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YHDISTYKSEN VUOSI 2022

Vuosi 2022 oli selvästi uusien perusteiden valmistelua erityisesti 
hyvinvointialueille siirryttäessä ja samalla muutosten vuosi pande-
mian jälkeen. Yhteiskunnallista tilannetta vuonna 2022 haastoi isosti 
myös helmikuussa alkanut sota Euroopassa. Kaikkialla ollut epävar-
muus näkyi niin rahoittajatahoilla kuin palveluohjauksessa ja palve-
luiden saatavuudessa. Ihmisten hätä ja avun tarve eivät kuitenkaan 
kadonneet minnekään, päinvastoin. 

Alkuvuosi näyttäytyi ensikodissa ja ensikoti Pinjassa samanlai sesti; 
asiakkaita ei ohjautunut entisenlaisesti ja nekin asiakkaat, jotka 
ohjautuivat kuntoutuksiin, olivat entistä haastavampia. Avopalve-
luiden puolella oli nähtävissä selvästi kysynnän ruuhkautumista ja 
palvelutarpeen kasvua. Uskomme vahvasti, että molemmat ilmiöt 
ovat seurannaisia pandemia-aikojen puutteellisista peruspalveluista 
sekä hoitoon ohjauksen vajeista.

Vuosi oli vahvasti myös hyvinvointialueen valmisteluvuosi. Epätie-
toisuutta oli niin julkisen puolen yhteistyökumppaneilla kuin meillä 
järjestötoimijoillakin, mitä muutoksia tapahtuu sote-puolen toimin-
noissa ja mitä se tarkoittaa käytännössä meille ja asiakkaillemme. 
Vahva ja säännöllinen yhteistyö Varsinais-Suomen lastensuojelujär-
jestöjen ja alueen sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa kuiten-
kin vakuuttivat meidät siitä, että asiat hoituvat tarkoituksenmukai-
sella tavalla siirtymävaiheessa ja sen jälkeen. Aika näyttää, miten on.

Turun ensi- ja turvakoti ry otti alkusyksystä käyttöön Suomi.fi -palve-
lutietovarannon (PTV) ja on vienyt sinne yhdistyksen palvelu- ja 
asiointi kanavatietonsa. Tällä tavoin haluamme varmistaa, että palve-
lumme löytyvät jatkossa myös hyvinvointialueen tarjonnasta. 

Yhdistys kehitti aktiivisesti tietojohtamista tavoitteena rakentaa toi-
mintakulttuuria, kehittää johtamista ja tietopohjaa siten, että yh-

distyksellä on entistä parempi kyky luoda arvoa asiakkaille sekä 
vastata muutoksiin. Alkuvuodesta toteutettiin tietojohtamisen kyp-
syystasoanalyysi ja valittiin lyhyen ja pitkän ajan kehittämiskohteet. 
Kehittäminen painottui ymmärryksen lisäämiseen, mitä tietoa palve-
lujen johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan ja esimerkiksi johto-
ryhmän toiminnan seurannan mittareiden suunnitteluun ja kokeillen 
käyttöönottamiseen. Tiedolla johtamisen näkökulmaa jalkautettiin 
vahvemmin myös toiminnan suunnitteluun.

Vuonna 2022 keväällä toteutettiin osaamiskartoitus tilannekuvan 
luomiseksi nykyisestä osaamisen tasosta, vahvuuksista ja kehittämis-
kohteista johtamisen avuksi. Tuloksia hyödynnettiin vuoden aikana 
monella tapaa, esimerkiksi yhteisten koulutusten suunnittelussa.

Kaikki asiakastyötä tekevät kouluttautuivat yhteisesti kahden, asia-
kaskunnan tarpeista lähtöisin olevilla teemoilla: neuropsykiatri-
set haasteet ja monikulttuurisuus. Tarvelähtöisenä aktivoitui myös 
työsuojelutoimikunta, mikä toimii avoimesti koko henkilökunnalle. 
Vuoden aikana nousi vahvasti esiin tarve turvallisuusosaamisen 
lisäämiselle, mihin keskitytään tulevana vuotena yhdistystasolla.

Vuoteen kuului myös toiminnanjohtajan vaihdos, kun Oona Ylönen 
palasi syyskuussa vakituiseen toimeensa. Hän tuli kuitenkin valituk-
si toisiin tehtäviin pian paluunsa jälkeen Hallitus valitsi allekirjoit-
taneen jatkamaan aiemmin määräaikaista, nyt vakituiseksi muuttu-
nutta tointa.

Tunnettuus- ja mainetutkimus toteutettiin vuonna 2022 sekä jo 
aiemmilta vuosilta tutut Tuentu-akatemiat jatkuivat säännöllisinä 
webinaareina läpi vuoden. Kansalaisjärjestötoiminnan vahvistami-
nen on ollut vahvasti esillä eri tavoin ja sen kehittämistä jatketaan 
laajalti tulevana vuotena.  
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Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja 
ja yhdeksän jäsentä. Vuoden 2022 hallitukseen kuuluivat Mari Lahti 
(pj.), Sari Grönroos (vp.), Jarmo Aalto, Riitta Eklund, Mika Haavisto, 
Elina Heikkilä, Kirsi Kauliomäki, Riku Laurila, Anu Parantainen, Kaari-
na Sainio sekä Ulla Mikkola (henkilökunnan edustaja).

Henkilökunta

Vakituisen henkilökunnan määrä vuonna 2022 oli 66, joista 39,4 % 
työskenteli kriisi- ja väkivaltatyössä, 45,4 % vaativassa vauvatyössä, 
7,6 % eroauttamisessa ja 7,6 % hallinnossa ja tukipalveluissa. Henki-
löstö on sitoutunutta, työsuhteiden määrästä 41 % on kestoltaan yli 
viisivuotisia.    

