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Mikä vanhempia huolettaa?
Ohjelmajohtaja Marie Rautava



Sisältö

- MLL:n Vanhemmuuden tuen palvelut

- Yhteydenottajat 

- Vanhempien huolenaiheet

- Avun hakemisen esteitä



Vanhempainpuhelin ja netti

Vanhempainpuhelin (080092277) on auki:

ma-ti klo 10-13 ja klo 17-20, ke klo 10-13 ja

to klo 14-20

Nettikirjepalveluun voi kirjoittaa milloin tahansa:

www.mll.fi/vanhempainnetti

Vanhempainnetin chat on auki: ma-ti ja pe klo 10-13 , 
to klo 17-20.

http://www.mll.fi/vanhempainnetti


Palvelussa vastattiin vuonna 2020

• Yhteensä 2063 
yhteydenottoon, joista:
• puheluita 904
• chatteja 928
• nettikirjeitä 231

Maksuton, anonyymi 
palvelu.

Monikanavaisuus tärkeää.

Ryhmäpäivystysmalli

- MLL:n työntekijä vapaa-
ehtoisten päivystäjien 
tukena.



Yhteydenottajat 

• Eniten yhteydenottoja tuli leikki-ikäisten ja alakouluikäisten 

vanhemmilta. Vauva- ja taaperoikäisten ja varhaisnuorten 

vanhempien yhteydenotot olivat yleisiä. Myös nuorten ja nuorten 

aikuisten vanhemmat ottavat yhteyttä.

• 43 % asui kahden vanhemman perheessä, 24 % oli yksinhuoltajia 

tai jakoi yhteishuoltajuuden ja 7 % asui uusperheessä. Myös 

isovanhempia, uusperheen ei-biologisia vanhempia.

• Yhteydenottajista 75 % on naisia.



Yhdistäviä tekijöitä

• Vanhemmuudessaan yksin jääneet

• Vanhemmuutensa tueksi tietoa ja vertailupintaa hakevat

• Hätääntyneet tai akuutin tilanteen yllättämät vanhemmat

• Saamansa ammatillisen avun ja tuen riittämättömäksi 

kokeneet vanhemmat.



Lasta koskevat aiheet vuonna 2020

• Alle kouluikäisten nukkuminen, syöminen, 

temperamentti. Lapsen voimakkaat pelot, jatkuva 

ärtyneisyys, agressiivinen käytös.

• Nuorten masennus, ahdistuneisuus, viiltely, päihteiden 

käyttö. Vaikeus saada ammattiapua.

• Nuoren rajojen kokeilu, itsenäistyminen. Pelaaminen.

• Koulussa ja varhaiskasvatuksessa keskittymisen, 

käyttäytymisen ja oppimisen vaikeudet. Kaverisuhteet, 

kiusaaminen.



Aikuista koskevat aiheet vuonna 2020

• Riittämättömyyden, syyllisyyden tunteet

• Vanhemman itsesäätelyn pulmat

• Erilaiset kasvatusnäkemykset

• Epätasainen vastuunjako arjen pyörittämisessä

• Huoli omasta tai puolison mielenterveydestä, 

uupumuksesta tai päihteiden käytöstä

• Huoltajuusriidat, uusperheisiin liittyvät pulmat

• Työn ja perheen yhteensovittaminen, talousvaikeudet.



Pandemian pitkät jäljet

• Tilanteet kärjistyneet perheissä, joissa oli jo 

ennestään vaikeaa

• Toimeentulo-ongelmat lisääntyneet 

• Mielenterveysongelmista kärsivien nuorten tilanne 

heikentynyt

• Etäkoulu heikentänyt oppimistuloksia



Jatko-ohjaus vuonna 2020

• Puhelimessa ja chatissa ammattiavun hakemisesta 

keskusteltiin noin 40 %:ssa yhteydenotoista.

• Kirjepalvelun vastauskirjeissä noin 50 %:ssa kerrottiin 

ammattiavusta. 

• Moni tarvitsi kannustusta tai motivointia avun hakemiseen. 

Osa halusi tietoa perheiden tukipalveluista. Osaa huojensi 

tieto ammattilaisten vaitiolovelvollisuudesta.



Avun hakemisen esteitä

• Kynnys hakea apua on monilla korkea. Vanhemmuuteen 

liittyvistä vaikeuksista on vaikea kertoa edes läheisille, 

koetaan häpeää ja huonommuutta.

• Pienillä paikkakunnilla pelätään leimautumista.

• Osalla on kielteisiä kokemuksia keskusteluista koulussa,  

varhaiskasvatuksessa tai lastensuojelussa. Osa kokee, ettei  

ollut tullut kuulluksi, ongelmia on vähätelty tai tuki on ollut 

riittämätöntä.

• Joillakin avun hakemista estää pelko lapsen huostaanotosta.



Vanhempainnetti tarjoaa 

kynnyksetöntä tukea

Vanhempainpuhelin, chat ja kirjepalvelu

Tietoa 0-18 v. kehityksestä ja kasvatuksesta

Vinkkejä arkeen ja huolitilanteisiin

Vanhempien keskustelupalsta

Ajanvarauschatit MLL:n työntekijän kanssa

www.vanhempainnetti.fi

http://www.vanhempainnetti.fi/


Seuraava aamukahvi
5.11.2021 klo 8-8.30

Mistä perheelle lisää tukiverkkoja?
Suunnittelija Reetta Kyyrö, MLL


