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Johdanto

Lasten kaltoinkohtelulla tarkoitetaan hyväksikäyttöä ja laiminlyöntiä, joka kohdistuu alle 
18-vuotiaisiin lapsiin. Se käsittää kaikki fyysisen ja/tai henkisen hyväksikäytön muodot, 
seksuaalisen hyväksikäytön, laiminlyönnin sekä kaupallisen tai muun riiston, joka aiheuttaa 
mahdollisen vaaran lapsen terveydelle, kehitykselle tai ihmisarvolle.  Toisinaan myös 
parisuhdeväkivallalle altistuminen lasketaan lapsen kaltoinkohteluksi (WHO:n määritelmä 
2002).  

Sampsonin (2017) mukaan yhteisöllisen pystyvyyden käsite voi johtaa yhtenäisempään 
yhteiskuntaan, sillä sellaiset yhteisöt, joilla on yhteiset käsitykset kontrollista, sosiaalisesta 
toiminnasta ja tehokkuudesta, tukevat jäseniään paremmin ja toimivat tehokkaammin 
yhdessä. Kollektiivinen toimintakulttuuri voi saada aikaan vastavuoroista tukea ja luottamusta 
yhteisön jäsenten kesken sekä kehittää yhteisiä näkemyksiä jostakin tietystä ilmiöstä tai 
halutuista vaikutuksista. Tältä osin yhteisön jäsenillä on kyky kontrolloida muiden jäsenten 
käyttäytymistä sosiaalisen pääoman, eli yhteisön toimiin suunnattujen odotusten, avulla, ja 
siten eliminoida rikollista käyttäytymistä.

Co-Happiness-kumppanit ovat luoneet koulutusohjelman lasten hyväksikäytön ja 
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja välttämiseksi sekä lisätäkseen yhteisöjen 
mahdollisuuksia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän myötä yhteisöistä 
saadaan turvallisempia lapsille. Tässä asiakirjassa esitellään koulutusohjelman kaikki vaiheet. 
Koulutusohjelma on ’Käytännön toimijoiden, ammattikasvattajien ja muiden kiinnostuneiden 
yhteisön jäsenten koulutus lasten hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun liittyvän tiedon 
kierrättämistä ja innovatiivisia strategioita varten’. 

Koulutus on suunniteltu perinteisiä koulutusmalleja silmällä pitäen (esim. monimuoto-
opiskelu). COVID-19-pandemia on kuitenkin otettu huomioon hankkeen toteutuksessa, 
ja ohjelma on muokattu soveltuvaksi myös kokonaan avoimeen verkko-opiskeluun. 
Koulutusohjelman avulla organisaatiot voivat suunnitella ja toteuttaa eri alueita ja erilaisia 
ryhmiä varten räätälöityä koulutusta.

Koulutusohjelma on saatavilla englannin, hollannin, italian, portugalin, kreikan ja romanian 
kielellä. Kaikki koulutusohjelmaan liittyvät materiaalit löytyvät hankkeen verkkosivuilta

www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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Co-Happiness – hanke

Co-Happiness – hanke on kolmevuotinen (2018-2021) Erasmus+ -projekti, jota johtaa Dona 
Daria. Hankkeeseen osallistui yhdeksän organisaatiota Hollannista (3), Portugalista (2), 
Suomesta (1), Italiasta (1), Romaniasta (1) ja Kreikasta (1).

Co-Happiness luotiin edistämään sosiaalista pääomaa ja yhteisöllistä pystyvyyttä lasten 
hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi. Hanke tarjoaa yhteisöille 
(ammatinharjoittajat, opettajat, ammattikasvattajat, vanhemmat ja muut aikuiset) 
tarpeelliset tiedot, koulutuksen, työkalut ja tekniikan lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
parempaan tunnistamiseen. Tämän myötä nämä edellä mainitut toimijat sekä lapset voivat 
helpommin tunnistaa ja ilmoittaa tapauksista, jotta lapset saavat tarvitsemaansa tukea. 
Hankkeen tavoitteena on myös kehittää 6–9-vuotiaille lapsille suunnattu tietokonepeli lasten 
hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyä ja tunnistamista varten.  Co-Happiness 
-hanke keskittyy monitieteelliseen lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn 
seuraavin keinoin:

• Kehittämällä monitieteellisen koulutusohjelman, joka vastaa lasten hyväksikäytön ja 
kaltoinkohtelun aiheuttamiin haasteisiin. Ohjelman kehittämiseen osallistuu erilaisia 
toimijoita, kuten kouluja, oikeustahoja, paikallisia viranomaisia ja kuntatoimijoita, 
ammatinharjoittajia ja kolmannen sektorin organisaatioita.

• Osallistumalla lasten hyväksikäytön, kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin ennaltaehkäisyyn 
ja välttämiseen kehittämällä uusia tapoja auttaa yhteisöjä tunnistamaan lasten 
hyväksikäytön ja laiminlyönnin ensimmäisiä merkkejä, jotta he voivat raportoida niistä 
ja lastensuojelun toimijat voivat puuttua tapauksiin nopeasti.

• Tekemällä laadullista tutkimusta yhteisöjen sosiaalisesta pääomasta ja pystyvyydestä 
lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi.

• Ottamalla käyttöön koulutusta ja pelillisyyttä, jotta yhteisötoimijoita ja lapsia voidaan 
aktivoida ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan kaltoinkohtelua sekä raportoimaan 
tilanteista, joissa he epäilevät esiintyvän lasten hyväksikäyttöä tai kaltoinkohtelua.

• Suunnittelemalla koulutusohjelman lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyä ja tiedon levittämistä varten ja pilotoimalla sitä keskeisten 
yhteisötoimijoiden kanssa.

• Kehittämällä tietokonepeli lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemistä 
ja siitä tiedottamista varten, ja pilotoimalla sitä lasten kanssa.

Saavuttaakseen yllä mainitut tavoitteet hankekumppanit sitoutuvat tuottamaan viisi 
tutkimuksen pohjalta laadittavaa julkaisua:

• IO1 - Yleisraportti sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisen pystyvyyden muodoista 
lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi   

• IO2 - Koulutusohjelma yhteisöissä tapahtuvaan lasten hyväksikäytön ja 
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn ja tiedon levittämiseen   

• IO3 - Ohjelma lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn  

• IO4 - Co-Happiness -peli lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyyn ja tiedon levittämiseen  

• IO5 - Materiaaliopas yhteisöille lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyyn ja tiedon välittämiseen 
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Co-Happiness -koulutusohjelman sisältö

Moduulien kuvaukseen sisältyy yleinen kuvaus, kohdeyleisö, avainsanat, ohjauskieli, 
toteutustapa, tavoitteet, oppimistavoitteet, kuvaus yleisistä ja valinnaisista ohjelmaosioista, 
opiskeluajat, opetus- ja oppimismetodit, arviointimetodit.

Nimi

Ammatinharjoittajien, kouluttajien ja muiden kiinnostuneiden yhteisön jäsenten koulutus 
koskien tiedon kierrätystä ja innovatiivisia strategioita lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyyn 

Yleiskuvaus

Koulutusohjelman tavoitteena on rohkaista yhteisötoimijoita osallistumaan lasten 
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn, jonka myötä yhteisöt ovat vastustuskykyisempiä sekä 
turvallisempia lapsille.

Koulutus on alun perin suunniteltu perinteisiä koulutusmalleja silmällä pitäen (esim. 
monimuoto-opiskelu). COVID-19-pandemia on kuitenkin vaikuttanut hankkeen 
toteutukseen, ja koulutus on muokattu soveltuvaksi myös kokonaan avoimeen verkko-
opiskeluun. Koulutusohjelma antaa organisaatioille mahdollisuuden suunnitella ja ottaa 
käyttöön räätälöityä koulutusta ottaen huomioon alueelliset ja ryhmää koskevat tarpeet. 

Koulutuksesta hyötyvät eniten avaintoimijat (lastensuojelun ammattilaiset) sekä 
yhteisötoimijat, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään omaa osaamistaan lasten kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyyn liittyen sekä edistämään lasten hyvinvointia. Tämä koulutuspolku tarjoaa 
teoriatietoa ja kokemuksellisia harjoituksia, mahdollisuuksia hyödyntää saavutettuja taitoja 
käytännössä sekä sopivan ympäristön osallistujan osaamisen kehittämiseen.

