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Julkaisuja ammattilaisille, jotka työskentelevät väkivallan uhrien kanssa (vammaiset ja ei-
vammaiset) 
Parman yliopisto tuottaa hankkeessa raportin ammattilaisille, jotka kohtaavat väkivallan uhreja 
Euroopassa. Kirjallisuuskatsauksemme korostaa ammattilaisten koulutuksen merkitystä, eikä 
ainoastaan ammatillista ”osaamista” vaan myös ammatillista ”olemista” auttamalla 
ammattilaisia lisäämään tietoisuuttaan empatiakyvyistään ja pohtimaan uskomuksiaan, 
asenteitaan ja stereotypioitaan väkivallan uhreja kohtaan. Parman yliopiston raportti on pian 
luettavissa Vivienin verkkosivuilla. 
 
 
Koulutukset ja seminaarit 
 

Moniammatillinen koulutus 
Aiempi ja nykyinen koulutus väkivallan uhrien auttamiseksi on usein perustunut ajatukselle, että 
”jos tiedän, niin pystyn”, mutta tätä väitettä eivät tutkimukset tue. Päinvastoin – ”tietää” ja 
”toimia tiedon mukaan” ovat eri asioita, ja vaikka kaksi tasoa ovatkin yhteydessä, jälkimmäinen 
vaatii erityisen tavan kehittyäkseen. Tähän tarkoitukseen hankkeemme tarjoaa moniammatillista 
koulutusta, joka on yhteydessä Parman yliopiston tutkimukseen. 

 

VIVIEN – Victim Violence Educational Network: Koulutushanke, jolla kehitetään 
ammattilaisten osaamista kohdata väkivaltaa kokenut. Tavoitteena on estää ja puuttua 

naisten kohtaamaan väkivaltaan (VAW), erityisesti vammaisten naisten kohtaamaan 
väkivaltaan. VIVIEN on kaksivuotinen eurooppalainen hanke, joka käynnistyi 1.11.2018. 
Hanketta rahoittaa Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo -ja kansalaisuusohjelma ja 
koordinoi italialainen Giolli Cooperativa. Hanketoiminnot toteutetaan neljässä Euroopan 
maassa: Italiassa, Suomessa, Bulgariassa ja Kroatiassa. Joka jäsenmaasta kerätään hyvät 

käytännöt ja uutta luovat mallit. Hankkeessa tartutaan ajankohtaisiin haasteisiin ja 
huomioidaan kunkin maan kansalliset tavoitteet. Pyrkimys on vaikuttaa naisiin kohdistuvan 

väkivallan vähenemiseen, ja kiinnittää huomiota vammaisten naisten tarpeisiin ja erityiseen 
haavoittuvuuteen. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Moniammatillisen ja monialaisen koulutuksen 
tavoite on kehittää alan ammattilaisten 
osaamista, jotta he voisivat osaltaan vaikuttaa 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
vähenemiseen. Uhrin uudelleen 
traumatisoitumista halutaan välttää ja rikkoa 
myös stereotypioita ja muuttaa asenteita. 
Koulutus on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, 
esim. poliiseille, oikeuslaitoksen, 
sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon ja 
koulutusalojen henkilökunnalle sekä 
kansalaisyhteiskunnan toimijoille; kaikille, jotka 
työskentelevät väkivallan uhrien kanssa. 
Koulutusta annetaan eri organisaatioiden ammattilaisille, jotka koulutuksen saatuaan osaltaan 
kouluttavat edelleen oman organisaationsa ammattilaisia. Näin koulutuksessa saatua hyötyä 
monistetaan eri ammattilaisten toimintaympäristöihin.  
 

Italiassa lähes 30 eri alojen ammattilaista osallistui koulutukseen. Mukana oli 
sosiaalityöntekijöitä, naistentautien lääkäreitä, lääkäreitä, opettajia, juristeja ja poliiseja. 
Peruskoulutuksen ensimmäinen päivä Italian Parmassa 2.10.2019 oli menestys. Osallistujat 
arvostivat erityisesti mahdollisuutta tavata toisiaan, mutta he olivat epäileväisiä sen suhteen, 
että heistä itsestään tulisi oman työyhteisönsä kouluttajia, ”monistajia”. 13.11.2019 pidettiin 
peruskoulutuksen toinen päivä. Päivä oli jälleen antoisa ja osallistujat olivat hyvin mukana. 
Kokemusperäinen, osallistava ja aktiivinen lähestymistapa oli tärkeä, jotta osallistujat pystyivät 
avautumaan toisille ammattilaisille ja ylittämään stereotypiat. Keskitason monialainen koulutus 
järjestettiin 10.12.2019 ja tällöin mukana oli Differenza Donna, roomalainen feministiyhdistys, 
joka on ensimmäisenä italialaisena järjestönä mukana hankkeissa vammaisten naisten kokemaa 
väkivaltaa vastaan. 

