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MISTÄ SAVE 
HANKKEESSA ON 
KYSYMYS?
SAVE on eurooppalainen yhteistyöhanke, jonka tarkoitus on parantaa 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontavälineiden käytön omaksumi-
sta työtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjoamalla ammatti-
laisille koulutusta ja tukea niiden tehokkaasta soveltamisesta.
Ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa. 28 ma-
ata käsittävän tutkimuskatsauksen (Yon, Mikton, Gassoumis, & Wilber, 2017) 
mukaan kotona asuviin ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan keskimääräinen 
esiintyvyys oli 15,7% maailmanlaajuisesti. Väkivallan yleisyydessä oli eroja 
maiden ja maanosien välillä. Euroopan maissa ikääntyneisiin kohdistuvan 
väkivallan esiintyvyys vaihteli 2,2 prosentista 61,1 prosenttiin, keskimääräisen 
esiintyvyyden ollessa 15,4%. 
Tutkimuskatsaus osoitti, että joka kuudes 60 vuotta täyttänyt ikääntynyt oli 
kokenut henkistä, fyysistä, seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa tai lai-
minlyöntiä edellisen vuoden aikana. Yleisyydestään huolimatta ikääntyne-
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isiin kohdistuva väkivalta on kansanterveyden edistämisen 
laiminlyöty alue, erityisesti verrattaessa muihin väkivaltaa koke-
viin ryhmiin.

Tiedämme, että ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ei ker-
rota tai ilmoiteta: suuri osa siitä jää huomiotta. Tähän on monia 
syitä, kuten pelko kertomisen seurauksista tai että ikääntynyt ei 
tiedosta häneen kohdistuvan käyttäytymisen olevan väkivaltaa. 
Myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät eivät ole sa-
aneet tarpeeksi koulutusta sen tunnistamiseen ja ikääntyneiden 
perheväkivallan uhrien tukemiseen. Väkivallan varhainen tun-
nistaminen on tärkeää, sillä se voi ehkäistä väkivallan jatkumi-
sen ja vähentää siten väkivallan aiheuttamien terveyshaittojen 
riskiä. 

Seulontavälineiden käyttö auttaa ammattilaisia tunnistamaan ja 
arvioimaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä, vaikkakin systemaatti-
nen käyttö ei ole yleistä Euroopassa.

Tämän vuoksi SAVE -hankkeen tarkoitus on edistää seulonta-
välineiden käyttöä kumppanimaissa. Tavoitteet ovat:

• lisätä tietoa seulontavälineistä ja niiden käytön soveltuvuu-
desta ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamises-
sa sosiaali- ja terveyspalveluissa

• edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kykyä 
tunnistaa ja puuttua väkivaltaan ja ohjata ikääntyneitä 
asianmukaisiin palveluihin

• tukea kouluttajien taitoa opettaa ammattilaisia, miten toi-
mia väkivaltatapauksissa sekä tukea ja ohjata uhreja 

• tuottaa koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon opet-
tajille, kouluttajille ja ammattilaisille aktiivisen ja innovatii-
visen oppimisen tukemiseksi.

MITÄ SAVE 
-HANKE TUOT-
TAA?
SAVE tuottaa kotihoidossa, palvelutaloissa, 
terveyskeskuksissa ja sairaaloissa 
työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille erilaisia julkaisuja, joita 
he voivat hyödyntää käytännön työssä. 
Tuotoksia voivat hyödyntää myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon opettajat ja kouluttajat 
sekä päättäjät, jotka vastaavat paikallisista/
alueellisista palveluista. 

Tuotteet, jotka ovat vapaasti käytettävissä, 
sisältävät kirjallisuuskatsauksen 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja 
laiminlyönnin havaitsemiseen kehitetyistä 
seulontavälineistä, maakohtaiset suositukset 
seulontavälineiden käytöstä Puolaan, 
Italiaan, Portugaliin, Suomeen ja Kyprokselle 
sekä internetkurssin hankkeen tulosten 
laajempaan levittämiseen.

KETKÄ 
OSALLISTUVAT 
HANKKEESEEN?
Hanketta koordinoi puolalainen PCG 
Polska, joka on osa maailmanlaajuista 
konsultointiyritystä (Public Consulting 
Group) ja joka tuottaa ammatillisia palveluja 
julkiselle sektorille. PCG perustettiin 
vuonna 1986 Bostonissa. Puolassa se aloitti 
toimintansa vuonna 2009. Yrityksellä on laaja 
kokemus korkeakoulutuksen, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä K-12 alueella.
Italiassa SAVE -hankkeessa toimii kaksi 
kumppania, ANS ja CADIAI. ANS on 
yleishyödyllinen organisaatio, joka on 
työskennellyt vuodesta 2004 sosiaalialalla 
erikoistuen ikääntymiseen ja palvelujen 
laatuun. ANS on yksi Italian johtavista, 



SAVE -HANKKEEN 
ALOITUSKOKOUS
Koronapandemia esti meitä matkustamasta, mutta ei tapaa-
masta. Suunnittelimme ensimmäisessä kokouksessa hankkeen 
tulevia toimintoja.
Tapasimme 24. helmikuuta 2021 zoomin välityksellä. Tilai-
suudessa kävimme läpi vastuitamme ja toimintoja, tutustuim-
me toisiimme ja rakensimme yhteistyötämme.
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ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn keskittyvistä organisaatioista. 

CADIAI on yleishyödyllinen osuuskunta. Sen perustivat 24 naista Bolognassa vuonna 1974. Naiset 
työskentelivät kodinhoitotyössä, joka oli aliarvostettua ja suojatonta. Heidän tavoitteenaan oli lisätä työn 
turvallisuutta, kehittää sen laatua sekä nostaa sen sosiaalista arvostusta. CADIAI tuottaa sosiaali- ja 
terveysalan palveluja sekä koulutusta, ei ainoastaan julkiselle sektorille vaan myös yksityisille asiakkaille. 

Kumppanuusyhteistyössä on kaksi akateemista organisaatiota. Ensimmäinen on Minhon yliopisto 
Portugalissa. Sen tavoitteena on luoda, levittää ja soveltaa käytäntöön erityisesti moniarvoisuutta. Yliopistosta 
hankkeeseen osallistuvat hoitotyön ja psykologian laitos. Toinen organisaatio on Kyproksen tekninen 
yliopisto (CUT), joka perustettiin vuonna 2007. Se on nuorin Kyproksen kahdesta valtion rahoittamasta 
yliopistosta. CUT käsittää viisi laitosta, joista hankkeeseen osallistuvat terveystieteiden ja hoitotyön laitokset.

Suomalainen kumppani on osuuskunta VoiVa, joka perustettiin 2017. Se on kansallinen yleishyödyllinen, 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn keskittyvä organisaatio. VoiVa haluaa edistää sosiaalista 
vastuuta yhteiskunnassa tavoitteenaan suojella ja tukea ikääntyneitä ja heidän perheitään vapautumaan 
väkivallasta ja kaltoinkohtelusta.