Koulutusohjelman kohderyhmä

Ammattikasvattajat | Opettajat | Kurssien vetäjät | Yhteisömentorit | Lastensuojelun 
ammattilaiset |Yhteisön aktiiviset jäsenet

Avainsanat ja fraasit

Lastensuojelu; yhteisön tietoisuus; lasten oikeudet; hyväksikäyttö-- ja kaltoinkohtelutilanteet

Opetuskieli

Jokaisen osallistuvan maan kieli (englanti; hollanti; italia; portugali; kreikka; romania)

Koulutusohjelman toteutus  

Osallistujaa rohkaistaan lukemaan teoriasisältö ennen työpajoihin / etätapaamisiin 
osallistumista. 
Työpajoissa / etätapaamisissa:
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• Annetaan ohjeistusta teoreettiseen tietopohjaan.
• Kehitetään osallistujien taitoja osallistavien metodien ja kokemuksellisten harjoitusten 

avulla.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteet ovat:
• Saada osallistujia ymmärtämään sosiaalisen pääoman tärkeyden lasten hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä
• Saada osallistujia tunnistamaan lasten ja heidän perheidensä tarpeita
• Saada osallistujia tunnistamaan riskejä ja suojaavia tekijöitä
• Rohkaista ammattilaisia jakamaan tietoa hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta kärsineille 

lapsille
• Tarjota osallistujille strategioita toimia tehokkaasti tilanteissa, joissa esiintyy lasten 

hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua
• Tunnistaa lastensuojelun laillinen ja sosiaalinen konteksti

Osaamistavoitteet

Koulutuksen päätteeksi opiskelija:
• Ymmärtää paremmin erilaisia tilanteita, joissa esiintyy lasten hyväksikäyttöä ja 

kaltoinkohtelua sekä sen seurauksia
• Ymmärtämään kaltoinkohteluun liittyviä merkkejä ja raportoimaan tällaisista tilanteista
• Tarjoamaan tehokasta tukea kaltoinkohdelluille lapsille ja heidän perheilleen
• Olla tietoinen yhteistyön mahdollisuuksista muiden yhteisön jäsenten ja 

organisaatioiden kanssa, jotta lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisystä 
ja lasten oikeuksista tiedottamisesta saadaan tehokkaampaa

Koulutusohjelman sisältö

MODUULIT
(HUOM: moduulin arvioituun kestoon sisältyy sekä verkko-opiskelulle varattu arvioitu aika 
että työpajat/ etätapaamiset)

Aloitustapaaminen (arvioitu kesto: 1 tunti)

Lasten hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu (arvioitu kesto: 3 tuntia)

• Lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun määritelmä
• Hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun eri muotojen määritelmä
• Hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun kohteena olevien lasten ja nuorten tarpeet (pitkä- ja 

lyhytkestoisten vaikutusten mukaan)
• Aihealueesta tehdyt epidemiologiset tutkimukset
• Lainsäädäntö ja suojelujärjestelmä (arvioitu kesto: 4 tuntia)
• Eurooppalainen ja kansallinen lainsäädäntö
• Avaintoimijat
• Suojelutoimenpiteet
• Lasten osallistuminen prosessiin
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Lapset & perhe (arvioitu kesto: 4 tuntia)

• Perheen rooli
• Hyväksikäyttö-- ja kaltoinkohtelutilanteet perheessä – seuraukset lapsen kehitykselle 

ja vaikutus perheeseen
• Normaalit ja haitalliset käytösmallit/asenteet lapsen iän mukaan
• Positiivinen vanhemmuus
• Vanhemmuuskoulutus (esim. strategiat, ohjelmat)

Lasten kaltoinkohtelun todellisuus (arvioitu kesto: 4 tuntia)

• Riskit ja suojelevat tekijät
• Hälytysmerkit
• Äänen korottaminen/kaltoinkohdellun lapsen näkökulma
• Puheeksiottaminen lapsen kanssa (esim. tekniikoita uhrin kanssa keskusteluun)
• Puheeksiottaminen perheen kanssa

Sosiaalinen vastuu (arvioitu kesto: 4 tuntia)

• Sosiaalisen pääoman määritelmä
• Yhteisöllisen pystyvyyden määritelmä ja sen yhteys sosiaaliseen pääomaan sekä 

lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn
• Tapoja kehittää sosiaalista pääomaa yhteisöissämme
• Lasten hyväksikäyttö- ja kaltoinkohtelutilanteista ilmoittaminen – miten ja kenelle 

ilmoittaa
• Eurooppalaiset käytännöt ja onnistuneet toimintatavat 
• Yhteistyön tärkeys: Kuinka toimia yhdessä avaintoimijoiden ja yhteisön kanssa lasten 

hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi
• Hyödyllisen tiedon levittäminen yhteisössä

Ennaltaehkäisy ja puuttuminen (arvioitu kesto: 4 tuntia)

• Ennaltaehkäisyn lähestymistapojen kehittäminen
• Sosiaalinen osaaminen lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseen
• Ohjeistus puuttumiseen
• Yhteistyö saman asian vuoksi – systemaattinen vaste – vanhempien verkostot
• Yhteisön resurssit

Koulutusohjelman kesto

Koulutuksen kesto on noin 15 päivää noin neljän viikon aikana, ja siihen sisältyy teoriasisällön 
itsenäistä opiskelua sekä työpajoihin/ etätapaamisiin osallistuminen. Koulutukseen sisältyy 
myös arviointiosuus.

Teoriasisällön itsenäisen opiskelun arvioitu kesto: 12 tuntia

Työpajoihin/ etätapaamisiin osallistumiseen arvioitu kesto: 13 tuntia 

Yhteensä: 25 tuntia

Total: 25 hours
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Opetus- ja oppimismenetelmät

Hankkeen verkkosivuilta (http://www.co-happiness.eu/) sekä kouluttajat että opiskelijat 
voivat löytää hyödyllistä tukimateriaalia (esim. koulutussisältöä, artikkeleita, laillisia 
dokumentteja ja muita asiaan liittyviä julkaisuja).

Työpajojen/etätapaamisten aikana aiemmin esitellyt avainkäsitteet saavat tuekseen 
käytännön esimerkkejä ja osallistujat voivat jakaa omia ruohonjuuritason kokemuksiaan. 
Koulutusohjelma tarjoaa myös keskustelua käytännön esimerkkien, roolileikkien ja muiden 
tekniikoiden avulla.

Koulutusohjelman tavoitteena on yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja auttaa osallistujia ottamaan 
oppimiansa tietoja käyttöön omassa arjessaan. 

Arviointimetodi

Tiedon ja taitojen itsearviointi (ennen ja jälkeen koulutuksen) 

Osallistujien kehityksen seuraaminen

Itsenäiset tehtävät

Lähteet
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Kehitysmetodit ja arviointiprosessi

Co-Happiness-koulutusohjelma syntyi kolmen vaiheen tuloksena: tutkimus, hankkeen 
yhteistyökumppanien jakamat tiedot ja kokemukset sekä jokaisessa maassa järjestetyn 
pilottiohjelman tulosten perusteella kehitetty lopputulos. 

• Vaihe 1: tutkimus ja moduulien ensimmäisen luonnoksen määrittely
• Vaihe 2: hankekumppanien kokemusvaihto sekä vertaisarviointi 
• Vaihe 3: pilottivaiheen tulokset ja hienosäätö 

Vaihe 1: tutkimus ja moduulien ensimmäisen luonnoksen määrittely 

Olemassa olevien koulutusohjelmien pohjalta suunniteltiin näyttöön perustuva koulutus, 
joka nojaa teoriaan ja/tai empiiriseen tutkimukseen. On huomioitava, että Co-Happiness-
koulutusohjelmaan ei pidä sisältyä ainoastaan lasten hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun 
liittyviä määritelmiä ja seurauksia, vaan se keskittyy myös lasten suojelemiseen sosiaalisen 
pääoman ja yhteisöllisen pystyvyyden keinoin.

Näiden tulosten pohjalta laadittiin koulutusohjelman ensimmäinen luonnos, johon 
sisältyy yhteensä 6 moduulia: 1) Lasten hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu; 2) Lainsäädäntö ja 
suojelujärjestelmä; 3) Lapset ja perhe; 4) Lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun todellisuus; 
5) Sosiaalinen vastuu; 6) Ennaltaehkäisy ja puuttuminen.

Moduulien suunnitteluun saatiin kevyttä konsultointiapua avaintoimijoilta/asiantuntijoilta, 
jotka työskentelevät lastensuojelun parissa. Heiltä saatiin arvokasta palautetta 
koulutusohjelman suunnitteluun.

