
Apuu-chatin lanseeraus



Lähtötilanne – suuri huoli siitä, että lasten hätä jää piiloon

▪ Koronaepidemian alkaessa lastensuojeluilmoitusten määrä väheni, Helsingissä määrä 

putosi 30 %

▪ Poliisi teki 20 % enemmän kotikäyntejä, kuin ennen epidemian alkua

▪ Alkoholin käyttö siirtyi ravintoloista koteihin ja ilman pandemiaakin 70.000 lapsen 

vanhemmalla on päihdeongelma

▪ Meille heräsi huoli siitä, että alakouluikäiset lapset jäävät kodeissa aikuisten huolten 

kantajiksi, eivätkä heidän ongelmansa tule auttamiskykyisten aikuisten tietoon

▪ Kartoituksen jälkeen totesimme, että lapsille ei ole tarjolla tarpeeksi helppokäyttöisiä 

kanavia, jotta lapsi pystyisi ilman aikuisen apua hakemaan apua

▪ Päätimme rakentaa niin helpon kanavan, että 7-12 vuotias pystyy hakemaan apua ilman 

aikuista ja peruskännykällä



Palvelun konseptointi
• Kohderyhmä: 7-12 v. lapset

• aukioloaika joka päivä 9-22

• yksinkertainen, lapsille suunniteltu chat-työkalu 
sekä helposti lähestyttävällä käyttöliittymä

• Päivystäjien rekrytointi ja koulutus

• Pilotointi: viesteihin vastaavat SOS-Lapsikylän 
lastensuojelun ammattilaiset ja koulutetut 
vapaaehtoiset päivystäjät

Tekninen alusta 
• Ninchat

Yhteistyökumppanit 
• Sekasin-chat ja MLL Lasten ja nuorten puhelin

• Kuinka lapset löytävät meidät?

• Kuinka saamme heidät kertomaan huolensa?

▪ Markkinointisuunnitelma - kanavat
• Lasten seuraamat somevaikuttajat

• Lasten kanssa työskentelevät aikuiset ja 
verkostot

• Mediatyö ja omat kanavat – suuri yleisö

• Rahoittajat täsmäiskuilla

HAASTEENA LASTEN 
TAVOITTAMINEN

Toimenpiteet - neljässä viikossa valmiiksi



Apua tarvitsevat 
lapset on löydetty 
vaikuttajien avulla 



Välitämme tietoa Apuu-chatista koulujen kautta

▪ Roni Back ja Paqpa lähtivät kasvoiksi videolle, joka 

on suunnattu alakouluikäisille lapsille

▪ Lähestyimme kouluja lähettämällä opettajille videon, 

jolla lasten suosikit kertovat omista 

koulukiusaamiskokemuksistaan

▪ Roni ja Paqpa pyydettiin Yle Mixiin kertomaan Apuu-

chatista

▪ 5 TikTok-suosikkia sanansaattajina Apuu-chatille 

samaan aikaan

▪ Yhteistyökumppaninamme on ollut PING Helsinki



▪ Tähän mennessä chatissä on käyty yli 11.000 kertaa ja yli 7000 lasta on saanut apua

▪ Vakavien yhteydenottojen määrä kasvaa
• viikoittain lastensuojeluilmoituksia, rikosilmoituksia ja yhteydenottoja kunnan palveluntarjoajiin

▪ Somevaikuttajien nostojen vaikutus kävijämääriin näkyy puolessa tunnissa
• Vaikutus jatkuu muutaman päivän, jopa 5-7 päivää

▪ Median kiinnostus Apuu-chatia kohtaan on ollut suurta
• Ykkösaamu, mtv3, HS ja maakuntien ykköset, aikakauslehdet, ammattilehdet

• Yle Mix ja HS Lasten Uutiset

▪ Vapaaehtoisia on koulutettu 57, lisää koulutuksia on tulossa
• 25.1. ja 27.1. klo 17-20

• 15.3. ja 17.3. klo 17-20

• 20.4. ja 22.4. klo 17-20

Vaikuttajilla on ollut suuri merkitys 
chatin lanseerauksen onnistumisessa



Opit ja oivallukset

▪ Etsivä työ on onnistunut, lapset on tavoitettu hyvin
• Onnistuimme löytämään vaikuttajia, jotka tavoittavat kohderyhmän (7-12 v)

• Chattiin ohjaaminen on myös vaikuttajille hyvä ja helppo keino auttaa lapsia, jotka lähestyvät heitä 
monenlaisissa asioissa

▪ Media kiinnostui palvelusta jo ensimmäisen viikon jälkeen, kun lasten tarve alkoi näkyä

▪ Tubettajien nostoihin varautuminen oli aluksi haastavaa, koska aikataulut eivät olleet meillä tiedossa

▪ Opettajien kontaktointi onnistui 

Seuraavaksi:

▪ Varmistetaan, että lapset löytävät Apuu-chatin jatkossakin 

▪ Jatketaan tietoisuuden kasvattamista lasten kanssa työskentelevien henkilöiden keskuudessa

▪ Varmistetaan rahoitus 

apuu.fi
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