Yhdistyksen jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistöön kuului 178 varsinaista jäsentä, 7 kannatus-
jäsentä ja 2 ainaisjäsentä (31.12.2022). Jäsenmaksu vuonna 2022 oli 
varsinaiselta jäseneltä 20€, kannatusjäseneltä 40€ ja ainaisjäseneltä 
250€.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintaan panostettiin monella tavalla vuoden aikana. 
Kehittämistä toteutettiin erillisen hankkeen tuella, johon saatiin avus-
tus Vappu Jakobssonin rahastosta. Alkuvuonna analysoitiin nykytilaa, 
selvitettiin sekä henkilöstön että vapaaehtoisten toiveita ja odotuksia 
kehittämisen pohjaksi. Vuoden aikana valmistui ja otettiin käyttöön 
vapaaehtoisten koulutuksen toimintamalli ja uuden vapaaehtoisen 
vastaanoton ohjeistus. 

Aktiivisella markkinointikampanjalla saatiin uusia vapaaehtoisia kou-
lutettavaksi kolminkertainen määrä edellisvuoteen nähden ja uusi 
peruskoulutus pilotoitiin onnistuneesti. Vuoden aikana lisääntyi ym-
märrys ja tieto vapaaehtoistoiminnasta, joka mahdollistaa toiminnan 
edelleen kehittämisen suuntaan, joka tuottaa arvoa sekä yhdistyksen 
asiakkaille, henkilöstölle että vapaaehtoisille.

Jäsenyydet

»  Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry

»  Ensi- ja turvakotien liitto

»  Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

Yhteistyöjärjestöt ja hankkeet

»  Ensi- ja turvakotienliitto: 
Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hanke (2021–22) 

»  A-klinikkasäätiö, Lasinen lapsuus – haastava arki -hanke (2020–22) 

»  Auralan Setlementti ry 
Sopu-hanke - kunniakäsityksiin liittyvä konflikti- ja väkivaltatyö, 
(2020-2022)

»  Barnavårdsföreningen i Finland rf -hanke (2021-2023) tekee 
yhteistyötä ruotsinkielisten ero- ja uusperhetyön palveluiden osalta 
Varsinais-Suomessa 

»  Lounais-Suomen mielenterveysseura ry, Mielitietty hanke (2020–22): 
Pariskunnille suunnatun kriisiavun ja parisuhdepalvelujen kehit-
täminen 
Serene-toiminta: Pakolaisena tai turvapaikanhakijana maahan tullei-
den henkilöiden mielenterveyden edistäminen.

»  Maria Akatemia ry 
Demeter-ryhmä (2016-): ehkäisevä väkivaltatyö naisille

»  Miessakit ry, Erosta Elossa -toiminta

»  Turun ammattikorkeakoulun ERASMUS+ ohjelman Domino-hanke 
(2021–23) liittyy lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja ammatti-
laisten käyttöön laadittavaan mobiilisovellukseen

Taloudellinen kehitys ja toiminnan rahoitus

Yhdistyksen taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2022 vakaana. Toi-
mintavuoden tuloslaskelma oli 210 040,35 € ylijäämäinen ja taseen 
loppusumma oli 4 054 904,47 €.

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 5 193 838,64 €, mikä vastaa edel-
lisen vuoden tasoa. Varsinainen toiminta jäi -2 632,62 € alijäämäisek-
si. Avustusten osuus kokonaisuudesta nousi hieman edellisiin vuo-
siin nähden, kuntien hoitomaksujen ollessa kuitenkin edelleen yli 
puolet kokonaistuotoista. 

Varainhankinta

Varainhankinnan ylijäämä toimintavuonna oli 214 367,53 €. Tuotoista 
valtaosa muodostui saadusta testamenttilahjoituksesta. Muilta osin 
tuottoja tuli jäsenmaksuista ja muista pienemmistä lahjoituksista. 
Rahalahjoituksia saatiin toimintavuoden aikana useilta yhteisöiltä ja 
yksityishenkilöiltä. 

Rahalahjoitusten lisäksi saatiin lukuisia tavaralahjoituksia, kuten lah-
jakortteja, huonekaluja, vaatteita, leluja ja pelejä. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta jäi toimintavuonna alijäämäiseksi  
-5 315,60 €. Tuottoja yhdistys sai omistamiensa asunto-osakkeiden 
vuokratuotoista sekä sijoitusrahastoista. Kuluja aiheutui erityisesti 
rahoituslaitoslainan korkokuluista.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 5 196 471,26 €, joka on noin  
2 % edellistä toimintavuotta enemmän. Kulurakenne säilyi edellisten 
vuosien kaltaisena.

»  Turun Eläinsuojeluyhdistys ry - eläinsuojeluyhteistyö turvakodin  
asiakkaiden eläinten hyväksi

»  Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry, Linkki-toiminta (2011-)
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Ensikodin perheiden kohdalla on erityisen tärkeää, että he saa-
vat välitöntä, riittävän pitkäkestoista ja arjessa rinnalla kulkevaa 
tukea. Ympärivuorokautinen ensikotikuntoutus on vauvan kehityk-
sen kannalta varhaista tukea ja ehkäisevää toimintaa. Se voi katkai-
sta jopa sukupolvien ylittävän vaikeuksien ketjun. Parhaimmillaan 
ensikodin tuella vältetään vauvan sijoittaminen kodin ulkopuolelle. 
Ensikodissa arkielämää ja vauvanhoitoa opetetaan yksilöllisesti kädestä 
pitäen ja tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta 
ympärivuorokautisella asumisella. Ensikoti toimii yhteisökuntoutuksen 
periaatteella, mikä tarkoittaa asiakkaille muun muassa säännöllisiä 
yhteisökokouksia, osallistumista vanhemmuuteen liittyviin keskustelu- ja 
toiminnallisiin ryhmiin, sekä jaettua vastuuta arjen askareista. Tavoittee-
na on riittävän vanhemmuuden vahvistuminen siten, että perhe kykenee 
kotiutumaan kuntoutusjakson päätyttyä.