 

Kroatiassa perusmoniammatillista koulutusta annettiin Vincovcissa 25.-27.9.2019. Osallistujien 
koulutuksesta huolehtivat asiantuntijat: Psykologi Bruna Nedoklan, juristi ja ihmisoikeusaktivisti 
Sandra Bencic ja juristi Ines Bojic. Kaikki kolme päivää sisälsivät teoreettisen osan, mutta myös 
käytännöllisiä, vuorovaikutteisia ja osallistavia työpajoja. Koulutukseen osallistui 33 
ammattilaista poliisista, oikeuslaitoksesta, sosiaalipalveluista, terveydenhuollosta, 
koulutusalalta sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. B.a.B.e. järjesti keskitason 
moniammatillista koulutusta Vinkovcin kaupungintalolla 6.-7.11.2019. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Suomessa Satakunnan ammattikorkeakoulu päätti jakaa koulutuksen kahtia. Toinen oli 
kokeellinen ja siinä käytettiin SomeBody-menetelmää; toinen suunniteltiin myöhemmäksi, ja se 
perustui kokeellisen koulutuksen ja projektin tutkimuksen tuloksiin. Ensimmäinen peruskoulutus 
SomeBody väkivaltatyössä -pilottikoulutus järjestettiin Tampereella 19.-20.8.2019, keskitason 
koulutus 9.9.2019 ja 23.9.2019 ja edistynyt koulutus 28.11.2019. Ammattilaiset edustivat 
Setlementti Tamperetta (11 henkilöä), Porin ensi- ja turvakotiyhdistystä (kaksi henkilöä) ja 
nuorisokotia (kaksi henkilöä). Koulutukseen osallistujat olivat sairaanhoitajia, 
sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja nuoriso-ohjaajia. Koulutus on toiminnallista ja 
harjoituskeskeistä ja perustuu kokemusperäiseen ja reflektiiviseen oppimiseen. Toinen SomeBody 
väkivaltatyössä -koulutus alkoi tammikuussa 2020 Porissa. Lisätietoja SomeBody-menetelmästä: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111137609  

Johdon seminaarit 

Ammattilaisten kouluttaminen ei riitä, jos heidän työpaikoillaan ei oteta uutta tietoa vastaan 
asianmukaisella tavalla. Siksi hankkeessa suunniteltiin seminaarit myös hankkeen koulutuksiin 
osallistuvien esimiehille. Seminaarissa luodaan tai päivitetään yhteiset toimintatavat sille miten 
väkivallan uhreja tai väkivallan uhan alla olevia kohdataan. 

Italiassa järjestettiin kolme seminaaria johtoportaalle, joissa hanketta esiteltiin ja pyydettiin 
johtoa yhteistyöhön koulutettavien kanssa. Seminaareihin osallistui n. 30 julkisten palveluiden 
vastuuhenkilöä. Kahden tunnin seminaareissa keskusteltiin vaikeuksista kohdata väkivallan 
uhreja. 

Kroatian Vukovarissa pidettiin 11.9.2019 B.a.B.e.– 

yhdistyksen järjestämä seminaari maakunnan johdolle 

aiheesta Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisy. Johto halusi yksimielisesti osallistua 

moniammatilliseen koulutukseen. 20.9.2018 B.a.B.e.–

yhdistys piti johdon seminaarin sukupuolisen 

tasavertaisuuden komitean ja ihmisoikeuksien 

koordinoinnin jäsenille Vinkovcissa. Kokoontuminen johti 

yhteistyöhön B.a.B.e.-yhdistyksen, komitean ja 

koordinoinnin välille, joka osaltaan auttaa hajauttamaan 

toimia, joilla suojellaan väkivallan uhreja kouluttamalla 

asiantuntijoita alueellisella ja paikallisella tasolla. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111137609
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 Alakohtaiset seminaarit 

Hankkeen aikana järjestetään kuusi väkivallan kohtaamiseen teemaan liittyvää erillistä 
seminaaria Italiassa, Kroatiassa ja Suomessa. 
Seminaareihin on kutsuttu laajasti eri toimijoita 
poliiseja, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, 
sosiaaliohjaajia, opettajia, terveydenhoitajia jne.  

