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Esipuhe

Näin sai alkunsa Poikien Puhelin. 
Vuosikymmen sitten tavoitimme 
ensi kertaa ne pojat, jotka niin 
usein jäävät keskustelujen ulko-

puolelle tai tulevat poistetuiksi oppitunneilta. Vilk-
kaat, huonokäytöksiset, hiljaiset, syrjäytyneet ja 
syrjäytetyt, suulaat ja kaikki duracel-jonnet, jotka 
halusivat tulla kuulluiksi. Palveluun soittivat niin 
epätoivoiset kuin vihaisetkin, niin kiusaajat kuin 
kiusatutkin. Osa soittajista oli vakavista ongelmista 
kärsiviä nuoria, osa turhautuneita tai yksinäisiä ja osa 
vain halusi murjaista kunnon vitsin. Erilaisista kep-
posista ja pilapuheluista muodostui myös palvelun 
vakiokalustoa. Tärkeintä oli, että kaikki saivat soittaa 
ja kaikille annettiin mahdollisuus kertoa asiansa. 

Yhteistä soittajille oli tarve saada aikuisen tukea 
ja neuvoja. Useimmat saattoivat puhua ensi ker-
taa ammattilaisen kanssa tai saivat kaipaamaansa 
huomiota. Valitettavan usein olimme myös en-
simmäinen, joka nuorta on tukenut tai kehunut. 
Osalla taas oli auttamispalveluista ja auttajalta 
toiselle pompottelusta johtuen negatiivinen käsitys 
avun hakemisesta. Puhelimessa poikia autettiin 
jäsentämään ympäröivää maailmaa vastaamalla 

poikien esittämiin kysymyksiin ja pohdintoihin. 
Massiivisen tiedon määrän lisäksi tarjosimme kes-
kustelukumppanin, joka tarvittaessa myös haastoi 
ja kyseenalaisti poikien ajatuksia. 

Ajan myötä soittojen määrä alkoi kasvaa vauh-
dilla. Puhelinpalvelun suosioon tuskin on yhtä syytä, 
mutta uskomme, että tapamme vastata puhutteli 
poikia. Ronski huumorin käyttö ja kärsivällisyys toimi 
monen pojan sekä nuoren miehen kohdalla ja sai 
heidät soittamaan uudelleen. Poikien kohtaamisessa 
korostuivat etenkin paineensietokyky, huumorinta-
juisuus, reaktiokyky sekä ratkaisukeskeisyys. Ongel-
mat pyrittiin pilkkomaan paloihin. Siten pojat saivat 
erilaisia näkökulmia asioiden käsittelyyn ja heidän 
kykynsä käsitellä ongelmia myös tulevaisuudessa 
vahvistui. Olemme pyrkineet pysymään ajan her-
molla ja kehittämään palveluamme jatkuvasti pojilta 
saamamme palautteen pohjalta. 

Kymmenen vuotta on mennyt, mutta me 
vasta lämmittelemme! Odotamme innolla, mitä 
seuraavat kymmenen vuotta tuovat tullessaan. 
Kokemukseemme nojaten uskomme vakaasti, et-
tä nuorissa on tulevaisuus. Tehtävämme on saada 
myös nuoret uskomaan siihen!

Kello löi 13. Oli elokuu ja helteinen kesäpäi-
vä, kun Poikien Puhelimen linja avattiin ensimmäi-
sen kerran. Soittaisiko kukaan? Ensimmäinen päivä 
linjoilla oli verkkainen. Kaikki soittajat eivät 
tohtineet keskustella, vaan lopettivat hämillään 
puhelun. Pari päivää kului ja puhelin soi jo vilk-
kaammin. Soittajat halusivat keskustella seksu-
aalisuudesta, kaveruudesta, peloista, unelmista, 
energiajuomista, perheestä, seurustelusta ja väki-
vallasta. Pojat tarttuivat aiheisiin innokkaasti, 
sillä puhelu oli heille mahdollisuus, josta halut-
tiin ottaa kaikki irti. Vihdoinkin pojille ja nuo-
rille miehille oli kohdennettu palvelu, missä mi-
kään aihe ei ollut kielletty!
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Lyhyt historia 
– alkuräjähdyksestä 
pienempiin jysäyksiin

Keväällä 2007 Helena Häkki-
nen ja Anu Miettinen järjestivät 
hyväntekeväisyystapahtuman, 
jonka tuotto ohjattiin Väestölii-

ton toimintaan poikien hyvinvoinnin edistämiseksi.  
Tavoitteeksi asetettiin poikien ja nuorten miesten 
tuominen tukipalveluiden piiriin. Kohderyhmää 
päätettiin lähteä tavoittelemaan puhelinpalvelun 
avulla, ja Poikien Puhelin avattiin ensimmäisen 
kerran virallisesti 20.8.2007. Alusta alkaen toimin-
taperiaatteenamme oli löytää pojat ja nuoret miehet 
ja selvittää, mistä he haluavat puhua. Halusimme 
antaa suoriin kysymyksiin suoria vastauksia ja siten 
houkutella nuoret miehet ottamaan yhteyttä pal-
veluumme mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Puhelinlangat laulaa

Poikien Puhelimen ensimmäiset vuodet olivat ko-
keilun ja nopean kasvun aikaa. Puhelujen määrä 
moninkertaistui ja vakavista ongelmista kärsivien 
nuorten osuus soittajista kasvoi. Pysyvien aukioloai-
kojen ja mainonnan myötä palvelu vakiinnutti paik-
kansa suomalaisessa nuorten auttamisen kentässä. 
Henkilöstöresurssien kasvu mahdollisti toisen linjan 
avaamisen. Kohderyhmän keskuudessa ja kouluissa 
palvelu alettiin tunnistaa ja nuoret levittivät tietoa 
myös kavereilleen. Poikien Puhelimen brändi oli 
syntymässä. 

Kokeillen 
laadukkaammaksi 
palveluksi

Poikien Puhelimen kolmas toimintavuosi toi muka-
naan halun kokeilla uutta. Selvitimme, onko vastaa-
jan sukupuolella vaikutusta käytyjen keskustelujen 
laatuun ja aiheisiin. Olihan sillä. Esimerkiksi poikien 
todistelun tarve kasvoi ja sympatian hakeminen 
lisääntyi, kun vastaamassa oli nainen. Myös pu-
helujen aiheet muuttuivat. Maaliskuussa 2010 
kokeilimme tehostettua vastaamista, jonka aika-
na vastaanotettiin tavallista enemmän puheluja. 
Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako 
ruuhkan purkaminen puhelumääriin tai puhelujen 
sisältöihin. Mitä enemmän vastattiin, sen enemmän 
tuli myös soittoyrityksiä. 

