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Vanhempainpuhelin ja Vanhempainnetti

Vanhempainpuhelin on vertaistukeen perustuva 
vanhemmuuden tuen muoto. Vanhempainpuhe-
limen numerossa 0800 922 77 päivystävät MLL:n 
kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät, jotka 
ovat itsekin vanhempia. Vanhempainpuhelimeen 
soittaminen on maksutonta. Vanhempainpuhe-
lin päivystää neljänä päivänä viikossa: maanan-
taisin kello 10–13 ja 17–20, tiistaisin kello 10–13 
ja 17–20, keskiviikkoisin kello 10–13 ja torstai-
sin kello 14–20. Vanhempainnetin kirjepalvelu on 
anonyymi nettikirjepalvelu, jonne voi kirjoittaa 
ympäri vuoden ja vuorokauden. Viesteihin vas-
tataan viikon kuluessa. Kirjepalvelu on osa MLL:n 
vanhemmille suunnattua nettisivustoa, Vanhem-
painnettiä (www.mll.fi/vanhempainnetti).
 Vanhempainpuhelimeen voi soittaa ja kirje-
palveluun kirjoittaa nimettömästi ja luottamuk-
sellisesti kaikissa vanhemmuuteen, lapsiperheen 
arkeen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liitty-
vissä kysymyksissä ja pohdinnoissa. Tavoitteena 
on vahvistaa vanhempien jaksamista, selviytymis-
keinoja ja tietoisuutta kasvatusasioissa ja siten 
edistää lasten hyvinvointia. 

 Vanhempainpuhelimen ja nettikirjepalvelun 
päivystysvuoroa ohjaa ja vapaaehtoisia päivys-
täjiä tukee aina MLL:n työntekijä. Päivystystoi-
minta noudattaa eettisiä periaatteita, jotka on 
hyväksytty Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoaut-
tamisen eettisten periaatteiden neuvottelukun-
nassa. Periaatteiden mukaan yhteydenottajalle 
tarjotaan ennen kaikkea mahdollisuus luottamuk-
selliseen keskusteluun. Puhelin- ja verkkoautta-
misesta vastaa taustaorganisaatio, ei yksittäinen 
päivystäjä.
 MLL:n Vanhempainnetti-sivusto 
(www.mll.fi/vanhempainnetti) on tarkoitettu 
vanhemmuuden tueksi 0–18-vuotiaiden vanhem-
mille. Sivusto sisältää runsaasti tietoa lapsen ja 
nuoren kehityksestä ja hyvinvoinnista sekä muu-
ta apua kasvattajan tueksi. Sivustoa käyttävät 
myös lapsiperheiden parissa työskentelevät am-
mattilaiset ja vapaaehtoiset, kuten esimerkiksi 
MLL:n auttavien puhelin- ja nettipalveluiden va-
paaehtoiset päivystäjät. Vanhempainpuhelin ja 
Vanhempainnetti ovat Raha-automaattiyhdistyk-
sen rahoittamaa toimintaa.

http://www.mll.fi/vanhempainnetti
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Kriisejä tai isoja vastoinkäymisiä voivat 
kohdata kaikki vanhemmat. Elämä on yl-
lätyksellistä ja joskus sen tuoma kuor ma 
voi tuntua musertavalta. Perheet voivat 
kuitenkin selviytyä mahdottomil takin 
tuntuvista tilanteista. Myös lapset selviä-
vät aikuisten vaikeuksien keskellä, jos 
heillä on lähellään vanhempi, jolla on 
voimaa kuulla heitä ja tunnistaa heidän 
tarpeitaan. Jos vanhemman taakka kui-
tenkin kasvaa liian suureksi tai häpeä 
omasta tilanteesta estää avunhake-
misen, häviää monesti myös kyky tarkas-
tella tilannetta lapsen kannalta. Häpeän 
ja syyllisyyden tunteilla kuor mitetun 
vanhemman on vaikea ottaa vastaan 
leikki-ikäisen uhmaa, murros ikäisen ki-
puilua tai huolehtia arjen perus-
askareista vauvan kanssa. 

 Vanhempainpuhelimeen ja Vanhem-
pain netin kirjepalveluun tuli viime vuon-
na yli tuhat yhteydenottoa. Aikuisten 
väliset ristiriidat ja eroon liit tyvät kuor-
mat puhuttivat suurta osaa yhteyden-
ottajista. Valtaosa vanhemmista ei ollut 
saanut apua miltään muulta tahol ta. Van-
hempainpuhelimen luottamukselli sessa 
keskustelussa lähdetään purka maan van-
hemman huolivyyhtiä varovasti ja kiireet-
tä. On tärkeää saada kuulla, että vaikeita 
tilanteita voivat kohdata kaikki. Saman-
kaltaisia tunteita ovat kokeneet muutkin 
ja isojenkin vastoinkäymisten jälkeen voi 
elää täysinäistä elämää. On myös tärkeää 
löytää keinoja olla vaikeas sakin tilantees-
sa riittävän hyvä vanhem pi. Joskus helpo-
tusta tuo jo se, että van hempi saa 
tunnustusta siitä, että hän on uskaltanut 

hakea itselle apua. Lapsen tarpeita on vai-
kea tunnistaa ennen kuin on tullut itse 
kuulluksi. Vanhempia kuulemalla suojellaan 
lapsia. 
 Lämmin kiitos Raha-automaattiyhdis-
tykselle, jonka rahoitus turvaa toiminnan 
jatkuvuuden ja kehittämisen. Palvelun muu-
tuttua Raha-automaatti yhdis tyksen tuen an-
siosta maksutto maksi yhä useam malla 
vanhemmalla on mahdolli suus luotta-
mukselliseen, kunnioittavaan ja kiireettö  mään 
tukeen. Suuri kiitos myös palvelun tekijöille 
− vapaaehtoisille päivystäjillemme − joiden 
ansiosta monen vanhemman kuormaa on 
voitu keventää. 