Vaihe 2: hankekumppanien kokemusvaihto ja vertaisarviointi

Vaihe 3: pilottivaiheen tulokset ja hienosäätö

Koulutusohjelmaa pilotoitiin yhtymän kuudessa maassa. (Suomi, Kreikka, Alankomaat, 
Portugali ja Romania). Yhteensä 136 ammattilaista, opiskelijaa ja vapaaehtoista osallistui 
Co-Happiness -koulutusohjelman pilottivaiheeseen: 

• 16 Suomesta
• 30 Italiasta
• 25 Kreikasta 
• 18 Hollannista
• 30 Portugalista
• 17 Romaniasta
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Pilottivaiheen aikana osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta koulutuksen sisällöstä ja 
materiaaleista. Osallistujien palautteen keräämistä varten pidettiin arviointi, jossa käsiteltiin 
sekä lyhyen aikavälin oppimistuloksia että koulutuksen suoritustapaa. Arvioinnissa käytettiin 
seuraavia työkaluja:

• Itsearviointikysely (ennen koulutusohjelmaa ja sen jälkeen) – katso liite 2
• Koulutusohjelman tyytyväisyysarviointi – katso liite 3
• Moduulin laadun arviointi – katso liite 4.

Arviointiprosessi on tärkeä osa mitä tahansa interventiota, koska se auttaa ymmärtämään 
sen tehokkuutta.  
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Maa Koulutusformaatti Osallistujien 
lukumäärä Osallistujien tiedot Palaute koulutuksen sisällöstä Kokonaisarvio

Suomi 100 % verkossa 16 Opiskelijoita sairaanhoidon 
koulutusohjelmasta (BA)

Koulutusohjelman sisältö arvioitiin 
hyväksi. Kaikkien osallistujien mielestä 
koulutusohjelmassa oli hyvä tasapaino 

teorian ja käytännön välillä. 

Parannusehdotukset: joidenkin 
osallistujien mielestä kaikki testit eivät 

olleet tarpeellisia.

Opiskelijat kokivat, että se oli tärkeää 
heidän tulevaisuuden ammattiansa 

ajatellen, mutta myös jokapäiväisessä 
elämässä.

Italia lähiopetus 30

Sosiaalisen suojelun 
vapaaehtoisia, maallikoita, 

psykologeja, opettajia/
ammattikasvattajia, 

seurakuntatyöntekijöitä, 
sosiaali- ja terveysalan 

toimijoita, opiskelijoita ja 
armeijan henkilökuntaa

Suurin osa osallistujista koki, että 
koulutusohjelmasta oli hyötyä lasten 

hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyssä ja siihen 

puuttumisessa.

Parannusehdotukset: jotkut osallistujat 
ehdottivat, että ohjelmaan voisi 

sisällyttää aiheita, kuten lasten suhde 
sosiaaliseen mediaan ja internetin 

käyttöön

Sisältö vastasi heidän odotuksiaan ja he 
arvioivat tavoitteet ja oppimistavoitteet 

hyviksi

Kreikka 100 % verkossa 25

Psykologeja, 
sosiaalityöntekijöitä, 

opettajia, opiskelijoita 
ja muita ammattilaisia, 
joiden työhön sisältyy 
lasten hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyä ja siihen 

puuttumista

Osallistujat kokivat koulutusohjelman 
olleen tehokas, vaikka jotkut 

kommentoivat, että moduulit voisivat 
olla interaktiivisempia.

Parannusehdotukset: osallistujat 
eivät antaneet ehdotuksia lisäyksistä/ 

muokkauksista koulutusohjelmaan.

Kokonaisarviointi oli positiivinen, 
ja jotkut osallistujat mainitsivat, että 

he voisivat suositella koulutusta 
myös muille. Osallistujat kertoivat, 

että koulutuksen materiaali (kaikissa 
moduuleissa) oli erittäin hyödyllistä.

Pilottivaiheen tärkeimmät löydökset 
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Maa Koulutusformaatti Osallistujien 
lukumäärä Osallistujien tiedot Palaute koulutuksen sisällöstä Kokonaisarvio

Hollanti
Monimuoto-

opiskelua, verkossa 
ja lähiopetuksena

18

Lastensuojelun ja lasten 
hyvinvoinnin ammattilaisia, 

lasten hyväksikäytön ja 
kaltoinkohtelun parissa 

työskenteleviä ammattilaisia, 
kouluttajia, vapaaehtoisia/
mentoreita ja opiskelijoita

Kaikki osallistujat kokivat moduulit erittäin 
hyödyllisiksi ja arvostivat mahdollisuutta jakaa 

kokemuksiaan. He kokivat, että ohjelma 
kattoi monipuolisesti erilaisia aiheita ja se 

tarjosi hyödyllistä tietoa. Osallistujat sanoivat, 
että koulutus tarjosi toisaalta uutta tietoa 

lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun eri 
esiintymistavoista ja yhteisön roolista sen 

ennaltaehkäisemisessä ja toisaalta auttoi heitä 
syventämään ymmärrystään hyväksikäytön 
ja kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneita lapsia 

kohtaan.

Parannusehdotukset: ei ehdotuksia

Kaikki osallistujat olivat tyytyväisiä 
koulutukseen ja voisivat suositella sitä 

muille.

Portugali
100 % verkossa, 
etätapaamisia ja 

etäopiskelua
30

Opettajia/ammattikasvattajia, 
sovittelijoita, 

sosiaalityöntekijöitä, 
psykologeja ja opiskelijoita

Suurin osa osallistujista arvioi ohjelman sisällön 
”erittäin hyväksi” tai ”erinomaiseksi”.

Parannusehdotukset: ei ehdotuksia

Kaikki osallistujat voisivat 
suositella koulutusta muille.  Kaikki 
osallistujat kokivat moduulit erittäin 

hyödyllisiksi ja käsitellyt aiheet 
hyvin tärkeiksi omassa työssään. 

Osallistujat arvostivat myös tiedon- ja 
kokemusten vaihtoa ryhmän kesken.

Romania Lähiopetus 17

Ammattikasvattajia sekä 
sosiaalityöntekijöitä, 
jotka työskentelevät 

lastensuojelussa, erityisesti 
ryhmäkodeissa

Kaikki osallistujat kokivat, että ”ohjelman 
sisältö” oli räätälöity heidän tarpeisiinsa, 

aktiviteetit auttoivat teorian ymmärtämisessä 
ja koulutus oli interaktiivinen ja haastoi heitä 

pohtimaan omaa toimintaansa ja motivoi heitä 
kehittämään itseään lisää.

Parannusehdotukset: seksuaalikasvatuksen 
moduuli seksuaaliväkivallan 

ennaltaehkäisemiseksi

Kaikki osallistujat sanoivat, että he 
voisivat suositella koulutusohjelmaa 

muille ammattilaisille ja että 
koulutuksen kesto oli sopiva. 

Kaikki osallistujat kokivat 
koulutustapaamiset erittäin 
hyödyllisiksi ja arvokkaiksi 

(sekä ammatin puolesta että 
henkilökohtaisessa elämässä).
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Yksityiskohtainen ohjeistus moduulien käyttöön  

1. Aseta osallistujien profiilit

Co-Happiness-koulutusohjelma on suunniteltu lastensuojelun parissa työskenteleville 
ammattilaisille, kuten ammattikasvattajille ja opettajille, yhteisömentoreille, lastensuojelun 
ammattilaisille ja muille avaintoimijoille (esim. alalle suuntaavat korkeakouluopiskelijat). 
Lisäksi koulutusta voidaan tarjota maallikoille, ruohonjuuritason strategiana.

2. Rekrytointiprosessi

Jotta oikean yleisön saavuttaminen onnistuu, on tärkeää muodostaa kumppanuuksia 
organisaatioiden ja korkeakoulujen avaintoimijoiden kanssa. Nämä ammattilaiset ja asiakkaat 
hyötyvät koulutusohjelman strategioista.  Lisäksi sosiaalisen median välityksellä voidaan jakaa 
ilmoituksia tarjolla olevasta koulutusohjelmasta (katso liite 5 saadaksesi apua ilmoituksen 
suunnitteluun).

3. Taitojen itsearviointi

Ennen koulutusohjelman aloittamista osallistujia pyydetään tekemään itsearviointi.  
Itsearviointikyselyn on luonut Co-Happiness-hankkeen kumppanit ja sen tavoitteena on 
kartoittaa osallistujien tietoja ja taitoja seuraavista aihepiireistä: ”Lasten hyväksikäyttö ja 
kaltoinkohtelu”, ”Lainsäädäntö ja suojelujärjestelmä”, ”Lapset ja perhe”, ”Lasten hyväksikäytön 
ja kaltoinkohtelun todellisuus”, ”Sosiaalinen vastuu” sekä ”Ennaltaehkäisy ja puuttuminen”. 
Kysely tehdään ennen koulutusta ja sen jälkeen, jotta voidaan mitata koulutuksen tehokkuutta.

