
LAPSET KRIISEISSÄ 
KOULUTUSKOKONAISUUS 
LASTEN PARISSA TOIMIVILLE 
AUTTAJILLE

Pelastakaa Lasten Lapset kriiseissä -koulutuskokonaisuus on suunnattu niille 
vapaaehtoisille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat lapsia erilaisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin liittyvissä 
auttamistehtävissä.

Koulutuskokonaisuuden tavoite on, että kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää lasten erityisaseman 
erilaisissa kriisitilanteissa. Osallistuja tunnistaa eri-ikäisten lasten reaktioita kriisitilanteessa ja 
on saanut työkaluja tuen tarpeessa olevien lasten tunnistamiseen. Hän hallitsee perusperiaatteet 
lasten kohtaamisessa ja tukemisessa kriisi- ja häiriötilanteissa. 

Koulutuskokonaisuus koostuu eri osista, joita voi suorittaa itsenäisinä lyhytkursseina tai osana 
kokonaisuutta. Koulutuksia voidaan järjestää niin lähiopetuksessa kuin verkkopohjaisina 
koulutuksina. Lähiopetus mahdollistaa työpajamaisen työskentelyn, jolloin käytännön harjoituksia 
voidaan tehdä enemmän.

Koulutusta voidaan soveltaa erilaisiin kriisitilanteisiin, kuten vuoden 2020 koronavirustilanteeseen.
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Koulutus-
moduulin nimi

Tavoite Toteutustapa Koulu-
tuksen 
kesto

Kohderyhmä

Lapsen asema ja  
suojeleminen 
kriisi- ja häiriöti-
lanteissa

Osallistuja tiedostaa lapsen oikeuksien 
sopimuksen merkityksen lapselle 
ja tunnistaa tekijöitä, jotka voivat 
heikentää tai parantaa lapsen asemaa 
kriisitilanteissa.

Verkkokoulutus 
tai lähiopetus

1-2 h Ammattilaiset ja 
vapaaehtoiset, joille 
lasten ja nuorten 
kanssa toimiminen 
on uutta

Lasten reaktiot 
kriisitilanteessa 
ja tuen 
tarpeessa  
olevien lasten  
tunnistaminen

Osallistujalla on ymmärrys lapsen 
kehityksen pääpiirteistä ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärrys 
eri ikäisten lasten reaktioista ja niiden 
tunnistamisesta kriisitilanteessa. 
Osallistuja tunnistaa erityisen tuen 
tarpeessa olevia lapsia.

Verkkokoulutus 
tai lähiopetus

2 h Pelastakaa 
Lasten ja muiden 
alan toimijoiden 
työntekijät  ja 
vapaaehtoiset

Lapsen 
kohtaaminen 
kriisitilanteissa 
(Katso, kuule, 
kokoa – Look, 
listen, link)

Osallistuja tuntee perusperiaatteet 
lasten kohtaamisessa ja tukemisessa 
kriisitilanteessa, tunnistaa omia 
reagointitapojaan kriisitilanteessa 
ja niiden vaikutusta muihin, 
osaa rauhoittaa itseään ja muita 
kriisitilanteessa, ymmärtää lapsen 
ja aikuisen reaktioiden  eron 
kriisitilanteessa. 

Verkkokoulutus 
tai lähiopetus

2-4 h Pelastakaa 
Lasten ja muiden 
alan toimijoiden 
työntekijät ja 
vapaaehtoiset

Auttajana 
jaksaminen

Osallistuja osaa vakauttaa itseään, 
tunnistaa, mitä itsessä tapahtuu, 
ja tiedostaa, että on normaalia, 
että auttaminen herättää itsessä 
monenlaisia tunteita.

Verkkokoulutus 2 h Pelastakaa 
Lasten ja muiden 
alan toimijoiden 
työntekijät ja 
vapaaehtoiset

Lapset 
kriiseissä  
kouluttajakoulu-
tus

Osallistuja saa valmiudet kurssin 
sisällöstä ja sen toteuttamisesta 
itsenäisesti.

Verkkokoulutus
(tulossa)

4 x 2 h Vapaaehtoiset, 
jotka ovat käyneet 
Lapset kriiseissä 
–koulutuksen 
ja joilla on 
kouluttajakokemusta 
tai muu sopiva 
taustakokemus ja 
tieto
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