 Tatjana Pajamäki 
 auttavien puhelin- ja nettipalvelujen  
 päällikkö

Vanhempia kuulemalla suojellaan lapsia

”Monet vanhemmat ovat 
saaneet vahvistusta myös 
siihen, että he ovat ihan hyviä 
ja huolehtivia vanhempia.”
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Yhteydenotot vuonna 2014

Vuonna 2014 Vanhempainpuhelimen ja 
Vanhempainnetin kirjepalvelun vapaa-
ehtoiset päivystäjät vastasivat yhteensä 
1 119 yhteydenottoon, joista 722 oli pu-
heluja ja 397 nettikirjeitä. 
 Puheluista 646 oli keskustelupuhe-
luja, 63 kohderyhmään kuulumattomia 
puhe luja ja 13 hiljaisia. Kohderyhmään 
kuulumattomilla puheluilla tarkoitetaan 
yhteydenottoja, joiden aihe ei liity van-
hemmuuteen ja kasvatukseen. 
 Puhelumäärä nousi edellisvuodesta 
erityisesti sen jälkeen, kun Vanhempain-
puhelin muuttui toukokuussa maksutto-
maksi. Toukokuussa puhelumäärä lähes 
kolminkertaistui edellisvuoteen nähden 
(32 kpl > 86 kpl). 1.6.–31.12. puhelumää-
rä nousi 44 prosenttia verrattuna edelli-
sen vuoden samaan ajanjaksoon.
 Valtaosa (66 prosenttia) puheluista 
kesti alle puoli tuntia. Yli puolen tunnin  
puheluja oli 30 prosenttia ja yli tunnin  
puheluja 4 prosenttia. Yhden vastaus-
kirjeen kirjoittamiseen meni päivystäjältä 
yleensä vähintään puoli tuntia, keskimää-
rin hieman yli tunti.

Yhteydenottajat
Yhteydenottajista 83 prosenttia oli nai-
sia ja 15 prosenttia miehiä. Suurin osa 
yhteydenottajista oli vanhempia. Joskus 
vanhemmat ottivat palveluun yhteyttä 
yhdessä. Palvelusta tukea hakivat myös 
perheiden läheiset, kuten isovanhemmat, 
muut sukulaiset tai tuttavaperheet, jotka 
olivat huolissaan perheen tilanteista. 
 Hieman yli puolet (51 prosenttia) 
yhtey denottajista asui kahden vanhem-
man perheessä. Yksinhuoltajuus tai 
yhteis huoltajuus oli 28 prosentilla ja  
10 prosenttia eli uusperheessä. 
 Eniten yhteydenottoja otettiin vastaan 
3–6-vuotiaiden vanhemmilta. Toiseksi eni-
ten yhteyttä ottivat alakouluikäisten van-
hemmat ja kolmanneksi eniten vauva- ja 
taaperoikäisten vanhemmat.

Palvelun tuki vanhemmille 
Palvelussa kohtaamisen tavoitteina ovat 
ennen kaikkea kuulluksi tuleminen ja van-
hemman omien voimavarojen tukemi-
nen. Vapaaehtoinen päivystäjä, itsekin 
vanhempi, kuuntelee ja kohtaa yhtey-
denottajan lämmöllä. Hän myös auttaa 
yhteydenottajaa vaikeiden asioiden he-

rättämien tunteiden sietämisessä ja 
kannattelemisessa. Päivystäjä voi myös 
tuoda uusia näkökulmia tilanteeseen 
sekä auttaa soittajaa näkemään asiaa 
lapsen silmin. Tarvittaessa palvelus-
sa voidaan myös kertoa ammattiavusta 
ja motivoida avun hakemiseen. Yleensä 
vanhempi ja päivystäjä pohtivat yhdessä 
sopivaa tahoa, joka useimmiten löytyy 
julkisista perus- tai erityispalveluista. 
 Yleisimpiä ammatillisia jatko-ohjaus  ta-
hoja olivat perheneuvola (14 prosenttia), 
neuvola (13 prosenttia) sekä lastensuo-
jelu (9 prosenttia). Myös koulun oppi-
lashuolto, kuten kuraattori, psykologi ja 
terveydenhoitaja, olivat yleisiä jatko-oh-
jaustahoja (yhteensä 18 prosenttia). Noin 
5 prosenttia yhteydenottajista ohjat-
tiin ottamaan yhteyttä perheoikeudelli-
siin ammattilaisiin kuten lastenvalvojaan. 
Mielenterveyspalveluihin ohjattiin 5 pro-
senttia yhteydenottajista.
 Yhteydenottajia kannustettiin myös 
puhumaan huolestaan jonkun läheisen, 
kuten kumppanin, ystävän tai sukulaisen 
kanssa. MLL:n palveluihin, kuten Van-

hempainnetti-sivustolle tai yhdistysten 
järjestämään perhetoimintaan, ohjattiin 
23 prosenttia yhteydenottajista.

Yhteydenottojen aiheet
Puhelujen ja kirjeiden tilastoinnissa 
ero tetaan toisistaan lasta ja vanhem-
paa koskevat aiheet. Lasta koskevista 
aiheis ta keskusteltiin eniten pikkulap-
sen kehitysvaiheeseen liittyvistä asiois-
ta, esimerkiksi uhmaiästä, ruokailusta ja 
unitottumuksista. Toiseksi yleisin aihe oli 
vanhempien ero ja sen vaikutus lapseen. 
Myös murrosiän haasteet olivat yleinen 
yhteydenoton aihe. Silloin vanhempaa 
huoletti esimerkiksi rajojen asettaminen 
tai nuoren muuttunut käytös. 
 Aikuisten väliset ristiriidat nousivat 
palvelun yleisimmäksi aikuista koske vaksi 
aiheeksi. Ristiriidat liittyivät esi merkiksi 
vaikeuteen selvittää eri mie lisyyksiä, per-
heen vastuunjakoon tai huoltajuusasioi-
hin erotilanteissa. Vanhempia puhututti 
myös rajojen asettaminen eri-ikäisille 
lapsille. Moni yhteydenottaja, erityisesti 
äiti, koki riittämättömyyttä tai syyllisyyt-

Perheiden lasten ikä

Huom. Perheen lasten ikävaiheeksi voidaan valita useampi vaihtoehto
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tä vanhem pana ja arjen pyörittämisen 
raskaaksi.

