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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. Suomen 

suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu  

88 000 jäsentä, 557 paikallisyhdistystä,  

10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. 

Vuosittain

– Lasten ja nuorten puhelin ja netti vastaa  

noin 30 000 puheluun, nettikirjeeseen ja 

chat-keskusteluun.

– Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetin 

kirjepalvelu vastaa yli tuhanteen 

yhteydenottoon.

– Yläkouluissa toimii noin 14 000 MLL:n 

tukioppilasta, internetissä nuoria tukee  

noin 20 verkkotukaria eli verkk@ria.

– Lähes 1 100 MLL:n kouluttamaa lasten 

hoitajaa työskentelee noin 6 000 perheessä.

– Noin 500 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä 

tekee työtä perheiden ja nuorten parissa.

– MLL ylläpitää yli 550 perhekahvilaa, joissa 

kokoonnutaan noin 16 000 kertaa.

– MLL:ssa toimii noin 310 vertaisryhmää ja 

muuta aikuisten ryhmää.

– MLL:n kerhoissa käydään yli 430 000 kertaa.

– MLL järjestää koulujen alkaessa Hyvä 

alku koulutielle- ja Hyvä alku yläkouluun 

-kampanjat, joilla tavoitetaan yli 

55 000 ekaluokkalaisen ja noin 50 000 

seitsemäsluokkalaisen vanhemmat.

MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden 

osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n 

toiminnan perusta on paikallinen 

vapaaehtoistoiminta.

 

www.mll.fi

http://www.mll.fi
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Lasten ja nuorten puhelin ja netti  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuor-
ten puhelin on vuonna 1980 perustettu valta-
kunnallinen, maksuton, suomenkielinen, kaikille 
lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. 
Puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä 
numerossa 116 111. Palvelun numero on yleiseu-
rooppalainen lasten auttavien puhelinten numero, 
joka on yhteinen kaikissa Euroopan maissa. Päivys-
tysajat ovat arkisin kello 14–20 ja viikonloppuisin 
kello 17–20. Juhlapyhinä päivystetään kello 14–17. 
 Lasten ja nuorten nettikirjepalvelu perustettiin 
vuonna 2002. Sinne voi kirjoittaa luottamuksellisen 
kirjeen milloin tahansa. Päivystäjä kirjoittaa vies-
tiin vastauksen viimeistään kahden viikon kuluessa, 
käytännössä noin kolmessa päivässä. Kirjepalve-
lu on osa MLL:n nuorille suunnattua nettisivus-
toa, Nuortennettiä. Vuodesta 2010 alkaen nuorilla 
on ollut myös mahdollisuus kahdenkeskiseen 
chat-keskusteluun aikuisen kanssa.
 Kaikki yhteydenotot ovat nimettömiä ja luot-
tamuksellisia. Lasten ja nuorten yhteydenottoi-

hin vastaavat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset 
aikuiset päivystäjät. Päivystysvuoroa ohjaa aina 
MLL:n työntekijä, joka on myös vapaaehtoisten 
päivystäjien tukena.
 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toi-
minta noudattaa eettisiä periaatteita, jotka 
on hyväksytty Vapaaehtoisen puhelin- ja verk-
koauttamisen eettisten periaatteiden neuvot-
telukunnassa (liite 1). Periaatteiden mukaan 
yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuus 
luottamukselliseen keskusteluun. Puhelin- ja 
verkkoauttamisesta vastaa taustaorganisaatio, 
ei yksittäinen päivystäjä.
 Raha-automaattiyhdistys rahoittaa Lasten 
ja nuorten puhelimen ja netin toimintaa. Lisäk-
si vuonna 2014 toimintaa tukivat useat yritykset 
ja yksityishenkilöt sekä 40 kuntaa tai kaupunkia 
ja 7 koulua, joissa tehtiin päivätyökeräys Lasten 
ja nuorten puhelimen ja netin hyväksi (liite 2). 
Toimintaan on saatu myös projektiavustusta 
Euroopan komission Safer Internet -ohjelmasta.
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Lasten ja nuorten puhelimessa, kirjepal-
velussa ja chatissa päivystää vuosittain 
noin 250 vapaaehtoista aikuista. Vapaa-
ehtoiset päivystäjät ovat toimineet ryh-
mäpäivystysmallilla kohta kymmenen 
vuotta. Aiemmin vapaaehtoiset vastasi-
vat lasten ja nuorten yhteydenottoihin 
yksin ja tapasivat toisiaan vain työnoh-
jaustilanteissa. Nyt vapaaehtoisia on 
useampi samaan aikaan päivystämässä 
ja paikalla on aina MLL:n työntekijä heitä 
ohjaamassa. Ryhmäpäivystysmalliin siir-
tymisen tavoitteena oli kehittää lasten ja 
nuorten palvelun laatua. Päivystäjille 
tehdyn kyselyn perusteella tässä on on-
nistuttu hyvin. Päivystäjät kokevat päi-
vystystyön arvokkaaksi, tarpeelliseksi ja 
laadukkaaksi vapaaehtoistyöksi. Palvelun 
rakenne ja käytännöt saavat kiitosta ja 
päivystäjät kokevat, että ne tukevat hy-
vin päivystäjänä toimimista.  

 Ryhmäpäivystysmallin myötä lasten ja 
nuorten yhteydenottojen aiheet ovat va-
kavoituneet. Yhä useampi testauspuhelu 
kääntyy keskustelupuheluksi. Se, mikä 
ennen tulkittiin pilailusoitoksi, ymmärre-
tään nyt testauksena: Voiko tuohon 
aikuiseen luottaa, voiko sille kertoa? Va-
paaehtoiset kohtaavat lapset ja nuoret 
niin arvostavalla tavalla, että kiroileva, 
räyhäävä tai vitsejä kertova lapsi tai nuori 
uskaltaa pikkuhiljaa laskea suojansa ja 
paljastaa murheensa aikuiselle – usein 
ensimmäistä kertaa. Nämä onnistuneet 
kohtaamiset ja niihin liittyvä auttamisen 
ilo ovat päivystäjäkyselyn mukaan vapaa-
ehtoistyön jatkamista eniten motivoivia 
asioita. 
 Vapaaehtoisten ansiosta Suomessa on 
vuoden jokaisena päivänä tarjolla aikui-
nen, jolla on aikaa kuunnella lasta. Joskus 
joku lapsi tai nuori on kysynyt, että eikö 

päivystäjälle ihan oikeasti makseta tästä 
mitään. Vaikka vapaaehtoiset eivät palk-
kaa saakaan, niin rahoitusta tarvitaan  
tukirakenteisiin, joilla vapaaehtoisia 
rekrytoidaan, koulutetaan, ohjataan ja 
tuetaan. MLL kiittää lämpimästi Raha-au-
tomaattiyhdistystä sekä kaikkia niitä 
kuntia, kouluja, yrityksiä ja yksityishenki-
löitä, joiden avustukset ja lahjoitukset 
ovat turvanneet Lasten ja nuorten puhe-
limen ja netin toiminnan. Sydämellinen 
kiitos myös lasten ja nuorten kuulemi-
seen ja tukemiseen sitoutuneille vapaa-
ehtoisille päivystäjillemme. 

Marie Rautava
ohjelmajohtaja

Onnistumisen kokemukset motivoivat 
vapaaehtoisia



6 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti 2014

Yhteydenotot vuonna 2014

Vuonna 2014 Lasten ja nuorten puheli-
messa ja netissä vastattiin yhteensä 30 
218 yhteydenottoon. Näistä puheluja oli 
27 215, nettikirjeitä 1 938 ja chat-kes-
kusteluja 1 065. Lisäksi Nuortennetissä 
julkaistiin 4 730 keskusteluviestiä, joi-
ta auttavien puhelin- ja nettipalveluiden 
työntekijät ennakkomoderoivat.
 Vastattujen puheluiden määrä nou-
si yli tuhannella (1 136) edellisvuodesta. 
Myös chat-keskusteluja käytiin runsas sa-
ta enemmän. Keskustelupalstalla julkais-
tujen viestien määrä nousi useita satoja.

Puhelut
Lasten ja nuorten puhelimeen tulleis-
ta soitoista 64 prosenttia oli keskustelu-
puheluita eli sellaisia, joissa päivystäjän 
ja soittajan välille syntyi vastavuoroinen 
keskusteluyhteys. Keskustelupuheluiden 
soittajista 49 prosenttia oli poikia ja 47 
prosenttia tyttöjä. Loput neljä prosenttia 
tilastoitiin sekaryhmiksi, joissa soittajina 
oli sekä poikia että tyttöjä.  Ensimmäistä 
kertaa 2010-luvulla pojat soittivat tyttö-
jä useammin.  
 Sekä tyttöjen että poikien suurin soit-
tajaryhmä oli 12–14-vuotiaat (42 prosent-
tia) ja toiseksi suurin 9–11-vuotiaat (36 
prosenttia). 15–17-vuotiaiden puheluja oli 
14 prosenttia ja 18–21-vuotiaiden 4 pro-
senttia. 15–21-vuotiaiden ikäryhmissä poi-
kien soittoja oli enemmän kuin tyttöjen.
 Useimmiten soitettiin yksin, mutta  
23 prosenttia soitoista tehtiin kaverin tai 
porukan kesken. Erityisesti pojat soittivat 
porukassa.
 Puhelut kestivät muutamasta minuu-
tista tuntiin. Yli puolet (56 prosenttia) 
keskustelupuheluista kesti alle 5 minuut-
tia. Noin 40 prosenttia puheluista kesti 
5–30 minuuttia ja 5 prosentissa juteltiin 
yli puoli tuntia. 
 Kaikista puheluista 22 prosenttia oli 
testauspuheluja. Ne ovat puheluja,  
joissa lapsi tai ryhmä lapsia kokeilee lan-
gan päässä olevaa aikuista eri keinoin.  
Hiljaisia puheluja oli 11 prosenttia.  
Näissä puheluissa soittaja ei puhu mi-
tään, jolloin päivystäjä yrittää houkutella 
hänet vuorovaikutukseen kanssaan. 
 Puhelimeen soitti myös yli 21-vuotiai-
ta ja palvelua väärin käyttäviä soittajia. 
Näiden soittojen osuus kaikista puheluis-
ta oli 3 prosenttia.

Puheluiden aiheet
Puheluiden aiheet merkitään yli sata ai-
hetta kattavaan tilastointiohjelmaan. Yksi 
puhelu voi käsitellä useita aiheita. Päivys-
täjä tilastoi kustakin puhelusta 1–3 kes-
keisintä aihetta. Puheluiden aiheet on 
luokiteltu yhteentoista teemaluokkaan. 
 Kustakin aiheesta merkitään vie-
lä erikseen, mikä oli aiheen käsittelyn 
tarkoitus. Halusiko soittaja lisää tie-
toa aiheesta, purkaa mieltään, apua on-
gelmaan vai testata ja vitsailla aiheella. 
Monista vakavista aiheista on turvalli-
sempaa jutella vitsaillen.

