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UUTISKIRJE
TACKLING VIOLENCE AGAINST CHILDREN
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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. 

HANKKEEN 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,

TÄSSÄ NUMEROSSA
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Projektin kuulumisia

Väkivallaton lapsuus 
–toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisystä julkaistaan Suomessa

Saksassa juhlittiin 20-vuotiasta soveltavaa 
tutkimusta perheistä ja addiktioista  

Saint’Orsolan sairaala Italian 
Bolognassa avasi nettikiusaamisen 
vastaisen keskuksen, jossa 
edistetään huippututkimusta 

Väkivaltaa kohdanneiden lasten 
suojaaminen ja tukeminen monialaisesti 
Kreikassa 

Lastensuojelun ammattilaisten 
koulutustarpeiden kartoitus Iso-
Britanniassa

Ammattilaisten välinen vilkas 
pyöreän pöydän keskustelu Pariisissa 
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keskipitkän ja pitkän aikavälin terveysvaikutuksista on 
saatu näyttöä ja tutkimustulokset 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.
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HANKKEEN 
UUTISIA
PROCHILD-hankkeessa on saatu 
aikaan merkittävää kehitystä, ja 
kumppanit osallistuvat aktiivisesti 
toimintaan.  Tähän mennessä on 
saatu aikaan seuraavia tuloksia:

Konsortio on saanut 
menestyksekkäästi päätökseen 
työpaketin 3, jonka tavoitteena 
oli kartoittaa toimijoiden tarvetta 
hyödyntää monialaista 
lähestymistapaa lasten ja 
nuorten kaltoinkohtelun 
varhaiseen havaitsemiseen ja 
hoitoon. Olemme koonneet ja 
analysoineet aineiston ja 
kirjoittaneet useita raportteja, 
joihin kuuluvat esimerkiksi 
kooste hyvistä käytännöistä, 
julkaisu lapsiin kohdistuvan 
välivallan syistä ja vanhempien 
mielenterveyden vaikutuksesta, 
raportti ammattilaisten 
koulutustarpeista, raportti 
alaikäisten kaltoinkohtelun 
varhaisen havaitsemisen 
tekijöistä ja kriteereistä, ja 
raportti lapsen hyväksikäyttöön 
liittyvistä tekijöistä, jotka voivat 
joko suojaavat lasta tai altistaa 
hänet psykoosin kehittymiselle.

Kaikki raportit löytyvät osoitteesta: 
https://www.prochildproject.org
/ documents (vain englanniksi).

Tällä hetkellä työn alla on 
työpaketti 4, jonka tavoitteena on 
kehittää käytäntöjä 
kaltoinkohdeltujen lasten 
auttamiseen ja suojeluun 
osallistuville toimijoille siirrettävän 
monialaisen mallin mukaisesti. 
Interventiomalliin sisältyvät 
seuraavat osatekijät:

Kaltoinkohtelun uhreiksi 
joutuneiden alaikäisten ja heidän 
perheidensä hoito ja tukeminen. 
Arvioinnissa hyödynnetään uutta 
kyselytutkimusta.

Järjestetään fokusryhmiä eri 
alojen ammattilaisten kanssa.

Kehitetään eurooppalainen 
monialainen ja moniammatillinen 
malli kaltoinkohtelun ja 
väkivallan havaitsemiseen, jotta 
voidaan suojella avun tarpeessa 
olevia lapsia ja nuoria.

Pohjimmiltaan monialaisen mallin 
tavoitteena on vähentää 
puutteellista raportointia. Se myös 
selventää, miten hoitoa tulisi 
tarjota alaikäisten suojelemiseksi 
sosiaalipalvelujen,

sairaanhoidon, psykologian ja 
oikeustoimien avulla.
PROCHILD-sivustolla on nyt kaksi 
uutta alustaa. Ensimmäinen on 
verkkoalusta lasten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten 
kouluttamista varten, ja toinen on 
multimediasivu, jolla arvioidaan 
Euroopassa käytössä olevaa 
perheille ja kouluille suunnattua 
lasten kaltoinkohteluun liittyvää 
tiedotusmateriaalia.

