
Piia Tiilikallio
Suunnittelija

Kehittämistyö ja Juuri-toiminta

Ikääntyneisiin
kohdistuva

kaltoinkohtelu ja väkivalta



Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry

Yhdistys

• Perustettiin vuonna 1990 
erityisasiantuntijayhdistykseksi 

• Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden 
henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa 
tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan 
ehkäiseminen 
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Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry

Yhdistys

• Vaikuttaa toiminnallaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun ikääntyneiden turvallisuuden 
edistämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi

• Tiedon lisääminen on yksi yhdistyksen 
perustehtävistä

• Ei omaa turvakotia, yhteistyötä kuntien 
viranomaisten ja paikallisten vanhus- ja 
väkivaltayön organisaatioiden kanssa
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Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun 

liitto ry

Vanhustyön keskusliitto ry

Ensi- ja turvakotien 
liitto ry

SOSTE ry

Pääkaupungin 
puhelinauttaja (PPA)

International 
Network for 

Prevention of 
Elder Abuse

(INPEA)

LÄHISUHDE- JA 
PERHEVÄKIVALTATYÖN 
ASIANTUNTIJUUS

VANHUSTYÖN 
ASIANTUNTIJUUS

VERTAISUUS JA  
VERKOSTOT 

JÄRJESTÖ- JA 
KANSALAISTOIMINTA

TIKKA-HANKE
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Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry

Yhdistys

• Palvelee ja tiedottaa

• Ylläpitää auttavaa puhelinpalvelua ja tarjoaa 
neuvontaa, asiakaspalvelua sekä 
vertaistukitoimintaa

• Tuottaa tietoa, järjestää asiantuntijuuteensa 
perustuvia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia 
sekä tapahtumia
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”Yhdessä murheet 
puolittuvat ja ilot 

kaksinkertaistuvat.”
Lämpimästi tervetuloa!

Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
Vertaistuen ryhmät

• Väkivaltaa tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessa kokeneille ikääntyneille

• Tavoitteena turvallinen ryhmä, jossa voimaannutaan vertaistuen keinoin

• Tarkoituksena on antaa tukea, lisätä elämänhallintaa ja ehkäistä syrjäytymistä. 

• Kokoontuvat palvelukeskuksissa, jotta ryhmän jäsenet pääsisivät takaisin kiinni elämään ja 
muiden ihmisten pariin: Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa tiloissa, Vantaalla 
Kotiapusäätiön Havurastissa

• Turvallisuuden tunteen ylläpitäminen: ryhmän ohjaajat ovat ryhmäläisten käytettävissä myös 
ryhmätapaamisten välillä 

• Ohjauksesta vastaa kaksi ohjaajaa, joista toinen on Suvanto ry:n työntekijä 

• Kokoontumiset keskiviikkoisin Uudet ryhmät Töölön palvelukeskuksessa ja Myyrmäen 
Myyrastissa alkamassa!

Kysy lisätietoa ryhmistä vastaavalta Suvannon työntekijältä: puh. 050 577 0214
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Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
Henkilökohtainen keskusteluapu

• Ammattiauttajan neuvontaa ja keskusteluapua ikääntyneille 

• Palvelut ovat maksuttomia

• Helsingin Töölössä hyvien kulkuyhteyksien varrella

 Käyttäytyykö läheisesi sinua kohtaan uhkaavasti?

 Satuttaako hän sinua sanoilla tai teoilla?

 Joudutko antamaan rahaa tai omaisuutta vasten tahtoasi?

 Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen? 

”Älä jää yksin miettimään. Tule meille, yhdessä voimme löytää uusia keinoja tilanteen 
ratkaisemiseksi.”

Lisätietoja ja ajanvaraukset: puh. 050 5770218
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Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
Suvanto-linja 0800 06776

• Linjalle voivat soittaa ikääntyneet sekä heidän läheisensä 
ja muut ikääntyneen henkilön hyvinvoinnista huolestuneet; 
myös ammattilaiset ja opiskelijat voivat konsultoida ikääntyneiden 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä

• Päivystysajat: tiistaisin ja torstaisin klo 13-15; Lakineuvonnan juristi vastaa samasta
numerosta parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16-18

• Valtakunnallinen ja maksuton palvelu: toimintaa tukevat oikeusministeriö ja Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

• Soittaa voi nimettömänä, puhelut käsitellään luottamuksellisesti

• Päivystäjinä ikääntyneiden asioihin perehtyneet ammattilaiset ja koulutuksen saaneet 
vapaaehtoiset, joita sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

• Suvanto-linjan esitteitä ja julisteita voi tilata puhelimitse: 09-726 2422 tai sähköpostilla: 
info(at)suvantory.fi.
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Auttava puhelin

SUVANTO-LINJA 0800-06776

• Ikääntyneet (80-85 v.) ja heidän lähipiirinsä 
soittavat, yhä iäkkäämmät soittavat (85-90 v.)