Seuraavana kesänä Masa & Teurastaja – Lanit 
laulatti ja pojat skuuttasivat pitkin katuja ja kyliä. 
Justimukset puhuttivat Poikien Puhelimessa ja 
kohta heidät tunsivat myös aikuiset, kun valtamedia 
esitteli nuoret koomikot koko kansalle. Skuuttauk-
seen ja energiajuomien suosioon poikien keskuu-
dessa herättiin laajemmin vasta paljon myöhemmin. 
Soittajat pitivät Poikien Puhelimen ajan tasalla 
nuorten elämästä ja paljastivat uusia virtauksia 
jo ennen kuin ne levisivät yleiseen tietoisuuteen.

Poikien Puhelin jatkoi kokeilujen tiellä myös 
vuonna 2011 tehostamalla kesäkuun vastaamista ja 
vastasi kuukauden aikana 2 372 puheluun. Soittajat 
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POIKIEN  
PUHELIN

Puhelinpalvelu 0800 94 884
Palvelu myös ruotsiksi tiistaisin 15.30–18 

ja torstaisin 13–15.30.
Soittaminen on ilmaista.

CHAT
Arkisin 13–15, 
osoitteessa 

www.poikienpuhelin.fi.

SOME
Poikien Puhelin  

YouTubessa, Instagramissa, 
Facebookissa ja Twitterissä

olivat usein yksinäisiä ja vailla tekemistä. Tärkeintä nuorille 
oli, että jotain – mitä vain – tapahtuisi. Nuorilla oli selkeästi 
tarve puhua asioistaan myös kesäaikaan.

Epävarmuuden aika

Seuraavana vuonna Poikien Puhelin oli mukana PoikaS-hank-
keessa, jonka tavoitteena oli tutkia ja parantaa suomalaisten 
poikien seksuaalikasvatusta. Poikien Puhelimen keräämää 
dataa käytettiin hankkeen tutkimusvaiheessa, joka huipentui 
poikien seksuaaliopetusta edistävän kirjan julkaisemiseen. 
Vuonna 2012 vastattujen puheluiden määrä kuitenkin putosi 
rajusti yhteen linjaan siirtymisen ja aukiolon supistamisen 
takia. Syynä tähän oli vastaajahenkilöstön väheneminen 1,5 
henkilötyövuoteen.

Vuoden vaihtuessa toimintamme päälle lankesi epäilyk-
sen varjo, sillä vielä alkuvuonna palvelulle ei ollut tiedossa 
rahoitusta. Aika oli taloudellisesti haastavaa ja se näkyi väis-
tämättä myös palvelun toteutuksessa. Puhelinlinja oli auki 
vain kolmena päivänä viikossa. Keväällä saimme kuitenkin 
jatkorahoituksen, jonka turvin henkilöstöä voitiin palkata 
ja aukioloa lopulta laajentaa syksyyn mennessä neljään 
päivään viikossa. 

Vaikeuksista voittoon

Vuonna 2014 Poikien Puhelin palasi palvelemaan jokaisena 
arkipäivänä, ja palvelun markkinointiin saatiin kauan kaivattu 
juliste. Markkinointia kohdennettiin erityisesti lukioihin ja 
alakouluihin. Se tehosi, ja puheluja tuli aiempaa enemmän 
etenkin 16–18-vuotiailta nuorilta sekä 10-vuotiailta pojilta. 

Seuraavaa vuotta leimasi vihapuhe, joka alkoi vyöryä elo-
kuusta 2015 alkaen. Poikien Puhelimeen tulleissa puheluissa 
vihan kohteina olivat etenkin maahanmuuttajat tai erilaisiin 
vähemmistöihin kuuluvat. Seuraavana vuonna Poikien Pu-
helimen YouTube-videot löivät läpi poikien keskuudessa. 
Videoiden lisäksi julkaisimme kirjan Pakko kysyä – Ohjeita 
seksiin, kasvuun ja seurusteluun. Kirja pohjautui poikien meille 
vuosien varrella esittämiin kysymyksiin. Julkaisu osoittautui 
erittäin kaivatuksi, ja painos myi loppuun hyvin nopeasti. 

Kuluneen kymmenen vuoden aikana Poikien Puhelin on 
saavuttanut paikkansa poikien ja nuorten miesten tukena. 
Palvelumme on vastannut sille asetettuun haasteeseen ja 
tuonut poikien äänen kuuluviin. Yhteensä olemme vas-
tanneet yli 135 000 puheluun.  Puhelinpalvelusta saatua 
oppia ja kokemusta poikien kohtaamisesta ja auttamisesta 
on hyödynnetty myös muissa toiminnoissamme - niin cha-
tissa, kuin YouTubessakin. 
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Poikien puhelut täyttyvät usein huu-
morista ja kymmenistä toisistaan 
riippumattomista kysymyksistä. 
Huumori on ennen kaikkea suo-

jakeino, jonka turvin nuoret kykenevät keskuste-
lemaan jopa heille arimmista ja intiimeimmistä 
asioista. Soittajat eivät halua vaikuttaa heikoilta ja 
pitävät siksi tiukasti kiinni anonymiteetistä, jonka 
palvelu heille tarjoaa.

Tyypillinen esimerkki palveluumme tulevasta 
puhelusta on huuteleva, innokas poikaporukka. 
Yksi tai useampi poika johtaa keskustelua, muiden 
huudellessa taustalla. Keskustelu avataan ronskilla 
huumorilla, jossa on myös ripaus totuutta. ”Mulla 
on niin pieni penis, että mun muija jätti mut” pitää 
sisällään myös todellisen kysymyksen hyväksymisestä. 
Määrittääkö sukuelimeni mitta tulevia parisuhteitani, 
ja vielä tärkeämpää; hyväksytäänkö minut sellaisena 
kuin olen? Soitto- ja kysymystulvan laannuttua yksi 
porukan jäsen voi soittaa myöhemmin kysyäkseen 
tarkennusta tai kertoakseen, että häntä oikeastaan 
kiinnostaisi keskustella vähän enemmän. Yksin soi-
tetut puhelut päättyvät usein kiitoksiin ja sydäntä 
lämmittävään palautteeseen palvelun tärkeydestä.

Poikien Puhelimen työtä ohjaa vuosien saatossa 
kehittynyt kohtaamistyön malli. Sen tavoitteena 
on synnyttää tilanne, jonka aikana soittaja kokee 
tulevansa kuulluksi ja tuntee, että hänestä sekä 
hänen asioistaan välitetään. Kohtaamistilanne vaatii 
aluksi luottamuksen synnyttämistä. Se saavutetaan 
kestämällä huutelua, huumoria ja haistattelua. Kaa-

oksen ja haastamisen keinoin pojat ja nuoret miehet 
testaavat vastaajan kärsivällisyyttä ja reaktiivisuutta. 
Vastaajan kuitatessa mitä älyttömimmät kysymykset 
ja vitsit tyynen rauhallisesti, tajuavat soittajat, ettei 
heitä suljetakaan keskustelun ulkopuolelle. Tämän 
luottamuksen turvin he uskaltavat kysyä ja kertoa 
mieltään askarruttavista asioista. 

