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Miksi turvallisuus on 
tärkeää vauvan ja 
vanhemman 
näkökulmasta?



Turvallisuus kuuluu jokaiselle

• Jokaisella on perustuslain mukainen oikeus fyysiseen ja psyykkiseen 
koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen (7 §:n 1.mom).

• Jokaisella on oikeus olla turvassa omassa kodissaan ja 
läheisissä ihmissuhteissaan. Turvallisessa perheessä tai lähisuhteessa arvostetaan ja 
huomioidaan kaikki sen jäsenet ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

• Turvallisessa parisuhteessa ja perheessä päätetään isoista asioista yhdessä ja 
kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi, eriäviä mielipiteitä voi ilmaista - myös 
riitatilanteessa turvallisuuden kokemus säilyy.

• Lainsäädäntö antaa turvaa ja suojaa sekä väkivaltaa ennalta ehkäisevässä 
tarkoituksessa että silloin kun väkivaltaa on tapahtunut.

• Erilaiset kansainväliset sopimukset edellyttävät valtioilta aktiivisia toimia väkivaltaa 
vastaan. Useissa asiakirjoissa korostetaan, että väkivaltaa ei tule 
hyväksyä kulttuurista, uskonnosta tai perinteisiin liittyvistä syistä.

• Lisäksi tarvitaan viranomaisten, kansalaisjärjestötoimijoiden ja kanssaihmisten oma-
aloitteisuutta, valppautta ja rohkeutta havaita väkivalta ja puuttua siihen.



Vauvan turvallisuus

• Turvallinen hoiva ja ympäristö

• Henkinen hyvinvointi

• Fyysinen hyvinvointi

• Seksuaalinen koskemattomuus

Lähde: Vauvan turvakortti

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vauvan_turvaympyra_2018


Mitä turvallisuus merkitsee 
vauvalle ja vanhemmalle?

Vaihda ajatuksia vierustoverin kanssa 5 
minuutin ajan. Valmistautukaa 
nostamaan yksi asia yhteiseen 
keskusteluun.



Etunimi Sukunimi

Lapsen hyvinvoinnin malli
(Fattore, Mason & Watson 2009)
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Taloudelliset resurssit 
ja toimeentulo

Fyysinen
terveys

Vaikeuksien
käsittely

Vapaa-aika 
ja harrastukset

Fyysinen
ympäristö

Sosiaalinen 
ja moraalinen
toimijuus

Kuvan uudelleen piirros Tiina Muukkonen

Fattore, Mason & Waton (2009). When Children are Asked About Their 
Well-being: Towards a Framework for Guiding Policy

https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-008-9025-3


Turvallisuuden merkitys

Vauvalle
• Vauva voi kasvaa ja kehittyä.

• vuorovaikutustaidot, kieli ja 
motoriikka, itsesäätelyn 

• Vauva uskaltaa ilmaista tarpeensa ja 
ottaa kontaktia.

• Mahdollistaa turvallisen 
kiintymyssuhteen muodostumisen. 

• Turvallisella lapsuudella on pitkälle 
ulottuvat positiiviset vaikutukset.

Vanhemmalle
• Raskausaika palauttaa mieleen ja 

kehoon vanhemman omat 
hoivakokemukset. => Hyvän 
ylisukupolvinen siirtymä. 

• Mahdollistaa lapsen tuloon 
valmistautumisen.

• Vanhempi kykenee vastaamaan 
vauvan tarpeisiin, huolehtimaan 
vauvan turvallisuudesta ja tukemaan 
vauvan kasvua ja kehitystä.

• Avun pyytäminen tukiverkostolta on 
helpompaa.



Lapsen kaltoinkohtelun tutkimuksista tehty katsaus (Norman, 

Byambaa, De, Butchart, Scott & Vos 2012) kertoo, että lapsuuden 

aikainen turvallinen suhde vanhempaan suojaa terveyttä ja 

hyvinvointia myöhemmässäkin elämän vaiheessa.

Turvallinen suhde voi syntyä vain vuorovaikutuksessa, joka ei ole 

uhkaava. Useat tutkimukset osoittavat, että lapsia 

kaltoinkohtelevissa perheissä vanhempien ja lasten välinen 

myönteinen vuorovaikutus on vähäisempää verrattuna perheisiin, 

joissa lasten kaltoinkohtelua ei esiinny (Miller-Perrin & Perrin 2013). 



