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28 maata 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 laiminlyöntiä edellisen 
vuoden aikana. Yleisyydestään huolimatta ikääntyneisiin 
kohdistuva väkivalta on kansanterveyden edistämisen 

laiminlyöty alue, erityisesti verrattaessa muihin väkivaltaa 
kokeviin ryhmiin.
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IKÄÄNTYNEISIIN KOHDISTUVAN 
VÄKIVALLAN SEULONTA



Tiedämme, että ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ei 
kerrota 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 saaneet riittävästi koulutusta sen 
tunnistamiseen ja ikääntyneiden perheväkivallan uhrien 
tukemiseen. Väkivallan varhainen tunnistaminen on 
tärkeää, sillä se voi ehkäistä väkivallan jatkumisen ja 
vähentää siten väkivallan aiheuttamien terveyshaittojen 
riskiä. 
Seulontavälineiden käyttö auttaa ammattilaisia 
tunnistamaan ja arvioimaan väkivaltaa ja laiminlyöntiä, 
vaikkakin seulontavälineiden systemaattinen käyttö ei ole 
yleistä Euroopassa. 

SAVE -hankkeen tarkoitus on parantaa seulontavälineiden 
käytön omaksumista työtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluissa tarjoamalla ammattilaisille koulutusta ja tukea 
niiden tehokkaasta soveltamisesta.
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KOMISSION  ERASMUS+ OHJELMASTA

HANKKEEN TAVOITTEINA ON

lisätä tietoa seulontavälineistä ja niiden käytön soveltuvuudesta 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen sosiaali- ja 
terveyspalveluissa

edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kykyä 
tunnistaa ja puuttua väkivaltaan ja ohjata ikääntyneitä a
sianmukaisiin palveluihin

tukea kouluttajien taitoa opettaa ammattilaisia, miten toimia 
väkivaltatapauksissa sekä tukea ja ohjata uhreja 

tuottaa koulutusohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon opettajille, 
kouluttajille ja ammattilaisille aktiivisen ja innovatiivisen oppimisen 
tukemiseksi.

SAVE -HANKKEEN KOHDERYHMÄT OVAT:
• kotihoidossa, palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja 
sairaaloissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset

• sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja kouluttajat
• päättäjät, jotka vastaavat paikallisista/alueellisista palveluista 

HANKKEEN TUOTOKSET OVAT: 
• kirjallisuuskatsaus ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja 
laiminlyönnin havaitsemiseen kehitettyjen seulontavälineiden 
määrästä ja laadusta 

• maakohtaiset suositukset seulontavälineiden käytöstä
• koulutusohjelma ja -materiaali ikääntyneisiin kohdistuvan 
väkivallan tunnistamisesta ja uhrien tukemisesta työn 
käytännöissä

• internetkurssi hankkeen tulosten laajempaan levittämiseen

HANKKEEN 
TAUSTA


