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PROCHILD -HANKE
PROCHILD -hanke pyrkii rakentamaan monialaisen, yhtenäisen 
yhteistyömallin kaikille lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemisen parissa toimiville ammattilaisille. Hanke pyrkii 
ratkaisemaan väkivallan havaitsemiseen ja palveluiden 
hajanaisuuteen liittyviä ongelmia ja rakentamaan yhteistyömallia, 
joka perustuu ammattilaisten osaamiseen ja lapsen etuun. 

TAUSTAA
Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa 
yhteiskuntaluokissa, ja se on hyvin moninainen ilmiö riippuen 
esimerkiksi uhrin iästä, väkivallan muodosta ja vakavuudesta, 
tapahtumapaikasta sekä uhrin ja rikoksentekijän suhteesta 
toisiinsa. Lapseen kohdistuvaa väkivaltaa voi olla hankala 
tunnistaa ja havaita, koska sitä vähätellään tai se tapahtuu 
muiden katseilta piilossa. Lapsiin kohdistuva väkivalta 
on usein luonteeltaan toistuvaa, ja uhrien pääsy suojelun, 
kuntouttavan, sosiaalisen ja psykoemotionaalisen tuen piiriin 
usein viivästyy. Väkivallan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
terveysvaikutuksista on saatu näyttöä ja tutkimustulokset 
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osoittavat, että varhainen, yhtenäinen ja asiantunteva 
hoito on tarpeen väkivallan fyysisten ja psyykkisten 
haittavaikutusten ehkäisemiseksi.  

HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteet ovat:

  Lasten perusoikeuksien suojeleminen 
  Lapsiin kohdistuvien väkivaltatapausten 

varhaisen tunnistamisen ja ilmoittamisen 
kehittäminen;

 Monialaisen lapsiuhrien suojelu- ja hoitomallin 
käyttöönotto

 Sosiaali- ja terveyspalveluille, oppilaitoksille, 
poliisille ja oikeusviranomaisille suunnattujen 
yhtenäisten toimintakäytäntöjen kehittäminen

 Ammattilaisten väkivallan varhaiseen 
tunnistamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen

 Käyttökelpoisten tapojen etsiminen väkivallan 
uhrien ja heidän perheenjäsentensä ottamiseksi 
mukaan suojelevien ja tukevien palveluiden arviointi- 
ja kehittämisprosesseihin. 

HANKKEEN TULOKSET
Hankkeen odotetut tulokset ovat:

  Verkko-oppimisalusta eri alojen ammattilaisille ja 
opiskelijoille, jossa on saatavilla harjoitustehtäviä,

  Perheiden, lasten ja nuorten, koulujen 
henkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön, poliisin ja oikeusviranomaisten 
tietoisuuden lisääminen lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ilmiöstä ja siitä, miten tällaisissa 
tilanteissa voi antaa tai saada tukea, 

  Sellaisten paikallisten ja kansallisten käytäntöjen 
toteuttaminen, joilla edistetään lapsiin kohdistuvan 
väkivallan varhaiseen havaitsemiseen, siitä 
ilmoittamiseen ja lapsiuhrien suojeluun liittyvän 
yhtenäisen toimintamallin käyttöönottoa, 

  Keskustelun käynnistäminen lapsiin kohdistuvaan 
väkivaltaan liittyvien tietojen analysoimiseen 
ja toimintakäytäntöjen luomiseen tähtäävän 
epidemiologisen rekisterin perustamiseksi Italiaan.

KONSORTIO
PROCHILD on kansainvälinen hanke, jossa ovat mukana:

 Alma Mater Studiorum, Università Di Bologna, Italia 
 Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Suomi
 La Voix De L’enfant, Ranska
 IARS International Institute, Iso-Britannia
 Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Saksa 
 Institouton Ygeias Tou Paidiou, Kreikka  
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EU:n komission rahoittaman PRO-
CHILD-hankkeen partnerit ovat kehit-
täneet moduuleista koostuvaa e-oppi-
misalustaa väkivaltaa kohdanneiden 
lasten kanssa työskenteleville am-
mattilaisille. Kehitystyötä on ohjannut 
kreikkalainen partnerimme, Institute of 
Child Health. Koulutukset oli alunperin 
suunniteltu lähiopetukseksi, mutta ko-
ronapandemian vuoksi koulutukset on 
siirretty verkkoympäristöön. 

