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KESÄKUUN 15 PÄIVÄNÄ 2021 VIETETÄÄN 
JÄLLEEN KÄTKETYT ÄÄNET 

Kätketyt äänet -kampanjapäivä tapahtuu maailmanlaajuisesti joka vuosi kesäkuun 15. 
päivänä. Sen tarkoitus lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta, 
joka vaikuttaa lukuisten ikääntyneiden ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Väkivalta 
ikääntyneitä kohtaan loukkaa heidän ihmisoikeuksiaan. Maailmanlaajuisen kam-
panjoinnin aloitti kansainvälinen järjestö Intentional Network for the Prevention of 
Elder Abuse (INPEA),  INPEA - information and news about the prevention of elder 
abuse 

Vuoden 2021 kampanjoinnissa nostetaan erityisesti esille ikääntyneiden ihmisten 
tilanne koronapandemian aikana. Tänä aikana ei ainoastaan heidän elämänsä ollut 
uhattuna – se vaikutti myös heidän sosiaalisiin kontakteihinsa, hyvinvointiin ja ter-
veyspalvelujen käyttöön.

SAVE – Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontahanke (  SAVE – Screening 
for Abuse Victims among Elderly | Osuuskunta VoiVa) haluaa nostaa erityisesti esille 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulontavälineiden käyttö 
tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä ikääntyneiden hyvinvoinnin 
ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi, sillä heihin kohdistuva väkivalta on suurelta osin 
piilossa ja näkymätöntä.

Ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa. 28 maata käs-
ittävän 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 prosen-
tista 61,1 prosenttiin, keskimääräisen esiintyvyyden ollessa 15,4%. 
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SAVE -HANKE ON VIIDEN EUROOPAN MAAN YHTEI-
STYÖHANKE, JOKA ON TUONUT YHTEEN VANHUSTEN 
PALVELUIDEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOITA SUO-
MESSA, ITALIASSA, PUOLASSA, KYPROKSELLA JA POR-
TUGALISSA. (HTTPS://WWW.PROJECTSAVE.EU)

Suomessa Osk VoiVa (  http://www.voiva.fi/) tekee hankkeessa 
yhteistyötä Malmin sairaalan (HUS) päivystyspalvelujen kanssa. Myös 
Helsingin kaupungin ammatti- ja aikuisopisto Stadi on yhteistyössä 
mukana. Käy yhteistyöhankkeemme sivulla  https://www.projectsa-
ve.eu
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