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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.

TAUSTA
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.  
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HANKKEEN TAVOITTEET 
The 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 
The outcome expected from the project includes:
• 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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HANKKEEN KUULUMISIA
LEHDISTÖTILAISUUS ITALIASSA 

TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN JA TIEDOTTAMINEN PERHEILLE LAPSIIN KOHDISTUVASTA VÄKIVALLASTA 

PROCHILD –hankkeen päättyessä UNIBOn tiimi kehitti kolme työkalua, joilla levittää hankkeen tuloksia. 
Tavoitteena on lisätä tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta kansalaisille, perheille ja lastensuojelun 
ammattilaisille. 

Nämä kolme työkalua esitellään verkkotilaisuudessa torstaina 25.2. PROCHILD –hankeen päättävässä 
lehdistötilaisuudessa, jonka järjestää Bolognan yliopisto. Lue lisää tapahtumasta
https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abu-
se-and-neglect/

HANKKEEN KESKEISIÄ SAAVUTUKSIA 
KREIKKA 
Osana työpakettia 4 – Käytäntöjen kehittäminen väkivaltaa kohdanneiden lasten kanssa työskentelevien 
ammattilaisten parissa ja monitieteisen siirrettävän mallin kehittäminen – Institute of Child Health (IHC) järjesti 
kolme fokusryhmää ja neljä pyöreänpöydän keskustelua sosiaalialan, terveydenhuollon, mielenterveystyön, 
kasvatuksen, poliisin ja oikeustoimen ammattilaisten kanssa. Tapaamisten tavoitteena oli kehittää ehdotuksia 
lastensuojelujärjestelmän uudistamiseksi ja monialaisen yhteistyön kehittämiseksi, jotta väkivaltaa kohdanneiden 
lasten uudelleen uhritumista voitaisiin välttää.  Näissä tapaamisissa laadittiin toimintamalli, joka antaa ohjeita 
ammattilaisille, jotka hoitavat epäiltyjä lapsiin kohdistuneen väkivallan tapauksia. 

Osana työpakettia 5 – Moniammatillinen koulutus väkivaltaa kohdanneiden lasten kanssa työskenteleville 
ammattilaisille – ICH oli vastuussa koulutusohjelman kehittämisestä. Koulutusohjelmaan sisällytettiin laajasti 
erilaisia moduuleja, jotka jaoteltiin eri ammattilaisryhmille sopiviksi. ICH järjesti myös kaksi koulutusta: 
ensimmäisen kasvatusalan ammattilaisille joulukuussa 2020 ja toisen psykososiaalisen tuen ammattilaisille 
tammikuussa 2021. Koulutuksiin osallistui yhteensä yli 80 ammattilaista ja palaute oli hyvin positiivista. 
Koulutusmateriaalit ovat saatavilla verkkoalustalta (http://www.prochildproject.org/training/login/index.php), 
jotta yhä useammat ammattilaiset voivat kouluttautua.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, ICH järjesti hankeen päätösseminaarin 19.2.21, johon osallistui 
lastensuojelun ammattilaisia maailmanlaajuisesti ja jossa esiteltiin monialaisia lastensuojelun malleja eri 
maista. Lue lisää tapahtumasta (https://www.prochildproject.org/2021/02/17/invitation-to-an-international-
conference-on-child-protection/)

https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-neglect/
https://www.prochildproject.org/2021/02/19/raisining-awareness-and-informing-families-about-child-abuse-and-neglect/
http://www.prochildproject.org/training/login/index.php
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SAKSA
Saksassa PROCHILD-hanke aloitettiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, jossa kartoitettiin vaikuttavia 
toimia lapsiin kohdistuvan väkivallan havaitsemiseksi, lapsiuhrien auttamiseksi ja ammattilaisten monialaisen 
yhteistyön tueksi. Kirjallisuuskatsaus osoitti, että tällä hetkellä lapsiuhrit tunnistetaan liian myöhään ja 
vaikka Saksassa on monia hyviä käytäntöjä, ammattilaiset kokevat olemassa olevien toimintamallien ja 
ohjeiden noudattamisen vaikeaksi. Toinen merkittävä saavutus hankkeen alkuvaiheessa oli systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus lapsiin kohdistuvan väkivallan seurauksista perheissä, joissa vanhemmilla on 
mielenterveysongelmia.  

Seuraava tärkeä saavutus hankkeessa oli ammattilaisille suunnattu kysely heidän koulutustarpeistaan, jolla 
luotiin pohjaa myöhemmin kehitettäviä koulutuksia varten. Saksalaiset vastaajat arvioivat osaamisensa 
kaiken kaikkiaan melko hyväksi. Kasvatusalan ammattilaiset ilmaisivat eniten epävarmuutta lapsiin 
kohdistuvien väkivaltatapausten käsittelemisessä. Ammattilaisten välisessä yhteistyössä tunnistettiin paljon 
toimimattomuutta. Myöhemmin järjestetyt fokusryhmät ja pyöreänpöydän keskustelut vahvistivat tämän. 
Osallistujilla oli erilaisia kokemuksia lastensuojeluprosessista, mutta kaikki olivat tyytyväisiä voituaan solmia 
uusia yhteistyöverkostoja. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että yhteistyölle tulee olla julkilausuttu tuki, mutta 
tätä ei ole vielä saatu aikaiseksi. 