Toimintavuoden alussa ensikodissa oli poikkeuksellisesti useita va-
paita asiakaspaikkoja. Ensikodin paikkakyselyiden määrä ja hoitoon 
ohjaaminen muuttui huomiota herättävän paljon pandemian aikana. 
Erityistä huolta herätti ensikotia tarvitsevien perheiden tunnistami-
nen ja hoitoonohjaus. Tähän haasteeseen vastasimme tarjoamalla 
yhteistyökumppaneille koulutusta riskiperheiden, päihdeongelman 
ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen 
Turun alueella. Koulutusten ja useiden asiantuntijakirjoitusten avul-
la vahvistimme ensikodin tunnettavuutta ja asiantuntijarooliamme. 
Kesällä yhteistyö alueen lastensuojeluun ja neuvoloiden kanssa 
tiivistyi ja ensikodin paikat täyttyivät nopeasti. Paikkatiedusteluja oli 
toimintavuoden lopussa enemmän kuin asiakasperheitä voitiin ottaa 
vastaan. 

Yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton sekä muiden ensikotien kanssa 
jatkettiin ensikodin kehittämistyötä. Kehitystyön tavoitteena oli yhtei-
nen ymmärrys siitä, mikä ensikotityössä on kaikkein olennaisinta ja 
millaisia haasteita tulevaisuus tuo toiminnalle. 

Syksyllä 2022 järjestettiin Turussa yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton 
kanssa valtakunnallinen vauvafoorumi.

Ensikodin henkilökunnan osaamista täydennettiin toimintavuoden 
aikana neuropsykiatrisella- ja perinataalimielenterveysosaamisella 
sekä kannustavan vuorovaikutuksen eli ICDP-koulutuksen avulla. 

Ensikoti on toimintavuoden aikana toteuttanut vertaistoimintaa niin, 
että entiset asiakkaat toimivat ammatillisten ohjaajien apuna mm. 
uusien asiakkaiden perehdyttämisessä ja kotiutumisvaiheen aikana. 
Asiakaspalautteiden mukaan ensikodin asiakkaat kokivat, että he 
pääsivät vaikuttamaan omaan kuntoutukseen ja vertaistoiminta on 
ollut heille tärkeää.  

VAUVA- JA LAPSIPERHEPALVELUT

ENSIKOTI JA BABY BLUES -HANKE 

Ensikotitoiminta ja Baby Blues -hanke tukevat perheitä vanhemmuudessa ja elämän hallinnassa. Apua tarvitaan, kun perheessä on mielenter-
veysongelmia, traumataustaa, oppimisvaikeuksia, sosioekonomisia haasteita tai muita syitä, jotka vaikuttavat vanhempana toimimiseen 
tai kun arjen asioiden hoitaminen ei muutoin suju. Vanhempien tukena voidaan olla jo raskausaikana. Tavoitteena on vahvistaa vauvan ja 
vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tukea vauvalähtöistä arjen hallintaa.    

Baby Blues -toiminta on maksutonta, matalan kynnyksen tukea, jossa 
keskitytään vanhempien jaksamiseen, arjen sujumiseen sekä varhaiseen 
vuorovaikutukseen. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman mielikuvia 
syntyvästä vauvasta ja auttaa häntä valmistautumaan vanhemmuu-
teen. Baby Blues -toiminnan pyrkimyksenä on vauvan ja vanhemman 
välisen kiintymyssuhteen vahvistaminen sekä perheen hyvinvoinnin 
lisääntyminen. Lyhytkestoisen keskustelutuen avulla perheellä on mah-
dollisuus saada osa-aikaista tukea mm. alavireisyyteen, jaksamattomuu-
teen tai synnytyksen jälkeiseen masennukseen. 

Hankkeen toisen toimintavuoden aikana autoimme yli 130 vauva- 
ja taaperoperhettä yksilö- ja paritapaamisten, unineuvolan ja chat-
keskus telujen merkeissä. Asiakkailtamme saadun palautteen mu-
kaan nopeasti ja oikea-aikaisesti saatavilla oleva matalan kynnyksen 
keskustelutuki on jäsentänyt omia ajatuksia sekä ennaltaehkäissyt 
haasteiden kasvamista liian suuriksi. 

Tavoitteenamme on ollut pyrkimys lisätä vanhempien kuulluksi ja 
nähdyksi tulemisen kokemusta ja siinä olemme iloksemme asiak-
kaiden palautteiden mukaan onnistuneet. 

Hankeen näkyvyyttä lisäsimme kouluttamalla ja jalkautumalla sekä 
peruspalveluihin että kolmannen sektorin palveluihin. Toimintavuo-
den aikana yhteistyökumppanit osasivat ohjata perheitä riittävän 
ajoissa palveluun ja perheet osasivat myös itsenäisesti hakeutua ma-
talalla kynnyksellä avun piiriin.    
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Ensikoti Pinja tarjoaa ympärivuorokautista vauvalähtöistä päihdekun-
toutusta, vanhemmuuden tukea sekä varhaisen vuorovaikutussuhteen 
hoitoa raskaana oleville ja vauvaperheille. Tavoite on auttaa vanhempia 
ymmärtämään, mistä päihdeongelma johtuu ja tarjoamaan vauvoille 
turvalliset kasvuolosuhteet. 