4. Koulutuksen sisältö 

Co-Happiness-hankkeen verkkosivuilta (www.co-happiness.eu) on mahdollista ladata 
koulutuksen sisällöt osallistujamaiden omilla kielillä, myös englanniksi. 

5. Koulutusohjelman järjestäminen

On tärkeää ottaa huomioon kaikki koulutusohjelman järjestämiseen liittyvät seikat, kuten:

 - Aikataulu

Ohjeistuksessa (katso alla) on määritelty jokaisen moduulin arvioitu kesto ja koko koulutuksen 
kesto. Kuten aiemmin on mainittu, organisaatio voi itse suunnitella ja toteuttaa kustomoidun 
koulutuksen oman maansa käytäntöjen ja vaatimusten sekä ryhmän tarpeiden mukaisesti.

On myös tärkeää painottaa, että työpajoissa/etätapaamisissa järjestetään riittävästi aikaa 
osallistujien kysymysten pohtimiseen ja annetaan heille mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja 
näkökulmia, jotta he ovat motivoituneita ja voivat verkostoitua keskenään.

http://www.co-happiness.eu
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 - Kouluttajat

On tärkeää työskennellä tiiminä, jotta kaikki moduulit toteutetaan tehokkaasti ilman samojen 
asioiden toistoa.  

On myös suositeltavaa, että koulutuksessa on vähintään kaksi kouluttajaa, jotka valmistelevat 
tapaamiset yhdessä, jotta moduulien opetus on yhdenmukaista. Heillä tulisi olla riittävästi 
tietoa aiheesta, jotta he voivat vastata osallistujien työpajoissa/etätapaamisissa esittämiin 
kysymyksiin.

 - Hankkeen verkkosivut

Hankkeen verkkosivusto on erinomainen resurssi koulutuksen keston hallinnoimiseen, vaikka 
se ei ole pakollista. Moduulien tulisi olla osallistujien saatavilla ennen työpajoja/etätapaamisia 
(vähintään 2 päivää aiemmin), jotta heillä on riittävästi aikaa tutustua sisältöön ja tarvittaessa 
tehdä harjoituksia.

 - Suunnitelma tapaamisia varten

Kaikki koulutustapaamiset tulee valmistella etukäteen, ja suunnitelman tulee sisältää seuraavat 
tiedot: moduulin nimi, kesto, formaatti, tavoitteet, ohjelman sisältö, osaamistavoitteet ja 
harjoitukset. Mallisuunnitelmia jokaista moduulia varten löytyy liitteestä 1. 

 - Materiaali

Yllä mainituissa suunnitelmissa on useita harjoituksia jokaisen moduulin aiheeseen liittyen. 
Jokaisen organisaation tulee kuitenkin soveltaa aktiviteetit, harjoitukset ja asiakirjat (pääasiassa 
kansalliseen lainsäädäntöön liittyen) oman maansa käytäntöihin lasten hyväksikäytön ja 
ennaltaehkäisyn osalta. 

Koulutusmateriaalit ja esitykset tulisi esittää osallistujille niin, että heillä on aina mahdollisuus 
konsultoida kouluttajaa tarvittaessa.

6. Valvonta ja arviointi

Koko koulutusprosessin tulisi olla valvottu ja arvioitu. Kuten aiemmin on mainittu, 
koulutusohjelman alussa osallistujille annetaan arviointikysely, jonka avulla he voivat arvioida 
taitojaan. Sama kysely annetaan koulutuksen päättyessä.

Jokaiseen moduuliin sisältyy kysely, jolla kartoitetaan sisällön relevanssia, kouluttajien 
suoriutumista sekä koulutusohjelman toteutukseen liittyviä asioita.  Tässä kyselyssä tulisi olla 
myös avointa vastaustilaa, jotta osallistujat voivat tehdä ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi.

Koulutusohjelman päättyessä osallistujien tulisi täyttää myös tyytyväisyyskysely, jotta saadaan 
selville, kuinka tyytyväisiä he olivat seuraaviin osa-alueisiin: järjestelyt, ohjelman sisältö, 
kouluttajat, teorian ja käytännön suhde ja koulutuksen suositeltavuus.
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Liite 1 – Suunnitelmat tapaamisiin 

KOULUTTAJALLE: 
arvioituun kestoon sisältyy sekä itsenäiselle opiskelulle arvioitu aika että työpajoihin/
etätapaamisiin varattu aika.

Miten saat pääsyn materiaaliin? 
• Itseopiskelu – kaikki koulutuksen moduulit ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilla:   

www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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1. Moduuli I Lasten hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu

Moduuli:  I – Lasten hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu
Kesto:   3 tuntia

• 1 tunti itsenäistä opiskelua  -  www.co-happiness.eu
• 2 tuntia itsenäistä opiskelua/ etätapaaminen  - ACCESS THE FOLDER

Päätavoitteet: • Selkeyttää lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun eri muotojen 

määritelmät

• Lisätä ymmärrystä lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun erilaisista 

muodoista 

• Tarjota tietoa kaltoinkohtelun tunnistamiseen

• Lisätä ymmärrystä kaltoinkohtelun uhrien tarpeista    

Osaamistavoitteet: Tämän moduulin päätteeksi osallistujat:

• Omaavat selkeän määritelmän lasten hyväksikäytöstä ja 

kaltoinkohtelusta

• Pystyvät nimeämään hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun erilaiset muodot 

ja tunnistamaan hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun merkkejä

• Ymmärtävät lasten ja nuorten henkisten traumojen mekanismeja

Metodit: verkko-opiskelua, lähiopetusta/ etätapaamisia

Sisältö: Lasten hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu, yleisimmät muodot

Riskitekijät

Aiheeseen liittyvä tutkimusnäyttö

Kaltoinkohtelun erilaisten muotojen tunnistaminen

Kaltoinkohtelun lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset

Arviointi: Moduuliarviointi (moduulin päätteeksi) + Tyytyväisyyskysely ja laatu 

(koulutuksen päätteeksi)

Verkko-opiskelu:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 1 tunti Verkkokoulutus: Moduuli I osa I Tietokone

Internet-yhteys

Verkkosivu

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Lähiopetus/ etätapaaminen:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 15 

minuuttia 

Aloitetaan tapaaminen tutustumisharjoituksella. Katso harjoitus 

”pikatapaaminen”

Kesto: 10 

minuuttia

Aloita PPT-luento käymällä läpi seuraavat sisällöt:

• Moduulin tavoitteet

• Osaamistavoitteet:

• Määritelmät (osa I)

Tietokone

Internet-yhteys

Alusta / Projektori

Fläppitaulu

Tusseja 

Kesto: 1 tunti Aloitusmoduuli 1, osa II. 

Yritä saada osallistujia mukaan keskusteluun, 

jossa he voivat tuoda esiin omaa osaamistaan 

ja kokemuksiaan: hedelmälliset keskustelut ja 

jakaminen ovat moduulin tavoitteena, sillä se sisältää 

muuten vain teoriaa. 

Tietokone

Internet-yhteys

Alusta /Projektori

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 25 

minuuttia

Mene osoitteeseen flinga.fi (jos olet käyttänyt toista 

vastaavaa alustaa, käytä sitä. Ehdotus: Kahoot; LMS-

alusta). Anna osallistujille sessionumero, jonka avulla 

he voivat kirjautua sisään.

Kysymykset:

Määrittele kaltoinkohtelun neljä eri muotoa? 

Mitä piirteitä on perheillä, joissa kaltoinkohtelua 

esiintyy?  

Mitä seurauksia kaltoinkohtelulla on tunteiden 

tunnistamiselle? 

Mikä polku identifioi kaltoinkohtelun sosiaalisia 

seurauksia? 

Kuinka lasta voidaan suojella haitallisilta vaikutuksilta? 

Mene osoitteeseen flinga.

fi (tai muu alusta); Seuraa 

ohjeita session luomiseen

tietokone / älypuhelin

Kesto: 10 

minuuttia

Päätössanat, muistuta mihin tämä tapaaminen liittyy 

(hanke) ja kuinka osallistujat voivat seurata hanketta. 