Vauvaa odottavan vanhemman omat traumakokemukset 
voivat heijastua vanhemmuuteen

• Vanhempi voi kokea odotusaikana epämiellyttäviä tunteita ( esim. vihaa, 
pelkoa, ahdistusta).

• Vanhempi voi kohdistaa väkivaltaa vatsassa olevaan vauvaan.

• Odottava äiti ei huolehdi itsestään; ei hoida sairauksiaan, käyttää päihteitä, 
on seksuaalisesti rajaton tai on väkivaltaisessa suhteessa. Tämä on vauvan 
kaltoinkohtelua.

• Odottava äiti voi olla korostuneen huolissaan omasta ja vauvan terveydestä, 
stressi sekä jatkuva voinnin ja ympäristön tarkkailu alentavat toimintakykyä 
ja äidin voi olla vaikeaa kokea positiivisia tunteita.

• Odottava äiti ei tunnista olevansa raskaana; äiti ei tunnista kehossaan 
tapahtuvia muutoksia. Vanhemmat tai muut läheiset voivat myös kieltää 
raskauden. 



Perheväkivallan vaikutus 
lapsiin ja vanhemmuuteen

• Parisuhdeväkivallan aiheuttama pelko, stressi ja masennus voivat                          
heikentää vuorovaikutusta lasten kanssa ja jaksamista vanhempana.

• Altistuminen väkivallalle on lapsille yhtä haitallista kuin suoraan väkivallan kohteena 
oleminen.

• Äitiin kohdistuva parisuhdeväkivalta lisää äidin riskiä pahoinpidellä lapsia.

• Parisuhteessa väkivaltaisesti käyttäytyvät äidit syyllistyvät helpommin myös lasten 
pahoinpitelyyn.

• Miesten tekemä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja parisuhdeväkivalta ovat tilastollisesti 
yhteydessä toisiinsa.

• Lapsuusajan traumaattisilla kokemuksilla on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen – kenties 
koko loppuelämään. How childhood trauma affects health across a lifetime | Nadine Burke Harris - YouTube

• Väkivallan ylisukupolviset vaikutukset. Adverse Childhood Experiences (ACEs) – YouTube

• Kaikki lapset eivät reagoi samalla tavalla ja suojaavat tekijät voivat vähentää väkivallan 
kielteisiä vaikutuksia.

https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=XHgLYI9KZ-A


Henkinen laiminlyönti vaikuttaa lapsen ja vanhemman 
väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen

• Vanhemman suhtautuminen ja asenne lapseen on kielteinen, 
vihamielinen tai torjuva.

• Vanhempi on välinpitämätön lapsen emotionaalisen kasvun tarpeita 
kohtaan.

• Vanhempi ei ole tunnetasolla lapsen saatavilla tai ei vastaa lapsen 
tunteisiin sensitiivisesti.

• Vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä on lapsen ikään nähden 
epäsopivaa.

• Vanhempi ei pysty tunnistamaan lapsen yksilöllisyyttä ja rajoja.

• Vanhempi ei tue lapsen myönteisten sosiaalisten taitojen kehittymistä.



Uhkaavissa tilanteissa

1. Ensisijassa ihminen pyrkii selviämään haastavista tilanteista 
loogiseen ajatteluun nojautuen, toisiin liittyen, toisilta tukea 
hakien ja siihen turvautuen (sosiaalisen liittymisen järjestelmä) 

Jos tämä ei ole mahdollista tai ei tarjoa turvaa:

2. Ihminen valmistautuu uhkaan taistelemalla (viha) tai 
pakenemalla (pelko) 

Jos tämä(kään) ei onnistu: 

3. Ihminen saattaa jähmettyä tai lamaantua (kyvytön liikkumaan)

Puolustusmekanismit suojelevat lisäkärsimyksiltä, mekanismi 
tapahtuu tahdosta riippumattoman hermoston eli autonomisen 
hermoston ohjaamana automaattisesti.