Arjen yksinäisyys
Lasten ja nuorten arjessa koettua yksi-
näisyyttä kuvastavia aiheita tilastoitiin 

yhteensä 10 505 kappaletta. Se kattaa lä-
hes puolet (46 prosenttia) kaikista aiheis-
ta. Arjen yksinäisyys kuului käytännössä 
ennen kaikkea jututtamispuheluina, joissa 
päivystäjä haastoi lasta vuorovaikutukseen 
kanssaan kysymällä lapsen kuulumisista 
ja päivän tapahtumista. Osassa puheluista 
soittajat halusivat kertoa tarinoita, esittää 
lauluja ja kertoa vitsejä. Lapset kyselivät 
päivystäjältä myös tekemisvinkkejä tyl-
siin iltapäiviin. Arjen pulmatilanteet, kuten 
miten lämmittää kaakaota, mietityttivät 
erityisesti pieniä soittajia, jotka olivat ilta-
päivisin yksin kotona. Lapset kysyivät myös 
tarkentavia kysymyksiä Lasten ja nuorten 
puhelimesta ja netistä. Heitä mietityttivät 
muun muassa, ketkä toimivat päivystäjinä 
ja onhan soittaminen varmasti nimetöntä.

Keskustelupuheluiden soittajat ikäryhmittäin 2014

Puhelutyypit

36 %  

64 %  

42 %  

22 %  

14 %  

11 %  

4 %  

3 %  

4 %  
 alle 9-vuotiaat, 755

 9–11-vuotiaat, 6 218

 12–14-vuotiaat , 7 397

 15–17-vuotiaat, 2 486

 18–21-vuotiaat, 672

yhteensä 17 528

 Keskustelupuhelut, 17 528

 Testauspuhelut, 6 032

 Hiljaiset puhelut, 2 956

 Kohderyhmään  
 kuulumattomat, 699

yhteensä  27 215
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Puheluteemat

 Arjen yksinäisyys, 10 505

 Seksuaalisuus, 4 946  

 Vertaissuhteet, 1 409

 Koulu ja vapaa-aika, 1 238

 Ulkonäkö, 979

 Psyykkinen terveys, 898

 Kiusaaminen, 773

 Fyysinen terveys, 701

 Koti ja perhe, 572

 Kaltoinkohtelu, 425

 Sekalaiset, 199

yhteensä 22 645

46 %  
6 %  

22 %  

6 %  

4 %  

4 %  

3 %  
3 %  

3 %  

1 %  1 %  

Ei oo mitääään tekemistä. Niin 
tylsää. Äiti tulee vasta viideltä 
kotiin.

Seksuaalisuus
Puhelimessa puhuttiin paljon myös sek-
suaalisuudesta ja seksistä. Teema kattoi 
22 prosenttia kaikista puhelimessa pu-
hutuista aiheista. Valtaosa soitoista oli 
12–14-vuotiailta, mutta yhtä lailla aihe 
puhututti myös alle 11-vuotiaita. Se oli 
yleisin lähes kaikenikäisten soittajien itse 
esille ottama aihe. Erityisesti alle 9-vuoti-
aiden aiheeseen liittyvät puhelut lisään-
tyivät edellisvuodesta.
 Pienet lapset kysyivät muun muassa 
erilaisista seksisanoista, yhdynnästä  
ja sukupuolielimistä. Murrosikäiset poh-
tivat itsetyydytystä, pornoa, seksuaalista 
suuntautumista, raskautta, ehkäisyä  
ja ensimmäistä kertaa. 
 Osa soittajista oli nähnyt pornografis-
ta aineistoa, joka hämmensi. Porno kuu-
lui erityisesti 9–14-vuotiaiden soitoissa. 
Itsetyydytystä ja omaan kehoon tutustu-
mista miettivät eniten yli 12-vuotiaat.   
Itsetyydytys oli erityisesti pojilla yleinen 
aihe. Puheluissa pohdittiin muun muas-
sa sitä, mikä on sopiva itsetyydyttämisen 
määrä tai mitä erilaisia tekniikoita siihen 
on. 

 Seksin aloittamista ja ehkäisyä pohtivat 
monet 12–14-vuotiaat tytöt. Milloin on  
oikea aika ekaan kertaan tai mitä kaikkea  
ehkäisyssä on syytä ottaa huomioon? Myös 
raskauteen liittyviä puheluita oli satoja.  
Tytöt epäilivät raskauden mahdollisuutta, tai  
he kertoivat, että ehkäisy oli pettänyt ja he 
olivat tulleet raskaaksi. Tästä ei ollut uskallet-
tu kertoa vielä kenellekään.
 Myös seksuaalinen suuntautuminen as-
karrutti. Osa koki paineita siitä, kenestä on 
lupa tykätä ja ovatko omat tunteet oikeutet-
tuja.

Olen miettinyt seksin aloittamista 
poikaystävän kanssa. Vielä kuitenkin 
epäilyttää, että milloin olisi sopiva 
aika aloittaa. Entä ehkäisy, voisko 
siitä jutella?

Vertaissuhteet
Vertaissuhteet kuuluivat kaikenikäisten pu-
heluissa. Kuusi prosenttia kaikista aiheista 
koski kaverisuhteita ja seurustelua, ihastu-
mista, eroamista, yksinäisyyttä tai kaverien 
puutetta. Monesti puheenaiheena olivat  
kaverisuhteiden ristiriidat sekä seuruste-
lusuhteen päättyminen. Kaverittomuudesta 
ja poika- tai tyttöystävän puutteesta puhui 
moni. Lapset kertoivat ulkopuolisuuden tun-
teista ja yksinäisyyden kipeydestä. Tuntui 

pahalta kun ei ollut ketään, kenen kanssa 
jakaa itselle tärkeitä asioita. 

Olen onnistunut suututtamaan 
kaverini, ja nyt hän ei vastaa pu-
heluihini. Tuntuu kamalalta!

Koulu ja vapaa-aika
Lapset ja nuoret halusivat keskustella kou-
lusta ja vapaa-ajan vietostaan. Tämä teema 
kattoi kuusi prosenttia kaikista aiheista. Va-
paa-ajan aiheita olivat muun muassa har-
rastukset ja lemmikit, joista halusivat jutella 
eniten alle 14-vuotiaat. Harrastuksiin kuu-
lui niin urheilulajit, musiikki, mediankäyttö 
kuin taiteet. Vanhemmat soittajat pohtivat 
myös työhön liittyviä asioita ja tulevaisuu-
den suunnitelmia.
 Kouluun liittyviä aiheita olivat muun 
muassa läksyt ja opiskelu, opettajat ja muut 
koulun aikuiset, oppimisvaikeudet, lintsaa-
minen ja jatko-opinnot. Nuorimmat kysyi-
vät neuvoa läksyjen tekemiseen. 

Mulla on neljä kertaa viikossa 
tanssitreenit. Välillä väsyttää eikä 
läksyjä oikein ehdi  
tekemään. Mut tanssi on mun 
elämä!

Ulkonäkö
Oma ulkonäkö mietitytti useaa soittajaa. 
Neljä prosenttia kaikista aiheista käsitte-
li naiseksi tai mieheksi kasvamista, pituutta 
ja painoa, pukeutumista tai elämäntapoja. 
Tytöt kysyivät kuukautisista, rintojen kas-
vusta ja niiden sopivasta koosta. Osa oli 
huolissaan lantion leveydestä, jalkojen pak-
suudesta tai pituuskasvusta. Pojat pohtivat 
mieheksi kasvua: äänenmurrosta, karvojen 
kasvua, lihaksia.
 Yhdistävänä tekijänä näissä puheluis-
sa oli huoli omasta kelpaavuudesta, olenko 
normaali ja oikean kokoinen. Omaa ulkonä-
köä kohtaan oltiin kriittisiä. Osa koki tarvet-
ta laihduttaa ja pohti erilaisia ruokavalioita. 
 Naiseksi ja mieheksi kasvamiseen liitty-
viä puheluja oli kuitenkin vähemmän kuin 
edellisvuonna.

Haluan isot lihakset. Niillä saa 
naisia!
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Psyykkinen terveys
Psyykkiseen terveyteen liittyvistä aiheista 
soittivat eniten yli 15-vuotiaat. Masentunut 
mieliala ja ahdistus, viiltely, itsemurha-aja-
tukset, pelot, syömishäiriöt, riippuvuudet ja 
monet muut psyykkisen terveyden aiheet 
kattoivat 4 prosenttia kaikista aiheista. Niis-
tä puhuttiin yhteensä 898 kertaa.
 Viiltely oli yhä useamman puhelun 
aiheena. Viiltelyyn liittyviä puheluja oli 122. 
Edellisvuonna niitä oli 78. 
 Tyypillistä oli, että nuorella oli useampia 
psyykkiseen terveyteen liittyviä pulmia, jot-
ka olivat kuormittaneet elämää jo pidem-
män aikaa. Osa oli hakenut apua, osa ei ollut 
kertonut pulmista kenellekään. Vaikka apua 
oli haettu, sitä ei välttämättä saatu tarvitse-
malla tavalla.

Olen nyt kuukauden ajan vähen-
tänyt syömistä ja aloittanut myös 
oksentelun.

Kiusaaminen
Kiusaaminen tilastoitiin puhelun aiheek-
si yhteensä 773 kertaa. Kiusaamistilanteis-
ta kertoivat kaikenikäiset soittajat, eniten 
9–14-vuotiaat. 
 Kiusaaminen oli monenlaista. Lapset ja 
nuoret kertoivat porukasta eristämisestä, il-
keistä katseista, tervehtimättä jättämisestä, 
lyömisestä, tavaroiden varastamisesta, huu-
tamisesta, nimittelystä ja huomiotta jättämi-
sestä. Kiusaamista tapahtui yhtä lailla myös 
netissä, esimerkiksi Whatsupissa tai yhteisö-
palveluissa, jossa lapsesta saatettiin kirjoittaa 
törkeästi tai julkaista hänen kuviaan luvatta.
 Monella kiusaaminen oli kestänyt 
kauan, mikä oli alkanut vaikuttaa nuo-
ren vointiin. Osa oli kertonut kiusaamises-
ta jollekin aikuiselle, mutta jostain syystä 
kiusaaminen ei ollut loppunut. Se oli jopa 
kertomisen jälkeen pahentunut. Oli myös 
useita lapsia ja nuoria, jotka eivätkä olleet 
kertoneet kiusaamisesta vielä kenellekään 
ja kärsivät siitä hiljaa. Lasten ja nuorten 
puhelimen päivystäjä saattoi olla ensim-
mäinen aikuinen, joka otti nuoren kerto-
man vakavasti eikä vähätellyt sitä. 

Mä oon ihan paska. Miks mua muu-
ten muka kiusattais?

Fyysinen terveys
Fyysisen terveyden aiheet kattoivat kolme 
prosenttia kaikista aiheista. Eniten puhututti 
päihteidenkäyttö. Se oli poikien aiheena hie-
man useammin kuin tyttöjen. Soittajia mie-

titytti oma alkoholin, tupakan, nuuskan 
tai huumeiden käyttö, tai soittaja oli huo-
lissaan kaverin päihteidenkäytöstä. Mui-
ta fyysisen terveyden aiheita olivat muun 
muassa sairastaminen, pitkäaikaissairau-
det, vammat ja tapaturmat. 

Juon joka viikonloppu ja myös 
kannabista menee. Kaikki kave-
ritkin vetää. Miten muka pystyi-
sin lopettaa? Jos lopetan, niin 
samalla menee kaverit.