Suomessa ensimmäinen Välineitä väkivallan 
kohtaamiseen -seminaari järjestettiin 15.10.2019. 
Seminaariin osallistui Ensi- ja turvakotien liiton ja 
Setlementti Tampereen asiantuntijoita, ja yhteensä 
osallistujia oli 54. Syksyn 2019 – syksyn 2020 aikana 
järjestetään yhteensä kuusi seminaaria. 

 

Kroatiassa 25.11.2019, kansainvälisenä naisten vastaisen väkivallan päivänä, B.a.B.e. osallistui 
puhujana moniammatilliseen koulutukseen ”Perheväkivallan uhrien aseman parantaminen” 
Zagrebin poliisiopistossa. B.a.B.e. oli kutsuttu puhumaan aiheesta asiantuntijana. Monialainen 

tilaisuus yhdisti monen eri alan asiantuntijat 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja 
nujertamiseksi – sisäministeriön, väestötieteen-, perhe-, 
nuoriso- ja sosiaalipolitiikan ministeriön, 
oikeusministeriön, Kroatian kansanterveyslaitoksen 
mielenterveys- ja riippuvuuksien ehkäisyosaston, tiede-
ja koulutusministeriön ja B.a.B.e ja Korak-
kansalaisyhteiskuntajärjestöt. B.a.B.e:n edustaja kertoi 
täydentävää tietoa ja kokemuksia perheväkivallan 
uhrien kanssa työskentelystä. 

 
Bulgariassa järjestettiin kolme perustason moniammatillista seminaaria kolmessa eri kohteessa 

lokakuun 2019 loppuun mennessä. Tarkoituksena oli löytää ne tarpeet ja ongelmat, joita 

ammattilaiset kohtaavat työssään sukupuoliväkivaltaan liittyen. Itse asiassa kolmen suunnitellun 

seminaarin sijaan järjestettiin  kolme seminaaria maan pääkaupungissa Sofiassa ja kaksi 

seminaaria lisää isoissa Plovdivin ja Rusen kaupungeissa. Rusen yliopiston seminaarissa mukana 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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oli myös yliopiston henkilökuntaa, ja täten mukana olevien kouluttajien määrä laajeni. 

21.10.2019 seminaari järjestettiin peruskoulussa Sofiassa (jossa 99% lapsista romaneja); 

osallistujia oli 30, ja suurin osa heistä opettajia. 30.10.2019 seminaari järjestettiin Sofiassa, 

tekstiili-ja nahkatuotteiden ammattikoulussa (n. 90% opiskelijoista romaneja); osallistujia 30, 

suurin osa heistä opettajia. 31.10.2019 seminaari jälleen Sofiassa, Eyes on Four Paws -säätiön 

uusissa tiloissa; 25 osallistujaa, pääosin sosiaalityöntekijöitä. 6.11.2019 seminaari pidettiin 

Plovdivissa: 25 osallistujaa, sosiaalityöntekijöitä, poliiseja, opettajia, kansalaisjärjestöjen 

edustajia. 14.11.2019 seminaari pidettiin Rusen yliopistossa; 42 osallistujaa: yliopiston 

professoreja, poliiseja, sosiaalityöntekijöitä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja joitakin 

opiskelijoita. Näiden kokousten tulosten perusteella järjestetään kolme koulutusta, joita vetävät 

italialaiset, kroatialaiset ja suomalaiset hankekumppanit ja tarkoituksena on panostaa 

sukupuoleen liittyvän väkivallan ja syrjinnän ongelman ratkaisemiseen. Kansainvälisten 

partnerien kanssa tapahtuvat koulutukset pidetään helmikuun 2020 lopussa. 