Vuonna 2022 ensikoti Pinjassa keskityttiin edellisen vuoden tavoin 
henkilöstön osaamisen syventämiseen erityisesti Pinjaan ohjautu-
vien vanhempien neuropsykiatrian kirjon häiriöiden ja haasteiden 
ymmärtämisessä. Tätä tavoitetta tuki koko yhdistyksen henkilöstölle 
järjestetty laaja neuropsykiatrinen koulutusprosessi, jonka avulla 
vahvistettiin työryhmän taitoja tunnistaa neuropsykiatrisia häiriöitä 
ja kykyä auttaa niistä kärsiviä vanhempia. 

Asiakastyössä painotettiin vanhempien mielen vakauttamisen eri 
keinoja sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa. Asiakkaiden kanssa 
opeteltiin mindfulness- ja hengitysharjoituksia sekä itsensä rau-
hoittamista tunnetaidoilla ja erilaisilla maadoituskeinoilla. Ther-
aplay-hoitoa alettiin jalkauttaa osaksi perheiden kuntoutusjaksoja ja 
lisäksi MIM-havainnointimenetelmä (Marschachk Interaction Meth-
od) otettiin osaksi riittävän vanhemmuuden arviointiprosessia. 

ICDP-koulutuksessa (Kannustavan vuorovaikutuksen koulutus) ollut 
osa työryhmää sai opintonsa päätökseen, ja lähti oppien pohjalta 
suunnittelemaan osaamisen jakamista asiakastyöhön ja muulle työ-
yhteisölle.  

Vapaaehtoistyön kehittämisen osalta vuosi 2022 oli edelleen covid-
pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi haasteellinen, mutta suun-
nitelmia tehtiin toiminnan kehittämiseksi tulevina vuosina. Ver-
taisuutta tukevat Pinjata-illat kuitenkin jatkuivat. Työ vertaisuuden 
monipuolisemmaksi hyödyntämiseksi Pinjan yhteisössä jatkuu 
vuonna 2023. 

Asiakkaiden ohjautuminen jatkui edellisen vuoden syksyn tapaan 
koko alkuvuoden 2022 rauhallisena, mikä aiheutti epävarmuutta toi-
minnan ylläpitämiseen. Aktiivinen ja ulospäin suuntautuva yksikön ja 
sen toimintamenetelmän näkyvyyttä edistävä työ jatkui keväästä syk-
syyn. Loppukesästä Pinjan asiakastilanne palautui entisten vuosien 
mukaiseksi ja paikkatiedustelut lisääntyivät loppuvuotta kohden. 
Asiakkaita ohjautui Pinjaan sekä lähikunnista että muualta eteläisen 
Suomen alueelta.  

Vuosi 2022 toi ensikoti Pinjaan myös henkilöstömuutoksia, ja uudis-
tuneen työryhmän työskentelyn vakiinnuttamiseksi kehittämispäiviä 
järjestettiin syksyllä tiiviisti. 

PIDÄ KIINNI® -TOIMINTA

ENSIKOTI PINJA JA AVOPALVELUYKSIKKÖ OLIVIA

Pidä kiinni® ensikoti Pinja sekä avopalveluyksikkö Olivia kuuluvat valtakunnalliseen Pidä kiinni®- hoitojärjestelmään, joka auttaa päihde-
ongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä uuteen alkuun päihdeongelmiin erikoistuneessa ensikodissa ja avopalvelussa.    

Avopalveluyksikkö Olivia kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongel-
maisia odottavia äitejä sekä alle 3-vuotiaiden lasten perheitä, jotka eivät 
tarvitse laitoskuntoutusta. Jokaiselle asiakkaalle tehtävään yksilölliseen 
kuntoutussuunnitelmaan kuuluu ryhmätoimintaa, eri menetelmin to-
teutettavaa perhekohtaista työskentelyä päätehtävänä vuorovaikutuksen 
sekä päihteettömyyden tukeminen, verkostokokouksia ja yksilökeskuste-
luja. 

Etsivän ja matalankynnyksen työ (ETMA) on vakiintunut osaksi toi-
mintaa. Etmaa on toteutettu suunnitelmallisesti koko työryhmän voi-
min Oliviassa toimintavuonna 2022. Työn tarkoitus on ohjata sopi-
van tuen piiriin päihteiden käyttöä miettivät pikkulapsiperheet.

Toiminta pitää sisällään jalkautumisen erilaisiin tapahtumiin, joissa 
kohdataan pienten lasten vanhempia, joita oma päihteiden käyttö 
mietityttää. Olivia on ollut mukana mm. asunnottomien yössä, kaup-
patorin järjestöpäivillä, jalkautunut seikkikseen sekä neuvoloihin. 
Lisäksi yhteistyötä ja jalkautumista on tehty tiiviisti eri viranomaisten 
kanssa, kuten muiden lastensuojelujärjestöjen, vauvaperheet ja 
päih teet -verkoston, neuvoloiden, Tupa-hankkeen sekä Tyttöjen talon 
kanssa. Työ on tuottanut tulosta – matalan kynnyksen tapaamiset 
ovat lisääntyneet ja palaute perheiltä on ollut myönteistä. Erityisesti 
isät ovat ohjautuneet entistä paremmin ETMA-tuen piiriin. 

Olivian työryhmän Theraplay osaamista lisättiin vuonna 2022.

Olivian toimintaa kehitetään jatkuvasti ja mitataan monin eri tavoin. 
Olivian asiakkaille toteutettujen laatukyselyjen lisäksi kuntoutuksen 
vaikuttavuutta arvioitiin vaikuttavuus esiin -kyselyillä joka kuukausi 
sekä asiakaspalautetta* kerätään kahdesti vuodessa. Yhteistyö Saara 
Salon tutkimusryhmän kanssa tuottaa tietoa Pidä kiinni -hoidon vai-
kutuksista ja vaikuttavuudesta. 