Vauva- ja pikkulapsiperheet 
Yleisin vauvaperheen yhteydenotto kos-
ki lapsen nukkumista tai syömistä. Van-
hempi oli huolissaan lapsen uni ryt mistä 
tai kyseli näkökulmia imettä miseen tai 
lapsen ruokailuun. Pikkulapsiperhees-
sä pohditutti eniten lapsen kehitysvai-
heeseen ja temperamenttiin liittyvät 
huolet. Huolta koettiin muun muassa 
siitä, miten oma lapsi tulee pärjäämään 
päiväkodissa, jossa vaaditaan sosiaalis-
ta taitoa ja kykyä esimerkiksi liittyä 
leikkiin. Montaa vanhempaa mietitytti 
uhmaikäisen käytös ja rajojen asettami-
nen. Erityisesti siirtymätilanteet koet-
tiin vaikeiksi, ja vanhempi saattoi pohtia 
keinoja, miten iltarutiinit tai päiväkotiin 
lähteminen voisi sujua kivuttomammin. 
 Yksi yleisimmistä aiheista oli van-
hempien ero ja sen vaikutus perhee-
seen. Vanhemmat pohtivat muun 
muassa vuoroasumisen sopivuutta taa-
peroikäiselle.

Alakouluikäisten perheet
Alakouluikäisiä lapsia koskevien yhteyden-
ottojen selvästi yleisin aihe oli vanhem-
pien ero ja sen vaikutukset perheeseen ja 
lapsiin. Vanhemmat kertoivat pulmallises-
ta erotilanteesta ja kuvasivat lasten muut-
tunutta käytöstä tai olivat huolissaan siitä, 
miten ero vaikuttaa lapsiin ja miten sitä 
tulisi käsitellä lapsen kanssa. Osassa per-
heistä elettiin uusperheessä ja silloin huo-
lena oli se, miten kahden perheen lapset 
tutustuvat toisiinsa tai miten arki löytää 
uomansa uudessa tilanteessa.

 Yleinen aihe oli myös lapsen rajojen 
kokeilu ja vanhemman kokemat haasteet 
rajojen asettamisessa. Erityisesti poikien 
vanhemmat kertoivat huolistaan, jot-
ka koskivat lapsen aggressiivisuutta, käy-
töksen muuttumista tai hankaluuksia 
päiväkodissa tai koulussa. Ensimmäinen 
kouluvuosi tuotti haasteita monelle ja 
vanhemmat kokivat neuvottomuutta lap-
sen tunnereaktioiden keskellä. Kou lussa 
ongelmana oli myös kiusaaminen, johon 
oli monesti yritetty puuttua, mut ta kiu-
saaminen ei silti ollut loppunut. Vanhem-
mat ottivat yhteyttä myös koulu ikäisen 
lapsen peloista, kuten pimeän pelosta.

Murrosikäisten ja nuorten perheet
Murrosikäistä lasta koskevat yhteyden-
otot liittyivät yleisimmin kehitysvaihee-
seen liittyviin haasteisiin. Vanhemmat 
olivat huolissaan lapsensa muuttunees-
ta käy töksestä ja tuskailivat rajojen 
asettami sesta. Erityisesti nuorten tyt-
töjen van  hem mat olivat huolissaan lap-
sensa alakulosta ja masentuneisuudesta. 
Usein tyttöjen tilanteeseen liittyi vaikeuk-
sia kaverisuhteissa, kiusaamista tai yksinäi-
syyttä.
 Vanhemmat kertoivat vaikeuksista 
päästä yhteisymmärrykseen kodin peli-
säännöistä. Erityisesti poikien vanhem-
mat kamppailivat pelaamiseen ja koneen 
käyt töön liittyvistä rajoista. Moni oli huo-
lissaan siitä, että lapsi viettää paljon aikaa 
koneella ja tuntuu uppoutuneen virtuaali-
maailmaan. Vanhemmat kokivat, että lap-
seen ei saa keskusteluyhteyttä.
 Myös nuoriin liittyvissä yhteyden-
otoissa kerrottiin vanhempien erosta ja 
vaikutuksista lapsiin. Uusperheissä poh-
dittiin sisarusten välisiä suhteita tai lasten 
suhteita vanhemman uuteen puolisoon.

Yhteydenottajat vuonna 2014

Huom! Yhteydenottajan taustatieto merkitään kaikista paitsi hiljaisista 
ja kohderyhmään kuulumattomista puheluista sekä testikirjeistä.

 äidit, 768 

 isät, 146

 isovanhemmat, 60

 muut aikuiset  
 (esimerkiksi  
 sukulainen,  
 naapuri), 48

 ei tietoa, 19

yhteensä 1 041

74 %  14 %  

6 %  

5 %  
1 %  

”Lämpimiä kiitoksia. Vaikuttavinta 
on ollut, kun puhelun alussa itkevä 
soittaja jo loppupuolella naurahti ja 
sanoi, että kannatti soittaa.”
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Itsenäistyvien nuorten perheet 
Itsenäistyvän nuoren vanhemmat 
otti vat yhteyttä itsenäistymiseen ja 
aikuis tumiseen liittyvissä teemoissa. Van-
hemmilla oli kova huoli täysi-ikäisen lap-
sensa tulevaisuudesta. Moni pelkäsi, että 
lapsi syrjäytyy tai ajautuu huonoon seu-
raan. Nuorella saattoi olla mielenterve-
ys- ja päihdeongelmia. Monesti taustalla 
olivat jo lapsuusiässä alkaneet ongelmat, 
joihin perhe ei ollut saanut riittävää apua. 
Van hemmat kokivat keinottomuutta ei-
vätkä tienneet millä tavalla omaa lasta voi-
si auttaa tai mistä saada apua. Moni oli 
myös jo hakenut tilanteeseen tukea, mut-
ta siitä ei ollut ollut riittävästi apua. Van-
hempien yhteydenotoissa kuului se, että 
itsenäistyvän nuoren tukipalveluissa on 
puutteita.