Jotta kaikkien ajatustemme 
yhdistäminen olisi mahdollista, 
lastenoikeusjärjestö La Voix De 
L’enfant järjesti ensimmäisen 
monikansallisen hanketapaamisen 
Pariisissa toukokuussa 2019. 
Lisätietoa tapaamisesta löytyy 
verkkosivuiltamme 
(https://www.prochildproject. 
org/2019/05/08/prochild-mee- 
ting-in-paris-2/, vain englanniksi).

Eurooppalaiset kumppanimme ovat 
työskennelleet väsymättä 
hankkeen edistämiseksi. Alla 
esitellään kunkin kumppanin 
toimintaa ja edistystä.

KANSALLINEN TAVOITE- JA 
TOIMENPIDESUUNNITELMA LAPSIIN 
KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN 
EHKÄISYSTÄ SUOMESSA
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi kansallista toimenpidesuunnitelmaa lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisystä vuosille 2020–2025. Tavoite- ja toimenpidesuunnitelma julkaistaan 26.11.2019 
”Supporting Non-violent and Participatory Childhoods” -konferenssissa. Tapahtuma on Suomen puolivuotisen 
EU-puheenjohtajakauden virallinen oheistapahtuma.

https://www.prochildproject.org/documents
https://www.prochildproject.org/documents
https://www.prochildproject.org/documents


Suomen kansallinen toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä kattaa laajan valikoiman 
toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, tukemaan lapsiuhreja ja auttamaan 
ammattilaisia tekemään yhteistyötä. Tavoite- ja toimenpidesuunnitelma sisältää 15 lukua, joissa käsitellään 
teemoja, kuten henkinen ja fyysinen väkivalta, lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta, lasten oikeudet, 
osallisuus, monialainen yhteistyö, lähisuhdeväkivalta ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Suunnitelma 
tukee myös Barnahus-standardien mukaisten käytäntöjen levittämistä Suomessa.
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Tavoite- ja toimenpidesuunnitelman laatijat ovat lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen erikoistuneita 
ammattilaisia eri ministeriöistä, yliopistoista, tutkimuskeskuksista, sairaaloista, poliisivoimista, kunnista sekä 
kansalaisjärjestöistä. Toimintasuunnitelman valmisteluun osallistuu Suomessa noin sata innokasta 
ammattilaista.
PROCHILD-hanke tukee toimenpidesuunnitelman laatimista ja osallistuu myös suunnitelman toteutukseen. 
Elokuussa PROCHILD-hankkeen tutkija Hanna Kettunen järjesti asiantuntijakeskustelun Lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisyn ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmä osallistuu lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn 
kansallisen toimenpidesuunnitelman laatimiseen ja valvontaan. Ohjausryhmä myös valvoo suunnitelman 
toteutusta vuosina 2020–2025.
Keskustelussa asiantuntijat käsittelivät yksityiskohtaisesti tavoite- ja toimenpidesuunnitelman ensimmäisessä 
versiossa määriteltyjä tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnitelma sisältää lähes 100 toimenpidettä, jotka liittyvät 
lasten ja perheiden palveluihin sekä ammattilaisten kouluttamiseen. Yleisenä tavoitteena oli laatia 
konkreettisia, toteuttamiskelpoisia ja mitattavia toimenpiteitä, jotta suunnitelman kattava toimeenpano olisi 
mahdollista. Asiantuntijatapaaminen sai aikaan hedelmällisiä keskusteluja ammattilaisten välillä, ja 
toimenpidesuunnitelman työstäminen onkin jatkunut aktiivisesti.

Lisätietoa ”Supporting non-violent and participatory childhoods” -konferenssista (englanniksi):
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-vio- lent-and-
participatory-childhoods

LISÄTIETOA BARNAHUS-STANDARDIEN TOIMEENPANOSTA SUOMESSA:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke
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20 VUOTTA SOVELTAVAA 
RIIPPUVUUS- JA PERHETUTKIMUSTA 
SAKSASSA

Professori Michael Klein johtaa German Institute for Addiction and Prevention Research -tutkimuskeskusta ja koordinoi PROCHILD-hanketta 
Saksassa.

Saksalainen riippuvuus- ja ennaltaehkäisytutkimuksen instituutti (German Institute on Addiction and 
Prevention Research) juhli 20. toimintavuottaan 5.7.2019. Instituutti perustettiin vuonna 1999, minkä jälkeen 
aiemmin ”Platform of Excellence on Applied Addiction Research” -nimellä tunnettu laitos on erikoistunut 
päihteiden käytön sosiologisten ja psykologisten näkökulmien soveltavaan tutkimukseen.

