
Tampereen ensi-ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu yhdistys. Yhdistyksellä on kynnyksettömiä 

avopalveluita, matalan kynnyksen palveluita ja laitospalveluita niin lapsiperheille kuin ikäihmisille. Yhdistys 

on kansalaisjärjestö, joten toiminnassa ovat mukana vapaaehtoiset. Yhdistyksen missio on olla turvallinen 

rinnallakulkija. 

Tampereen Ensikoti on kolmipaikkainen laitospalveluyksikkö. Ensikotityöhön kuuluu vauvan ikätasoisen 

kehityksen turvaaminen, vanhemmuuden laaja-alainen tukeminen sekä vauvan ja vanhempien välisen 

vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään vauvan näkyväksi 

tekemiseen, tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Ensikodin toiminta-ajatus perustuu 

yhteisökuntoutukseen ja arkea rytmittävät erilaiset ryhmätoiminnat. Vauvaperheiden ensikodissa saama 

tuki on yksilöllistä ja perustuu perheen ja yhteistyöverkoston kanssa laadittuun suunnitelmaan. 

Perheenjäsenille nimetään omaohjaajat, jotka toimivat perheen lähityöntekijöinä. Perhe- ja parityöskentely 

vanhempien kanssa on myös tärkeä osa ensikotijaksoa.   

Tampereen Ensikodissa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu neljää eri koulutustaustalla 

toimivaa ohjaajaa ja tiimin lähiesimiehenä työskentelevä vastaava sosiaalityöntekijä. Ensikodilla on 

yhteinen yötyöntekijä Mutkakadun turvakodin kanssa. Ohjaajana vastaat osaltasi suunnitelmallisesta  

vuorovaikutustyöstä, asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta, asiakkaiden tilanteiden kartoituksesta, 

yhteistyöstä palveluverkoston kanssa, viikoittaisesta ryhmätoiminnasta ja yhteisötyöskentelystä.  

Haemme ohjaajaa määräaikaiseen työsopimukseen 10.8.2020–24.1.2021, jossa työaika on 88 % 

normaalista työajasta. Mahdolliset sijaistarpeet voivat kasvattaa työprosenttia 100 prosenttiin. 88% 

ylittävästä työajasta sovitaan aina työntekijän kanssa erikseen.  

Ohjaajalta edellytämme ammattikorkeakoulutasoista sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta. 

Huomioimme haussa myös loppuvaiheen opiskelijat. Arvostamme työkokemusta lastensuojelusta ja 

lapsiperheiden parissa työskentelystä sekä traumaviitekehyksen tuntemuksesta. Menestyksekäs 

työtehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tiimi- että asiakastyössä.  Toivomme 

sinun suoriutuvan asiakastyöstä suomeksi ja englanniksi. Ohjaajat tekevät töitä aamu- väli- ja iltavuoroissa. 

Työhön sisältyy myös viikonlopputyötä.  

Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään 

tartuntalain 1227/2016 48§ edellyttämää rokotussuojaa sekä hygieniapassia, jonka voit suorittaa 

työsuhteen alussa.  

Hakuprosessi: Lähetä hakemuksesi osoitteeseen: tiia.maenpaa@tetuko.fi. Haku päättyy 12.7.2020, 

Haastattelijat kutsutaan haastatteluun viikon 29 aikana.  haastattelut pidetään tiistaina 21.7.2020 ja päätös 

sijaisuudesta tehdään viikon 30 aikana.   

Lisätietoja työpaikasta voi kysyä puhelimitse tai sähköpostitse johtavalta sosiaalityöntekijältä Milka 

Suuniittu-Sakarilta 3.7.2020 asti puhelimitse p. 0503245965 tai sähköpostitse milka.suuniittu-

sakari@tetuko.fi. Tämän jälkeen voit olla yhteydessä turvakodin vastaavaan sosiaalityöntekijään Elina 

Liikaseen p. 0509135330 tai elina.liikanen@tetuko.fi.  

Palkka: Yksityisen sosiaalipalvelualan TES, palkkaluokka G23 valmistuneet ja G22D opiskelijat 
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