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Tule työhön ensikodin perhe-
kuntoutusyksikköön Myyrmä-
keen (myöhemmin Vallilaan)! 
 

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka työskentelee tiivistä tukea tarvit-

sevien vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa. Odotamme Sinua ilolla osaavaan, oppivaan ja kan-

nustavaan joukkoomme, yhteensä meitä on noin 70 vauva- ja pikkulapsiperhetyötä tekevää am-

mattilaista! 

"Vallilan ensikodissa vauvaperhetyön ohjaajalla on ainutlaatuinen ja arvokas mahdolli-

suus pysähtyä tukea tarvitsevien vauvaperheiden äärelle ja auttaa heitä muutoksen 

tiellä. Työtä saa tehdä omalla persoonallaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen. Työskente-

lyn tukena on vakautta tuottava viikkorakenne kuntouttavine toimintoineen sekä mo-

niammatillinen, innostunut ja toimiva työyhteisö, josta saa tiivistä tukea yhteisökuntou-

tuksessa tehtävään vauvaperhetyöhön. Työnantajana Helsingin ensikoti ry luo työnte-

kijöille mahdollisuuksia vaikuttaa vauvaperhetyön kehittämiseen sekä omaan ammatil-

liseen osaamiseen. Jos olet kiinnostunut pikkulapsi- ja vauvalähtöisestä perhekuntou-

tuksesta, suosittelen lämpimästi hakemaan vauvaperhetyön ohjaajan tehtävää Vallilan 

ensikodista.” 

Pipsa Tamminen, vauvaperhetyön esihenkilö, Triangeli 

Myyrmäen avo- ja laitospalvelukokonaisuudessa toimii kaksi ensikotiyksikköä, joissa on molem-

missa paikat viidelle perheelle (väistötila-ajan jälkeen Vallilassa perhepaikkoja on 7+7). Yksiköt 

tarjoavat yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ympärivuorokautista kuntoutusta koko perheelle. 

Asiakasryhmiä ovat mm. paljon tukea tarvitsevat teinivanhemmat ja perheet, joissa vanhemmilla 

on erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita, sekä maahanmuuttajataustaiset perheet.  

 

 

 

 

Työsuhde-etuihin meillä kuuluvat muun muassa: 

− pitkät lomat (toimialan yleisiä työehto- 

sopimuksia pidemmät, sovelletaan pitkien 

lomien työehtosopimusta vuodelta 1993)  

− laitosateriointimahdollisuus, ateriointi  

työpaikalla työajalla 

− laadukas työterveyshuolto ikäohjelmineen ja  

mielenterveyttä tukevine palveluineen  

− hyvät työnohjaus- ja koulutusmahdollisuudet  

− kuukausittainen työmatkojen kulukorvaus  

− vuosittaiset liikunta- ja kulttuurisetelit (200 e) 
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Haemme vauvaperhetyön ohjaajaa vakituiseen toimeen. Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauva- 
ja pikkulapsiperheiden hyväksi mukavassa, ensikodin arvot tuntevassa työyhteisössä. Yksiköiden arjen toimi-
vuudesta vastuun kantavat vauvaperhetyön esimiehet yhdessä koko henkilöstön kanssa. Ohjaaja työskente-
lee kaksivuorotyössä osallistuen yksikön asiakkaiden päivittäiseen hoito- ja kuntoutusprosessiin sekä vanhem-
muuden arviointiin. Yötyö on pääsääntöisesti yötyön ohjaajien vastuulla. Perheen kanssa työskentelyssä ta-
voitteena on kiintymyssuhteen syntyminen vauvan/lapsen ja vanhemman välille, vanhemmuuden herääminen 
ja vahvistuminen sekä yhteisen arkielämän taitojen oppiminen perheessä.  

Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti Triangeli-yksikössä, mutta tarpeen mukaan myös Balanssi-yksikössä. 

Toimeen haemme sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, jolla on lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulutasoinen 
koulutus. Luemme eduksi erityisesti psykiatrisen osaamisen terveydenhuollon kentältä sekä kokemuksen/kou-
lutuksen kriisi-/traumatyöstä ja lastensuojelu-/vauva-/pikkulapsityöstä. Myös loppuvaiheen opiskelijat voidaan 
huomioida toimen täytössä. Toimi täytetään mahdollisimman pian, mahdollisesti jo rekrytointiprosessin 
aikana. 

Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauva- ja pikkulapsiperheiden hyväksi, taustayhteisön tuen ja 
työnohjauksen sekä mielenkiintoisen toimintakentän erityispalvelujen kehittämisessä. Työ on kaksivuorotyötä. 
Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen G 25 + 82,35 €. Työaika on 100 %.  

Tehtävää koskevat tiedustelut:  

Triangelin esihenkilö Pipsa Tamminen 040 523 0781 ja johtaja Niina Planting-Pernu 040 769 5306. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 24.5.2022 klo 16.00 mennessä osoitteella  

pipsa.tamminen@helsinginensikoti.fi ja niina.planting-pernu@helsinginensikoti.fi 

Hakijoille pidetään haastatteluja rekrytointiprosessin aikana Myyrmäen toimipisteessä. Lähetä siis hakemuk-
sesi mahdollisimman pian. Työsuhde alkaa 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävään valitun tulee ennen työsuhteen alkua esittää itseään koskeva rikosrekisteriote (laki lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös tartuntatautilain (1227/2016) mu-
kaiset rokotukset alle 1-vuotiaiden kanssa työskenteleville. Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa hygie-
niapassia. Helsingin ensikoti on savuton työpaikka.  
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