Koti ja perhe
Kotiin ja perheeseen liittyviä aiheita oli 
kolme prosenttia kaikista aiheista. Niistä 
puhuttiin yhteensä 572 kertaa. Yleisimpiä 
aiheita olivat keskusteluvaikeudet ja risti-
riidat vanhempien kanssa sekä kodin peli-
säännöt. Moni lapsi ja nuori koki, etteivät 
saa kotoa sitä ymmärrystä ja tukea, jota 
he haluaisivat. Uusperheissä nuorilla oli 
haasteita löytää yhteistä säveltä vanhem-
man uuden kumppanin kanssa. 
 Myös sisarussuhteet ja vanhempien 
väliset riidat huolettivat. Joissakin soi-
toissa lapsi tai nuori kertoi vanhemman 
päihteidenkäytöstä tai mielenterveys-
pulmista, joista lapsi kantoi huolta. Ai-
empaa enemmän puhuttiin myös kodin 
asumisolosuhteista. Aikuisille kuuluvat 
huolet, kuten perheen taloudelliset vai-
keudet, kuormittivat lapsia ja nuoria.
 Lapsia ja nuoria kuormittivat myös 
perheen kriisit ja niihin liittyvät surut,  
esimerkiksi läheisen kuolema. 

Vanhemmat riitelevät koko ajan, 
ne on vissiin eroamassa. Mä kuun-
telen salaa niiden keskusteluja ja 
itken oven takana. Pelottaa.

Kaltoinkohtelu
Fyysinen pahoinpitely, seksuaalinen ahdis-
telu tai hyväksikäyttö, emotionaalinen kal-
toinkohtelu tai laiminlyönti olivat lasten ja 
nuorten puheenaiheena 425 kertaa. Tämä 
oli kaksi prosenttia kaikista puheluaiheis-
ta. Monesti lapsi tai nuori oli joutunut itse 
kotonaan kaltoin kohdelluksi. Osassa pu-
heluista lapsi halusi aiheesta lisää tietoa. 
 Lasten ja nuorten puhelimeen otti yh-
teyttä alaikäisiä tyttöjä, jotka olivat tu-
tustuneet netin kautta aikuisiin miehiin, 
jotka olivat käyttäneet heitä hyväksi. Mo-
ni häpesi sitä suuresti eikä ollut kertonut 
tapahtuneesta kenellekään. Lapset pel-
käsivät kertomisen seurauksia. Tyypillistä 

oli, että hyväksikäyttäjä oli uhkaillut ja mani-
puloinut lasta tai nuorta uskomaan, että ta-
pahtunut olisi jollakin tavalla tämän syytä.
 Lapsen laiminlyönti ilmeni esimerkiksi si-
ten, että lapsi joutui kantamaan perheessä 
aikuiselle kuuluvaa vastuuta, kuten huolehti-
maan pienemmistä sisaruksista. Myös perus-
tarpeissa oli puutteita. Vanhempi saattoi olla 
poissa kotoa useampia öitä, ja nuori oli nälis-
sään ja huolissaan yksin kotona. 

Tutustuin netissä poikaan. Luulin, 
että se oli saman ikäinen, mutta 
sitten kun tavattiin niin selvisi, että 
se olikin mua paljon vanhempi. Se 
halusi seksiä.

Sekalaiset
Sekalaisia aiheita olivat muun muassa ajan-
kohtaiset tapahtumat, julkisuuden henkilöt 
ja juhlat. 

Mä pääsen Isac Elliotin keikalle, jee!!!

Nettikirjeet  
Vuonna 2014 vastattiin 1 938 nettikirjee-
seen. 85 prosenttia kirjoittajista oli tyttö-
jä. Poikia oli kirjoittajina hieman enemmän 
kuin aiemmin. Eniten kirjeitä kirjoittivat 
15–17-vuotiaat (45 prosenttia) ja toiseksi 
eniten 12–14-vuotiaat (39 prosenttia).  
 Nettikirjeissä kirjoitettiin vakavista ai-
heista. Masentunut mieliala tai ahdistunei-
suus on ollut jo viisi vuotta peräkkäin yleisin 
nettikirjeen aihe. Vuonna 2014 noin kol-
masosa aiheista koski psyykkistä terveyttä, 
kuten masentunutta mielialaa tai ahdistu-
neisuutta, viiltelyä, itsemurha- tai kuolem-
anajatuksia, syömispulmia ja voimakkaita 
pelkoja. Toinen iso aihekokonaisuus oli ver-
taissuhteet (yhteensä 20 prosenttia). Ylei-
simpiä aiheita olivat kaverisuhderistiriidat, 
ihastuminen ja seurustelu. Nettikirjeissä kir-
joitettiin myös kiusaamisesta ja vuorovaiku-
tuspulmista vanhempien kanssa. 
 Nettikirjeet ovat monesti pitkiä ja kuvai-
levia, päiväkirjamaisia tekstejä. Kirjoittami-
nen mahdollistaa etäisyyden asioihin. Jos 
vaikeasta aiheesta puhuminen tuntuu liian 
kipeältä, nettikirje voi olla nuorelle hel-
pompi lähestymisen tapa. 

Chat-keskustelut
Lasten ja nuorten chattiin tuli vuonna 
2014 yhteensä 1 065 yhteydenottoa, jois-
ta 926:ssa käytiin keskustelua päivystäjän 
kanssa. Loput 139 keskustelua olivat pal-
velua testaavia tai hiljaisia keskusteluja. 
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Nettikirjeiden yleisimmät aiheet 2014

Masentunut mieliala tai ahdistuneisuus

Kaverisuhteet

Ihastuminen

Viiltely

Itsemurha- tai kuoleman ajatukset

Lasta/nuorta kiusataan tai syrjitään

Seurustelu ja tapailu

Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa

Syömiseen liittyvä asia tai ongelma

Päihteidenkäyttö tai päihdeongelma

Huom. Yksi kirje voi sisältää useamman aiheen.

11 %

5 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

3 %

2 %

2 %

4 8 10 1220 6

363

182

159

153

137

129

129

115

83

79

9 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

3 %

0 4 82 6 10

Chat-keskustelujen yleisimmät aiheet 2014

Masentunut mieliala tai ahdistuneisuus

Viiltely

Jututtaminen

Ihastuminen

Kaverisuhteet

Seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö

Itsemurha- tai kuoleman ajatukset

Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa

Syömiseen liittyvä asia tai ongelma

Lasta/nuorta kiusataan tai syrjitään

Huom. Yksi keskustelu voi sisältää useamman aiheen.

155

82

78

75

69

60

53

52

50

48

Palvelua testaavassa keskustelussa yhtey-
denottaja kirjoitti tervehdyksen ja pois-
tui keskustelusta. Hiljaisissa keskusteluissa 
yhteydenottaja ei kirjoittanut mitään.
 Yhteydenottojen määrä kasvoi edellis-
vuodesta. Usein chattiin pyrki huomatta-
vasti useampi keskustelija kuin sinne pääsi. 
 Chat-keskustelijoista 76 prosenttia oli 
tyttöjä ja 24 prosenttia poikia. Chatis-
sa keskusteltiin eniten 12–14-vuotiaiden 
kanssa (41 prosenttia). Lähes yhtä paljon 
kirjoittivat 15–17-vuotiaat (39 prosenttia). 

Alle 11-vuotiaita chattaajia oli 7 prosent-
tia ja täysi-ikäisiä 13 prosenttia. 
 Chatin aiheista vajaa kolmasosa  
(29 prosenttia) käsitteli psyykkistä ter-
veyttä. Yleisimmät aiheet olivat masen-
tunut mieliala tai ahdistuneisuus, viiltely 
sekä itsemurha- tai kuolemanajatukset. 
Viiltely oli chatissa selvästi yleisempi aihe 
kuin edellisvuonna (47 kpl > 82 kpl). Sek-
suaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö oli 
kuudenneksi yleisin aihe chatissa. Aiempi-
na vuosina aihe oli selvästi harvinaisempi. 

 Chatissa kuuluivat myös vertais-
suhdeaiheet, kuten ihastuminen ja ka-
veripulmat (yhteensä 16 prosenttia). 
Kiusaamisesta puhuttiin chatissa hieman 
vähemmän kuin edellisvuonna. 
 Chatissa oli paljon myös jututtamis-
keskusteluita. Niissä päivystäjä yritti 
käynnistää keskustelua eri tavoin, mutta 
se ei edennyt mihinkään yksittäiseen ai-
heeseen. Tällaiset keskustelut olivat mel-
ko tyypillisiä. Chat-keskusteluissa kestää 
usein pitkään ennen kuin nuori uskaltau-
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tuu kirjoittamaan kipeistä asioista. Moni 
nuori kirjoitteli useampaan kertaan en-
nen kuin uskaltautui paljastamaan asian-
sa. Nuoria kehotetaankin usein tulemaan 
uudestaan chattiin. Chatissa olennaista 
on keskustelun kiireettömyys. Nuorelle 
annetaan aikaa juuri niin kauan kuin hän 
haluaa. Monet keskustelut kestivätkin jo-
pa kolme tuntia.

Jatko-ohjaus
Palvelussa kohtaamisen tavoitteina ovat 
ennen kaikkea pysähtyminen kiireettö-
mästi ja henkilökohtaisesti lapsen äärelle. 
Kokemus kuulluksi tulemisesta ja lämpi-
mästä kohtaamisesta ovat palvelun ydin. 
Vapaaehtoinen aikuinen päivystäjä ottaa 
vastaan myös lapsen tai nuoren vaikei-
ta tunteita ja auttaa niiden sietämisessä 
ja jakamisessa. Päivystäjä voi myös an-
taa yhteydenottajalle tietoa sekä vah-
vistaa lapsen itsetuntoa kannustamalla 
ja rohkaisemalla. Tarvittaessa palvelus-
sa voidaan myös kertoa ammattiavus-
ta ja motivoida avun hakemiseen. Silloin 

päivystäjä ja lapsi pohtivat yhdessä so-
pivaa auttavaa tahoa ja miettivät avun-
hakemisen tapoja. Auttava taho pyritään 
löytämään ensisijaisesti lapsen perhe- tai 
lähipiiristä.   
 Valtaosassa puheluista ei ollut tarvet-
ta jatko-ohjaukseen. Lasten ja nuorten 
puhelimen keskustelupuheluiden soit-
tajista noin kymmenen prosenttia oh-
jattiin hakemaan apua ammattilaiselta. 
Yleisimpiä jatko-ohjaustahoja olivat kou-
luterveydenhoitaja ja opettaja. Kunnan 
terveydenhoitajalle sekä lääkärille ohjat-
tiin seuraavaksi eniten. Myös kouluku-
raattorille ohjattiin kertomaan asiasta. 
Muita ammatillisia jatko-ohjaustahoja oli-
vat muun muassa psykologi, hätänumero, 
oma hoitopaikka, rehtori ja lastensuoje-
lun sosiaalityöntekijä.
 Nettikirjeissä ja chatissa tehtiin jat-
ko-ohjausta enemmän kuin puheluis-
sa. Nettikirjoittajista noin 70 prosenttia 
ja chat-keskustelijoista noin 45 prosenttia 
ohjattiin ammatillisten tukitahojen piiriin. 
Nettipalveluista ohjattiin yleisimmin kou-