Aikuisia koskevia huolia
Vuonna 2014 aikuisten väliset ristiriidat 
oli noussut sekä äitien että isien yleisim-
mäksi aikuista koskevaksi aiheeksi. Pa-

Viisi yleisintä lasta koskevaa aihetta

Viisi yleisintä aikuista koskevaa aihetta

riskuntien ristiriidat liittyivät esimerkiksi 
puutteelliseen keskusteluyhteyteen, vas-
tuunjaon pulmiin tai erotilanteissa kär-
jistyneisiin vuorovaikutuskonflikteihin. 
Yleinen oli tilanne, jossa toinen vanhempi 
koki kantavansa vastuun perheen asioista 
ja toinen hoiti taloudellisia velvoitteita. 
Arvojen ristiriidat näkyivät muun muas-
sa rajojen asettamisessa lapsille. Useassa 
yhteydenotossa kerrottiin myös aikuis-
ten mielenterveyteen liittyvistä pulmista, 
jotka kuormittivat perhetilanteita enti-
sestään.
 Yhteydenottajat kertoivat ristiriidoista 
myös muiden lähiaikuisten kanssa. Tilan-
ne saattoi olla tulehtunut omien van-
hempien kanssa tai entiseen puolisoon 
ei ollut sujuvaa keskusteluyhteyttä. Isillä 
vanhempien ero oli toiseksi yleisin aihe. 
Palveluun yhteyttä ottaneet isät kokivat 
monesti ammattipalvelut puolueellisiksi 
ja vain äidin näkökulmaa kuuleviksi.
 Vanhempia puhututti se, millä tavalla 
asettaa rajoja lapselle. Moni pohti, miten 

Aikuisten väliset ristiriidat, 154

Rajojen asettaminen, 117

Riittämättömyyden ja syyllisyyden  
tunteet, 88

Arjessa suoriutuminen, 85

Vanhempien ero, 59

Pikkulapsen kehitysvaiheeseen tai 
temperamenttiin liittyvät haasteet, 100

Vanhempien ero, 78

Murrosiän haasteet, 73

Pikkulapsen perustoiminnot,  
esimerkiksi syöminen ja nukkuminen, 60

Kodin pelisäännöt, 46

15 %

9 %
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11 %

7 %

9 %

7 %

8 %

6 %

6 %

4 %

asettaa rajoja omaa tahtoa harjoitteleval-
le uhmaikäiselle tai itsenäisyyttä etsivälle 
murros ikäiselle. Mikä on esimerkiksi so-
piva aika olla tietokoneella tai mihin aset-
taa nuoren kotiintuloajat. Erityisesti äiti- ja 
isäpuolet pohtivat rajojen asettamisen 
vaikeutta suhteessa puolison lapsiin.
 Etenkin äidit kokivat riittämättömyyt-
tä ja syyllisyyttä vanhempana. Lapsiperhe-
odotusten ja todellisuuden välillä saattoi 
olla ristiriita ja lapseenkin oli kohdistettu 
odotuksia, jotka eivät toteutuneet. Arjessa 
suoriutuminen haastoi vanhempia. Perheis-
sä koettiin epävarmuutta tulevaisuudesta. 
Osaa perheistä kuormittivat taloudelliset 
huolet. 
 Uusperheiden ihmissuhteet kuuluivat 
myös yhteydenotoissa. Moni uusperhe-
vanhempi halusi purkaa huoltaan kumppa-
ninsa ja hänen entisen puolisonsa välisistä 
ristiriidoista, jotka liittyivät esimerkiksi 
lasten tapaamisiin. Tilanteet olivat mones-
ti hyvin tulehtuneita ja niihin saattoi liittyä 
uhkailua ja kiristystä.
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Erotilanteet puhuttavat vanhempia

Aikuisten väliset ristiriidat, ero ja eron 
seuraukset olivat vuoden 2014 yleisimpiä 
keskusteluaiheita Vanhempainpuhelimes-
sa ja -nettikirjepalvelussa. Eroon liittyvät 
huolet korostuivat erityisesti isien yhtey-
denotoissa. Useissa Vanhempainpuhe-
limeen ja -nettikirjepalveluun tulleissa 
yhteydenotoissa tulehtunut tilanne oli 
jatkunut jo vuosia ja ongelmia oli pyritty 
ratkomaan jopa oikeudessa, usein tulok-
setta. Yhteydenotoissa korostui kriisissä 
olevan vanhemman tarve tulla kuulluk-
si ja kohdatuksi. Vanhemmat kaipasivat 
konkreettisten neuvojen lisäksi myötä-
tuntoa ja aikaa patoutuneiden tunteiden 
ja ajatusten purkamiseen. 
 Vanhempien väliset ristiriidat jatkuivat 
usein eron jälkeen ja jopa hankaloituvat. 
Vanhempainpuhelimeen ja -nettikirje-
palveluun tulleissa eroaiheisissa yhtey-
denotoissa kuvattiin yleisimmin lapsen 
tapaamis- ja elatuskysymyksiin sekä huol-
tajuuteen liittyviä erimielisyyksiä. Useis-
sa yhteydenotoissa vanhempi ilmaisi 
myös huolensa ex-puolison kyvystä huo-
lehtia lapsesta. Huolet saattoivat liittyä 
ex-puolison epäiltyihin mielenterveyson-
gelmiin, muuttuneeseen elämäntilantee-
seen tai päihteiden käyttöön. Yhteyttä 
ottaneet vanhemmat kantoivat huol-
ta myös ex-puolison käyttämistä kasva-
tusmenetelmistä tai laiminlyönneistä. 
Huolta saattoivat lisätä ex-puolison uusi 
parisuhde tai uusperhe. 
 Joissakin tilanteissa lapset olivat alka-
neet reagoida ja olivat esimerkiksi syystä 
tai toisesta haluttomia vierailemaan toi-
sen vanhempansa luona. Jotkut yhteyttä 
ottaneet vanhemmat kokivat ex-puoli-
son pyrkivän tarkoituksella vieraannut-
tamaan lasta esimerkiksi vaikeuttamalla 
yhteydenpitoa ja perumalla tai siirtä-

