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Vanhustyön ja väkivaltatyön yhdistäminen ei ole itsestään selvä asia. Väkivaltaa koke-
neet vanhat ihmiset tuovat esiin elämäntilanteensa vaikeuksia vain harvoin. Kysymys 
jää marginaaliin myös palvelujärjestelmissä, eikä se ole järjestöillekään helppo tehtä-
väalue.

Suvanto ry:n perustajat tunnistivat vanhojen ihmisten kokeman kaltoinkohtelun vä-
kivaltaa kokeneiden perheiden auttamistyön yhteydessä. Työ käynnistyikin Ensi- ja 
turvakotien liiton toimintana. Käytäntö kuitenkin osoitti, että vanhojen ihmisten kokema 
väkivalta ja muu kaltoinkohtelu vaativat oman lähestymistapansa ja osaamisensa.

Kun tulin Suvannon hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2009, oli yhdistys tehnyt jo 
useiden vuosien ajan yhteistyötä kuntien kanssa. Kokemusta vanhojen ihmisten avun 
tarpeesta ja siihen soveltuvista lähestymistavoista oli saatu sekä projekteissa että 
asiantuntijayhteistyössä kuntien kanssa. Toiminnan tulevaa suuntaa pohdittiin sekä 
yhdistyksen hallituksessa että toimihenkilöiden kanssa. Löysin 2.11.2010 päivätyistä 
muistiinpanoistani sanat ”leviäminen” ja ”vaikuttavuus”. Ne kuvaavat myös Juuri-hank-
keen tehtävää. Tavoitteena oli saada maahan muutamia osaamisen keskittymiä, 
joista olisi saatavissa vanhojen ihmisten kaltoinkohtelua koskevaa asiantuntemusta ja 
osaamista eri alojen ammattilaisille. Yhtä tärkeää olisi levittää asiatietoa myös alueen 
väestölle ja etenkin niille ihmisille, joiden elämää väkivalta ja turvattomuus varjostavat. 

Alkuvaiheen kunnianhimoinen laajennussuunnitelma realisoitui ensi vaiheessa Poh-
jois-Suomea koskevaksi ja Oulussa toteutuvaksi Juuri-hankkeeksi. Asiaan vahvasti si-
toutunut henkilöstö ja Raha-automaattiyhdistyksen (nyk. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA) luottamus hankkeen merkitykseen antoivat hyvät edellytykset 
käynnistää vanhustyön ja väkivaltatyön osaamista yhdistävä ”osaamiskeskittymä” 
yhteistyössä Vanhus- ja Lähimmäispalveluidenliiton ja Ensi- ja turvakotien liiton alueel-
listen yksiköiden kanssa.

Saatesanat
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Juuri-hanke ennakoi sosiaali- ja terveydenhuollossa entistä tärkeämmäksi nousevaa 
poikkiammatillista ja verkostoissa toteutuvaa erilaisten osaamisten toisiaan täydentä-
vää lähestymistapaa. Juuri-hanke on luonut käytännön, jossa omissa ”palvelulokerois-
saan” työskennelleet ammattilaiset ovat saaneet pohtia omaa ydinosaamistaan ja ovat 
joutuneet käsittelemään sen hyödyntämistä toisenlaisessa ympäristössä toisenlaisen 
asiakasryhmän palvelussa. Yhteinen kysymys on ollut, miten rakentaa erilaisten osaa-
misten yhdistämistä kaltoinkohtelua kokeneiden vanhojen ihmisten auttamiseksi. On 
ollut innostavaa nähdä, miten oman osaamisen jakaminen ja yhteistyö on vähin erin 
saanut aikaan innostusta ja vastauksia vaikeisiinkin käytännön kysymyksiin. 

Sote-maailmaan valmistautuvassa Suomessa Juuri-hanke antaa ainutlaatuista koke-
musta turvattomuuden ja pelon leimaamaa vanhuutta elävien ihmisten auttamiseen. 
Toivottavasti käsikirja leviää laajasti myös vanhustyön ulkopuolelle sosiaali- ja terve-
ydenhuollon yhteensovittamisen ja muidenkin yhteistyöalueiden tärkeäksi työkaluksi.

Lämpimät kiitokset kaikille Juuri-hankkeen toteuttajille uraauurtavasta työstä! Kiitos 
myös kaikille niille vanhoille ihmisille, jotka ovat avanneet kokemuksiaan vanhustyötä ja 
väkivaltatyötä yhdistävän lähestymistavan kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

Aulikki Kananoja
ylisosiaalineuvos

Suvanto ry:n puheenjohtaja 2009 – 2016
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Oulun Seudun Mäntykoti ry:n vanhainkodissa hoitajat alkoivat 2000-luvun alussa 
havaita merkkejä fyysisestä kaltoinkohtelusta niin kotona asuvien monisairaiden 
ikäihmisten saapuessa tilapäishoitoon kuin kotihoidossa olevista heikkokuntoisista ja 
muistisairaista asiakkaista. Samanaikaisesti Oulun ensi- ja turvakodilla havahduttiin 
siihen, että myös vanhat ihmiset olivat alkaneet käyttää yhdistyksen väkivaltatyön aut-
tamispalveluita. Uusi asiakasryhmä kärsi mm. aikuisen lapsensa rahan kiristyksestä ja 
väkivallasta, puolison neurologisen sairauden käytösoireista tai joskus jopa vuosikym-
meniä kestäneestä parisuhdeväkivallasta.

Nykypäivän vanhukset ovat syntyneet toisen maailmasodan melskeissä. Ikänsä 
puolesta he olisivat voineet olla asiakkaina jo ensikodissa. Heidän lapsuutensa oli 
traumaattinen, eikä elämä aina kohdellut muutenkaan hyvin. Äidit saattoivat raskaiden 
kotirintamakokemusten jälkeen piilotella asioita. Kotikasvatukseen liittyi ankaruus, joka 
toteutui ”vitsaa säästämättä”. Hoitajat tiesivät isien vaikeista sotakokemuksista ja per-
heväkivallasta, mutta puhuminen niistä oli vaikeaa.

Kätketyistä äänistä syntyi nyt päättyvä Juuri-hanke, jossa yhdistyvät asiantunteva 
vanhustyö ja väkivallan vastainen työ. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n, 
Oulun seudun ensi- ja turvakodin ja Oulun seudun Mäntykodin hanke on antanut ikään-
tyneille toivoa ja meille ammattilaisille mahdollisuuden oppia uutta. Ammatillisen työn 
osana on ollut vahva vapaaehtoisten työpanos ja kokemusasiantuntijoiden hiljainen 
tieto. Hanke on muistuttanut meitä myös yhteisistä juuristamme. Olemme oppineet 
sanoittamaan asioita ja puhumaan yhä rohkeammin kipeistäkin asioista. 

Hanke ei olisi onnistunut ilman Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen 
(STEA) antamaa rahoitusta, joka päättyy alkuvuonna 2018. Työ on nyt päässyt hyvään 
alkuun, julkisuus ja avoin puhuminen muuttavat käytäntöjä vähitellen. Väkivalta ei kat-
so ikää, siihen pitää puuttua ja häpeäleima asiasta poistaa myös ikäihmisten osalta. 
Väkivallaton vanhuus kuuluu kaikille.

Timo Peltovuori
Toiminnanjohtaja 2012 –
Oulun ensi- ja turvakoti ry

Marja-Leena Timonen
Johtaja 1978 – 2015

Oulun Seudun Mäntykoti ry
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Tämän käsikirjan tarkoituksena on tuoda tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuh-
deväkivallasta ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa 
ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. Käsikirja antaa äänen kaltoinkohtelua ja vä-
kivaltaa kokeneille ikääntyneille naisille ja miehille - henkilöille, joita kuullaan harvoin. 
Toivomme käsikirjan tavoittavan ikääntyneiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset ja vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan 
vastaisesta työstä kiinnostuneet.

Juuri-hankkeen verkoston toimijat ovat sitoutuneesti antaneet yhteistyöhön oman 
erityisosaamisensa, joka on mahdollistanut tabuksi koettuun väkivaltaan puuttumisen 
ja sen näkyväksi tekemisen yhdessä, ikääntyneen asiakkaan eduksi. Uudenlaisten 
toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto vaativat kuitenkin jokaisella kerralla ha-
lua ja herkkyyttä tunnistaa, mikä toimii missäkin ympäristössä ja tilanteessa - mille 
on tarvetta, tilausta ja voimavaroja omassa organisaatiossa ja verkostoissa. Siten 
tämäkään käsikirja ei anna valmiita ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin, vaan herättelee 
toimimaan juuri omassa työssä, työyhteisössä ja organisaatiossa toimivalla tavalla.

Juuri-hankkeen vakiintuneita toimintatapoja noudatettiin myös käsikirjan kirjoittami-
sessa. Käsikirjan tekstiä on tuotettu prosessinomaisesti yhdessä ja erikseen. Tekstiin 
nostetut verkoston asiantuntijoiden neuvot on jätetty tarkoituksella nimettömiksi. Näin 
haluamme korostaa yhteisen asian äärellä olemista. Kaikki käsikirjan kirjoittamiseen 
osallistuneet tahot on lueteltu liitteessä 1.

Käsikirja koostuu neljästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa kerromme, mitä ikäänty-
neisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta tarkoittaa. Tunnista, ennakoi, turvaa ja 
varmista -luvussa kuvaamme, miten kaltoinkohteluun ja väkivaltaan on mahdollista 
puuttua. Erilaisissa elämäntilanteissa koettu väkivalta saa tilan ikäihmisten itsensä 
kertomana Ikääntyneiden lähisuhteissa kokemaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun 
saatavissa olevat palvelut -luvussa. Näiden tosielämän tapauskertomusten avulla 

Lukijalle
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kokoamme yhteen hanketiimin ja moniammatillisen verkoston tekemää ohjaus- ja 
neuvontatyötä. 

Sekä ikäihmisten kertomuksia että moniammatillisen verkoston neuvoja ja komment-
teja on muokattu mahdollisimman vähän. Näin sekä väkivallan ja kaltoinkohtelun 
kokijoiden että vanhus- ja väkivaltatyön ammattilaisten ääni ja kokemukset välitty-
vät mahdollisimman alkuperäisinä käsikirjan lukijoille. Kursivoinnit, lainausmerkit 
ja ”Verkosto neuvoo” -väliotsikot kertovat lukijalle, milloin ollaan suoraan ihmisten 
kokemusten äärellä.

Vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen työn kehittäminen 
-luvussa kuvaamme Juuri-hankkeessa tehtyä vanhus- ja väkivaltatyön osaamisen 
yhdistämistä, kehittämistä ja juurruttamista sekä avaamme hyviksi havaitsemiamme 
työmenetelmiä.

Nimensä mukaisesti Juuri-hankkeessa juurruttamisen varmistaminen on ollut keskei-
nen tehtävä ja tavoite. Niinpä juurruttamisprosessia kuvataan lukijoille läpi käsikirjan.

Toivotamme lukijalle innostavia hetkiä tämän käsikirjan parissa sekä uskallusta ja voi-
mia ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön.

Maria Lappalainen
Juuri-hankevastaava     

Oulun ensi- ja turvakoti ry     

Henriikka Laurola     
Asiantuntija     

Turvallisen vanhuuden puolesta, Suvanto ry 

Riitta Vesala
Juuri-hankevastaava

Oulun Seudun Mäntykoti ry

Piia Tiilikallio
Hankekoordinaattori

Turvallisen vanhuuden puolesta, Suvanto ry



käsityö: Lempi Väänänen.
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TESTAA TIETOSI 
IKÄÄNTYNEISIIN KOHDISTUVASTA 

KALTOINKOHTELUSTA 
JA VÄKIVALLASTA

Ennen kuin aloitat kirjan lukemisen, käy läpi alla olevat väittämät. 
Mitä tiedät kaltoinkohtelusta ja väkivallasta?

Oikein vai väärin?
• Kaltoinkohtelu voi olla tahatonta
• Väkivaltainen käytös voi alkaa ikääntyneenä
• Lähisuhdeväkivalta on rikos
• Työntekijänä en voi puuttua ikääntyneiden 
  ihmisten väliseen parisuhdeväkivaltaan
• Kenelläkään ei ole oikeutta puuttua 
  ikääntyneiden lähisuhteissa tapahtuviin asioihin
• Ikääntyneiden kohtaama lähisuhdeväkivalta 
  ei ole vakavaa - kaikkihan riitelevät
• Ikääntyneiden ihmisten kokema lähisuhdeväkivalta 
  tai sen uhka on harvinaista
• Muistisairaan aggressiivinen käyttäytyminen 
  ei ole väkivaltaa eikä vahingoita suhdetta hoitajaan
• Ikääntyneisiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan ja 
  kaltoinkohteluun liittyy aina alkoholin käyttö tai 
  mielenterveysongelmat
• Jos ikääntyneen kohtaama kaltoinkohtelu tai 
  lähisuhdeväkivalta olisi vakavaa, iäkäs ilmoittaisi 
  siitä viranomaisille

Vastaukset sivulla 82
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Ikääntyneisiin kohdistuvalla kaltoinkohtelulla ja lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan luot-
tamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa 
ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveyden. 

Tyypillisimmin ikääntyneiden kohtaamalla kaltoinkohtelulla ja lähisuhdeväkivallalla 
tarkoitetaan yli 65-vuotiaiden pari- tai läheissuhteessa tapahtuvaa

- psyykkistä, henkistä ja emotionaalista
- fyysistä
- sosiaalista
- hengellistä
- seksuaalista
- taloudellista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa sekä
- vainoamista.

Hyväksikäyttö on yksi kaltoinkohtelun ja väkivallan muoto.

Hoidon ja avun laiminlyönti tarkoittavat ikääntyneen tarkoituksellista hoitamatta jät-
tämistä tai hoitovastuusta kieltäytymistä. Hoidon ja avun laiminlyönti voi olla myös 

1.Ikääntyneisiin 
 kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta
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Vaino: Vainoaminen on vuoden 2014 alusta lukien ollut rikos (RL 25 7a). 
Vainoaminen on toistuvaa, ei-toivottua yhteydenottamista, seuraamista 
ja tarkkailemista, joka on omiaan aiheuttamaan kohteessaan pelkoa 
tai ahdistusta. Se sisältää uhkaavia ja/tai väkivaltaisia tekoja, jotka 
täyttävät rikoksen tunnusmerkit. Vaino voi kohdistua myös vainotun 
läheisiin. Parisuhteen aikana koettu väkivalta lisää vainon riskiä. Vainoa 
on esimerkiksi: toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, perättömien tietojen 
levittäminen, omaisuuden tuhoaminen, pelottelu, uhkailu ja väkivalta, 
seuraaminen, tarkkailu sekä tietojen kaappaaminen ja niiden väärinkäyttö. 
Äärimmillään vaino kärjistyy henkeä uhkaavaksi väkivallaksi. (Varjo-hanke.)

Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston laatima maailman 
ensimmäinen laaja-alainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva yleissopimus, 
joka tuli Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus sisältää määräykset 
naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden 
saattamisesta edesvastuuseen teoistaan (Oikeusministeriö 2015).

tahatonta. Tällöin ikääntyneen ihmisen hoidon epäonnistuminen johtuu hoitajan tai 
muun hoidosta vastaavan henkilön osaamattomuudesta, tiedonpuutteesta, uupu-
muksesta, välinpitämättömyydestä tai esimerkiksi hoitolaitoksen resurssipulasta. 
(Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry).

Vanhuksiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta ovat aina myös ihmis-
oikeusloukkaus. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle yhtäläisesti kuuluvia 
oikeuksia, jotka on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Ihmisoikeuksiin 
kuuluvat muun muassa itsemääräämisoikeus, oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti, 
kunnioittavasti ja inhimillisesti, oikeus turvalliseen elinympäristöön ja vapaus kaiken-
laisesta syrjinnästä. Ihmisoikeuksien lähin vastine kansallisessa mielessä ovat perus-
tuslailliset oikeudet. Suomen perustuslaki takaa kaikille Suomen kansalaisille oikeuden 
elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä riittäviin sosiaali- 
ja terveyspalveluihin.
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UHKA IKÄÄNTYNEEN IHMISEN 
TOIMINTAKYVYLLE JA ELÄMÄNHALLINNALLE 

Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta horjuttavat merkittävästi iäkkään ihmisen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Muutokset vaikuttavat iäkkään ihmisen elämään 
kokonaisvaltaisesti ja ovat riski hänen osallisuudelleen ja toimijuudelleen niin yhteiskun-
nan, yhteisön, ihmissuhdeverkoston kuin yksilön näkökulmista (Kuvio 1; WHO 2005). 
Kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan seurauksena ikääntyneen perussairaudet voivat 
pahentua, avun tarve lisääntyä ja sekä ulkopuolisen hoidon että tuen tarve kasvaa.  

Kuvio 1: WHO:n ekologinen malli (2005)
 

Väkivaltaa voidaan kuvata yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Kaltoinkohtelu voi 
olla rakenteellista, jolloin se toteutuu yhteiskunnallisessa kontekstissa, mutta sen seu-
raukset ulottuvat yhteisön, ihmissuhteiden ja yksilön tasolle esimerkiksi ikäsyrjintänä, 
tarvittavien palvelujen puuttumisena tai palvelujen epäämisenä. 

Yksilötasolla kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta vaikuttavat sekä mielen hyvinvointiin 
että sosiaalisiin suhteisiin. Tämän seurauksena sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen 
vaikeutuu tai estyy, ja pahimmillaan sosiaalinen kanssakäyminen loppuu kokonaan. 
Erityisesti toisten avusta riippuvaisen ikääntyneen toimintakyky on hyvin haavoittuvai-
nen ja kaltoinkohtelun seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

Yhteiskunta

Yhteisö

Ihmissuhteet

Yksilö
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Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta aiheuttavat yleensä seurauksia kokijan mielenter-
veydelle eli mielen hyvinvoinnille. Tyypillisesti koetaan

- pelkoa 
- unettomuutta
- minäkuvan ja maailmankuvan vääristymistä
- turvattomuutta ja epäluottamuksen lisääntymistä
- ahdistuneisuuden lisääntymistä
- mielialan laskua
- itseen ja muihin kohdistuvaa aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta 
- alkoholin käyttöä ja itselääkitystä
- perussairauksien lisääntymistä ja niiden pahenemista
- psykosomaattista oireilua ja
- trauman jälkeisiä stressireaktioita (oireena unihäiriöt, 
keskittymisvaikeudet, muistihäiriöt ja kokemusta muistuttavien 
asioiden välttely).

Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta uhkaavat usein terveyttä ja voivat aiheuttaa 
iäkkäälle henkisen ja fyysisen vammautumisen. Vakavimmillaan väkivalta voi johtaa 
kuolemaan. 

KALTOINKOHTELULLE ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ

Kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa esiintyy läheisissä suhteissa, yleensä kodin sei-
nien sisäpuolella. Kaltoinkohtelija on usein ikääntyneelle läheinen tai tuttu henkilö, kuten 
puoliso, aikuinen lapsi tai lapsenlapsi. Kaltoinkohtelija saattaa olla samanaikaisesti ikään-
tyneen ainoa läheinen tai auttaja. 