 Chatissa pojat ja nuoret miehet menevät huo-
mattavasti nopeammin ja suoremmin asiaan tai 
aiheeseen, josta haluavat keskustella. Chattaajiin 
verrattuna soittajilla on myös huomattavasti suu-
rempi tarve käyttää huumoria keskustelun tukena.  
Useimmiten tämä johtuu tarpeesta etäännyttää it-
sensä käsiteltävästä aiheesta. Huumorin ja huutelun 
kautta pyritäänkin ennen kaikkea säilyttämään kas-
vot. Tätä myyttiä pyrimme rikkomaan. Kerromme 
pojille, että avun pyytämisessä tai tietämättömyy-
dessä ei ole mitään noloa tai hävettävää.

Palvelumme kymmenvuotisen taipaleen aika-
na olemme kohdanneet satoja tuhansia poikia ja 
nuoria miehiä. He ovat muokanneet käsitystämme 
siitä, miten nuori tulisi kohdata. Nuorten miesten 
kohdalla keskiöön nousevat huumori, suora puhe 
sekä luottamuksen synnyttäminen. Ne toimivat 
edellytyksinä merkityksellisen keskusteluyhteyden 
syntymiselle. Pojille on tärkeää, että heitä kuullaan 
ja että heidän mielipiteistään ja asioistaan välitetään. 
Poikien ja nuorten miesten kohtaamisen haaste ei 
ole se, etteivät miehet puhuisi. Todellinen haaste 
on löytää oikeat kanavat ja keinot heidän tavoit-
tamisekseen.

Poikien  
Puhelimen  
kohtaamismalli

2007 2008

Toinen työntekijä 
palkataan, 

vastataan kahdella 
linjalla.

5000. 
vastattu puhelu 

24.4.2008.

Poikien Puhelin 
perustetaan 

Anu Miettisen ja 
Helena Häkkisen 

lahjoitusten turvin.

Jokelan 
koulusurma, 
pidennetty 

aukiolo.

20.8.2007. Poikien 
Puhelimen  puhelinlinja 
avataan. 31.12.2007 

mennessä 1903 
vastattua puhelua.
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”Kumpi on 
arvokkaampi, pillu 

vai penis? Penis 
on arvokkaampi. 
Tytöt on tyhmiä, 

vittupilluja.”

Mulla on ollu tää 
numero jo pitkää. 
Joskus nelosella 
soitin pilapuheluita. 
Sillon mä olin vähä 
tyhmempi.
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”Osaatko päkin 
trampalla? Opi, sen 
kun opit niin tulee 
pillua ikkunoista ja 
ovista!”

”Onko vaarallista 
jos on pojalla 
klitoris?”
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P ojat toivovat saavansa palvelua 
omilla ehdoillaan ja kanavissa, 
joita itse käyttävät. Poikien tavoit-
tamiseksi palvelumme on vuosien 

saatossa kehittynyt yksinkertaisesta puhelinpal-
velusta monipuoliseksi kokonaisuudeksi, jonka 
tarkoituksena on vastata poikien erilaisiin palve-
luntarpeisiin. Nykyinen palvelu rakentuu kolmen 
ensisijaisen työmuodon varaan. Ne ovat puhelintyö, 
verkkotyö sekä vaikuttaminen. 

Verkkotyön tavoitteena on tarjota vuorovaikutus-
väylä nuorille, joille soittaminen on vaikeaa. Kaikki 
eivät uskalla tai halua puhua asioistaan puhelimessa, 
mutta haluavat silti tulla kuulluiksi. Verkossa nuoret 
voivat esittää kysymyksensä esimerkiksi YouTubes-
sa tai chatissa, ja se voi osaltaan myös madaltaa 
soittamisen kynnystä. Vastaajamme myös ohjaavat 
nuoria esimerkiksi chatista puhelimeen tai toisinpäin, 
mikäli asian selvittäminen on nuorelle helpompaa 
jollain muulla tavalla. 

Vaikuttamistyö tarkoittaa työryhmämme to-
teuttamia luentoja ja puheenvuoroja, joiden ta-
voitteena ovat rakenteellinen vaikuttaminen sekä 
nuorten kohtaaminen. Ammattilaisiin kohdistuvan 
vaikuttamisen tarkoituksena on tuoda poikien ääntä 
ammatilliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
Poikien kielellä toteutettujen luentojen tavoittee-
na on sen sijaan tarjota nuorille tietoa esimerkiksi 
seksuaalisuudesta, kasvusta ja kehityksestä.

Palvelukokonaisuuden tarkoitus on tarjota tietoa 
poikia kiinnostavista asioista kanavissa, joita nuoret 
hyödyntävät. Kanavan tai kysymyksen muoto ei 
ole ratkaisevaa, sillä annamme aina suoriin kysy-
myksiin suoria vastauksia. Tästä olemme pitäneet 
kiinni. Tarjoamalla tietoa ja oikaisemalla vääriä 
käsityksiä, pyrimme auttamaan poikia näkemään 
asioita uudessa valossa. Uskomme, että oikean tuen 
ja tiedon myötä hyvinvoivista pojista voi kasvaa 
hyvinvoivia miehiä. 

Verkkotyö
Chat, YouTube,  

Instagram

Vaikutta- 
minen
Luennot ja  

puheenvuorot

Puhelintyö
0800 94884

Puhelimesta 
palveluun 
– palvelukokonaisuuden 
syntyminen

2009

Kauhajoen 
koulusurma, 
pidennetty 

aukiolo.

10 000. 
vastattu 
puhelu 

15.10.2008.

Suomen  
Kulttuurirahasto 

tukee.

Varusmiesten 
tukipuhelin 

Puolustusvoimien 
tilaamana.

25 000. 
vastattu puhelu 

11.8.2009.

Naisvastaaja-
kokeilu.
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Poikien Puhelimen 
suosio jatkuu 
– vuosi 2017

V uosi 2017 oli merkittävän kasvun 
vuosi, joka näkyi etenkin YouTu-
bessa sekä puhelimessa, jossa 
vastattujen puhelujen määrä 

kasvoi yli neljänneksen. Kykenimme säilyttämään 
edellisvuonna perustetun chat-palvelun sekä tar-
joamaan puhelinpalvelua myös ruotsiksi kahte-
na päivänä viikossa. Kasvusta huolimatta emme 
kyenneet vastaamaan kysyntään, joka osoittautui 
myös viime vuonna lähes nelinkertaiseksi vastaa-
miskapasiteettiimme nähden.

Vuonna 2017 Poikien Puhelimen nelihenkinen 
tiimi vastasi yhteensä 12 742 puheluun. Vastattujen 
puhelujen määrä kasvoi reilulla parilla tuhannella 
edellisvuoteen verrattuna. Myös palvelun kokonais-
kysyntä jatkoi kasvuaan; palveluumme tuli kaiken 
kaikkiaan 46 944 puhelua, mikä tarkoittaa 47 
prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Pro-
sentuaalisesti kykenimme kuitenkin vastaamaan vain 
noin neljäsosaan (27 %) meille tulleista puheluista, 
mikä on hieman edellistä vuotta vähemmän.  Vastat-
tujen puhelujen määrän kasvua selittävät mm. tiukka 
aukioloajoista kiinni pitäminen sekä mahdollisuus 
tuntityöntekijöiden käyttöön aukiolon varmista-
miseksi. Ilman lisäresursseja tuntityöntekijöiden 
käyttö ei tule olemaan tulevaisuudessa mahdollista.

