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Turvallisesti perheessä  

Vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus jäsenyhdistyksille ja muiden 

tahojen turvakotien työntekijöille 

 

 

Koulutuksen ajankohta ja paikka 

• 11/2017 – 4/2019 

• Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo 

 

Koulutuksen kohderyhmä 

• jäsenyhdistyksissä vauva- tai väkivaltatyön asiakastyötä te-

kevät henkilöt 

• ne, joilla ei ole vielä täydennyskoulutusta 

• ne, joille koulutukseen osallistuminen on erityisen merki-

tyksellistä yhdistyksen / muun tahon ja oman ammatillisen 

osaamisen kannalta 

 

Koulutuksen päätavoitteet 

Työntekijä 

1. ymmärtää ja syventää näkemystä omasta työstään, toimin-

taympäristön muutoksista, työtä ohjaavasta lainsäädännöstä 

ja työn järjestöerityisistä piirteistä  

2. ymmärtää työtä ohjaavien teorioiden vaikutukset käytännön 

työn tekemiseen 

3. osaa soveltaa ja käyttää erilaisia vauva- ja väkivaltatyön 

työmenetelmiä moninaisten asiakasryhmien kanssa 

4. osaa jäsentää turvallisuutta ja turvattomuutta luovat tekijät 

asiakasperheissä ja omassa työssä sekä analysoida niiden 

välisiä suhteita 
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Koulutuksen rakenne 

Koulutus alkaa 8.11.2017 aloitusseminaarilla ja jatkuu Vauvafoorumilla  

9.-10.11. Koulutus on ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta aina kaksipäi-

väinen. Koulutuksessa yhdistyy sekä vauva- että väkivaltatyön sisällöt niin, 

että päivän teemasta on aina yhteinen alustus/luento kaikille osallistujille ja 

sen jälkeen jakaannutaan pienryhmiin (vauvatyö ja väkivaltatyö) jatkotyös-

tämään käsiteltyä aihetta. Koulutuspäiviä on yhteensä 17. Koulutus sisältää 

välitehtäviä sekä lopputyön.  

 

Sisällöt 

Koulutuksen sisältöjen keskiössä on vauva/lapsi.  

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: 

• sukupuolen merkitys vanhemmuuteen ja väkivallan ilmiöi-

hin  

• asiakkaiden moninaisuus (mm. romaniperheet, uskonnolli-

set ryhmät, maahanmuuttajat, sateenkaariperheet) 

• lapsiperheköyhyys 

• omaa työtä ohjaavat käyttöteoriat 

• trauma (mm. vakauttaminen, stressin säätely, sijaistrauma-

tisoituminen) 

• kaltoinkohtelu ja väkivallan eri muodot 

• mentalisaatio ja kannustava kasvatus 

• kiintymyssuhde 

• parisuhde, ero, vaino, päihde- ja mielenterveysongelmat 

• odotusajan työskentely  

• järjestöerityisyys (mm. asiakkaiden osallisuus, vertaistuki 

ja vapaaehtoistoiminta) 

 

Osallistuminen edellyttää 

• alkukartoituksen vastaamista (tavoitteena on selvittää osal-

listujien koulutustarve ja tämänhetkinen osaamisen taso)  

• läsnäoloa koulutuspäivissä 

• saadun tiedon ja osaamisen siirtämistä oman työyhteisön 

käyttöön (esim. opintopiiri) 
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• välitehtävien tekemistä jokaiseen koulutuskertaan (perusta-

son tai syventävän tason tehtävä oman ja työyhteisön valin-

nan mukaan) 

• lopputyön palauttamista 

 

Koulutuksen hinta 

Koulutuksen hinta sisältää lähiopetuspäivät (17 pvää) Sopukassa olevan 

majoituksen ja täyshoidon sekä Vauva- ja Väkivaltafoorumiin osallistumi-

sen. Hinta jakautuu seuraavasti eri vuosille: 

 

a) jäsenyhteisöjen STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville: 

 

2017  300€ 

2018  1200€ 

2019  500€  

 

b) jäsenyhteisöjen muussa kuin STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskente-

leville: 

 

2017  400€ 

2018  1300€ 

2019  600€  

 

c) muiden tahojen työntekijöille: 

 

2017  600€ 

2018  1700€ 

2019  800€  

 

Koulutukseen ilmoittautumalla ja hyväksytyksi tulemisella työnantaja si-

toutuu kattamaan koko koulutuksen kulut riippumatta siitä , osallistuuko 

työntekijä koulutuksen kaikille jaksoille. 
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Alustavat koulutuspäivät 

2017 (8.-10.11) 

2018 (23.-24.1, 13.-14.3, 22.-23.5, 28.-29.8 ja 6.-7.11) 

2019 (5.-6.2 ja 9.-10.4) 

 

Koulutukseen hakeminen 

Koulutukseen haetaan Ensi- ja turvakotien liiton nettisivujen kautta 31.8. 

mennessä. Hakemisen yhteydessä kerrotaan perustelut, joissa tarkennetaan, 

kuinka oma ammatillinen osaaminen syventyisi koulutuksen avulla ja miksi 

juuri oma yhdistys tai työnantaja tarvitsisi tätä koulutusta. Koulutuspaik-

koja on yhteensä 50, joista 20 paikkaa vauvatyötä tekeville, 20 paikkaa vä-

kivaltatyötä tekeville ja 10 paikkaa muille kuin jäsenyhteisöjen edustajille. 

Jos koulutukseen halukkaita on enemmän kuin vapaita paikkoja, niin va-

linta tehdään edellisten perustelujen pohjalta sekä koulutuksen kohderyh-

män kriteerit huomioiden.  

 

 

 