Nuortennetin keskustelupalstalla nuo-
ret voivat jakaa ajatuksiaan, koke-
muksiaan, mielipiteitään sekä saada 
toisiltaan tukea. MLL:n työntekijät lu-
kevat kaikki nuorten kirjoittamat vies-
tit ennen niiden julkaisua. Aikuinen 
myös vastaa tarvittaessa sellaisiin 
viesteihin, joissa asia on vakava tai ai-
kuisen kommentti katsotaan muutoin 
tarpeelliseksi. 
 Vuonna 2014 keskustelupalstalla jul-
kaistiin yhteensä 4 730 viestiä ja kom-
menttia. Nuoret keskustelivat ja hakivat 
toisilta nuorilta eniten apua ihastumi-
seen ja seurusteluun liittyvissä asioissa. 
Myös kaverisuhteet, itsetyydytys, kiu-
saaminen ja masentunut tai ahdistunut 
mieliala olivat yleisiä keskustelunaihei-
ta.  Edellisvuoden tapaan myös omaan 
ulkonäköön liittyviä viestejä kirjoitettiin 
paljon.
 Moni 11–14-vuotias kaipasi jo seu-
rustelukumppania. Usein vanhemmat 
nuoret toppuuttelivat nuorempiaan 
seurustelun aloittamisessa vedoten 
näiden nuoreen ikään. Sekä pojat et-
tä tytöt kaipasivat neuvoja siinä, miten 
ihastusta lähestytään. Vinkkejä annet-
tiin paljon, ja nuoret kertoivat omista 
vastaavista kokemuksistaan. Nuo-
ret rohkaisivat ja kannustivat lähesty-

mään ihastusta sosiaalisessa mediassa 
tai kasvotusten, esimerkiksi hakeutu-
malla välitunnilla tämän juttusille. 
 Seksuaalisuuteen liittyvistä aiheis-
ta nuoria mietitytti ja kiinnosti eniten 
itsetyydytys. Kuinka moni sitä tekee, 
minkä ikäisenä on aloittanut ja kuinka 
monta kertaa viikossa? Myös oma ke-
hitys oli monella nuorella kysymyksen 
aiheena. Onko penis normaalin mittai-
nen, miksi kuukautiset ovat epäsään-
nölliset tai eivät ole vielä alkaneet, 
voivatko rinnat vielä kasvaa? 
 Oman kaverin käytös mietitytti mo-
nesti. Muilta nuorilta haluttiin mie-
lipidettä siihen, onko kaverin käytös 
hyväksyttävää ja miten ottaa erimie-
lisyydet tai epäoikeudenmukaiselta 
tuntuva kohtelu puheeksi. Jos ikävästi 
käyttäytyvä kaveri oli ainut kaveri, yk-
sinäisyys saattoi tuntua vielä huonom-
malta vaihtoehdolta.
 Kiusaaminen oli yksi nuorten ylei-
simmistä keskustelunaiheista. Nuoret 
kertoivat kiusaamistilanteista ja niiden 
herättämistä tunteista. Moni nuori oli 
kokenut kiusaamista jo monen vuoden 
ajan, luokka-asteelta toiselle. Moni oli 
menettänyt luottamuksen ja uskon ai-
kuisiin ja heidän apuunsa. Nuoret kan-
nustivat toisiaan puhumaan aikuiselle. 

Osa nuorista kysyi neuvoa ja mielipidet-
tä, miten voi auttaa kiusattua tai lähes-
tyä yksinäistä koulussa. 
 Aiempaa vuotta enemmän nuoret kir-
joittivat palstalle masentuneesta mie-
lialastaan ja ahdistuneisuudesta. Moni 
kertoi olleensa allapäin jo pidemmän ai-
kaa eikä ollut kertonut siitä kenellekään. 
Osa kertoi esittävänsä kavereille ja aikui-
sille iloista ja reipasta, mutta olevansa si-
simmässään surullinen ja täynnä synkkiä 
ajatuksia. Moni nuori oli alkanut viillellä 
ja miettiä itsemurhaa. Osalla oli ammat-
tilaiskontakti, mutta he eivät uskaltaneet 
puhua aikuiselle todellisista tunteistaan 
ja ajatuksistaan tai kokivat sen vaikeaksi. 
 Edellisvuoteen verrattuna nuoret kir-
joittivat palstalle enemmän vakavista ai-
heista, joissa olisi tarvittu aikuisen apua. 
MLL:n palstalla toimiva ammattilainen 
kommentoi 183 julkaistua viestiä. Suurin 
osa näistä viesteistä käsitteli mielenterve-
yttä sekä itsetuhoisuutta tai itsetuhoisia 
ajatuksia. Muutamissa viesteissä nuoret 
kertoivat fyysisestä tai seksuaalisesta kal-
toinkohtelusta. Vakavasisältöisiä viestejä 
aikuinen muokkasi palstan sääntöjen mu-
kaiseksi ja julkaisi viestin aikuisen vastauk-
sen kanssa. 
 
Greta Secka

luterveydenhoitajalle ja koulukuraattorille. 
Seuraavaksi yleisimpiä tahoja olivat tervey-
denhoitaja, lääkäri sekä psykologi. Myös 
opettajalle ja koulupsykologille ohjattiin.
 Nettipalveluissa yhteydenottojen ai-
heet olivat vakavia. Moni lapsi tai nuo-
ri ei ollut kertonut omasta huolestaan 
aiemmin kenellekään aikuiselle. Päivys-
täjä ja yhteydenottaja pohtivat yhdessä 
ammattilaistahoa, jolle nuori voisi pur-
kaa asiaansa ja saada apua. Päivystäjän 
kanssa pohdittiin myös keinoja ja sano-
ja kertomiseen. Joskus paras keino on 
kirjoittaa asiat paperille ja näyttää si-
tä ammattilaiselle. MLL:n Nuortenne-
tin Huoli puheeksi -lomaketta suositeltiin 
monelle yhteydenottajalle. (www.mll.fi/
nuortennetti/mista_apua/) 
 Vapaaehtoisten päivystäjien tukena 
on aina MLL:n työntekijä. Päivystäjä voi 
tarvittaessa siirtää haastavaksi kokeman-
sa puhelun työntekijälle tai pyytää hänel-
tä apua puhelun aikana. Nämä liittyvät 
usein juuri tilanteisiin, joissa pohditaan 
jatko-ohjauksen tarvetta.

NUORTENNETIN KESKUSTELUPALSTA
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Yhä huonovointisemmat nuoret ottavat yhteyttä 

Vuonna 2014 Lasten ja nuorten puheli-
messa ja netissä otettiin vastaan 30 218 
yhteydenottoa. Palvelun lapsilähtöinen 
ideologia on, että mikään lapsen tai nuo-
ren puheenaihe ei ole liian kevyt, eikä 
lapsen tehtäväksi jätetä arviointivastuuta 
siitä, onko hänen asiansa tarpeeksi mer-
kityksellinen. Yhteyttä ottava lapsi tai 
nuori voi luottaa siihen, että hän tulee 
kuulluksi missä tahansa asiassaan. 
 Lasten ja nuorten puhelimessa ja netis-
sä yhteydenotot ovat sekä pidentyneet et-
tä vakavoituneet viimeisten viiden vuoden 
aikana. Palvelun tarjoama kiireetön, lap-
sen tasoinen kohtaaminen on saanut yhä 
useamman lapsen ja nuoren avautumaan 
vakavasta tilanteestaan. Kasvu näkyy eri-
tyisesti masennuksen ja ahdistuksen tun-
teisiin, itsetuhoisiin ajatuksiin sekä itsensä 
vahingoittamiseen – viiltelyyn – liittyvissä 
yhteydenotoissa, jotka ovat lisääntyneet 
lähes puolella viidessä vuodessa.  
 Vakavia aiheita käsitellään useimmi-
ten 15–17-vuotiaiden yhteydenotoissa, 
mutta viimeisten vuosien aikana myös 
varhaisnuorten, 12–14-vuotiaiden osuus 
vakavimmissa yhteydenotoissa on kasva-
nut. Vuonna 2010 esimerkiksi viiltelystä, 
masentuneisuudesta tai itsemurha-aja-
tuksista puhuttiin 2,8 prosentissa 
12–14-vuotiaiden yhteydenottoja. Vuon-
na 2014 näiden aiheiden prosenttiosuus 

oli yli kaksinkertaistunut 6,4 prosenttiin. 
15–17-vuotiaiden yhteydenotoissa jopa 
18,5 prosentissa puhuttiin masennuk-
sesta, viiltelystä tai itsemurha-ajatuk-
sista. Osuus on lähes kaksinkertaistunut 
vuodesta 2010, jolloin se oli 9,9 prosent-
tia.
 Vuonna 2014 palvelussa kerättiin ti-
lastotietojen ohella myös laadullista tie-
toa lasten ja nuorten masennuksen ja 
ahdistuksen tunteista ja niiden tausta-
tekijöistä. Aineistoa kerättiin puhelin- ja 
chat-keskusteluista sekä nettikirjeistä. 
Suurin osa kokemuksistaan kertoneista 
oli 12–17-vuotiaita tyttöjä.

Lasten ja nuorten 
raskaat tunteet

Itken välillä tunteja lattialla, enkä 
saa sormeakaan liikkumaan. 
Kukaan ei tunnu välittävän, olen 
aivan yksin eikä kukaan ymmärrä 
minua. Olen turha.

Lapset ja nuoret kuvasivat tuskallista 
oloaan ja tunteitaan monisävyisesti. Mo-
net kokivat surumielisyyttä, itkuisuutta, 
tyhjyyden tunteita, lamaannusta, vetä-
mättömyyttä, ahdistuskohtauksia, lo-
putonta väsymystä ja paniikkioireita. 

Masentuneisuutta, viiltelyä ja itsemurha-ajatuksia  
koskevien yhteydenottojen määrät sekä suhteelliset  
prosenttiosuudet kaikenikäisten keskustelupuheluissa,  
chat-keskusteluissa ja nettikirjeissä vuosina 2010–2014.

Yhteydenotot yhteensä
2010

26 089 (N)
2011

23 451 (N)
2012

20 963 (N)
2013

19 264 (N)
2014

20 531 (N)

Masennus ja 
ahdistuneisuus

509
 2 %

478
2 %

544
2,6 %

737
3,8 %

734
3,6 %

Viiltely
181

 0,7 %
229
1 %

245
1,2 %

284
1,5 %

357
1,7 %

Itsemurha-ajatukset
199

0,8 %
170

0,7 %
208

1,0 %
304

1,6 %
314

1,5 %

Yhteensä 3,4 % 3,7 % 4,8 % 6,9 % 6,8 %

Kokemus itsestä tyhjänä, merkityksettö-
mänä, huonona, ohuena ja näkymättö-
mänä oli yleistä. Moni tunsi, ettei ollut 
kyennyt saavuttamaan elämässään mi-
tään merkityksellistä, mikään ei tuotta-
nut mielihyvää, ja elämä tuntui turhalta. 
Osa kärsi nukahtamisvaikeuksista, yölli-
sistä heräilyistä ja painajaisista. Ruoka-
haluttomuus ja erilaiset fyysiset oireet, 
kuten pää- ja vatsakivut, jatkuva kylmyys, 
käsien sinertäminen, ja muut epämääräi-
set oireet vaivasivat. Joillakin nuorilla am-
mattilaiset olivat todenneet olevan myös 
muita mielenterveydenongelmia, kuten 
ahdistuneisuushäiriö tai syömisongelma. 
Osa nuorista oli arvioinut vointiaan netis-
tä löytyvien masennustestien avulla.
 Apukeinona masennuksen ja ahdistuk-
sen tunteiden hallintaan saatettiin käyt-
tää monenlaisia itsensä satuttamisen 
keinoja, kuten viiltelyä, itsensä raapimis-
ta ja lyömistä.

Huonovointisuuden syyt 
Masennuksen ja ahdistuksen tunteiden, 
itsetuhoisten ajatusten sekä viiltelyoirei-
lun taustalla olevat syyt olivat lasten ja 
nuorten kuvaamina moninaisia. Osalla 
nuorista kokemukset kietoutuivat filoso-
fisiin pohdintoihin elämän ja oman itsen 
merkityksestä osana maailmankaikkeut-
ta. Nuoret pohtivat maailman epäoikeu-
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denmukaisuutta ja omaa oikeutustaan 
olla elossa. 

