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Uutiskirje nro 3 – VIVIEN-hanke 

Toukokuu 2020 

Naiset ja vammaiset koronaviruskriisin keskellä: 

Kysymyksiä ja ratkaisuja 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koronaviruksen ja COVID-19-taudin aiheuttama tilanne 
Elämme kaikkialla Euroopassa koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19 pandemia-aikaa. WHO:n 
pääjohtaja julisti tilanteen pandemiaksi 11.3.2020, ja siitä seurasi erilaisia rajoituksia eri 
maissa. Yksi toimenpiteistä oli ”lockdown”, joissakin maissa se tarkoittaa ulkonaliikkumiskieltoa, 
joissakin esim. alueen sulkemista. 
Samanaikaisesti monet ovat heränneet huomaamaan vaarallisen tilanteen, jossa riskiryhmään 
kuuluvat naiset tai perheväkivallan uhrit elävät, kun kaikki ovat pakotetusti yhtä aikaa kotona. 
YK:n pääsihteeri António Guterres viittasi perheväkivallan jyrkkään nousuun maailmanlaajuisen 
koronaviruskriisin keskellä, ja vetosi hallituksiin ympäri maailman, jotta asiaan puuttuminen 
nousisi avainasiaksi pandemiaan vastaisessa työssä. 
Guterres sanoi, että ”väkivalta ei rajoitu pelkästään taistelukentälle. Monille tytöille ja naisille 
suurin uhka on siellä, missä pitäisi olla turvallisinta – omassa kodissa.” 
Guterres jatkaa, ”Tiedämme, että liikkumiskiellot ja karanteenit ovat keskeisiä COVID-19:n 
nujertamisessa, mutta niistä johtuen naiset voivat jäädä loukkuun väkivaltaisten kumppanien 
kanssa. Kun taloudelliset ja sosiaaliset paineet ja pelko ovat viime viikkoina kasvaneet, olemme 
nähneet kauhistuttavan kasvun perheväkivallassa.” 

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/


Tämä projekti on Euroopan unionin  
perusoikeus-, tasa-arvo- ja  

kansalaisuusohjelman 
rahoittama (2014-2020) 

 

  
 
 
 

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network 
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence 

 
  

VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 
https://vivien-project.eu      https://twitter.com/ProjectVivien 
https://www.facebook.com/Vivienproject/          Email: vivien@giollicoop.it 
 
 
 
 

2 
 

Pääsihteeri sanoi, että joissakin maissa ”tukipalveluihin soittaneiden naisten määrä oli 
kaksinkertaistunut” ja samaan aikaan ”terveydenhuolto ja poliisi ovat ylityöllistettyjä ja 
henkilöstöpulasta kärsiviä.” 
”Kehotan kaikkia hallituksia tekemään naisiin kohdistuvan väkivallan estämisestä ja tilanteen 
parantamisesta avainasian kansallisessa taistelussa COVID 19:a vastaan.”, Guterres sanoi. 
 
 
Ehkäiseminen, varautuminen ja vammaisten naisten 
tarpeisiin vastaaminen koronaviruskriisin keskellä  
Human Human Rights Watch (HRW) huomauttaa, että vammaiset tytöt 
ja naiset kohtaavat samoja ihmisoikeusloukkauksia kuin ei-vammaiset 
naisetkin, mutta heidän sosiaalinen eristäytymisensä ja 
riippuvuutensa lisää näitä loukkauksia ja niiden seurauksia. Kun 
ihmisiä nyt kehotetaan pysymään kotona, vammaiset kohtaavat uuden 
haasteen joutumalla erityksiin ulkopuolisesta maailmasta ja olemalla 
läheistensä ja hoitajiensa jatkuvassa seurassa. Tilastot osoittavat, 
että useimmiten vammaisten naisten pahoinpitelijät ovat 
perheenjäseniä, kumppaneita, hoitajia ja vertaisia. Mitä tapahtuu 
vammaisille suljettujen ovien takana COVID 19-pandemian aikana? 
Ovatko tarvittavat palvelut saatavilla vai joutuvatko he uuden 
väkivallan kohteeksi, koska he eivät pääse lääkäriin, sosiaali-
palveluihin tai pysty olemaan yhteydessä muuhun ulkopuoliseen maailmaan? 
  