• Eniten soittoja: 
taloudellinen hyväksikäyttö ja henkinen väkivalta

• Soitoissa korostuu: tekijänä aikuinen lapsi ja 
ikääntyneen lähipiiri

• Usein puhutaan: 
ikääntyneen ja läheisen 
taloudellinen tilanne, asuminen, 
suhteet lapsiin ja lapsenlapsiin

• Lakineuvonta: 
muistin ja toimintakyvyn heiketessä
edunvalvonta, yhteistyöongelmat 
(talous, hoito, asuminen)

• Ohjataan usein: 
huoli-ilmoitus sosiaalitoimeen, 
juridiseen apuun, terveystoimeen, poliisille ja 
maistraattiin



Asiakkaan polku Suvannossa
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Ohjaavat tahot:
Poliisi

Sosiaalityö
Kotihoito



Kun läheinen satuttaa – auttamisen keinoja

Vanhempien 
taloudellinen 
hyväksikäyttö 

Parisuhde- ja 
lähisuhdeväkivalta

 Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden 
rakentaminen:

 Asunnon vaihto, turvalukko, osoite-
ja puhelintietojen salaaminen

 Lähestymiskielto, rikosilmoitus
 Edunvalvoja
 Häätö
 Tekijän ohjaaminen avun piiriin esim. 

väkivallan-katkaisuohjelma, lääkäri jne.

 Turvasuunnitelma
 Keskustelut, apu ja tuki



Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
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OPAS, PÄIVITETTY 2017

Ladattavissa: http://rikoksentorjunta.fi/julkaisut

Painettujen oppaiden tilaukset: 
puh. 02951 50254 tai 
sähköpostitse rikoksentorjunta(at)om.fi.



Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
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Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry

Piia Tiilikallio Suvanto ry 14



Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
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Opas, julkaistu 2017
Tilattavissa:
info(at)suvantory.fi tai puh. (09) 726 2422
Ladattavissa:
https://www.suvantory.fi/yhdistys/julkaisut/



Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry
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Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu

• Luottamuksellisessa suhteessa tapahtuva teko tai tekemättä jättäminen, 
joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden
*fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, 
*taloudellista hyväksikäyttöä 
*hoidon ja avun laiminlyömistä 
*oikeuksien rajoittamista, loukkaamista
*ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua

• Parisuhde-, perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa
tapahtuu läheisessä ihmissuhteessa 

• Hoitosuhteessa
ilmenee huonona ja epäeettisenä kohteluna

• Rakenteellista
ikääntynyt kohtaa yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän taholta esim. 
ikäsyrjintää tai palveluiden epäämistä

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Hoidon ja avun laiminlyönti tarkoittavat

• tarkoituksellista (aktiivista) 
hoitamatta jättämistä tai hoitovastuusta kieltäytymistä

• tarkoituksetonta (passiivista) 
ikääntyneen ihmisen hoidon epäonnistuminen johtuu 
hoitajan tai muun hoidosta vastaavan henkilön 
osaamattomuudesta, tiedonpuutteesta, uupumuksesta tai 
välinpitämättömyydestä

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu



Tilastotietoa:

• 65-74-vuotiaat kokevat olennaisesti vähemmän väkivaltaa ja uhkailua kuin 
nuoremmat ikäryhmät: n. 3 % vrt. n. 25 % 15-24-v., n. 19 % 25-44-v., n. 8 % 
45-64-v.

• Väkivalta- ja uhkailukokemukset tapahtuvat pääosin kotona

• Tekijänä puoliso, muu tuttu, puolituttu, tuntematon

• Yli 75-vuotiaiden turvallisuutta ei ole tutkittu uhritutkimuksissa

Lähde: Danielson Petri, Kääriäinen Juha (2016):
Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2015 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. 
Katsauksia 13/2016. Helsinki. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu



Tilastotietoa:

• Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa v. 2016 uhreina 8880 henkilöä, 

– joista naisia 69 %, yli 65-v. ikäluokassa uhreista naisia 67 %.

– 80,2 % entisten ja nykyisten avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa

Rikos- ja pakkokeinotilasto. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 2016. Tilastokeskus 2017

• Vuonna 2016 aikana turvakodeissa oli yhteensä 3 535 asiakasta, joista 
aikuisia 1 801

– 65-vuotta täyttäneitä oli yhteensä 60 henkilöä. 

