
1. Mistä asioista huomaat, että 
sinun lapsellasi on / lapsellesi tulee 
turvallinen olo?

2. Ketkä mielestäsi kuuluvat lapsesi 
turvallisiin läheisiin?

3. Jokaisella meistä on monia hyviä 
ominaisuuksia. Mitkä sinun mieles-
täsi ovat lapsesi sellaiset luonteen-
piirteet, joista hän hyötyy erilaisissa 
tilanteissa?  

4. Joskus lapset kokevat jotkut tilan-
teet pelottaviksi. Mitkä tilanteet 
sinun mielestäsi pelottavat lastasi? 

5. Jokaisessa perheessä on joskus 
riitoja. Miten sinun mielestäsi lapsesi 
reagoi siihen, kun teillä riidellään ja 
sovitaan?

Vauvan & taaperon 
turvallisuus puheeksi

6. Mitä lapsesi tekee silloin, kun häntä 
pelottaa tai hänestä tuntuu pahalta? 

7. Miten toimit, kun lapsesi ei voi hyvin, 
esim. pelkää, voi huonosti, kokee 
turvattomuutta?

8. Toisinaan arki on haastavaa. Minkä-
laista apua silloin tarvitset, että sinä 
ja lapsesi voisitte paremmin? Onko 
sinulla joku, jolta voit saada apua/
tukea hankalissa tilanteissa?

9. Milloin sinä ja lapsesi yhdessä voitte 
hyvin ja mistä saatte iloa?

10. Olet lapsellesi hänen vanhempa-
naan tärkein koko maailmassa. 
Mitä voit tehdä nyt, että hänen 
turvallinen elämänsä toteutuisi?



Ohjeet työntekijälle
Turva10 puheeksioton väline vauva- ja 
taaperoikäisten vanhempien kanssa

Turva10 on puheeksioton väline, jonka 
avulla voi tehdä näkyväksi turvallista ja 
turvatonta huolenpitoa ja hoivaa. Turval-
linen elinympäristö ja hoiva takaavat lap-
selle hyvän kasvun edellytykset. Vauvan 
& taaperon Turva10 sopii 0–3-vuotiaiden 
lasten turvallisuuden puheeksiottoon. 
Se ei ole kaltoinkohtelun ja väkivallan 
arvioin tiseula.
 

Ohjeet  
Turva10 on tarkoitus käydä keskustel-
len läpi kaikkien perheiden kanssa ei-
kä käyttö edellytä aiemmin herännyttä 
huolta perheestä. Keskustelu rohkaisee 
vanhempaa tarkastelemaan asioita lap-
sen näkökulmasta. Samalla se vahvistaa 
vanhemman kykyä asettua lapsen ase-
maan. Vauvat eivät osaa kertoa sanoin 
turvattomuudestaan, mutta ilmentävät 

kokemuksia kehollaan, ilmeillään ja 
eleillään.

Keskustelun tukena on hyvä hyödyntää 
Vauvan turvakorttia tai Kannustavan 
kasvatuksen nelikenttää. Niistä saa 
konkreettisia näkökulmia siihen, mi-
kä on lapselle turvallista ja turvatonta 
huolenpitoa.  

Turva10 voi herättää vanhemmissa tun-
teita, ajatuksia ja muistoja oman lap-
suuden tai parisuhteen turvallisuudes-
ta tai turvattomuudesta. Varmistathan, 
että perheellä on tarvittaessa mahdolli-
suus jatkaa keskustelua turvallisuudes-
ta. Jos sinulla herää huoli, keskustele 
vanhemman kanssa huolen eteenpäin 
viemisestä. Älä käytä Turva10:ä, jos lap-
sella on meneillään oikeuspsykologinen 
tutkinta.

+ Tue toimijuutta.
+ Vahvista lapsen 

minäkuvaa.
+ Varmista turvallisuus.

– Turva10 ei ole 
arviointiväline.

– Kaikkea ei tarvitse käydä 
läpi, yksikin kysymys voi 
herättää keskustelun.