Mikä on oma roolini tässä ja  
miksi minulla on oikeus elää?

Osa nuorista kuvitteli olevansa jollain ta-
voin sopimaton ja valmistautumaton ny-
ky-yhteiskuntaan ja koki voimattomuutta 
ja ahdistusta erilaisten suorituspaineiden 
alla. He ajattelivat, etteivät olleet riittä-
vän hyviä missään ja kokivat yhteiskun-
nan vaativan heiltä asioita, joihin he eivät 
olleet valmiita. Vihan, pelon ja turhautu-
misen tuntemukset vaihtelivat. Tulevai-
suus tuntui ahdistavalta, eikä ollut tietoa 
siitä, mitä se toisi tullessaan. Vanhem-
milla yhteydenottajilla oli kokemuksia 
koulutus- tai työpaikkojen ulkopuolel-
le jäämisestä, jolloin aikuisuus ja aikuis-
elämä näyttäytyivät hahmottomana ja 
epämääräisenä. Aikuisuudessa ei ollut 
mitään odotettavaa, eikä tulevaisuudella 
näyttänyt olevan mitään annettavaa. 

Pelkään, etten pääse haluamaani 
kouluun, enkä tulevaisuudessa 
haluamaani ammattiin. Kaikki 
unelmani kariutuvat siinä. Pel-
kään myös, että kaikki muukin, 
mistä olen unelmoinut, tuhou-
tuu enkä saavuta millään elämän 
alueella sitä mitä haluan.

Jotkut yhteydenottajat tunsivat itsen-
sä erilaisiksi suhteessa ikätovereihinsa 
ja kuvasivat kokevansa jatkuvasti ulko-
puolisuuden tunteita. Yleistä oli kokemus 
itsestä jollain tapaa vääränlaisena ja sosi-
aalisesti kyvyttömänä.

Olen aina ollut vähän ujo ja 
hiljainen, ja nämä piirteet vaan 
vahvistuu ja aiheuttaa isoja 
ongelmia esimerkiksi koulussa, 
jossa on vaikea sanoa keskuste-

lutilaisuuksissa mitään ääneen, 
varsinkin isossa joukossa.

Yleinen nimittäjä masennusta ja ahdis-
tusta sekä itsetuhoisia ajatuksia hau-
toville lapsille ja nuorille oli se, että 
he olivat jääneet ulkopuolisiksi oman 
ikäistensä ryhmästä. Yksinäisyyden ko-
kemus oli yleinen syy etenkin nuorim-
pien masennuskokemusten taustalla. 
Myös yhtäkkiset muutokset kaverisuh-
teissa, parhaan ystävän tai poika- tai 
tyttöystävän menetys olivat joidenkin 
nuorten kokemusten taustalla.

Mun on vaikea kestää tätä, 
vaikka meidän erosta on jo 
aikaa. Miten voi olla niin vaikea 
ymmärtää, että tässäkin iässä 
voi tuntea aitoa rakkautta.

Lasten ja nuorten voimakkaaseen pa-
haan oloon olivat syynä myös kiusaami-
seen liittyvät kokemukset.
 Osa huonosta olostaan yhteyttä ot-
taneista nuorista kertoi kokeneensa 
lapsuudessa kaltoinkohtelua: fyysis-
tä tai seksuaalista väkivaltaa, jonka ai-
heuttamat ahdistuksen tunteet olivat 
nousseet uudelleen pintaan pitkän ajan 
jälkeen. Tunteet tuntuivat voimakkailta 
ja hallitsemattomilta. Moni yhteyden-
ottajista koki, ettei ollut saanut riittä-
västi tukea kokemustensa käsittelyyn 
tai ei ollut ymmärtänyt pyytää apua 
niiden käsittelyyn. Ahdistunutta oloaan 
helpottaakseen moni oli paennut viilte-
lyyn.

Melkein joka päivä tulee ah-
distava olo. Kun se tulee, alan 
miettiä niitä samoja vanhoja 
juttuja, ja ahdistus alkaa vallata. 
Ne tunteet valtaa koko vartalon 
enkä esimerkiksi pysty nukku-
maan ollenkaan.

Osa masennusta ja ahdistusta kokevis-
ta nuorista elää hyvin vaikeissa perheolo-
suhteissa. Vanhempien alkoholinkäyttö, 
väkivalta, jatkuva riitely, perheessä koh-
datut vakavat sairaudet sekä taloushuo-
let kuuluivat yhteydenottajien puheissa. 
Päästäkseen vaikeasta tilanteestaan ja 
saadakseen apua nuoret saattoivat käyt-
tää itseensä kohdistuvia tuhoisia keinoja. 

Isäni käyttäytyy väkivaltaisesti. 
Aion ruveta laihduttamaan sai-
raasti, jotta pääsisin pois täältä 
sairaalaan. 

Lasten ja nuorten  
kokemukset aikuisista 

Pahinta on, kun se sanoo, että 
ei mulla ole mitään taikajuomaa 
millä sun olon parantais.

Palveluun yhteyttä ottaneiden lasten ja 
nuorten huonovointisuuden syyt olivat 
moninaisia, mutta yhdistävänä tekijänä 
oli se, että he eivät olleet saaneet, tai  
kokeneet saaneensa, apua mistään.
 Suorituspaineissa tai riittämättö- 
myyden tunteissa kipuilevat lapset ei-
vät olleet jakaneet huoltaan lähiaikuis-
ten kanssa. Pelko siitä, etteivät omat 
vanhemmat kuule tai ymmärrä nuor-
ta, oli suuri. Vakavimmin oireilevien 
lasten ja nuorten masennuksen ja ahdis-
tuksen kokemusten syyt löytyivät mo-
nesti lähimpien aikuisten toiminnasta. 
Myöskään nämä lapset ja nuoret eivät 
olleet kokeneet saavansa apua miltään 
tukitahoilta, vaikka olivat sitä yrittäneet. 
Vaikeuksia oli jo ensimmäisen kontaktin 
saamisessa.

Otin yhteyttä psykologiin, mut-
tei saatu sovituksi aikaa, koska 
mikään ei sopinut ja se on niin 

”Jos mun psykologi olis joskus puhunut 
mulle niin kuin sinä, mä olisin voinut 
paljon paremmin jo aikoja sitten.”



Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportti 2014 13

harvoin meidän koululla. Nyt 
tuntuu vaikeelta ottaa yhtäk-
kiä yhteyttä jonnekin terve-
ysasemalle. Mitä sinne edes 
voisi sanoa?

Huonovointisena avun pyytäminen  
ja etsiminen tuntui ylivoimaiselta 
 

Jo kerran avasin mun ahdis-
tuksen terveydenhoitajalle, 
joka sanoi, että lääkäri ottaa 
sitten yhteyttä. Siitä on jo tosi 
kauan aikaa. Yritin kysellä 
vielä perään, mutten ole saa-
nut terveydenhoitajaltakaan 
mitään vastausta. 

Yhteydenottojen perusteella nuoret 
pohtivat paljon myös sitä, onko aikui-
silla aikaa ja minkälainen on riittävän 
iso huoli, jotta apua saisi tai sitä keh-
taisi pyytää. 

En usko, että tällaisen asian 
takia voisi uusia aikoja sinne 
saada. Taatusti on niitäkin, 
joilla menee vielä huonom-
min.

Myös ne lapset ja nuoret, jotka olivat 
ammattilaisten puheille päässeet ja 
kokeneet siitä olleen apua, epäröivät 
pyytää lisää keskusteluaikoja. 

Tahtoisin käydä vieläkin niissä 
tapaamisissa, mutten kehtaa 
pyytää.

Lapset ja nuoret viestittivät myös, et-
teivät tule kuulluiksi asioissaan. Lasten 
ja nuorten mielestä heidän arvioitaan 
omasta voinnistaan ei oteta tosissaan, 
ja toisaalta heidän määrittelemiin syi-
hin pahan olon syistä ei keskitytä tai 
niitä vähätellään. 

Ai, ettei tän ikäisenä voi tuntea 
aitoa rakkautta ja menettämisen 
tuskaa.

Tukeutuessaan aikuiseen lapset ja nuoret 
odottivat turvaa ja helpotusta oloonsa. 
Epäonnistuneimpia kohtaamisia aikuis-
ten kanssa olivat ne, joissa oli tullut tun-
ne, että nuoren olonsa parantamiseksi oli 
mahdotonta tehdä mitään. Nuoret kai-
pasivat aikuisilta enemmän tilanteen hal-
tuun ottamista sekä kannattelua. 

Jos joku vaan sanoisi, että kaikki 
kyllä järjestyy, kannattelisi ees 
hetken.

Yhteyttä ottavien lasten ja nuorten koke-
musten mukaan huonoon oloon on vai-
kea saada ja pyytää apua. Monet nuoret 
pohtivat tarkkaan sitä, onko oma huo-
li riittävä tai tarpeeksi iso, jotta siihen 
voisi käyttää ammattilaisen aikaa. Am-
mattilaisten tapaamisissa monet kokivat 
tulleensa riittämättömästi kohdatuiksi tai 
ymmärretyiksi.

”Käyn juttelemassa klinikalla, 
mutta ei sinne kovin usein 
kehtaa aikoja pyytää.”
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Oppilashuollossa huomio  
ikätasoiseen kohtaamiseen

Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä 
kohdataan yhä enemmän yhä huonom-
min voivia nuoria. Masennuksen ja ah-
distuksen sekä itsetuhoisten ajatusten 
taustalla olevat syyt ovat yhteydenotto-
jen perusteella hyvin erilaisia. Jotta oi-
keat syyt oireiluihin selviävät ja nuorta 
voidaan tukea oikein, tarvitaan pitkään ja 
kärsivällisesti rakennettu luottamussuh-
de nuoreen. 
 Lasten ja nuorten puhelimen ja ne-
tin lisääntyneet yhteydenotot yhä huo-
novointisemmilta nuorilta eivät kerro 
suoraan suomalaisten lasten ja nuorten 
voinnin yleisestä huononemisesta. Ne 
ovat kuitenkin tärkeä viesti apua tarvitse-
vien nuorten avunsaantiväylien puutteis-
ta ja kohtaamiseen liittyvistä haasteista. 
Yhteydenottojen perusteella moni asia 
jää aikuisilta näkymättömiin. Nuoret voi-
vat huonosti, mutta monesti kukaan ei 
tiedä, kuinka huonosti.
 Lapset ja nuoret viettävät suuren osan 
valveillaoloajastaan koulussa. Koulujen 
oppilas- ja opiskelijahuollolla on merkit-
tävä rooli lasten ja nuorten ongelmien 
varhaisessa havaitsemisessa ja avun tar-
joamisessa. Koulun ammattilaiset ovat 
monesti ainoat helposti lapsen saatavil-
la olevat, myös ainoat lasten jokseenkin 
tuntemat tukipalvelut. Lasten ja nuorten 
puhelimeen ja nettiin tulevat yhteyden-
otot kertovat kuitenkin, että lasten ja ai-
kuisten kohtaamisissa kouluissa on vielä 
paljon kehitettävää. 
 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltola-
ki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014 ja 
se sisältää paljon hyviä uudistuksia ja ta-
voitteita lasten hyvinvoinnin turvaami-
seksi. Laki velvoittaa kuntaa tarjoamaan 
opiskelijoille kuraattorin ja psykologin 
palvelut. Henkilökohtaisen keskustelun 
pitää järjestyä viimeistään seitsemän-
tenä oppilaitoksen työpäivänä, kiireisis-
sä tapauksissa jo samana tai seuraavana 
työpäivänä. Nopeasti järjestyvän ensim-
mäisen tapaamisen ohella tärkeää oli-
si kontaktin ajallinen kesto ja jatkumo. 
Yhteydenottojen perusteella nuoret ei-
vät koe tulevansa kohdatuiksi ja kuulluik-
si, koska aikaa yksittäisissä tapaamisissa 
ei ole tarpeeksi eikä aikoja saa tarpeek-
si usein. Nuoren kokonaiselämäntilanne 
jää tällöin helposti epäselväksi. Ajankäyt-