mällä sovittuja tapaamisia. Monet ero-
tilanteessa yhteyttä ottaneet pohtivat 
sekä oikeuksiaan vanhempana että lap-
sen etua. Joissakin yhteydenotoissa poh-
dittiin, mitä seurauksia on tapaamisiin 
liittyvien sopimusten rikkomisesta ti-
lanteessa, jossa vanhempi kokee lapsen 
turvallisuuden olevan uhattuna ex-puoli-
son luona. 
 Eroaiheisissa yhteydenotoissa koros-
tui tuen puute. Monet yhteyttä ottaneet 
vanhemmat eivät olleet tietoisia eroper-
heille suunnatuista palveluista ja kaipa-
sivat selkokielistä ohjausta siihen, miten 
eroprosessissa olisi hyvä edetä. Monil-
le vanhemmille oli epäselvää mihin vi-
ranomaistahoihin erotilanteessa tai eron 
jälkipuinnissa on syytä ottaa yhteyt-
tä. Keinottomuutta tunnettiin erityises-
ti juridisissa asioissa sekä oikeuksiin ja 
vastuisiin liittyvissä kysymyksissä. Jois-
sakin yhteydenotoissa kävi ilmi, etteivät 
eronneet vanhemmat olleet tehneet asi-
antuntijan kanssa asiaan kuuluvaa kirjal-
lista sopimusta huoltajuuskysymyksistä 
ja lapsen tapaamisjärjestelyistä.
 Toisaalta yhteydenotoista kuului 
myös tyytymättömyys ja luottamuspu-
la eropalveluihin. Esimerkiksi jonot las-
tenvalvojalle olivat useilla paikkakunnilla 
pitkiä ja lastenvalvojaan oli vaikea saa-
da yhteyttä edes puhelimitse. Käytän-
teissä ja palvelun laadussa oli myös isoja 
kuntakohtaisia eroja. Käynnit lastenval-
vojalla saatettiin kokea hyödyttömäksi 
tai toisen vanhemman etua korostavik-
si tilanteiksi. Aikuisten riitautuneet vä-
lit ja kommunikaatiopulmat vaikeuttivat 
osaltaan avun hakemista. Viranomaisia, 
kuten lastenvalvojaa ja lastensuojelua, 
käytettiin eron jälkeisissä kiistoissa myös 
uhkailun välineenä.

”Vanhemmilla on helppoa saada nimettömänä 
ja kasvottomana luottamuksellisesti 
puolueetonta tukea ja tarvittaessa tietoa ja 
apua erilaisiin perhe- ja kasvatuskysymyksiin.”

Mitä vanhemmat toivovat?

Erokriisin keskellä olevat vanhem-
mat kaipaavat ennen kaikkea hen-
kilökohtaista kohtaamista ja 
neuvontaa.  Ei ole kahta saman-
laista eroa: jokaisen eroavan parin 
tarina on erilainen ja ainutlaatui-
nen. Myös siihen, miten lapsi reagoi 
eroon, vaikuttavat monet seikat, 
muun muassa lapsen ikä ja kehitys-
taso. Tarjolla olevien palveluiden 
tulisikin vastata entistä paremmin 
eroavien vanhempien ja heidän las-
tensa henkilökohtaisiin, yksilöllisiin 
tarpeisiin. 
 Eronneiden vanhempien ja hei-
dän lastensa kanssa työskente-
leviltä ammattilaisilta toivotaan 
myötätuntoa ja kiireettömyyttä. 
Vanhemmalla on oikeus tulla koh-
datuksi oman elämäntarinansa 
kautta, ei yleisesti erovanhempana. 
Asiakkaansa arvostavasti kohtaava 
ammattilainen kuuntelee ja antaa 
tilaa vanhemman omille tunteille ja 
kokemuksille. Jo kokemus kuulluksi 
tulemisesta rauhoittaa ja avaa tilan-
teeseen uusia näkökulmia.
 Palveluita olisi tarjottava tasa-
puolisesti kaikissa Suomen kun-
nissa. Vanhemmat toivovat 
selkokielistä ohjausta sekä lap-
sen että vanhemman oikeuksista 
ero tilanteessa. Yhä monimuotoi-
semmat perherakenteet, yksinhuol-
tajat ja uusperheet, olisi otettava 
entistäkin paremmin huomioon 
perheille suunnattavia palveluita 
suunnitellessa ja toteutettaessa. 
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Päivystystoiminta vuonna 2014

