
ENSIKODIN AVOPALVELU

Ensikodin avopalvelu on suunnattu inten-

siivisen tuen tarpeessa oleville perheille. 

Perheen haasteina voivat olla esimerkiksi 

mielenterveysongelmat, arjen hallinnan 

pulmat, tukiverkoston puute, arjen kuormit-

tavuus tai muut elämän kriisitilanteet. Van-

hempien tukena voidaan olla jo raskausai-

kana. Avopalvelut voivat olla tukena myös 

perheen jälleenyhdistämisessä tai lapsen 

sijoituksen kohdalla tukemassa vanhempaa 

uudenlaiseen vanhemmuuteen sitoutumi-

sessa. 

Työskentelyn keskiössä on varhaisen vuor-

ovaikutuksen tukeminen, vanhemman it-

setunnon vahvistaminen ja vanhemman 

toimintakyvyn edistäminen. Työskentelyn 

avulla vahvistetaan vanhemman omia vo-

imavaroja ja itseluottamusta, sekä autetaan 

löytämään ratkaisuja arjen ongelmatilan-

teisiin. 

Tarvittaessa perheen tukena voivat olla 

myös muut yhdistyksen palvelut, kuten 

kriisi- ja väkivaltatyö, eroneuvonta ja ta-

paamispaikkatoiminta. Yhdistyksen eri toi-

mintamuodot ovat joustavasti kytkettävissä 

mukaan perheen kanssa työskentelyyn ja 

verkostoyhteistyöhön. 

OLIVIA
Pidä kiinni®

avopalveluyksikkö



Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän avopalvelut ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton val-
takunnallista hoitojärjestelmää päihdeongelmaisille vauvaa odottaville vanhemmille 
ja alle 3-vuotiaiden lasten perheille.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

TAVOITTEET

• sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla äidin päihteettömyyt-
tä raskauden aikana

• vanhempien päihteettömyyden tukeminen vauvan syntymän jälkeen

• toimivan vuorovaikutuksen syntyminen lapsen ja vanhemman välille

• vauvan terve kehitys

• arkielämän taitojen hallinta, jotta vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä 
lapsensa kanssa

KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ

Jokaiselle asiakkaalle tehdään oma kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus sisältää 
ryhmätoimin taa, perhekohtaista työskentelyä, verkostokokouksia ja yksilökeskustelu-
ja. Viikottain on keskimäärin kolme käyntiä. Kuntoutus päättyy yleensä pikku hiljaa 
seurantakäynteinä asiakkaan edetessä omien tavoitteiden mukaisesti. 



“OLEN SAANUT VERTAISTUKEA. ON HELPPO PUHUA, HYVÄ PORUKKA.”

”RYTMITTÄÄ ARKEA, TUO SISÄLTÖÄ VIIKKOON.”

”OLIVIA ON KUIN TOINEN PERHEENI.” 

Avopalveluyksikkö Olivia
Oliviassa kuntoutuksessa voi olla äiti tai isä vauvansa kanssa, tai molemmat vanhem-
mat lapsineen, nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotias.

Asiakasperheet asuvat omissa kodeissaan. Jokaisella perheellä on omaohjaaja ja 
työpari, jotka työskentelevät perheen kanssa koko kuntoutusjakson ajan. 

Olivian viikkoon kuuluvat niin omaohjaajakeskustelut, aikuisten vertaistuellinen 
yhteisökokous kuin lapsi-vanhempi-ryhmä. Myös retket kuuluvat kuntoutukseen ja 
asiakkaat saavat itse vaikuttaa yhteisten ryhmien sisältöihin.

Perheen kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä lähet-
tävän sosiaalityöntekijän ja perheen muun tukiverkoston kanssa. Kuntoutuksessa on 
mahdollisuus huumepikaseuloihin ja alkometripuhallutuksiin.



www.tuentu.fi
perhekeskeistä lastensuojelutyötä

AVOPALVELUYKSIKKÖ OLIVIA 
Turun ensi- ja turvakoti ry
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Lähijohtaja, sosiaalityöntekijä  
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