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KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 

Tausta 

Perheen kriisitilanteessa -  esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuu-
teen - lapsen tai nuoren mahdollinen kriisiavun tarve jää helposti huomaamatta tai sopivaa tukea ei ole 
tarjolla.  Tällä hetkellä kriisiavun saatavuudessa on eroja riippuen siitä onko asuinpaikkakunnalla kriisikes-
kusta tai miten kriisityöryhmät toimivat.  

Aikuisten mielenterveyden ongelmien taustalla ovat suurella osalla lapsuusaikana koetut traumaattiset 
kokemukset. Käsittelemättömät traumat myötävaikuttavat moniin yhteiskunnan ongelmiin kuten köyhyy-
teen, rikollisuuteen, heikkoon koulusuoriutumiseen, addiktioihin sekä mielenterveys- ja terveysongelmiin. 
Oikein ajoitettu ja oikeanlainen tuki vähentää traumaperäisten oireiden riskiä sekä säästää yhteiskunnan 
kustannuksia.  

Kuluttajaparlamentin1  järjestöt halusivat selvittää kyselyllä lasten ja nuorten kriisipalveluiden saatavuutta 
Suomessa ja selvittää onko saatu kriisiapu tarpeisiin vastaavaa. 

 

Toteutus 

Kyselyn kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka ovat kohdanneet jonkin kriisin alle 25-vuotiaana. Kyselyyn oli 
mahdollista vastata myös lähiomaisena oman lapsen puolesta. 

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä Surveypal-kyselyohjelmalla. 

Kyselyä jaettiin Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestöjen ja sosiaalisen median kautta. Siten kyselyyn saattoi 
vastata myös muut kuin foorumin toimintaan osallistuvien järjestöjen jäsenet. 

Kysely oli avoinna 10.5.-31.5.2016 

Kyselyyn vastasi 146 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikutta-
misfoorumi. Kuluttajaparlamentissa kymmenet järjestöt tekevät vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, 
jotka ovat osallistuvien järjestöjen sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saa-
da poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja kannoista poliittisiin kysymyksiin 
sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla. Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/
kuluttajaparlamentti  

1  



 

 

Vastaajien taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista yli puolet (54,5%) vastasi omakohtaisten kokemusten perusteella ja loput kriisin koh-
danneen lapsensa puolesta. Enemmistö (90,9%) vastaajista oli naisia.  

 

Vastaajien kohtaamat kriisit 

Useimmiten kriisissä oli kyse joko omasta tai lapsen äkillisestä vakavasta sairastumisesta, muun perheenjä-
senen tai läheisen sairastumisesta tai vanhemman kuolemasta. Enemmistö kriiseistä oli kohdattu 10-19 -
vuotiaana. Vastaajien esille tuomat kriisit olivat pääosin tapahtuneet viime vuosina ja erityisesti  2000-
luvulla. Kriiseistä enemmistö oli kohdattu asuessa Uudellamaalla (20,1%), Pohjois-Pohjanmaalla (18,1%) 
Varsinais-Suomessa (12,5%) tai Pirkanmaalla (8,3%). 
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Palvelun tarve ja saatavuus 

Enemmistö (76 %) kyselyyn vastanneista oli kokenut tarvetta saada apua kriisistä selviytymiseen, mutta 
kaksi kolmesta oli kuitenkin jäänyt palvelutta.  

Valtaosalla syy palvelutta jäämiseen oli tietämättömyys kriisiavun olemassaolosta.  Myös valtaosa jokin 
muu syy -kohdan  avovastauksista liittyi epätietoisuuteen palvelusta. Lisäksi osassa näkyi kriisin kohdan-
neen perheen jaksamattomuus hakea palvelua. Kysymyskohdassa oli muun muassa seuraavia vastauksia: 
”emme osanneet/jaksaneet hakea”, ”Apua ei kyennyt hakemaan, eikä sitä tarjottu”, ”kukaan ei tarjonnut 
sellaista meille”,  ”Heinäkuu, kaikki lomalla”... 

Kriisiapua saaneista enemmistö (74 %) oli saanut palvelua nopeasti; joko heti tarpeen ilmetessä tai lähipäi-
vinä.  
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Palveluntuottaja 

Valtaosa (74,5%) saadusta kriisiavusta oli julkisen sektorin tuottamaa. Palveluntuottajia kartoittavista kysy-
myksistä  näkee, ettei vastaajat olleet täysin tietoisia minkä tahon tuottamaa palvelu on ollut, sillä eri kysy-
myskohtien vastauskohtien tuloksissa on ristiriitaisuuksia. 

Lasten ja nuorten traumaattiseen hätään saa apua esimerkiksi paikallisilta kriisiryhmiltä, sosiaali– ja tervey-
denhuollon peruspalveluista, erikoissairaanhoidosta, perheneuvoloista, seurakuntien perheasiain neuvotte-
lukeskuksesta ja Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostosta.  
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Palvelun laatu 

Apua saaneista vain hiukan yli puolet (55 %) oli tyytyväisiä saamaansa palveluun, kun kolmannes koki avun 
vastanneen tarpeisiin kohtalaisesti, ja joka kymmenes huonosti. 

Palveluun tyytyväiset vastaajat kuvailivat saamaansa apua oikeanlaiseksi keskusteluavuksi ja henkiseksi tu-
eksi. Vastaajat arvostivat saamaansa luotettavaa keskusteluapua sekä puhetta ns. nuoren kielellä. Palveluun 
tyytymättömät sen sijaan olisivat kaivanneet yksilöllisempää apua sekä lapset ja nuoret paremmin huomioi-
vaa kriisiapua. 

Palvelutta jääneet vastaajat olisivat halunneet kuuntelu- ja keskusteluapua sekä konkreettista kodinhoi-
toapua ja henkistä tukea vaikeassa tilanteessa. 
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Palvelutta jäämisen merkitys toipumiselle 

Vastaajat arvioivat palvelutta jäämisen aiheuttaneen itselle tai perheen muille jäsenille traumaperäis-
ten oireiden pitkittymistä ja mielenterveys- tai terveysongelmia myöhemmin. Osa vastaajista koki 
palvelutta jäämisen aiheuttaneen myöhemmin ongelmia ihmissuhteissa, elämänhallinnan ongelmia ja 
syrjäytymistä.  

 

Vastaajien ehdotukset kriisiavun kehittämiseksi 

Vastaajat toivoivat aktiivista kriisiavun tarjoamista kriisin kohdanneille, parempaa palvelunohjausta ja 
tiedottamista sekä parempaa saatavuutta virka-ajan ulkopuolella. Vastaajat toivoivat myös 
kriisityöhön koulutettuja ammattilaisia, joille pääsee helposti, sekä parempaa eri-ikäisten lasten      
huomioimista muun muassa koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä kehittäen.  
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