PROCHILD-hankkeen aiemmat tulokset 
ovat osoittaneet, että lasten suojelu 
väkivallata onnistuu parhaiten monia-
laisen yhteistyön kautta. Epävarmuud-

et puuttumisessa ja tunnistamisessa 
usein kuitenkin hankaloittavat toimin-
tatapoja lapsiin kohdistuvan väkivallan 
epäilytilanteissa. Aiheen arkaluontoi-
suuden vuoksi monet ammattilaiset 
pelkäävät tekevänsä vääriä päätöksiä, 
eivätkä siksi onnistu suojelemaan lap-
sia tehokkaasti. 

PROCHILD-hankkeen verkkokoulutuk-
set käsittelevät näitä haasteita. Kurs-
si on tarkoitettu kaikille lasten kans-
sa työskenteleville ammattilaisille ja 
vanhemmille/huoltajille. Tämä pitää 
sisällään ammattilaiset sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, kasvatusalalla, 
poliisissa ja tuomioistuimissa. Toiset 
ammattilaset ovat usein tekemisissä 
lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen 
kanssa (esim. lastensuojelussa), mut-
ta toisille nämä tapaukset ovat harvi-
naisempia, esimerkiksi kasvatusalalla. 

Uusi verkkokoulutus tiivistää keskei-
siä tutkimustuloksia ja opettaa väkiv-
allata suojelun taitoja räätälöidysti eri 
ammattiryhmille. Lisäksi osallistujat 
saavat tietoa muiden ammattilaisten 
vastuista ja toimintatavoista sekä ta-
voista tunnistaa yhdyspintoja, jotka 

mahdollistavat monialaisen yhteistyön 
kehittämisen.. 

Verkkokoulutus on saatavilla kuudella 
eri kielellä ja se sisältää seuraavat mo-
duulit: 
• Tietoa hankkeesta
• Perustietoa lapsiin kohdistuvasta 
väkivallasta
• Lastensuojelukäytännöt  
• Toimintatavat ja protokollat  
• Ilmoittamisen ja puuttumisen peru-
steet 

Verkkoalusta tarjoaa myös omia mo-
duuleja: 
• Sosiaalityön ja lastensuojelun am-
mattilaisille 
• Mielenterveystyön ammattilaisille
• Terveydenhuollon ammattilaisille 
• Poliiseille 
• Tuomioistuimille  
• Kasvatusalan ammattilaisille

PROCHILD-hanke lanseeraa ver-
kkokoulutusalustan joulukuussa 2020, 
alusta löytyy täältä:  https://www.pro-
childproject.org/training/login/index.
php

OSALLISTU MONIALAISEEN 
KOULUTUKSEEN:  
SAKSA 
Saksalainen Institute for Addiction and Prevention Research, professori Michael Kleinin ohjauksessa, järjestää useita kou-
lutustilaisuuksia, joissä käydään läpi seuraavat moduulit: 

• Live-keskustelut 15.12.20 ja 19.1.21, joissa vastataan konkreettisiin käytönnönkysymyksiin case-esimerkkien 
kautta 
• Perustietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta
• Keskeisten käsitteiden määritelmät
• Tietoa riskitekijöistä ja suojaamisen tavoista
• Uusimpia tutkimustuloksia
• Tietoa lastensuojelun ohjeista ja toimintatavoista 

https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
https://www.prochildproject.org/training/login/index.php
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Lisäksi on tarjolla valinnaisia moduuleja, jotka on suunnattu tietyille ammattiryhmille. Nämä sisältävät: 

• Lasten oikeuslääketieteellinen arivoiminen, 
• Väkivaltaa kohdanneiden lasten ja heidän perheidensä mahdollisuudet lastensuojelussa, 
• Lapsiin kohdistuvan väkivallan pitkän aikavälin psyykkiset vaikutukset & terapiasuuntaukset, 
• Väkivallan ehkäisy eri tilanteissa, 
• Vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat, 
• Väkivaltaa kohdanneiden lasten tunnistaminen kouluympäristössä. 

Verkkokoulutukseen osallistuminen on maksutonta. Moduulirakenne mahdollistaa saksalaisten osallistujien etenemisen 
omaan tahtiinsa. Yksittäisen moduulin kesto on 30-90 minuuttia ja jokaisen jälkeen on lyhyt monivalintatesti.  

Jos sinä tai kollegasi olette kiinnostuneita ottamaan osaa koulutukseen tai haluatte lisätietoa, ottakaa yhteyttä psykologi 
Michelle Rohdeen (m.rohde@katho-nrw.de). 