Instituutin johtaja ja PROCHILD-hankkeen Saksan koordinaattori professori Michael Klein on jo kauan ollut 
kiinnostunut päihteiden käytön suhteesta vanhempien väkivaltaisuuteen ja mielenterveysongelmiin. Viimeisten 
20 vuoden aikana hänen työstään on seurannut useita menestyksekkäitä hankkeita, joilla on lisätty tietoisuutta 
aiheesta ja parannettu uhriksi joutuneiden lasten hoitotilannetta.

Nyt 20. juhlavuotensa kunniaksi instituutti järjesti symposiumin, jonka aikana kuultiin erilaisia luentoja sekä 
esiteltiin ja käsiteltiin ajankohtaisia tutkimushankkeita. Koska riippuvuus yleisesti sekä erityisesti suhteessa 
perheeseen on monialainen aihe, symposiumiin kokoontui noin 130 ammattilaista eri aloilta. Edustettuna olivat 
muun muassa lääketiede, sosiaalityö, lastensuojelu, psykologia ja politiikka. Symposium osoittautui mainioksi 
tilaisuudeksi sekä tarkastella menneitä saavutuksia että keskittyä laajaan tutkimusskaalaan, jota tällä hetkellä 
työstetään German Institute on Addiction and Prevention Research -instituutissa. Päihteiden käyttöön liittyvien 
tutkimushankkeiden lisäksi instituutti on myös mukana neljässä muussa hankkeessa, jotka liittyvät erityisesti 
haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

”SHIFT Plus” -hanketta rahoittaa Saksan terveysministeriö. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida 
ryhmäinterventiota, jonka kohteena ovat 0–8-vuotaiden lasten päihderiippuvaiset vanhemmat. Toiminta 
keskittyy vahvistamaan vanhemmuustaitoja ja perheen joustavuutta. SHIFT Plus -hanke myös tukee vanhempia 
pääsemään eroon päihteistä.

Saksan instituutti on mukana myös hankkeessa nimeltä ”PEPE-Kids”. Hankkeessa kehitetään 
psykologiskasvatuksellista ennaltaehkäisyohjelmaa lapsille, joiden alkoholia tai huumeita käyttävät 
vanhemmat ovat vieroitushoidossa. PEPE-Kids vahvistaa lasten psykososiaalisia resursseja ja 
selviytymismekanismeja vaikeana aikana.

Saksan koulutus- ja tutkimusministeriö rahoittaa tutkimushanketta nimeltä ”IMAC-MIND”. Hankkeen 
tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja vähentää riippuvuusriskiä. Aiemmat tutkimukset
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ovat osoittaneet, että päihteiden käyttäjien lapsilla on suurempi riski 
käyttää myöhemmin itse päihteitä ja kärsiä riippuvuuksista.

PROCHILD-hanke esiteltiin osoituksena eurooppalaisista 
ponnistuksista, joilla pyritään parantamaan eri alojen ammattilaisten 
välistä yhteistyötä lasten suojelemiseksi. Koska yhteistyö ja sen 
puute on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe Saksassa, 
PROCHILD kiinnosti monia kuulijoita.

Yllä lyhyesti esitellyt tutkimushankkeet edustavat eri näkökulmia, 
joita lasten kaltoinkohtelun ehkäisemisessä tarvitaan. Saksan 
instituutin 20. juhlavuosi tarjosi loistavan tilaisuuden yhdistää näitä 
näkökulmia ja tukea aktiivista tiedonjakoa ammattilaisten välillä.

SANT’ORSOLAN SAIRAALA 
BOLOGNASSA AVASI 
VERKKOKIUSAAMISEN VASTAISEN 
NEUVONTAKESKUKSEN ITALIAAN 
EDISTÄÄKSEEN HUIPPUTUTKIMUSTA

Italialaiseen Sant’Orsolan yliopistosairaalaan avattiin 
neuvontakeskus lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. 
Keskuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa 
kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Keskus pyrkii myös tukemaan 
kaltoinkohtelun uhreja.

Neuvontakeskuksen toiminta alkoi keskiviikkona 6.2.2019 
Sant’Orsolan sairaalan lastentautien poliklinikalla. Keskus on 
seurausta yhteistyöstä Sant’Orsolan sairaanhoitohenkilökunnan 
ja muun henkilöstön sekä Emilia-Romagnan maakunnan 
postitoiminnan ja viestinnän valvontaviranomaisen välillä.