 
Vammaisten palvelutuotannon miettiminen 
Jotta palveluja pystytään tuottamaan, on tärkeää saada yksityiskohtaista tietoa siitä millaisia 
esteitä eri tavalla vammautuneet kohtaavat palvelua saadakseen. Arviolta 300 miljoonaa naista 
ympäri maailman on psyykkisesti tai fyysisesti vammautuneita. 
Eiväthän hallitukset jätä vammaisia naisia tai perheväkivallan uhreja nykyisen hätätilan 
jalkoihin?  
Voit osallistua keskusteluun vastaamalla tähän kysymykseen, lukemalla muiden mielipiteitä, 
ehdottamalla artikkelia, tutkimuksia jne. täällä: https://vivien-project.eu/fi/help-desk-fi/  
 
 
Palveluiden saavutettavuus naisille koronaviruskriisin aikana 
Koronaviruskriisin aikaisen sulkeutumisen takia väkivallan uhan alla olevien naisten ja 
perheväkivallan uhrien pääsy palveluihin vähenee: jotkut palvelut, kuten tuomioistuimet, ovat 
suljettuja; lakimiehet työskentelevät etänä, jonka vuoksi naisten on vaikeampi saada 
oikeusavustusta. Jotta tähän vaikeaan tilanteeseen saataisiin apua, eri maissa on ryhdytty 
toimenpiteisiin, joilla autetaan apua hakevia naisia. 

“Minun väyläni maailmaan 
on puhelin… hän nappasi 
puhelimeni ja vei sen 
jonnekin, josta en saanut 
sitä…  
En pystynyt huutamaan 
tarpeeksi lujaa, jotta 
kukaan olisi kuullut.  
Se oli painajainen.” 
 
Nimetön vammainen nainen 

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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Espanjassa apteekit ehdottivat koodiksi termiä ”Maski 19”, jolla voi raportoida 
perheväkivallasta.  Koska kukaan ei voi lähteä kodistaan, ei edes maskia ostamaan, 
perheväkivallan uhrit voivat soittaa ja sanoa ”Maski 19”. Tästä tunnussanasta farmaseutit 
ymmärtävät avunpyynnön ja aktivoivat toimet, joilla asiaan puututaan: ilmoitus poliisille, sitten 
erityiselle yleisen syyttäjän ”sukupuolisen väkivallan” -osastolle, joka aktivoi suojelu-
järjestelmän. 
Madridin kaupunki on perustanut pikaviestipalvelun, jossa on maantieteellinen 
paikanmääritystoiminto, sekä chat-palvelu, jossa annetaan psykologista tukea uhreille. 
Ranska on seurannut ”Maski 19” -esimerkkiä ja aloittanut projektin, jossa rohkaistaan naisia 
raportoimaan perheväkivallasta apteekeissa ja ilmoittanut, että valtio maksaa perheväkivallan 
uhreille hotellimajoituksen ja on myös avannut pop-up neuvontakeskuksia.  
 
 
Hankekumppanien jatkuva työ naisten hyväksi 
 
Kroatialainen B.a.B.e. jatkaa ilmaisen oikeusavun ja psykologisen avun antamista 
koronaviruskriisistä huolimatta. Heidän asiantuntijansa, juristinsa ja psykologinsa auttavat 
päivittäin koronavirustilanteesta ja rajoituksista huolimatta. Eristysolosuhteissa ja neljän seinän 
sisään suljettuina perheväkivallan suunta on maailmanlaajuisesti ylöspäin (koska pahoinpitelijä 
on koko ajan kotona). Tässä tilanteessa ihmiset kokevat ahdistusta, masennusta ja pelkoa.  
B.a.B.e. – yhdistyksen järjestämä psykologinen neuvonta on vastaanottanut 25 % enemmän 
perheväkivaltaan liittyviä puheluita viimeisen kahden viikon aikana. Samana ajanjaksona 75 % 
puheluista liittyi perheväkivaltaan. Oikeusapua ja psykologista apua annetaan puhelimitse, 
postitse ja videoilla. B.a.B.e. tarjoaa turvallisen ympäristön naisille ja lapsille turvakodissaan ja 
antaa ammatillista apua sitä tarvitseville. 
Tietoa ja apua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla: babe@babe.hr tai puhelimitse 
puh. 01/4663 666 ja 098/9824 641. 

