Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja
lähisuhdeväkivalta
To 26.9., 3.10. ja 10.10.2019 klo 14.00-15.30,
verkossa

Perustietoa verkkokoulutuksista:

Luennoissa perehdytään yleisesti vanhuksiin



yhtä aikaa ja vuorovaikutuksessa

kohdistuvan kaltoinkohtelun ilmiöön sekä an-



Suomesta tai ulkomailta

netaan valmiuksia tunnistaa ja puuttua siihen.



tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä tai



psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyö-

tarvitset toimivan nettiyhteyden ja
tietokoneen peruskäyttötaidot



mistä tai muuta oikeuksien rajoittamista, louk-

ennen koulutuksen alkua saat
sähköpostiisi osallistumislinkin

kaamista ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua.



voit keskustella chatissa

Kaltoinkohtelun esiintyvyys ikääntyneessä vä-



koulutuksen jälkeen saat tallen-

estössä on 3,4 – 30 %:n välillä, tutkimuksesta
riippuen. Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu on piilorikollisuutta, jota on vaikea tunnis-

teet käyttöösi


henkilökunta auttaa sinua teknisissä asioissa

taa. Useimmiten se on lähisuhdeväkivaltaa.
Kaltoinkohtelulla on aina seurauksia ikäänty-

Kysy jo etukäteen, jos haluat lisätietoja!

neen elämänlaatuun ja koettuun terveyteen.

Kaltoinkohtelun tunnistamiseksi on välineitä, ja vaikka Suomessa ei ole kansallista toimintamallia,
sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulaki velvoittavat toimenpiteisiin ryhtymiseen. Erityisesti ikääntyneille tarkoitettuja turvakotipaikkoja ei ole, mutta muun muassa Suvanto ry konsultoi ammattilaisia, ja uhrit saavat tukea ja ohjausta (Luoma, Tiilikallio & Helakallio 2018).

Sisältö
To 26.9.2019 klo 14.00-15.30
Vanhusten kaltoinkohtelun yleisyys ja muodot
Perehdytään vanhusten kaltoinkohtelun yleisyyteen ja muotoihin. Käsitellään ilmiön määrittelyjä
ja tunnistamista. Tutustaan myös Suvanto ry:ssä tehtävään asiakastyöhön ja vertaistukitoimintaan sekä väkivaltatyön menetelmiin.
To 3.10.2019 klo 14.00-15.30
Ikääntyneiden taloudellinen kaltoinkohtelu
Tutustutaan Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat-hankkeeseen, jossa torjutaan ikääntyneiden
taloudellista kaltoinkohtelua. Perehdytään taloudellisen kaltoinkohtelun syihin ja esitellään tapoja
sen ehkäisyyn. Paneudutaan myös aiheeseen liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin.

To 10.10.2019 klo 14.00-15.30
Ammattilaisen velvollisuudet ja lainsäädäntö ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyssä
Tutustutaan ammattilaisten velvoitteisiin ja lainsäädäntöön ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyssä. Perehdytään myös asiakkaan oikeuksiin. Kuka voi puuttua epäkohtiin? Ovatko keinot riittäviä? Koska on tapahtunut rikos?

Kirjallisuus


Juuri –hankkeen käsikirja: Täällä on lupa puhua väkivallasta



Kotona asuviin ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta



Suvanto-ryhmä vakavaa väkivaltaa kokeneille vanhuksille. Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry 2014.



Sodan pitkät jäljet: ylisukupolviset sotatraumat



Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012. 25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta.



Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. 35 § Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.



www.suvantory.fi



www.voiva.fi

Kouluttajat
Päivi Helakallio, vanhempi suunnittelija Turvallisen vanhuuden puolesta- Suvanto, sosionomi
(YAMK) ja toimitusjohtaja Voimaa Vanhuuteen, VoiVa-osuuskunta. Päivi on toiminut Suvanto
ry:ssä asiantuntijana ja kouluttajana 11 vuotta. Hänen vastuualueenaan on asiakastyön kehittäminen. Hän on myös osuuskunta Voimaa Vanhuuteen- VoiVan toimitusjohtaja. Päivi on julkaisut
useita artikkeleita ammatti-, sanoma ja aikakausilehdissä
Erja Ronkainen, hankesuunnittelija, kouluttaja, Geronomi (AMK). Hän on aiemmin toiminut ohjaajana Helsingin kaupungin vanhuspalveluissa.
Piia Tiilikallio, suunnittelija Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, TtM, geronomi (AMK).
Piia on toiminut vuonna päättyneen 2017 Juuri –hankkeen koordinaattorina. Tällä hetkellä hän
vastaa Suvanto ry:n kehittämistoiminnasta ja Juuri-kehittämismallista. Piia tekee parhaillaan väitöskirjaansa Helsingin yliopistolle ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Hän toimitti Juuri
–hankkeessa julkaistun opaskirjan Täällä on lupa puhua väkivallasta. Piia on julkaisut useita artikkeleita ammatti-, sanoma ja aikakausilehdissä.
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