PROCHILD-hankkeen projektipäällikkö Marcello Lanari toimii lastentautien professorina Bolognan yliopistossa 
ja johtaa lastentautien ensiapuyksikköä Sant’Orsolan sairaalassa. Hän johtaa lastentautien 
ensiapupoliklinikkaa, johon tulee vuosittain vähintään 80 lasten kaltoinkohtelutapausta ja josta on tullut 
alueellinen vertailukohde.

Professori Lanari toteaa: ”Neuvontapalvelu tarjoaa alaikäisille, heidän vanhemmilleen, koulutushenkilökunnalle 
ja jokaiselle kansalaiselle tapoja havaita ja torjua verkossa tapahtuvaa lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja 
väkivaltaa.”
Alalla työskentelevät terveydenhoidon ammattilaiset ja muu henkilöstö, kuten sairaanhoitajat, 
sosiaalityöntekijät, asianajajat
ja kasvatusalan ammattilaiset, saavat samalla lasten kaltoinkohtelun vastaista koulutusta postitoiminnan 
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valvontaviranomaiselta. Koulutuksen avulla ammattilaiset
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kykenevät tunnistamaan väkivallan eri muotoja entistä paremmin. Heille tarjotaan myös askelmerkit, joiden 
mukaan edetä tunnistusprosessin
jälkeen.

Lisätietoa (vain italiaksi): http://www.dire.it/05-02-2019/291756-a-bologna-apre-un-punto-di-ascolto-sul-
cyberbul- lismo/?fbclid=IwAR1UnnGfUt0Lnp6B3Kt-sp4zqs2zjMSeGbEmY14jXlOJAO2vhMwn_sC9vFM

Italian valvontaviranomainen kouluttaa sairaanhoitohenkilökuntaa ja muuta henkilöstöä

KALTOINKOHDELTUJEN LASTEN 
SUOJELEMINEN JA TUKEMINEN 
MONIALAISEN INTERVENTION KEINOIN 
KREIKASSA
Tri G. Nikolaidis, LT, FM, M. Psarrakou, HuK, FM, A.Vasilakopoulou, HuK, MSc, 
lasten terveyden instituutti, mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin laitos

Työpajan tavoitteena oli tarjota osallistujille lisää tietoa toimivista organisaatioiden käytännöistä, joilla tuetaan 
monialaista interventiomallia. Työpajat ovat myös avanneet keskusteluja, mikä on olennaisen tärkeää, kun 
pyritään vakiinnuttamaan monialaista lähestymistapaa lapsiin kohdistuvan väkivallan kanssa työskentelevien 
asiantuntijoiden keskuuteen.

Korkeimman oikeuden yleisen syyttäjän virasto järjesti kaksi työpajaa oikeusviranomaisille. Syyttäjä osoitti 
todellista hienotunteisuutta käsitellessään lasten kaltoinkohtelua ja etsiessään ratkaisuja ongelmaan. Hän 
myös kannatti voimakkaasti lasten kaltoinkohtelua koskevan tietoisuuden lisäämistä. Hän keskittyi erityisesti 
oikeudellisiin toimijoihin, jotka tekevät läheistä työtä kaltoinkohdeltujen lasten kanssa.

Työpajat luovat asiantuntijoiden välille keskustelua, jossa pyritään löytämään ratkaisuja lasten kaltoinkohtelun 
torjumiseksi. Alla esitellään osa tunnistetuista ammattilaisten koulutustarpeista:
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Kyselyn tiedot Työelämä

Sosiaalihuollon asiantuntijat uskovat varmemmin tunnistavansa kaikki kaltoinkohtelun muodot.
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Uhrien tuki

Kaikki asiantuntijat tietävät, mihin raportoida lasten kaltoinkohtelutapauksista. Sosiaalihuollon asiantuntijoilla 
on enemmän tietoa uhrien tukemisen ja hoidon prosesseista. Muihin asiantuntijoihin verrattuna opettajat ja 
muut kasvatusalan ammattilaiset ovat heikommin selvillä siitä, miten heidän tulisi ottaa yhteyttä muihin 
asiantuntijoihin, mikäli he epäilevät lapseen kohdistuvan kaltoinkohtelua.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin Ateenassa 20.3.2019, ja siihen osallistui noin 90 asiantuntijaa (30 
lainvalvontaviranomaisten ja 60 oikeusviranomaisten asiantuntijaa). Asiantuntijat olivat hyvin tyytyväisiä 
työpajaan. Työpajan päätteeksi syntyi kaksi positiivista tulosta. Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että 
oikeusviranomaisten kouluttamista täytyy jatkaa. Lisäksi tarvitaan parempaa yhteistyötä sellaisten muiden 
alojen ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät lasten kaltoinkohtelun ja laiminlyöntien parissa.

