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Ensi- ja turvakotiEn 
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lapsiperheisiin 
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Jokainen päätös kunnassa  
vaikuttaa lapsiin ja perheisiin  
inhimillisintä ja taloudellisinta on, 
jos lasten, nuorten ja perheiden ongelmat 
ehkäistään ennakkoon.  

Lasten ja perheiden pärjääminen ja on-
gelmien ehkäisy on kaikkien hallintokuntien 
yhteinen asia. Se ei kuulu vain sosiaali- ja 
terveydenhuollolle. Asumisesta ja kaavoituk-
sesta, varhaiskasvatuksesta, kouluista sekä 
harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista pää-
tettäessä kunnissa tehdään isoja ratkaisuja 

lasten ja perheiden elämän kannalta. On tär-
keää, että eri ikäisten lasten näkemyksiä kuul-
laan päätöksiä valmisteltaessa. 

 Sote-uudistus on toteutuessaan siirtä-
mässä sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvoin-
tialueen vastuulle. Kuntapäättäjien tehtävä 
on huolehtia, että lapsi tarpeineen ei jatkossa 
putoa hyvinvointialueen ja kunnan väliselle 
hallinnolliselle rajalle. 

  

>  Lapsia ja nuoria tulee kuulla ja heidän tulee olla  
 osallisia päätöksiä valmisteltaessa. 

>  Päätösten lapsivaikutuksia on arvioitava kaikilla  
 hallinnonaloilla ja arviot on otettava huomioon. 

>  Järjestöjen mahdollisuudet auttaa ihmisiä tulee turvata.  
 Niitä on tuettava kuntien toiminta-avustuksin. 
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Vauvat eivät voi odottaa
suomessa syntyy vuosittain noin 46 000 
vauvaa. Sikiöajasta alkaen lapsen tuhat ensim-
mäistä päivää ovat korvaamattoman tärkeitä 
koko elämän kannalta. Kaikki vauvat eivät kuiten-
kaan voi hyvin ja heidän elämänsä voi alkaa huo-
lestuttavissa olosuhteissa. Vauvoista joka kym-
menennellä on riski tulla kaltoinkohdelluksi sekä 
jäädä ilman riittävää huolenpitoa ja rakkautta.   

Vauva voi niin hyvin kuin vanhempansa. Jos 
vanhemmilla on monenlaisia pulmia, voimia ei 
riitä huolehtimaan vauvan tarpeista ja hyvästä 

hoivasta. Vauvaperhetyöllä voidaan auttaa van-
hempia riittävän hyvään vanhemmuuteen, eh-
käistä huostaanottoja ja katkaista ylisukupolvis-
ta huono-osaisuutta. Kaikki vaikeuksissa olevat 
vauvaperheet hyötyvät jo odotusaikana alkavas-
ta avusta.  Odotusaika motivoi muutokseen ja 
silloin kuntoutuksen aloittaminen on vauvan 
kehityksen kannalta tärkeää. Odotus- ja vauva-
aikaan investointi on kunnalta viisasta. Siten 
vältetään vauvojen vaurioitumisia, huostaanot-
toja ja ehkäistään valtavia kustannuksia. 

 > Vauvat ja vauvaperheet on asetettava etusijalle  
  palveluissa, sillä vauvat eivät voi odottaa. 

 > Neuvoloille on turvattava hyvät resurssit  
  odottavien ja vauvaperheiden tueksi. 

 > Riskissä oleville vauvaperheille on mahdollis- 
  tettava riittävän pitkäkestoinen ympärivuo-  
  rokautinen kuntoutus jo odotusaikana.
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Hyvässä kunnassa  
kotona ei tarvitse pelätä
kunnan tehtävä on huolehtia kunta-
laisten hyvinvoinnista. Turvallinen lapsuus 
ja mahdollisuus elää ilman väkivaltaa ovat 
jokaisen oikeuksia. Koti on osalle lapsista 
ja naisista vaarallinen paikka. Vanhempaan 
kohdistuvan väkivallan todistaminen vau-
rioittaa lasta. 

Vuosittain noin 700 000 naisen arvioi-
daan joutuvan väkivallan kohteeksi tai uha-
tuksi lähisuhteissaan Suomessa. Lähisuhde-
väkivalta koskettaa myös ikäihmisiä ja mie-
hiä. Sen ehkäisy ja siihen varhainen puut-
tuminen ovat tärkeitä väkivallan kohteeksi 
joutuneen toipumiselle, väkivallattomaan 

toimintaan oppimiselle ja myös taloudellista 
kunnalle. 

Lähisuhdeväkivallan kierre on katkaista-
vissa. Se ei kuitenkaan tapahdu ilman apua. 
Ilman apua jäämisestä seuraa psyykkisiä tai 
muita terveydellisiä vaurioita ja kunnalle isot 
kustannukset. Avun hakemiseen on iso kyn-
nys tai apua ei osata hakea. Väkivalta per-
heessä ei ole perheen sisäinen asia ja siitä ei 
pidä vaieta. Kaikkien ammattilaisten velvol-
lisuus on ottaa se puheeksi ja ohjata avun 
piiriin. Järjestöt ovat korvaamaton kumppani 
kunnille lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä ja 
sen vastaisessa työssä. 