Fläppitaulu

Tusseja

http://flinga.fi 
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2. Moduuli II Lainsäädäntö ja suojelujärjestelmä

Moduuli:  II – Lainsäädäntö ja suojelujärjestelmä
Kesto:   4 tuntia

• 2 tuntia itsenäistä opiskelua  -  www.co-happiness.eu
• 2 tuntia lähiopiskelua/ etätapaaminen  - ACCESS THE FOLDER

Päätavoitteet: • Osallistujat tutustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin lakeihin ja 

suojelujärjestelmään

• Lisätä tietoutta siitä, mitä osallistujat voivat tehdä tilanteissa, joissa 

tunnistetaan lasten hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua

• Osallistujat tutustuvat mahdollisiin tapoihin puuttua lasten 

hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun

Osaamistavoitteet: Tämän moduulin päätteeksi osallistujat: 

• Tunnistavat kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä 

suojelujärjestelmät jokaisessa osallistujamaassa

• Voivat arvioida oman maansa tilannetta

• Korostavat yhteisöllisen pystyvyyden tärkeyttä lasten 

hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä ja 

välttämisessä

• Osaavat määritellä mahdollisia tapoja puuttua lasten 

hyväksikäyttöön tai kaltoinkohteluun

Metodit: verkko-opiskelu, lähiopiskelu/ etätapaaminen

Sisältö: Kansainvälinen ja eurooppalainen lainsäädäntö 

Kansallinen lainsäädäntö

Lastensuojelun avaintoimijat 

Auttavat puhelinlinjat uhrien psykologista ja laillista tukea varten 

Lapsen rooli suojeluprosessissa

Arviointi: Moduuliarviointi (moduulin päätteeksi) + Tyytyväisyyskysely ja laatu 

(koulutuksen päätteeksi)

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Verkko-opiskelu:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 1 tunti 30 minuuttia Verkkokoulutus: Moduuli II Tietokone

Internet-yhteys

Alusta

Kesto: 10 minuuttia Testi – 10 kysymystä (monivalita; 

kyllä/ei), jotta voidaan 

varmistaa, että osallistujat ovat 

ymmärtäneet moduulin sisällön

Tietokone

Internet-yhteys

Alusta

Lähiopetus/ etätapaaminen

Kesto: 1 tunti 15 

minuuttia

Seuraa ohjeita harjoituksessa 

“Yleissopimus lapsen oikeuksista - 
timantti”: aloita lähiopetustapaaminen 

kysymällä osallistujilta, ovatko he tietoisia 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta 

(Convention on the Rights of the Child). 

Keskustelu siihen sisältyvistä artikkeleista; 

esittele supistettu versio lapsen oikeuksien 

yleissopimuksesta; ryhmätyö ja keskustelu

Tietokone

Projektori

Powerpoint (Moduuli 2, lähiopetus 

- supistettu versio lapsen oikeuksien 

yleissopimuksesta)

Fläppitaulu

Tusseja

Liite 2 (lähiopetus, harjoituksia) 

tulostettu

Kesto: 40 minuuttia Seuraa ohjeita harjoituksessa “Mitä 
voimme tehdä?”: keskustelua siitä, ovatko 

lasten oikeudet osallistujien mielestä 

riittävän suojattuja ja mikä tilanne on lasten 

hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun osalta; 2 

esimerkkitapausta; keskustelua yhteisöjen 

resursseista/organisaatioista

Tietokone

Projektori

Powerpoint (Moduuli 2, lähiopetus – 

esimerkkitapaukset)

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 10 minuuttia Päätössanat ja tapaamisen tärkeimpien 

päätelmien korostaminen.  

Fläppitaulu

Tusseja
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3. Moduuli III Lapset & Perhe

Moduuli:  III – Lapset & Perhe
Kesto:  4 tuntia 

• 2 tuntia itsenäistä opiskelua -  www.co-happiness.eu
• 2 tuntia lähiopetusta/etätapaaminen  - ACCESS THE FOLDER

Päätavoitteet: Väkivaltaa esiintyy kaikkialla elämässä, myös perhe-elämässä. 

Seksuaalinen väkivalta lapsia kohtaan, sukupolvien väliset konfliktit ja 

väkivaltainen käytös luovat kehän, josta syntyy manipuloivia asenteita 

täynnä oleva voima, jota käytetään ”toisen dominointiin”.  On 

ehdottoman tärkeää johdattaa perhe sen syntypaikalle: rakkauden 

kehtoon.

Osaamistavoitteet: Tämän moduulin päätteeksi osallistujat osaavat:

• Määritellä väkivallan käsitteenä ja soveltaa sitä perhekontekstissa;

• Tunnistaa autoritaarisen - normatiivisen perhemallin;

• Suunnitella uudistavan perhemallin lapselle

Metodit: Verkko-opiskelu, lähiopetus/etätapaaminen

Sisältö: Väkivallan määritelmä (väkivallan tulkinta; väkivallan dynamiikka,

väkivallan kartta, väkivallan arvioinnin parametrit)

Vanhemmuuskokemuksen syntyminen 

Liittoutumisen riskin korjaamisen tarve 

Liittoutumisen riskin toimenpiteet 

Metodi: emotional rational education (ERE) 

Tunteiden säätely

Tunnistaminen ja toiminta

Arviointi: Moduuliarviointi (moduulin päätteeksi) + Tyytyväisyyskysely ja laatu 

(koulutuksen päätteeksi)

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Verkko-opiskelua

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 1 tunti 30 minuuttia Verkkokoulutus: Moduuli III Tietokone

Internet-yhteys

Kesto: 10 minuuttia Testi – 9 kysymystä (monivalinta), jotta 

voidaan varmistaa, että osallistujat 

ovat ymmärtäneet moduulin sisällön

Tietokone

Internet-yhteys

Lähiopetus/ etätapaaminen

Kesto: 15 

minuuttia

Harjoitus ”Tutustuminen: Minä olen” Paperia

Kyniä / tusseja

Kesto: 40 

minuuttia

Kertaa moduulin sisältö ja käytä aikaa 

osallistujien kysymyksiin vastaamiseen 

(seuraa powerpoint-esitystä, sillä se sisältää 

harjoituksia eri tilanteisiin)

Tietokone

Projektori

Powerpoint (Moduuli 3, lähiopetus)

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto:  -- Harjoitus ”Palapeli: järjestä uudelleen 

perheen ja lapsen käsitteiden määritelmät”

Kesto: 10 

minuuttia

Harjoitus: ”Osallistava osuus: Kuinka 

perheväkivalta määritellään?”

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 15 

minuuttia

Peli ”rakenna väkivallan kartta” ja jakaminen 

ryhmässä

Fläppitaulupaperia (1 per ryhmä)

Tusseja

Teippiä (fläppitaulupaperien 

kiinnittäminen seinälle)

Kesto: 15 

minuuttia

Esimerkkitapauksia Tietokone

Projektori

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto:  10 

minuuttia

Tekniikoita harjoitusta varten – esimerkki: 

Tunteiden kasvot

6 korttia (jokaisessa on yksi ilme: 

surullinen, iloinen, pelokas, vihainen, 

ihaileva, inho)

Kesto: 10 

minuuttia

Päätössanat ja session tärkeimpien 

päätelmien korostaminen. 

Fläppitaulu

Tusseja
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4. Moduuli IV Lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun todellisuus  

Moduuli:   IV – Lasten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun todellisuus
Kesto:    4 tuntia 

• 2 tuntia itsenäistä opiskelua  -  www.co-happiness.eu
• 2 tuntia lähiopetusta/ etätapaaminen  - ACCESS THE FOLDER

Päätavoitteet: Tämän moduulin tavoitteena on antaa lasten, vanhempien ja sivullisten 

parissa työskenteleville ammattilaisille perusteellinen katsaus lasten 

kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn lapsen näkökulmasta

Osaamistavoitteet: Tämän moduulin päätteeksi osallistuja:

• Ymmärtää prosesseja lasten vanhempiin kohdistuvan 

lojaalisuuden taustalla

• Osaa vertailla tervettä ja epätervettä sosioemotionaalista 

kehitystä

• Ymmärtää trauman värittämää kommunikaatiota ja lapsen 

kommunikointitaitoja

• Reflektoi omia kokemuksiaan lasten kanssa kommunikoidessa

Metodit: Verkko-opiskelu, lähiopetus/ etätapaaminen

Sisältö: Lapsen sosioemotionaalinen kehitys 0–18 vuoden iässä

Lasten lojaalius vanhempia kohtaan

Trauman värittämä kommunikaatio

Lapsen kommunikointitaidot

Arviointi: Moduuliarviointi (moduulin päätteeksi) + Tyytyväisyyskysely ja laatu 

(koulutuksen päätteeksi)

Verkko-opiskelu:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 2 tuntia Verkkokoulutus: Moduuli IV Tietokone

Internet-yhteys

Alusta

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Lähiopetus/ etätapaaminen:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 15 

minuuttia

Seuraa ohjeita harjoituksessa “Sisäinen lapsi 
-meditaatio”:
Aloita lähiopetustapaaminen pyytämällä osallistujia 

palaamaan menneisyyteensä ohjaavien kysymysten 

avulla; ryhmäkeskustelu

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 40 

minuuttia

Kertaa moduulin sisältö ja käytä aikaa osallistujien 

kysymyksiin vastaamiseen 

Tietokone

Projektori

Powerpoint (Moduuli 4, 

lähiopetus)

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 40 

minuuttia

Seuraa ohjeita harjoituksessa “lapsen trauman 
värittämä kommunikaatio”:
Osallistuja esittää lasta, joka reagoi tapaan, 

jolla muu ryhmä yrittää saada yhteyttä häneen 

(hienotunteisesti tai ei); reaktioiden reflektointia

”Lelut” (esim. 

piirustusmateriaalia, pallo, 

pehmoeläin, palikoita)

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 10 

minuuttia

Päätössanat ja session tärkeimpien päätelmien 

korostaminen. 