tötoiveet ilmenivät yhteydenotoissa eri-
tyisesti jatkuvuuden tarpeena. Lapset ja 
nuoret kaipasivat aikuisilta enemmän ja 
tiheämmin keskusteluaikoja.
 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki si-
sältää tiedottamis- ja ohjausvelvollisuu-
den. Lain mukaan opiskelijoita ja heidän 
huoltajiaan on tiedotettava oppilaitok-
sen ja sen opiskelijoiden käytettävissä 
olevasta opiskelijahuollosta. Opiskelijoi-
ta on velvollisuus myös ohjata hakemaan 
tarvittavia palveluja. Yhteydenottojen 
perusteella nuoret eivät usein tiedä, ke-
nen puoleen ja millä tavoin erilaisissa 
ongelmissaan kääntyisivät. Koulun am-
mattilaisten toiminnasta ei tiedetä tar-
peeksi. Monen lapsen tai nuoren huono 
olo jää piiloon, koska heillä ei ole tietoa 
siitä, kuka voisi auttaa. Monelle lapselle 
ja nuorelle myös kynnys lähestyä vieras-
ta ammattilaista on tehty liian korkeaksi: 
ajanvaraaminen voi olla vaikeaa, eikä mo-
nessa koulussa ajanvaraamisen helppoon 
ja esimerkiksi muilta nuorilta huomaa-
mattomaan mahdollisuuteen ole kiinni-
tetty tarpeeksi huomiota.  
 Jotta kohtaamisista ammattilaisten 
kanssa olisi todellista hyötyä, olisi tär-
keää kohdistaa huomio erityisesti ikäta-
solle soveltuviin kohtaamisen tapoihin. 
Yhteydenottojen perusteella moni nuo-
ri kokee, ettei ole tullut kuulluksi tai ym-
märretyksi tapaamisessaan aikuisen 
kanssa. Oppilashuollon palvelujen käy-
täntöjä olisi rakennettava lapsen ja nuo-
ren näkökulmasta toimiviksi. Jotta tämä 
onnistuu, on kuultava lapsia ja nuoria: 
kysyttävä ja kartoitettava sitä, miten he 
haluaisivat tulla kohdatuiksi ja annetta-
va lapsille ja nuorille mahdollisuus an-
taa palautetta ja vaikuttaa kohtaamisen 
tapoihin.    
 Moni lapsi ja nuori kokee koulussa 
ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä. Usei-
den yhteydenottajien masennusoireilun 
taustalla oli ryhmästä syrjään joutumi-
sen kokemuksia. Suurin osa koki, ettei ol-
lut saanut tilanteeseensa mitään tukea. 
Lasten ja nuorten mielenterveyden tu-
kemiseksi kouluissa täytyy olla valmiuk-
sia yksinäisyyden torjumiseen: hyvien 
kaverisuhteiden ylläpitämiseen sekä 
yksinäisten lasten tukemiseen ja autta-
miseen osaksi ryhmää.

TARKISTUSLISTA KOULUJEN  
OPPILASHUOLLOLLE

Miten lapset ja nuoret saavat tietoa 
siitä, minkälaisissa tilanteissa apua 
kannattaa hakea tai sitä voi saada? 
Missä ja miten eri-ikäisille lapsille ja 
nuorille on kerrottu koulun eri am-
mattilaisten tehtävistä?
• Miten ikävaihe on huomioitu  

kertomisen tavoissa?

Miten ikävaihe on huomioitu aikuisen 
kanssa kohtaamisessa?
• Miten on huomioitu matala kyn-

nys kontaktoida ammattilaisia? 
– Käyvätkö esimerkiksi kaik-

ki lapset tutustumassa op-
pilashuollon työntekijöiden 
(kuraattori, psykologi, tervey-
denhoitaja) toimitiloihin? 

– Onko lasten mahdollista vara-
ta työntekijöille aikoja netissä 
tai muuten huomaamatto-
masti?

• Miten huomioidaan se, ettei lap-
si tai nuori pysty helposti kerto-
maan vaikeista asioistaan, miten 
rakennetaan luottamusta, millai-
silla tavoilla lasta autetaan puhu-
maan?

Miten lapset ja nuoret saavat vaikut-
taa kohtaamisen tapoihin?
• Onko lapsilta ja nuorilta kysytty, 

kuinka ja miten usein he haluavat 
tulla kohdatuiksi?

• Annetaanko lapsille ja nuorille 
mahdollisuus muuhunkin kuin 
kasvokkain kohtaamiseen?

• Miten lapset ja nuoret saavat an-
taa palautetta kohtaamisestaan?

Miten toimintaa arvioidaan?
• Miten lapset ja nuoret otetaan 

mukaan toiminnan arvioimiseen?

Miten vertaissuhteiden tuki on  
huomioitu osana yhteisöllistä oppilas-
huoltoa?
• Miten koulussa tuetaan  

vertaissuhteita?
• Miten lasta tuetaan osana  

ryhmää?
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Päivystystoiminta vuonna 2014

Lasten ja nuorten puhelin ja netti toimii 
ryhmäpäivystysmallin mukaisesti Hel-
singissä, Jyväskylässä ja Oulussa. MLL:n 
päivystysohjaajana toimiva ammattityön-
tekijä on aina päivystysvuorossa tuke-
massa vapaaehtoisten ryhmää. Vuonna 
2014 päivystyspisteissä toimi yhteensä 
250 vapaaehtoista päivystäjää.  
 Oma chat-alusta otettiin käyttöön 
MLL:n Nuortennetissä vuoden alusta. 
Chat-päivystyksiä järjestettiin kolme ker-
taa viikossa. Vuoden aikana toteutet-
tiin kuusi 30 tunnin mittaista Lasten ja 
nuorten puhelimen ja netin päivystäjän 
peruskurssia, joissa koulutettiin yhteen-
sä 74 uutta päivystäjää. Lisäksi jokaisel-
la päivystyspaikkakunnalla järjestettiin 
chat-koulutuksia jo pitkään toimineille 
päivystäjille. Yhteensä chat-koulutuksia 
pidettiin viisi.
 Peruskurssien ja chat-koulutusten 
ohella päivystäjille järjestettiin yhteen-
sä 22 täydennyskoulutusta, päivystäjien 
ohjausiltaa sekä virkistystilaisuutta. Täy-
dennyskoulutuksissa syvennyttiin muun 
muassa lasten ja nuorten pelikäyttäyty-
miseen, seksuaaliseen ja fyysiseen kal-
toinkohteluun sekä seksuaalisuuden 
ja sukupuolen moninaisuuteen. Lisäk-
si päivystysohjaajat pitivät yhteensä 43 
tuumausvarttia eli henkilökohtaista kehi-
tyskeskustelua päivystäjien kanssa. 
 Tavallisten päivystysaikojen lisäksi elo-
kuussa toteutettiin koulunalkuun ja ka-
verisuhteisiin liittyvä päivystys, jonne 
lapset ja nuoret saivat ottaa yhteyttä ko-
ko päivän kello 23 saakka. Lapsen oikeuk-
sien päivänä pidettiin tuttuun tapaan 
maratonpäivystys kello 12–21. Joulu-
pyhien aikaan lapsille ja nuorille tarjot-
tiin mahdollisuus keskustella päivystäjän 
kanssa puhelimen ohella myös chatissa. 
 Lasten ja nuorten puhelin ja netti on 
jäsenenä maailmanlaajuisessa lasten aut-
tavien puhelin- ja nettipalveluiden Child 
Helpline International (CHI) -verkostos-
sa, johon kuuluu 192 lasten auttavaa pu-
helinta ympäri maailmaa. Verkosto tukee 
paikallistasolla lasten auttavien puhe-
lin- ja nettipalveluiden perustamista ja 
ylläpitoa. Se myös kerää tilastoja, joita 
hyödynnetään lastensuojeluprosessien 
epäkohtien esiin nostamisessa ja lasten 
oikeuksien puolesta puhumisessa. Lasten 

ja nuorten puhelin ja netti raportoivat 
vuosittain tilastotietonsa yhteydenotois-
ta verkostolle. 
 Suomessa yhteistyötä tehtiin lapsi-
asiavaltuutetun kanssa, joka hyödyn-
tää Lasten ja nuorten puhelimen ja netin 
tuottamaa tietoa vaikuttamistyössään. 
MLL teki yhteistyötä myös muiden pu-
helin- ja verkkoauttamistyötä tekevien 
järjestöjen kanssa Puhelin- ja nettipal-
velujen eettisten periaatteiden neuvot-
telukunnassa. Lisäksi MLL toimi Nuorille 
suunnatun verkkotyön foorumissa,  
Nusuvefossa. 
 Palvelusta kerätyn tilastollisen ja laa-
dullisen tiedon pohjalta toteutettiin 
useita koulutuksia lapsen ja nuoren koh-
taamisesta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja 
opetusalan henkilöstölle. Myös yhteistyö 
hätäkeskuslaitoksen kanssa käynnistet-
tiin kouluttamalla hätäkeskusten henki-
löstöä.

  Finnish Safer Internet Centre 
  -projekti
MLL on mukana EU:n rahoittamassa 
Finnish Safer Internet Centre 
-projektissa. Se edistää lasten ja nuorten 
hyvinvointia suhteessa digitaaliseen 
mediaan. MLL toteuttaa hankkeen 
Helpline-toimintoa tarjoamalla tukea ja 
apua mediaan liittyvissä kysymyksissä. 
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin 
päivystäjille tarjotaan säännöllisesti 
koulutusta lasten ja nuorten 
mediankäyttöön kuuluvista ilmiöistä. 
Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
ja Pelastakaa Lapset ry.
 Vuonna 2014 Lasten ja nuorten 
puhelimessa ja netissä otettiin vastaan 
1 424 mediaan liittyviä yhteydenottoja. 
Yleisimpiä aiheita olivat television ja 
elokuvien sisällöt, porno, pelit sekä 
sosiaaliset suhteet netissä. Lapsia 
ja nuoria puhuttivat myös netissä 
tai kännykän välityksellä tapahtuva 
kiusaaminen, netti- tai peliriippuvuus, 
seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö 
netissä sekä mediapelot.

