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Vauvaperhetyön ohjaaja määräaikainen sijaisuus 1.3-31.7.2021 Esmiinaan
Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka työskentelee intensiivistä tukea
tarvitsevien vauvaperheiden kanssa.
Päihdekuntoutukseen erikoistunut avopalvelutyöryhmä Esmiina kuuluu valtakunnalliseen
Pidä kiinni® -hoitojärjestelmään, joka on kehitetty päihderiippuvaisille raskaana oleville
äideille ja pikkulapsiperheille. Toteutamme vauvalähtöistä päihdekuntoutusta, jossa vanhempi
saa päihteettömyyden tukemisen lisäksi vahvaa tukea ja kuntoutusta vanhemmuuteen sekä
varhaiseen vuorovaikutukseen lapsensa kanssa. Työskentely perustuu voimavarakeskeiseen ja
reflektiiviseen työotteeseen.
Esmiinassa tehdään aktiivisesti myös STEA-rahoitteista etsivän ja matalan kynnyksen työtä
päihderiippuvaisten perheiden ja raskaana olevien äitien kanssa sikiövaurioiden
ehkäisemiseksi.
Haemme Esmiinaan vauvaperhetyön ohjaajan toimivapaan sijaista 1.3-31.7.2021 väliselle
ajalle.
Esmiinan työryhmässä työskentelee neljä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, joilla
kaikilla on vahva päihde-, trauma- ja varhaisen vuorovaikutuksen osaaminen.
Moniammatillisessa ja osaavassa tiimissämme vallitsee hyvä ja keskusteleva työilmapiiri.
Tiimin pitkäaikainen työntekijä on jäämässä eläkkeelle kesän jälkeen, jolloin vakinainen toimi
vapautuu haettavaksi.
Tarjoamme sinulle antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi, joka
mahdollistaa ammatillisen kasvun. Helsingin ensikodilla panostamme koulutukseen,
työhyvinvointiin ja uuden kehittämiseen. Sitoutuneet työntekijät näemme yhdistyksen
tärkeämpänä pääomana. Työhön kuuluu säännöllinen ja laadukas työnohjaus sekä esimiehen
tuki.
Vauvaperhetyön ohjaajan tehtävänä on tukea lapsiperheen turvallista ja päihteetöntä arkea,
perheenjäsenten vuorovaikutusta sekä kiintymyssuhteen vahvistumista. Avopalvelussa
työskennellään kerralla pienen asiakasmäärän kanssa, joka antaa mahdollisuuden paneutua
asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti.
Työ pitää sisällään terapeuttista

yksilötyöskentelyä perheen kanssa sekä ryhmien ohjaamista. Osana työtehtäviä on myös
etsivän ja matalan kynnyksen työ.
Arvostamme aitoa kiinnostusta työskennellä päihderiippuvuudesta kärsivien perheiden
kanssa, vahvaa päihde- ja lastensuojelutyön osaamista, kehittävää työotetta sekä ymmärrystä
asiakkaiden osallisuudesta ja sen merkityksestä. Sinulla tulee olla sosiaali- tai
terveydenhuollon amk-tasoinen koulutus. Sinulla on rohkeutta ja kykyä työskennellä
itsenäisesti sekä kykyä dialogiseen työotteeseen.
Palkkaus on kelpoisuusehdot täyttävällä työntekijällä G 25 mukainen (2517,22-2865,86 €/kk).
Määräaikainen sijaisuus täytetään 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tehtävää koskevat tiedustelut: vauvaperhetyön lähiesimies Maria Nevalainen 040 748 0380 ja
Pidä kiinni -palveluiden johtaja Annika Piskunen-Virkki 040 727 5228.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 19.2.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse
maria.nevalainen@helsinginensikoti.fi. Tehtävä täytetään heti sopivan työntekijän löytyessä.
Tehtävään valitun tulee ennen työsuhteen alkua esittää itseään koskeva rikosrekisteriote (Laki
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös
Tartuntatautilain mukaiset rokotukset alle 1-vuotiaiden kanssa työskenteleville. Tehtävään
edellytetään voimassa olevaa hygieniapassia. Helsingin ensikoti on savuton työpaikka.