Stephen Porges polyvagaaliteoria

Still Face Experiment

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Väkivalta ja päihteet 
uhkaavat turvallisuutta



Henkinen väkivalta

• Pelottelua

• Uhkailua

• Kiristämistä

• Haukkumista

• Kontrollointia

• Eristämistä

Fyysinen väkivalta

• Kuristamista

• Lyömistä

• Potkimista

• Retuuttamista

• Nipistämistä

• Tönimistä

• Vaatteista tai hiuksista 
repimistä

• Tavaroilla heittämistä

Seksuaaliväkivalta

• Painostamista tai 
pakottamista 
seksuaalisiin tekoihin 
vasten tahtoa

• Seksuaalisille 
materiaaleille 
altistamista vasten 
tahtoa

• Intiimien 
kuvien/videoiden 
jakamista ilman lupaa

• Kuvaamista ilman 
suostumusta tai salaa

• Kieltäytyminen 
ehkäisystä tai ehkäisyn 
pois jättäminen ilman 
yhteistä sopimusta

• Raiskaus

• Grooming

Muut väkivallan muodot

• Taloudellinen väkivalta

• Uskonnollinen väkivalta

• Kunniaan liittyvä 
väkivalta

• Laiminlyönti

• Eron jälkeinen vaino

• Digitaalinen väkivalta 
(ahdistavaa 
kommentointia, 
seuraamista tai 
kontrollointia esim. 
sosiaalisen median 
kanavissa)



Etunimi Sukunimi

Lähisuhdeväkivalta raskausaikana
• Raskaus ei suojele odottajaa väkivallalta – päin vastoin.

• Tutkimusten mukaan raskausaika on riskiaikaa 
parisuhdeväkivallan alkamiselle

• Erityisesti jos raskaus ei ole suunniteltu, riski väkivallan 
alkamiseen. 

• Raskaudenaikaisen väkivallan kohteena ovat sekä odottaja että 
sikiö 

• Odottajaan kohdistuva lähisuhdeväkivalta vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti terveyteen ja hyvinvointiin

• Seuraukset voivat olla todella vakavia: istukan repeäminen, 
lapsen vammautuminen tai kuolema, ennenaikainen synnytys 

• Muut erilaiset äidille koituvat fyysiset ja psyykkiset vammat







Etunimi Sukunimi

Kaltoinkohtelu on väkivaltaa - tekemistä ja 
tekemättä jättämistä

• Väkivaltaa, joka kohdistuu perheenjäseniin tai läheisiin

• Väkivallan käyttäjiä voivat olla molemmat vanhemmat

• Fyysistä, psyykkistä, seksuaalista, laiminlyöntiä 

• Tekemättä jättämistä, esim. hoivan puute

• Monimuotoista, sen eri muodot ovat samanaikaisia, esimerkiksi 
fyysiseen liittyy aina henkinen 

• Väkivallan uhkaa 

• Väkivallalle altistumista



Etunimi Sukunimi

Vauvoihin ja pieniin lapsiin kohdistuva fyysinen 
väkivalta

• Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä vähemmällä 
voimankäytöllä on mahdollista aiheuttaa vakavia ja pysyviä 
vammoja

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää jos vamma on vauva-
ikäisellä lapsella, joka ei vielä liiku. Pienimmät vauvat eivät 
pysty aiheuttamaan itselleen lieviäkään vammoja 

• Vauvan ravistelu on esimerkki tilanteesta, jossa 
lyhytkestoinenkin väkivalta voi olla kohtalokasta

(E. Nikkola & J. Korkman 2017)



Taapero- ja leikki-ikäisen kaltoinkohtelu

Suurin osa leikki-ikäisten vammoista syntyy vanhemman käyttäessä 
tarpeetonta voimaa lasta pakottaessaan; sijoiltaan mennyt käsi 
karkkihyllyltä pois nykäistäessä, murtunut raaja vastustelevaa lasta 
pukiessa.
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Nämä vanhemmat eivät yleensä ajatelleet olevansa väkivaltaisia.                                                            
(Rantala 2014)

Suomessa vammautuu n. 300 lasta vuosittain kaltoinkohtelun seurauksena.



Etunimi Sukunimi

Lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta tilastoissa v.2020

• Poliisin tietoon tullut perhe- ja lähisuhdeväkivalta väheni hieman 
koronavuonna. 

• Eri lähisuhteissa ja ikäryhmissä kehityksen suunta oli erilainen. 5–9-
vuotiaisiin lapsiin kohdistunut perheväkivalta väheni eniten, noin 
viidenneksellä. 

• Alle 5-vuotiaisiin kohdistuneista teoista tehtiin ilmoituksia 15 
prosenttia vähemmän 

• Avo- ja aviopuolisoiden kohdalla ilmoitusten määrä lisääntyi jonkin 
verran huhtikuun 2020 jälkeen. Vuositasolla muutokset ovat 
näkyvämpiä. Aviopuolisoiden kohdistamasta väkivallasta tehdyt 
ilmoitukset ovat olleet kasvussa parin vuoden ajan

• Korona-ajan kokonaisvaikutukset selviävät vasta viiveellä.