Päivystäjäkyselyn tuloksia
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin päi-
vystäjille toteutettiin keväällä 2014 laaja 
päivystäjäkysely, jossa kartoitettiin koke-
muksia päivystystyöstä, työtä motivoivia 
tekijöitä sekä palvelun kehittämisideoi-
ta. Kyselyyn vastasi yhteensä 146 päi-
vystäjää. Vastausprosentti oli korkea (82 
prosenttia). Edellinen kysely toteutettiin 
vuonna 2009. Kyselyissä oli samoja ky-
symyksiä, joten tulosten välillä oli mah-
dollista tehdä vertailuja. Viiden vuoden 
takaisessa kyselyssä saatiin hyviä tuloksia 
ja nyt ne olivat parantuneet entisestään.
 Kyselyn tulokset olivat erittäin positii-
viset. Päivystäjät kokivat päivystystyön 
arvokkaaksi, tarpeelliseksi ja laadukkaak-
si vapaaehtoistyöksi. Päivystäjät tuntevat 
erinomaisesti palvelun tavoitteet. Palve-
lun rakenne ja käytännöt saivat kiitosta ja 
päivystäjät kokivat, että ne tukevat hyvin 
päivystäjänä toimimista. 
 Päivystysvuoron alussa pidettävät 
startit sekä vuoron päättävät purut koet-
tiin päivystystyötä tukeviksi ja mielek-
käiksi (startit 97 prosenttia, purut 91 
prosenttia). Erityisesti puruissa muil-
ta päivystäjiltä saatava tuki oli lisään-
tynyt. Iso osa (68 prosenttia) koki, että 
päivystysvuoroissa on yleensä riittävästi 
päivystäjiä. Päivystysten ilmapiiri oli kaik-
kien vastanneiden mielestä kannustava 
ja lähes kaikkien mielestä (95 prosenttia) 
myös innostunut. 

Ohjaajien läsnäolo  
ja tuki keskiössä
Ohjaustyö sai päivystäjiltä erittäin positii-
vista palautetta. Lähes kaikki vastaajista 
kokivat, että ohjaajat ovat käytettävis-
sä koko päivystysvuoron ajan, kohtele-
vat tasa-arvoisesti kaikkia päivystäjiä ja 
tarjoavat hyvää tukea päivystyksissä. Lä-
hes kaikki (97 prosenttia) kokivat myös, 
että ohjaaja on antanut kannustavaa ja 
rohkaisevaa palautetta. Vajaa viidesosa 
toivoisi enemmän aikaa purkaa vaikeita 
yhteydenottoja ohjaajan kanssa. Ohjaa-
jien yhteydenpitoon päivystysvuorojen 
ulkopuolella oltiin myös tyytyväisiä ja ny-
kyiset yhteydenottotavat koettiin hyviksi.
 Päivystäjän peruskurssi antoi vastaa-
jien mielestä riittävät valmiudet päivys-
tystyöhön (92 prosenttia samaa mieltä). 
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Valtaosan (82 prosenttia) mielestä täy-
dennyskoulutuksia järjestetään riittävästi 
ja hyödyllisistä aiheista (90 prosenttia). 
Lisäkoulutusta toivottiin eniten lasten 
ja nuorten mielenterveysongelmista, it-
setuhoisuudesta, syömishäiriöistä, las-
tensuojelusta, palvelurakenteesta sekä 
sosiaalisesta mediasta ja peleistä.
 Päivystäjät kokivat omaavansa par-
haat taidot ja valmiudet ihmissuhteita kä-
sittelevissä yhteydenotoissa. Taidot ja 
valmiudet muun muassa mielenterveyt-
tä koskevissa yhteydenotoissa olivat pa-
rantuneet. Vuonna 2009 päivystäjistä 
63 prosenttia koki omaavansa hyvät tai-
dot näissä yhteydenotoissa ja vuonna 
2014 tästä oli samaa mieltä 71 prosenttia 
vastaajista. Omat taidot koettiin hyviksi 
myös eri-ikäisten lasten ja nuorten kuun-
telijana ja keskustelijana (alakoululainen 
76 prosenttia, yläkoululainen 82, itsenäis-
tyvä nuori 86 prosenttia) sekä nuoren ke-
hitystä käsittelevissä yhteydenotoissa  
(83 prosenttia).
 Riittämättömyyttä koettiin yhtey-
denotoissa, joiden aiheena on lasten ja 
nuorten psyykkinen pahoinvointi, itse-
murha ja kaltoinkohtelu. Lasten ja nuor-
ten toivottomuus näissä yhteydenotoissa 
sai päivystäjät kokemaan erityistä riit-
tämättömyyttä. Myös peleihin ja netti-
maailmaan liittyvissä yhteydenotoissa 
tunnettiin riittämättömyyttä.

Mielekkyys syntyy  
kohtaamisista 
Päivystystyöhön mielekkyyttä toivat yli-
voimaisesti eniten onnistuneet kohtaami-
set lasten ja nuorten kanssa. Onnistunutta 
kohtaamista kuvailtiin sellaiseksi, jossa 
syntyy aito vuoropuhelu ja hyvä kontak-
ti yhteydenottajan ja päivystäjän välille. 
Onnistumisesta kertoi myös lapsen anta-
ma kiitos, puhelun yhteinen lopettaminen, 
puhelusta jäänyt hyvä mieli sekä tunne sii-
tä, että pystyi auttamaan.
 Muita mielekkyyttä tuovia tekijöi-
tä olivat mahdollisuus auttaa sekä kuul-
la lasten ja nuorten arkea. Päivystäjien 
mielestä yhä merkittävimpiä asioita oli-
vat myös ohjaajan läsnäolo ja palaute, 
startit ja purut sekä muut päivystäjät. 
Yhä useamman mielestä myös mahdol-
lisuus kuulua MLL-yhteisöön, osallistua 
koulutuksiin ja yhteiset vapaa-ajantilai-
suudet toivat mielekkyyttä päivystäjänä 
toimimiseen. 
 Päivystäjiä turhautti tai kuormitti eni-
ten lasten ja nuorten kokema pahoinvointi 
sekä haastava käytös. Vuonna 2009 päi-

vystäjistä 63 prosenttia koki testauspu-
heluiden suuren määrän turhauttavaksi. 
Tässä kyselyssä 25 prosenttia koki jutus-
telupuheluiden suuren määrän turhautta-
vaksi. Viimeisen viiden vuoden aikana on 
panostettu testauspuheluiden ilmiön ym-
märtämiseen sekä koulutettu päivystäjiä 
kohtaamaan näitä puheluita yhtä tärkeinä 
kuin niin sanottuja keskustelupuheluita. 
 Päivystäjien mielestä päivystystyöstä 
saa ennen kaikkea auttamisen iloa, mer-
kitystä elämään sekä tukea ihmisenä kas-
vuun. Auttamisen ilo sekä onnistumisen 
kokemukset lasten ja nuorten kanssa oli-
vat selkeästi myös päivystystyön jatka-
mista eniten motivoivia asioita.
 Kysyttäessä mikä sai alun perin hakeu-
tumaan päivystäjäksi, eniten mainintoja 
saivat halu auttaa, uteliaisuus ja oppimi-
sen halu ja halu saada elämänkokemusta. 
Moni haluaisi olla jatkossa osallisena tu-
kemassa uusia päivystäjiä työssään sekä 
osallistua yhteisten tapahtumien järjestä-
miseen. Tämä osoittaa upeaa sitoutumis-
ta. Päivystäjien osallisuuden tukeminen 
on selkeästi yksi palvelun kehittämisen 
kohteista. 

Luottamuksellisen aikuisen  
aikaa kiireettömästi
Päivystäjien mielestä palvelu on tärkeä 
lapsille ja nuorille, sillä se mahdollistaa 
nimettömän, maksuttoman ja luottamuk-
sellisen keskustelun aikuisen kanssa. Yh-
teydenottamiseen on matala kynnys, sillä 
se mahdollistaa mistä tahansa asiasta pu-
humisen tuntemattomalle, jolla on aikaa, 
joka kuuntelee, kunnioittaa eikä tuomit-
se. Päivystäjien mielestä yhteydenotto 
palveluun laskee myös kynnystä hakea 
apua lähipiiriltä.
 Päivystäjien mielestä lapset ja nuoret 
ovat hyötyneet palvelusta ennen kaikkea 
siksi, että aikuinen on kuullut heitä. Lapset 
ja nuoret ovat pystyneet purkamaan vai-
keita asioita, saaneet rohkaisua kertoa ai-
kuiselle sekä luottamusta itseen ja omiin 
kykyihin. He ovat saaneet myös tukea ja 
apua ongelmiin sekä konkreettista tietoa 
esimerkiksi omista oikeuksistaan. He ovat 
myös saaneet uutta uskoa aikuisiin.
 Lapset ja nuoret olivat kiittäneet päi-
vystäjiä monin tavoin. Moni soittaja oli 
ihmetellyt hämmästyneenä sitä, miten 
joku voi tehdä päivystystyötä vapaaeh-
toisesti ilman palkkaa. Yhteydenottajat 
olivat kertoneet saaneensa apua, tukea, 
turvaa ja parempaa mieltä. Joskus yhtey-
denotto oli jopa estänyt nuorta satutta-
masta itseään. Negatiivista palautetta 

tuli muun muassa siitä, että palveluun pi-
ti soittaa monta kertaa päästäkseen läpi. 

Monia kehittämisajatuksia
Päivystysohjaajan kanssa pidettävät 
henkilökohtaiset tuumausvartit herät-
tivät vastaajissa hieman epävarmuutta. 
66 prosenttia tiesi, miksi niitä pidetään, 
mutta lähes kolmasosa ei osannut sa-
noa ja kymmenesosa ei tiennyt. Tuu-
mausvarttiin osallistuneista vajaa 40 
prosenttia koki ne tarpeellisiksi. Tuu-
mausvarttikäytäntöä voisi kyselyn tulos-
ten perusteella kehittää ja kirkastaa.
 Päivystystila koettiin viihtyisäksi. Ää-
nieristystä on parannettu ja entistä 
useampi koki sen riittäväksi. Silti vain 41 
prosenttia piti nykyistä äänieristystä riit-
tävänä. Päivystystilan laitteet olivat val-
taosan (70 prosenttia) mielestä toimivia. 
Edellisessä kyselyssä laitteiden toimivuu-
teen oltiin vielä tyytyväisempiä (83 pro-
senttia sitä mieltä, että toimivia).
 Valtaosa (75 prosenttia) koki myös, et-
tä Lasten ja nuorten puhelin, netti ja chat 
tavoittavat valtakunnallisesti hyvin alle 
21-vuotiaat lapset ja nuoret. Erityisesti ai-
kuistuvat ja itsenäistyvät nuoret haluttai-
siin tavoittaa paremmin. Moni koki, että 
tämä ikäryhmä on auttavissa palveluissa 
väliinputoaja. Palvelun ikärajan nostoa 25 
ikävuoteen ehdotti useampi.
 Kirjepalvelun vastauskirjeestä on vai-
kea saada palautetta. Päivystäjät toivoi-
vat tähän parannusta. He toivoivat myös 
nuorelle mahdollisuutta vastata samalle 
päivystäjälle uudemman kerran. Kirjeis-
sä ohjaajan palaute koettiin erityisen tär-
keäksi. 
 Muita kehittämiskohteita päivystäji-
en mielestä olivat resurssien lisääminen. 
Toivottiin laajempia aukioloaikoja, lisää 
valinnaisia päivystysvuoroja, lisää uu-
sia päivystäjiä sekä enemmän päivystäjiä 
vuoroihin. Myös päivystyspisteiden lisää-
mistä ehdotettiin. Panostusta toivottiin 
myös palvelun markkinointiin ja tiedotta-
miseen. 
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Lasten ja nuorten palaute

Yhteyttä ottavat lapset ja nuoret antoi-
vat palvelusta monenlaista palautetta. 
Valtaosa palautteesta saatiin suoraan pu-
helin- ja chat-keskusteluista. Päivystäjät 
kirjasivat palautteet yhteydenoton ti-
lastointiin. Sen lisäksi palautetta pystyi 
antamaan Nuortennetti-sivustolla. Netti-
kirjepalvelussa sekä chat-sivulla oli myös 
erilliset palautelaatikot, joiden kautta pys-
tyi antamaan kanavakohtaista palautetta. 

