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Ensi- ja turvakotien liiton strategia 2020 - 2023

Ensi- ja turvakotien liitto on vahva erityisosaaja
Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin
kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä
ehkäistä perheväkivaltaa.
Liitto on erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden tarpeiden ja vauva-ajan kehityksen,
perhe- ja lähisuhdeväkivallan, eroauttamisen sekä vauva- ja pikkulapsivaiheen
päihdekysymysten vankka erityisosaaja. Liitto on haavoittavassa elämäntilanteessa elävien
oikeuksien puolustaja ja monipuolisen avun tarjoaja. Laatujärjestelmä ja säännölliset
auditoinnit varmistavat toiminnan laadun.
Toiminnan lähtökohtana on lapsen oikeudet ja lapsen edun turvaaminen yhteiskunnassa.
Lapsi huomioidaan, hän tulee nähdyksi ja kuulluksi ja saa olla lapsi ilman aikuisten huolten
kantamista. Se edellyttää vanhemmuuden tukemista. Liitossa kehitetään jatkuvasti
asiantuntijuutta, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä vaikutetaan ja viestitään aktiivisesti
yhteiskunnassa. Taloutta hoidetaan vastuullisesti.
Liiton strategia 2020 - 2023 ohjaa toimintaa
Ensi- ja turvakotien liiton strategia vuosille 2020-2023 on keskusjärjestön ja sen 30
jäsenyhteisön yhteinen strategia. Se määrittää yhteiset strategiset valinnat, joita
painotetaan strategiakaudella kaikessa toiminnassa ja kaikilla toiminta-alueilla. Strategia
antaa suuntaviivat ja yhteisen suunnan tulevien vuosien toiminnalle.
Keskusjärjestö ja jäsenyhteisöt laativat strategian pohjalta vuosittaiset omat
toimintasuunnitelmansa ja arvioivat toiminnan toteutumista. Strategian rinnalla ovat eri
sisältöalueiden laatukäsikirjat sekä keskusjärjestön laatukäsikirja, jossa määritellään
toimintaperiaatteet ja toimintatavat yhteistyölle yhdistysten kanssa ja suhteessa
toimintaympäristöön sekä hyvän hallinnon periaatteet. Strategia ja laatukäsikirjat tukevat
toisiaan ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.
Strategiassa on asetettu kullekin strategiselle tavoitteelle tavoitellut tulokset ja niiden
arvioinnille kriteerit. Strategian toteutumisesta tehdään puoliväliarvio ja kokonaisarvio
strategiakauden päättyessä.
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Yhteiset arvot ja toiminnan lähtökohdat
Rohkeus
Rohkeus on ennakkoluulottomuutta ja valmiutta nostaa yhteiskunnassa vaiettuja ja
vaikeina pidettyjä asioita esille ja vaikuttaa niihin. Se on hyvää ennakointia ja
edelläkävijyyttä.
Osallisuus
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, yhteisöönsä ja
yhteiskuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja niiden, joilla on vähemmän
resursseja, mahdollisuuteen osallistua. Kaikki otetaan voimavarojensa mukaan aktiivisina
kansalaisina ja kokemusasiantuntijoina mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Ihmisten
erilaisuus ja kulttuurien moninaisuus ovat rikkaus työssämme.
Oikeudenmukaisuus
Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja jokaisen ihmisarvoa
kunnioittaen. Olemme haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden
rinnalla ja toimimme yhdessä heidän kanssaan heidän asemansa parantamiseksi ja
oikeuksiensa toteutumiseksi.
Turvallisuus
Turvallisuus on koskemattomuutta, luotettavuutta, vahvaa osaamista ja ammattitaidon
jatkuvaa ylläpitämistä. Tilat ovat fyysisesti turvallisia ja yhteisöllisiä. Lasten turvallisuudesta
huolehditaan erityisesti. Turvallisuus tarkoittaa myös luottamuksellista ilmapiiriä,
luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentamista.
Inhimillisyys
Luomme ja ylläpidämme toivoa. Uskomme muutoksen mahdollisuuteen yksilö-, perhe- ja
yhteisötasoilla. Kunnioitamme toisiamme, vaikka emme hyväksyisi toisen tekoja. Liitossa on
tilaa erilaisille näkemyksille. Mahdolliset ristiriidat ja jännitteet käytetään kehittämisen
voimavarana. Uskallamme myös epäonnistua ja opimme jatkuvasti yhdessä uutta.
Visio
• Jokainen on turvassa
• Liitto on haavoittavassa asemassa elävien oikeuksia sekä yhteiskunnan kestävää
kehitystä rohkeasti edistävä kansalaisjärjestö.
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Strategian arviointi: tulostavoitteiden arviointikriteerit
1) Ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja turvalliseen elämään on vahvistunut
Vapaaehtoiset, kokemusasiantuntijat ja jäsenet ovat aktiivisesti mukana toiminnan
kehittämisessä ja vaikuttamisessa.
→ vapaaehtoisten, kokemusasiantuntijoiden ja jäsenten a) määrä on lisääntynyt b) oma
kokemus osallisuudesta on myönteinen
→ kokemusasiantuntijakoulutus on vakiinnutettu säännölliseksi
→ vapaaehtoisten, kokemusasiantuntijoiden ja jäsenten aloitteita on huomioitu
toiminnan kehittämisessä
Sikiö- ja vauvavaiheen tärkeä merkitys lapsen tulevalle kehitykselle tunnistetaan ja
perheet saavat tukea riittävän varhain ja pitkäjänteisesti.
→ kuntien ja muiden järjestämisvastuussa olevien tahojen suunnitelmissa ja
resurssoinnissa näkyy sikiö- ja vauvavaihe
→ odotusaikana apua saaneiden määrä on kasvanut palveluissamme
→ asiakkuuksien kesto on pidentynyt
Lähisuhdeväkivallan, päihde- ja mielenterveysongelmien tai eron takia haavoittavissa
tilanteissa olevat lapset ja aikuiset on tavoitettu avun piiriin ja auttaminen on
kokonaisvaltaista.
→ edellä todetuista syistä avun piiriin päässeiden määrä on kasvanut erityisesti matalan
kynnyksen tuen muodoissa ja tuen muotojen resurssointi on parantunut
→ lasten avunsaanti on parantunut
→ asiakkaiden polku on ehyt tuen muodosta toiseen
→ asiakastyössä tehdään yhteistyötä toimija- ja sektorirajat ylittäen
Ylisukupolvista huono-osaisuutta on katkaistu tuloksellisesti ja lapsiperheköyhyys on
vähentynyt
→ on kehitetty tiedonkeruuta ylisukupolvisen huono-osaisuuden ilmiöstä
palveluissamme
→ huostaanottojen määrä on vähentynyt palvelujen piirissä olleilla
→ on vaikutettu onnistuneesti lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi sotu-uudistuksessa
→ yhdistysten toiminnassa on otettu käyttöön asiakkaiden tueksi talouden hallinnan
työvälineitä
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2) Vauvat, lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen ja laadukkaat palvelut
Vauva- ja lapsiosaaminen ja vanhemmuuden tukeminen on vahvaa kaikissa
toimintamuodoissa
→ vauva- ja lapsiosaamisen koulutus ja vanhemmuuden tukeminen on systemaattista ja
eri toimintamuotojen yhteistä
→ lasten kokemus saamastaan avusta on myönteinen
→ lastenryhmiä järjestetään säännöllisesti eri toiminnoissa
Riskissä olevia nuoria on tavoitettu ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja auttamiseksi
yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
→ nuorille on tuotettu tietoa ja luotu keskusteluun mahdollisuuksia esimerkiksi
verkossa
→ nuorille suunnatut auttamisen muodot ovat kehittyneet ja nuorten tavoittaminen
avun piiriin on parantunut
→ yhteistyö nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa on lisääntynyt
Haavoittavissa elämäntilanteissa elävien vauvojen, lasten ja nuorten tarpeet on otettu
huomioon eri strategioissa ja niiden toimeenpanossa.
→ haavoittavissa tilanteissa olevien tarpeet näkyvät lapsistrategian tavoitteissa ja
toimeenpanossa
→ lasten ja nuorten tarpeet näkyvät Istanbulin sopimuksen toimeenpanossa
3) Liiton osaaminen, kansalaistoiminta ja palvelut ovat voimavara uudistuvassa sosiaalija terveydenhuollossa
Apua tarvitsevat ihmiset ja yhteistyökumppanit tuntevat liiton osaamisen, tarjoaman
tuen ja käyttävät niitä aikaisempaa enemmän.
→ toteutetaan tunnettuus- ja mainetutkimus
→ palveluiden ja tuen käyttö on lisääntynyt
Auttamisen tavat uudistuvat hyödyntäen etsivän työn keinoja ja digitaalisia
mahdollisuuksia.
→ chattien aukioloajat ovat lisääntyneet ja niiden käyttö on laajentunut
→ uusia etsivän työn ja digitaalisen tuen muotoja on kehitetty
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Liitto on vahva toimija tuen ja palvelujen tarjoajana, yhteistyökumppanina alueilla ja
osaamisemme on mukana alueellisissa osaamiskeskittymissä
→ yhdistysten tarjoama tuki ja palvelut näkyvät kuntien tai alueiden palvelustrategioissa ja
käytännön toiminnassa yhteistyökumppanuuksina
→ yhdistykset ovat jalkautuneet toiminta-alueellaan toimiviin perhekeskuksiin vauva-,
väkivalta- ja eroauttamisen osaamisella
→ liitto on kehittämiskumppanina sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä osaamis- ja
tukikeskuksissa (OT-keskuksissa)
→ Yhdistykset ja keskusjärjestö on edustettuna useimmissa alan käytäntöihin liittyvissä
selvityksissä ja kehittämisessä

