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Väkivallaton lapsuus on jokaisen lapsen oikeus. 
Lapsen kohdatessa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ei 
tästä tulisi vaieta, vaan lapset ja nuoret tulisi ottaa 
aktiivisesti mukaan työskentelyyn. 
 
Tarjoamalla osallisuuden kokemuksen voidaan 
osaltaan vaikuttaa lapsen ja nuoren toipumiseen 
ja luoda toivoa tulevaisuuteen. Kaikissa esitellyissä 
tavoissa työskennellä lasten kanssa tavoitteena on 
lisäksi vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ehkäise-
mällä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kaltoinkohte-
lua. Tärkeä ja kipeä asia on myös kaltoinkohtelun 
tunnistaminen sijaishuollossa. Millä tavalla meidän 
tulisi kouluttaa ammattilaisia ja vaikuttaa päättä-
jiin, jotta lapsilla ja nuorilla olisi turvallista kasvaa 
sijaishuollossa. 
 
Webinaarin tavoitteena on tuoda kaltoinkohtelua 
ja väkivaltaa kokeneiden lasten ääni kuuluviin. 

Webinaarissa esitellään erilaisia tapoja työskennellä 
haastavissa tilanteissa, pohditaan kokemusasian-
tuntijuuden merkitystä palveluja kehitettäessä ja 
tuodaan lasten ja nuorten konkreettisia terveisiä 
ammattilaisille. Webinaari tarjoaa esimerkkejä 
ammattilaisille, miten lapset ja nuoret voi ottaa 
aktiivisesti mukaan työskenneltäessä väkivallan 
kokemuksen kanssa. Webinaari on kohdennettu 
kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville 
ammattilaisille.  
 
Webinaari on maksuton.  
Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tästä.  
 
Webinaarin järjestävät yhteistyössä: 
Lastensuojelun Keskusliitto, Ensi- ja turvakotien 
liitto, Osallisuuden aika, Pesäpuu ja 
Barnahus-hanke (THL)

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/90cc5302-2b2e-40b5-ba7b-ed774fda27ee?displayId=Fin2166639


Ohjelma
 
 
12.30 Tervetuloa 
Annukka Paasivirta, Lastensuojelun Keskusliitto 
 

12.35 Mitä väkivaltaa kokeneilta pieniltä lapsilta voidaan oppia?
Susanna Kalliola, Pesäpuu ry
Alle kouluikäiset lapset kantavat sisällään kaltoinkohtelun ja väkivallan kokemuksia, joiden sanoittamiseen ja käsittelyyn he 
tarvitsevat aikuisten apua. Lasten kokemukset on mahdollista tavoittaa ja kokemusten seurauksena syntyneitä tunteita 
voidaan käsitellä. Leikki ja tarinat ovat menetelmä, joita hyödynsimme THL:n ja Pesäpuun yhteisessä satukirjan kehittämis-
työssä yhdessä väkivallalle altistuneiden 3-5-vuotiaiden lasten kanssa. Mitä kehittämistyössä mukana olleet lapset opettivat 
meille lähisuhde- tai perheväkivallasta? Minkälaisia näkökulmia ja auttamisen keinoja lapset nostivat esiin? 

 
13.00 Lasten kanssa tehtävä väkivaltatyö  
Tiina Muukkonen, Ensi- ja turvakotien liitto
Suora työ niiden lasten kanssa, jotka ovat kokeneet perheissään väkivaltaa, auttaa lasta selviämään kokemuksestaan 
 Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalveluissa työskennellään lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeneiden 
lasten ja nuorten kanssa. Koettu väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä, se on voinut kohdistua suoraan lapseen tai lapsi 
on kokenut sitä perheen aikuisten välisenä, sisarusten välisenä tai lapsi on voinut itse olla väkivaltainen. Haasteista ensim-
mäinen on päästä työskentelyyn, sillä siihen tarvitaan molempien huoltajien lupa. Väkivaltaa kokeneiden lasten kanssa on 
mahdollista työskennellä turvallisuutta lisäten ja osallisuudesta huolehtien. Kokemustensa lisäksi lapsilla on tietoa, josta me 
aikuiset voimme oppia ja luvassa on näkymiä lapsityön eri kohtiin. 

