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Eurooppalaista yhteistyötä ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi 
  
Euroopan Komission Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan TISOVA (Training to Identify and Support Older 
Victims of Abuse) -hankkeen partneritapaaminen järjestetään Eurooppasalissa keskiviikkona 12. ja 
perjantaina 14. syyskuuta 2018. Tilaisuuteen osallistuu toistakymmentä hankkeen edustajaa Suomesta, 
Virosta, Kreikasta ja Itävallasta. 
 
Hanketapaamista emännöi Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa, alkuvuodesta 2017 perustettu suomalainen 
osuuskunta, joka tuottaa asiantuntijaorganisaationa aikuiskoulutus- ja konsulttipalveluja erityisesti 
ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaiseen työhön kouluttamalla ikääntyneitä kohtaavia sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä palveluja käyttäviä ikääntyneitä. 
 
TISOVA – hanke on syntynyt eurooppalaisesta ja maailmanlaajuisesta tilanteesta, jossa ikääntyneen väestön 
osuus kasvaa nopeasti ja asettaa erityishaasteita vanhustenhuollon palveluille ja niiden laadulle. On myös 
ennusteita, että ikääntyneisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta tulee lisääntymään.  
 
TISOVA (2017-2020) on viiden Suomesta, Virosta, Kreikasta ja Itävallasta tulevan organisaation 
yhteistyöhanke. Hankkeessa koulutetaan palvelukeskusten henkilökuntaa, niissä työskenteleviä 
vapaaehtoisia sekä keskusten palveluja käyttäviä ikääntyneitä tunnistamaan ja tukemaan 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Koulutuksista kootaan ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan 
koulutusohjelma ja –käsikirja sekä verkkokurssi. Erityisesti naisten suuri osuus vanhimmissa ikäryhmissä 
asettaa haasteita lähisuhdeväkivallan tunnistamiselle. Ikääntyneiden naisten väkivaltakokemuksista ja 
heidän tukemisestaan tuotetaan hankkeessa pieni kirjanen. 
 
Ikääntyneisiin kohdistuvalla lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa 
tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. 
Suomessa tehtyjen yleisyystutkimusten mukaan kaltoinkohtelua on kohdannut eläkeiän ylittäneistä naisista 
8-9% ja miehistä 3-8%. Kansainvälisten tutkimusten mukaan ikääntyneet naiset ovat erityisen haavoittuvaisia 
kotioloissa ja lähisuhteissa tapahtuvalle väkivallalle. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
AVOW -tutkimuksen (2009-2011) mukaan jopa 28% yli 60-vuotiaista kotona asuvista naisista on kokenut 
lähisuhdeväkivaltaa. Euroopan harmaantuessa kaikista haavoittuvimmassa asemassa ovat juuri kotona 
asuvat ikääntyneet naiset.  
 
Suomessa TISOVA -hankkeen kehittämistyöhön on osallistunut aktiivisesti Helsingin kaupungin pohjoinen 
palvelualue. Ohjausryhmässä ovat edustettuna Kustaankartanon ja Syystien monipuolisten palvelukeskusten 
eri toiminnoista vastaavia ammattilaisia. Hankkeen kautta on tavoitettu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöitä että ikääntyneitä. Tammikuussa 2018 osuuskunta VoiVa järjesti keskustelutilaisuuden 
palvelukeskuksen asiakkaille. Ikääntyneiden naisten pienryhmä kokoontui kolme kertaa keväällä 2018. 
Ryhmien teemana olivat ikääntyneiden ihmisoikeuksiin liittyvät itsenäisyys, itsemääräämisoikeus ja kuulluksi 
tulemisen oikeus. Pohjoisen alueen terveys- ja sosiaalialan työntekijöille järjestettiin yhteensä neljä 
koulutusta keväällä 2018. Koulutukseen osallistui yhteensä 55 työntekijää kotihoidosta ja palvelukeskusten 
eri toiminnoista.  
 
Hanketapaamisen yhteydessä eurooppalaiset hankekumppanit pääsevät myös tutustumaan 
Kustaankartanon monipuoliseen palvelukeskukseen ja suomalaiseen vanhustenhoitoon.  
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