 
COVID-lainsäädännön mukaisesti italialainen ACAV 
pitää avoinna puhelinpalvelua ja turvakoteja 
hätätilanteita varten. Lisäksi ACAV antaa 
sosiaalisessa mediassa ohjeita, joiden avulla 
väkivallan uhrit voivat ottaa yhteyttä Väkivallan 
vastaiseen keskukseen (ACAV).  
Lisätietoja: 
FB: @Associazione Centro Antiviolenza di Parma 
Instagram: @centro.antiviolenza_acav 
 
 
 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://www.facebook.com/AssociazioneCentroAntiviolenzaDiParma/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAu0yPaLCE0eveTF-ouGtD9pXPtQkQJpIfCHg7AKjIq_CHuYxVYd3UZsf6wh5l78v_BrT29quZKttkB
https://www.instagram.com/centro.antiviolenza_acav/
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Yhteydenpidon merkitys 
Pandemiatilanne vaikuttaa myös meidän projektiimme. Koulutukset ja kaikki läsnäoloa vaativat 
toiminnot ovat tauolla. Teemme töitä ja valmistelemme tulevia aktiviteetteja, suunnittelemme 
ratkaisuja, teemme taustatyötä, pidämme yhteyttä ”monistajiin”, koulutukseen osallistuviin ja 
sidosryhmäläisiin. 
Tässä vaiheessa kehotamme pitämään yhteyttä verkossa, niin koulutukseen kuin naisten 
kohtaaman väkivallan ongelmaan liittyen: 
 
Nettisivu https://vivien-project.eu/ 
Facebook https://www.facebook.com/Vivienproject/ 
Twitter https://twitter.com/ProjectVivien 
 

Mitä tehtiin ennen koronaviruskriisin pahenemista? 

“Monistajien” koulutus Bulgariassa 
Ennen koronaviruskriisin räjähtämistä, italialaiset ja 
kroatialaiset antoivat koulutusta paikan päällä 
Bulgariassa, ja suomalaiset kouluttajat verkon kautta. 
Kaksi ryhmää, yhteensä 52 henkilöä, koulutettiin 
samanaikaisesti Sofiassa 25.- 26.2.2020. Osallistujat 
olivat poliiseja, 
sosiaalityöntekijöitä, 
koulutuskeskusten 
psykologeja, terveysalan 
asiantuntijoita 

kansalaisjärjestöistä, ammattiyhdistysväkeä, opiskelijoita, ja 
kaikki halusivat parantaa taitojaan työskennellä sukupuolit-
tuneeseen väkivaltaan liittyvien ongelmien parissa ja erityisesti 
vammaisten naisten ja tyttöjen kohtaaman väkivallan ongelmissa. 
Bulgarialaiset koulutettavat olivat hyvin kiinnostuneita muiden 
maiden toimivista käytännöistä ja yhteistyömalleista eri laitosten 
ja palveluiden kesken Italiassa, Kroatiassa ja Suomessa. 
Pienryhmissä käytiin aktiivista keskustelua aiheista. 
Myös kouluttajat hyötyivät kuullessaan Bulgarian hyvistä 
käytännöistä ja yhteistyömallista, jossa eri laitokset tekevät 
yhteistyötä väkivallan uhrien suojelemiseksi. 
Yksi koulutuksen johtopäätöksistä oli, että koulutukset antavat tietoja ja taitoja, mutta myös 
hyvän mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen eri instituutioille ja palveluille. Kolmas 
koulutus pidettiin 31 ”monistajalle” 27.2.2020 Plovdivissa. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://twitter.com/ProjectVivien
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Parman yliopiston tutkimus 
783 täytettyä kyselylomaketta ja 119 haastattelua Italiassa, Kroatiassa, Bulgariassa ja Suomessa 
antoivat pohjaa ammattilaisten koulutustarpeiden tunnistamiseen. Osallistujat koostuivat 
koulutetuista ammattilaisista, jotka olivat ottaneet osaa väkivallan uhrien auttamiseen liittyviin 
koulutuksiin, ja ei-koulutetuista, jotka eivät olleet osallistuneet mihinkään koulutukseen 
aiemmin. 