Fläppitaulu

Tusseja
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5. Moduuli V Sosiaalinen vastuu

Moduuli:  V – Sosiaalinen vastuu
Kesto:   4 tuntia

• 2 tuntia itsenäistä opiskelua  -  www.co-happiness.eu
• 2 tuntia lähiopetusta/ etätapaaminen  - ACCESS THE FOLDER

Päätavoitteet: • Ymmärtää sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisen pystyvyyden 

määritelmät ja niiden suhteen lasten hyväksikäytön ja 

kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä

• Tarjota tietoa lasten hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta 

ilmoittamisen tärkeydestä ja siitä, kuinka reagoida ilmiön 

lapsiuhreihin

• Tarjota tietoa Euroopassa käytetyistä hyvistä toimintatavoista

Osaamistavoitteet: Tämän moduulin päätteeksi osallistuja:

• Osaa määritellä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisen pystyvyyden 

käsitteet

• Osaa ilmoittaa tilanteista, joissa esiintyy lasten hyväksikäyttöä tai 

kaltoinkohtelua ja pystyy välittämään tätä tärkeää viestiä myös 

yhteisön jäsenille (esim. vanhemmat, naapurit)

• Tunnistaa aloitteita/ohjelmia Euroopassa – erityisesti Co-

Happiness -hankkeen maissa – jotta voi ennaltaehkäistä lasten 

hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun liittyviä tilanteita

Metodit: Verkko-opiskelu, lähiopetus/ etätapaaminen 

Sisältö: Sosiaalinen pääoma, yhteisöllinen pystyvyys ja niiden vaikutus lasten 

hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn;

Kuinka toimia vanhempien kanssa ja kuinka toimia yhteisön kanssa;

Vinkkejä yhteisön kanssa toimimiseen;

Lasten hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun liittyvistä tilanteista 

ilmoittaminen;

Kuinka auttaa hyväksikäytettyä tai kaltoinkohdeltua lasta;

Hyviä toimintatapoja Euroopassa

Arviointi: Moduuliarviointi (moduulin päätteeksi) + Tyytyväisyyskysely ja laatu 

(koulutuksen päätteeksi)

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Verkko-opiskelu:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 2 tuntia Verkkokoulutus: Moduuli V Tietokone

Internet-yhteys

Alusta

Kesto: 10 minuuttia Testi – 4 kysymystä (monivalinta), jotta 

voidaan varmistaa, että osallistujat ovat 

ymmärtäneet moduulin sisällön

Tietokone

Internet-yhteys

Alusta

Lähiopetus/ etätapaaminen:

Kesto: 15 

minuuttia

Seuraa ohjeita harjoituksessa “Kokin 
seuraaminen”:

Aloita lähiopetus ryhmäharjoituksella. Tämä on 

hyödyllinen tapa kiinnittää osallistujien huomio 

sosiaaliseen vastuuseen ja yhteisössä tapahtuvaan 

yhteistyöhön. Keskustelu ja pääteemojen 

avaaminen yhdessä työskentelyn tärkeydestä saman 

ongelman ratkaisemiseksi sekä strateginen ajattelu 

tehokkaaseen osallistumiseen

Kyniä

1 paperi / fläppitaulupaperi 

per ryhmä

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 1 tunti Kertaa moduulin sisältö ja käytä aikaa osallistujien 

kysymyksiin vastaamiseen (seuraa powerpoint-

esitystä, sillä se sisältää harjoituksia eri tilanteisiin)

Tietokone

Projektori

Powerpoint (Moduuli 5, 

lähiopetus)

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 45 

minuuttia

Harjoitus ”Persoonat”. Tässä harjoituksessa jokainen 

ryhmä tutustuu kaikkiin ”persooniin” ja lisää 

kommentteja/ehdotuksia muille ryhmille. Ohjaajan/

kouluttajan tulee valvoa ajankäyttöä ryhmien määrän 

mukaan. Ehdotus: jokaiseen persoonaan käytetään 

10 minuuttia. Lopuksi – kun kaikki ryhmät ovat 

käyneet läpi kaikki persoonat – esitellään tulokset ja 

tehdään kooste tärkeimmistä päätelmistä tulosten 

suhteen. Harjoitusta tulisi seurata Powerpoint-esitys 

(vinkkejä yhteisön kanssa toimimiseen)

Fläppitaulupaperia

Tusseja

(Post it -lappuja – ei 

pakollisia)

Teippiä (fläppitaulupaperien 

kiinnittämiseen seinälle)
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Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 10 

minuuttia

Harjoitus ”Ongelmatilanne”. Tämä on käytännöllinen 

harjoitus. Tämän takia ohjaajan/kouluttajan tulee 

seurata lähiopetuksen Powerpoint-esityksen 

”Ongelmatilanne”-dioja –  ja pyytää koko ryhmää 

neuvottelemaan ja pääsemään yhteisymmärrykseen 

oikeasta vastauksesta. Ohjaaja/kouluttaja voi 

halutessaan kysyä osallistujilta, ovatko he koskaan 

olleet vastaavassa tilanteessa – ja käyttää aikaa 

keskusteluun/kokemusten vaihtoon.

Tietokone

Projektori

Kesto: 10 

minuuttia

Päätössanat ja session tärkeimpien päätelmien 

korostaminen.  

Fläppitaulu

Tusseja
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6. Moduuli VI Ennaltaehkäisy ja puuttuminen

Moduuli:  VI –  Ennaltaehkäisy ja puuttuminen
Kesto:   4 tuntia

• 2 tuntia itsenäistä opiskelua -  www.co-happiness.eu 
• 2 tuntia lähiopetusta/ etätapaaminen  - ACCESS THE FOLDER

Päätavoitteet:  • Ammattilaiset tutustuvat kaltoinkohtelun ja trauman määritelmiin 

osallistavalla tavalla 

• Esitellään kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyn ja siihen puuttumisen perusteita

• Listataan ja esitellään vähintään 2 tekniikkaa, joiden avulla voidaan fasilitoida 

oppimista ryhmässä sekä reflektointiprosessia (triggerit, traumalinssi)

• Esitellään sijaistrauman määritelmä

• Korostetaan itsestä huolehtimisen tärkeyttä

• Esitellään lähestymistapa, jota käytetään kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn ja 

siihen puuttumiseen (ARC-malli)

• Luetellaan kolme pääasiallista aluetta, joihin kuvailtu interventio vaikuttaa

• Nimetään vähintään yksi esimerkkitilanne jokaiseen lajiin

Osaamistavoitteet: Tämän moduulin päätteeksi osallistuja:

• Ymmärtää kaltoinkohtelun ja trauman välisen suhteen;

• Tunnistaa, kuinka erottaa kaltoinkohtelun merkkejä ja triggereitä;

• Ymmärtää uudelleenmäärittelyn tekniikoita;

• Ymmärtää ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työkaluna järjestelmätasolla 

käytettävän ARC-mallin perusteet;

• Ymmärtää sijaistrauman määritelmän sekä itsestä huolehtimisen tärkeyden 

työ- ja yksityiselämässä.