Toinen monikansallinen partnerikokous 
VIVIEN-projektin toinen monikansallinen 
partnerikokous järjestettiin 3.–5.12.2019 
Kroatian Zagrebissa. Kokous pidettiin B.a.B.e –
yhdistyksen ja Zagrebin ihmisoikeustalon 
tiloissa. Suomalaiset, italialaiset, 
bulgarialaiset ja kroatialaiset partnerit 
osallistuivat kokoukseen, jossa tehtiin 
yhteenveto ja keskusteltiin projektin 
toteutuksen etenemisestä, mukaan lukien 
myös projektin ensimmäisen vuoden aikana 
koetut vaikeudet. Parman yliopisto esitteli 
kaikissa neljässä maassa toteutetun 
tutkimuksen ensimmäiset tulokset. Lisäksi 
esiteltiin ensimmäiset tulokset hyvien 
käytäntöjen kartoituksesta koulutettaessa 
ammattilaisia, jotka työskentelevät väkivallan uhrien kanssa Euroopan unionissa. Kaikkien neljän 
maan partnerit tarvitsevat näitä tuloksia, jotta he voivat toteuttaa ne omien kansallisten 
koulutustensa sisällöissä. 

 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Foorumi  
Käy tukifoorumillamme kysymässä, kommentoimassa tai osallistumassa aiheeseen.  
Odotamme mielipidettäsi! 

https://vivien-project.eu/fi/help-desk-fi/ 
Ensimmäinen aihe on avattu, käy 
kommentoimassa: 
Miten toimia, kun koulussa…? 

Usein koulu on ensimmäinen paikka, jossa 
näemme ja ymmärrämme perheväkivallan 
oppilaan perheessä, mutta opettaja ei 
useinkaan saa tukea naisiin kohdistuvan 
väkivallan järjestöiltä. Järjestöt sanovat, 
että he eivät voi tehdä mitään ilman 
oikeuden valtuutusta. Mitä siis tehdä? 
(Italia, aihe tuli esiin moniammatillisessa 
koulutuksessa Parmassa 21.1.2020) 

 

 

Seuraavat vaiheet 
Saadaksemme selville ammattilaisten koulutustarpeen, loimme kyselyn yli 750 ammattilaiselle ja 
haastattelimme 125 henkilöä neljässä maassa (Italia, Kroatia, Bulgaria ja Suomi). Osa 
vastanneista oli saanut aiemmin koulutusta väkivallan uhrien auttamiseen, osalla ei ollut 
minkäänlaista koulutusta. Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista arvioida ammattilaisten 
taitoja ja asenteita seuraavien asioiden suhteen: empatiakyvyt, vallitsevaan kulttuuriin 
perustuva naisiin kohdistuva väkivalta ja sen oikeuttaminen, kielteinen naisten luokittelu 
stereotyyppeihin, uskomukset vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta, miesten väkivallan 
vaikuttimet ja naisten hyväksymä väkivalta sekä uskomukset uudelleen traumatisoitumisesta. 
Tutkimustulokset ovat tulossa pian. 
 
 
 
 
 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://vivien-project.eu/fi/help-desk-fi/
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Pidetään yhteyttä: 
 
Lisätietoa näiltä sivuilta: https://vivien-project.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Vivienproject/ 
Twitter: https://twitter.com/ProjectVivien 

Yhteystiedot 
 
Hankekoordinaattori 
 
Giolli (Italia) – nimi: Cristina Ceruti  
sähköposti: vivien@giollicoop.it – puh. +39-0521-686385 
 
Kansalliset koordinaattorit 
 
B.a.B.e. (Kroatia) - nimi: Svjetlana Knežević  
sähköposti: svjetlana.knezevic@babe.hr  - puh. +385 1 4663 666 
 
SAMK (Suomi) - nimi: Satu Vaininen  
sähköposti: satu.vaininen@samk.fi - puh: +358 44 710 3865 
 
Eyes on Four Paws (Bulgaria) - nimi: Alya-Nedyalka Veder 
sähköposti: alya.veder@gmail.com  - puh. +359-885-84-34-85 
 
 
 
Tämän uutiskirjeen sisältö edustaa ainoastaan kirjoittajien mielipiteitä ja on heidän vastuullaan. 
Euroopan komissio ei ota vastuuta sen sisältämän tiedon käytöstä. 
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