 

> Tieto lähisuhdeväkivaltaan tarjolla olevasta avusta  
 tulee olla helposti saatavilla jokaisessa kunnassa. 

> Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn tulee kuulua nimetyn  
 ammattilaisen tehtäväkuvaan. Kunnan on huolehdittava,  
 että hän saa koulutuksen väkivallan tunnistamiseen ja  
 puheeksi ottamiseen.  

> Järjestöt on otettava kunnissa osaavaksi kumppaniksi  
 lähisuhdeväkivaltatyössä. 
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Kilpailuttaminen on taitolaji
kunnilla palvelujen järjestäjänä on 
päävastuu siitä, että lapset ja perheet saa-
vat tarvitsemansa palvelut. Julkisten palve-
lujen rinnalla järjestöt ovat merkittävä las-
ten ja perheiden palvelujen tuottaja. Järjes-
töt tuottavat voittoa tavoittelematta kunnille 
sellaisia palveluja, tukea ja osaamista, jota 
kunnassa ei muuten olisi saatavilla. Lasten 
ja perheiden kannalta palvelun jatkuvuus ja 
palvelun laatu on kaikkein tärkeintä. Lapsel-
la on myös oikeus pysyviin aikuissuhteisiin 
ja tätä ei voi kilpailutuksissakaan sivuuttaa. 

Kun kunta hankkii palveluja järjestöiltä tai 
yrityksiltä, hankinta on usein kilpailutettava. 
Kilpailuttamiseen ei ole tarvetta silloin, jos 
alueella ei ole olemassa kuin yksittäinen ky-
seisen palvelun tuottaja. Liian usein kilpai-
luttamisissa hinta on ainut kriteeri laadun 
ja palvelujen vaikutusten kustannuksella.  
Palvelujen tuottaminen uhkaa myös keskit-
tyä harvoille ja suurille toimijoille. Se hävit-
tää paikalliset, pienemmät osaajat, romut-
taa kunnan elinvoimaa ja vie kunnalta myös 
mahdollisia verotuloja.  

 

>  Järjestöissä oleva erityisosaaminen tulee ottaa  
  voimavaraksi kunnassa palveluissa. 

>  Kunnan hankintastrategiassa on varmistettava,  
  ettei palveluhankintoja kilpailuteta vain hinnalla,  
  vaan myös laadulla ja vaikutuksilla. 

>  Palveluhankinnoissa on hyödynnettävä hankintalain mahdollista-  
  maa hankintojen osittamista, jotta myös pienet ja keskisuuret    
  tuottajat voivat osallistua kilpailutuksiin. 
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korona-aika on vaatinut lapsiperheiltä 
voimavaroja ja jaksamista. Aina voimavarat 
eivät ole riittäneet. Poikkeusaika on synnyttä-
nyt lapsiperheissä ristiriitoja, jaksamisen on-
gelmia, taloudellista hätää sekä kasvattanut 
myös erojen ja väkivallan riskiä. Harrastukset 
ja iloa tuottavat asiat ovat menneet liian mo-
nien lasten ulottumattomiin. Kaikkein ras-
kaimmin korona on iskenyt entuudestaan jo 
vaikeuksissa olleisiin lapsiin ja perheisiin. Eri-
arvoisuus on kasvanut. Paljon hätää on jäänyt 
kodin seinien sisälle ja on syntynyt isoa palve-
luvelkaa. Jokaisella vauvalla, lapsella ja aikui-

Heikoimmassa asemassa oleville 
lapsille ja perheille riittävä apu 

sella on oikeus apuun ongelmien luonteesta 
riippumatta. Sen varmistaminen on jokaisen 
kuntapäättäjän velvollisuus. 

 Lapsiperheköyhyys koskettaa 130 000–
150 000 lasta Suomessa laskentatavasta 
riippuen. Lapsille se tarkoittaa jäämistä ilman 
muilla lapsilla olevia mahdollisuuksia. Köy-
hyys merkitsee myös osattomuutta ja ulko-
puolelle jäämisen kokemuksia. Kaikkein vau-
rioittavinta on vauvaperheen köyhyys. Näin ei 
tarvitse olla, vaan kunnalla on mahdollisuus 
luoda myös näille lapsille mahdollisuuksia ja 
osallisuutta. 

> Vähävaraisia vauva- ja lapsiperheitä tulee kunnissa  
 tukea taloudellisesti ja näiden perheiden lapsille on  
 oltava tarjolla ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. 

> Kunnissa on vahvistettava varhaiskasvatusta, neuvoloi-  
 den resursointia ja lisättävä lastensuojelun sosiaali- 
 työntekijöiden määrää kaikkein vaikeimmassa  
 tilanteessa elävien lasten ja lapsiperheiden tueksi. 