Toinen työpaja järjestettiin Thessalonikissa 6.5.2019. Tämän työpajan järjestivät yhteistyössä korkeimman 
oikeuden yleinen syyttäjä sekä Thessalonikin syyttäjän viraston johtaja. Työpajaan osallistui noin 50 
oikeuslaitoksen työntekijää ja poliisia. Osallistujat olivat erittäin kiinnostuneita työpajassa käsitellyistä 
aiheista. Työpajan päätteeksi osallistujat painottivat samankaltaisten lasten hyväksikäyttöä käsittelevien 
työpajojen tärkeyttä Kreikassa. Heidän mukaansa asiantuntijoiden kouluttaminen on ainoa keino torjua lasten 
kaltoinkohtelua tehokkaasti.
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LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJOIDEN 
KOULUTUSTARPEEN KARTOITUS JA 
ANALYSOINTI ISO-BRITANNIASSA
Maalis- ja huhtikuussa 2019 kansainvälinen IARS-instituutti käynnisti laajan tutkimuksen lapsiin kohdistuvan 
kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin vastaisista hyvistä käytänteistä (Good Practices in Preventing Child Abuse and 
Neglect) Britannian asiantuntijoiden keskuudessa. Tutkimuksen tarkoitus oli tunnistaa ammattilaisten 
vahvuudet ja heikkoudet lasten kaltoinkohtelutapausten havaitsemisessa ja ottaa kantaa heidän mahdollisiin 
koulutustarpeisiinsa. Tavoitteena oli selvittää, miten asiantuntijoiden koulutusta voitaisiin kehittää, jotta he 
kykenisivät entistä paremmin tunnistamaan ja käsittelemään lasten kaltoinkohtelutapauksia. Lisäksi 
tarkoituksena oli tehostaa viestinnän ja yhteistyön integroitumista lasten tukemisen parissa työskentelevien 
asiantuntijoiden keskuudessa.

Tutkimus lähetettiin Britanniassa kasvatusalan, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoille, 
lainvalvontaviranomaisille, sekä muille alaikäisten kanssa työskenteleville asiantuntijoille. Useimmat vastaajat 
olivat nuoria ammattilaisia, joiden keski-ikä oli 29 vuotta ja joilla oli keskimäärin neljä vuotta työkokemusta. 
Vastaajista 53 prosenttia työskenteli kasvatus- ja koulutusalalla ja 47 prosenttia muilla aloilla, kuten 
terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai hallinnon alalla.

Yli puolet vastaajista koki, että heillä on 
tarpeeksi tietoa lasten kaltoinkohtelun 
syistä. Yksikään vastaaja ei ilmaissut 
olevansa vahvasti samaa tai eri mieltä. 
Sen sijaan kaikki vastaukset edustivat 
maltillisempaa ymmärrystä aiheesta. 
Britanniassa aiheesta tarvitaan selvästi 
lisää tietoa, ja PROCHILD-hanke 
pyrkiikin lisäämään tietoisuutta 
kaltoinkohtelun varhaisista merkeistä 
sekä oikean tuen tarjoamisesta 
alaikäisille ja heidän perheilleen.