Olivian asiakkaat ohjautuivat avokuntoutukseen vuonna 2022 pää-
asiassa Ensikoti Pinjasta, mutta perheitä tuli kuntoutukseen myös 
toisista laitoksista, TYKS:n tukipolin ohjaamana tai suoraan kunnan 
sosiaalityöntekijän ohjaamana.  

Vuonna 2022 tärkeää vaikuttamistyötä tehtiin eduskuntaan asti, kun 
Olivian asiakas oli eduskunnassa puhumassa päihdeperheille suun-
nattujen palvelujen jatkumisen tärkeydestä. Samaten Turussa järjes-
tetyssä valtakunnallisessa Vauvafoorumissa oli Olivian kokemus-
asiantuntijan puheenvuoro, mikä arvioitiinkin yhdeksi foorumin 
parhaaksi sisällöksi. 

Kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty yhteisökuntoutuksessa, am-
mattilaisille järjestettävissä koulutuspäivissä sekä vertaisena uusien 
tutustuvien asiakkaiden tukena. Oliviassa on ollut aktiivisesti yksi 
vapaaehtoinen ja vapaaehtoistoiminnan laajentaminen aloitettiin 
loppuvuodesta.  
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* Asiakaspalautteita syksyllä 2022 Asteikolla 1-10: 
- Oletko hyötynyt saamastasi palvelusta Oliviassa? vastausprosentti 100% keskiarvo 9,6.  
- Suosittelisitko Olivian palveluita muille? vastausprosentti 100%, keskiarvo 9,8. 
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KRIISI- JA VÄKIVALTATYÖ

Turun turvakoti on ympärivuorokautinen kriisityön yksikkö ja osa val-
takunnallista turvakotiverkostoa. Tarjoamme turvattua asumista, 
psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai 
sen uhkaa kokeville. Turvakodissamme tehtävän työn perustana on 
turvallisuudesta huolehtiminen turvakotijakson aikana ja pyrkimys 
väkivallattomaan tulevaisuuteen turvakotijakson jälkeen. Erityisosaa-
mistamme on kriisi- ja traumatyö. Kiinnitämme turvakodissa erityistä 
huomiota lasten turvallisuuteen ja auttamiseen.  

Käytössämme oli vuonna 2022 THL:n ja turvakotiverkoston 
yhteistyössä laatima asiakastyöskentelyn prosessimalli. Asiakkaa-
seen kohdistuvan väkivallan riskinarviointia teimme eri työme-
netelmien avulla ja turvakotijakson eri vaiheissa. Käytössämme oli 
Marak-riskinarviointilomake sekä Suojassa-haastattelu, jossa on 
omat haastattelukokonaisuudet vanhemmalle sekä 9–17-vuotiaille 
ja 5–8-vuotiaille lapsille. Riskinarviointia päivitettiin aina tarvittaessa 
koko asiakkuuden ajan turvallisuustilanteen muuttuessa.  

Kehitimme lasten kanssa tehtävää työtä THL:n vuonna 2022 julkai-
semien laatusuositusten mukaisesti. Lapsen kanssa työskentelyssä 
tavoitteenamme oli turvallisuuden lisääminen ja lasten omien selvi-
ytymiskeinojen tunnistaminen ja vahvistaminen.   

Turvakodin tiloihin valmistui vuoden 2022 lopulla esteetön asia-
kashuone, jossa on esteetön WC- ja suihku. Lisäksi yhdistyksen 
yhteisissä tiloissa on esteetön peseytymis- ja saunatila. Turvakodin 
yhteisissä tiloissa liikkuminen on mahdollista apuvälineen kans-
sa, paikoitellen liikkumiseen saa ohjaajan apua jyrkkien ramppien, 
paina vien ovien tai korkeiden kynnysten vuoksi. Piha-alueellamme 
on erikseen merkitty esteetön autopaikka ja pääsisäänkäynnin edus-
talla on tasanne, jonne on esteetön kulku. Turvakodin tiloihin pääsee 
hissillä, hississä ei ole puhe- tai tunto-opasteita. 

Toimintavuoden 2022 aikana turvakodin henkilökunta vahvisti 
lähisuhdeväkivaltatyön osaamistaan osallistumalla koulutuksiin mm 
neuropsykiatrisista oireista ja haasteista, monikulttuurisuudesta, 
turvakotityössä käytettävistä menetelmistä (esim. Suojassa ja ICDP) 
sekä tavoista toimia kohdattaessa uhkaava asiakas. Turvakodin 
lähijohtaja toimi vuoden 2022 ajan Turun moniammatillisen riskin-
arvioinnin (MARAK) työryhmän sihteerinä.  

Turvakoti sai kevätkauden 2022 asiakaspalautteista valtakunnallis-
ten palautteiden kanssa samansuuntaiset palautteet. Yhdistyksen 
turvakodin asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä 
saamaansa palveluun. Parhaimmat arviot asiakkaat antoivat palve-
lun hyödyllisyydestä ja turvallisuuden tunteesta palvelun aikana. Las-
ten palautteissa positiivisimmat arvion lapset antoivat turvallisuu-
desta, tilasta leikkiä ja avun saamisesta perheen kriisitilanteessa.  

Vuosi 2022 oli turvakodissa ajoittain ruuhkainen ja jouduimme 
ohjaamaan yhteensä 51 asiakasta toisiin turvakoteihin meidän 
turvakotimme ollessa täynnä. Vuonna 2022 turvakotimme asiak-
kaista 34 % oli äidin kieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkie lisiä. 
Käytämme tulkkeja aina niissä tilanteissa, joissa on tärkeää, että 
asia kas voi puhua tilanteestaan omalla äidinkielellään. 