Etunimi Sukunimi

Lapsiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta tilastoissa

TAULUKKO 1. VANHEMPIEN LAPSIINSA KOHDISTAMA VÄKIVALTA UHRIN IKÄRYHMÄN MUKAAN

2019 2020 Ero muutos %

Yhteensä 2576 2209 -367 -14,2

0–17 2355 2000 -355 -15,1

0–4 528 476 -52 -9,8

5–9 990 780 -210 -21,2

10–14 608 524 -84 -13,8

15–17 229 220 -9 -3,9

Lähde: Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto



Etunimi Sukunimi

Ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys

• Suurin osa suomalaisista ei hyväksy lapsen ruumiillista kurittamista.

• ”Lapsen ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä 
kasvatuskeino.” Väittämän kanssa täysin tai melko eri mieltä oli 78 prosenttia 
vastaajista. Täysin eri mieltä olevien osuus on laskenut 64-65% → 59%.

• Samaa mieltä oli vain 14 prosenttia.

• Miehet suhtautuvat naisia hyväksyvämmin ruumiillisen kurittamiseen.

• Jäähypenkki, lapselle huutaminen ja lapsen tukistaminen tai luunapin antaminen 
ovat hyväksyttävämpiä kuin ruumiillisella kurituksella uhkaaminen tai lievän tai 
kohtuullisen väkivallan käyttö.

• Vanhemman omat kaltoinkohtelun kokemukset lapsuudessa vaikuttavat 
asenteisiin ja kuritusväkivallan käyttöön.

(Kovemmin käsin, LSKL 2021)



Etunimi Sukunimi

Kaltoinkohtelua kokenut vauva
voi oireilla monin tavoin 

• Ei mukaudu syliin; vauva voi olla sylissä jännittynyt, veltto, 
säpsähtelevä.  

• Ei tee aloitetta, välttelee katsetta, vauvaa ei saa kontaktiin.  

• Ei jokeltele, on iloton ja ilmeetön. 

• Ei ilmaise tarpeitaan ja esimerkiksi tyytyy epämukavaan asentoon 
tai olosuhteisiin. Vauva voi myös nukkua poikkeuksellisen paljon. 

• Voi ”sammuttaa” itsensä nukahtamalla yllättäen jos yhdessäolon 
tilanteet ovat vauvalle liian vaikeita. 

• Voi ahmia tai vältellä syömistä ja tyytyä olemaan ravinnotta liian 
pitkiä aikoja

• Yksittäinen oire ei välttämättä ole merkki kaltoinkohtelusta



Kaltoinkohtelun seuraukset lapselle

Kaikki kaltoinkohtelun muodot ovat suuri riski 
lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille, jopa hengelle

Estää normaalin fyysisen, henkisen ja sosiaalisen 
kehityksen

Heikentää oppimista, vaikuttaa käyttäytymiseen

Luo tapahtumien sarjan, joka johtaa stressiin ja 
aiheuttaa muutoksia esimerkiksi lapsen ja nuoren 
kehittyvässä hermo-,  verenkierto-, immuuni-ja
metabolisessa systeemissä

Viime aikoina alettu kiinnittää yhä enemmän 
huomiota lapsen laiminlyöntiin ja henkiseen 
kaltoinkohteluun



Kaltoinkohtelun vaikutus vanhemmuuteen

Lapsiaan kaltoinkohtelevista vanhemmista 80 % on kokenut väkivaltaa omassa lapsuudessaan 
(Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott & Vos 2012)

Suomalaisista vanhemmista 62 % kertoo kokeneensa fyysistä kuritusta lapsena.

Kovemmin käsin 2021

Jos vanhemmalla on omia lapsuuden aikaisia kokemuksia kaltoinkohtelusta ja laiminlyönnistä, hänen voi olla 
vaikea vastaanottaa lapsen kielteisiä tunteita, kuten ahdistusta, ja sen seurauksena vanhemman omat 
kielteiset tunteet saattavat päästä hallitsemaan eikä hän pysty olemaan saatavilla lapselleen.