Riskit kaltoinkohtelulle kasvavat sukupuolen, iän ja erilaisten keskinäistä riippu-
vuussuhdetta edistävien tekijöiden, kuten sairauden tuottamaa avun ja tuen tarpeen 
lisääntymisen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien myötä. Vuonna 2016 kaikista 
tilastoiduista perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksista (yhteensä 8757 kpl) syylliseksi 
epäillyistä hieman alle puolet oli tekohetkellä alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen 
alaisena (Tilastokeskus 2017).
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Tiesitkö, että…

Vanhuksiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta ovat merkit-
täviä kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Euroo-
pan väestön ikääntyessä kaikista haavoittuvimmassa asemassa 
ovat kotona asuvat vanhat naiset - 28 prosenttia ikääntyneistä 
naisista on kokenut kaltoinkohtelua viimeisen vuoden aikana 
(Luoma ym. 2011). 

Joka neljäs yli 60-vuotias suomalainen nainen (n. 150 000 hen-
kilöä) on kokenut väkivaltaa tai kaltoinkohtelua viimeisen 12 
kuukauden aikana (Luoma ym. 2011). Eniten esiintyi henkistä 
väkivaltaa (21 %), taloudellista hyväksikäyttöä (6,5 %) ja hen-
kilökohtaisten oikeuksien loukkaamista (5,7 %). Noin 4,6 pro-
senttia ikääntyneistä naisista oli kokenut seksuaalista häirintää 
tai väkivaltaa. Yleisin väkivallan tekijä oli elämänkumppani tai 
oma puoliso. Kaltoinkohtelijana on yleisimmin oma aikuinen 
lapsi.

Vanhuksiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on tyypillisesti pii-
lorikollisuutta. Piilorikos on rikos, jossa uhri ei tee rikosilmoi-
tusta poliisille eikä tapahtuma tule muutenkaan viranomaisten 
tietoon (Åberg 2017). Yli 64-vuotiaiden lähisuhdeväkivaltari-
kosten uhrien osuus on rikostilastojen mukaan noin 3 % kai-
kista uhreista (Danielsson ja Kääriäinen 2017; Tilastokeskus). 
Poliisin tietoon vuonna 2016 tulleista väkivaltarikoksista yli 
65 vuotta täyttänyt oli uhrina 312 rikoksessa ja näistä ikäänty-
neistä uhreista naisia oli 209. Avio- ja avopuolisoiden tekemiä 
rikoksista oli 143 tapausta, ja 126 rikosta oli aikuisen lapsen 
tekemiä (Tilastokeskus).
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Kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa esiintyy Juuri-hankkeessa saatujen asiakasko-
kemusten perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Ikääntynyt hoitaa tai auttaa aikuista lastaan. Hoitosuhde on 
tyypillisesti epävirallinen ja johtuu usein aikuisen lapsen 
mielenterveys- ja päihdehoidon puutteesta.  
- Ikääntyneen puoliso on sairastunut. Esimerkiksi muistisairauden 
aiheuttama aggressiivinen tai väkivaltainen käytös haavoittaa parisuhdetta 
ja lisää vakavien kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan seurauksien riskiä. 
- Hoivaaja ja hoivattava ovat molemmat ikääntyneitä, vailla 
sosiaali- tai terveysalan koulutusta tai kokemusta.
- Kotona tarjottavat palvelut saattavat lisätä riskiä kaltoinkohtelulle 
ja erilaisille väkivallan muodoille. Riskit kasvavat erityisesti silloin kun 
palveluja tuottavat useat eri ammattihenkilöt, henkilöstön vaihtuvuus 
on suurta, eikä palvelujen omavalvonta välttämättä toteudu.

Onko työyhteisösi omavalvontasuunnitelma päivitetty? 
Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksi-
köiden omatoimista laadun tarkkailua, riskien kartoitusta ja 
asiakasturvallisuuden varmistamista sekä näiden toimintojen 
kirjallista kuvausta. Omavalvontasuunnitelman tulee olla asi-
akkaiden, omaisten ja työntekijöiden nähtävillä. Sosiaalihuol-
toa säätelevään lainsäädäntöön sisältyy vahva velvoite omaval-
vonnan toteuttamisesta (Valvira 2014). 

Kaltoinkohtelu ja väkivalta 
läheisessä suhteessa voi alkaa vasta 

ikääntymisen myötä, ilman aiempaa kokemusta 
väkivallasta. Kaltoinkohtelua kannattaa kartoittaa 

kysymällä siitä säännöllisesti myös 
iäkkäiltä ihmisiltä.

Omaishoitosuhteen turvallisuutta 
on tärkeä arvioida, jos hoivattavalla tai 

hoivaajalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. 
Turvaton omaishoito ei ole hoitavaa.
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2.Tunnista, ennakoi, turvaa ja varmista 
Läheisen tekemä väkivalta on edelleen vaiettu asia perheissä ja palveluissa. Kaltoinkoh-
telun ja väkivallan tunnistaminen on haasteellista niin kokijalle, tekijälle, läheiselle kuin 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneen voi olla 
vaikea puhua asiasta erityisesti silloin kun tekijänä on oma aikuinen lapsi. Usein vanhem-
mat ottavat vastuuta lapsistaan, vaikka tilanne olisi kohtuuton tai sietämätön. Turvallisuu-
den uhka rakkaan ihmisen taholta on haavoittavaa. Aikuisen lapsen väkivaltainen käyt-
täytyminen rikkoo moraalista järjestystä (Serpola-Kaivo-oja 2017). Syyllisyys ja häpeä 
ovat tunteita, jotka vaientavat herkästi kokijansa. Väkivallan seurauksena ikääntyneen 
minäkuva ja maailmankuva vääristyvät ja turvattomuuden tunteet lisääntyvät. Ikäänty-
neiden vanhempien tulkinnat omasta tilasta, sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta 
yhteiskunnan palvelujärjestelmää kohtaan muuttuvat (Serpola-Kaivo-oja 2017). 

Ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat avainasemassa kaltoinkohtelun 
ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja niiden uhan alla elävien auttamisessa. Taval-
lisina ihmisinä painimme kuitenkin puheeksi ottamisen haasteiden kanssa siinä missä 
väkivallan kokijat ja tekijätkin. Tyypillisiä huoliajatuksia ovat: Mitä jos olen havainnoissani 
väärässä? Kuka kantaa vastuun? Paraneeko vai paheneeko tilanne? Entä jos teen 
jotakin väärin? Huolen tuntemukset ovat inhimillisiä reaktioita myös väkivallan kanssa 
päivittäin työskentelevillä. Niiden kanssa ei tarvitse eikä saa jäädä yksin. Kaltoinkohtelun 
ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ on yhteisön asia.
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Tunnistamaton lähisuhdeväkivalta ei poistu suhteesta, eivätkä sitä kokeneet ja tehneet 
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. 

Ymmärrys kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista hyvinvointiin on lisään-
tynyt viime vuosien aikana. Kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn 
liittyvät kehittämistarpeet ikääntyneiden kohderyhmässä ovat nousseet ajankohtaisiksi 
muun muassa lakimuutosten myötä. Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset 
velvoitteet ilmoittamisesta ja palvelun tarjoamisesta ovat muuttaneet työntekijän roolin 
aiempaa aktiivisemmaksi.

Turvakotipalvelut ovat olleet valtion rahoittamia vuodesta 2015 lähtien. Tämä on 
osaltaan vaikuttanut myös ikääntyneiden asemaan ja turvakotityön kehittämiseen. Tur-
vakotipalvelujen tulee olla tasa-arvoisia kaikille ikäryhmille. Turvakotien työntekijöiltä 
edellytetään siten aikaisempaa parempaa ymmärrystä ja osaamista ikääntyneiden 
auttamisen erityiskysymyksissä. 

Teimme syksyllä 2016 Vanhustyön turvaoppaan (Liite 2) vanhus- ja väkivaltatyön 
ammattilaisten työn tueksi. Turvaoppaassa on kuvattuna tiiviisti miten kaltoinkohteluun 
ja väkivaltaan on mahdollista puuttua. Tässä luvussa käymme tarkemmin läpi Vanhus-
työn turvaoppaan sisältöä.  

Älä jää 
huolesi kanssa yksin. 
Kaltoinkohtelun ja 

lähisuhdeväkivallan 
vastainen työ on 

koko yhteisön 
asia.
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Kysymme väkivallasta kaikilta, 
koska lähisuhdeväkivalta ja 

kaltoinkohtelu on kokemuksemme 
mukaan yleistä ja haluamme 

tarjota siihen apua.

TUNNISTA

Kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta tai niiden uhasta kannattaa puhua ja niitä 
voi kartoittaa keskustelemalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteleekin 
lähisuhdeväkivallan systemaattista kartoittamista ja suodatin- ja kartoituslomakkeen 
käyttöä kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa osana jokaisen asiakkaan perustilan-
teen kartoittamista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (1)). THL:n internetsivuilla oleva 
lomake soveltuu väkivallan kartoittamiseen myös ikääntyneiltä henkilöiltä. 

Hae Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake työsi tueksi (www.thl.fi)

(Ewalds, Piispa & Siukola 2014)

Erityisen tärkeää väkivallasta ja kaltoinkohtelusta on kysyä silloin kun ikääntynyt kertoo 
omien lastensa tai muun läheisen päihde- ja mielenterveysongelmista tai muista riippu-
vuussairauksista. Väkivallan uhasta läheisessä suhteessa voivat kieliä asiakkaan kotona 
vieraileva tai siellä asuva uhkaavasti tai arvaamattomasti käyttäytyvä henkilö, jatkuvasti 
vähissä olevat rahat sekä toistuvat selittämättömät ruhjeet. Väkivalta heijastuu uhrin pe-
lokkaasta tai välttelevästä käytöksestä ja näkyy käytösoireina, kuten unihäiriöinä, ruoka-
haluttomuutena, takertuvaisuutena tai vihamielisyytenä. Kaltoinkohtelusta voivat kertoa 
puutteet ja epäkohdat palveluissa tai hoidossa. 

Eri ikäpolvet käsittävät väkivallan eri tavoin. Vanhemmille sukupolville väkivalta voi 
äärimmillään tarkoittaa sota-ajan raakoja fyysisen väkivallan kokemuksia. Myös ylei-
set asenteet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa kuritusväkivaltaa 
kohtaan ovat muuttuneet selvästi vasta viime vuosikymmeninä. Siten ikääntyneeltä 
saattaa olla hankala saada vastausta esimerkiksi kysymykseen henkisestä väkival-

Meillä on käytäntönä 
keskustella kaikkien kanssa 

ihmissuhteiden turvallisuudesta ja 
lähisuhdeväkivallasta
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lasta. Voit auttaa iäkästä tunnistamaan kaltoinkohtelun selkeiden ja iäkkäälle tuttujen 
esimerkkien avulla: ”Koetko olosi turvalliseksi ja arvostetuksi kotona?” “Nimitteleekö 
läheisesi sinua?” “Saatko olla kotonasi niin kuin itse haluat?”  

Kysy rohkeasti: Saatko olla kotonasi kuten itse haluat?

Kuulijan on uskallettava ottaa vastaan väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kokeneen ker-
tomus vähättelemättä, syyllistämättä ja myötäeläen. Ihmistä ei tuomita, ainoastaan 
teko. Väkivalta on väkivaltaa kokemuksena, riippumatta kokijan tai tekijän terveyden-
tilasta. Tämä tarkoittaa sitä, että väkivalta on väkivaltaa silloinkin, kun sen aiheuttaa 
esimerkiksi tekijän muistisairaus. Juuri-hankkeessa olemme havainneet, että väki-
valtaisessa lähisuhteessa elävä iäkäskin ihminen on yleensä halukas puhumaan 
tilanteestaan, kun häneltä ymmärretään kysyä väkivallasta. Elämänkulun aiemmilla 
vaiheilla on oma merkityksensä ja aikaisempi pari- tai lähisuhdeväkivalta voi tulla 

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?

Tunnista kaltoinkohtelu:
• Saako asiakkaasi 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 ja sen aiheuttaja omainen 
tai muu läheinen, hoitaja, vapaaehtoistyöntekijä jne.
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taakaksi hoitosuhteessa. Esimerkiksi työikäisenä perheessä koettu lähisuhdeväki-
vallan käsittelemätön trauma voi aktivoitua kun aiemmin väkivaltaa tehneestä tuleekin 
hoivattava.

Jokaisella on tarvittavat taidot kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan puheeksi ottami-
seen. Vaaditaan vain uskallusta empaattiseen kohtaamiseen sekä tietoa siitä kehen voi 
ottaa yhteyttä, kun omat tiedot ja taidot loppuvat. Turvakoteja, Suvanto ry:tä ja palvelevia 
puhelimia kuten Suvanto-linjaa, Suvanto ry:n lakineuvontaa, Nollalinjaa ja Rikosuhripäi-
vystystä voi konsultoida matalalla kynnyksellä. Erityiskysymyksissä auttavat esimerkiksi 
muisti- ja omaishoitoyhdistykset.

OTA VÄKIVALTA PUHEEKSI

Kun sinulla on huoli ikääntyneeseen kohdistuvasta kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväki-
vallan uhasta, ota asia puheeksi. Voit valmistella puheeksi ottamista ennalta ja varata 
sille aikaa. Valitse rauhallinen, yksityinen hetki jossa olet kahden ikääntyneen kanssa. 
Varmista, että voitte puhua rauhassa asiasta, eikä mahdollinen väkivallan uhka tai tekijä 
ole paikalla. Pyri rakentamaan luottamuksellinen ja myötätuntoinen ilmapiiri. Ikääntynyt 
ei välttämättä tunnista kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivalta käsitteitä eikä osaa käyt-
tää niitä omassa puheessaan. Kysy, mitä hän itse ajattelee tilanteestaan ja tunnistaako 
hän väkivallan uhkaa. Kerro, mistä olet huolissasi ja miksi. Riko häpeää ja kerro, mitä 
tarkoitat kaltoinkohtelulla ja lähisuhdeväkivallalla. Kerrot väkivallan monimuotoisuudes-
ta ja siitä, että väkivalta on rikos. Keskustelkaa siitä millaista apua on tarjolla ja kuka voi 
auttaa. Perhetapaamista ei tarvitse kiirehtiä. On hyvä kuulla molempia yksin.

Väkivalta on rikos. 
Rikos on teko, joka on laissa 

määrätty rangaistavaksi.

Jos ikääntynyt ei ota itse puheeksi tilannettaan, keskustelun avaukset kahden kesken 
asiakkaan kanssa on hyvä aloittaa omista, konkreettisista havainnoista: ”Huomasin, 
että kädessäsi on kipeän näköinen mustelma. Mistä se on tullut?” tai ”Oletko ollut vii-
me aikoina alakuloinen? Onko sinulla kaikki hyvin?”. On turvallista ja toimivaa käyttää 
ikääntyneen itsensä käyttämiä sanoja.
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Jos tilanne tulee nopeasti esimerkiksi niin, että kuulet läheisten puhuvan rumasti toi-
silleen tai näet rajuja hoito-otteita voit “tarttua hetkeen” ja ilmaista huolen. Huolehdi 
kuitenkin yksityisyydestä niin, että asiasta voi puhua rauhassa. Kysy mistä tilanteessa 
oli kysymys ja onko tällaista sattunut usein. Ilmaise huolesi siitä mitä näit, kysy avun 
tarpeesta ja kerro saatavilla olevasta avusta. Huolehdi tilanteen rauhoittamisesta ja 
pohdi, tarvitaanko apua jo nyt. 

Tehkää yhdessä ikääntyneen kanssa hänelle itselleen talteen jäävä turvasuunnitelma 
(ks. liite 3: Turvasuunnitelma). Kerro, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena sinul-
la on velvollisuus ilmoittaa huoli kaltoinkohtelusta ja väkivallasta kunnan sosiaalityön-
tekijälle ja että voitte tehdä sen yhdessä (ks. Huoli-ilmoitus s. 34). Tarkoitus on auttaa 
sekä väkivallan kokijaa että tekijää. Molemmille tarjotaan apua.

Voit kysyä esimerkiksi: ”Onko joku sattunut sinua fyysisesti?” ”Onko parisuhteessasi 
väkivaltaa?” ”Pitääkö sinun pelätä puolisoasi tai läheistäsi?” ”Saatko käyttää rahasi 
haluamallasi tavalla?”

Pohdi: Miten itse kysyisit väkivallasta ja kaltoinkohtelusta? 
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ENNAKOI 

Väkivallan uhka voi kohdistua ikääntyneen asiakkaan tai potilaan lisäksi myös työn-
tekijään tai koko työyhteisöön. Väkivalta ja sen uhka vaikuttavat työntekijän työhyvin-
vointiin, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaisikin työntekijälle fyysisiä vammoja. 
Väkivallan toistuva uhka voi aiheuttaa haitallista työkuormitusta, vaikka työpaikalla ei 
olisikaan sattunut varsinaisia väkivaltatilanteita.

Uhkaavia tilanteita voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Väkivaltaa ja sen uhkaa esiin-
tyy keskimääräistä enemmän mm. terveydenhoitoalan potilastyössä ja sosiaalialan 
asiakastyössä (Työsuojeluhallinto). 

Työyhteisössä on tärkeää laatia turvallisuusohjeet väkivallan uhan ja työpaikkaväkival-
lan varalta. Kun ammattilaiset työskentelevät yksin tai ikääntyneiden kotona, tarvitaan 
näihin tilanteisiin soveltuvat turvallisuusohjeet. Mielikuvaharjoittelu ja tilanteiden har-
joittelu työympäristössä tuo varmuutta tositilanteessa (Työsuojeluhallinto). Yksintyös-
kentelyssä on varmistettava, että työntekijällä on mahdollisuus tarvittaessa hälyttää 
apua. Jos ikääntynyt täytyy jättää yksin uhkaavan väkivallantekijän kanssa, on paikalle 
hälytettävä poliisi.

Työpaikkaväkivalta
Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan joutumista esimerkiksi 
fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssä. Työpaik-
kaväkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja 
pelotteluna tai fyysisenä väkivaltana kuten tönimisenä, kiin-
nipitämisenä, lyömisenä, potkimisena tai ääritapauksessa 
aseen käyttönä. Työturvallisuuslaki edellyttää, että väkivalta 
työssä pyritään estämään ennakolta ja että ilmeiseen väki-
vallan uhkaan puututaan ennakolta.
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Työntekijän turvasuunnitelma 
• Selvitä uhkatekijät etukäteen. 
• Keskustele esimiehesi kanssa. 
• Varmista, että joku tietää missä olet, älä toimi yksin.
• Huolehdi, että tarvittaessa voit poistua nopeasti 
(pidä auto/jalkineet lähtövalmiina, selvitä poistumistiet).
• Pidä puhelin ulottuvillasi. 
• Poistu uhkaavassa tilanteessa.
• Varmista muiden turvallisuus. Hälytä apua.

Ohjeita työntekijälle
• Perehdy työpaikkasi turvallisuutta koskeviin 
menettelytapaohjeisiin ja noudata niitä.
• Harjoittele vaaratilanteissa toimimista ennakolta. 
Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Ilmoita puutteista turvallisuusjärjestelyissä 
ja avun saannissa.
• Raportoi väkivalta- ja uhkatilanteista aina 
työnantajalle (esimiehelle) ja työsuojeluvaltuutetulle.

