osallistujaa.
 Eri päivystyspaikkakunnilla järjes-
tettiin yhteensä 20 jatkokoulutus- ja 
virkistysiltaa, joissa päivystäjät perehdy-
tettiin muun muassa lasten ja nuorten 
esittämiin nettiin ja mediaan liittyviin 
kysymyksiin, lapsen ja nuoren seksuaa-
liseen kehitykseen, seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvien nuorten 
kohtaamiseen sekä lapsen ja nuoren ko-
kemuksiin avioeron kohdatessa. Osa 
Helsingin päivystäjistä osallistui myös 
Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien 
koordinoimaan yhteiseen koulutukseen 
erilaisista riippuvuuksista ja niiden syn-
nystä.
 Päivystyspisteiden työntekijät tukivat 
päivystäjien kehittymistä ja motivaatio-

ta tuumausvarteilla eli henkilökohtaisilla 
keskusteluilla. Osa Helsingin päivystyspis-
teen päivystäjistä osallistui syksyn aikana 
lukupiireihin, joissa päivystäjät keskuste-
livat lapsiin ja perhe-elämään liittyvistä 
kirjoista yhdessä Vanhempainpuhelimen 
ja -nettikirjepalvelun päivystäjien kanssa. 
 Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Las-
ten ja nuorten puhelimessa järjestettiin 
koko päivän mittainen maraton-päivys-
tys, jolla pyrittiin vahvistamaan lasten 
osallisuutta ja palvelun tunnettuutta. 
Maraton-päivystyksestä tiedotettiin yh-
dessä lapsiasiavaltuutetun kanssa.

6.1 Lasten ja nuorten 
puhelimen ja netin tunnettuus 
Keskustoimisto toteutti syksyllä 2011 ky-
selyn Lasten ja nuorten puhelimen ja 
netin tunnettuudesta. Verkossa toteu-
tettuun kyselyyn vastasi yli 1 000 nuorta, 
joista 86 prosenttia ilmoitti tuntevansa 
Lasten ja nuorten puhelinpalvelun. Lu-
ku oli 19 prosenttiyksikköä suurempi kuin 
viisi vuotta sitten toteutetussa vastaavas-
sa kyselyssä.  
 Vastanneista suurin osa ilmoitti saa-
neensa tietoa puhelinpalvelusta omasta 
koulustaan, lähinnä opettajalta. Lasten ja 
nuorten nettikirjepalvelusta oli kuullut 17 
prosenttia vastaajista. He olivat useimmi-
ten saaneet siitä tietoa netissä. 
 Kyselyn mukaan tärkein asia MLL:n 
puhelin- ja nettipalvelussa oli palvelun 
maksuttomuus (61 prosenttia vastaajis-
ta). Toiseksi tärkeimpänä vastaajat pitivät 
sitä, että voi soittaa ja kirjoittaa ilman, 
että kukaan saa tietää kuka on. Kolman-
neksi tärkeimpänä vastaajat pitivät sitä, 
että palvelussa saa puhua mistä tahansa 
aiheesta. 
 Kyselyssä kysyttiin vastaajille mie-
luisinta tapaa ottaa yhteyttä Lasten ja 
nuorten puhelimen ja netin kaltaiseen 
palveluun.  Vastanneista kolmannes ot-
taisi yhteyttä luotettavaan aikuiseen 
mieluiten kahdenkeskisessä chatissa. 26 
prosenttia vastaajista kirjoittaisi nettikir-
jepalveluun ja 22 prosenttia soittaisi. Nel-
jän vuoden takaisessa kyselyssä mieluisin 
yhteydenottokanava oli puhelin. Netti-
pohjaisten yhteydenottokanavien suosio 
on tämän kyselyn mukaan nousussa.
 Kyselyssä kysyttiin myös sitä, miten 

aikuinen Lasten ja nuorten puhelimen ja 
netin kaltaisessa palvelussa voi tukea las-
ta tai nuorta, jolla on jokin mieltä paina-
va asia. Ehdottomasti eniten vastaajat 
painottivat kuuntelua. Sitä, että aikuinen 
oikeasti kuuntelee loppuun asti, on kiin-
nostunut ja aidosti läsnä. Lisäksi aikui-
selta kaivattiin erilaisia vaihtoehtoja ja 
vinkkejä, mitä mieltä painavassa asiassa 
voisi tehdä.