▸  Tilastoja sivulla 11

TURVAKOTI, LÄHISUHDEVÄKIVALTATYÖ PILARI 

Kriisi- ja väkivaltatyö tukee asiakkaita selviytymään kriisitilanteista eteenpäin sekä vahvistaa elämänhallintaa väkivallan loppumiseksi ja 
väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.  

Lähisuhdeväkiväkivaltatyö Pilari tarjoaa yksilöllistä apua tilanteissa, 
joissa on tai on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Apua tarjotaan 
kaikille väkivallan osapuolille, sekä väkivaltaa kokeville että sitä käyt-
täville aikuisille ja sille altistuneille lapsille. Työmuotoina on yksilö-, pari- 
ja perhetapaamiset.  

Pilarin asiakastapaamisia toteutettiin sekä kasvokkain että verkon 
välityksellä, joka mahdollisti myös ennen tavoittamattomissa olleet 
asiakassuhteet. Väkivaltatyötä jatkettiin koko Varsinais-Suomen alu-
eella. Asiakasmäärä jatkoi kasvuaan edellisistä vuosista. 

Vuoden aikana toteutui yksi väkivaltaa kokeneille naisille kohdennet-
tu vertaistuellinen Omassa voimassa -ryhmä. 

Lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta ja puheeksi otosta koulutet-
tiin alueen sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaisia. Luotsi-
kouluttajakoulutuksia väkivallan puheeksi ottamiseen järjestettiin 
yhteistyössä Turun ja Liedon kaupunkien kanssa. 

Pilari on vuoden aikana päivystänyt ETKL:n valtakunnallisessa 
suomen- ja ruotsinkielisessä Apua väkivaltaan -chatissä.  

Saatujen palautteiden mukaan asiakaskyselyyn vastanneesta 121 
henkilöstä 55% koki saaneensa erinomaisesti tai hyvin apua väkival-
lan käytön loppumiseen ja 61% väkivallasta irrottautumiseen ja vai-
keasta elämäntilanteesta selviämiseen 81%.  

Lasten palautekyselyyn 12 vastanneesta asiakaslapsesta 10 lasta osa-
si nimetä itselleen turvaa tuovia asioita. 

Vaikuttavuus esiin kyselyyn 62 vastanneesta aikuisasiakkaasta 29% 
koki hyvinvoinnin parantuneen vähän, 32% koki hyvinvoinnin paran-
tuneen ja 11% koko parantuneen paljon. Työskentelyn aikana asiak-
kaan kokema haitta väheni ja turvallisuus lisääntyi. 
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Perheryhmäkoti on kotoutumisyksikkö ilman huoltajaa Suomeen saa-
puneille ja Turusta kuntapaikan saaneille pakolaistaustaisille nuorille. 
Tehtävänä on kotoutumista tukeva, kokonaisvaltainen, nuoren edun ja 
yksilöllisyyden huomioon ottava kasvatus ja hoito. 

Vuonna 2022 perheryhmäkoti täytti 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestettiin perheryhmäkodin juhlaseminaari 9.11. Tämän lisäksi jär-
jestettiin entisten nuorten ja ohjaajien kesäjuhlat 8.6. 

Turvapaikanhakijoiden määrä on ollut vuonna 2022 lisääntymään 
päin. Nuorten muutot perheryhmäkotiin ja perheryhmäkodista pois 
ovat tärkeä osa perheryhmäkodin työtä. Perheryhmäkodista omaan 
kotiin muutti kolme nuorta ja perheryhmäkotiin muutti saman ver-
ran uusia nuoria. Myös nuorten perheenyhdistämisiä on ollut viime 
vuosina aiempaa enemmän. 

Vuonna 2022 perheryhmäkodissa järjestettiin jälkiohjausta kolmelle 
tukea tarvitsevalle nuorelle. Jälkiohjaus on Turun kaupungin kanssa 
sovittua erityistä tukea perheryhmäkodista poismuuttaneelle nuo-
relle. Nuoren kotoutumista tuetaan säännöllisillä tapaamisilla ja 
osallistumalla nuorta tukevan verkoston toimintaan. 

Yhteistyötä tehtiin yhteistyökumppaneiden kanssa kuten ennenkin. 
Edustajien kanssa hoidettiin nuorten asioita, opettajien kanssa tuet-
tiin nuorten koulupolkuja ja sosiaalityöntekijöiden kanssa hoidettiin 
nuorten kotoutumisen seurantaa ja nuorten elämän haasteellisia ti-
lanteita. Hyvinvointitoimialan henkilöstön kanssa edistettiin nuorten 
terveyttä ja hyvinvointia.  

Vuonna 2022 valmistui Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisö-
pedagogiopiskelija Anniina Ahosen opinnäytetyö perheryhmäkodin 
nuorten itsenäistymisen tukemisesta. Perheryhmäkodissa suoritti 
korkeakouluharjoitteluja kolme opiskelijaa alueen ammattikorkea-
kouluista. Lisäksi työn tukena oli vapaaehtoisia läksyapuna ja tuki-
henkilötehtävissä.  

Kesällä käytiin nuorten kanssa retkillä ja toteutettiin erilaisia va-
paa-ajan toimintoja. Nuorilla oli paljon harrastuksia kuten kuntosali-
harjoittelu ja seuraurheilu kampailulajien ja jalkapallon parissa.  

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) Lounais-Suomen aluetoimiston toimin-
ta-alueena on Varsinais-Suomi, Satakunta sekä koko maa valtakunnal-
listen palveluiden eli Rikosuhripäivystys 116 006, RIKUchat ja Juristin 
puhelinneuvonnan osalta. RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä 
tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen 
ja rikosasiassa todistaville. Asiakkaat voivat asioida valtakunnallisissa 
palveluissa sekä henkilökohtaisesti Salon, Turun, Rauman ja Porin palve-
lupisteillä.