Väkivalta ja uhkatilanteet 
kannattaa aina raportoida työnantajalle
Kerro työnantajallesi työpaikalla sattuneista väkivalta- ja 
uhkatilanteista. Näin työnantaja saa tietoa siitä, kuinka usein 
ja millaisia väkivaltatilanteita työpaikalla tapahtuu. Tiedon 
perusteella työnantaja voi suunnitella, miten jatkossa ehkäis-
tään vastaavat tapaukset ennalta ja arvioida, onko tarpeen 
lisätä tai kohdentaa turvatoimia.
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Väkivaltatyön asiantuntija neuvoo:

 ”Ihmissuhdetyön ammattilainen on inhimillinen 
ihminen, siinä missä muutkin. Väkivallan kohtaaminen nostaa 
vahvoja tunteita kuten pelkoa, keinottomuutta ja ahdistusta. 
 Meillä kaikilla ihmisillä on jokin käsitys väkivallasta. 
Jokaisella ammattilaisellakin on omanlaisensa suhde 
kaltoinkohteluun ja väkivaltaan. Saattaa olla että ammattilainen 
on nähnyt väkivaltaa tai kokenut sitä itse työssään. Jokin 
aikaisempi ihmissuhde on voinut olla kaltoinkohteleva tai 
väkivaltainen. Oma historiamme vaikuttaa asenteisiimme. Sen 
tunnistaminen itsessään, ajatuksissaan, puheissa ja teoissa 
auttaa myös siinä, miten asian ottaa puheeksi toisten kanssa, 
työssä ja lähisuhteissa. 
 Pelko saattaa aiheuttaa meissä kaikissa voimakasta ja 
pitkäkestoista stressiä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
elimistö käy koko ajan ylikierroksilla, ajattelu ei toimi kunnolla, 
unohtelee asioita ja on vaikea pysytellä paikoillaan. On aivan 
tavallista, että tämä näkyy vireystilan säätelyn ongelmana. Voi 
olla vaikea rauhoittua paikoilleen, vaan pitää olla koko ajan 
kiireinen tai ”tohottaa” menemään esim. siivota, pyykätä tai 
hoitaa jonkun muun kuin omia asioita. Selviytymiskeinona on 
tekeminen. Paikalleen pysähtyminen saattaa nostaa mieleen 
raskaita ajatuksia ja tunteita, jotka tuntuvat kehotuntemuksina 
somaattisina kipuina ja oireina. 
 Olisi tärkeää, että ulkoisen turvallisuuden lisäksi 
voisi kokea sisäistä turvaa, rauhaa ja hyvää oloa. Sitä voi 
harjoitella erilaisilla kehollisilla läsnäoloharjoituksilla, 
esimerkiksi keskittämällä huomio rauhallisesti eri aistien 
kautta ympärillä olevaan. Lisäksi voi rauhoitella omaa mieltä 
hengittämällä syvään ja ajattelemalla ettei ole mitään hätää.”
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TURVAA

Tunnistettu kaltoinkohtelu tai lähisuhdeväkivalta viedään eteenpäin yhdessä ikäänty-
neen asiakkaan tai potilaan kanssa. Läheisessä suhteessaan väkivaltaa kohdanneen 
ihmisen turvallisuudentunne on järkkynyt. Siksi tapaamisajankohdat, toimenpiteet sekä 
ikääntyneen työskentelystä vastaavat henkilöt pitää nimetä ja kirjata. 

Kirjaaminen on sekä työntekijän että 
ikääntyneen oikeusturvaa varmistava ammattitehtävä.
Kirjaa ikääntyneen kertoma uhka tai väkivaltatilanne tarkoin, 
hänen omia sanojaan käyttäen. Kirjaa näkyvät vammat 
kuvaten sen mitä näet. Älä tulkitse tai yhdistele asioita, joita 
ikääntynyt ei itse ole kertonut. Kirjaa turvasuunnitelma ja se 
mitä sovit ikääntyneen kanssa jatkosta. Kysy tarvittaessa lupaa 
olla yhteydessä muihin auttajiin ja kirjaa sopimus yhteyden 
ottamisesta. Kysy esimieheltäsi, jos et tiedä mitä kirjata. 

Turvasuunnitelma ikääntyneelle (ks. malli suunnitelmalle Liite 3)

Turvasuunnitelman laatimiselle varataan kiireetön hetki ja ulkopuolisilta suojattu tila. Kysy-
mykset, kuten ”Minkälaista ratkaisua toivot tilanteeseesi?” ”Kuka tai mikä taho voisi auttaa 
sinua parhaiten?” ohjaavat suunnitelman tekoa. Ikääntyneen kanssa mietitään, keneen tai 
minne hän voi olla yhteydessä, jos tilanne kotona kärjistyy. Yhdessä kartoitetaan, onko ikään-
tyneellä sellaisia turvallisia läheisiä, ystäviä tai naapureita, joihin voi turvautua hätätilanteessa. 

Tärkeät puhelinnumerot yleinen hätänumero 112  ja asuinalueen lähimmän turvakodin 
päivystävä turvakotinumero on hyvä tallentaa puhelimeen pikavalintana sekä kirjoittaa 
muistiin paperille, myös turvasuunnitelmaan. 

Turvallisuutta voi lisätä ennaltaehkäisevillä käytännön toimilla, kuten siirtämällä terä-
aseet ja vaaralliseksi arvioitavat esineet piiloon, varmistamalla lukkojen ja turvajärjes-
telmien toiminta ja ottamalla turvaranneke käyttöön. Ikääntynyttä voi pyytää sopimaan 
luotetun ihmisen kanssa turvasanan tai merkkisoiton hätämerkiksi. Valmiiksi pakattu 
turvalaukku tuo varmuutta ja rohkeutta poistua kodista äkillisessä hätätilanteessa.
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Apua tarjoavat
• Suvanto-linja 0800–06776 (ti ja to klo 12–16)
• Rikosuhripäivystys 0203 16116  
• Nollalinja 080 005 005
• Naisten Linja 0800 02400 (ma-pe 16–20 ja la-su 12–16)
• Kriisipuhelin 010 195 202 (ma-pe 9–07 
  ja viikonloppuisin ja juhlapyhinä 15–07)
• Kuntien sosiaalipäivystykset 
(yhteystiedot numeropalveluista ja internetistä)

Turvalaukku 
Pakatkaa ikääntyneen kanssa kevyt turvalaukku ja laittakaa 
se paikkaan, josta se on nopeasti otettavissa mukaan hätätilanteessa.
Laukkuun on hyvä pakata
• vähän rahaa
• lääkkeitä 1-2 päiväksi
• kopio henkilö- tai turvakortista 
• lämmintä vaatetta ja kengät
• tärkeät puhelinnumerot.
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VARMISTA

Kun kaltoinkohtelu- ja lähisuhdeväkivalta on tunnistettu ja kartoitettu, siitä tehdään 
ilmoitus ikääntyneen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Ilmoitus tehdään aina 
ensisijaisesti ikääntyneen kanssa yhdessä. Ikääntyneen henkilön itsemääräämisoi-
keus on tärkeä huomioida. Se ei ole kuitenkaan este auttamiselle. 

Muista, että ikääntyneen itsemäärämisoikeus 
ei ole este auttamiselle.

Ikääntynyt henkilö ohjataan lääkäriin kaltoinkohtelu- tai väkivaltatilanteen jälkeen, 
vaikka näkyviä vammoja ei olisikaan. Lääkärikäynti varmistaa omalta osaltaan ikäänty-
neen henkilön oikeusturvaa. Käynnillä kaltoinkohtelu ja väkivallan uhka tulee kirjatuksi 
ikääntyneen potilaan terveystietoihin ja hän voi tarvittaessa käyttää niitä perusteluina 
esimerkiksi rikosilmoituksessa ja lähestymiskiellon hakemisessa. 

Ohjaa ikääntynyt lääkäriin 
kaltoinkohtelu- tai väkivaltatilanteen jälkeen, 

vaikka näkyviä vammoja ei olisikaan. 

Toisinaan iäkäs tarvitsee aikaa, tiivistä tukea ja pitkäjänteistä työskentelyä kaltoin-
kohtelevasta lähisuhteesta irrottautumiseen. Parisuhde on voinut kestää useita vuo-
sikymmeniä ja vanhemmuus aikuisen lapsen ihmisiän verran. Lähisuhdeväkivallalle on 
tyypillistä, että väkivaltaisesta suhteesta irrottautuminen vie aikaa. Auttajien verkoston 
avulla ikääntynyttä voidaan tukea hänen tarpeidensa mukaan juuri silloin kun hän on 
itse valmis ottamaan apua vastaan. Eteneminen tapahtuu ikääntyneen ihmisen omilla 
ehdoilla ja tahdilla. Vaikka asiakas palaisi useasti vaaralliseen ihmissuhteeseen, am-
mattilainen ei hylkää.

Juuri-hankkeessa tehdyssä asiakastyössä olemme havainneet, etteivät työikäisten 
kanssa tehtävän lähisuhdeväkivaltatyön perinteiset auttamismenetelmät kuten rikosil-
moitus, lähestymiskielto ja avioero välttämättä ole riittäviä vaihtoehtoja ikääntyneen 
henkilön elämäntilanteessa. Ikääntyneiden kynnys ilmoittaa rikoksesta on erityisen 
korkea. Ikääntynyt voi olla kykenemätön tekemään rikosilmoituksen tai hän saattaa 
tarkoituksellisesti salata asian (Saukko 2017). 
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Rikosilmoitus: Rikosilmoitus on ilmoitus, jonka asianomistaja 
(esimerkiksi väkivaltaa tai kaltoinkohtelua kokenut) tai joku 
muu tekee poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle 
rikoksesta tai muusta tapahtumasta jota hän pitää rikollisena. 
Rikosilmoitus tehdään käymällä henkilökohtaisesti 
poliisiasemalla, soittamalla poliisille tai kirjallisesti poliisin 
verkkosivuilla (poliisi.fi).

Kaltoinkohtelijan, väkivallan tekijän tai ikääntynyttä läheistään uhkaavan henkilön aut-
taminen on osa vastuullista ja kokonaisvaltaista kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista 
työtä. Avun saaminen edesauttaa käyttäytymisen muuttumista. Tekijä on saattanut pe-
lästyä omaa väkivaltaisuuttaan ja saattaa yrittää vähentää häpeän tunnetta siirtämällä 
uhrille vastuuta tapahtuneesta tai tulkitsemalla tekoja sattumaksi. Hän ei ehkä tunnista 
omaa käytöstään vahingolliseksi. Väkivallan tekijä on aiemmin voinut olla väkivallan 
kohteena tai todistajana tai hän on voinut uupua hoitajan tai auttajan roolissaan. Tekijällä 
voi myös olla mielenterveysongelmia tai hän on saattanut uupua omaishoitotehtävässä.

Väkivaltaa tehneen henkilön omat keinot eivät välttämättä riitä lähisuhteen tilanteen 
muuttamiseen, vaan hänet on aiheellista ohjata ammattiavun pariin. Vaikka kaltoinkoh-
telusta ja väkivallasta ulkopuolisille puhuminen hirvittäisi tekijää, kannattaa häntä kan-
nustaa avun hakemiseen ja sen vastaanottamiseen (Ensi- ja turvakotien liitto ry (1)). 

Selvitä mistä on saatavissa apua ikääntyvää uhkaavalle, 
väkivallan tekijälle tai kaltoinkohtelijalle. Ohjaa tekijä tarvittaessa 
esimerkiksi mielenterveys-, päihde-, sosiaali- tai terveyspalveluihin. 

Muista myös järjestöjen tarjoamat palvelut kuten 
Suvanto-linja, Nollalinja ja Ensi- ja turvakotien liitto ry:n 

Nettiturvakoti.fi-sivusto (”Apua väkivallan tekijälle”).

On tärkeä varmistaa, että kaikki auttajat tietävät läheisen aiheuttamasta kaltoinkoh-
telusta tai väkivallan uhasta, jolloin ikääntynyttä voidaan tilanteen kriisiytyessä auttaa 
nopeasti. Huolen ja tiedon jakaminen muiden verkoston jäsenten kanssa edesauttaa 
ikääntyneen henkilön tilanteen kokonaisvaltaista arvioimista ja tukemista. Ikääntyneen 
henkilön ensisijainen palvelun tarve ohjaa verkoston toimintaa.
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Auttajaverkostosta muodostuu auttajien turvallisuuden ketju, joka toimii, kun vastuut 
on nimetty ja kaikki tietävät ikääntyneen lähisuhteissa olevista uhkatekijöistä ja hänelle 
tehdystä turvasuunnitelmasta. 

Suvanto ry neuvoo: Ikääntyneen turvallisuuden tunnetta ylläpi-
detään häntä auttavien toimijoiden verkostossa turvallisuuden 
ketjuna, joka ei saa katketa. Ajatuksena on, että ulkoinen turvalli-
suus siirtyy sisäiseksi turvallisuuden tunteeksi. Kokemus turvassa 
olemisesta purkaa traumaa ja auttaa ylläpitämään elämänhallin-
nan tunnetta. Sisäinen turva voimaannuttaa myös hyvää elämää 
varmistavien vaikeiden päätösten tekemiseen.

HUOLI ON VÄLITTÄMISTÄ

Sosiaalihuoltoon tehtävän ilmoituksen tarkoituksena on huolenpito ja välittäminen. 
Tavoitteena on, että henkilön avuntarve huomataan riittävän ajoissa ja häntä voidaan 
auttaa selviämään omassa elämässään. Henkilön avun tarve voi koskea esimerkiksi 
kaltoinkohtelun ja väkivallan uhkaa tai selviytymistä arjessa päivittäisistä toiminnoista.
Kyseessä on huolenpidon tarve.

Henkilö voi itse ottaa yhteyttä sosiaalihuoltopalveluihin palvelutarpeensa arvioimiseksi.

Sosiaalihuoltolaissa (SHL 35§) on lueteltu useita ammattihenkilöitä ja eri alojen työte-
kijöitä sekä viranomaisia, joiden on ohjattava sosiaalihuollon tarpeessa oleva henkilö 
hakemaan sosiaalipalveluja tai hänen antaessaan suostumuksena otettava yhteyttä 
sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen tuen tarpeen arvioimiseksi.
Jos esimerkiksi sosiaalihuollon työntekijä on saanut tiedon henkilöstä, joka on sosiaali-
huollon tarpeessa, kiireellisen avun tarve on arvioitava välittömästi.

Yli 75-vuotiaan henkilön palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja viimeis-
tään seitsemäntenä päivänä yhteydenotosta.

Palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä myös, jos palvelutarve on tilapäistä.
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Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuollon tarpeessa olevan henkilön kiireellisen avun tar-
ve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada 
palvelutarpeen arviointi, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta.

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muun 
muassa hänen omaisensa kanssa.  

Palvelutarpeen arviointia koskeviin asiakirjoihin kirjataan tar-
vittaessa asiakkaan laillisen edustajan, omaisen, läheisen tai 
muun henkilön käsitys asiakkaan tuen tarpeesta.

Palvelutarpeen selvityksen pohjalta asiakkaalle laaditaan 
asiakassuunnitelma, johon kirjataan tuen tarve, asiakkaan 
tarvitsemat palvelut sekä asiakkaan tukemiseen osallistuvat 
yksityishenkilöt ja heidän tehtävänsä. Suunnitelma tulee laatia 
yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. 

Sosiaalihuollon asiakkaan asiakaskirjoihin tulee asiakkaan 
henkilötietojen lisäksi merkintä myös täysi-ikäiselle henkilölle 
määrätystä laillisesta edustajasta tai asiakkaan valtuuttamasta 
henkilöstä. Lisäksi tietoihin merkitään tarvittaessa myös tiedot 
asiakkaan hoitoon tai huolenpitoon osallistuvista omaisista, 
läheisistä tai muista henkilöistä.

Tiesitkö, että sosiaalihuollon tarpeessa olevan henkilön 
kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä 

on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, 
mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta.
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VANHUSPALVELULAIN HUOLI-ILMOITUS

Iäkkään henkilön avun tarpeesta voi tehdä niin sanotun huoli-ilmoituksen myös van-
huspalvelulain perusteella. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki säätää sosiaalihuoltolain 
tavoin muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilön tai kunnan sosiaalitoimen 
palveluksessa olevan ilmoittamisvelvollisuudesta (VanhusL 25§).

Tee huoli-ilmoitus vanhustyön vastaavalle sosiaalityöntekijälle 
tai kunnan vanhuspalveluista vastaavalle henkilölle 

(SHL48§ / Vanhuspalvelulaki 25§) 

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.

Ammattihenkilön on tehtävä ilmoitus, jos hän on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- 
tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä. Hänen on viipymättä ja 
salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle viranomaiselle. 

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.

Huoli-ilmoituksen iäkkään ihmisen voinnista, toimeentulosta 
tai kohtelusta voi tehdä kuka tahansa. Yksityishenkilöllä on oikeus 

tehdä ilmoitus, mutta ammattihenkilöillä ja viranomaisilla 
on siihen lain perusteella velvollisuus.

Vanhuspalveluiden työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen ilmoitus iäkkään hen-
kilön palvelutarpeesta.

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus sosiaa-
lihuollon viranomaiselle, kun iäkästä henkilöä ollaan kotiuttamassa terveydenhuollon 
toimintayksiköstä. Näin varmistetaan, että henkilön palvelujen tarve tulee myös 
selvitetyksi.
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Yksityinen henkilö, läheinen, omainen
• Sovi ilmoituksen tekemisestä ensisijaisesti aina 
yhteistyössä iäkkään henkilön kanssa.
• Ilmoita ikääntyneelle, että hänen huolensa 
on ilmoitettu eteenpäin.
• Hanki tarvittaessa lisätukea.
• Mieti aina asian kiireellisyys.
• Älä aliarvioi omaa mahdollisuuttasi auttaa.
• Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.
• Ole yhteydessä sosiaalipalveluista vastaavaan henkilöön tai 
kiireellisissä asioissa numeroon 112 tai sosiaalipäivystykseen. 

Ammattihenkilö
• Jos olet huolissasi iäkkään ihmisen kaltoinkohtelusta tai 
lähisuhdeväkivallasta, ota asia esille hänen kanssaan kahden kesken.
• Ohjaa henkilö lääkärille, vaikka hänellä ei olisi näkyviä vammoja.
• Kirjaa mahdollisimman tarkasti, mitä ikääntynyt asiakas 
tai potilas on kertonut käyttäen hänen omia sanojaan ja lisäksi 
kirjaa millaisia havaintoja olet itse tehnyt.
• Tee ilmoitus palveluista vastaavalle sosiaalityöntekijälle, 
sosiaalipäivystykseen tai 112:een.
• Kirjaa tekemäsi ilmoitus.
• Ilmoita ikääntyneelle, että hänen huolensa 
on ilmoitettu eteenpäin.
• Hanki tarvittaessa lisätukea.
• Mieti aina asian kiireellisyys.
• Älä aliarvioi omaa mahdollisuuttasi auttaa.