> Järjestöissä oleva monipuolinen osaaminen ja palvelut   
 on rakennettava heikoimmassa asemassa olevien  
 lasten ja lapsiperheiden avuksi. 
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Etelä-Karjalan perhetyön  
kehittämisyhdistys ry
Lappeenranta 
p. 044 777 5355 
ensijaturvakotienliitto.fi/ 
ek-perhetyo 

Etelä-Pohjanmaan  
Ensi- ja turvakotiyhdistys ry 
Kauhajoki 
p. 050 405 2136 
enstu.fi 

Helsingin ensikoti ry 
p. 09 774 2460 
helsinginensikoti.fi 

Kaapatut Lapset ry 
p. 044 262 6662 
kaapatutlapset.fi 

Kanta-Hämeen perhetyö ry 
Hämeenlinna 
p. 040 770 1087 
khperhetyo.fi 

Keski-Suomen  
ensi- ja turvakoti ry 
Jyväskylä
p. 040 7691 786 
ksetu.fi 

Kokkolan  
ensi- ja turvakoti ry 
p. 044 336 0056 
kokkolanensijaturvakoti.fi 

Autamme jäsenyhdistystemme kanssa 
haavoittavissa elämäntilanteissa eläviä vauvoja, 

lapsia ja perheitä, tuemme vanhemmuutta 
vaikeuksissa ja eroissa sekä ehkäisemme 

perheväkivaltaa. Ensi- ja turvakotien liitto pitää yllä 
valtakunnallisia palveluja. Jäsenyhdistyksemme 

toimivat kaikkialla Suomessa.  

Ensi- ja turvakotiEn liitto 
on 75-vuotias  

lapsiperheiden ääni ja edunvalvoja. 

Olethan sinäkin kanssamme 
rakentamassa kuntaa, jossa 

jokainen on turvassa nostamalla 
vaalityössäsi esiin tämän esitteen 
sisältöjä ja vaikuttaessasi niihin 

kuntapäättäjänä!  

Ensi- ja turvakotien liitto ry 
Asemamiehenkatu 4 A | 00520 Helsinki

ensijaturvakotienliitto.fi



Kuopion Ensikotiyhdistys ry 
p. 044 369 7220 
kuopionensikoti.fi 

Kvinnohusföreningen  
i Jakobstadsnejden rf 
päivystys p. 06 724 5600 
frida.help 

Kymenlaakson Ensi- ja  
turvakotiyhdistys ry  
Kotka 
p. 044 744 0330 
kymenlaaksonensijaturvakoti.fi 

Lahden ensi- ja turvakoti ry 
p. 044 270 0797 
lahdenensijaturvakoti.fi 

Lapin ensi- ja turvakoti ry 
Rovaniemi 
p. 040 584 0021
lapinensijaturvakoti.fi 

Lapsen Kengissä ry 
Varkaus 
p. 040 831 8592 
lapsenkengissa.fi 

Lyömätön Linja  
Espoossa ry 
p. 09 2766 2830 
lyomatonlinja.fi 

Oulun ensi- ja turvakoti ry 
p.08 561 5500 
oulunensijaturvakoti.fi 

Paasikiven Nuorisokylän Säätiö 
Kerava 
p. 09 2745 4610 
paasikivennk.fi 

Perheidenpaikka ry 
Outokumpu 
p. 0400 819 841, 0400 819 842 
perheidenpaikka.fi 

Pienperheyhdistys ry 
Helsinki 
p. 09 720 6810 
pienperhe.fi 

Porin ensi- ja  
turvakotiyhdistys ry 
p. 02 633 3850 
porinensijaturvakoti.fi 

Pääkaupungin turvakoti ry 
Helsinki 
p. 09 477 7180 
paakaupunginturvakoti.fi 

Raahen ensi- ja turvakoti ry 
p. 044 282 4211 
raahenensijaturvakoti.fi 

Tampereen  
ensi- ja turvakoti ry 
p. 010 526 5600 
tetuko.fi 

Turun ensi- ja turvakoti ry 
p. 02 513 4100 
tuentu.fi

Turvallisen vanhuuden  
puolesta – Suvanto ry 
p. 09 726 2422 
suvantory.fi 

Vaasan ensi- ja turvakoti –  
Vasa mödra- och skyddshem ry 
p. 06 312 9666 
vaasanturvakoti.fi 

Vantaan Turvakoti ry 
p. 040 542 6938 
vantaanturvakoti.fi 

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry 
Mikkeli 
p. 015 365 330 
violary.fi 

Vuoksenlaakson 
vammais- ja perhetyö ry 
Imatra 
p. 05 472 4909 
ensijaturvakotienliitto.fi/ 
vuoksenlaaksonperhetyo/ 

Ylä-Savon  
Ensi- ja turvakotiyhdistys ry 
Iisalmi 
p. 050 371 4208  
ylasavonensijaturvakoti.fi 

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Äimä ry 
p. 040 725 6229 
aima.fi



Ensi- ja turvakotien liitto ry 
Asemamiehenkatu 4 A | 00520 Helsinki

ensijaturvakotienliitto.fi

Ensi- ja turvakotiEn liitto jäsEnyhdistyksinEEn auttoi vuonna 
2019 uutEEn alkuun yhtEEnsä 16 081 ihmistä, joista 5 500 oli lapsia. 

olEmmE ohittamaton voimavara ja osaaja kunnillE. 

#kuntavaalit

#jokainenonturvassa