Puhelimen lisäksi keskustelimme poikien ja nuor-
ten miesten kanssa chatissa, YouTubessa ja sosiaa-
lisessa mediassa. Chatissa kävimme yhteensä 997 

keskustelua, julkaisimme 77 poikien kysymyksiin 
perustuvaa videota ja vastasimme 1 074 YouTube 
-kanavallamme esitettyyn kommenttiin ja kysymyk-
seen. Videoiden suosio vahvistui ja näyttökertoja 
kertyi vuoden aikana peräti 643 249 kappaletta. 
Näyttökerrat kolminkertaistuivat edelliseen vuoteen 
verrattuna, mikä johti myös kanavan tilaajamäärän 
tuplaantumiseen. YouTuben tilastoinnin perusteella 
onnistuimme myös kohderyhmämme tavoittami-
sessa. Sukupuolijakauma videon katselijoissa oli 
72 % miehiä ja 28 % naisia, joista suurimman 
osan (60 %) ilmoitettu ikä vaihteli 13 ja 24 välil-
lä. Poikien lisäksi videot ovat kiinnostaneet myös 
tyttöjä ja kasvatusalan ammattilaisia. Videoita on 
hyödynnetty esimerkiksi opetuksessa.

700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

0

Videoiden näyttökerrat

Vuosi 2016 Vuosi 2017

271 530

643 249

2010 2011

Kuukauden 
 mittainen  
intensiivi- 

vastaaminen.

50 000. 
vastattu puhelu 

1.10.2010.

Kesäkuu, 
tehokuukausi.

Laatukeskuksen 
Laatuinnovaatio 
-kunniamaininta.

PoikaS-hanke. 
Tehoa poikien 

seksuaalikasvatukseen.
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2012 2013

Palkittu toimija 
Poikien Puhelin vastaanotti ylpeänä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) 
Miehen työ -palkinnon vuonna 2017 sukupuolisensitiivisestä työstä poikien ja 

nuorten miesten kasvun tukemiseksi. 

Miehen työ -palkintoa on jaettu vuodesta 1998 alkaen henkilölle tai taholle, joka 
on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten tasa-arvon toteutumista 

erityisesti miehiin ja poikiin liittyen ja purkanut kapeita sukupuolinormeja.1

Eettistä auttamistyötä 
Vuonna 2017 Poikien Puhelin liittyi Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten pe-
riaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet). PuhEet huolehtii siitä, että sen piiriin 
hyväksyttyjen auttavien puhelinten ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu mah-
dollisimman laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää.

Neuvottelukunnan jäseniksi hyväksytään puhelin- ja verkkoauttamisen eettisiin 
periaatteisiin sitoutuneet puhelin- ja verkkoauttamispalveluja tarjoavat tahot sekä 
Tietosuojavaltuutetun toimisto. Neuvottelukunta toimii puhelin- ja verkkoautta-

mistyön laadun edistäjänä.2 

1    www.tane.fi
2   www.puheet.net

Palvelun supistaminen, 
lyhennetty aukiolo, 

vastaaminen yhdellä 
linjalla.

Alkuvuosi 
harvennetulla 

aukiololla.

Ray-rahoitus, 
Sohlbergin säätiöltä 

rahoitusta.
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Soittajien 
sukupuoli %

ei tietoa 2,7%
mies 91%
nainen 5,9%
mies ja nainen 0,8%

yht. 100%

Soittajien lukumäärä 
puhelussa %

1  35,03%
2    32,57%
3    24,72%
4    7,19%
5+    0,49%

yht.    100%

Puheluiden aiheet

Harrasteet, yleistieto 4 044
Seksi 2 819
Sukuelimet 2 649
Keho, terveys, kasvaminen  1 734
Kaverit  1 581
Seurustelu 1 525
Perhe 1 484
Itsetyydytys 1 413
Moraali, arvot, asenteet, filosofia 1 410
Koulunkäynti, opiskelu  1 155
Tunteet 970
Ehkäisy 911
Seksuaalinen suuntautuminen 652
Porno 634
Väkivalta, aggressiivisuus 580
Kiusaaminen  567
Päihteet  522
Rikokset, rikollisuus  506
Ruumiinvammat  467
Seksuaalinen hyväksikäyttö  425
Raha, työ  353
Sukupuoli  204
Mielenterveys, masennus, pelot  188
Seksitaudit  160
Vihapuhe  139
Prostituutio  125
Itsen vahingoittaminen, itsemurha  104
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Chat-aiheet

Tunteet 244
Seurustelu 213
Harrasteet, yleistieto 166
Moraali, arvot, asenteet, filosofia 156
Seksi 153
Sukuelimet 131
Perhe 131
Koulunkäynti, opiskelu 131
Keho, terveys, kasvaminen 127
Mielenterveys, masennus, pelot 101
Kaverit 83
Itsetyydytys  79
Ehkäsisy 48
Kiusaaminen 42
Väkivalta, aggressiivisuus 40
Seksuaalinen suuntauminen 38
Rikokset, rikollisuus 38
Itsen vahingoittaminen, itsemurha 37
Raha, työ 33
Yksinäisyys, vetäytminen 31
Elämänhallinta pettää 30
Ruumiinvammat 27
Seksuaalinen hyväksikäyttö 23
Päihteet  22
Porno 21
Vihapuhe 9

0                   50                   100                 150                 200                250    
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Mistä puhelimessa  
puhuttiin?

Poikien Puhelimessa yksi puhelu sisältää 
usein monia aiheita. Teemat saattavat 
vaihdella suuresti saman puhelun aikana. 
Puhelut kirjataan ja tilastoidaan aihealueit-
tain. Vuoden 2017 tilastoiden perusteella 
soittajat puhuivat eniten seksuaalisuuteen, 
murrosikään ja kasvamiseen sekä ihmis-
suhteisiin liittyvistä aiheista.

Poikien Puhelimen tilastoinnissa yleisin 
luokittelu oli Harrasteet ja yleistieto. Tä-
män selittää toisaalta puhelujen rakenne, 
poikien tapa esittää kysymyksensä palve-
lussa ja kyseisen tilastokategorian laajuus. 
Usein uudet soittajat testaavat Poikien 
Puhelimen vastaajaa kysymällä mitä eri-
laisimmista aiheista, kuten harrastuksista 
tai yleistietoon liittyvistä aiheista. Usein 
soittajat käyttävät huumoria ja tarinoi-
ta kysymyksen esittämisen apuna. Tämä 
selittää tilastojen Harrasteet ja yleistieto 
-kategorian suuruutta. 