Kirjaa mahdollisimman tarkasti, mitä ikääntynyt 
asiakas tai potilas on kertonut käyttäen hänen omia sanojaan ja lisäksi 

kirjaa, millaisia havaintoja olet itse tehnyt. Kirjaamalla varmistat 
oman ja ikääntyneen asiakkaasi oikeusturvan. Tietoja voidaan tarvita 

esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisen yhteydessä (ks. sivu 31).
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3.Ikääntyneiden lähisuhteissa kokemaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun saatavissa olevat palvelut 
Juuri-hankkeessa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista työtä 
on tehty yhteistyönä. Yhdistävänä tekijänä hankkeen toimijoilla on ollut halu puuttua vaiet-
tuun väkivaltaan sekä toimia sen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi yhteisten asi-
akkaiden edun nimissä. Juuri-hankkeen alueellinen ohjausryhmä perustettiin tukemaan 
ja ohjaamaan alueellista toimintaa Oulun seudulla hankkeen tavoitteiden suuntaisesti. 
Ohjausryhmän jäsenet ovat toimineet viestinviejinä ja välittäjinä omiin taustayhteisöihinsä 
ja jakaneet omaa osaamistaan, kokemustaan ja tietojaan verkoston hyödyksi. Ryhmästä 
on muodostunut hankevuosien aikana aktiivisesti toimiva tiivis alueellinen verkosto. 

Verkoston toiminta on mallinnettavissa ja juurrutettavissa myös muualla Suomessa. Mah-
dollisuudet moniammatilliseen, toimialojen väliset raja-aidat ylittävään yhteistyöhön ovat 
olemassa useissa kaupungeissa ja kunnissa. 
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Kaikkien ikääntyneen asiakkaan ongelmatilanteen kannalta keskeisten asiantunti-
jatahojen mukana oleminen on olennaista vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja 
lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä. Juuri-hankkeessa toimijoita oli yhteensä kak-
sitoista. Näistä toimijoista viisi oli järjestöjä. Verkosto koottiin Oulun Seudun Mäntykoti 
ry:n ja Oulun ensi- ja turvakodin hankevastaavien tekemän verkostotyön tuloksena.

Juuri-hankkeessa verkoston asiantuntijuus rakentui alueellisen vanhus- ja väkivalta-
työn perustalle ja täydentyi laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoilla. Lähisuhde-
väkivaltatyön osaaminen saatiin turvakodista. Vanhustyön järjestötaustainen hoivan ja 
hoidon asiantuntijuus löydettiin yhdistyksestä, joka tarjoaa ikäihmisille vanhainkoti- ja 
asumispalveluja sekä päivähoitoa. Ikääntymisen muistisairauksien ja omaishoidon 
erityiskysymyksiin vastasivat paikallinen muistiyhdistys ja omaishoitajien yhdistys. 
Setlementtityön seniori- ja vanhustyön sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin kohdentuvan 
toiminnan avulla löydettiin osaamista väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneen ikäänty-
neen vaihteleviin tilanteisiin. Seurakuntien diakonia- ja vanhustyö toi verkostoon tiedon 
vanhusten arjessa ilmenevistä avuntarpeista ja ikääntyneitä mietityttävistä asioista 
sekä kohtaamisen, keskusteluavun ja sielunhoidon osaamisen.

Kuvio 2: Juuri-hankkeen ohjausryhmä ja alueellinen verkosto

MONITOIMIJAINEN JA –AMMATILLINEN ALUEELLINEN VERKOSTO

Diakonia-Ammattikorkeakoulu
Oulun ensi- ja turvakoti ry
Oulun kaupungin vanhusneuvosto
Oulun kaupunki/ Vanhuspalvelut
Oulun kaupunki/Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut
Oulun omaishoitajat ja läheiset ry 
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry
Oulun Seudun Mäntykoti ry
Oulun seurakuntayhtymä/vanhustyö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri/osasto 75 ja vanhuspsykiatri
Poliisi
Vuolle Setlementti ry
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Ensisijainen vastuu kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kohdanneiden ikääntyneiden autta-
misesta ja tukipalveluista on kunnilla. Kunnan toimialoista vanhuspalvelujen palve-
luohjauksessa ja muistineuvonnassa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat päivittäin 
ikääntyneitä asiakkaita ja ovat keskeisessä asemassa julkisen palvelutarjonnan kehit-
tämisessä ja kaltoinkohtelua koskevan tiedon levittämisessä. Kunnan päihde- ja mie-
lenterveyspalvelujen asiantuntijat ja sairaanhoitopiirin, yliopistollisen keskussairaalan 
ja maakunnan vanhuspsykiatrisen osaston ammattilaiset ovat tarjonneet erityisosaa-
mista väkivallan kokijan ja –tekijän vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Paikallisen vanhusneuvoston kautta on ollut mahdollista saada ikääntyneiden järjes-
töaktiivien näkökulmia ja kannanottoja kehittämistyön tueksi ja levittää tietoa eteenpäin 
ikääntyneiden omissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulu on vahvistanut verkoston 
ammatillista osaamista ja kehittämistyön näkökulmaa ja sen edustajat ovat jakaneet 
tietoa tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 

Turvallisuuden asiantuntijuus on Poliisilaitoksella, joka lakisääteisen tehtävänsä 
puolesta pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ennaltaehkäisee rikoksia ja 
saattaa niitä syyteharkintaan. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä 
muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja antaa jokaiselle tehtä-
väpiiriinsä kuuluvaa apua (Poliisilaki, 1 §; 872/2011).

Jokaisella toimijalla on siten ollut omat vahvuutensa ja sitä kautta annettavaa niin vä-
kivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneille asiakkaille, verkoston ammattilaisille, kuntalaisille 
kuin suurelle yleisölle. Verkostossa toimivat ammattilaiset ovat kokeneet keskeisenä 
kaltoinkohteluun puuttumisessa ja auttamisessa monialaisen yhteistyön eri toimijoiden 
kesken, jossa merkittävin rooli on sosiaalityöllä (Toivonen 2015). 

Seuraavaksi kolme eri henkilöä kertoo heidän lähisuhteissaan tapahtuneesta väki-
vallasta ja kaltoinkohtelusta. Henkilöiden nimet on muutettu heidän yksityisyytensä ja 
turvallisuutensa suojelemiseksi ja kertomukset julkaistaan heidän suostumuksellaan. 
Kertomuksia ei ole merkittävästi muuteltu tai korjattu.

Väkivaltaa kokeneiden kertomusten yhteydessä saavat puheenvuoron alueellisen ver-
koston toimijat, jotka kertovat, miten heidän edustamansa tahon palvelut tai toiminnot 
voisivat olla avuksi kussakin tilanteessa. Verkoston puheenvuoroissa esitetään myös 
yleisemmin, miten vastaavissa tilanteissa olisi hyvä toimia. Sekä kokijoiden kertomus-
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ten että ammattilaisten puheenvuorojen tarkoituksena on avata kodeissa tapahtuvaa 
ikääntyneisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua.  Esimerkit avaavat 
avun saannin ja tarjoamisen mahdollisuuksia ja helpottavat sekä väkivallan tunnista-
mista että siitä kysymistä ja kertomista.

Luvun lopuksi kerromme, mitä apua turvakoti avopalveluineen tarjoaa ikääntyneelle. 
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VÄKIVALTA JA KALTOINKOHTELU AIKUISEN LAPSEN JA 
IKÄÄNTYNEEN VANHEMMAN SUHTEESSA

  

  ”Olen käynyt läpi elämässäni väkivaltaisen aviolii-
ton ja olen joutunut pakenemaan omaa lastani. Avioliitossani 
puolisoni oli äärimmäisen mustasukkainen ja kontrolloiva. 
Mies kontrolloi minua salakuuntelemalla ja epäili jatkuvasti mi-
nua vieraista suhteista. Hän vastasi kaikista raha-asioista sekä 
suhteista esimerkiksi lasten päiväkotiin ja minun työpaikalleni. 
Hain apua aktiivisesti mielenterveystoimistosta ja psykiatreilta. 
Lapset reagoivat tilanteeseemme ja toivoivat meidän eroavan. 
Erossa menetin lähes kaiken omaisuuteni.
  Lapset ovat olleet aina vastakohtia toisilleen; toinen 
hiljainen ja vetäytyvä, toinen vilkas ja puhelias. Hiljaisempi 
ja arempi tyttäreni lähti koulujen jälkeen ulkomaille töihin ja 
löysi sieltä puolison. He tulivat Suomeen yhdessä ja asettuivat 
kotiini asumaan. Tyttärelläni oli monenlaisia vaikeuksia ja 
hän käytti runsaasti alkoholia. Hänen puolisonsa karkotettiin 
maasta mutta hän sai palata takaisin. Yritin hakea tytölleni 
apua useasta eri paikasta. Lopulta totesin että jos tyttäreni ei 
ota apua vastaan, täytyy hänen muuttaa pois. Tähän tyttäreni 
reagoi väkivaltaisesti. Tyttäreni ja hänen miehensä jäivät kotiini 
asumaan ja minä jouduin lähtemään pois omasta kodistani.”
  Raija, 73 vuotta

Verkosto neuvoo: Juuri-hankevastaavat 

Raija on kokenut väkivaltaa omassa parisuhteessaan. Hänen puolisonsa on ollut 
mustasukkainen ja kontrolloiva. Pelko, arjen ennakoimattomuus ja turvattomuus ovat 
haavoittaneet Raijaa ja lapsia monella tavoin. Lapset ovat nähneet väkivaltaisia toi-
mintamalleja, mikä puolestaan altistaa heidät itsensä väkivallan käytölle myöhemmin. 
Väkivalta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti. Se saattaa vaikuttaa käyttäytymiseen myös 
silloin kun väkivalta ei ole enää varsinaisesti läsnä. 
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Ikäihmiset itse tunnistavat aikuisen lapsen tekemän kaltoinkohtelun ja väkivallan tai 
niiden uhan aikaisempaa paremmin. Puhutaan ”peräkammarin pojista”, joilla tarkoi-
tetaan aikuisia lapsia, jotka ovat jääneet kotiin tai palanneet lapsuudenkotiinsa aikui-
siässä. Aikuinen lapsi on voinut aluksi tulla auttamaan ikääntyviä vanhempiaan, mutta 
monesti hänellä on itsellään vaikeuksia elämänhallinnassaan tai sairauksia, joiden 
vuoksi itsenäinen elämä ei onnistu. Tilanne ei ole välttämättä suotuisa kummallekaan 
osapuolelle, varsinkaan jos siihen liittyy jommankumman osapuolen mielenterveys- tai 
päihdeongelma. 

Kaltoinkohtelu tai väkivallan uhka oman lapsen aiheuttamana on usein pitkään jatku-
neen tilanteen “summa”. Pitkittyneessä kriisitilanteessa aikuisen lapsen ja ikääntyneen 
vanhemman voi olla vaikea nähdä mikä heitä voisi auttaa. Kun työntekijä epäilee 
väkivaltaa tai kaltoinkohtelua on erittäin tärkeää ottaa tilanne puheeksi. Syyllisyys ja 
häpeä sulkevat usein iäkkään suun ja tilanne pahenee mitä pidempään se kestää. 
Vakavimmissa tapauksissa molempien henkinen ja fyysinen turvallisuus kärsii. 

Turvakodissa havaittua:
  ”Turvakodissa on asiakkaina vanhuksia, jotka ovat 
kohdanneet väkivaltaa parisuhteessa, lastensa tahoilta tai hoi-
tosuhteessa. Kaikilla yhteisenä piirteenä on ollut se, että kynnys 
pyytää apua on suuri. Väkivallan esille tuominen toi kirjavan 
kauttauksen tunteita esille niin häpeästä suruun kuin vihasta 
rakkauteen sekä pelkoa ja väsymystä.” Turvakodin työntekijä 

Mitä läheisempi tekijä on, sen vaikeampaa kaltoinkohtelusta tai läheisen aiheutta-
masta uhasta usein on kertoa. Kyseessä saattaa olla molemminpuolinen ja moniulot-
teinen riippuvuussuhde, joka voi perustua esimerkiksi fyysisiin auttamisen tarpeisiin, 
yksinäisyyteen tai henkiseen siteeseen. Ikääntynyt voi kokea, että huonokin apu on 
parempi kuin ei mitään, tai että jokaisen on huolehdittava omista lapsistaan. Tällainen 
suhde pitkään jatkuneena on vahingollinen molemmille. Aikuinen lapsi jää yhteiskun-
nan palvelujen ulkopuolelle ja tilanne kriisiytyy herkästi. Olisi arvioitava voidaanko 
tätä suhdetta “purkaa” ja tarjota apua, esimerkiksi palveluilla, tai omaishoitosuhteen 
purkamisella.
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Ikääntyneen on hyvä tietää, että häneen kohdistuva kaltoinkohtelu tai lähisuhdeväki-
valta tai niiden uhka ei ole hyväksyttävää. Väkivalta on aina rikos. Se aiheuttaa ongel-
mia usein molempien osapuolien terveydelle ja hyvinvoinnille. Pahimmillaan suhde voi 
estää ikääntynyttä itseään tai aikuista lasta saamasta tarvitsemaansa apua. Ammat-
tilaista neuvomme konsultoimaan iäkästä hoitavia toisia ammattilaisia ja puhumaan 
sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoituksesta (ks. Huoli-ilmoitus s. 34) iäkkään kanssa. 
Tehkää turvasuunnitelma yhdessä ikääntyneen kanssa ja miettikää tarvittaessa myös 
ammattiauttajien turvallisuutta. Ikääntyneen auttaminen on varmemmalla pohjalla kun 
myös aikuinen lapsi ohjataan avun pariin.

Toisinaan lähestymiskiellon hakeminen (ks. Lähestymiskielto s. 60) aikuiselle lapselle 
voi olla ainoa vaihtoehto. Käytännössä ikääntynyt ihminen ei kuitenkaan monesti halua 
olla erossa omasta lapsestaan, vaan saattaa kokea, että aikuinen lapsi on ainoa, joka 
voi auttaa häntä. Ikääntyneen auttamiseksi tarvitaan laaja-alaista verkostoyhteistyötä, 
jossa myös tekijää autetaan ja ohjataan soveltuviin palveluihin. Auttajaverkostojen 
toimiminen väkivallan tekijän ja kokijan (uhrin) kanssa mahdollistaa oikea-aikaisen 
tuen saannin. Jos tekijää ei auteta, vanhemman syyllisyys, häpeä tai pelko voivat 
ajaa ikääntyneen auttamaan lastaan uudestaan, väkivallan ja hyväksikäytön uhasta 
huolimatta.

Verkosto neuvoo: Vanhuspsykiatri

Vanhuspsykiatrille on tullut Raijan tapauksessa konsultaatiopyyntö keskussairaalan 
somaattisen erikoisalan poliklinikalta, joka on tunnistanut ongelman ja toivoo yhteistyö-
tä vanhuspsykiatrin kanssa. Lääkäri ja hoitaja ovat pysähtyneet kuuntelemaan, mikä 
on tulosyy somaattisiin tutkimuksiin. Ikääntyneelle potilaalle on annettu aikaa ja mah-
dollisuus jatkokäynteihin. Harva kertoo henkilökohtaisista ongelmistaan ensimmäisellä 
käyntikerralla. 

Yhteistyötä tarvitaan. Somaattisen erikoisalan lääkäri tai vanhuspsykiatri ei ratkaise 
ongelmaa yksin, eivätkä he kaksi yhdessä. Tarvitaan myös sosiaalityön kartoitus. Tytär 
olisi tavattava, ja hänelle olisi tehtävä tuki- ja hoitosuunnitelma. Osapuolten taloudelli-
nen tilanne on selvitettävä. Kyseessä on monta avun ja tuen tarvitsijaa. Vanhuspsyki-
atri tapaa toisen, vilkkaan ja puheliaan tyttären tai on häneen puhelimitse yhteydessä 
esitietojen kartoittamiseksi. Nimetyn potilaan lupa tietysti pitää olla. Parasta olisi tavata 
tämä tytär yhdessä äitinsä kanssa. 
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Ennuste on, että kaltoinkohteleva tytär ei jätä äitiään rauhaan, jos tilanteeseen ei puututa. 
Jos puututaan, niin väkivallan uhka on suuri.  Äidillä pitää olla puhelinnumero (hätäkes-
kuksen 112, lähin päivystävä turvakoti), johon voi soittaa välittömästi uhkaavassa tilan-
teessa.  Sekä äidin että tyttären on tärkeä tietää, että vanhuspsykiatri sekä sosiaali- ja 
terveystoimi jatkavat seurantakäyntejä. Edunvalvojan järjestäminen, ja asiasta tiedottami-
nen tyttärelle, pysäyttää taloudellisen hyväksikäytön. Kartoitetaan avun, tuen, hoidon ja 
hoivan tarve molemmille, sekä äidille että tyttärelle. Sovitaan seurantakäynnit.

Tiesitkö, että vuoden 2016 aikana turvakodeissa oli yhteensä 
3 535 asiakasta, joista aikuisia oli 1 801. Heistä 65-vuotta täyttäneitä 
oli yhteensä 60 henkilöä. Aikuisasiakkaista naisia oli 1 701 (94 %) ja 

miehiä 100 (6 %) (Peltonen, Ewalds & Kaipanen 2017)

Verkosto neuvoo: Turvakoti

Raijalle löytyy apua lähimmästä turvakodista. Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille 
lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille: kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille. 
Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa Raija saa suojan väkivallalta ja apua väki-
vallan loppumiseksi. Turvakodissa tarjotaan akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, 
neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa on henkilöstöä ympäri vuorokauden. Turvakotiin 
voi aina soittaa, kun haluaa lisätietoa tai oma tilanne mietityttää. Turvakotiin voi mennä 
oma-aloitteisesti milloin vain. Turvakodissa oleminen on asiakkaalle maksutonta. (Ter-
veyden ja hyvinvoinninlaitos (4))

Verkosto neuvoo: Poliisi

Kun ikääntynyt tai kuka tahansa muu joutuu rikoksen uhriksi, voi rikoksesta akuutissa 
tapauksessa ilmoittaa hätäkeskukseen puhelinnumeroon 112, jonka kautta saa poliisin 
paikalle ja tarvittaessa ambulanssin. Vähemmän kiireellisissä tapauksissa voi tulla 
henkilökohtaisesti poliisiasemalle tekemään rikosilmoituksen, kirjoittaa kirjeen ja lähet-
tää sen poliisilaitokselle, tai rikosilmoituksen voi tehdä kotoaan käsin verkossa kautta 
sähköisenä rikosilmoituksena osoitteessa poliisi.fi.