Päivystäjät
Vuonna 2014 Vanhempainpuhelimessa ja 
-nettikirjepalvelussa toimi 66 vapaaeh-
toista päivystäjää, jotka vastasivat van-
hempien yhteydenottoihin Helsingin 
päivystyspisteessä. Vuoden aikana järjes-
tettiin kaksi peruskoulutusjaksoa, joista 
valmistui 18 uutta päivystäjää. Vapaa-
ehtoiset haastateltiin ennen 30 tunnin 
mittaiselle peruskurssille pääsyä.
 Peruskoulutuksen lisäksi päivystäjille 
tarjotaan säännöllisesti täydennyskoulu-
tusta. Koulutusten aiheet valikoituvat 
päivystystyöstä esiin nousevien teemo-
jen mukaan. Vuonna 2014 vapaaehtois-
ten oli mahdollista osallistua neljään 
täydennyskoulutukseen, jotka käsitteli-
vät lasten ja nuorten pelaamista, nuorten 
mielenterveysongelmia, seksuaalista 
suuntautumista ja sukupuolen moninai-
suutta sekä taloudellisia vaikeuksia. Vii-
meinen mainittu täydennyskoulutus 
järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunki-
seudun puhelinauttajat ry:n kanssa. 
Työnohjauksellisessa päivystäjäillassa sy-
vennyttiin nettikirjeisiin vastaamiseen.
 Vanhempainpuhelimessa ja -netti-
kirjepalvelussa yhteydenottoihin vasta-
taan päivystäjäryhmissä, joita ohjaa ja 
tukee aina MLL:n työntekijä. Päivystäjillä 
on näin mahdollisuus välittömän tuen ja 
palautteen saamiseen. Ryhmässä toimi-
minen mahdollistaa myös oppimisen ja 
ajatustenvaihdon muiden vapaaehtoisten 
kanssa. Ohjatussa ryhmässä päivystäjän 
on mahdollista purkaa tunnelmiaan päi-
vystysvuoron aikana, jotta kuormittavilta 
tuntuvat yhteydenotot eivät jäisi paina-
maan mieltä. Päivystäjät toimivat osin 
samoissa päivystysryhmissä kuin Helsin-
gin päivystyspisteen Lasten ja nuorten 
puhelimen ja netin päivystäjät. Tämä tuo 
uutta näkökulmaa ja rikkautta päivystys-
työhön.

Päivystäjäkyselyn tuloksia
Keväällä 2014 toteutettiin Vanhempain-
puhelimen ja -netin päivystäjäkysely, 
jossa kartoitettiin vapaaehtoisten päivys-
täjien kokemuksia päivystystyöstä, työtä 
motivoivia tekijöitä sekä kehittämiside-
oita palvelulle. Kyselyyn vastasi yhteen-
sä 31 päivystäjää. Kysely lähetettiin 51 
aktiiviselle päivystäjälle, joten vastaus-
prosentti oli 61 prosenttia. Edellinen ky-

sely toteutettiin vuonna 2009. Kyselyissä 
oli samoja kysymyksiä, joten vertailua voi-
daan tehdä. Viiden vuoden takaisessa ky-
selyssä saatiin hyviä tuloksia, mutta nyt 
tulokset olivat erinomaiset.

Päivystystyön ohjaus ja rakenteet 
koetaan laadukkaiksi
Tulosten mukaan päivystäjät kokevat päi-
vystystyön arvokkaaksi, tarpeelliseksi ja 
laadukkaaksi vapaaehtoistyöksi. Palvelun 
rakenne ja käytännöt saivat kiitosta ja päi-
vystäjät kokivat, että ne tukevat hyvin 
päivystäjänä toimimista. Päivystysvuo-
ron alussa pidettävät startit sekä vuoron 
päättävät purut koettiin päivystystyötä 
tukeviksi ja mielekkäiksi (startit 100 pro-
senttia, purut 90 prosenttia). Erityisesti 
puruissa muilta päivystäjiltä saatu tuki oli 
lisääntynyt. 
 Ohjaustyö sai päivystäjiltä erittäin 
posi tiivista palautetta. Kaikki vastaa-
jat olivat tyytyväisiä ohjaajan toimintaan 
vuoron aikana ja kokivat, että ohjaajat an-
tavat hyvää tukea päivystyksessä ja koh-
televat tasa-arvoisesti kaikkia päivystäjiä. 
Lähes kaikki (97 prosenttia) kokivat myös, 
että ohjaaja on antanut kannustavaa ja 
rohkaisevaa palautetta. Verrattuna edel-
lisen kyselyn tuloksiin ohjaajan antaman 
palautteen määrään oltiin tyytyväisem-
piä. 13 prosenttia toivoi lisää palautetta 
ja 13 prosenttia enemmän aikaa purkaa 
vaikeita yhteydenottoja ohjaajan kanssa. 
Ohjaajien yhteydenpitoon oltiin myös tyy-
tyväisiä ja nykyiset yhteydenottotavat 
koettiin hyviksi.
 Päivystäjät tuntevat hyvin palvelun 
tavoitteet (90 prosenttia). Lähes kaik-
ki (94 prosenttia) kokivat myös, että päi-
vystysvuoroissa on yleensä riittävästi 
päivystäjiä. Suurin osa vastaajista (84 pro-
senttia) oli sitä mieltä, että päivystäjän 
peruskurssi antoi riittävät valmiudet päi-
vystystyöhön. Noin 60 prosenttia vasta-
si, että täydennyskoulutuksia järjestetään 
riittävästi. Lisäkoulutusta toivottiin eni-
ten nettisisällöistä, sosiaalisen median uh-
kista, uusperheiden ongelmista, erosta, 
sateenkaariperheistä ja lasten hyväksikäy-
töstä.
 Päivystystila koettiin viihtyisäksi. Eni-
ten kehittämistä olisi äänieristyksessä, 
sillä vain 16 prosenttia koki sen riittäväksi. 
Vain neljäsosa vastaajista koki, että päi-

vystystilan laitteet ovat toimivia. Edelli-
sessä kyselyssä huomattavasti useampi 
oli tyytyväisempi laitteiden toimivuuteen. 
Kyselyn jälkeen laitteiden toimivuuteen 
on panostettu ja päivystystilaan on han-
kittu uudet tietokoneet. Päivystysten il-
mapiiri oli kaikkien vastanneiden mielestä 
kannustava ja lähes kaikkien mielestä (94 
prosenttia) myös innostunut. Luvut olivat 
parantuneet edellisestä kyselystä.