SUOMI 
 
THL järjestää webinaarisarjan nimeltään “Väkivallaton lap-
suus”. Jokainen webinaari on 2 tunnin koulutustilaisuus 
eri teemoista ja webinaarn luennoitsijat ovat oman alansa 
ammattilaisia. Webinaarit myös tallennetaan, joten ammat-
tilaisten on mahdollista katsoa luennot myös myöhemmin. 

Ensimmäinen webinaari pidetään 28.10. 20. Sen teemana 
ovat väkivallan riskitekijät ja suojaavat tekijät pienillä lap-
sille. Toinen osa järjestetään joulukuun 2020 alussa ja si-
inä käsitellään väkivallan riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä 
kouluikäisillä lapsilla. Kaksi viimeistä osaa järjestetään 
tammikuussa 2021. Lisätietoa ja webinaarin päivämäärät 
löytyvät suomeksi täältä: 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuk-
set-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-chil-
dren-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vaki-
vallaton-lapsuus-webinaarisarja

KREIKKA
PRCHILD-hankkeen tulosten levittämiseksi, Institute of 
Child Health osallistui verkkokonferenssiin, jonka järjesti 
Third Regional Center for Educational Planning of Attica 
6.11. 2020. Tilaisuus oli suunnattu kasvatusalan ammatti-
laisille.  

Institute of Child Healthin esityksen ensimmäinen osa käs-
itteli PROCHILD-hankkeen tavoitteita ja antoi osallistujille 
tietoa tulevista koulutuksista sekä ohjeet osallistumiselle. 

Toinen osa keskittyi kasvatusalan ammattilaisten tietoi-
suuden lisäämiseen heidän roolistaan lapsiin kohdistuvan 
väkivallan tapauksissa. Esityksen tarkoituksena oli antaa 
tietoa, kuinka ammattilaiset voivat tunnistaa mahdolliset 
lapsiuhrit kouluissa. Esityksessä kekityttiin erityisesti väkiv-
altaa osoittaviin tekijöihin ja kuinka ammattilaisten tulisi 
toimia epäilytilanteissa tai kun lapsi kertoo väkivallasta. 

Lisäksi ICH järjesti tiedotustilaisuudeen ja julkaisi leh-
distötiedotteen 19.11.20 otsikolla “Toimittajat ja lasten 
suojeleminen – Lastensuojelu ja media; miten toteuttaa 
lastenoikeuksia lapsiuhrien kohdalla”. Tiedotustilaisuuteen 
osallistui Kreikan lapsiasiainvaltuutettu Theoni Koufoniko-
lakou. 

Monialaisen koulutusten osalta järjestetään useita koulu-
tustilaisuuksia tulevien kuukausien aikana. Ensimmäinen 
koulutus on suunnattu kasvatusalan ammattilaisille ja se 
pidetään 2.-3.12.20. Toinen koulutus on suunnattu sosia-
alityön ja mielenterveystyön ammattilaisille ja se pidetään 
14.-15.1.2021. Saadaksesi lisätietoa, ota yhteyttä: avasila-
kopoulou@ich-mhsw.gr 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Talvikoulu:  
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/ 

Rekisteröityminen:  
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school 

ITALIA
Yksi PROCHILD-hankkeen tavoitteista on tarjota väkivaltaa kohdanneiden lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille 
osaamista ja työkaluja kehittää heidän osaamistaan ja yhteistyötään muiden lapsille suunnattujen palveluiden kanssa. 
Saavuttaakseen tämän, PROCHILD-hanke järjestää erilaisia tilaisuuksia, mukaanlukien koulutuksia, jotka on suunnattu 
sosiaalialan, kasvatusalan ja terveydenhuollon ammattilaisille, mutta myös asianajajille, tuomioistuimille ja päättäjille. 

Tämän vuoksi Bolognan yliopisto järjestää ammattilaisille ja opiskelijoille virtuaalisen Talvikoulun, jonka tavoitteena on 
kouluttaa lapsiin kohdistuvan väkivallan, perheväkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista 
ja hoitamisesta.  

Tarlvikoulu järjestetään 13.1.-4.2.20201. Se sisältää erilaisia moduuleita, jotka mahdollistavat kliiniset, psykologisen 
ja lainsäädännöllisen osaamisen syventämisen väkivaltaan liittyen. Luennoille ottaa osaa useita luennoitsijoita ja 
asiantuntijoita. 

Koulutuksessa käsitellään myös eurooppalaisia hyviä käytäntöjä, joita esittelevät kansainväliset puhujat ja PROCHILD-
hankkeen partnerit. 

