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Digitaalisten välineiden kehittäminen lapsen turvaksi (2018-2019) -hanke

Tavoitteet 

• Lisätä digitaalisin keinoin arjen turvallisuutta niiden lasten elämässä, joiden perhe on 

eroamassa tai eronnut tai joiden perheessä on kaltoinkohtelua ja väkivaltaa.

• Lisätä turvallisuuden puheeksiottoa lasten kanssa antamalla aikuisille välineitä auttaa lasta 

tilanteissa, joissa puheeksioton seurauksena lapsi kertoo kaltoinkohtelun tai väkivallan 

uhasta.

• Rahoittaja Tradeka
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Mitä tehdään?

Kaksi mobiilisovellusta

• Kaksi kotia: 

• Yhdistää eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan. Sovelluksesta löytyy kaikki tarpeelliset 

elementit vanhempien toimivan yhteistyön edistämiseen ja lapsen asioiden hoitamiseen. 

Sovellus tukee lapsen ja vanhempien yhteistä keskustelua ja arjen hallintaa sekä tarjoaa 

tietoa ja tukea vanhemmille ja lapsille.

• Taskuturva
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Taskuturva -sovellus

Kenelle ja Miksi?

• 7-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka ovat kohdanneet 

perheessään väkivaltaa tai elävät väkivallan keskellä.

• Tavoitteena lisätä lapsen turvallisuutta, antaa tietoa ja 

toimia lapsen ja työntekijän tapaamisten välissä kannattelevasti

• Tietoa, läsnäoloa ja turvallisuutta
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Taskuturva -sovellus

Miten?

• Soveltuu otettavaksi käyttöön esim. Turva10 jälkeen:

• Turva10 on puheeksioton väline, jonka avulla voi tehdä näkyväksi turvallista ja turvatonta huolenpitoa 

ja hoivaa.

• Taskuturva otetaan käyttöön yhdessä työntekijän kanssa:

• Turvakodin aikana: Turvakodissa oleva lapsi saa tukea tapaamisten välissä. 

• Turvakodista väkivaltatyön avopalveluihin tai muihin palveluihin: Turvakodista lähtevä lapsi saa 

tukea odotellessaan palveluun pääsyä. 

• Väkivaltatyön avopalveluiden aikana: Avopalveluissa asiakkaana oleva lapsi saa tukea tapaamisten 

välissä.

• Muut palvelut: Asiakkaana oleva lapsi saa tukea tapaamisten välillä tai siirtyessä palvelusta toiseen. 

• Muut käyttäjät: Sovellus ladataan käyttöön sovelluskaupasta ilman asiakassuhdetta.
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Sovelluksen sisältö

Chat

• Lapsi voi sovelluksen kautta olla yhteydessä Nettiturvakodin 

Apua väkivaltaan -chattiin sen aukioloaikojen puitteissa.

• Chattiin pääsee suoraan sovelluksesta. 

• Lisäksi lapsi voi käydä lyhyttä jutustelua Fiilishahmo Kamun 

kanssa chatin ollessa suljettuna. 
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Sovelluksen sisältö

Kalenteri ja Tietoa

Kalenteri:

• Kalenteriin tallentuu lapsen päivän tunnelmat, 

tehdyt testit ja tehtävät sekä tapaamiset työntekijän 

kanssa. Kalenterin näkymä kirjaa ylös polkua, jota 

lapsi kulkee prosessin aikana. 

Tietoa:

• Sovelluksesta löytyy tietoa väkivaltailmiöstä, sen eri muodoista ja 

selviytymisestä. Lapsi voi tutustua tietosivuihin itsenäisesti, vanhemman 

kanssa tai yhdessä työntekijän kanssa yhteisillä tapaamisilla. 
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Taskuturva sovellus

Sovelluksen sisältö

Testit ja tehtävät:

• Sovelluksesta löytyy testejä ja tehtäviä, jotka tukevat lasta 

hänen selviytymisprosessissa ja tuovat lapselle turvaa. Testien ja tehtävien tuloksia voidaan 

katsoa yhdessä työntekijän kanssa ja niihin voidaan palata yhteisissä tapaamisissa.

Videot: 

• Sovelluksesta löytyy muutamia väkivallan selviytymistä tukevia videoita. Videoiden kautta 

mahdollistuu myös vertaistuki.

Vuorovaikutus:

• Sovelluksen Fiilishahmo Kamu kyselee lapselta päivittäin hänen tunteistaan ja mielialoistaan. 

Näitä tuntemuksia voidaan käydä läpi yhdessä työntekijän kanssa yhteisissä tapaamisissa. 
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Kurkataan Taskuturvaan 
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Aikataulu

• Sovellukset valmistuvat syksyllä 2019

• Tulossa koulutusta ja työntekijöille suunnatut ohjeet sovelluksen käyttöön

• Lisätietoja voi kysyä

• Mikko Aliranta (projektin koordinaatio) mikko.aliranta@etkl.fi

• Tuulia Kovanen (Taskuturva –sovellus) tuulia.kovanen@etkl.fi

• Johanna Vaitomaa (Kaksi kotia –sovellus) johanna.vaitomaa@etkl.fi

10 23.8.2019

mailto:mikko.aliranta@etkl.fi
mailto:tuulia.kovanen@etkl.fi
mailto:johanna.vaitomaa@etkl.fi