Kyselyn perusteella ammattilaisten taitoja ja asenteita 
pystyttiin arvioimaan. Haastattelut antoivat syvemmän 
ymmärryksen siitä, miten taustalla oleva käyttäytyminen 
vaikutti eri tilanteissa. Osallistujien oli mahdollista 
kertoa ja raportoida tunteitaan ja vaikuttimiaan, jotka 
eivät ehkä nouse pintaan käyttämällä perinteistä kysymys 
ja vastaus-haastattelutekniikkaa. 
Lyhyesti sanottuna tulokset osoittavat, että yleisesti 
ottaen osallistujilla - kansallisuudesta riippumatta – on 
pääosin samanlaiset käsitykset sukupuoleen kohdistuvasta 
väkivallasta, vaikka esimerkit ovat ammateista johtuen 
vahvasti erilaisia ja siksi kansallisista eroista ja 
yhtäläisyyksistä ei voi vetää johtopäätöksiä. Yhtäläisyydet 
olivat nähtävissä myös koulutettujen ja ei-koulutettujen 
vastauksissa. Joitakin eroavaisuuksia tuli esiin eri maiden 
kesken niin koulutettujen kuin ei-koulutettujen 

vastauksissa. 
Ei-koulutettujen kansallisissa ryhmissä havaittiin erilainen suhtautuminen koskien empaattista 
asennoitumista (bulgarialaiset vastaajat ilmaisivat enemmän vaikeuksia kuin muut), 
vammaispalvelujen riittävyyttä (suomalaiset vastaajat olivat paljon muita enemmän sitä mieltä, 
että palvelut eivät ole riittäviä), miesten väkivallan selittämistä sosiaalisen statuksen kautta 
(kroatialaiset vastaajat olivat tätä mieltä), naisten vaikeutta ilmiantaa väkivalta 
patriarkaalisesta sukupuoli-ideologiasta johtuen (erityisesti suomalaiset olivat tätä mieltä), 
tietoisuutta  uudelleentraumatisoitumisen riskeistä (erityinen huoli kroatialaisten keskuudessa). 
 
Koulutettujen ammattilaisten ryhmässä vastausten keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan 
osioissa empatia ja asenteet sukupuolieroavaisuuksia kohtaan. Vammaiset väkivallan uhrit saivat 
Bulgariassa suurimman huomion, kun taas suomalaiset vakuuttavat palvelujen riittävän. 
Yleisesti eri maissa ollaan yhtä mieltä näissä asioissa: miesten väkivallan selittäminen 
aiemmasta taustasta johtuvaksi ja patriarkaalisen ideologian pysyvyys, uhrien päätös olla 
ilmoittamatta väkivallasta liittyen riippuvuuteen ja pelkoon kärsimyksen määrän 
lisääntymisestä. Huomionarvoista tässä kuitenkin on, että bulgarialaiset ja suomalaiset pitivät 
näitä selvästi merkittävimpinä kuin italialaiset ja kroatialaiset. Väkivaltaa kohtaavien 
työntekijöiden aiheuttamia uudelleentraumatisoitumisen riskejä mietitään ainoastaan 

Näitä kysyttiin: 
- empatia 
- sukupuoli-ideologia 
- sukupuolijärjestelmän oikeutus 
- naisten kielteinen 
stereotypiointi 
- uskomukset vammaisiin naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta 
- miesten väkivallan vaikuttimet 
- naisten vaikuttimet väkivallan 
hyväksymiseen 
- uskomukset uudelleen-
traumatisoitumisesta 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Kroatiassa. 
Yksityiskohtaisempaa tietoa kyselyistä ja haastatteluista on saatavilla tutkimustulosten 
raportissa: https://vivien-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/Report-research_UNIPR.pdf 
 
