
Vakavasti itsetuhoisen nuoren kohtaaminen chatissa: videon 6 tekstiversio  

P= Chatin päivystäjä  

N= Chatissa vieraileva nuori 

 

P: Olen pahoillani ja surullinen puolestasi, että tämä tilanne pahentaa oloasi. En tee tätä sinua kiusatakseni 

tai saadaksesi sinulle pahempaa oloa vaan siksi, että sun ei tarvitsisi yksin jaksaa noin kestämättömän 

tilanteen kanssa ja saadaan sulle sun ansaitsemaa apua, joka voi pidemmällä aikavälillä auttaa.  Uskon, että 

tämä tuntuu susta tällä hetkellä todella rankalta ja sulla on oikeus noihin tunteisiin. Minkälaiset asiat sua 

kenties huolettavat ilmoituksen tekemisessä? 

N: mitä mun vanhemmatkin sanoo! Tä tulee niille ihan järkytyksenä 

P: Kuten sanoit, voi olla, että he eivät ole osanneet odottaa tätä. En tunne vanhempiasi enkä valitettavasti 

osaa arvioida heidän reaktioitaan ilmoitukseen. Toki se voi herättää vanhemmissasi monenlaisia tunteita, 

mutta uskon sen olevan pienempi järkytys kuin se, jos toteuttaisit itsemurhan. Lastensuojeluviranomaiset 

ovat varmasti tottuneet sellaisinkiin tilanteisiin, joissa vanhemmat eivät ole tietoisia huolesta. 

N: no totta, vois ne varmaan vielä enemmän järkyttyä jos mut löydettäis metsästä... 

P: Onko sulla jotain muuta kysymystä mielessä? 

N: emt, jotenkin pää ihan sekaisin 

P: Sulla on ollut paljon sulateltavaa tässä, ymmärrettävästi näiden asioiden käsittely voi kestää. Mä kysyisin 

tässä vaiheessa, voisitko auttaa mua kertomalla sun yhteystietojasi, jotta voidaan hakea sulle apua.  

N: ääää onks pakko. Eikö vaan voitais unohtaa koko keskustelu. 😔 

P: Sä oot tosi hienosti pystynyt kertomaan mulle tän keskustelun aikana todella isoja ja merkittäviä asioita 

elämästäsi. Arvostan sun luottamustasi kovin. Mikä on antanut sulle rohkeutta tulla tänne juttelemaan? 

N: emt.  

N: varmaan se et olisin räjähtäny jos en olis saanut näitä pois mielestä ja yksin vaan pohtinut 

P: Tosi tärkeä huomio sulta, että miten niiden asioiden yksin mielessä pyörittäminen olisi johtanut siihen, 

että mielikuvallisesti olisit räjähtänyt. Kuulostaa aika sietämättömältä tilanteelta kenelle tahansa, jos ei saisi 

noita kokemuksia purettua turvallisesti. Voisiko olla, että lastensuojeluilmoituksesta voisi seurata 

mahdollisesti jotain hyvääkin? Että sä saisit sellaista tukea, joka auttaa sua näkemään itsemurhan sijaan 

muita vaihtoehtoja elämässä? 

N: ehkä... 

N: mitä tietoja tarviit 

P: Jos voit kertoa mulla sun etu- ja sukunimesi, kotiosoitteesi, kaupunkisi ja puhelinnumerosi. Niillä tiedoilla 

voin edetä ilmoituksen kanssa. 



N: hmmmm 

N: Kuisma Suomalainen, Esimerkinkatu 4, 01234 Kaupunki, 050 123 4567 

P: Todella suuri kiitos sulle tästä luottamuksestasi ja tiedoistasi. Haluaisitko jutella vielä kun oon tehnyt 

ilmoituksen vai teenkö sen meidän keskustelun jälkeen? 

N:  oon aika väsynyt kaikest itkemisestä ja meillä on kohta ruoka, joten mun pitää lopettaa. Mut kiitos tästä 

oikeesti sulle 💗 uskon, että sä oikeesti välität vaiks aiemmin ehkä en näyttänyt sitä 

P: Ihana juttu, että tulit juttelemaan tänne. 💗 Tossa sulle vielä lisää tietoa lasuista, jos haluat lukea: 

https://www.lastensuojelu.info/sf/lapsiperheiden-palvelut-selko/lastensuojelu-ja-sosiaalipalvelut/ Toivotan 

sulle kaikkea hyvää rankan elämänvaiheen keskelle. Muistathan, että voit tulla tänne juttelemaan 

seuraavankin kerran, jos siltä tuntuu.  

N: juu kiitti, enköhän tuu!  

N: moikka 

P: Moikka sulle!  

 

 

https://www.lastensuojelu.info/sf/lapsiperheiden-palvelut-selko/lastensuojelu-ja-sosiaalipalvelut/