Koulutustarpeiden osalta 
tutkimusvastauksissa ei ollut 
havaittavissa vallitsevaa suuntausta 
asiantuntijoiden itseluottamuksessa 
väkivaltaan, seksuaalivälivaltaan tai 
henkiseen kaltoinkohteluun liittyvissä 
asioissa. Vastaajat kuitenkin kokivat, 
että keskusteleminen 
seksuaaliväkivaltaan liittyvistä huolista 
lapsen kanssa on alue, jolla he ovat 
heikoimmin valmistautuneita. He myös 
olivat vahvasti eri mieltä siitä, että 
heillä on riittävästi tietoa toiminnasta 
kyseisessä tilanteessa.
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Tutkimustulokset myös osoittivat, että suurin osa vastaajista toivoisi eri alojen asiantuntijoiden välille 
enemmän yhteistyötä lapsen kaltoinkohteluun liittyvissä tapauksissa. Kyseinen tulos korostaa entisestään 
PROCHILD-hankkeen merkitystä ja ajankohtaisuutta Britanniassa, sillä hankkeen tavoitteena on tehostaa eri 
alojen välistä palvelujen ja yhteistyön integroitumista ja monialaisuutta lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun 
torjunnassa.

Jatkokoulutuksen osalta kaikki asiantuntijat osoittivat kiinnostusta lyhyitä kursseja, työpajoja, 
asiantuntijakeskusteluja sekä verkkokursseja kohtaan. Tämän perusteella Britannian vastaajat 
vaikuttaisivatkin suosivan koulutusmenetelmiä, joissa korostuvat vuorovaikutus ja osallisuus. Tulokset 
todistavat, että PROCHILD-hankkeen kaltaisia aloitteita todella tarvitaan erityisesti lastensuojelusta vastaavien 
ammattilaisten osaamisen kartuttamiseksi. Toivomme, että eurooppalaiset asiantuntijat kokevat 
interaktiivisen verkko-oppimisalustan materiaalit hyödyllisiksi omien käytäntöjensä muodostamisessa.

Olemme tyytyväisiä tutkimuksen toteutukseen, sillä se tarjosi tietoa Britannian asiantuntijoiden nykyisestä 
itseluottamuksen tasosta. Tutkimus paljasti selkeästi asiantuntijoiden vahvuudet ja heikkoudet, kun kyse on 
mahdollisten lasten kaltoinkohtelutapausten havaitsemisesta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin tehokkaasti 
asiantuntijoiden lisäkoulutuksen tarpeet esimerkiksi lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvissä 
tapauksissa. Odotamme innolla, että voimme jakaa PROCHILD-hankkeen tulokset ja vaikutukset laajemmin 
Yhdistyneen kuningaskunnan asiantuntijaverkoston kanssa.
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AKTIIVINEN ASIANTUNTIJAKESKUSTELU 
RANSKASSA
Lastenoikeusjärjestö La Voix De L’enfant järjesti asiantuntijakeskustelun Pariisissa 17.9.2019. Tilaisuuden 
tavoitteena oli avata keskusteluja ja pohdintaa lääketieteen, sosiaalihuollon, oikeustieteen, lainvalvonnan ja 
koulutusalan ammattilaisten kesken, jotta voitiin määrittää kolme merkittävintä lasten kaltoinkohtelun 
torjuntaan liittyvää huolenaihetta. Kaikilla kymmenellä tapaamiseen osallistuneella asiantuntijalla oli 
olennaista kokemusta lasten kaltoinkohtelutapauksista, ja he tulivat eri puolilta Ranskaa. He osallistuivat 
keskusteluihin omien kokemustensa, tutkimustensa ja tietonsa pohjalta.

Kukin asiantuntija kertoi ryhmälle jostakin lapsen kaltoinkohtelutapauksesta, johon he olivat törmänneet 
ammattiuransa aikana. Heidän kokemuksensa toivat keskusteluihin merkittävää sisältöä. Kokemukset 
korostivat järjestelmän toimintavirheitä lasten kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siitä ilmoittamisessa. 
Lopulta seuraavat kolme huolenaihetta nousivat ylitse muiden:

1. Miten jakaa asiantuntijoiden kanssa tietoa, joka tukee vanhempien välistä kommunikointia, ja tehdä 
hälytys, jos lapsi on vaarassa?

2. Kuinka tukea lapsia, jotka on siirretty takaisin vanhemmilleen erillään olon jälkeen esimerkiksi 
raportointivirheen vuoksi?

3. Miten tarjota asiantuntijoille, vanhemmille ja muille lasten hoitajille monialaista koulutusta?

Tulevien tapaamisten tarkoituksena on työstää yllä mainittuja aihealueita ja tehdä poliittisille toimijoille, 
sidosryhmille ja asiantuntijoille ehdotuksia, joilla voidaan edistää vuorovaikutteista lähestymistapaa ja 
integroitua yhteistyömallia.
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