Kysymys: Miten itse auttaisit äitiä ja tytärtä? 
Kenen ja/tai minkä tahojen pitäisi mielestäsi auttaa heitä?
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VÄKIVALTA JA KALTOINKOHTELU PARISUHTEESSA

  ”Kymmen vuotta avioliitossamme oli hyvää aikaa. 
Lapset saivat olla kouluikäiseksi kotona äidin kanssa jonka 
jälkeen vaimo palasi työelämään. Vaimo alkoi käyttää alkoholia 
jo avioliittomme alkuvaiheessa ja käyttö paheni hiljalleen. Ennen 
fyysistä väkivaltaa vaimolla saattoi olla sellaisia tempauksia 
että heitteli tavaroita kohden tai laittoi yöllä stereot täysille, niin 
että kerrostalossa muutkin kuulivat. Hiljalleen alkoi fyysinen 
väkivalta tulla kuvioihin mukaan. Yksi yö heräsin yllättäen ja 
tajusin että vaimoni uhkaa minua saksilla. Havahduin tilanteen 
vakavuutta kun hän raivoissaan uhkasi minua puukolla. Tässä 
tilanteessa soitin poliisille. Ajoin vaimoni psykiatriseen sairaalan 
vastaanotolle poliisien saattamana. Vastaanotolle en kuitenkaan 
päässyt mukaan. Vaimoni kävi yksin ja minä jäin odottamaan oven 
ulkopuolelle. Jotain lääkitystä hänelle määrättiin mutta minulle 
ei koskaan selvinnyt mitä sairautta niillä hoidettiin. Olimme 
jonkin aikaa pariterapiassa mutta se lopetettiin hyödyttömänä.
  Kodin ulkopuolella kukaan ei olisi varmasti uskonut 
millainen hän oli kotona. Vaimoni alkoholin käyttö paheni koko 
ajan. Lapset toivoivat meidän eroavan. Minä kuitenkin ajattelin, 
ettei vaimo pysty hankkimaan tai pitämään asuntoa sairautensa 
vuoksi. Fyysinen väkivalta jäi hiljalleen pois, mutta aina sai 
pelätä että mikä kotona odottaa kun tulin töistä. Kävimme 
psykiatrilla myös toisen kerran mutta sinnekään vastaanotolle 
minua ei otettu mukaan.”
  Heikki, 78 vuotta

Vuonna 2016 tilastoidusta täysi-ikäisiin kohdistuneesta perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 
54,4 prosenttia oli avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa ja 25,8 prosenttia entisten 
avio- tai avopuolisoiden välistä väkivaltaa. Viranomaisten tietoon tulleista täysi-ikäisistä 
perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhreista 31 prosenttia on miehiä (Tilastokeskus 
2016). Ikääntyneistä miehistä väkivallan ja kaltoinkohtelun kokijoina tiedetään vielä 
vähemmän kuin työikäisistä miehistä.
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Miehiä ei helposti tunnisteta 
parisuhdeväkivallan kokijoiksi tai uhreiksi. 

Miehiä ei helposti tunnisteta parisuhdeväkivallan kokijoiksi tai uhreiksi (Rinne 2016). 
Ammattilaiset ja läheiset eivät ota miesten kokemuksia todesta. Viranomaisten lisäksi 
ymmärrystä oli vaikeaa saada edes ystäviltä ja perheenjäseniltä. 

”Asiakas saattaa kertoa hänelle tapahtuneista väkivaltaisista 
asioista, mutta aika harvoin itse nimeää niitä väkivallaksi. 
Saattaa puhua kokemuksistaan vähättelevästi tai niitä 
normalisoiden” Työssään väkivaltaa kokeneita miehiä kohtaava 
ammattilainen (Peitsalo, Pekkola & Sarlin 2017)

Työikäisten väkivaltaa kokeneiden miesten ammatillisen avun hakeminen on haasteel-
lista. Syynä on tyypillisesti ristiriita miehenä olemisen ja/tai miehen rooleista suhteessa 
avun tarvitsevuuteen. Väkivallan kohteeksi joutuminen ja siitä seuranneet tunteet ovat 
ristiriidassa perinteisesti vallitsevan maskuliinisuuskäsityksen kanssa, jolloin avun 
hakemisen kynnys nousee entisestään. Ammatillisen avun ja vertaistuen piiriin hakeu-
tuminen koetaan miehille vaikeana tehtävänä. (Peitsalo, Pekkola & Sarlin 2017.)

Verkosto neuvoo: Juuri-hankevastaavat

Ikääntyneen ihmisen voi olla vaikea itse tunnistaa ja nimetä lähisuhteessaan olevaa 
väkivaltaa. Tämä ei tarkoita, etteikö hän pitäisi esimerkiksi tönimistä tai lyömistä vä-
kivaltana. Kyse voi olla pitkään jatkuneesta väkivallasta, missä tekojen vakavuus on 
hämärtynyt. Ikääntynyt määrittelee usein väkivaltaa eri tavoin ja eikä välttämättä ole 
tietoinen siitä, että puolison lyöminen tai seksuaalinen kaltoinkohtelu on rikos. Ikään-
tynyt saattaa oman henkilöhistoriansa vuoksi ajatella, että väkivaltaa on vain vakava 
fyysinen väkivalta, kuten lyöminen, potkiminen tai töniminen. Psyykkistä tai henkistä 
parisuhdeväkivaltaa tai kaltoinkohtelua on usein fyysistäkin väkivaltaa vaikeampi tun-
nistaa. Suhteessa, jossa on fyysistä väkivaltaa, on usein myös henkistä väkivaltaa. 
Henkinen väkivalta ja kaltoinkohtelu voivat tulla suhteeseen hiljalleen uupumuksen, 
sairastamisen ja muiden mielenterveyteen vaikuttavien tilanteiden ja tekijöiden kautta. 
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Ikääntyneen sukupolven kokemukset sodasta ja sen jälkeisestä ajasta määrittelevät myös 
heidän käsitystään väkivallasta ja kaltoinkohtelusta. Väkivallan ja kaltoinkohtelun nimeämi-
nen onkin tärkeää. Määritteleminen vaikuttaa myös auttamiseen. Vanhemmilla sukupolvilla 
perheen asiat ovat yksityisiä - omista ongelmista ei puhuta kodin ulkopuolella ja likapyykki 
pestään kotona. Väkivalta on voinut arkipäiväistyä ja siitä on tullut tapa toimia ja selviytyä 
suhteessa. Yleisesti asenteet kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kohtaan ovat tiuken-
tuneet, kun niiden seuraukset tunnistetaan ja lakia on muutettu. Osa ikääntyneistä saattaa 
edelleen ajatella parisuhteessa olevan väkivallan olevan tavallista ja normaalia. 

Heikki on hakenut puolisonsa kanssa apua parisuhdeväkivaltaan. Tunnistamalla pa-
risuhdeväkivalta ja sen vaikutukset molemmille osapuolille olisi voitu antaa tietoa ja 
ohjata heitä palvelujen piiriin. Heikin ohjaaminen turvakotiin olisi ollut molempia osa-
puolia auttavaa. Turvakoti tarjoaa apua väkivallan uhrille, tekijälle ja läheisille. Tällainen 
työskentelymalli auttaa ehkäisemään ja katkaisemaan väkivaltaa ja sen ylisukupolvisia 
vaikutuksia. Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta koskettaa aina myös aikuisia lapsia ja 
usein myös muuta lähipiiriä. Väkivalta ei katoa itsestään. Jos väkivalta jää ammattilai-
silta tunnistamatta, apu ei yleensä tavoita autettavia. 

Parisuhdeväkivalta on rikos ja uhri 
tulee ohjata lääkäriin sekä rikosilmoituksen tai 

tarvittaessa lähestymiskiellon hakemiseen. 

Heikki on ohjattu puolisonsa kanssa sairaalaan psykiatriseen hoitoon. Parisuhdeväkival-
taa arvioitaessa auttajien on tärkeää ymmärtää parisuhdeväkivalta ilmiönä. Liian aikainen 
pariterapia voi lisätä riitelyä auttamisen sijasta. Heikin ja hänen puolisonsa olisi tärkeä 
saada itse tunnistaa oma tilanteensa ja tulla tietoiseksi siihen vaikuttavista tekijöistä ja 
niiden seurauksista. Miten väkivallan uhka vaikuttaa Heikkiin? Miten parisuhdeväkivalta 
vaikuttaa parisuhteeseen? Millaisia tunteita, ajatuksia tai huolia Heikillä itsellään herää ti-
lanteesta? Pelko ja jatkuva varuillaan olo ovat tyypillisiä seurauksia epävakaasta elämän-
tilanteesta ja väkivallan uhasta. Parisuhdeväkivallan auttamistyössä on tärkeää puhua 
siitä, miten elämää voidaan turvata. Heikin kanssa tehdään turvasuunnitelma (ks. Tur-
vasuunnitelma s. 86). Turvasuunnitelma auttaa toimimaan kun uhkaava tilanne toistuu. 

Verkosto neuvoo: Poliisi

Poliisille parisuhdeväkivalta tulee usein ilmi vasta, kun tilanne on kärjistynyt niin pa-
hoin, että on otettu yhteyttä poliisiin.
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Heikin tapauksessa poliisi kirjaa asiasta rikosilmoituksen ja asia etenee tutkintaan. 
Heikin ja hänen puolisonsa tilanteesta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus. 
Ilmoituksen sosiaalipäivystykseen voi tehdä joko soittamalla tai kirjallisesti. Poliisi 
ottaa yleensäkin matalalla kynnyksellä yhteyttä sosiaalipäivystykseen pahoinpitelyti-
lanteissa tai pahoinpitelyepäilytilanteissa. Sosiaalipäivystäjät kirjaavat asiasta sosi-
aalihuoltolain mukaisen ilmoituksen, jonka jälkeen asia lähtee liikkeelle ja tarvittaviin 
toimenpiteisiin ryhdytään. 

Verkosto neuvoo: Turvakoti 

Turvakoti auttaa kaikkia väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita, myös miehiä. Yhteydenot-
to turvakotiin on merkki siitä, että asiakas itse tai joku toinen on tunnistanut väkivallan. 
Useasti asiakkaiksi tulevat ikäihmiset kertovat, että he olisivat tarvinneet tietoa pal-
velusta jo vuosikymmeniä sitten. Näin on Heikinkin kohdalla. Turvakoti on paikkana 
sellainen, ettei se ole yleisesti ihmisten tiedossa eikä sieltä osata hakea apua kuten 
esimerkiksi terveyskeskuksesta. Näin ollen ikäihminen on saanut yleensä tiedon turva-
kodin palveluista huolestuneiden läheisten tai muiden auttavien tahojen kautta. Usein 
huolestuneet läheiset ottavat yhteyttä ja kysyvät neuvoa, kuinka auttaa läheistään.

Turvakodin arjessa heti alusta alkaen arvioidaan asiakkaan palveluntarvetta. Työväli-
neet arviointiin ovat yksilökeskustelut ja väkivaltailmiön näkyväksi tekeminen. Tukena 
työskentelyssä ovat erilaiset väkivallan kartoituksen lomakkeet sekä materiaalit, kuten 
esimerkiksi MARAK - vakavan väkivallan riskiarviointilomake (ks. MARAK s. 79). Kes-
kustelun lomassa asiakkaalle annetaan materiaalia, josta hän saa tietoa väkivallasta 
ja sen vaikutuksista. Monesti keskustelut ovat niin tunteikkaita, etteivät kaikki asiat jää 
muistiin. Kirjallisten esitteiden kautta aiheeseen pääsee perehtymään omassa rauhas-
sa tai turvallisten läheisten kanssa.

Ikääntyneelle etäisyyden ottaminen väkivaltaiseen lähisuhteeseen 
tai siitä irtaantuminen on haastavaa. Häpeä elämän luisumisesta 

ahdinkoon on ikäihmisillä erittäin suuri.

Ikäihmisten suhteessa väkivaltaan näkyy ajan saatossa tapahtunut ajattelutapojen 
muutos. Apua ja tukea on ehkä haettu jo vuosikymmeniä sitten, mutta silloin väki-
vallasta puhuminen ei ole ollut niin avointa kuin nykyään. Huonot kokemukset avun 
pyytämisestä ovat voineet kantautua näihin päiviin saakka ja tilanne on voinut kärjistyä 
kotona hyvinkin pahaksi. Avun hakeminen miehenä on koettu hyvin häpeälliseksi vielä 
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näihin päiviin saakka. Toisaalta myös sairauden taakse on kätketty paljon. Ikäihmisten 
tilanteissa näkyy vahvasti se, että irtautuminen tai etäisyyden ottaminen väkivaltaisesta 
suhteesta tai omasta lapsesta on haastavaa. Häpeä siitä, että elämä on luisunut ahdin-
koon, on vanhuksilla erittäin suuri.

Ikäihmisten kanssa työskennellessä keskustelut vaativat enemmän aikaa. Tarinat kum-
puavat pitkän ajan takaa ja aika ja läsnäolo ovat ikäihmiselle erittäin tärkeitä. Myös 
väkivallan merkitys on iäkkäämmille turvakodin asiakkaille monesti toisenlainen kuin 
useimmille nuoremmille. Nipistelyä, haukkumista, mustasukkaisuutta, tönimistä yms. 
ei koeta väkivaltana. Iäkkäille on kehittynyt useita keinoja tilanteista selviytymiseen. 

Verkosto neuvoo: Ystävätoiminta (AVEK): AVEK-toiminta 
on ikäihmisille kohdennettua ystävätoimintaa, jossa vapaaeh-
toinen tuo iloa ikääntyneen arkeen, on läsnä, keskustelee ja 
kuuntelee. Vapaaehtoinen on mukana toiminnassa tavallisen 
ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoiset tapaavat ikäihmisiä 
heidän kotiympäristössään. Vapaaehtoistenkin olisi siksi hyvä 
saada tietoa vanhuksiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta, 
ikäihmisen ja vapaaehtoisen turvallisuuden edistämisen vuoksi.

Verkosto neuvoo: Vanhuspsykiatrinen osasto

Heikin vaimosta voidaan tehdä lähete osastollemme tutkimusjaksolle psykiatrisen sai-
raalan vastaanotolla käynnin jälkeen. Tutkimusjaksolla kartoitetaan vaimon käytösoi-
reilun syitä ja mietitään niihin hoitokeinoja. Osastojakson aikana on mahdollista järjes-
tää ns. pariterapiaa niin, että vaimolle nimetään naispuolinen omahoitaja ja miehelle 
osastolta miespuolinen hoitaja, joiden kanssa he työskentelevät sovitusti määrätyn 
ajan. Käynnit hoitajien vastaanotoilla voivat jatkua vielä osastohoitojakson jälkeenkin. 

Vaimolle voidaan sopia myös jatkoon esim. intervallihoitojakso myöhemmin osastolle 
ja samalla voidaan seurata hänen vointiaan ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutok-
sia. Mikäli intervallijaksot eivät toteutuisi, niin vaimo voisi käydä myös säännöllisesti 
osastolla polikliinisilla käynneillä hoitavan lääkärin ja omahoitajan vastaanotolla. Silloin 
pysytään myös ajan tasalla potilaan voinnin sekä lääkitysvasteen suhteen. Sen pe-
rusteella myös kotiin on mahdollista järjestää lisäapua tai miettiä pärjäämistä jatkossa 
kotona, kun osaston jatkoseurannassa.
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Verkosto neuvoo: Kaupungin päihdeavopalvelut

Ikääntyneisiin kohdistuvat lähisuhdeväkivalta, kaltoinkohtelu tai niiden uhka voidaan 
tunnistaa päihdetyössä yksilö- tai ryhmäkäynneillä. Ikääntyneen tilannetta käsitellään 
laajasti, mikäli ikääntynyt itse (yleensä joko itse päihteitä käyttävä tai päihteitä käyttävän 
henkilön omainen) käy päivystyskäynnillä tai hän on asiakas. Käynneillä pohditaan kei-
noja tilanteen muuttamiseksi, mietitään muutoksen esteitä ja tarvittaessa ollaan yhtey-
dessä muihin lähiverkosto- tai viranomaistahoihin asiakkaan tilanteen selkiyttämiseksi.  
Ikääntynyt voi myös käydä ryhmässä (esim. päihteiden käyttäjien omaisille tarkoitettu 
ryhmä) jossa vertaistuellinen merkitys muutoksen mahdollistamiselle on suuri. 

Päihdetyössä ikääntyneen tilanne tulisi systemaattisesti kartoittaa, jotta mahdolliset 
väkivallan tai kaltoinkohtelun kokemukset tai niiden uhka saadaan selville. Toisaalta 
ikääntynyt voi myös kieltää yhteydenoton mihinkään tahoon. Kaltoinkohtelevan, päihteitä 
käyttävän omaisen kertoessa kaltoinkohtelusta voi olla, ettei siihen voida puuttua kuin 
kenties koettaen muuttaa kyseisen asiakkaan asenteita ikääntynyttä läheistään kohtaan.

Päihdetyössä ikääntyneen tilanne tulisi systemaattisesti 
kartoittaa, jotta mahdolliset väkivallan tai kaltoinkohtelun kokemukset 

tai niiden uhka saadaan selville. 

Päihdetyön käynnit ovat terapeuttisluonteisia yksilö- tai ryhmäkäyntejä, joilla käsitellään 
myös lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohteluasioita ja sitä, mikä asiakasta auttaisi hänen 
tilanteessaan. Asiakkaan on kuitenkin oltava myös itse halukas muutokseen, sillä ilman 
sitä voi olla vaikeaa viedä asiaa eteenpäin. Ikääntyneillä lojaalisuus kaltoinkohtelevaa 
puolisoa tai muuta läheistä kohtaan voi olla voimakasta, etenkin, jos tilanne on ollut 
ennallaan vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Usein tähän liittyy myös taloudellinen 
tilanne, joka on saattanut saada asiakkaan jäämään suhteeseen. Asiakkaalla voi olla 
kovinkin ristiriitaisia tunteita tilanteestaan ja hän voi olla hyvin lojaali kaltoinkohteli-
jaansa kohtaan, jolloin työ tapahtuu pikkuhiljaa. Usein asiasta käynneillä tai ryhmässä 
puhuminen voi jo auttaa asiakasta näkemään tilanteensa uudessa valossa.