Onnistuneet kohtaamiset  
tuovat mielekkyyttä
Päivystystyöhön mielekkyyttä tuo eniten 
ohjaajan läsnäolo ja palaute. Kaikki vas-
taajat olivat tästä samaa mieltä, edelli-
sessä kyselyssä 83 prosenttia oli samaa 
mieltä. Myös onnistuneet kohtaamiset 
vanhempien kanssa sekä mahdollisuus 
auttaa tuovat lähes kaikkien mielestä mie-
lekkyyttä päivystystyöhön. Onnistu nutta 
kohtaamista kuvailtiin sellaiseksi, jossa 
soittajan tunnetilassa tapahtuu muutos 
parempaan päin. Onnistumisesta kertoo 
myös se, että päivystäjä onnistui tuomaan 
uusia näkökulmia asiaan ja soittaja antoi 
kiittävää palautetta yhteydenotosta.
 Muita eniten mielekkyyttä tuovia teki-
jöitä olivat muut päivystäjät sekä päivys-
tysryhmän yhteiset startit ja purut. Nämä 
nähtiin enemmän mielekkyyttä tuoviksi 
kuin edellisessä kyselyssä. Mahdollisuus 
kuulua osaksi MLL:oa sekä yhteiset 
vapaa-ajantilaisuudet koettiin nyt myös 
huomattavasti enemmän mielekkyyttä 
tuoviksi kuin edellisessä kyselyssä. 
 Päivystäjiä turhautti tai kuormitti eni-
ten liian vähäinen puhelumäärän yhden 
vuoron aikana (39 prosenttia). Edellises-
sä kyselyssä tämä kuormitti 17 prosent-
tia vastaajista. Myös oma jaksaminen sekä 
perheiden kokema pahoinvointi kuormit-
tivat noin kolmasosaa päivystäjistä. Esiin 
tulevien asioiden vaativuus ja haastavuus 
kuormitti tämän kyselyn perusteella vä-
hemmän päivystäjiä kuin edellisessä kyse-
lyssä. 
 Päivystäjät kokivat omaavansa parhaat 
taidot ja valmiudet vanhempien jaksamis-
ta käsittelevissä yhteydenotoissa, vanhem-
man kuuntelijana ja vertaistukijana sekä 
perheen ihmissuhteita käsittelevissä yh-
teydenotoissa. Omat taidot koettiin hyviksi 
myös murrosikäisten kasvatusta, eroti-
lanteita ja mielenterveyttä koskevissa yh-
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”Moni on kiittänyt, että teemme 
tärkeää työtä ja moni on sanonut, 
että puhelun jälkeen on helpompi 
olo ja tietää mitä tekee oman 
ongelmansa suhteen.”

teydenotoissa. Erityisesti kokemus omista 
taidoista nuoren kasvuun ja kehitykseen 
sekä mielenterveyteen liittyvissä yhtey-
denotoissa oli parantunut huomattavasti 
edellisen kyselyn tuloksista. Koulutustoi-
minnan voidaan siis olettaa tuoneen lisää 
valmiuksia päivystäjille näissä yhteyden-
otoissa. Riittämättömyyttä koettiin eniten 
yhteydenotoissa, joiden aiheina olivat lap-
sille haitalliset nettisisällöt sekä lasten ja 
nuorten pelaaminen.

Vanhemmat ovat tulleet kuulluiksi
Päivystäjät kokivat Vanhempainpuhelimen 
ja -netin olemassaolon tärkeäksi palvelun 
nimettömyyden, luottamuksellisuuden, 
vertaistuellisuuden, maksuttomuuden ja 
matalan kynnyksen takia. Myös puolueet-
tomuus ja kiireettömyys koettiin tärkeiksi.
 Valtaosa (68 prosenttia) koki myös,  
että Vanhempainpuhelin ja -netti tavoit-
taa valtakunnallisesti hyvin eri-ikäisten 
lasten vanhemmat. Parempaa tavoitet-
tavuutta haluttaisiin erityisesti maahan-
muuttajiin, murrosikäisten vanhempiin 
sekä kaikkein heikoimmassa tilanteessa 
oleviin vanhempiin.
 Päivystäjien mukaan palveluun yhteyt-
tä ottaneet vanhemmat ovat tulleet ennen 
kaikkea kuulluiksi. He ovat saaneet myös 
rohkaisua, kannustusta, uusia näkökulmia 
sekä vahvistusta omaan vanhemmuuteen. 
Vanhemmat ovat kiittäneet päivystäjiä pu-
helun päätteeksi ja kertoneet, että saivat 
apua ja tietävät, miten aikovat jatkaa täs-
tä eteenpäin. Vanhemmat kertoivat olon 
huojentuneen. Päivystäjät kertoivat, että 
kirjeistä on vaikeaa saada palautetta ja he 
toivoivat, että sitä voisi saada lisää.

Päivystystyöstä auttamisen iloa  
ja merkitystä elämään
Päivystäjien mielestä päivystystyö tarjoaa 
ennen kaikkea mahdollisuuden tehdä va-
paaehtoistyötä. Se antaa myös auttamisen 
iloa sekä mahdollisuuden jakaa omaa elä-
mänkokemusta. Se tuo myös merkitystä 
ja sisältöä omaan elämään sekä edistää ih-
misenä kasvua sekä itsensä toteuttamista. 
Työssä jatkamista motivoivat eniten onnis-
tumisen kokemukset vanhempien kanssa 
sekä auttamisen ilo. Myös ohjaajan tuki ja 
läsnäolo sekä yhteinen arvopohja, tavoit-
teet ja päämäärät MLL:n kanssa koettiin 
motivoiviksi tekijöiksi.

 Päivystäjät sai alun perin tulemaan 
mukaan halu auttaa vanhempia, lapsia 
ja nuoria, halu jakaa omaa elämänkoke-
musta sekä saada sitä itselle lisää. Päi-
vystäjät olivat innokkaita osallistumaan 
toimintaan aktiivisemmin. Muun muassa 
65 prosenttia vastaajista tukisi mielellään 
toimintaan mukaan tulevia päivystä-
jiä päivystysvuorossa. Lähes 40 prosent-
tia pitäisi myös peruskurssilla kokeneen 
päivystäjän puheenvuoron. Päivystäjien 
osaamista ja kokemusta voitaisiin siis jat-
kossa hyödyntää enemmän. 
 Päivystäjillä oli monia hyviä palvelun 
kehittämisideoita. Moni toi esille, että pal-
velusta pitäisi tiedottaa paremmin. Muita 
kehittämisehdotuksia olivat muun muas-
sa chat-palvelun kokeilu, päivystysaikojen 
laajentaminen sekä monikulttuurisille per-
heille parempi tuen tarjoaminen.