Seksi ja seksuaalisuus ovat olleet kautta 
aikojen palvelumme suosituin puheenaihe, 
eikä vuosi 2017 ollut poikkeus. Soittajien 
ollessa murrosikäisiä poikia on seksi ja 
seksuaalisuuden monimuotoisuus aihe, 
josta janotaan tietoa. Kysymykset koski-
vat useimmiten seksiä yleensä. Mitä siinä 
tehdään? Millaista se on? Mitä saa tehdä 
ja mitä ei? Omia sukuelimiä ihmeteltiin ja 
naisen sukuelimistä haluttiin tietoa.

Seksuaalisia suuntautumisia pohdittiin, 
ja sitä, voiko niihin vaikuttaa. Mitä niitä on 
ja miksi näin on? Itsetyydytys ja penis ovat 
myös aiheita, joista kysytään aina valtavan 
paljon. Etenkin peniksen toimivuus ja sovel-

tuvuus seksiin mietityttää murrosikäisiä poi-
kia.  Myös oma keho ja kasvaminen olivat 
yleisiä tiedustelun kohteita. Tietoa kaivattiin 
murrosiän muutoksista ja aikataulusta sekä 
siitä, mitkä ovat omat vaikuttamismahdol-
lisuudet kehityksen kulkuun. Osa soittajista 
oli huolissaan painostaan ja kaipasi neuvoja 
painon pudottamiseen sekä urheiluun. Li-
säksi tietoa kaivattiin kondomeista: niiden 
käytöstä, hinnasta ja saatavuudesta.

Seksin ja murrosiän kehityksen ohella 
sosiaaliset suhteet olivat poikien huulilla. 
Puhetta riitti etenkin kavereista, perheestä 
ja seurustelusta. Puhelimessa kerrottiin 
mm. kavereiden toilailuista, kavereiden 
kanssa hengailusta ja riidoista, mutta myös 
kavereiden puuttumisesta sekä toiveis-
ta ystävien löytämiseen. Perheenjäsenet 
esiintyivät usein sivuroolissa, esimerkiksi 
mainintoina riidoista tai yhteisestä teke-
misestä perheen kanssa. 

Seurustelusta puhuttiin vuolaasti ja 
tunteella. Soittajan ikä vaikutti selvästi ky-
syttyihin kysymyksiin. Nuorimmat soittajat 
halusivat tietää, miten seurustelukumppani 
hankitaan, kun taas vanhemmat soittajat 
kertoivat seurustelusuhteen ongelmista 
tai parisuhteen kriiseistä. Nuorempien 
kohdalla on huomattava, että tietoa ai-
heesta kaivattiin, vaikka asia ei olisi ollut 
vielä ajankohtainen. Vanhempien soittajien 
kohdalla puhelut olivat usein kriisipuheluja, 
joissa tilanne oli jo päässyt kehittymään 
melko pitkälle. 

Useisiin Poikien Puhelimessa käsitel-
täviin teemoihin liittyy asenteita, arvoja 
ja eettistä pohdintaa, mikä nousi esille 
etenkin ihmissuhteisiin ja seksuaalisuu-
teen liittyvissä keskusteluissa. Asenteista 
puhuttiin myös koulunkäynnin ja opiskelun 

kohdalla, mitä ei sinänsä voida pitää suu-
rena yllätyksenä. Koulu toimi myös usein 
paikkana tapahtumille ja tarinoille, joista 
pojat kertoivat. Asenteiden lisäksi pojat 
puhuivat paljon koulunkäynnin sujuvuu-
desta sekä kouluun liittyvistä ilmiöistä, 
kuten kiusaamisesta. 

Tunteet ja 
seurustelu esillä 
chatissa

Chat-palvelumme käyttäjät3 ovat keski-
määrin vanhempia kuin puhelinpalvelua 
käyttävät. Vuonna 2017 kävijöiden il-
moittaman iän keskiarvo oli 16,32 vuotta, 
mikä on karkeasti kolme vuotta korkeam-
pi puhelimeen verrattuna. Tämä näkyy 
myös keskustelujen sisällöissä. Chatissa 
puhutaan etenkin tunteista, ja omia tun-
temuksia myös sanoitetaan sekä kuvaillaan 
väkevästi. Tämä voi olla osittain seurausta 
siitä, että keskustelijat erikseen mainit-
sevat tunteensa, jotka muuten voisivat 
jäädä chat-keskustelussa huomaamatta. 
Seurustelu ja ihmissuhteet olivat myös 
kovassa huudossa. Parisuhteen eri vai-
heet sekä rajat mietityttivät, ja erilaisiin 
pattitilanteisiin haettiin ratkaisuja. Myös 
keskustelut asenteista, arvoista ja moraa-
liin liittyvistä teemoista olivat tilastoinnin 
mukaan yleisempiä chatissa kuin puhelin-
keskusteluissa. Mielenterveyteen liittyviä 
teemoja käsiteltiin chatissa runsaasti. Pää-
piirteittäin chatissa ja puhelimessa puhu-
taan kuitenkin samankaltaisista asioista ja 
teemoista; ihmissuhteista, seksistä, kehosta 
ja kasvamisesta, jotka tuntuvat yleisesti 
mietityttävän nuoria miehiä.

2014 2015

3    Chatin rahoitti OKM 
1.1.–31.4.2017 ja Stea 
1.5.–31.12.2017.

Poikien Puhelinta 
hyödynnetään tutkimuksissa. 

Pro gradu, Pojat ja nuoret 
miehet mediakansalaisina

-tutkimushanke. 

Poikanäkökulmaa 
seksuaalikasvatukseen - 

kasvattajan opas.

100 000 
vastattua puhelua 

18.8.2010.

Poikien Puhelin 
menee YouTubeen.
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Minusta tuntuu että elämän tarkotus on ihmiset 
on ilosia ja tykätään toisista.Haluisin runkkaa. 
Äiti takavarikoi mun puhelimen, katottiin pornoa 

siitä. Soitan nyt iskän puhelimesta.Poikien 
puhelin, on paras puhelin. Auttava puhelin. 

Poikien puhelin, Oujee. Poikien puhelin! Se on 
sellanen hyvän tahdon nainen. Tää on varmaan 
aika raskasta tällänen työ kun pitää tietää 
niin paljon? Ukkis oli hipsteri. Mee kotio 

Kasvamaan, kättä peiton alle ja uuten nousuu. 
Mikä on maailman paras peli: pippeli. Haista 
vittu. minä annan sinulle neuvon polta kumia 
älä pilveä. Niin että mä oon jäänyt pornoon 

koukkuun. Voitko kertoo. Jokapäivä. Välillä. En 
mä semmosta. Joo. Ehkä mun pittäs. Tota tässä 
on nyt pieni juttu vessaan jumiin. Tää ovi 
meni sillai Ylikierroksille. Meni niinku mää 
sängyssä. Talonmiehelle. Joo totta, moi. Miten 
panetaan? Vähä mieli runkata tekis. Se on kyl 
aika mahtavaa. Se on niinku elämän eleksiiri. 
Mutta mitäs sinne onko ollu linjat kuumana. 

