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Vauva- ja 
väkiValtatyötä 
tulevaisuuden 
sotekeskuksiin  

Yhdistykset tuovat erityisosaamisen alueille  

              ja korvaamattoman avun perheille.

 

ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.  

Yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton 
jäsenyhdistysten kanssa.

www.ensijaturvakotienliitto.fi

Tiina Palviainen
projektipäällikkö
p. 050 556 4833
tiina.palviainen@etkl.fi

LähisuhdeväkivaLta on Laaja ongeLma,
mutta perheet eivät saa vaikeuksiin riittävästi apua. 

vauvaperheet tarvitsevat apua ajoissa, 
oikeaan aikaan ja riittävän pitkään. 



sujuVa palvelupolku syntyy yhteistyössä

Ensi- ja turvakotien liitolla ja sen 
jäsenyhdistyksillä, on korvaamatonta 
erityisosaamista väkivaltatyössä, eroaut-
tamisessa ja vauvaperheiden tukemises-
sa myös erityisen haavoittavassa tilan-
teessa. Vauva- ja väkivaltatyötä tulevai-
suuden sotekeskuksiin -hankkeen aikana 
tämä osaaminen tuodaan osaksi hyvin-
vointialueille muodostuvia sote- ja per-
hekeskuksia. 

Hankkeessa kehitetään toimivia pal-
velupolkuja, joilla yhdistyy perheiden 

Apua elämäntilanne huomioiden  

kannalta mielekkäästi julkisten palvelui-
den ja järjestöjen ammatillinen osaami-
nen sekä vertaisten tarjoama tuki.

Palvelupolkuja rakennetaan moni-
puolisesti alueen toimijoiden kanssa. 
Mukana kehittämisessä on myös asiak-
kaita. Yhteiskehittämistä tehdään vii-
dellä pilottialueella: Vantaa-Kerava, Kes-
ki-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Etelä-Savo, 
Lappi. Kehittämisessä on mukana kaikki 
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyk-
set ja keskusjärjestön asiantuntijat.

Juuri nyt on tärkeää varmistaa, että perheet saavat 
tarvitsemansa avun sote-rakenteiden myllerryksessä. 

Yhdistyksemme tuo hyvinvointialueelle 
arvokasta osaamista
Yhteinen kehittäminen YhdistYksen kanssa

– lisää kehittämisresurssia. Yhdistyksellä on vahvat verkostot  
 sekä osaamista ja intoa kehittämistyöhön.
– vahvistaa osaamista. Ammattilaisten työskentely yhdessä tuo  
 uusia näkökulmia. 
– tuo arvokkaita tekijöitä auttamistyöhön. Yhdistysten työntekijä voi  
 tulla työpariksi esimerkiksi perheneuvolan työntekijälle asiakastyöhön.
– sujuvoittaa palvelupolkuja. Yhteistyön myötä kasvot tulevat tutuiksi  
 ja toimintamallit kirkastuvat.
 

Vertaistuki auttaa arkirytmin 
löytymisessä. 

Neuvolakäynnillä 
nousee esiin odotta- 
van äidin lapsuuden 

ajan väkivalta- 
kokemukset.

Terveydenhoitaja ja 
väkivaltatyöntekijä 

tapaavat äitiä  
yhdessä.

Työparityöskentely madaltaa 
kynnystä saada apua ja lisää  

ymmärrystä perheen tilanteesta.Synnytys jännittää 
ja asiasta jutellaan 
neuvolakäynnillä.

Terveydenhoitaja antaa perhe- 
valmennuksessa tutuksi tulleen 

doulakoordinaattorin yhteystiedot.

Vauvaperhearki 
uuvuttaa. 

Äiti ja isä  
osallistuvat kohtaamis- 
paikan BabyBlues työn-

tekijän ohjaamaan 
uni-iltaan. 

Vanhempi löytää chatistä apua ja saa  
yhteyden BabyBlues työntekijään. 

Työntekijä tapaa perhettä kaksi kertaa.

Keskustelun tukena käytetään 
yhteisesti sovittua menetelmää.

Saumattomia  

  palvelupolkuja perheille.

Yhdistysten tarjoama tuki, palvelut ja osaaminen ovat
 vahva osa tulevaisuuden sote- ja perhekeskuksia.  

kehittämistYön mYötä on sYntYnYt paikaLLisesti
 toimivat YhteistYön rakenteet.

Esimerkiksi näin