Rikosuhripäivystyksen toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun 
vapaaehtoistyöhön. Uusille vapaaehtoisille, etenkin tukihenkilöille on 
jatkuva tarve. Alueella järjestettiin neljä vapaaehtoisten peruskurssia 
osittain palvelupisteiden välisenä yhteistyönä. Hakemuksia saatiin 
lähes 70, joista kursseille valittiin 26 osallistujaa. 

Asiakasmäärät RIKUssa nousivat edelleen, vaikka voimakkain kasvu 
on selvästi taittunut: vuonna 2022 Lounais-Suomessa palveltiin 
yhteensä 3400 asiakasta. Eniten ja pisimpään tukea tarvitsevia tuki-
suhdeasiakkuuksia oli Lounais-Suomessa vuonna 2021 kolmasosa, 
kun niiden osuus vuonna 2022 kasvoi 40 prosenttiin. Tukisuhteiden 
kasvuun liittyy osaltaan rikosprosessien pitkittyminen, mutta myös 
yhä useamman asiakkaan vaikeutunut elämäntilanne. Lounais-
Suomen RIKUn kaikista asiakkaista lähes neljäsosa (813) oli saanut 
tiedon tukipalvelusta poliisilta. Näistä yli 70% (592) johti tukisuh-
teeseen. Poliisi on suurin yksittäinen uhrien tukipalveluun asiakkaita 
ohjaava taho. 

PERHERYHMÄKOTI

Perheryhmäkodin toiminnan tarkoituksena on järjestää ilman 
huoltajaa maahan saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden, ala-
ikäisten nuorten hoiva, huolenpito ja kasvatus. Kunta sopii yksikön 
perustamisesta, lasten ja nuorten sijoittamisesta, kotoutumista 
edistävien palvelujen järjestämisestä ja niihin liittyvistä korvauksista 
yhdessä alueen ELY-keskuksen kanssa (Laki kotoutumisen edistämi-
sestä 1386/2010).
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RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU)

Rikosuhripäivystys (RIKU) tuottaa rikosuhridirektiivin mukaista 
yleistä tukipalvelua oikeusministeriön antaman julkisen palveluvel-
voitteen mukaisesti. Valtakunnallinen maksuton tukipalvelu on uhrin 
ja hänen läheistensä käytettävissä ennen rikosoikeudellista menet-
telyä, sen kuluessa ja tarvittavan ajan sen jälkeen. Tavoitteena on 
rikoksen uhrin selviytyminen rikoksen seurauksista ja oikeusturvan 
toteutuminen. Palvelut tuotetaan pääosin ammatillisesti ohjattuna 
vapaaehtoistoimintana.
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Vuonna 2022 eroauttamistyön monipuoliset palvelut mahdollistivat tuen tarjoamisen joustavasti eron eri vaiheissa ja elämäntilanteissa. 
Vanhempia tuettiin huomioimaan lasten tarpeita ja löytämään vanhempien väliseen yhteistyöhön turvallisia toimintatapoja. Painopisteenä 
työn kehittämisessä oli turvallisuus, riskinarviointi ja sisäisen synenergian hyödyntäminen.  

Työntekijät osallistuivat Turvassa-hankkeen ja yhdistyksen sekä ETKL:n järjestämiin koulutuksiin. Osaamista jaettiin ja tuettiin eroauttamisen 
sisällä työmuotojen yhteisillä säännöllisillä palavereilla ja työnohjauksella. Kehittämispäivät toteutettiin yhdessä lähisuhdeväkivaltatyö Pilarin 
kanssa. 

Tapaamispaikka Tenavatupa järjestää eron jälkeen lapsen ja vanhem-
man välisiä valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. 
Tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta, vanhem-
pien välistä yhteistyötä turvallisella tavalla, sekä auttaa vanhempia 
huomioi maan lapsen erityistarpeet. Tapaamiset toteutetaan viranomai-
sen päätöksen tai heidän vahvistaman vanhempien välisen sopimuksen 
mukaisesti

Toimintavuoden aikana keskityttiin erityisesti turvallisuuteen, riskin-
arvointiin ja menetelmien kehittämiseen. Perheiden haastavia ta-
paamistilanteita tuettiin lisäämällä yksilöllisten tukikeskustelujen 
määrää.  

Vanhemmuuden tuen tarpeen kartoittamiseen valmistui opinnäyte-
työnä kyselylomake.  

Lasten turvallisuuden kokemusta vahvistettiin ja otettiin koira-avustei-
nen työskentely kokeiluun. 

Yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa nostettiin 
esiin tapaamisten rinnalle vaativissa erotilanteissa tarvittavaa van-
hemmuustyöskentelyä. Tapaamispaikkatoiminnan laatukriteerien to-
teutumista arvoitiin keväällä auditointitilaisuudessa. Palautteen mu-
kaan Tenavatuvan työssä näkyy laatu, joka luo turvaa ja luottamusta 
tilaajalle ja asiakkaille.  

Toimintavuotta leimasi tasapainottelu tapaamispaikkatoiminnalle 
luonteenomaisen ennakoimattomuuden ja oikeanlaisen resurs-
soinnin sekä alueellisen kilpailutuksen tuomien reunaehtojen kans-
sa.

Eroauttamistyö Silta tarjoaa maksutonta (matalan kynnyksen) tukea 
vanhempien eron eri vaiheissa. Vanhemmat ja lapset saavat apua yk-
silö-, pari- ja perhemuotoisissa tapaamisissa eroon liittyvien asioiden ja 
tunteiden käsittelyyn. Tavoitteena on tukea yhteistyövanhemmuutta ja 
tehdä lapsen tilanne näkyväksi. Ryhmätoiminnoissa lapset ja vanhem-
mat saavat vertaistukea. Tapahtumissa ja koulutuksissa jaetaan eroon 
liittyvää tietoa vanhemmille, perheen läheisille ja ammattilaisille.  