Vähä niinku joulupukilla. Yheltä mun kaverilta 
terveisiä. Tiiäkkö nää oot ihan tosi hyvä äijä. 
Me fanitetaan sua. Oli ideologisia eroja. Oon 

liberaalinen ja kannatan feminismiä. Hän arvosti 
jossain määrin tämmösiä sukupuolirooleja. Ei 
mulla oo mitään sitä vastaan, siitäkin saa 
tykätä. Mutta en nähnyt itteäni sellasessa 
roolissa. Miten kannattaa tunkea porkkana 

perseeseen. Aijaa. Entä jos minun porkkanani 
oli synnynäisesti liukas. Tiedätkö semmoisen 
jos seijan kanssa sänkyyn ja imet sen mahaa 

saat kolmannen aseen syövän. Moi. Miten menee. 
Täydellisesti. Meneeks susta mulla hyvin ku 
mä löysin kolme hutsuu jotka haluu imee mun 

munaa. Mä oon meidän koulun runkkukunkku ja mun 
kaveri panokunkku. Et sä voi lopettaa me ollaa 

jonotettu niin kauan.
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”Mitä jos mä sanon 
mun vanhemmille et 
haluun olla tyttö, ku ei ne 
hyväksy? // Kummassa 
vessassa mun pitäis 
käydä? Koulussa opettajat 
tulee huutaan jos meen 
naisten vessaan.”

”Mua kiusataan koulussa sen takia, 
mitä mä puen päälle. Ku pukeudun 
pinkkiin ja punaisiin, ku tykkään 
siitä. Mut koulussa muut sanoo että 
mun pitäisi pukeutua enemmän 
poikien vaatteisiin.”
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”Voi vittu mulla on 
menkat. Oon poika. Jos 
mä oon vaikka transu.”

S
ukupuoli ja sen 
moninaisuus 
on jollain tasol-
la läsnä miltei 
jokaisessa pu-
helussa Poikien 
Puhelimeen. 

Päivittäin keskustellaan tasa-arvosta sekä 
sukupuoli-identiteetin, sukupuolen koke-
misen ja ilmaisun eri muodoista. Harvem-
min sukupuoli on kuitenkaan keskustelun 
keskeisenä fokuksena. Sukupuoli sekä sii-
hen liittyvät käsitykset ja odotukset ovat 
pikemmin merkityksellisiä taustatekijöitä 
poikien kertomissa kokemuksissa kasvusta, 
koulusta ja vapaa-ajasta, kiusaamisesta, 
seksistä ja seurustelusta. Tämä kuuluu 
myös poikien tavassa solvata toisiaan tai 
vastaajaa. Tarvetta puhua sukupuolesta 
tuntuu olevan paljon, mutta usein pojilta 
puuttuvat välineet pohdiskella näitä asioita 
asiallisesti ääneen tai keskenään.

Lisäsimme vuonna 2017 sukupuolen 
erilliseksi luokaksi tilastointiimme. Aiem-
min käytimme yhteistä luokkaa seksuaa-

linen suuntautuminen ja sukupuoli (462 
puhelua vuonna 2016), johon kirjattiin 
ensisijaisesti ne puhelut, joissa käsitellään 
spesifejä hlbti-teemaan liittyviä kysymyk-
siä. Se tilastointitapa ei eritellyt sukupuo-
leen ja seksuaaliseen suuntautumiseen 
liittyviä aiheita ja toi toisaalta huonosti 
esille niiden puhelujen määrän, joissa kä-
siteltiin esimerkiksi heteroseksuaalisuuden 
toteuttamiseen liittyviä normeja tai erilaisia 
tapoja olla poika tai tyttö.  Vuoden 2017 
aikana sukupuolikategoriaa on käytetty 
204 kertaa ja seksuaalisen suuntautumisen 
kategoriaa 652 kertaa.

Yleisin teema sukupuoleen liittyviksi 
merkatuissa puheluissa on kehoon ja ke-
hon toimintoihin liittyvä pohdiskelu: miltä 
keho näyttää ja miten se toimii suhteessa 
toisiin miestyypillisiin tai naistyypillisiin 
kehoihin. Toinen tavallinen teema on su-
kupuolirooliodotuksiin liittyvät kysymyk-
set; mitä pojat saavat tehdä tai harrastaa 
joutumatta kiusatuiksi, tai mistä tytöt tyk-
käävät. Transihmisyys herättää kysymyksiä 
ilmiönä, johon liittyy paljon väärinkäsityksiä 

tai ennakkoluuloja, mutta myös omaan 
identiteettiin liittyviä pohdintoja. 

Syksyllä 2017 suurta huomiota saanee-
seen #metoo-kampanjaan on puheluissa 
suoranaisesti viitattu yllättävän vähän, 
vaikka puheluissa käsitelläänkin päivittäin 
seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan sekä 
omiin ja toisen rajojen tunnistamiseen ja 
kunnioittamiseen liittyviä aiheita.

Poikien Puhelimella on ainutlaatuinen 
mahdollisuus tarjota asiallista tietoa, kor-
jata väärinkäsityksiä, antaa lupa sekä toi-
saalta osoittaa rajoja sukupuoliteemaan 
liittyvissä asioissa. Miehen työ 2017 -pal-
kinnon saanut Poikien Puhelin on osa mer-
kityksellistä tasa-arvotyötä, jossa tärkeää ei 
ole pelkästään miesten ja naisten välinen 
tasa-arvo tai suhtautuminen itseensä tai 
toiseen trans- tai muunsukupuolisena. 
Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja itsensä 
kunnioittamisen kannalta on tärkeää op-
pia puhumaan enemmän myös erilaisista 
tavoista olla mies sekä tunnistamaan mies-
ten väliseen kanssakäymiseen vaikuttavat 
valtarakenteet.

Puhetta 
sukupuolesta
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K ymmenvuotisen historiansa 
ansiosta Poikien Puhelin tun-
netaan kohtuullisen hyvin sekä 
nuorten että ammattilaisten 

keskuudessa. Useimmat tunnistavat palvelun kui-
tenkin vain nimeltä, kun taas varsinainen palvelu ja 
sen sisältö ovat saattaneet jäädä varsin tuntemat-
tomiksi. Palvelun kymmenvuotissyntymäpäivän 
myötä päätimme aloittaa vahvan brändäyksen, 
jonka tavoitteena on palvelukokonaisuuden tun-
nettuuden lisääminen sekä kohderyhmämme että 
alan ammattilaisten keskuudessa.

Ensimmäinen konkreettinen askel oli uuden 
visuaalisen ilmeen suunnittelu. Graafikko Jesse 
Pyysalon suunnittelemana palvelumme sai uuden 
logon sekä tunnusvärit. Uusi ilme otettiin ilolla vas-
taan ja asiakaspalautteen perusteella sitä pidettiin 
varsin onnistuneena. Ilmeen lanseerauksen jälkeen 
olemme hyödyntäneet sitä systemaattisesti palve-
lumme markkinoinnissa ja viestinnässä.