 
SomeBody-menetelmän tulokset koulutuksessa 
Suomessa käytettiin SomeBody-menetelmää moniammatillisissa koulutuksissa. Yhteensä 27 
väkivalta ja kriisityötä tekeviä ammattilaisia osallistui SomeBody-menetelmän väkivalta-
työkoulutukseen. SomeBody-menetelmän tavoitteena on tukea osallistujan kehotietoisuutta, 
minäkuvaa ja itsetuntoa. Sitä käytetään myös kehittämään 
tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja. SomeBody väkivaltatyössä- 
ohjaajakoulutukseen kuului kuusi koulutuspäivää. Lisäksi tähän 
koulutukseen osallistuneet ammattilaiset toteuttivat osana 
asiakastyötään 10 ryhmätapaamista väkivaltaa kokeneille ja 
näissä tapaamisissa he sovelsivat koulutuksessa saamaansa 
tietoa. 
Palautetta koulutuksesta kerättiin kyselyllä. 74% ammattilaisista 
oli sitä mieltä, että koulutuksesta johtuen he olivat alkaneet 
miettiä omaa kehollista viestintäänsä tavatessaan asiakkaan. 74% 
ammattilaisista oli myös sitä mieltä, että he nyt huomioivat 
myös väkivaltaa kohdanneen kehollista viestintää. Kaikki 

vastaajat olivat sitä mieltä, 
että kurssilla tehdyt 
harjoitukset auttoivat selvästi 
tai jonkin verran ymmärtämään rauhoittumisen merkitystä ja 
tärkeyttä asiakkaiden kohtaamisessa. Kaikki koulutukseen 
osallistuneet kokivat, että he olivat saaneet ideoita selvästi 
tai jonkin verran siitä, miten SomeBody-menetelmää voi 
soveltaa väkivaltaa kohdanneiden kanssa työskennellessä.    
Tähän koulutukseen osallistuneet toteuttivat 10 SomeBody-
ryhmätapaamista asiakkaidensa kanssa eli väkivaltaa 
kokeneiden kanssa. Asiakkaiden kokemukset ja heiltä saatu 
palaute ovat kannustaneet ammattilaisia jatkamaan 
SomeBody-aktiviteetteja myös tulevaisuudessa. 

Palkitsevimpia kommentteja asiakkailta olivat mm.: ”Koin ryhmän hyödyllisemmäksi kuin 
minkään aikaisemman terapian” ja ”ainutlaatuinen tilaisuus olla hyväksyvän katseen alla, ilman 
että kukaan vaatii mitään”. Myös ammattilaisten kommentit tukivat myös menetelmän käyttöä 
tulevaisuuden väkivaltatyössä: ”menetelmä toimii mainiosti ja kannustaa oman kehon 
tunnistamiseen” ja ”osan ryhmäläisten itsetuntemus ja itsetunto on parantunut selvästi”. 
Lisätietoa SomeBody-menetelmästä: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111137609 

“Mahtava menetelmä! 
Tämä auttoi ymmärtämään 
omaa kehoani ja saman-
aikaisesti avasi silmäni 
näkemään kuinka huono 
kokemus voi vaikuttaa niin 
kokonaisvaltaisesti koko 
kehoon.” 
 
SomeBody väkivaltatyössä-
koulutukseen osallistunut 
ammattilainen  

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://vivien-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/Report-research_UNIPR.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111137609
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Seuraavat vaiheet 
Suunnittelemme, miten projektin aktiviteetteja voidaan järjestää koronakriisin aikana ja sen 
jälkeen. 
Parman yliopisto jatkaa tutkimusta ja seuraavasta uutiskirjeestä voit lukea raportin koulutuksen 
ja parhaiden käytäntöjen kartoituksesta. 
 
Pysy kuulolla! 

 

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. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
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