(Jarvis & Polderman 2013) 

https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kovemmin-kasin-Suomalaisten-kasvatusasenteet-ja-kuritusvakivallan-kaytto-2021.pdf


➢ Kuritusväkivaltaa käyttäneet vanhemmat kertovat muita vanhempia useammin kärsivänsä 
ahdistuksesta, masennuksesta, vihan tunteita ja päihderiippuvuudesta (Milner & Chilamkurti
1991)

➢ Näillä vanhemmilla on yleensä vähemmän vuorovaikutusta ja erityisesti myönteistä 
vuorovaikutusta lastensa kanssa ja osoittavat enemmän assertiivista käyttäytymistä (Caffin
ym. 2004, Wilson ym. 2008)

➢ Omasta ahdistuksesta ja empatian puutteesta johtuen he ovat todennäköisesti tylyjä 
lapsilleen (de Paul ym. 2008)

➢ Vanhemmilla on todettu olevan keskimääräistä heikommat tiedot lasten kehityksestä ja 
tavassa kasvattaa on epäjohdonmukaisuutta, aggressiivisuutta ja negatiivissuutta (Whipple & 
Webster-Stratton 1991)

➢ Vanhemmilla on epärealistisia odotuksia lastensa suhteen ja heillä on taipumus reagoida 
herkemmin lastensa ei-toivottuun käytökseen, he tulkitsevat helpommin lastensa 
käytöksen tahalliseksi ja heillä on kielteisempi yleiskäsitys lapsistaan       (Azar 1997; Milner
2000, 2003)

Lapsiin kohdistuvan väkivallan takia hoitoon ohjattuja huoltajia 
yhdistävät tekijät



Päihteidenkäyttö on 
väkivaltaa sikiötä ja 
vauvaa kohtaan

Päihteidenkäyttö vaikuttaa 
laaja-alaisesti vanhemman 
mahdollisuuksiin huolehtia 
vauvasta tai lapsesta, ja  
hänen tarpeistaan 
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Etunimi Sukunimi

Väkivalta ja päihteidenkäyttö

• Väestökyselyjen mukaan alkoholin käyttötiheys ja etenkin humalakäyttö 
yhteydessä väkivaltakokemusten yleisyyteen.

• Alkoholin viikoittainen tai useammin tapahtuva humalakäyttö kasvattaa 
väkivallan uhriksi joutumisen riskiä kolminkertaiseksi; naisten väkivallan 
kokemukset yleistyivät kaksinkertaisiksi

• Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, alttius alkoholin käyttöön, henkiset 
voimavarat ja tilannetekijät vaikuttavat siihen, lisääkö alkoholin 
humalakäyttö väkivalta-alttiutta.

• Runsas alkoholinkäyttö voi kärjistää parisuhteessa olevien välisiä riitoja ja 
voi lisätä esimerkiksi erimielisyyksiä rahan käytöstä, ajankäytöstä, 
myöhäisistä kotiintuloajoista, tai epäilyksiä toisen uskottomuudesta



Etunimi Sukunimi

Väkivalta ja päihteidenkäyttö

• Humala voi madaltaa kynnystä ja alentaa sosiaalista painetta käyttää 
väkivaltaa.

• Humalaa voidaan käyttää myös jälkikäteen oman vastuun kieltämiseksi

• Väkivallan kokijan voi olla helpompi ymmärtää väkivaltaisuus, jos 
kumppani on ollut päihtynyt

• Yhteinen päihteidenkäyttö voi olla este avun hakemiselle

• Väkivallan kokijan päihteidenkäyttö voi liittyä traumaattisista tilanteista 
selviytymiseen sekä posttraumaattisen stressinoireiden (PTSD) 
lievittämiseen

• Alkoholia käytetään näissä tilanteissa sekä oireiden itselääkintään että 
negatiivisista seurauksista ja ahdistuksesta selviytymiseen

(Piispa & Heiskanen 2009) 



Miten ottaa 
turvallisuus 
puheeksi 
varhaisessa 
vaiheessa?



Turvallisuudesta puhuminen on jokaisen perheitä
työssään kohtaavan ammattilaisen tehtävä

• Turvallisuudesta voi keskustella kaikkien 
vanhempien kanssa.

• Turvallisuuden tai turvattomuuden ja 
väkivallan kokemukset eivät välttämättä 
tule esille, ellei ammattilainen ota niitä
puheeksi.

• Turvallisuuden puheeksiotto on 
parhaimmillaan perheen hyvinvointia ja 
turvallisuutta tukevaa.