Iäkkäälle voidaan tehdä turvasuunnitelmaa käynnillä, ja tarvittaessa viedä hänen 
asiansa MARAK-työryhmän käsittelyyn tai hänet voidaan ohjata turvakodille. Mikäli 
iäkkäällä on omaisia, pyydetään lupa olla heihin yhteydessä, samoin asiakkaan luvalla 
voidaan olla muihin viranomaisiin yhteydessä. Myös sosiaalihuoltolain mukainen ”van-
hustenhuoltoilmoitus” on käytössä. 
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VÄKIVALTA JA KALTOINKOHTELU OMAISHOITOSUHTEESSA

  ”Tapasin mieheni vuonna 1955 ja menimme pian 
tapaamisen jälkeen naimisiin. Meillä on kaksi aikuista lasta. En 
oikein koskaan kerennyt elää omaa elämääni. Avioliitossa on 
ollut koko ajan väkivaltaa. Väkivalta tuli avioliittoon jo aika 
alussa ja se on ollut sekä henkistä että fyysistä. Mies on mak-
sanut laskut, päättänyt talojen hankinnasta ja rakentamisesta. 
Poliiseja olemme soittaneet lähisuhdeväkivallan vuoksi. Olen 
kokenut koko avioliiton ajan ettei minulla ole mahdollisuutta 
vaikuttaa yhteisiin asioihimme. 
  Mies sairastui vakavasti noin 10 vuotta sitten. Sai-
rastumisen jälkeen muisti on alkanut huonontua hiljalleen. Mie-
heni on ollut aina mustasukkainen ja tämä piirre on sairauden 
myötä vahvistunut. Lisäksi epäluuloiset puheet ovat lisäänty-
neet ja hän puhuttelee minua koko ajan todella ikävästi. Tällä 
hetkellä en pääse lähtemään kotoa mihinkään ilman häntä. 
  Itse olen käynyt keskustelemassa tilanteestani mutta 
koen että en saa siitä riittävästi apua. Minulle on tarjottu mie-
lialalääkkeitä ja söinkin niitä hetken, mutta tilanteeni ei niiden 
myötä muuttunut. Nyt olen alkanut hoitaa kuntoani uimalla. 
Mies kuitenkin seuraa minua hallille ja tarkkailee uimistani. 
Olen niin väsynyt tähän tilanteeseen. 
  Suhteet läheisiin ovat kärsineet. Olen menettänyt hy-
vän ystäväni. Tyttäreni mies ei ole käynyt meillä vuosiin koska 
mies on haukkunut hänet.”
  Martta, 79 vuotta

Juuri-hankevastaavat neuvovat: 

Martta on ollut avioliitossa pitkään ja puolison sairastuttua suhde on muuttunut hoito-
suhteeksi. Parisuhdeväkivalta on tullut suhteeseen jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuu 
edelleen, vain sen muoto on muuttunut. Väkivaltaan ei ole puututtu, se ei ole tullut 
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esille esimerkiksi työterveyshuollossa tai lasten kertomana kouluterveydenhuollossa. 
Poliisin väliintulot eivät ole johtaneet rikosilmoituksiin. Pitkään avioliitossa eläneet 
ikääntyneet voivat olla haluttomia avioeroon vaikka väkivaltaa olisi parisuhteessa 
ollut koko yhteisen elämän ajan. Toisen jättäminen vanhuuden kynnyksellä, läheis-
ten asenteet ja yhteinen omaisuus saattavat olla tekijöitä joiden vuoksi ikääntynyt ei 
ole halukas lähtemään suhteesta. Parisuhdeväkivalta vaikuttaa väkivallan tekijän ja 
kokijan suhteeseen, läheisiin ihmissuhteisiin ja muihin sosiaalisiin suhteisiin. Martta 
on hakenut apua, muttei koe saavansa sitä riittävästi. Vallitseva henkinen väkivalta ei 
poistu suhteesta sillä, että väkivaltaa kokenut syö mielialalääkkeitä ratkaisuna tilan-
teeseen. Sekä tekijä että kokija tarvitsevat tukea.

Ikääntyessä psyykkiset ja fyysiset terveyden muutokset voivat lisätä avun tarvetta ja si-
ten riippuvuutta läheisistä. Omaishoitosuhteesta virallista sopimusta tehtäessä kannat-
taa kartoittaa mahdolliset riskit kuten aiempi lähisuhdeväkivalta. Väkivalta parisuhtees-
sa haavoittaa ja traumatisoi. Hoidettavan henkilön sairaudesta johtuva aggressiivinen 
käyttäytyminen voi muuttua hoitosuhteessa taakaksi ja johtaa pahimmillaan huonoon 
hoitamiseen, kaltoinkohteluun tai väkivaltaan.

Hoidettavan henkilön aggressiiviset käytösoireet kasvattavat tuen tarvetta merkittäväs-
ti. Kunnan velvollisuus on tarjota palvelua lähisuhdeväkivallasta kärsivälle. Palvelupää-
töksiin ja hoitamista koskeviin dokumentteihin tulee kirjata lähisuhdeväkivalta ja sen 
vaikutukset. Myös mahdollinen väkivallan ja kaltoinkohtelun uhka kirjataan asiakkaan 
kertomalla tavalla. Kirjaaminen auttaa oikeanlaisten ja oikea-aikaisten palvelujen 
suunnittelemissa ja tarjoamisessa. Omaishoitajaa ja hoidettavaa henkilöä voidaan 
molempia auttaa. Kaltoinkohtelun, väkivallan tai niiden uhan tunnistaminen ja ääneen 
puhuminen on auttamisen ensimmäisiä askelia. Aina voi tehdä jotain.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai 
sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä 
kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 
avulla. Omaishoitajista osa on tehnyt kunnan kanssa 
omaishoitosopimuksen.



52

Vertaisryhmä väkivaltaisessa suhteessa eläville 
ikääntyneille naisille

Hankkeen aikana huomattiin, että ikääntyneiden lähisuhteissa 
on erityispiirteitä, joihin nykyiset auttamismenetelmät eivät 
tehoa. Esimerkiksi avioero, rikosilmoituksen tekeminen ja lähes-
tymiskielto ovat ongelmallisia ratkaisukeinoja, kun ikääntyneen 
asiakkaan pitkä parisuhde, vakaumus ja suhde omaan lapseen 
menevät oman jaksamisen edelle. Auttamismuotojen kehittämi-
nen vaatii ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohte-
lu ilmiön erityispiirteiden tunnistamista.

Ikääntyneet kohtaavat ikäänsä liittyviä ennakkoluuloja ja ohit-
tamista. Auttajat saattavat olettaa, että ikääntynyt haluaa hoi-
taa puolisoaan loppuun saakka, että hänen on otettava avioero, 
jos haluaa parisuhdeväkivallan loppuvan, tai että ikääntyneen 
vanhemman pitää itse huolehtia väkivaltaa käyttävästä aikui-
sesta lapsestaan. Pahimmillaan ikääntyneen vaikea tilanne jää 
auttavilta tahoilta huomaamatta. 

Oulun alueella ikääntyneille lähisuhteessa väkivaltaa kokeneille 
naisille ei ollut tarjolla riittävää, tarvetta vastaavaa apua. Aloim-
me hankkeessa kehittää vertaistukiryhmää tähän tarpeeseen.  

Ryhmä aloitettiin suljettuna ja sen tavoitteena oli juurruttaa 
vertaisryhmätoimintaa Oulun ensi- ja turvakodin avopalvelu-
keskukseen sekä kehittää vertaistoimintaa ikääntyneille naisil-
le. Oman ryhmän perustaminen koettiin perustelluksi, koska 
ikääntyneiden naisten elämäntilanteet poikkeavat nuorempien 
ikäryhmien elämäntilanteista ja lähisuhteiden väkivallan 
erityispiirteiden vuoksi. Ryhmä jatkaa asiakkaiden toiveesta 
toimintaansa Juuri-hankkeen päättymisen jälkeenkin avopalve-
lukeskuksessa. 

Juuri-hankevastaavat
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Verkosto neuvoo: Vanhuspsykiatrinen osasto

Vaimo on joutunut kokemaan väkivaltaa lähes koko avioliiton ajan ja puolison sairastu-
misen ja muistisairauden myötä tilanne on vain pahentunut. 

Sairastunut puoliso voisi olla osastollamme tutkimus- ja hoitojaksolla esim. muistisai-
rauden kartoittamisen, erotusdiagnoosin, tai toimintakykyarvion pohjalta. Tutkimus-
vastauksien perusteella voitaisiin arvioida toimintakyvyn, muistisairauden tai muun 
tutkimuksissa nousseen asian perusteella potilaan selviytymistä kotona ja mahdollisten 
apujen tarve. Ennen kotiutumista järjestetään verkostoneuvottelu, johon osallistuvat 
potilas, osaston hoitavan lääkärin ja omahoitajan lisäksi mahdollisesti potilaan hoitojak-
solla mukana olleet toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Lisäksi verkos-
toneuvotteluun pyydetään potilaan puoliso, kunnan palveluohjaaja tai potilasmanageri, 
sekä mahdollisten muiden palveluiden edustajia. 

Verkostossa kartoitetaan tutkimustulosten pohjalta jatko ja esim. vuorohoitojaksot voi-
sivat olla hyvä ratkaisu tilanteeseen. Vaimo saisi hengähtää ja hoitaa itseään samalla 
puolison ollessa hyvässä hoidossa. Neuvottelussa voidaan myös miettiä muita vaihto-
ehtoja: esimerkiksi pärjääkö potilas nykyisessä voinnissaan enää kotona vai tarvitsisiko 
intensiivisempää hoitoa. Yhteistyötahot alkavat neuvottelun perusteella järjestämään 
potilaan asioita eteenpäin. 

Tarvittaessa myös vaimolle on mahdollista järjestää muutaman käynnin verran keskuste-
luaikoja osastolle hoitajan kanssa polikliinisesti ja tätä mahdollisuutta tarjotaan vaimolle.

Lähisuhdeväkivallasta kysyminen 
on aiheellista omaishoitosuhteen kummaltakin osapuolelta. 

Omaishoitosopimusta ei tulisi tehdä, jos kaltoinkohtelun, 
pari- tai lähisuhdeväkivallan uhka on ilmeinen. 

Verkosto neuvoo: Omaishoitajien yhdistys

Omaishoitajan arki on monesti yksinäistä puurtamista ja omasta jaksamisesta huoleh-
timinen voi jäädä vähälle. On myös hoidettavan edun mukaista, että omaishoitaja voi 
hyvin. Jos omaishoitajalla on kysyttävää, hän kaipaa neuvoa tai tukea tilanteeseen-
sa, niin meille voi ottaa arkisin ottaa yhteyttä omaishoidon ohjaajaamme numeroon 
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(paikalliset numerot löytyvät mm. alueellisten omaishoitajayhdistysten verkkosivuilta). 
Periaatteena on, että ”huonoja kysymyksiä ei olekaan”. Omaistukitoiminta tarjoaa yk-
silöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa ja tukea omaistaan tai läheistään hoitaville. 
Palveluohjaukseen liittyen voimme tarvittaessa sopia henkilökohtaisen tapaamisen 
joko toimistollamme tai asiakkaan omassa kodissa. Lisäksi järjestämme säännöllisesti 
ajankohtaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia sekä ryhmä-, leiri- ja virkistystoimintaa. 

Tavallisesti lähdemme liikkeelle kartoittamalla kokonaistilanteen, jolloin asiakas kertoo 
vapaasti, mitä hänelle kuuluu, miksi hän on tullut tai ottanut yhteyttä meihin. Martan 
kertoessa avioliittonsa alkuvaiheesta, voisin kysyä häneltä parisuhteesta: onko heillä 
missään vaiheessa ollut mahdollisuutta keskustella avioliiton suunnasta ja siitä, että 
hänkin haluaisi vaikuttaa yhteisten asioiden kulkuun? Onko pariskunta saanut apua 
miehen sairauteen ja sen kanssa arjessa selviämiseen? Minkälainen tukiverkko heillä 
on? Onko pariskunta yhdessä tai Martta yksin ollut yhteydessä kunnan muistineu-
vojaan tai -hoitajaan? Onko Martta päässyt mukaan vastaanottokäynneille? Esittikö 
kukaan puolison lääkityksen tarkistusta? 

Onko Martta voinut jutella ammattiauttajan kanssa miehensä mustasukkaisuudesta? 
Läheissuhteiden vähentymisestä kannattaisi kertoa avoimesti, kuten myös sairauden 
aiheuttamista käytösmuutoksista. Muita kysymyksiä Martalle voisivat olla: Kokiko pa-
riskunta tulleensa autetuksi niinä kertoina kun poliisit on hälytetty kotiin? Mitä poliisien 
käynneistä seurasi? 

Apua on saatavissa: Omaishoitajaliiton valtakunnallinen 
omaishoidon neuvontapuhelin palvelee omaishoidon kysymyk-
sissä omaishoitajia ja omaishoidon parissa työskenteleviä am-
mattilaisia numerossa 020 7806 599 (ma–to, klo 9–15).

Verkosto neuvoo: Muistiyhdistys

Muistiyhdistyksessä kohdataan eri tilanteessa olevia perheitä. Kohtaamiset tapahtuvat 
yleensä joko kasvotusten tai puhelimitse. Usein muistiyhdistyksestä tullaan hakemaan 
tietoa ja tukea muistisairauden eri oireiden kanssa arjessa selviytymisestä ja yhdistyk-
sen toiminnasta, johon muistisairas ja omainen voivat osallistua. Puhelimella yhteyttä 
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ottavat usein omaiset, joilla on huoli omasta jaksamisesta, tai he tarvitsevat tietoa 
palveluista ja tukitoimista sekä edunvalvonnallisista kysymyksistä. 

Muistiliiton maksuton Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa 
kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin joka päivä 
numerossa 0800 9 6000 (klo 17-21). Puheluihin vastaavat 
kokeneet ja koulutetut omaishoitajat. Muistineuvo-tukipuhelin 
tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa 
numerossa 09 8766 550 (ma, ti ja to, klo 12-17). Puheluihin 
vastaavat muistityön ammattilaiset. 

Kaltoinkohteluun tai lähisuhdeväkivaltaan liittyvästä asiasta voi olla helpompi jutella 
puhelimessa kuin kasvokkain. Omaiselle tarjotaan kuitenkin myös mahdollisuutta tulla 
paikan päälle keskustelemaan. Omaiselle kerrotaan muistiyhdistyksen tarjoaman ver-
taistuen eri mahdollisuuksista.

Tapausesimerkissä omaisen kanssa keskustellen kysellään arjesta ja siihen liittyvis-
tä huolenaiheista: miten miehen muisti on huonontunut ja miten se vaikuttaa tämän 
hetkiseen arkielämään? Onko miehellä todettu muistisairaus ja milloin? Ja jos on, niin 
ovatko käyneet yhdessä muistihoitajan tai lääkärin luona keskustelemassa tilanteesta 
ja arjesta? Miten väkivalta ilmenee kotona ja missä tilanteissa sitä esiintyy? Onko ollut 
joku, jonka kanssa on voinut jakaa huolen? Millainen apu auttaisi omaista? Omaiselle 
kerrotaan eri mahdollisuuksista muistiyhdistyksen tarjoamaan vertaistukeen, johon 
voi osallistua yhdessä miehen kanssa tai omainen itsekseen. Myös muut omaisen 
elämään helpotusta tuovat yhdistykset ja yhteisöt käydään läpi, esimerkiksi maksuton 
Suvanto-linja, johon voi olla yhteydessä kohdatessaan lähisuhdeväkivaltaa. Omaisen 
tueksi rakennetaan turvarinki, josta hän saa apua tai neuvoja äkillisiin tilanteisiin. 

Muistiyhdistykset järjestävät toimintaa muistisairauteen sairastuneille henkilöille tai 
muististaan huolestuneille. Muistiyhdistyksillä on esimerkiksi Muistikaveritoimintaa, 
jossa vapaaehtoinen Muistikaveri on tukemassa muistisairauteen sairastuneen hen-
kilön omannäköisen elämän jatkumista muistisairaudesta huolimatta esimerkiksi har-
rastustoiminnan jatkumisen puitteissa. Tällöin myös omainen saa omaa aikaa.  Myös 
tuetuista lomista kerrotaan omaiselle.  
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Tärkeää on auttaa sekä omaista että sairastunutta, huomioiden myös aikuiset lapset 
perheineen. On hyvä, että lähipiiri tiedostaa miehen käyttäytymisen, jos kyseessä on 
muistisairaus. Muistisairaus voi aiheuttaa käytösoireita, joita omaisten voi olla vaikea 
ymmärtää, mutta muistisairaan kannalta siihen on jokin selkeä syy. Oireet johtuvat 
usein muistin heikkenemisestä, jonka vuoksi sairastuneen henkilön on vaikea tulkita 
ympäristöään tai ilmaista itseään. 

Verkosto neuvoo: Turvakoti

Väkivaltatyön avopalvelut tarjoavat tarvittaessa pitkäaikaistakin tukea perheväkivallan 
aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen (Ensi- ja turvakotien 
liitto ry (2)). Palveluista voit saada tukea turvakodissa olon jälkeen tai silloin, jos on 
kokenut väkivaltaa, mutta ei tarvitse turvakotia. Apu voi olla esimerkiksi puhelinneuvon-
taa, ajanvaraukseen perustuvaa keskusteluapua väkivaltatyön ammattilaiselta, ohjattu 
vertaisryhmä tai tuettua asumista. Ryhmätoimintaa toteutetaan turvakodeissa, avopal-
veluissa ja perhetyössä. Väkivaltatyön avopalveluita tarjoavat Ensi- ja turvakotien liiton 
avopalvelukeskukset.

Verkosto neuvoo: Kunnan muistineuvonta

Muistineuvonnan vastaanotolla asiakkaat eivät kerro kokemastaan väkivallasta tai sen 
uhasta. Puhelimassa asiat on helpompi kertoa ja asiakas soittaakin yleensä silloin, kun 
muistisairas omainen ei ole paikalla. Kuuntelen tarkkaan ja annan asiakkaan puhua 
rauhassa. Harkitusti kyselen kotitilanteesta. Pyydän kuvaamaan, minkälaista arki on 
kotona ja kertomaan, miten väkivalta ilmenee. Suoraa kannanottoa vältän. Vastaan-
otolleni voi tulla yksinkin jos se on soittajalle mahdollista. 

Mietin mitkä kaikki verkostot voisivat aktivoitua tukemaan asiakasta. Tuon esille ver-
taistukimahdollisuuksia ja ryhmiä mitä kaupunki ikäihmisille järjestää ja mitä kolmas 
sektori, kuten muistiyhdistys, tarjoaa. On myös ryhmiä joihin voi mennä yhdessä koska 
usein muistisairaan omaishoitaja ei yksin pääse kotoa lähtemään. Vaimon ollessa 
yksinvastaanotollani tai puhelinkeskustelussa käydään läpi myös turvakodin asiat ja 
annetaan sinne yhteystiedot.

Asiakas oli käynyt puhumassa asiastaan terveysasemalla mutta koki ettei tullut au-
tetuksi. Tarjoan kuitenkin mahdollisuutta varata aikaa psykiatriselle sairaanhoitajalle 
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ja voin itse varata sen asiakkaan luvalla. Terveysasemalle hän ehkä pääsee yksinkin 
käymään tai ainakin vastaanottohuoneeseen.

Miehen muistisairauskin voi myös kaivata lääkärissäkäyntiä ja lääkityksen arviota. 
Tarkistetaan, onko sairastunut puoliso antanut luvan luovuttaa itseään koskevia tietoja 
hoitavalle puolisolle. Vaimo voi ottaa yhteyttä avogeriatriseen hoitajaan joka voi viedä 
asian geriatripalaveriin käsiteltäväksi ajatuksella että on kysymys koko perheen jaksa-
misesta ja kotona selviämisestä.

Verkosto neuvoo: Seurakunnan diakoniatyö

Tunnistamme ikääntyneisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivaltaa, kaltoinkohtelua ja niiden 
uhan alla olevat iäkkäät ihmiset yleensä useamman kohtaamisen ja/tai kotikäynnin jäl-
keen. Luottamuksen rakentuessa seurakunnan työntekijällä on enemmän valmiuksia 
ottaa esille myös hengellisyyteen ja henkiseen väkivaltaan liittyviä asioita. Asiakkaan 
odotusarvona voi olla, että kirkon työntekijälle on helpompi puhua kuolemaan, syylli-
syyteen, häpeään, rangaistukseen liittyviä kysymyksiä. Usein keskusteluissa peilataan 
mennyttä elämää, ihmissuhteita, miten niissä on jaksanut ja mitä ne merkitsevät juuri 
hänelle tänä päivänä. Myös ikääntymisen arkeen tuomista muutoksista keskustellaan. 
Parhaimmat kokemukset työskentelystä ovat olleet silloin, kun ikäihmisen on kohdan-
nut toisissa olosuhteissa, esim. leirillä, yhteisessä ryhmätilanteessa tai suljetussa ryh-
mässä. Tai kotikäynti tilanteissa, joissa asiakasta kaltoinkohteleva osapuoli on ohjattu 
intervallijaksolle hoitokotiin, sairaalaosastolle tai muuhun vastaavaan.