6.2 Lasten ja nuorten palaute
Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus an-
taa palautetta puhelin- tai chat-keskus-
telusta tai saamastaan vastauskirjeestä. 
Viime vuoden aikana päivystäjät kirjasi-
vat tilastointiohjelmaan soittajilta yli 200 
palautetta, jotka olivat pääosin kiitosta. 
Soittajat kiittivät siitä, että saivat puhua. 
Osa soittajista kiitti saamastaan ajasta ja 
tuesta. Usea soittaja koki olonsa helpot-
tuneen puhelun aikana, koska oli saanut 
purkaa mieltään painavia asioita. 
 Chat-keskusteluista saatiin palautetta 
60 yhteydenottajalta, jotka pääosin kiit-
telivät keskustelusta, neuvoista ja roh-
kaisusta. Jotkut keskustelijat mainitsivat, 
että oli ollut kiva jutella ja tutustua uu-
teen palveluun. 
 Lasten ja nuorten nettikirjepalveluun 
kirjoittaneilla lapsilla ja nuorilla on mah-
dollisuus täyttää palautelomake. Viime 
vuonna palautteita kirjepalvelusta tu-
li 166 kappaletta. Nettikirjepalvelu saa 
pääosin kiitosta: nuoret kiittävät saamas-
taan vastauskirjeestä ja palvelun olemas-
saolosta, sillä ääneen puhuminen jollekin 
omasta asiasta on vaikeaa. Joidenkin kir-
joittajien oloa oli helpottanut jo pelkkä 
kirjoittaminen. Kielteinen palaute tuli lä-
hinnä siitä, että kaikki eivät päässeet kir-
joittamaan kirjepalveluun. Kirjepalvelussa 
joudutaan säätelemään tulevien kirjeiden 
määrää, sillä kaikkiin kirjeisiin ei ehditä 
resurssisyistä vastaamaan. 



18 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti 2011

Liite 1

Lasten ja nuorten puhelin ja netti kuuluvat 
Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttami-
sen eettisten periaatteiden neuvottelukun-
taan (PuhEet). 
 PuhEetiin kuuluvat yhteisöt ovat sopi-
neet periaatteista, joissa määritellään yh-
teisöjen tarjoaman palvelun luonne sekä 
oikeudet ja velvollisuudet niin yhteydenot-
tajalle, päivystäjälle kuin taustaorganisaa-
tiolle.
 Eettiset periaatteet löytyvät kokonai-
suudessaan osoitteesta www.mll.fi/puheet. 
Periaatteet on tiivistetty seuraaviin kol-
meen kohtaan:
1. Palvelusta ja sen laadusta vastaa ylläpi-

täjäyhteisö, joita voivat olla yhdistykset, 
säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat. 
Toiminta on yleishyödyllistä eikä palve-
lun ylläpitäjäyhteisö saa siitä taloudel-
lista hyötyä. 

2. Yhteydenottajalle tarjotaan mahdol-
lisuutta tulla kuulluksi kyseiseen pal-
veluun kuuluvissa asioissa. Palvelussa 
toteutuvat luottamuksellisuus, nimettö-
myys ja yhteydenottajan kunnioittami-
nen. 

3. Päivystäjä on vapaaehtoinen tai palkat-
tu, palvelun ylläpitäjäyhteisön tehtä-
vään valitsema ja kouluttama henkilö, 
joka saa tehtäväänsä tukea ja ohjausta. 
Päivystäjällä on oikeus pysyä nimettö-
mänä ja olla suostumatta epäasialliseen 
kohteluun.

Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet
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Liite 2

Vuonna 2011 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaa tukivat Raha-automaattiyhdistys, 
useat yritykset ja yksityishenkilöt sekä seuraavat 60 kuntaa ja kaupunkia sekä 9 koulua, joissa 
tehtiin päivätyökeräys Lasten ja nuorten puhelimen ja netin hyväksi.

Toimintaa tukeneet kunnat ja koulut

Larsmo kommun
Laukaan kunta
Lempäälän kunta
Leppävirran kunta
Lieksan kaupunki
Lopen kunta
Maskun kunta
Merikarvian kunta
Miehikkälän kunta
Naantalin kaupunki
Nurmeksen kaupunki
Oriveden kaupunki
Paimion kaupunki
Porvoon kaupunki
Ranuan kunta
Rauman kaupunki
Riihimäen kaupunki
Ristiinan kunta
Salon kaupunki
Sievin kunta

Siikaisten kunta
Siilinjärven kunta
Sipoon kunta
Sodankylän kunta
Tammelan kunta
Tampereen kaupunki
Tornion kaupunki
Turun kaupunki
Tuusulan kunta
Ulvilan kaupunki
Vaasan kaupunki
Valkeakosken kaupunki
Vantaan kaupunki
Varkauden kaupunki
Vihdin kunta
Viitasaaren kaupunki
Virtain kaupunki
Yli-Iin kunta
Ähtärin kaupunki
Äänekosken kaupunki

Kunnat ja kaupungit:
Akaan kaupunki
Espoon kaupunki
Euran kunta
Haapaveden kaupunki
Hausjärven kunta
Helsingin kaupunki
Iitin kunta
Ilmajoen kunta
Inarin kunta
Joensuun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Keminmaan kunta
Kokkolan kaupunki
Korsholms kommun
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kuopion kaupunki
Laitilan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki

Koulut:
Hakunilan koulu
Kajaanin lyseo
Kihniön yhtenäiskoulu
Kotimäen koulu
Laurin koulu
Nilsiän yhtenäiskoulu
Puolimatkan koulu
Skärgårdshavets skola
Taavetin koulu ja lukio



Lasten ja nuorten puhelin 
•	 p.	116	111
•	 arkisin	klo	14–20,	viikonloppuisin	klo	17–20,	juhlapyhinä	klo	14–17
•	 puhelu	on	maksuton

Kirjepalvelu 
www.mll.fi/nuortennetti


	Sisällysluetteloon: 