Turva10 – turvallisuuden 
puheeksioton tukena

• Vauvan & taaperon versio

• Kuvallinen versio leikki- ja kouluikäisille lapsille

• Nuorten versio (13-17-vuotiaat)

• Turva10 -kortit

• Ohjeet työntekijöille

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja arabia



Etunimi Sukunimi

Turva10 - kaikille perheiden 
kanssa työskenteleville
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
ammattilaisille

• julkisella puolella (mm neuvolan, päivähoidon, nuoriso-
ja perhetyön sekä koulun työntekijät)

• kolmannella sektorilla (järjestöjen ja yhdistysten työntekijät)



Etunimi Sukunimi

Otetaan Turva10:n avulla puheeksi

Turvallisuus

Lapsen kanssa puhutaan

hyvistä ja turvaa tuovista

asioista.

Turvattomuus

Kysytään lapselta 
turvattomuutta 
aiheuttavista asioista 
ja annetaan mahdollisuus 
kertoa kokemuksista

Mahdollinen väkivalta ja 
kaltoinkohtelu (henkinen 

ja fyysinen)

Jos lapsi kertoo 
väkivaltakokemuksistaan, 
keskustellaan niistä 
hänen kanssaan.



Etunimi Sukunimi

Turva10 pähkinänkuoressa

+ On puheeksioton väline
+ Tukee toimijuutta
+ Vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa
+ Varmistaa turvallisuutta

- Ei ole väkivallan arviointiväline
- Ei ole työntekijän huolen todentamisen väline
- Kaikkea ei tarvitse käydä läpi, yksikin kysymys voi herättää keskustelun
- Ei käytetä, jos lapsella on oikeuspsykologinen tutkinta käynnissä 
(esim. tutkinta seksuaalisesta hyväksikäytöstä)



Etunimi Sukunimi

Tausta-ajatus ja perusta

• Lapsen hyvinvoinnin malli (Fattore, Mason & Watson 2009)

Hyvinvointi rakentuu tunteina ja suhteissa. Se koostuu :

1.Turvallisuudesta

2.Myönteisestä minäkuvasta

3.Toimijuudesta

• LOS ja tutkimukset (mm. Saywitz & Camparo 2010), joiden mukaan 
lapsilta tulee kysyä ja heitä kuulla omassa asiassaan. 

• Lasten oikeus erityiseen suojeluun.



Turva10 -harjoitus

• Yksi on asiakas ja toinen työntekijä.

• Keskustelkaa vauvan ja taaperon Turva10:n avulla asiakkaan 
ja vauvan turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Jos esiin 
tulee turvattomuuskokemuksia tai ilmenee, että perheessä
on kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, miettikää miten heitä voi 
auttaa ja minkälaista apua on tarjolla.

• Vaihtakaa rooleja ja toistakaa harjoitus.



Tutustu Turva10:iin tarkemmin 
ja ota välineet käyttöösi!
• Maksuton Turva10-verkkoperehdytys 

avoinna kaikille.

➢Turva10 -perehdytys – Ensi- ja 
turvakotien liitto

• Perehdytys sisältää tietoa 
turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja 
lähisuhdeväkivallasta ilmiönä, 
käytännön harjoitteita ja 
pohdintatehtäviä.

• Perehdytyksen suoritettua saat 
Turva10-välineet käyttöösi!

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tukea-ammattilaiselle/koulutus/turva10-perehdytys/


Me isäsi kanssa seisottiin

käsi kädessä tässä

ja juteltiin ihan hiljaksiin:

’No nyt se on elämässä.’

Sinä olit ihan pikkuinen,

ehkä viikon vanha vasta.

Minä sanoin: ’Pilvi kukkasten

kai ympäröi tätä lasta,

ja perhoset, lintuset, untuvapäät,

tuntuu lentävän korini yllä.’

Isä kysyi: ’Näkyjäkös sinä näät? ’

ja minä: ’No, ihmeitä kyllä.’

Sinä olit se ihme tietysti,

– vaikka poruun puhkesitkin.

Imit minusta maitoa nälkääsi.

Minä ilosta nauroin ja itkin. ’Sill’ on ripsissä 
tähden säkeneet’,

isäs naurahti ja keksi:

’Sen varpaat on puolukan raakileet.’

Ja puki sinut puhtoiseksi.

Sinä nukuit, oli talo hiljainen.

Löi kolmisin sydämemme.

’Tästä tulee kai hyvä ihminen’ ,

me puhuttiin toisillemme.

– Kaarina Helakisa –



KIITOS!

jaana.autto@etkl.fi

riina.karjalainen@etkl.fi
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