 
13.25 Kysymykset ja keskustelu 

 
13.35 Tauko 

 
13.45 Turvallisen sijaishuollon kehittämistä yhteistutkimisen avulla
Aino Taipalus, Osallisuuden aika ry
Kun teoria kohtaa käytännön? Yhteiskehittämisen periaatteiden ja teorian tuominen käytäntöön kaltoinkohdeltujen ja 
väkivaltaa kokeneiden äänen kuuntelemiseen. Jokaisen kokemus merkitsee ja, jotta aito osallisuus ja tasavertainen vaikutta-
minen turvallisesti toteutuisi palveluiden kehittämisessä on tärkeää pysähtyä työtapojen ja hyvien käytäntöjen äärelle.  

 
14.10 Nuorten väkivaltafoorumit
Onni Westlund, Pesäpuu ry
Ensi- ja turvakotien liitto, THL ja Pesäpuu ry järjestävät yhteistyössä vuosittain nuorten väkivaltafoorumin nuorille, 
jotka ovat kohdanneet elämässään väkivaltaa. Nuoret kaipaavat mahdollisuuksia puhua ja keskustella väkivallasta, kohdata 
vertaisiaan ja olla osallisia väkivalta- ja auttamistyön kehittämisessä tästä näkökulmasta. Turvallinen tila, voimavaroihin ja 
ratkaisuihin keskittynyt työskentely, ruoka ja herkut mahdollistavat yhteisen pysähtymisen haastavankin teeman äärelle. 

 
14.35 Kysymykset ja keskustelu 

 
 



 
14.45 Sijaishuollossa koettu kaltoinkohtelu
Tiia Hipp, Pesäpuu ry, X-ketju-hanke
Pesäpuu ry:n X-ketju-hanke kehittää yhdessä lastensuojelua sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneiden henkilöiden kanssa. 
X-ketju tuo esille työtapoja ja esittelee keinoja kohdata ja kuulla henkilöitä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa ja laiminlyöntiä 
lastensuojelussa sijoitettuna ollessaan. Kaltoinkohtelu sijaishuollossa on vähän tunnettu ja tutkittu aihealue, ja X-ketju tuo 
esille uutta tietoa sijaishuollossa tapahtuvasta kaltoinkohtelusta ja siitä selviytymisestä. 
 
 
15.15 Toteutuuko lasten ja nuorten osallisuus heidän kokemansa väkivallan selvittämisen 
yhteydessä?
Essi Julin, Barnahus-hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Barnahus-hankkeessa 
kehitetään lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan selvittämisen käytäntöjä sekä tuen ja hoidon koordinointia ja sisältöjä. 
Barnahus-malli perustuu eri viranomaisten yhteistoimintaan lapsen ja perheen ympärillä lapseen kohdistuvaa väkivaltaa 
selvitettäessä, mutta vain vähän on kansainvälisestikin tutkittu ja selvitetty lasten ja nuorten kokemuksia ja näkemyksiä 
rikostutkintaprosessista, joka koskee heitä itseään.  
 
 
15.30 Nuorten kokemukset poliisikuulusteluista – huomioidaanko nuorten toiveet ja 
tarpeet poliisikuulusteluissa?
Emilia Öhman, PsK, Åbo Akademi
Käynnissä oleva psykologian pro gradu-työ nuorten kokemuksista poliisikuulusteluihin liittyen. Työn aihe linkittyy Barna-
hus-hankkeessa kehitettäviin teemoihin lasten ja nuorten osallisuuden näkökulmasta. 

 
15.50 Lopetus ja yhteenveto
Essi Julin, Barnahus-hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)