Vanhempainnetti  
ja chat-pilotti
MLL:n Vanhempainnetti-sivusto on en-
tistä suositumpi. Sivusto on kasvattanut 
kävijämääriään joka vuosi. Vuonna 2014 
sivustolla käynnit lisääntyivät edellisvuo-
desta 30 prosenttia. Sivustolla käytiin yh-
teensä 1 405 087 kertaa.
 Vanhempainnetissä on tietotekstien 
ja oma-apuvälineiden lisäksi eri-ikäisten 
lasten vanhemmille tarkoitettu keskuste-
lufoorumi, jota auttavien puhelin- ja net-
tipalvelujen työntekijät moderoivat. Osa 
Vanhempainpuhelimen ja Vanhempainne-
tin kirjepalvelun päivystäjistä kommentoi 
keskustelufoorumin kirjoituksia ja aktivoi 
keskusteluja osana päivystystyötään. Kes-
kustelupalstalta myös ohjataan tarvittaes-
sa vanhempia Vanhempainpuhelimeen 
ja Vanhempainnetin nettikirjepalveluun. 
Keskustelupalstalla julkaistiin vuonna 2014 
yhteensä 1 650 viestiä.
 Suosituin keskustelupalsta oli ylivoi-
maisesti Uusia ystäviä -palsta. Vuoden ai-
kana palstalla julkaistiin yhteensä 1 138 

viestiä. Moni vanhempi on saanut palstan 
kautta mahdollisuuden verkostoitua sa-
massa elämäntilanteessa ja samalla paik-
kakunnalla olevan vanhemman kanssa. 
 Marraskuussa Vanhempainnetissä ko-
keiltiin etsivää vanhemmuuden tukea ja 
sivustolle avattiin kolmena päivänä vii-
kossa chat, jossa oli mahdollista keskus-
tella kahden kesken työntekijän kanssa. 
Tavoitteena oli tarjota sivuston kävijöille 
nopea kynnyksetön mahdollisuus nimet-
tömään ja luottamukselliseen keskus-
teluun missä tahansa vanhemmuuteen 
liittyvässä asiassa. Chatissa oli myös mah-
dollisuus kysyä sivustosta ja MLL:n toi-
minnasta. 
 Sivustokävijät tarttuivat heti kiinni 
keskustelumahdollisuuteen ja chat-kes-
kusteluja käytiin erittäin aktiivisesti. Chat 
asettuu puhelimen ja nettikirjepalvelun 
välimaastoon: se tarjoaa yhteydenotta-
jalle puhelinta anonyymimman kanavan 
ja toisin kuin kirjeissä, vastauksen saa re-
aaliajassa. Kynnys huolen puheeksi ot-
tamiselle on entistäkin matalampi. Vain 
muutama kävijä kysyi aluksi palvelun luo-
tettavuudesta. 
 Chatin yhteydenotot olivat hyvin sa-
man sisältöisiä kuin Vanhempainpuheli-
messa ja -nettikirjepalvelussa. Vanhempi 
saattoi avata keskustelun kertomalla en-
simmäisessä lauseessaan erittäin han-
kalasta perhetilanteesta tai omasta 
uupumisesta. 
 Chat oli auki 4.–27.11.2014 tiistai- ja 
keskiviikkoaamupäivisin kello 10–13 ja 
torstaisin kello 14–17. Ajanjaksolla käytiin 
yhteensä 75 keskustelua. 
 Käyttäjät antoivat positiivista palau-
tetta chatista. Chat koettiin helpoksi 
keinoksi olla reaaliaikaisesti keskustelu-
yhteydessä luotettavan tahon kanssa ja 
saada sitä kautta apua omaan tilantee-
seen. Moni kiitti chat-mahdollisuudesta, 
vaikka ei sillä hetkellä ollutkaan keskuste-
lun tarpeessa.
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Liite

Auttavat puhelin- ja nettipalvelut kuuluvat Vapaa-
ehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten 
periaatteiden neuvottelu kuntaan (PuhEet). Sen 
periaatteissa mää ritellään palvelun luonne sekä 
oikeudet ja velvollisuudet niin yhteydenottajalle, 
päivystäjälle kuin taustaorganisaatiolle. Periaat-
teet on tiivistetty seuraaviin kolmeen kohtaan:
1.  Palvelusta ja sen laadusta vastaa yllä-

pitäjäyhteisö, joka voi olla yhdistys, säätiö ja 
uskonnollinen yhdyskunta. Toiminta on yleis-
hyödyllistä eikä palvelun ylläpitäjäyhteisö saa 
siitä taloudellista hyötyä.

2.  Yhteydenottajalle tarjotaan mahdolli suutta 
tulla kuulluksi kyseiseen palve luun kuuluvissa 
asioissa. Palvelussa toteutuvat luottamukselli-
suus, nimettömyys ja yhteydenottajan kunni-
oittaminen.

3.  Päivystäjä on vapaaehtoinen tai palkattu, pal-
velun ylläpitäjäyhteisön tehtävään valitsema ja 
kouluttama henkilö, joka saa tehtäväänsä tu-
kea ja ohjausta. Päivystäjällä on oikeus pysyä 
nimettömänä ja olla suostumatta epäasialli-
seen kohteluun.

Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet
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Vanhempainpuhelin
0800 922 77 (maksuton) 
ma 10–13 ja 17–20 
ti 10–13 ja 17–20 
ke 10–13 
to 14–20

Vanhempainnetin kirjepalvelu 
www.mll.fi/vanhempainnetti