Koronapandemian vuoksi kaikki koulutukset pidettiin Saksassa verkossa. Tämä osoittautui hyväksi tavaksi 
tavoittaa ammattilaisia, joilla ei ollut aikaisempaa koulutusta aiheesta. Varhaiskasvatuksen ja koulujen 
henkilöstö osallistui erityisen innokkaasti. Tästä huolimatta kontaktiopetus olisi mahdollistanut paremmin eri 
alojen ammattilaisten yhteiset koulutukset, joissa olisi voitu keskittyä monialaisen yhteistyön kehittämiseen. 

RANSKA
Ranskassa tehdyt kartoitukset hankkeen alussa toivat esiin paradoksin. Vaikka maailmalla on olemassa 
paljon kursseja ja kirjallisuutta hyvistä käytännöistä, ammattilaiset kaipaavat aina uusia menetelmiä, työkaluja 
ja lähestymistapoja. Tämä herättää kysymyksen, miksi on niin vaikeaa ottaa käyttöön malleja, jotka ovat jo 
olemassa ja jotka on havaittu toimiviksi muualla? 

Fokusryhmiin ja pyöreänpöydän keskusteluihin osallistui ammattilaisia eri sektoreilta, instituutioista ja toiminnan 
eri tasoilta (sosiaalitoimi, terveydenhuolto, poliisi, oikeustoimi, kasvatusala). Näistä tapaamisista saatiin hyvää 
palautetta, koska se mahdollisti sektorien ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Monet ammattilaiset olivat 
sitä mieltä, että yhdessä tekeminen, rinnakkain tekemisen sijaan, ratkaisisi monia ongelmia, joita nyt kohdataan 
kun pyritään auttamaan väkivallan lapsiuhreja. Tämän tuloksena olemme työstäneet eteenpäin tämän mallin 
hyödyntämistä! 

PROCHILD-hankkeen koulutusten osalta pandemia asetti haasteita, koska olemme tottuneet järjestämään 
ammattilaisten koulutuksia kasvotusten työpaikoilla. Etätyöskentely pakotti meidät arvioimaan uudelleen 
koulutusten sisältöjä ja menetelmiä ja koulutettavien tukea. Uusi tapa kouluttaa on mahdollistanut tavoittaa 
ammattilaisryhmiä, joilla on vain vähän aiempaa koulutusta aiheesta. PROCHILD in koulutuksilla on ollut iso 
merkitys Ranskassa, koska mukana on ollut kansallinen lastensuojelun hanke. 
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ISO-BRITANNIA
Iso-Britanniassa PROCHILD-hanke on tuonut esiin 
joitain puutteita nykyisissä käytännöissä ehkäistä, 
havaita ja ilmoittaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. 
Fokusryhmissä ja pyöreänpöydän keskusteluissa 
eri alojen ammattilaiset keskustelivat monialaisen 
yhteistyön esteistä ja ratkaisuista lisätä alojen välistä 
yhteistyötä. Hankkeen kannalta merkittävimmät 
huomiot olivat tarve laadukkaalle monialaiselle 
koulutukselle ja tilojen luominen ammattilaisten 
väliselle keskustelulle esteistä, ratkaisuista ja 
yhteistyöstä. Osa ammattilaisista ei ollut koskaan 
ennen PROCHILD-hankkeen tilaisuuksia ottanut osaa 
monialaisiin tapaamisiin. 

Monialaisten koulutusten järjestäminen on sujunut 
Iso-Britanniassa hyvin ja tähän mennessä yli 80 
ammattilaista kasvatusalalta, sosiaalitoimesta, 
mielenterveystyöstä ja kolmannelta sektorilta 
on osallistunut koulutuksiin. Alustavat tiedot 
saamastamme palautteesta ovat hyvin positiivisia 
erityisesti liittyen osaamisen lisääntymiseen, 
päivittäiseen työhön soveltamiseen ja relevanssiin. 
Monialainen kurssi on osoittautunut helpoksi ja 
joustavaksi tavaksi aikana, jolloin läsnäolokoulutusta 
ei voida antaa. Menetelmä on toiminut Iso-
Britanniassa hyvin ja olemme pystyneet saavuttamaan 
ammattilaisia laajemmin myös ryhmistä, jotka ovat 
työssään hyvin kiireisiä. Heidän on ollut mahdollista 
osallistua kurssille silloin, kun se heille parhaiten sopii. 
Tästä huolimatta monialaisen yhteistyön tukeminen ei 
ole verkkokurssilla yhtä tehokasta. 