Metodit: Verkko-opetus, lähiopetus/ etätapaaminen

Sisältö: Mitä trauma on

Traumatyypit 

Triggerien tunnistaminen

Triggerit 

Traumalasit

Riskitekijät

Sijaistrauman määritelmä

Itsestä huolehtiminen 

ARC-malli

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH


39

Verkko-opetus:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 3 tuntia Verkkokoulutus: Moduuli VI Tietokone

Internet-yhteys

Kesto: 90 minuuttia  Katso Poistettu (Osa 1):

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Osallistujia pyydetään nimeämään kaltoinkohtelun 

merkkejä

Osallistujia pyydetään nimeämään elokuvassa esiintyviä 

triggereitä  

Osallistujia pyydetään nimeämään tilanteita, joissa 

elokuvan lapsella esiintyy haastavaa käytöstä. Kun 

ne on tunnistettu, heidän tulee yhdistää tilanne 

adjektiiviin (töykeä, laiska, jne.). Tämän jälkeen heitä 

pyydetään käyttämään traumalaseja (joita on harjoiteltu 

lähiopetustapaamisessa) pohtiakseen adjektiiveja 

uudelleen traumalaseja käyttämällä.

Ensimmäisen etätapaamisen päätteeksi osallistujia 

pyydetään kirjoittamaan ylös kaksi asiaa, jotka he aikovat 

tehdä seuraavan 48 tunnin aikana itsestään huolehtimiseksi.

Tietokone

Internet-yhteys

Alusta

Kesto: 90 minuuttia Katso Poistettu (Osa 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

Osallistujia pyydetään nimeämään elokuvasta kohtauksia, 

joissa näkyy seuraavia: saat lisätietoja Word-tiedostosta, 

jossa on esitelty ARC-malli (Liite – oma osionsa).  

Rutiini ja 
rituaalit

Hoitaja 
käsittelyn 
jälkeen

Sopeutuminen Kehut ja 
vahvistus

Tietokone 

Internet-yhteys

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY
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Lähiopetus/ etätapaaminen:

Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 20 

minuuttia

Mitä on trauma?

Traumatyypit

Ohjaaja soittaa Tracy Chapmanin kappaleen ”Behind the 

Wall”. Ennen kappaleen soittamista ohjaaja pyytää osallistujia 

visualisoimaan paikan, johon tapahtuma sijoittuu: melu äänet, 

äänensävy, viesti. Tämän perusteella osallistujia pyydetään 

määrittelemään ja luokittelemaan trauma 4–5 henkilön 

ryhmissä

Kyniä

1 paperi / 

fläppitaulupaperi 

per ryhmä

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 3 tuntia ja 

30 minuuttia

Kertaa moduulin sisältö ja käytä aikaa ARC-mallin 

selittämiseen osallistujille

Tässä vaiheessa tehdään harjoituksia (harjoitusten kesto 

on yhteensä 2 tuntia) Tähän moduuliin sisältyy 15 minuutin 

tauko. Tästä syystä ARC-mallin esittelyyn on varattu noin 60 

minuuttia.

Tietokone

Projektori

Powerpoint 

(Moduuli 6, 

lähiopetus)

Fläppitaulu

Tusseja

Kesto: 30 

minuuttia

Triggerit: harjoitus #2
Ohjaaja aloittaa harjoituksen pyytämällä asiakkaita 

kuvittelemaan, että he ovat talo... (katso koko kuvaus 

Powerpoint-esityksestä)

Fläppitaulu 

Tusseja

Kuvia 

Teippiä, jotta 

fläppipaperi voidaan 

kiinnittää seinälle

Post it -lappuja

Kesto: 30 

minuuttia

Traumalasit: harjoitus #3
Ohjaaja soittaa Johnny Cashin kappaleen ”Hurt”. Tämän 

jälkeen osallistujat jaetaan 4 henkilön ryhmiin. Jokaiselle 

ryhmälle annetaan taulukon 8 adjektiivit... (katso koko kuvaus 

Powerpoint-esityksestä)

Vaihtoehtoisesti osallistujat voivat esittää adjektiivin kuvan 

käyttämisen sijaan.

Tietokone

Projektori

Kaiuttimet

Kuvia

Fläppitaulu 

Tusseja

Teippiä
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Kesto Menetelmä Tarvittavat resurssit

Kesto: 15 

minuuttia

Kuinka painava lasi on: harjoitus #4
Ohjaaja ottaa lasin vettä ja ojentaa kätensä. Hän kysyy 

osallistujilta, kuinka painava lasi on. Vastauksia tulee useita 

(250 grammaa, 100 grammaa, riippuu siitä kuinka paljon vettä 

lasissa on, jne.). Ohjaaja pyytää osallistujia kuvittelemaan, 

että he pitävät lasia yhden tunnin ajan, sitten kolmen tunnin 

ajan, sitten koko päivän, koko viikon, koko kuukauden, koko 

vuoden. Lasista tulee sitä painavampi, mitä enemmän aikaa 

kuluu ja kun pidät sitä samassa asennossa. Lasi representoi 

taakkaamme, huoliamme ja stressiä, jota kannamme joka 

päivä. Tämän takia on ehdottoman tärkeää pitää taukoja ja 

rentoutua (laskea lasi alas, vaihtaa asentoa, jne.)

Lasi

Kesto 15 
minuuttia

Tauko Kahvia, välipalaa, 
vettä

Kesto: 30 

minuuttia

Elefantti huoneessa: harjoitus #5
Koko ryhmä jaetaan 4-5 henkilön pienryhmiin. Erilaisissa 

kuvissa nimetään erilaisia käytösmalleja ja tilanteita. Näistä 

kuvista ei ole helppo keskustella normaalissa keskustelussa, 

ellei siihen ole syy (triggeri). Tarjoamalla struktuurin 

keskustelulle sekä suunnitelman sille, miten niitä voi 

käsitellä niiden tullessa eteen. Tämä on tärkein osa säätelyn 

opettamisessa ja sen esittelyssä. 

Fläppitaulu

8 kuvaa – 

käytösmalleja tai 

tilanteita

Lyijykyniä tai 

kuulakärkikyniä

Tusseja

Kesto: 15 

minuuttia

Osoita kiitollisuutta: harjoitus #6
Jokaiselle osallistujalle annetaan paperi (A4), joka taitellaan 

4 osaan. Tästä tulee kirjanen, joissa on 8 sivua.   Osallistujia 

pyydetään kirjoittamaan tähän kirjaseen asioita, joista he 

ovat olleet kiitollisia päivän aikana. He aloittavat ryhmässä ja 

heidän tulee jatkaa harjoitusta joka päivä kotona yhden viikon 

ajan. 

Tavoitteena on auttaa ihmisiä ilmaisemaan kiitollisuuttaan, 

muuttaa ajatusmallia kriittisyydestä ja pettymyksestä 

(lasin tyhjä osa) arvostukseen, iloon ja kiitollisuuteen niitä 

asioita kohtaan, joita meillä on. Tämä siirtyy myös heidän 

kommunikaatioonsa perheen kesken (puoliso, lapset) ja siitä 

tulee ennaltaehkäisevä strategia kaltoinkohtelua kohtaan. 

A4-kokoisia 

paperiarkkeja

Lyijykyniä/

kuulakärkikyniä

Tusseja
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Liite 2 – Itsearviointikysely

NIMI:

PÄIVÄYS: 

Täytät tämän kyselyn... 

Ennen pilottiohjelmaa 

Pilottiohjelman jälkeen 

Tämä taitojasi mittaava itsearviointikysely on suunniteltu antamaan Co-Happiness -hankkeen 
tekijöille tietoa siitä, kehittyvätkö tietosi ja taitosi yhteisön ennaltaehkäisyssä ja lasten 
hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta.

Se auttaa sinua myös arvioimaan henkilökohtaisia vahvuuksiasi sekä kehittämisen kohteita. 
 
OHJEET:

Sarakkeessa yksi ilmoitetaan odotettu tieto/käytösmalli jokaista taitoa ajatellen. 
Tarkistathan kuinka hyvät uskot taitojesi olevan osoittamalla kuvailtu käytösmalli jokaisen 
taidon kohdalla. Käytä seuraavaa asteikkoa:

1 =
Ei taitoja tällä 

alueella

2 =
Joitakin taitoja 

3 =
Perustaidot 

4 =
Hyvät taidot 

5 =
Erittäin hyvät 

taidot 

Kiitos osallistumisestasi tähän tärkeään vaiheeseen!



43

Ole hyvä ja valitse oikea vaihtoehto rastimalla ruutuun (X).

Kysythän kouluttajaltasi, mikäli sinulle tulee kysyttävää.