Keräämämme palautteen perusteella soitta-
jamme saavat tietoa palvelustamme etenkin pe-
rinteisten postitusmateriaalien, kuten julisteiden ja 
korttien, välityksellä. Kohdistimme vuonna 2017  
kortti- ja julistemainontaa etenkin nuorisotaloihin 
ja kouluihin. Uutena panostuksena tuotimme myös 
ruotsinkielistä materiaalia kaksikielisten palveluai-
kojemme mainostamiseksi. Ruotsinkielisten poikien 
tavoittamiseksi lähetimme materiaaliamme kaikkiin 

ruotsinkielisiin ja kaksikielisiin yläkouluihin, toisen 
asteen oppilaitoksiin ja nuorisotaloihin.

Lisäksi toiminnastamme viestittiin sekä suomen- 
että ruotsinkielisellä uutiskirjeellä nuorten parissa 
työskenteleville ammattilaisille. Tämän ansiosta 
Poikien Puhelimen materiaaleja tilattiin erilaisiin 
nuoria kohtaavin palveluihin eri puolelle Suomea. 
Uuden ilmeen lisäksi materiaalimme sisälsivät tietoa 
chat- ja somepalveluistamme. 

Vuonna 2017 viestimme aktiivisesti myös eri 
sosiaalisen median kanavissa kuten Twitterissä, 
Facebookissa ja Instagramissa. Markkinoinnin lisäksi 
pyrimme tuomaan esiin palvelussamme kuuluvaa 
nuorten ääntä sekä vahvistamaan myönteistä viestiä 
nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Pyrimme ko-
rostamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, sukupuo-
lisensitiivisyyttä sekä ennen kaikkea toivoa tulevasta. 
Haluamme rikkoa poikiin ja nuoriin miehiin liittyviä 
myyttejä ja rohkaista nuoria nauttimaan elämästä. 

Data ohjaa toimintaa

Poikien Puhelin tekee kohdennettua alueellista 
mainontaa, jonka avulla pyrimme tavoittamaan 
kipeimmin avun tarpeessa olevat pojat. Tieto 
palvelun olemassaolosta tulee viedä juuri niille 
pojille ja nuorille miehille, jotka palvelusta erityi-
sesti hyötyvät. 

Palvelun uudistettu 
ilme ja markkinointi

2016

Pakko kysyä 
-kirja.

Poikien Puhelin 
–chat aukeaa.

Hulivilit verkossa 
– tietoa ja tukea 
elämänhallintaan 
poikalähtöisesti 
-hanke. OKM.
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Tähän tarpeeseen vastaa vuoden 2017 lopulla 
rakennettu työkalu, joka perustuu palvelumme pu-
helutietoihin, Me-säätiön Syrjässä-työkaluun sekä 
tilastokeskuksen tilastoihin. Työkalun avulla voimme 
tulevaisuudessa kohdentaa mainontaamme pa-
remmin suuren syrjäytymisriskin omaaviin kuntiin. 
Työkalua on tarkoitus hyödyntää markkinoinnissa 
myös vuonna 2018. Sen avulla kykenemme kohden-
tamaan palvelutarjontaamme kuntiin ja kaupunkeihin, 
joissa nuorten syrjäytymisriksi on valtakunnallisesti 
kaikkein merkittävin. Nuorten miesten syrjäyty-
misriskiä tarkastellaan työttömyyslukujen ja koulun 
keskeyttämisprosentin lisäksi mm. kuntien muut-
totappion, kohderyhmämme nuorten lukumäärän 
sekä sukupuolijakauman pohjalta. Työkalun myötä 

voimme tehdä tehostettua alueellista kampanjointia 
ja seurata sen vaikutusta alueelta tulevien yhteyden-
ottojen määrään.

Palvelumme anonymiteetti asettaa haasteita 
datan keräämiselle. Tästä huolimatta olemme alusta 
lähtien keränneet tietoa siitä, mistä pojat puhuvat. 
Kirjaamme puhelujen sisällöt pääpiirteittäin ja tilas-
toimme, mitä aiheita yhteydenotoissa on käsitelty. 
Kirjaamisen tarkoituksena on palvelun kehittäminen 
vastaamaan soittajien tarpeita. Poikien puhetta on 
systemaattisen tilastoinnin ansiosta karttunut varsin 
merkittävästi. Olemme luovuttaneet keräämäämme 
tietoa ainoastaan tutkimustarkoituksiin.  Haluamme 
vahvistaa tutkitun tiedon asemaa nuoria koskevan 
päätöksenteon taustalla.

”Oisko sulla mitää ohjetta 
miten sais ketjut paikalle? 
Ketjujen laittaminen on 
yhtä vaikeeta ku kondomin 
laittaminen.”

”Oon menossa 
kauppaan. Mikä olis 
kaikista poikamaisin 
dippi mitä vois ostaa?”

”Hei oikeesti me oltiin 
tyttöjä, mut me soitettiin 
tänne ku me haluttiin tietä 
poikien jutuista. Sori.”

2017

”Jos tyydyttää 
ittensä työntämällä 
sormea perseeseen, 
onko homo?”

”Mitä jos on transu? Siis 
poika, joka on samaan 
aikaan tyttö. Mä käytän 
transusanaa, koska mua 
huvittaa.”

”Mä haluaisin käyttää 
hametta, mut mun äiti ei 
anna, eikä opettajakaan. 
Mitä mieltä oot siitä?”

Ruotsinkielinen 
päivystys alkaa.

Turun 
puukotukset, 
pidennetty 

aukiolo.

31.12.2017 
mennessä 135 
504 vastattua 

puhelua.

Tradeka-rahoitus 
YouTube-työhön.

Uusi ilme 
ja logo.
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Mitä olemme 
oppineet 
- huomioita pojista ja 
nuorista miehistä

Pojat koettavat löytää 
ratkaisuja aktiivisesti 
ongelmiinsa. Kynnys 
hakea apua on korkea. 

Pojat miettivät itsekseen 
erilaisia ratkaisumalleja 

sen sijaan, että 
hakeutuisivat hoidon tai 

avun piiriin. 

Pojilla on tyttöjä 
heikommat tiedot omista 
rajoistaan ja he rikkovat 

kumppaninsa rajoja, 
erityisesti erotilanteessa.

Epätoivo, 
vaihtoehtojen 

puute ja pyrkimys 
vallankäyttöön 

ajavat väkivaltaan.

Nuorten miesten kynnys 
kertoa väkivallasta on 

korkea, riippumatta siitä 
ovatko he tehneet vai 
kokeneet väkivaltaa.

Poikien tupakointi ja 
alkoholin käyttö on 

jyrkässä laskussa, nuuskan 
käyttö kasvussa.

Kannabiksen käyttö 
on ollut nopeassa 

kasvussa.

Poikien 
itsemurhayritykset 

onnistuvat 10–12 kertaa 
useammin kuin tyttöjen. 
Viestit itsetuhoisuudesta 

kannattaa ottaa vakavasti.