– Aikuisasiakkaista naisia oli 1 701 (94 %) ja miehiä 100 (6 %) 

Peltonen, Ewalds & Kaipanen 2017, THL

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu



Tilastotietoa:

• Vanhuksiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on tyypillisesti 
piilorikollisuutta

• Piilorikos on rikos, jossa uhri ei tee rikosilmoitusta poliisille eikä 
tapahtuma tule muutenkaan viranomaisten tietoon

• Yli 64-vuotiaiden lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien osuus on 
rikostilastojen mukaan noin 3 % kaikista uhreista (Danielsson ja 
Kääriäinen 2017; Tilastokeskus)

• Poliisin tietoon vuonna 2016 tulleista väkivaltarikoksista yli 65 vuotta 
täyttänyt oli uhrina 312 rikoksessa ja näistä ikääntyneistä uhreista naisia 
oli 209
• Avio- ja avopuolisoiden tekemiä rikoksista oli 143 tapausta

• 126 rikosta oli aikuisen lapsen tekemiä 
(Tilastokeskus)

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu



Yleisyystutkimus ikääntyvien naisten kaltoinkohtelusta (THL 2011): 
“Prevalence study of violence and abuse against older women” (AVOW) 

– Yli 60-vuotiailta naisilta heidän kokemuksiaan lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta 
viimeisen vuoden ajalta: Yli 2 800 kotona asuvaa naista viidessä Euroopan maassa

– 28 % ikääntyneistä naisista on kokenut kaltoinkohtelua: kaikista haavoittuvimmassa 
asemassa kotona asuvat vanhat naiset

– Suomen tulokset: Joka neljäs nainen on kokenut väkivaltaa tai kaltoinkohtelua 
viimeisen 12 kuukauden aikana. Kohdeväestöön suhteutettuna n. 150 000:ta 
ikääntynyttä naista.

– Yleisin ilmenemismuoto oli henkinen väkivalta (21%), taloudellinen hyväksikäyttö (6,5%) 
ja henkilökohtaisten oikeuksien loukkaaminen (5,7%); 4,6 % naisista oli kokenut 
seksuaalista häirintää tai väkivaltaa – luku on tutkittujen maiden korkein.

– Kaikissa hyväksikäytön ja väkivallan muodoissa lukuun ottamatta laiminlyöntiä, yleisin 
väkivallan tekijä oli elämänkumppani tai oma puoliso.

– Väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kokeneiden naisten elämänlaatu oli muita huomattavasti 
huonompi. Tukala taloudellinen tilanne, huono terveys ja masentuneisuus olivat 
kiinteästi yhteydessä väkivaltakokemuksiin.

(M-L Luoma ym. 2011; https://www.thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/avow-
study/outcomes-and-reports)
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www.katketytaanet.fi



Kätketyt Äänet-kampanjapäivä 15.6.
Ääni asioille, joille ei aina löydy sanoja

15.6. The World Elder Abuse Awareness Day
Kansainvälinen vuosittainen kampanjapäivä 
ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa 
vastaan

• Tarkoituksena on levittää tietoa ikäihmisten 
kaltoinkohtelusta, väkivallasta ja niiden vastaisesta työstä 

• Kampanjapäivää vietetään Suomessa usealla paikkakunnalla

Kätketyt äänet –päätapahtuma on tänä vuonna 
Tampereella Tammelantorilla 15.6. klo 10-14
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Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan
vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin



Hankkeen tavoitteena

• Alueellisena tavoitteena luoda Ouluun ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja 
lähisuhdeväkivallan vastaisen työn osaamisen keskittymä

• Kehitetty erilaisiin kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteiden katkaisuun ja 
ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvia auttamisen tapoja, käytäntöjä ja 
palveluita yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaverkoston kanssa

• Tarkoituksena tuottaa uudenlaista ymmärrystä ja osaamista myös 
valtakunnalliseen käyttöön ikääntyneitä työssään kohtaaville 
ammattilaisille
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Lyhyesti Juuri-hankkeesta

• Suvanto ry:n, Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun 
Mäntykoti ry:n valtakunnallinen yhteishanke (2013-2017)

• Laaja verkosto mm. järjestöjä, julkisen sektorin sosiaali- ja

terveystoimijoita, seurakuntayhtymä, sekä poliisi

• Hanketyöntekijöitä 2 + koordinaattori + päällikkö

•Asiakkaita yhteensä 58, joista miehiä 7

• Asiakkaiden keski-ikä 73 vuotta

• Juuri-valmennuksiin osallistuneita sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia 2370 henkilöä

• Lisätietoja: www.suvantory.fi ja www.juurihanke.fi
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Juuri-hanke: Työmme käytännössä 
Ennaltaehkäisevä työ
Ikääntyneiden omissa verkostoissa
Verkostotyön kehittäminen / JUURI- hankkeen alueellinen ohjausryhmä

Avotyö
- Ikääntyneen kanssa tehtävä yksilötyö (lähisuhdeväkivalta ja 

hoitosuhteet)
- Neuvonta ja puhelinauttaminen
- Verkostojen kautta tulevat asiakkaat
- Turvakoti jakson (aikana ja) jälkeen tehtävä työ

Valmennus (Kouluttaminen) 
- Ikääntyneiden kokeman lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan ja 
kaltoinkohtelun erityispiirteiden tunnistaminen (lähisuhteessa ja   
hoitosuhteessa)
- Ikääntyneen kokeman väkivallan- ja kaltoinkohtelu tunnistaminen,

puheeksi ottaminen ja auttaminen.
- Laitoksessa tapahtuvan kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäiseminen.