Talvikoulun moduuleja ovat: 

• Lapsiin kohdistuva väkivalta: johdatus aiheeseen, väkivallan muotoihin ja diagnostiikkaan, 
• Perheväkivalta, väkivalta raskauden aikana ja jälkeen,  
• Lapsen polku ensiavusta moniammatillisen avun piiriin, 
• Lastensuojelun lainsäädäntö, 
• Lapsiin kohdistuvan väkivallan lyhyen ja pitkän ajan vaikutukset psyykkeeseen, 
• Ennaltaehkäisy.

Kurssi on italiaksi, paitsi niiden moduulien osalta, jotka ovat PROCHILD-partnereiden ja kansainvälisten vieraiden vetämiä. 

https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.prochildproject.org/2020/11/28/prochild-project-winter-school-university-of-bologna/
https://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/2020/prochild-winter-school
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FRANCE
La Voix De L’enfant järjestää kattavia koulutustilaisuuksia 
tammikuussa 2021 Zoomissa. Koulutukset on suunnattu 
kahdelle yleisölle: 

1) Opiskelijat sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksissa 
eri koulutustasoille / ammattilaiset, jotka kohtaavat työss-
ään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta joilla ei ole erityi-
stä väkivaltatyön koulutusta..   

2) Kokeneet väkivaltatyön ammattilaiset, jotka haluavat sy-
ventää osaamistaan ja kehittyä työssään. 

Ensimmäiselle ryhmälle suunnatut moduulit sisältävät: 

• Hankkeen esittely, perustietoa lapsiin kohdistuvasta väkiv-
allasta, lastensuojelukäytäntö, ilmoittamisen ja puuttumi-
sen käytännöt ja protokollat. 

• Korkeassa väkivaltariskissä olevat lapset, väkivallan 
varhainen havaitseminen koulussa, epäilyjen ja lasten ker-

tomusten käsittely koulussa, traumaattiset tapahtumat ja 
haavoittuvassa asemassa olevat lapset. 

Toiselle ryhmälle suunnatut moduulit sisältävät: 
Osaamisen kehittäminen lastensuojelun työntekijöillä. 
Tämä moduuli on suunniteltu yhdessä lastensuojelun huip-
puasiantuntijoiden kanssa vastaamaan kohderyhmän tar-
peita.

Koulutus sisältää sisältöjä moduuleista, jotka on suunnattu 
sosiaalialan ammattilaisille ja lainvalvonnan ammattilaisille 
ja se sisältää asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä. Moduu-
lit toteutetaan yhdessä kahden asiantuntijafasilitaattorin 
kanssa sosiaalialalta ja lainvalvonnasta. 

Koulutus kestää kaksi päivää ja sisältöä muokataan osalli-
stujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.. 

La Voix De L’enfant tarjoaa myös PROCHILD-partnereiden 
kehittämiä räätälöityjä moduuleita erilaisiin tarpeisiin. Li-
sätietoa saa ottamalla yhteyttä: claudine.burguet@sfr.fr

ISO-BRITANNIA
IARS International Institute järjestää koulutustilaisuuden 14.1.21 klo 15-18.00 Zoomissa. Koulutus on suunnattu ammat-
tilaisille kasvatusalalla, sosiaalialalla ja järjestöissä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten osaamista lapsiin 
kohdistuvan väkivallan varhaisessa havaitsemisessa ja lisätä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. 

Koulutus koostuu seuraavista moduuleista: 

• PROCHILD-hankkeen esittely 
• Perustietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta 
• Perustietoa puuttumisesta ja ilmoittamisesta; toimintatavat ja lapsen suojaaminen 
• Lastensuojelukäytöntö 
• Lastensuojelun käytöntäjä ja protokollia 
• Lapsiin kohdistuva väkivalta kouluissa, mukaanlukien kiusaaminen 
• Väkivallan ehkäiseminen kouluissa 
• Ptentiaalisten väkivallan lapsiuhrien tunnistaminen varhain 
• Haavoittuvassa asemassa olevat lapset 

Koulutukset ovat maksuttomia ja osallistumisesta saa todistuksen. Ilmoittaudu koulutukseen täällä
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR

Lisätietoja ja koulutustilaisuuksien tilaukset Maija Linnala  m.linnala@iars.org.uk 

https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
https://zoom.us/meeting/register/tJApf-6hqjgrGNG6X1ZRDpbM6q5fJusGUEmR
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CONTACT
The IARS International Institute 
CONTACT@IARS.ORG.UK
+44 (0)7833 224442

The content of this flyer represents the views of the author only 
and is his/ her sole responsibility. The European Commission 
does not accept any responsibility for use that may be made of 
the information it contains
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