Minulla on tiedot, taidot ja 
kyky:

1 =
Ei 

ollenkaan

2 =
Jonkin 
verran

3 =
Keskimääräisesti

4 =
Hyvin

5 =
Erittäin 

hyvin

...määritellä lasten 

hyväksikäyttö ja 

kaltoinkohtelu

...määritellä ja tunnistaa 

selkeästi lasten hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun eri muodot

...tunnistaa hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun uhriksi 

joutuneiden lasten ja nuorten 

tarpeet ja niiden vaikutukset

...tunnistaa riski- ja 

vaaratilanteiden välinen ero 

...ymmärtää lasten 

hyväksikäyttöön ja 

kaltoinkohteluun liittyvää 

lainsäädäntöä

...tunnistaa 

suojelujärjestelmän 

avaintoimijat

...tunnistaa 

suojelutoimenpiteet 

lainsäädännön kontekstissa 

...ymmärtää lapsen 

osallistamisen/kuuntelun 

tärkeys prosessissa

...ymmärtää perheen rooli



44

Minulla on tiedot, taidot 
ja kyky:

1 =
Ei ollenkaan

2 =
Jonkin 
verran

3 =
Keskimääräisesti

4 =
Hyvin

5 =
Erittäin 

hyvin

...ymmärtää 

hyväksikäytön ja 

kaltoinkohtelun 

osallisuutta ja vaikutuksia 

lapsen kehitykseen ja 

perheeseen  

...tunnistaa ja pystyä 

erottamaan normaalit ja 

haitalliset käytösmallit 

tai asenteet lapsen iän 

mukaan

...tunnistaa positiivisen 

vanhemmuuden 

määritelmän ja merkit

...tunnistaa sopivat 

strategiat ja ohjelmat 

vanhempien 

kouluttamiseen 

...tunnistaa, ymmärtää ja 

pystyy erottamaan riski- 

ja suojelutekijät

...tunnistaa hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun 

hälytysmerkit

...jakaa tietoutta lasten 

hyväksikäytöstä ja 

kaltoinkohtelusta 

...ymmärtää 

kaltoinkohdellun lapsen 

näkökulmaa
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Minulla on tiedot, taidot 
ja kyky:

1 =
Ei ollenkaan

2 =
Jonkin 
verran

3 =
Keskimääräisesti

4 =
Hyvin

5 =
Erittäin 

hyvin

...ymmärtää sopivat 

tekniikat lasten kanssa 

kommunikointiin ja 

tilanteisiin puuttumiseen 

...löytää sopivia strategioita 

tilanteisiin puuttumiseen 

uhrien perheiden kanssa

...ymmärtää sosiaalisen 

pääoman määritelmän

...osata selventää 

yhteisöllisen pystyvyyden 

määritelmän ja sen 

suhteen sosiaaliseen 

pääomaan sekä 

lasten hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäisyyn

...tietää, kuinka ottaa 

käyttöön strategioita 

sosiaalisen pääoman 

lisäämiseksi yhteisössä

...tietää miten ja kenelle 

ilmoitetaan hyväksikäyttö- 

ja kaltoinkohtelutilanteista 

...tunnistaa eurooppalaisia 

toimintatapoja ja 

onnistuneita käytäntöjä 

...tunnistaa sopivia 

strategioita avaintekijöiden 

kanssa toimimiseen 
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Minulla on tiedot, taidot 
ja kyky:

1 =
Ei ollenkaan

2 =
Jonkin 
verran

3 =
Keskimääräisesti

4 =
Hyvin

5 =
Erittäin 

hyvin

...ymmärtää yhteisön 

kanssa tehtävän 

yhteistyön tärkeyden 

lasten hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäisemisessä

...tietää, kuinka jakaa 

hyödyllistä tietoa 

yhteisössä

...ymmärtää ammattilaisten 

ja yhteisön käyttöön 

saatavilla olevia resursseja 

...ymmärtää 

näyttöön perustuvan 

lähestymistavan tärkeyden 

lasten kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäisemisen 

onnistumisessa

...löytää sosiaalisia kykyjä 

lasten hyväksikäytön 

ja kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäisyyn

...tunnistaa ja 

ymmärtää puuttumisen 

perusperiaatteet

...ymmärtää 

järjestelmällisen 

vanhempien kanssa 

työskentelyn tärkeyden 

...tunnistaa yhteisössä 

saatavilla olevia resursseja
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Liite 3 – Osallistujien tyytyväisyyskysely

Koulutuksen nimi: Co-Happiness: Tiedon kierrätys ja uudet lähestymistavat lasten 
hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä

Kouluttaja:

Päivä:

Paikka:

Tämä on anonyymisti palautettava kysely. Vastauksiasi käytetään koulutusohjelman jatkuvaan 
kehittämiseen. Kiitos yhteistyöstä! 

Merkitse rastilla (X) kohta, joka vastaa parhaiten arviotasi.

Täyttöohjeet

Huono

1 2 3 4 5 6

Erinomainen

1. Miten arvioisit 
koulutusta seuraavilta 
osin? 

1 
Huono

2 
Välttävä

3 
Tyydyttävä

4 
Hyvä

5 
Erittäin 

hyvä

6 
Kiitettävä

Tarjolla olevat 

koulutusfasiliteetit (tilat, 

laitteet ja materiaalit)

Koulutuksen kesto 

suhteessa omiin tarpeisiisi

Aikataulutus ja ajankäyttö

Hallinnollinen ja logistinen 

tuki

2. Kuinka arvioisit 
ohjelman pragmaattista 
sisältöä?

1 
Huono

2 
Välttävä

3 
Tyydyttävä

4 
Hyvä

5 
Erittäin 

hyvä

6 
Kiitettävä

Suhteessa odotuksiini

Tavoitteet ja 

osaamistavoitteet

Sisällön käytännön 

toteutus
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4. Koulutusohjelma oli:

 Hyvin teoreettinen Hyvin käytännönläheinen Tasapainossa teoriaa ja  
   käytäntöä

5. Suosittelisitko koulutusohjelmaa muille?

 
 Kyllä En

Onko sinulla muita kommentteja tai ehdotuksia koulutusohjelman kehittämiseksi? 
Voit kirjoittaa ne tähän:

3. Kuinka arvioisit 
kouluttajaa/kouluttajia?

1 
Huono

2 
Välttävä

3 
Tyydyttävä

4 
Hyvä

5 
Erittäin 

hyvä

6 
Kiitettävä

Osaaminen ja tiedot 

aihepiiristä 

Selkeän ja ymmärrettävän 

kielen käyttö

Hyvän opiskeluympäristön 

järjestäminen
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Liite 4 – Kyselylomake jokaisesta moduulista

Ole hyvä ja käytä muutama minuutti aikaa tämän lomakkeen täyttämiseen. Vastaa kysymyksiin 
moduulista. Palautteesi on meille erittäin tärkeää, jotta voimme kehittää koulutusta. Ole 
rehellinen ja avoin palautteessasi.

Ympyröi yksi valinta välillä 1  😕 ja 5  😀
 
1 on matalin mahdollinen arvosana; 5 on korkein mahdollinen arvosana.

1. Kuinka hyödylliseksi olet kokenut moduulin?

1: en ollenkaan hyödylliseksi <-> 5: erittäin hyödylliseksi

Arvosana: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Kommentit:

2. Kuinka hyviä koulutuksessa käsitellyt aiheet olivat?

Arvosana: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Voit kirjoittaa kommentteja alla olevaan laatikkoon:
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3. Kuinka hyvin tämä moduuli on mielestäsi auttanut sinua työssäsi lasten hyväksikäytön 
ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyn ja siihen puuttumisen parissa? 

1: ei ole auttanut yhtään <-> 5: on auttanut erittäin paljon

Arvosana: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Kommentit

4. Onko vielä aiheita, joita tähän koulutukseen olisi mielestäsi voinut lisätä?

 Kyllä En

Kommentit

5.  Koetko saaneesi tarpeeksi tukea kouluttajalta?

 Kyllä En

Kerro miksi tai miksi et:

6. Mikäli sinulla on muita kommentteja tai palautetta, ole hyvä ja kirjoita ne alle:

Kiitos!
Apusi on erittäin tärkeää.
OLE HYVÄ JA PALAUTA TÄYTETTY LOMAKE KOULUTTAJALLE.
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LIITE 5 – Rekrytointi-ilmoitus (esimerkkejä)

Liite 5.1 Rekrytointi-ilmoitus Portugalista

Liite 5.2. Rekrytointi-ilmoitus Kreikasta
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Liite 5.3 Rekrytointi-ilmoitus Italiasta

Liite 5.4 Rekrytointi-ilmoitus Alankomaista
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Koulutusohjelma lasten 
hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyyn ja tiedon 
välittämiseen yhteisöissä
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