Hankkeen viestinnästä vastaavina olemme 
onneksemme saaneet työskennellä partnereiden 
kanssa, jotka ovat olleet aktiivisia sosiaalisessa 
mediassa ja blogikirjoitusten, uutiskirjeiden, 
lehdistötiedotteiden ja tapahtumien järjestämisessä. 
PROCHILD-hankkeen verkkosivuilla on tähän 
mennessä yli 14 000 käyntiä. Tämä ja muut viestintään 
liittyvät toimet osoittavat, että olemme onnistuneet 
lisäämään tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta 
väkivallasta ja viestimään hankkeen tuloksista suurelle 
yleisölle yhteistyökumppaneita ja ammattilaisia. 
Työskentelemme sen eteen, että hankkeen tulokset 
leviävät myös tulevaisuudessa.     

SUOMI
Suomessa PROCHILD-hanke on työskennellyt tiiviissä 
yhteistyössä kansallisen lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisyn ohjausryhmän kanssa. Monialaisessa 
ohjausryhmässä on edustajia viidestä ministeriöstä 
ja muista valtionhallinnon alaisista yksiköistä, 
yliopistosairaaloista, poliisista, paikallishallinnosta 
ja järjestöistä. Ohjausryhmä ohjasi kansallisen 
Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelma 
lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-
2025. laatimista. Toimenpidesuunnitelma sisältää 
93 toimenpidettä eri aloilta. Toimenpidesuunnitelma 
toimeenpannaan monialaisesti tulevina vuosina. 

Hankkeen kirjallisuuskatsausten, koulutustarpeiden 
kartoitusten sekä fokusryhmien ja pyöreänpöydän 
keskustelujen tuloksia hyödynnettiin Väkivallaton 
lapsuus –toimenpidesuunnitelman laadinnassa. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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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 respon-
sibility for use that may be made of the information it contains.

 @prochildproject   @ProchildProject 

Follow the hashtag #PROCHILD_PROJECT 

https://www.prochildproject.org/

CONTACT FOR PRESS ENQUIRIES:
The IARS International Institute
CONTACT@IARS.ORG.UK
+44 (0)7833 224442

Tämän lisäksi PROCHILD-hanke on ottanut osaa toimenpidesuunnitelman toimeenpanoon. Ammattilaisille 
suunnatut koulutuksen järjestettiin webinaareina verkossa. Sen lisäksi, että koulutuksissa kerrottiin hankkeesta, 
niitä hyödynnettiin myös tilaisuutta kertoa ammattilaisille toimenpidesuunnitelmasta. Järjestimme yhteensä 
neljä webinaaria, joihin osallistui yhteensä satoja osanottajia. Webinaarit myös nauhoitettiin, jotta niitä voidaan 
hyödyntää myös myöhemmin sekä osana hankkeen verkkokoulutusalustaa. 

ITALIA
PROCHILD-hanke on toiminut Euroopan tasolla vastaamaan yhteisiin ongelmiin ja haasteisiin, joita esiintyy 
lastensuojelussa kansallisella ja paikallisella tasolla. Yhteisiä menetelmiä ja käytäntöjä on kehitetty ottamalla 
huomioon kansalliset erityispiirteet ja paikallistason tarpeet ja rakenteet. Menetelmä on mahdollistanut 
ammattilaisille lapsiuhrien auttamisen edistämällä monialaisia interventioita. Hanke aloitettiin kartoituksilla, 
joissa kerättiin paikallisia ja kansallisia hyviä käytäntöjä sekä fokusryhmillä ja pyöreänpöydän keskusteluilla. 

Fokusryhmät ja pyöreänpöydän keskustelut olivat erityisen tärkeitä, koska ne toivat yhteen lapsiuhrien 
kanssa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia, joskus ensimmäistä kertaa. Bolognan yliopisto järjesti kolme 
pyöreänpöydän keskustelua ja fokusryhmää, joihin osallistui ammattilaisia poliisista, oikeustoimesta, sosiaali- ja 
terveystoimesta, kouluista ja kolmannelta sektorilta Bolognan alueelta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia 
AOPI-verkostosta. Nämä tapaamiset mahdollistivat hankkeen tulosten viemisen kansalliselle tasolle sekä 
ongelmista ja yhteisistä ratkaisuista keskustelun. 

Tapaamiset mahdollistivat myös yhteistyön ja monialaisen toiminnan vahvistamisen yhteisten koulutuksien 
kautta. Koulutukset käynnistivät PROCHILDin talvikoulun, joka oli osa ammattilaisille suunnattua 
koulutuskokonaisuutta. Talvikoulu järjestettiin 13.1.-3.2.2021 ja se keskittyi lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 
sukupuolittuneen väkivallan eri muotojen ehkäisyyn, diagnosointiin ja hoitoon. Tapahtuman aikana koulutimme 
yli 100 opiskelijaa ja ammattilaista. Talvikoulu koostui useasta moduulista, jotka mahdollistivat tiedon 
syventämisen lapsiin kohdistuvan väkivallan eri osa-alueista. 

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, UNBIBO järjesti PROCHILD-hankkeen päättävän kansainvälisen 
lehdistötilaisuuden 26.2.2021, jossa esiteltiin projektin keskeisiä tuloksia, esimerkiksi lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa käsittelevä filmi, vanhemmille suunnattu applikaatio ja keinuhevosta esittävä taideteos, jonka on 
tehnyt kuuluisa italialainen arkkitehti Massimo Iosa Ghini.
 