Liiton toiminnan, sen kehittämisen ja tuen muotojen rahoitus on turvattu ja liitto menestyy
laadukkaiden palvelujen tuottajana
→ monirahoitteisten (avustusten ja kuntien rahoituksen varassa olevien) tuen muotojen
avustukset on turvattu
→ riippuvuus yhdestä rahoittajasta on pienentynyt, on löytynyt uusia rahoituskanavia ja
varainhankintaa on kehitetty ja systematisoitu
→ joka vuosi keskusjärjestöön saadaan vähintään yksi uusi yhteistyössä yhdistysten kanssa
toteutettava toimintaa uudistava kehittämishanke

4) Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävät ratkaisut näkyvät toiminnassamme
Liitossa on tehty kestävän kehityksen sitoumuksia ja vähennetty ympäristön kuormitusta
→ liiton kannalta keskeiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tunnetaan ja niitä hyödynnetään
kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa
→ keskusjärjestö ja vähintään puolet jäsenyhdistyksistä on tehnyt kestävän kehityksen
sitoumuksen, jossa on määritelty keinot toteuttaa sosiaalisesti kestävää kehitystä ja vähentää
ympäristön kuormitusta
→ keskusjärjestö mittaa oman hiilijalanjälkensä ja pienentää sitä strategiakaudella

Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja saavutettavuus näkyvät toiminnassa kautta linjan.
→ monikulttuurisuuteen liittyvä osaaminen ja työmenetelmät ovat vahvistuneet kaikissa
toimintamuodoissa
→ tuotetuissa aineistoissa on huomioitu yhdenvertaisuus, moninaisuus ja monikulttuurisuus
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