Tiedottaminen:
- Alueellisesti ja valtakunnallisesti
- Vaikuttamistyö
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Vanhustyön turvaopas
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Täällä on lupa puhua 

väkivallasta
Käsikirjan tarkoituksena on 

• tuoda tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta 
lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta 

• antaa työkaluja niihin puuttumiseen 
• innostaa ammattilaisia osaamisen 

kehittämiseen
Käsikirja on suunnattu 

• ikääntyneiden kanssa työskenteleville 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 

• vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja 
väkivallan vastaisesta työstä 
kiinnostuneille



Täällä on lupa puhua 

väkivallasta
Käsikirja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja 

väkivalta tarkoittaa?
• Miten kaltoinkohteluun ja väkivaltaan on 

mahdollista puuttua? 
• Mitä palveluita ja tukimuotoja ikääntyneiden 

lähisuhteissa kokemaan väkivaltaan ja 
kaltoinkohteluun on saatavissa?

• Miten Juuri-hankkeessa on yhdistetty, kehitetty ja 
juurrutettu vanhus- ja väkivaltatyön osaamista?

• Mitkä työmenetelmät havaittiin hyviksi Juuri-
hankkeen aikana?



Hankkeessa havaittua:
Ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset 
ovat avainasemassa kaltoinkohtelun ja 
lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja niiden uhassa 
olevien auttamisessa. 
Tunnistamaton lähisuhdeväkivalta ei poistu 
suhteesta, eivätkä kokijat ja tekijät saa tarvitsemaansa 
apua ja ohjausta tarvittaviin palveluihin. 

”Ikääntynyt on saattanut tavata 
palvelujensa parissa jo useitakin 
hyvää tarkoittavia auttajia, ja hänet 
on voitu ohjata eteenpäin 
tunnistamatta taustalla piilevää 
väkivaltaa tai sen uhkaa.”

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Täällä on lupa puhua 

väkivallasta

Tunnista väkivallan uhka: 

Asuuko tai vieraileeko vanhuksen luona

• uhkaavasti ja arvaamattomasti käyttäytyvä 

henkilö?

• alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttäjä? 

Havaitsetko

• toistuvia mustelmia ja murtumia?

• selittämättömiä vammoja ja ruhjeita?

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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Täällä on lupa puhua 

väkivallasta
Tunnista kaltoinkohtelu:

• Saako asiakkaasi/läheisesi kaikki tarvitsemansa 

palvelut?

• Oletko huolissasi vanhuksen saamasta hoidosta 

esim. ravinto, puhtaus, terveydenhoito, lääkkeet?

• Oletko huolissasi läheisen tai omaishoitajan 

jaksamisesta tai hänen antamastaan hoivasta?

• Käyttääkö joku vanhusta taloudellisesti hyväkseen?

Uhka voi olla 

• Tahallinen tai tahaton

• Sen aiheuttaja omainen tai muu läheinen, hoitaja, 

vapaaehtoistyöntekijä jne.
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Täällä on lupa puhua 

väkivallasta
VANHUSPALVELULAIN HUOLI-ILMOITUS

• Ilmoituksen voi tehdä, jos iäkäs ihminen ei esimerkiksi selviydy 

asioidensa hoidosta, hän ei pysty tai osaa hakeutua palveluihin, 

häntä kohdellaan kaltoin tai hän vaarantaa terveytensä tai 

turvallisuutensa.

• Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen iäkkään ihmisen 

voinnista, toimeentulosta tai kohtelusta. Yksityishenkilöllä on 

oikeus tehdä ilmoitus, mutta ammattihenkilöillä ja 

viranomaisilla on siihen lain perusteella velvollisuus.

Tee huoli-ilmoitus vanhustyön vastaavalle sosiaalityöntekijälle 

tai kunnan vanhuspalveluista vastaavalle henkilölle 

(SHL48§ / Vanhuspalvelulaki 25§) 

Piia Tiilikallio / Suvanto ry





Lataa käsikirja/turvaopas:
https://www.suvantory.fi/hankkeet/juuri-hanke-2013-
2017/

Tilaa käsikirja/turvaopas:
info@suvantory.fi

Ota yhteyttä/Anna palautetta/Ehdota yhteistyötä:
piia.tiilikallio@suvantory.fi

Kiitos!

Täällä on lupa puhua 

väkivallasta

Piia Tiilikallio / Suvanto ry
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