Toimintavuoden aikana huomiota kiinnitettiin erityisesti erokriisiin, 
konfliktien ennaltaehkäisyyn ja riskinarviointiin. Keskustelutuesta 
vanhemmat hakivat apua eniten vanhempien väliseen vuorovaiku-
tukseen, lapseen liittyvien sopimusten tekoon sekä lapsen hyvinvoin-
nin turvaamiseen. Vaikeissa erotilanteissa olevien perheiden tukemi-
sessa painotettiin verkosto- ja parityötä.   

Aikuisten vertaisryhmä toteutui keväällä ja lasten syksyllä. Erovertai-
set osallistuivat aktiivisesti ryhmien ja tilaisuuksien järjestämiseen ja 
heidän läsnäolonsa koettiin tärkeänä.  

Ero lapsiperheessä -tilaisuudet toteutettiin ensimmäistä kertaa 
valtakunnallisina verkkotilaisuuksina yhteistyössä ETKL:n ja mui-
den jäsenyhdistysten kanssa. Tällä tavoitettiin eron kokeneita van-
hempia aiempaa enemmän ja vertaisohjaajien määrä vahvistui. Pu-
hutaan erosta -luentosarja toteutettiin syksyllä ja osallistujat olivat 
pääsääntöisesti ammattilaisia. Avun saatavuutta tuettiin osallistu-
malla valtakunnalliseen Apua eroon -chat -toimintaan. 

EROAUTTAMISTYÖ SILTA, TAPAAMISPAIKKA TENAVATUPA, TURVASSA-HANKE

Turun ensi- ja turvakoti ry:n eroauttamistyö tukee vanhempien eron kohdanneita lapsiperheitä. Eroauttamistyö Silta, Tapaamispaikka 
Tenavatupa ja Turvassa-hanke auttavat perheitä selviytymään erosta ja löytämään turvalliset toimintatavat lasten asioiden hoitamiseen ja 
tapaamisiin.    

EROAUTTAMINEN
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Turvassa-hanke (2019–2021/2022) kehittää uusia työmalleja ja 
-käytäntöjä, joiden avulla voidaan tukea lasta ja hänen asemaansa, kun 
vanhempien ero kärjistyy konfliktiksi. Hankkeen tavoitteena on luoda 
lapsen edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä ja muutokseen tähtäävä van-
hemmuusmalli sekä vankka ja laaja yhteistyöverkosto tukemaan lapsen 
ja vanhemman turvallisuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä ETKL:n ja 
Viola väkivallasta vapaaksi ry:n kanssa.   

Turvassa-hankkeen jatkovuoden 2022 aikana hankkeessa kehitettyjä 
työkäytäntöjä juurrutettiin ja tehtiin koulutus- ja konsultointityötä. 
Riskinarviointi, rinnakkaisvanhemmuus ja vieraannuttamisen -tee-
mat kokosivat paljon ammattilaisia alueellisiin ja valtakunnallisiin 
koulutuksiin.  

Eri tahojen osaamista ja yhteistyötä tuettiin Pohjois-Suomen OT- 
keskuksen etäkonsultaatiomallin pilotoinnissa. Alueellista Haasta-
vat erot -työryhmää hanke koordinoi yhdessä eroauttamistyö Sillan 
kanssa. 

Palautteiden mukaan ammattilaiset olivat saaneet tukea omaan 
työskentelyyn. Asiakas- ja kehittämistyötä toteutettiin ryhmämuo-
toisesti yhdessä kokemustoimijoiden kanssa. Vieraat vanhemmat -, 
kehittäjävanhemmat- ja nuorten ryhmästä saatua tietoa hyödynnet-
tiin materiaalin tuottamiseen. Hankkeessa tuotettua Vaativan ero-
työn -käsikirjaa levitettiin. 

Suuri kiitos auuamisesta
todella vaikeissa asioissa.
Olen saanut tukea ihan
kaikkeen, mihin olen sitä
tarvinnut.  
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ASIAKKAIDEN KOTIKUNNAT 2022

 
 

TILASTOJA

Kerava
Kirkkonummi
Lahti 
Savitaipale
Taipalsaari
Vantaa
Vihti

Kokemäki
Oulu
Pietarsaari
Pori
Vaasa

Kuhmoinen
Pirkkala
Tampere
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Vuonna 2022 turvakodissamme oli vähintään viikon kestäviä asiakkuuksia 60 % asiakkuuksista (vuosina 
2021 ja 2020 56 %). THL:n suosituksena on, että turvakotijakson pituus olisi vähintään 7 vuorokautta, 
jotta kyetään mahdollisimman hyvin auttamaan asiakasta väkivallan kierteen katkaisemisessa. Koska 
turvakotiasuminen on lyhytaikaista kriisiasumista, pyrimme pitämään turvakotijaksot kestolta alle 60vrk 
kestoisina. Vuonna 2022 yli 60 vrk kestoisia jaksoja oli 7%, mikä on hieman viime vuotta enemmän.   
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Jokainen on turvassa -strategia 2020–2023 

Ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja turvalliseen 
elämään on vahvistunut.

Vauvat, lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen 
ja laadukkaat palvelut.

Yhdistyksen osaaminen, kansalaistoiminta ja palve-
lut ovat voimavara uudistuvassa sosiaali- ja terveys-
huollossa.

Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävät ratkai-
sut näkyvät toiminnassamme.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n hyveet

Arvostavuus • Keskustelevuus • Luotettavuus •  
Oikeudenmukaisuus • Vastuullisuus

www.tuentu.fi
perhekeskeistä lastensuojelutyötä

TURUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
Luolavuorentie 7 b, 20810 Turku, palaute@tuentu.fi; puh. (02) 513 4100