Puhelut
Puheluista annettu palaute oli pää-
osin kiittävää. Päivystäjien kirjaamia pa-
lautteita oli noin tuhatkunta. Soittajat 
kiittivät päivystäjää kuuntelemisesta, 
vinkeistä, tiedoista, rohkaisusta ja aut-
tamisesta. Kiitosta tuli paljon siitä, että 
on olemassa paikka, johon voi soittaa ni-
mettömästi, luottamuksellisesti, kiireet-
tömästi ja missä tahansa asiassa. Moni 
päivystäjä sai henkilökohtaista palautet-
ta. Soittaja halusi seuraavankin kerran ju-
tella saman päivystäjän kanssa. Kiiteltiin 
mukavuudesta ja siitä, ettei ketään tuo-
mita ja uskaltaa puhua mistä vain. Lapset 
ja nuoret ihmettelivät sitä, miten päivys-
täjät jaksavat jutella vapaaehtoisesti saa-
matta palkkaa työstään.
 Moni kertoi, että oli aiemminkin soit-
tanut puhelimeen ja saanut apua. Usein 
asiasta oli kerrottu ensimmäisen ker-

ran ääneen. Myös kaverin soitoista ker-
rottiin ja siitä, että kaveri oli saanut apua 
palvelusta. Moni myös mainitsi, että ai-
koo soittaa uudestaan. Muutamat kertoi-
vat soittaneensa palveluun pilapuheluja 
ja sen jälkeen myös muista asioista. Moni 
kertoi, että aikoo puhelun jälkeen kertoa 
huolestaan jollekin lähipiirin aikuiselle. 
Lapset ja nuoret kertoivat myös, että ha-
luavat itsekin isona päivystäjäksi.
 Kriittinen palaute koski palvelun ruuh-
kaisuutta. Toivottiin enemmän päivystäjiä 
ja pidempiä aukioloaikoja. Osa oli yrittä-
nyt soittaa monta tuntia, mutta ei päässyt 
läpi. Kyseltiin, mikä olisi paras aika soittaa, 
jotta varmasti pääsisi juttelemaan.

Teidän ansiosta mulla on nyt 
parempi elämä. 

Chat-keskustelut
Päivystäjien chat-keskusteluista kirjaamia 
palautteita oli yhteensä 165. Valtaosassa 
yhteydenottaja antoi kiitosta saamastaan 
avusta, helpotuksesta ja paremmasta 
mielestä. Lapset ja nuoret kertoivat, että 
saivat keskustelusta uutta uskoa, piristys-
tä ja jaksamista tulevaan. He saivat myös 
rohkaisua kertoa asioistaan jollekin lähiai-
kuiselle. Kiitosta annettiin myös hymiöin. 
Kiitollisia oltiin ennen kaikkea siitä, että 

palvelussa voi chattailla kiireettömästi. 
Moni kertoi, että oli chattaillut ennenkin 
ja ollut tyytyväinen keskusteluun. Moni 
aikoi myös tulla uudestaan. 

Kiitos, kun kuuntelit.

Chat-sivun palautelaatikon kautta saatiin 
yhteensä 139 palautetta. Valtaosa koski 
sitä, että chat oli ruuhkainen eikä lapsi tai 
nuori ollut päässyt keskustelemaan use-
an tunnin odottelusta huolimatta. Toivot-
tiin enemmän päivystäjiä päivystämään 
yhtä aikaa. Chat voisi olla auki myös vii-
konloppuiltaisin.
 Palvelu sai kiitosta siitä, että se siir-
tyi vuoden alusta IRC-galleriasta omalle 
sivulleen Nuortennettiin. Näin palvelua 
voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä 
yhteisöpalveluun. Alkuvuodesta chatissa 
oli teknisiä häiriöitä. Kevään aikana teh-
tiin korjauksia ja käytettävyyttä paran-
nettiin.

Nettikirjeet
Päivystäjät kirjasivat yhteensä 37 netti-
kirjeen palautetta. Useampi kiitti siitä, 
että oli kirjoittanut jo aiemminkin ja saa-
nut silloin hyvän vastauksen. Kirjepalvelu 
koettiin paikaksi, jossa oikeasti ymmär-
retään ja josta saa aina vastauksen. Osa 
kiitti jo etukäteen vastauksesta. 

”Teettekö te oikeesti tätä 
vapaaehtoistyönä? Hienoa, että 
jaksatte tehdä tällaista.” 
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Kirjoittaja kertoi suunnitelleensa 
itsemurhaa, mutta soittaneensa 
lasten ja nuorten puhelimeen. 
Kirjoittaja kertoi, että tämä oli 
pelastanut hänet.

Nettikirjepalvelun palautelaatikon kaut-
ta saatiin 75 palautetta. Valtaosa palaut-
teesta oli positiivista. Lapset ja nuoret 
kiittivät mahdollisuudesta kirjoittaa. Val-
miissa kyselylomakkeessa kysyttiin, mi-
kä oli parasta vastauskirjeessä. Eniten 
mainintoja sai se, että kirje sai olon tun-
tumaan paremmalta ja se tuntui juuri 
itselle kirjoitetulta. Moni kiitti, että kir-
jeestä sai paljon apua ja päivystäjä todel-
la ymmärsi kirjoittajaa. Vastauskirjeen 
luettuaan yli puolet aikoi tehdä asialle jo-
tain tai hakea apua. 
 Moni kertoi, että aikoo kirjoittaa uu-
destaan nettikirjepalveluun. Toiveita oli 
myös siitä, että voisi kirjoittaa uudestaan 
samalle päivystäjälle. 

Ihan todella paljon kiitoksia, 
teette aivan uskomatonta työtä ja 
haluan itsekin samanlaiseksi päi-
vystäjäksi sitten kun ikä riittää!

Palautteista 24 koski sitä, että lapsi tai 
nuori ei ollut päässyt vielä kirjoittamaan 
nettikirjepalveluun. Kerrottiin, ettei tun-
nusten luominen onnistunut tai palvelu 
ei päästänyt eteenpäin kirjeenkirjoitussi-
vulle. Muutama palaute koski myös sitä, 
että lapsi tai nuori ei ollut kokenut tul-
leensa kuulluksi ja ymmärretyksi. 

En pysty tekemään tunnuksia, 
vaikka kirjepalvelu ei ole täynnä! 

KOHTAAMISEN TAVOITTEET 
LASTEN JA NUORTEN  
PUHELIMESSA JA NETISSÄ 

Kuunteleminen
Aikuinen pysähtyy kuuntelemaan ja 
antaa lapselle aikaansa sen verran 
kuin tämä tarvitsee.

Vaikeiden tunteiden sietäminen
Aikuinen jakaa lapsen kanssa tämän 
vaikeat tunteet (esimerkiksi suru, 
huoli, ärtymys).

Henkilökohtaisesti kohdattu
Aikuinen välittää lapselle kokemuk-
sen siitä, että on kiinnostunut juuri 
hänestä ja hänen asiastaan.

Itsetunnon tukeminen
Aikuinen kannustaa ja rohkaisee las-
ta ja kertoo, että lapsi on hyvä juuri 
sellaisena kuin hän on.

Tiedon välittäminen
Aikuinen tukee tiedoillaan lasta arki-
sissa asioissa.

Ammattiavusta kertominen ja avun-
hakemiseen motivoiminen
Aikuinen tekee eri alojen ammatti-
laisten työn läpinäkyväksi ja miettii 
yhdessä lapsen kanssa eri tapoja, mi-
ten vaikeasta asiasta voi puhua.

Toivon välittäminen 
Aikuinen luo uskoa tulevaisuuteen ja 
mahdollisuuksiin selvitä vaikeistakin 
tilanteista.

”Yhdelläkin sanalla voi olla 
suuri merkitys.”
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Liite 1 Liite 2

Auttavat puhelin- ja nettipalvelut kuu-
luvat Vapaaehtoisen puhelin- ja verk-
koauttamisen eettisten periaatteiden 
neuvottelukuntaan (PuhEet). 
 PuhEetiin kuuluvien yhteisöjen sopi-
missa periaatteissa on määritelty yhtei-
söjen tarjoaman palvelun luonne sekä 
oikeudet ja velvollisuudet niin yhteyden-
ottajalle, päivystäjälle kuin taustaorgani-
saatiolle.
 Periaatteet on tiivistetty seuraaviin 
kolmeen kohtaan:
1. Palvelusta ja sen laadusta vastaa yl-

läpitäjäyhteisö, joka voi olla yhdistys, 
säätiö tai uskonnollinen yhdyskunta. 
Toiminta on yleishyödyllistä eikä pal-
velun ylläpitäjäyhteisö saa siitä talou-
dellista hyötyä. 

2. Yhteydenottajalle tarjotaan mahdol-
lisuutta tulla kuulluksi kyseiseen pal-
veluun kuuluvissa asioissa. Palvelussa 
toteutuvat luottamuksellisuus, nimet-
tömyys ja yhteydenottajan kunnioit-
taminen. 

3. Päivystäjä on vapaaehtoinen tai pal-
kattu, palvelun ylläpitäjäyhteisön 
tehtävään valitsema ja kouluttama 
henkilö, joka saa tehtäväänsä tukea ja 
ohjausta. Päivystäjällä on oikeus py-
syä nimettömänä ja olla suostumatta 
epäasialliseen kohteluun.

Vuonna 2014 Lasten ja nuorten puhelimen 
ja netin toimintaa tukivat Raha-automaat-
tiyhdistys, useat yritykset ja yksityishenki-
löt sekä seuraavat 40 kuntaa ja kaupunkia 
sekä 7 koulua, joissa tehtiin päivätyöke-
räys Lasten ja nuorten puhelimen ja ne-
tin hyväksi.

Kunnat ja kaupungit:
Akaan kaupunki
Espoon kaupunki 
Hausjärven kunta
Helsingin kaupunki
Iitin kunta
Jyväskylän kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Kiteen kaupunki 
Kokemäen kaupunki
Korsholms kommun
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kuusamon kaupunki
Laitilan kaupunki
Lapinlahden kunta
Larsmo kommun
Laukaan kunta
Lempäälän kunta
Leppävirran kunta
Miehikkälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Oriveden kaupunki
Pöytyän kunta
Riihimäen kaupunki

Toimintaa 
ohjaavat 
eettiset 
periaatteet

Toimintaa 
tukeneet 
kunnat ja 
koulut

Salon kaupunki
Sievin kunta
Siikaisten kunta
Sipoon kunta 
Sjundeå kommun
Sodankylän kunta
Tampereen kaupunki
Tornion kaupunki
Turun kaupunki
Tuusulan kunta
Valkeakosken kaupunki
Vantaan kaupunki
Viitasaaren kaupunki
Ylöjärven kaupunki
Äänekosken kaupunki

Koulut:
Alajärven yläkoulu 
Kurikan lukio 
Länsituulen koulu, Haukipudas 
Meri-Porin koulu 
Taavetin lukio 
Äetsän koulu 
Äetsän Sarkia-lukio



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

Nettikirjepalvelu ja chat
www.mll.fi/nuortennetti

http://www.mll.fi/nuortennetti