Ennakoimme lähisuhdeväkivallan, kaltoinkohtelun tai niiden uhan alla olevien avun 
tarvetta työssämme käymällä rohkeasti avointa, suoraa keskustelua väkivallan mah-
dollisuudesta. Kaltoinkohtelu tai sen uhan alla olevan henkilön kokonaistilanne ei ole 
helposti tunnistettavissa. Mahdollinen huoli tai avoin väkivallan myöntäminen kohtaa-
mansa iäkkään ihmisen osalta saatetaan toisten viranhaltijoiden tietoon, jotta asiakas 
pääsee hoitopolun piiriin. Lisäksi on hyvä varmistaa, että vastuu tilanteen etenemisestä 
on jollakin. Varmistamme osaltamme asiakkaan turvallisuutta useimmiten soittamalla 
hänelle. Viranhaltijoiden kesken sitovat vaitiolovelvoitteet ja siksi riittävän tiedonsaanti 
ollut useissa tapauksissa vaikeaa. Toisinaan on jäänyt tietämättä, mihin vanhus on 
siirretty tai mistä vanhukselle on löytynyt turvapaikka.
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TURVAKOTI IKÄÄNTYNEEN TURVANA

Turvakodissa kohdataan päivittäin asiakkaita, joille väkivalta on yhteinen nimittäjä. 
Turvakoti huomioi ihmisen yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden riippumatta siitä, 
miksi asiakas on tullut turvakotiin. Vuonna 2016 Oulun turvakodissa oli 12 yli 60-vuo-
tiasta asiakasta (koko maassa yli 65-vuotiaita asiakkaita oli yhteensä 60). Ikääntyneet 
asiakkaat kohtasivat väkivaltaa parisuhteessa, lastensa tahoilta tai hoitosuhteessa. 

Ikäihmisillä on yleensä turvakotiin tullessaan takana jo pitkään kestänyttä perhe- ja 
lähisuhdeväkivaltaa tai laajaa kaltoinkohtelua. Heidän on ollut vaikea tunnistaa väki-
valtaa tai jos he ovat sen tunnistaneet, niin siitä puhuminen on ollut vaikeaa. Yhtey-
denoton jälkeen yritetään luoda toivoa tilanteesta selviämiseen pienin askelin, vaikka 
tilanne tulohetkellä onkin sekava.

Monesti ikäihmisten tilanteet ovat ajautuneet jo äärimmilleen. Oman terveyden mene-
tys väsymyksen ja pahan olon kautta tai suuri hengen menetyksen uhka jonkin teon 
kautta ovat lopulta monesti tilanteeseen havahtumisen takana. Taustalla voi olla myös 
se, ettei kukaan ole ottanut heidän avunpyyntöään tosissaan. Toisaalta heitä ei ole 
uskottu tai heille on tarjottu apua perheenä, jolloin ei ole uskallettu puhua asioita oikeil-
la termeillä pelon varjossa. Iäkkään ihmisen sairaudet, kuten unettomuus, masennus 
yms. on hoidettu lääkkein eikä ole pysähdytty miettimään, mistä nämä oireet johtuvat.

Turvakodissa tunnistetaan muita tahoja helpommin väkivallan monet muodot. Niistä 
puhutaan jo ensimmäisen yhteydenoton aikana asiakkaiden kanssa. Olisi tärkeää, että 
muissa yhteistyötahoissa kaltoinkohtelusta ja väkivallasta puhuttaisiin rohkeammin ja 
ohjattaisiin turvakotiin jo ennen tilanteen kriisiytymistä.

Ammattilainen: Puhu rohkeasti väkivallasta ja 
 kaltoinkohtelusta sekä ohjaa turvaa tarvitseva iäkäs henkilö 

turvakotiin jo ennen tilanteen kriisiytymistä

Ennakointina rakennetaan tukiverkostoa lähisuhdeväkivaltaa kokeneen vanhuksen ympärille 
vanhuspalveluiden kautta.  On tärkeää löytää läheisistä ne joihin ikääntynyt voi tukeutua. 
Suhteet läheisiin ovat voineet ajan saatossa etääntyä. Turvakodissa kannustamme ottamaan 
läheisiin yhteyttä, jotta tukea vaikeissa tilanteissa tulisi muiltakin kuin viranomaisverkostolta.
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Tieto siitä, että väkivallan tekijä tai kaltoinkohtelija saa myös apua tai ainakin häntä yrite-
tään auttaa, on usein tärkein tieto vanhukselle. Huoli puolisostaan tai lapsesta on suuri.

Turvakodissa turvallisuus on luotu sekä ulkoisin että sisäisin puittein. Ulkoisesti tieto 
siitä, että ovet ovat aina lukossa, vain henkilökunta avaa ulko-oven, väkivallan tekijää 
ei päästetä turvakotiin, vartijapalvelut ovat käytettävissä ja että työntekijät huomioivat 
kaikessa työskentelyssä turvallisuuden, voi rauhoittaa asiakasta. Turvakodilta ei an-
neta puhelimessa tietoja asiakkaasta ilman hänen lupaansa. Turvakodissa dokumen-
toidaan asiakkaan kannalta tärkeät asiat asiakastietojärjestelmään. Asiakastietojen 
kirjaamisessa tehdään näkyväksi ikääntyneen kohtaama väkivalta ja sen seuraukset ja 
asiakas voi tarvitessaan pyytää itselleen asiakirjat turvakodilla olostaan.

Turvakielto: Väestötietojärjestelmästä ei voida antaa turvakiel-
toon määrätyn henkilön kotikunta- tai osoitetietoja muille kuin 
viranomaisille. Uhatuksi itsensä kokeva henkilö voi pyytää tur-
vakiellon määräämistä maistraatista.

Turvakodissa asiakas saa tietoa rikosoikeudellisista asioista ja muista turvaamisen 
käytännöistä, kuten esimerkiksi lähestymis- ja turvakiellon hakemisesta. Tarvittaessa 
asiakas saa tukea myös rikosoikeudellisiin asioihin Rikosuhripäivystyksen työntekijöiltä 
ja vapaaehtoisilta, jotka tulevat tarvittaessa turvakodille.

Turvakotiaikaan kuuluvat myös asiakkaan kanssa käytävät keskustelut erilaisista arjen 
ja käytännön asioista sekä niiden järjestelyissä tukeminen. Käytännön asiat liittyvät 
ikäihmisen kohdalla mahdollisiin asunto-, talous- ja terveysasioihin.

Lähestymiskielto: Lähestymiskielto voidaan määrätä käräjäoi-
keudessa, jos henkilö kokee olevansa toisen uhkaama tai häi-
ritsemä. Kiellon tarkoituksena on torjua henkeen, terveyteen, 
vapauteen tai rauhaan kohdistuva rikos tai tällaisen rikoksen 
uhka tai muu vakava häirintä (Åberg 2017). Lähestymiskieltoa 
haetaan poliisilta.

Turvakodin turvallisuustyötä on tehdä tai päivittää turvasuunnitelma (ks. s. 86) asiak-
kaan kanssa. Ikäihmisen kanssa on hyvä tarkkaan miettiä, että ketkä muut tietävät 
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tilanteesta ja minne voi matalalla kynnyksellä ilmoittaa, jos tarvitsee apua. Turvaa 
tuo myös auttajista muodostettu ketju. Turvakotijakson päättyessä yritetään järjestää 
asiakkaan asioiden tiimoilta palaveri viranomaisten, lähiverkoston tai kaikkien kanssa 
yhteisesti. Palaverissa pohditaan, miten asiakas turvataan turvakotijakson jälkeen ja 
varmistetaan, että kaikilla on yhteinen käsitys uhasta ja vaarasta, selviytymisestä ja 
auttavista tahoista jatkossa. Palaverissa on hyvä sopia mikä taho tai läheinen kantaa 
vastuun ikäihmisen tilanteesta. 
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4.Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoin- kohtelun ja lähisuhde- väkivallan vastaisen työn kehittäminen 
Juuri-hankkeen alueellisena tavoitteena on ollut luoda Ouluun ikääntyneiden kal-
toinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn osaamisen keskittymä. Hank-
keessa on kehitetty erilaisiin kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteiden katkaisuun ja 
ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvia auttamisen tapoja, käytäntöjä ja palveluita 
yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaverkoston kanssa. Juuri-hankkeen 
ydintä on alusta lähtien ollut kehittäminen, innovatiivisuus sekä yleishyödyllisyys 
- tarkoituksena on ollut tuottaa uudenlaista ymmärrystä ja osaamista ei vain han-
kekumppaneiden tarpeiksi, vaan myös valtakunnalliseen käyttöön ikääntyneitä 
työssään kohtaaville ammattilaisille.  Osaamista on jaettu aktiivisesti yli ala- ja 
ammattirajojen. Vakiintuneita työtapoja on rikottu ja uusia, asiakkaiden ja ammat-
tilaisten tarpeisiin pohjautuvia, ikääntyneiden kanssa tehtävään väkivaltatyöhön 
paremmin soveltuvia ajattelu- ja toimintatapoja on kehitetty. Hankkeen myötä 
Oulun Seudun Mäntykodin ja Oulun ensi- ja turvakodin ympärille kehittynyt uuden 
osaamisen keskittymä on syntynyt suunnitelmallisen, mutta alati reflektoivan ja 
uudelleenorientoituvan juurruttamisprosessin tuloksena.
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Tässä luvussa kerromme tekijöistä, jotka ovat olleet edellytyksenä uuden vanhus- ja 
väkivaltatyötä yhdistävän osaamisen kehittymiselle ja juurtumiselle Juuri-hankkeessa. 
Juurruttamisprosessi alueellisen osaamiskeskittymän kehittämiseksi Oulussa kuva-
taan aluksi teoreettisesta näkökulmasta integroidun hoidon viitekehyksessä. Tämän 
jälkeen prosessia avataan lisää yksittäisen työntekijän, työyhteisön/organisaation ja 
yhteistyöverkoston näkökulmista. Lopuksi kuvailemme vielä lyhyesti juurruttamispro-
sessista nousseita, hankkeen kuluessa toimiviksi osoittautuneita työmenetelmiä ja 
-muotoja. Juuren toimintamuodot eivät välttämättä sellaisenaan toimi kaikkialla, mutta 
niitä voi soveltaa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen 
työn kehittämiseen erilaisissa konteksteissa.

JUURRUTTAMINEN: 
TOIMINTAMALLI, MENETELMÄT JA YLLÄPITO

Juurruttamisella on Juuri-hankkeessa tarkoitettu työmenetelmien samanaikaista 
tuottamista ja käyttöönottamista. Tämä on ollut osallistava ja jaettu oppimisprosessi. 
Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ehkäisyyn liittyvien hyvien käytäntöjen 
kehittäminen ja juurruttaminen on perustunut aitojen asiakastapausten parissa työs-
kentelyyn yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kahden eri asiantuntijuuden yh-
distämisessä syntyneet vaikeudet ja vahvuudet on tunnistettu kokemusten, oppien ja 
työtapojen yhteisen jakamisen kautta. Tilanteiden yhdessä pohdiskelu ja sanoittaminen 
sekä näkökulmien jakaminen eri alojen ammattilaisten kesken on osoittautunut Juuren 
kehittämistyön ytimeksi. 

Juurruttaminen: 
työmenetelmien saman-
aikainen tuottaminen ja 

käyttöönottaminen osallis-
tavana ja jaettuna 
oppimisprosessina
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Oheinen kuvio kuvaa juurruttamisprosessia, jonka tuloksena on syntynyt alueellisen 
osaamisen keskittymä Ouluun. Teoreettisesta näkökulmasta juurruttamisprosessi 
koostuu toiminnan sisällöstä ja juurrutetuista hyvistä käytännöistä (Toimintamalli - mitä 
on juurrutettu), toteutuksen menetelmistä (Toteutus - miten on juurrutettu) sekä kei-
noista, joiden avulla muutoksesta on tehty kestävää (Ylläpito - kuinka juurtuminen on 
mahdollistettu). Kaikki kolme osiota koostuvat neljästä juurruttamisprosessin mahdol-
listajasta, jotka yksin ja yhdessä ovat vaikuttaneet kokonaisprosessiin.

Kuvio 3: Juurruttamisprosessi Juuri-hankkeessa
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TOIMINTAMALLI – MITÄ ON JUURRUTETTU?

IHMISLÄHTÖISYYS JA OSALLISUUS

Ikääntyneet ihmiset ovat olleet Juuri-hankkeen toiminnan keskiössä. Heidän tarpeensa 
ovat ohjanneet vahvasti hankkeen sisältöjen suunnittelua. Ikääntyneet ovat osallistu-
neet hankkeen toimintoihin esimerkiksi vertaiskehittäjinä. Ikääntyneiden asiakkaiden 
omat toiveet ovat ohjanneet hoitopolkua aina kun mahdollista, ja heitä on tuettu viestin-
sä esiin tuomisessa. Asiakkaat on nähty paitsi yksilöinä myös osana perheitään ja mui-
ta tärkeitä lähiyhteisöjään. Juuri-hankkeessa on siten osallistettu myös omaishoitajia ja 
muita perheenjäseniä tarjoamalla apua, tukea ja palveluohjausta yhdessä verkoston 
kanssa. Asiakkaan turvallisuus on ollut tärkein asia juuri hänelle sopivan avun ja tuen 
räätälöinnissä.

MONIAMMATILLINEN, SEKTORIT YLITTÄVÄ OSAAMISRESURSSI

Juuri-hankkeen toiminta pohjautuu moniammatilliseen, sektorit ylittävään verkostotyö-
hön. Ajatuksena on, ettei yhdelläkään ammattilaisella tai toimijalla yksin ole ainoaa 
oikeaa tietoa ja osaamista, vaan tieto ja osaaminen ovat syntyneet ja kehittyvät 
edelleen verkoston yhteistyönä ja tuloksena paikallisiin tarpeisiin ja voimavaroihin 
perustuen. Konkreettisesti tämä on tullut hankkeessa esiin alueellisen ohjausryhmän 
työskentelyssä sekä Oulun Seudun Mäntykodin ja Oulun ensi- ja turvakodin yhteisessä 
ja verkoston tukemassa asiakastyössä. 

PALVELUOHJAUS JA KOORDINOITU HOITOPOLKU

Juuri-hankkeen asiakastyö on pohjautunut palveluohjaukseen ja koordinoituun 
hoitopolkuun, jossa asiakas turvallisesti ohjataan muiden verkoston toimijoiden 
palveluiden piiriin niin, että Juuri-hankevastaavilla on säilynyt kokonaisnäkemys 
asiakkaan hoidonkulkuun. Hoitopolun suunnittelua on suunnannut asiakkaan tur-
vallisuuden lisäksi hänen omat toiveensa ja tarpeensa. Hankevastaavat ovat polun 
varrella toimineet “tulkkeina” muihin ammattilaisiin päin sanoittaen asiakkaan ko-
kemusta ja näkemystä tilanteissa, joissa asiakkaan omat sanat ja voimavarat eivät 
ole riittäneet.
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VANKKA OSAAMINEN JA UUDEN OPPIMINEN

Uuden osaamisen luominen on syntynyt yhdistämällä Mäntykodin ja Oulun ensi- ja tur-
vakodin vankkaa vanhus- ja väkivaltatyön osaamista. Kyseiset asiantuntijuuden ja osaa-
misen alat ovat kohdanneet hankevastaavien parityöskentelyssä, talojen yhteisessä 
asiakastyöskentelyssä, henkilökunnat yhteen tuovissa työryhmissä ja valmennuksissa 
sekä talojen yhteisissä tilaisuuksissa, jotka ovat tuoneet yhteen myös eri asiakasryhmät. 
Osaaminen tarjosi tukevan pohjan osaamisen jakamiselle, yhteiselle reflektiolle ja uuden 
osaamisen kehittymiselle. Hankkeen kokemus on, että uudenlaisten, vanhus- ja väkival-
tatyötä yhdistävien toimintakäytäntöjen kehittyminen ja juurtuminen vaativat arkipäivän 
kohtaamisia toisen ammattiryhmän kanssa valmennusten ja työryhmäosallistumisten 
lisäksi. Jaetut asiakkuudet ovat synnyttäneet näitä arkipäivän kohtaamisia.
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TOTEUTUS – MITEN JA MILLAISIN MENETELMIN 
ON JUURRUTETTU?

JATKUVA TARPEIDEN KARTOITUS

Kohderyhmien eli ikääntyneiden ja ammattilaisten tarpeita on kartoitettu läpi hank-
keen mm. haastatteluin ja kyselyin sekä kohtaamalla ihmisiä erilaisissa tilaisuuksis-
sa, koulutuksissa ja messuilla. Myös hankkeen ja hankkeen työntekijöiden tarpeita 
on kartoitettu kehittämistapaamisten ja työnohjauksen keinoin. Tarvekartoitus on 
tarjonnut vastauksia seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat ne ongelmakohdat 
ikääntyneen asiakkaan hoitopolulla, johon kaivataan tukea tai ratkaisuja? Havaintoja 
ja kirjauksia on tehty olemassa olevien käytäntöjen pohjalta nousevista tarpeista, 
kokemuksista, ajatuksista ja reaktioista.

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Tarvekartoituksen pohjalta hankkeen resursseja on suunnattu uusien toimintojen 
luomiseen ja olemassa olevien toimintojen kehittämiseen. Strateginen suunnittelu on 
paneutunut siihen mitä resursseja tarvitaan ja miten ne kohdennetaan, minkälaisia 
tuloksia odotetaan ja millä aikataululla ja miten kehittymistä seurataan. Suunnittelun 
välineinä ovat toimineet muun muassa kehittämistapaamiset ja työnohjaus sekä erilai-
set projektinhallinnan menetelmät.

MONITOROINTI JA ARVIOINTI

Strategista suunnittelua ja tarvekartoitusta on tukenut jatkuva monitorointi ja arvioin-
ti. Monitoroinnin ja arvioinnin välineinä ovat olleet esimerkiksi Juuri-seuranta, han-
kepäiväkirjat, asiakaskirjaukset, valmennusten arviointikyselyt ja arviointifoorumit. 
Hankepäiväkirja kehitettiin tukemaan hankevastaavien omaa arjen reflektointia, ja se 
kannusti pohtimaan niin onnistumisia kuin haasteitakin uuden osaamisen kehittymi-
sessä, niin henkilökohtaisesti ammattilaisen näkökulmasta kuin myös työyhteisöjen 
ja verkoston näkökulmista.
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YLLÄPITO – KUINKA MUUTOKSESTA JA UUDEN OSAAMISEN 
KEHITTYMISESTÄ ON PYRITTY TEKEMÄÄN KESTÄVÄÄ? 

TYÖKULTTUURIEN JA ARVOJEN TUKI JA YHTEENSOVITTAMINEN

Sekä muutoksen aikaansaamiselle että sen ylläpitämiselle on ollut merkittävää, että 
hankevastaavat olivat entuudestaan työyhteisöjensä jäseniä ja tunsivat omakohtaisesti 
työkulttuurit ja arvopohjat taloissa. Työyhteisön jäseninä heihin luotettiin ja heidän 
näkemyksiään arvostettiin. Henkilökohtaiset kontaktit talojen sisällä tukivat muutosvas-
tarinnan purkamista ja lievensivät muutokseen liittyviä pelkoja. Yhteisiä, talojen välisiä 
käytäntöjä kehitettäessä kohtaamiset työyhteisöjen välillä olivat ensisijaisen tärkeitä, 
sillä ne toivat esiin työkulttuureihin liittyviä haasteita. 