Sukupuolen moninaisuus 
on suurelle osalle meihin 

yhteyttä ottavista 
tuntematon asia.
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Se, rakennetaanko 
huumorilla siltaa vai 

vältelläänkö kohtaamista, 
on nuorta kohtaavasta 
aikuisestakin kiinni.

Nuoret, jotka eivät saa tukea 
läheisiltään seksuaalisen 

suuntautumiseen tai 
sukupuoleen liittyvissä 

identiteettipohdinnoissa, ovat 
selvässä vaarassa päätyä 
tekemään itselle pahaa.

Nuorelle huumorin käyttäminen 
voi olla ainoa tapa rikkoa tabu 

tai käsitellä vaikeaa aihetta, 
erityisesti seksuaalisuutta tai 

väkivaltaa. 

Murrosiässä poikien 
asenteet ovat usein 

kovia ja ulkoistavia 
erityisesti homoja ja 

transihmisiä kohtaan.

Suurten kaupunkien 
ulkopuolella pojat ovat 

jäämässä palvelujen, 
työelämän ja parisuhteiden 

ulkopuolelle.

Osa pojista ei lue.  Tämä haittaa 
kielen kehitystä ja heikentää 

yleissivistystä ja kaventaa näin 
kulttuuristen näkökulmien 

ymmärtämistä. 

Visiota tulevasta ei ole 
annettu. Poikia ei ole 

kehuttu. Tämä ei tue poikien 
tulevaisuudenuskoa tai 

luottamusta selviämisestä 
tulevaisuudessa.

Huumorilla otetaan 
kontaktia, testataan, 

härnätään, suojaudutaan, 
pehmennetään pahaa. 
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Muistakaa nuoret 
unelmoida, ja aina 
on toivoa. Ja jos 
vaikuttaa siltä, 
että ei ole, niin 

soittakaa.
”Ei mikään ole hyvää taikka pahaa, 

vain ajattelu sen saa aikaan”

William Shakespeare

Poikien Puhelin kiittää

Kaikkia meille soittaneita 
poikia ja nuoria miehiä, 
tyttöjä ja nuoria naisia 
sekä muunsukupuolisia ja 
sukupuolettomia. Ilman teitä 
emme ole mitään. 

Yhteistyötahoja sekä 
kumppaneita, joilta olemme 
oppineet paljon ja vielä 
enemmän.

Rahoittajia, niin yksityisiä 
kuin yrityksiäkin.

Erityiskiitokset!
STEA
&
SAMS–Samarbetsförbundet 
kring funktionshinder rf 
TANE
&
Anu Miettinen
Jesse Pyysalo
Joonas Yli-Talonen
Eljas Latvala
Manifesto & Mari Saari
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Tue toimintaamme!

Pojat tarvitsevat 
apua!

Helmikuussa (2017) EVA:n julkaiseman 
analyysin mukaan Suomessa on pysyvästi 
lähes  79 000 työelämän ulkopuolelle 
jäänyttä miestä. Analyysin mukaan etenkin 
nuorten miesten osuus työelämän ulko-
puolelle jäävistä miehistä on kasvussa. 
Ilman opiskelu- ja työpaikkaa nuorten 
miesten syrjäytymisriski kasvaa, ja nuoret 
voivat pahimmassa tapauksessa jäädä ko-
konaan työvoiman ulkopuolelle.4

Vuosien saatossa olemme saaneet 
kuulla tuhansia kertomuksia poikien kou-
lunkäynnin vaikeudesta ja haasteista. Soit-
tajia yhdistää kokemus tuen puutteesta, 
mikä on heikentänyt poikien itsetuntoa ja 
luottamusta tulevaisuuteen. Kymmenen 
vuoden aikana poikien tuen tarve ei ole 
vähentynyt, päinvastoin. Pojat hakeu-
tuvat edelleen heikosti tukipalveluiden 
piiriin ja ovat yliedustettuina syrjäytymistä 
ennakoivissa tilastoissa. Kohdennetun 
avun kautta olemme kuitenkin kyenneet 
tavoittamaan tuhansia avun tarpeessa 
olevia poikia, jotka kaipaavat tietoa ja 
tukea matkallaan pojista miehiksi. Vuo-
sien saatossa viesti on ollut selkeä: pojat 

tarvitsevat apua, mutta omilla ehdoillaan 
ja kielellään.

Poikien Puhelin 
vuonna 2023

Poikien Puhelin on saavuttanut ennal-
ta-arvaamattoman suosion.  Suosio on 
kuitenkin tuonut mukanaan myös haas-
teita. Nykyisellään palvelumme kysyntä 
ylittää resurssimme lähes nelinkertaisesti, 
mikä tarkoittaa, että kykenemme vastaa-
maan vain noin neljäsosaan meille tulevista 
puheluista. 

Haaste on kuitenkin myönteinen, sil-
lä se osoittaa palvelumme merkityksen 
ja tarpeen kohderyhmällemme. Kysyntä 
toimii myös palvelun kehittämistä sekä 
kasvua ajavana voimana; tavoitteenamme 
on pyrkiä vastaamaan kysyntään. Tavoite 
on haastava, sillä sitä ei saavuteta vain 
päivystysaikoja pidentämällä. Se edellyttää 
toiminnan systemaattista kehittämistä ja 
päivittämistä sekä konkreettisia toimen-
piteitä henkilöstöresurssien ja vastaamis-
kapasiteetin kasvattamiseksi. 

Tavoitteen saavuttamiseksi olemme 
luoneet viisivuotisstrategian, jonka myö-

tä pyrimme askel askeleelta lisäämään 
vastaajien määrää ja kehittämään pal-
velukanaviamme, käytäntöjämme sekä 
käytössämme olevia työkaluja. Strategian 
tavoitteena on kaksinkertaistaa vastaan-
otettujen puhelujen ja chat-keskustelujen 
määrä sekä vapauttaa henkilöstöresursseja 
palvelun kehittämiseen ja nuorten osallis-
tamiseen. Toimenpiteiden tarkoituksena ei 
ole siten lisätä ainoastaan nuorten määräl-
listä, vaan myös laadullista, kohtaamista. 

Vastattujen puhelujen määrän kasvat-
taminen on ensisijaisesti mahdollista vain 
lisäämällä vastaajien määrää. Esimerkiksi 
palveluaikojen pidentäminen ilman lisäre-
sursseja todennäköisesti kasvattaisi soitta-
jien määrää, mutta ei vastattujen puhelujen 
määrää. Toisaalta lisävastaajien myötä 
myös aukioloaikaa voitaisiin jatkossa laa-
jentaa. Lisäresurssit mahdollistaisivat lisäksi 
useamman puhelinlinjan avaamisen, mikä 
vähentäisi palveluun jonottavien soittajien 
ja siten vastaamattomien puhelujen 
määrää.

Vuonna 2023 haluamme olla valta-
kunnan eniten poikia ja nuoria miehiä ta-
voittava palvelu. Tukemalla toimintaamme 
tuet poikien ja nuorten miesten kasvua 
hyvinvoiviksi miehiksi! 

4    EVA Analyysi No. 54.
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