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WHOSEFVA -hankkeen tuloksia ja saavutuksia 

EU -hanke ’Väkivallan kohteena olevien ikääntyneiden naisten tukeminen 

terveydenhuollon palveluissa’ (2017-2018) 

14. joulukuuta 2018 – Ikääntyneisiin, erityisesti ikääntyneisiin naisiin, kohdistuva väkivalta on Euroopassa 
laajamittainen ongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia ja kulttuureja. Joulukuussa 2018 
päättyvälle WHOSEFVA -hankkeelle oli tilausta, sillä Euroopassa ei ole aiemmin tuotettu vastaavaa 
terveydenhuollon henkilöstölle ja muille ammattilaisille suunnattua ja helposti saatavilla olevaa 
koulutusmateriaalia. 

WHOSEFVA -hankkeessa tehdyt terveydenalan ammattilaisten haastattelut paljastivat suuria tiedon 
puutteita; esimerkiksi 96% terveysalan ammattilaisista oli harvoin tai ei koskaan osallistunut ikääntyneisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviin koulutuksiin. Myös 96% vastaajista raportoi tapaavansa ikääntyneitä 
väkivallan uhreja työssään vain harvoin tai ei koskaan. Vaikka ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on sekä 
vakava ihmisoikeusloukkaus että keskeinen väestön terveyteen liittyvä ongelma, ja 81% vastaajista uskoi 
sen olevan vakavahko tai vakava ongelma omassa maassaan, jopa 69% terveysalan ammattilaisista kertoi, 
ettei väkivallan uhrien tunnistaminen ole prioriteetti lainkaan heidän työpaikoillaan. 

Hankkeen loppuun mennessä WHOSEFVA -hankkeessa järjestettiin 11 keskinäisen oppimisen työpajaa ja 
11 paikallista koulutusta, jotka lisäsivät 532 terveys- ja sosiaalialan ammattilaisen tietoutta ikääntyneisiin 
kohdistuvasta väkivallasta hankkeen kuudessa kumppanimaassa (Suomi, Itävalta, Viro, Kreikka, Latvia ja 
Iso-Britannia). Osallistujat pystyvät jatkossa huomioimaan paremmin ikääntyneiden naisuhrien tarpeita paitsi 
laitosolosuhteissa, myös hallinnon ja politiikan tasoilla – EU:n tavoitteita heijastaen. Työpajoihin ja 
koulutuksiin osallistuneista 94% näki jälkikäteen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tärkeäksi aiheeksi 
puuttua.  

Fokusryhmähaastattelujen tulokset 125 ikääntyneen kanssa kertoivat, että väkivaltaa kohdanneet 
ikääntyneet usein lapsenomaistetaan ja syrjäytetään, eikä heidän huoliaan kuunnella. 14% 161:stä 
fokusryhmiin/haastatteluihin osallistuneista ikääntyneistä oli henkilökohtaisesti kokenut väkivaltaa. 
WHOSEFVA -hankkeen yksi päätuloksista oli ikääntyneiden henkilöiden voimauttaminen niin, että he 
uskaltautuvat kertomaan väkivaltakokemuksistaan ja hakemaan apua riittävät tiedot ja taidot väkivaltaan 
puuttumiseen omaavilta ammattilaisilta.  

Jokaisessa kuudessa hankemaassa tehtiin myös analyysi siitä, kuinka hyvin kansalliset lakisääteiset 
toimintalinjaukset vastaavat kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia. Analyysin tuloksena laadittiin 
eurooppalaiset politiikkasuositukset, jotka osaltaan helpottavat jatkotyötä tulevaisuudessa ikääntyneiden 
uhrien aseman parantamiseksi Euroopassa. Yksi analyysistä kumpuava suositus koskee systemaattista 
koulutusta väkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen jopa kaikkein ’näkymättömimpienkin’ väkivallan 
muotojen ja tapausten kohdalla. Kyseisiä koulutuksia tulisi tarjota paitsi sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille, myös omaishoitajille, auttavien puhelinlinjojen työntekijöille, lääkäreille ja poliiseille.  

WHOSEFVA -hankkeessa kehitettyjä, hyödyllisiä työkaluja koulutustarpeen täyttämiseen on ’Väkivallan 
kohteena olevien ikääntyneiden naisten tukeminen terveydenhuollon palveluissa’ -koulutusmanuaali ja -
verkkokurssi (MOOC). Kyseiset tuotokset tukevat ammattihenkilöstön tiedon lisäämistä ikääntyneiden 
väkivallan uhrien tukemiseen Euroopan tasolla. Materiaalit voi ladata hankkeen nettisivuilta. Verkkokurssi 
tulee saataville myös suomeksi. 

Alla listatut yhteyshenkilömme hankekumppanimaissa tarjoavat mielellään lisätietoa WHOSEFVA -
hankkeesta ja siinä tuotettujen materiaalien hyödyntämisestä paikallisesti eri organisaatioissa. 

WHOSEFVA -hankkeen pääyhteyshenkilöt hankekumppanimaissa: 
Women’s Support and Information Centre, Viro, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee  
Tarton yliopisto, Viro, Hector Pagan: hector@ut.ee  
Voimaa Vanhuuteen – osk VoiVa, Suomi, Sirkka Perttu: slperttu@gmail.com  
Kilcooley Women’s Centre, Iso-Britannia, Roberta Gray: roberta@kilcooleywomenscentre.co.uk  
Union of Women’s Associations of Heraklion Prefecture, Kreikka, Nicholas Spetsidis, projects@kakopoiisi.gr  
MARTA Centre, Latvia, Dita Lāce: dita@marta.lv  
Austrian Women’s Shelter Network, Itävalta, Maria Rösslhumer: maria.roesslhumer@aoef.at  
Women against Violence Europe, Eurooppa, Kelly Blank: kelly.blank@wave-network.org  
WHOSEFVA -hankkeen nettisivu: www.whosefva-gbv.eu   

  

 “Rahoitettu Euroopan Unionin Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelmasta. Rahoitussopimus 
JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9320” 
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