KOHTAAMISET 

Henkilökohtaiset kontaktit ovat olleet avainasemassa ohjausryhmän jäsenien sitouttami-
sessa hanketyöhön. Ohjausryhmä rakenteena on sallinut uusien kontaktien syntymisen 
jäsenten välille, mahdollistaen kokemusten, tiedon ja osaamisen vaihdon. Henkilökoh-
taiset kontaktit voivat toimia merkittävinä puskureina muutoksen säilymisen kannalta, 
sillä ne säilyvät, vaikka työpaikat vaihtuisivat. Näin tietotaito ei katoa, vaan vaihtaa ver-
kostossa vain paikkaa. Yksittäiset ihmiset, jotka on saatu sitoutettua Juuri-hankkeeseen, 
voivat toimia vanhus- ja väkivaltatyön yhdistämisen ja kehittämisen muutosagentteina 
tulevissa työyhteisöissään.

TUKEA ANTAVA JA SALLIVA JOHTAJUUS 

Hankkeen yhteistyöorganisaatioiden johtajat ja esimiehet ovat olleet merkittävässä 
asemassa mahdollistamassa uuden osaamisen kehittymistä. Johtajat voivat omalla esi-
merkillään ja antamallaan tuellaan sallia tai estää muutosta työyhteisöissä sekä yksittäi-
sissä työntekijöissä. Juuri-hankkeessa johtajat ja esimiehet ovat antaneet työntekijöille 
mahdollisuuksia ottaa osaa hankkeen toimintoihin. Johto on myös tuonut näkyvyyttä 
hankkeelle ja luonut aktiivisesti toiminnalle suuntaviivoja johtoryhmätyöskentelyn kaut-
ta. Näillä seikoilla on ollut merkittävä rooli juurruttamisprosessin onnistumisessa. Kun 
hankerahoitus päättyy, johtajien sitoutuneisuus hankkeen aihealueeseen ja toimintoihin 
mitataan. Johtajuus onkin erityisen merkittävä mahdollistaja paitsi toimintamallin kehitty-
misen, myös uuden osaamisen säilymisen ja jatkokehittymisen kannalta.
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RAKENTEET JA TOIMINTALINJAUKSET

Juuri-hanketta ei rakennettu tyhjästä, vaan toiminnan kehittäminen aloitettiin hiljalleen 
olemassa olevien rakenteiden ja toimintalinjausten pohjalle. Vankat olemassa olevat 
rakenteet loivat ihanteellisen alustan kehittämistyölle. Hankevastaavat toivat Juu-
ri-hanketta ja sen sisältöjä työntekijöiden työryhmiin, kokouksiin ja palavereihin. Myös 
uusia työryhmiä perustettiin - erimerkiksi avainhenkilötoiminta (tarkemmin ks. s. 78) on 
ollut merkittävä toimintamuoto uuden osaamisen säilymisen kannalta.

JUURRUTTAMISEN TASOT

YKSITTÄISEN TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMA JUURRUTTAMISPROSESSIIN: 
HANKKEEN JA TALOJEN TYÖNTEKIJÄT

Juuri-hankkeen henkilöstö on jakaantunut kahdelle paikkakunnalle: Helsinkiin, josta 
käsin hanketta on hallinnoitu ja koordinoitu, sekä Ouluun, jossa käytännön työmene-
telmiä on kehitetty, kokeiltu ja juurrutettu. Hankkeessa on siten kahden ammatillisen 
kulttuuriin yhdistämisen lisäksi työskennelty päivittäin kahden paikalliskulttuurin koh-
taamisen asettamien haasteiden parissa.

Hankkeen päällikön ja koordinaattorin tehtävä on ollut ohjata hanketta päämäärätietoi-
sesti, mutta antaa kehittämistyön prosessin ja muotojen nousta alueellisesta työstä kä-
sin. Selkeiden työnkuvien ja toimintavastuiden määrittely ja paikalliskulttuurien erojen 
tunnistaminen, erilaisten toiminta- ja työkäytäntöjen erilaisuuden hyväksyminen sekä 
luottamus hanketiimin kesken ovat toimineet avaimena hankkeen edistymiselle.

Hankkeen hallinnoijaorganisaatiossa Suvannossa on lähes 30 vuoden vankasta 
asiantuntijakokemuksesta huolimatta luovuttu ajatuksesta, että ”oikea” vanhusten 
kaltoinkohteluun liittyvä tieto löytyisi ainoastaan omasta organisaatiosta ja verkostos-
ta - uusia oivalluksia ja ahaa-elämyksiä on koettu niin Oulussa kuin Helsingissäkin. 
Maantieteellisen etäisyyden asettamiin kommunikaatiohaasteisiin on vastattu viikoit-
taisilla Skype-videoneuvotteluilla, työntekijöiden yhteisellä hanketyön työnohjauksella 
sekä lähes kuukausittaisilla kehittämistapaamisilla. Tämä on mahdollistanut tiheän 
kokemusten reflektoinnin, dokumentoinnin, arvioinnin sekä hankkeen suuntaamisen 
näiden pohjalta.
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Jotta juurtuminen lähtisi työyhteisöistä sisältä käsin, ei ulkoa tai ylhäältä päin, han-
kevastaavat rekrytoitiin Oulun yhteistyöorganisaatioiden Oulun Seudun Mäntykoti ry:n 
ja Oulun ensi- ja turvakoti ry:n omasta henkilöstöstä. Oman organisaationsa työnte-
kijöinä hankevastaavilla oli jo aloittaessaan palveluverkoston tuntemus ja taidot sen 
koordinoimiseen. Taitoa löytää ja sitouttaa uusia yhteistyökumppanitahoja on tarvittu 
niin käytännön asiakastyössä kuin alueellisen ohjausryhmän kokoamisessakin. Yhdis-
tysten alueellinen tunnettuus on helpottanut hankkeen tunnetuksi tekemistä ja matalan 
kynnyksen luomista yhteydenotoille.

Hankevastaaville haasteen paikkoja hankkeen alussa olivat muun muassa toisen alan 
ammattilaisen reviirille asettuminen sekä tasapainon löytäminen kehittämishankkeissa 
olennaisen dokumentoinnin ja käytännön asiakastyön välillä. Useamman organisaation 
yhteistyö vaati halukkuutta muuttaa omia ajattelu- ja toimintamalleja, jotta yhteistyön 
edistämiseen parhaiten soveltuvat käytännöt löytyivät. Hankkeen työntekijöiden oppi-
misprosessina oli ymmärtää, kuinka monin eri tavoin saman asian voi tehdä haluttuun 
lopputulokseen pääsemiseksi. Taustaorganisaatioiden vahva ammattitaito ja tukevat 
rakenteet auttoivat haasteiden ylittämisessä.

Siinä missä hankkeen alussa hankevastaavat ottivat päävastuun ikääntyneiden 
asiakkaiden kanssa työskentelyssä organisaatioissaan, hankkeen edetessä han-
kevastaavilta on vaadittu etenevissä määrin uskallusta ja luottamusta tehdä itsensä 
tarpeettomaksi. Vähitellen hankevastaavat siirtyivät vetovastuusta toimimaan taustalla 
tarvittaessa konsultoiden ja antaen hankeorganisaatioiden työntekijöiden ottaa vas-
tuuta. Hoivakodissa kaltoinkohtelun tunnistaminen asiakkaan lähisuhteissa ja siihen 
liittyvä selvittämistyö on kehittynyt osaksi hoitajien vastuualueita. Turvakodilla vanhuk-
sista on tullut osa yhteisön asiakkaita, joiden tarpeisiin osataan vastata ja hakea apua 
entistä paremmin. Hankevastaavien tuntosarvia on tarvittu havaitsemaan työyhteisön 
muutokseen ja uusiin toimintakäytäntöihin sopeutumiseen tarvitsema aika. Rauhallinen 
siirtymä on mahdollistanut hankevastaavien roolin muuttumisen käytännön tekijästä 
työntekijöiden mentoroijaksi ja rinnalla kulkijaksi suhteessa organisaatioiden ikäänty-
neisiin asiakkaisiin. Hankevastaavien fyysinen läsnäolo organisaatioissa on tarjonnut 
tukea ja keskusteluapua hankalien asiakastilanteiden selvittämiseen ja jälkipuintiin.

Juurruttamisprosessin kuvaamiseen on vaadittu hankevastaavien taitoa sanoittaa ja 
tulkata arkipäivän työtä, haasteellisia tilanteita ja oppimisen oivalluksia hankepäällikön 
ja -koordinaattorin suuntaan. Työn monipuolinen sisältö on vaatinut ajankäytön prio-
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Työparityöskentely

 Asiakastyössä työparina toimiminen avasi han-
kevastaaville näkökulman siitä, miten eri tavoin vanhus- ja 
väkivaltatyön ammattilaiset tekevät asiakastyötä esimerkiksi 
kotikäyntien suhteen. Vanhustyössä on totuttu menemään asi-
akkaan luokse kun kotikäynneistä on sovittu, ja turvallisuus-
tekijät on huomioitu vasta niiden esiin noustessa. Haasteisiin 
on harvoin ennalta varauduttu turvallisuussuunnittelulla tai 
verkostotyöllä. Turvakodeissa ja väkivaltatyössä puolestaan 
kotikäyntejä tehdään turvallisuusnäkökulma edellä, mutta 
vanhusten kanssa tehtävässä työssä ja siihen liittyvissä ongel-
matilanteissa näkemys on perinteisesti ollut kapeampi. 
 Työparina toimiminen konkreettisena työn tekemi-
sen tapana avasi siis laajan näkökulman kahden eri osaa-
misen yhteensovittamisen haasteista. Kotikäynnit herättivät 
myös turvallisuussuunnittelun tarpeisiin julkisten palveluiden 
piirissä. Tunnistettuja haasteita olivat muun muassa työnteki-
jän lähettäminen yksin vaarallisille kotikäynneille, asiakkaan 
jättäminen vailla tukea lomien ajaksi sekä vastuuhenkilön 
puute asiakastilanteissa. 
 Työparityöskentely, valmennukset järjestöjen, 
seurakunnan ja kaupungin työntekijöille sekä erilaisten 
vanhusten kanssa työskentelevien toimijoiden osallisuus oh-
jausryhmässä ovat luoneet hedelmällisen yhteistyöalustan yli 
sektorirajojen. Erillisten asiakastietojärjestelmien asettamat 
haasteet tiedonkululle helpottuivat, kun ymmärrys toisen 
ammattiryhmän työkäytännöistä ja työn tekemisen lähtökoh-
dista kasvoi. Juuri-hankkeen jaetun asiakastietojärjestelmän 
käyttöönotto Mäntykodin ja Oulun ensi-ja turvakodin kesken 
vuonna 2014 helpotti yhteistyötä merkittävästi.
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risointia. Uusien työkäytäntöjen juurtumiseen on vaadittu vastaavasti Oulun Seudun 
Mäntykodin ja Oulun ensi- ja turvakodin työntekijöiltä avoimuutta, halua oppia uutta 
sekä kyseenalaistaa ja muuttaa arjen käytäntöjä sitoutumalla osallistumaan hankkeen 
työpajoihin, valmennuksiin ja työryhmiin. Vapaaehtoisuus ja työntekijöiden oma mielen-
kiinto on ohjannut avainhenkilöiden työryhmätyöskentelyä. 

Hankkeesta kerrytettyjen kokemusten mukaan vastustusta uusien toimintamallien käyt-
töön ottamisesta ilmenee silloin, kun ammattilaisilla on epävarmuutta omasta riittävästä 
osaamisestaan ja/tai pelkoja siitä, että joutuu kantamaan yksin vastuun. Myös syyllistä-
vä lähestymistapa on omiaan pysäyttämään muutoksen. Henkilökohtainen motivaatio 
muutokseen voi työntekijällä löytyä monesta lähteestä, kuten oman ammattitaidon 
kehittämisestä, asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta, eettisistä lähtökohdista tai joh-
don kannustuksesta. Vastustus kuvastaa tarvetta muuttaa työkulttuureja sallivammiksi 
myöntää omat osaamisen puutteet ja tuoda esiin ammatillisen kehittymisen tarpeet.

TYÖYHTEISÖN JA ORGANISAATION TASO JUURRUTTAMISPROSESSISSA

Muutoksen hitaus uuden osaamisen juurtumisessa ja konkreettisten toimintamenetelmi-
en ja työkalujen kehittymisessä on vaatinut kaikilta hankkeen toimijoilta kärsivällisyyttä ja 
kehittymiseen vaadittavan oman työpanoksen ymmärtämistä siitä huolimatta, että sekä 
asiakkaat että muut ammattilaiset odottavat usein pikaratkaisuja. Hankkeen avainhenki-
lötoiminta vastasi koettuun tarpeeseen luoda matalaa kynnystä toisen alan ammattilaisen 
konsultoimiseen hankalissa asiakastilanteissa (avainhenkilötoiminnasta tarkemmin s. 78).

Hankkeen kuluessa oman haasteensa työntekijöiden motivoimiseen ja sitouttamiseen 
toivat rakenteiden muutokset (YT-neuvottelut, palvelujen uudelleenmuotoutuminen) 
sekä työntekijävaihdokset hanketiimissä, talojen työntekijöissä, yhteistyöorganisaati-
oiden johdossa ja ohjaus- ja johtoryhmissä. Muutokset näyttäytyivät haasteina, mutta 
myös voimavaroina, joiden kautta hankkeeseen saatiin uutta osaamista, tietoa, verkos-
toja ja näkökulmaa. Kuten edellisessä luvussa kuvattiin (ks. Kuvio 2), henkilökohtaiset 
kontaktit tukivat osaamisen säilymistä ja kehittymistä muutoksen hetkillä.

Ihmisten lisäksi myös rakenteiden on täytynyt mukautua ikääntyneiden asiakkaiden erityis-
tarpeille. Hankkeessa tämä on tarkoittanut esimerkiksi turvakodilla soveltuvien tilojen ja ajan 
varaamista vanhusasiakkaiden kohtaamiseen. Hoivakodilla on korjattu kulunvalvonnan puut-
teita sekä vahvistettu työntekijöiden turvallisuutta muun muassa turvanappien käyttöönotolla. 
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Ikääntynyt väkivaltatyössä, väkivalta vanhustyössä

Väkivaltatyössä uudenlaiseen osaamiseen liittyy ymmärrys 
vanhuksista erityisryhmänä, mutta turvakodin ja väkivaltatyön 
asiakkaina siinä missä muutkin ikäryhmät. Hankkeessa tehty 
yksilötyö ja turvakotiin hakeutuneet iäkkäät ovat vaatineet 
väkivaltatyöntekijöissä muun muassa omien ennakkoluulojen 
ja pelkojen kohtaamista sekä hyväksyntää sille, että ikääntynyt 
tarvitsee usein enemmän kiireisen työntekijän aikaa ja huomiota 
kuin tyypillinen työikäinen asiakas. Lisäksi tietoisuus ikäpolven 
kokemuksista ja kulttuurista on tuonut väkivaltatyöhön 
uudenlaisia merkityksiä, jotka mahdollistavat juurtumisprosessin 
loppupuolella ikääntyneen asiakkaan kohtaamisen turvakodissa 
hänen tarvitsemallaan tavalla. Väkivaltatyöhön saatu ymmärrys 
iäkkäiden tyypillisimmistä terveydentilan muutoksista ja niissä 
tukemisessa on helpottanut merkittävästi iäkkään ihmisen 
kohtaamista ja palveluohjausta. Hankeyhteistyön kautta 
tarvepohjainen auttaminen ja uuden osaamisen juurtuminen 
turvakodin arkeen mahdollistui luontevasti. 

Ikääntyneen asiakkaan kohtaaminen ja yhteistyö on avannut 
perinteisesti tehdyn väkivaltatyön verkoston rinnalle 
kokonaan uudenlaisen ja laajemman yhteistyöverkoston. 
Vanhussosiaalityö ja muut vanhusten kanssa toimivat tahot 
ovat lisänneet ymmärrystä ikääntyneiden kanssa tehtävän 
väkivaltatyön moninaisen tukemisen mahdollisuuksista. 

Vanhustyössä uuden osaamisen juurtuminen näkyy esimerkiksi 
asiakkaan kaltoinkohtelun ja läheisessä suhteessa tapahtuvan 
väkivallan aiempaa luontevampana nimeämisenä. Tämän 
seurauksena väkivalta ja kaltoinkohtelu havaitaan herkemmin 
ja asian hoitamiseen tartutaan. Hoivakodilla on muun muassa 
oivallettu, että potilaan sairautta voi ymmärtää samanaikaisesti, 
kun kunnioittaa omia rajojaan ja oikeuksiaan ammattilaisena. 
Lisäksi ovat kasvaneet tietoisuus pitkäaikaisen trauman 
vaikutuksista sekä ymmärrys ja taito hyödyntää verkostoa 
ongelmatilanteissa.
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VERKOSTON TASO

Juuri-hankkeen johtoryhmä on toiminut järjestökentän valtakunnallisella tasolla. Ryh-
mä on tehnyt rajauksia, aikatauluja ja resursseja koskevia päätöksiä sekä hankkeen 
laatuseurantaa. Johtoryhmään ovat kuuluneet valtakunnalliset vanhus- ja väkivaltatyön 
päätoimijat: Ensi- ja turvakotien liitto, Muistiliitto, Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto, Valvira 
sekä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.

Oulun alueellisen ohjausryhmän tehtävä Juuri -hankkeessa on puolestaan ollut tukea ja 
ohjata hankkeen kulkua tavoitteiden suuntaisesti, toimia viestinviejänä omiin taustayhtei-
söihin, seurata hankkeen alueellisen toiminnan etenemistä sekä jakaa omaa osaamista, 
kokemusta ja tietoa verkoston hyödyksi. Ohjausryhmä koostui paikallisista vanhustyön ja 
väkivaltatyön osaajista tarkoituksena koota saman pöydän äärelle työntekijöitä ja organi-
saatioita, jotka työskentelevät alueella ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin eteen.  

Valtakunnallisessa johtoryhmässä jäsenen asema edustamassaan organisaatiossa on 
ollut olennaista, sillä johtoryhmän jäsenten tehtävänä on ollut luoda hankkeelle toiminta-
mahdollisuuksia ja näkyvyyden paikkoja valtakunnallisella tasolla.  

Hankkeessa on kuitenkin huomattu, että voidakseen vaikuttaa työyhteisössä, ei tarvitse 
olla johtoasemassa. Ohjausryhmän kokemuksien perusteella myös rivityöntekijä voi tehdä 
työyhteisössään hiljaista vallankumousta: olennaisempaa kuin asema ovat henkilön omat 
oivallukset asian tärkeydestä ja kyky ammatilliseen reflektioon. Alueellisen toimintamallin 
kehittäminen ikääntyneiden kaltoinkohteluun puuttumiseen on vaatinut työssään koke-
neilta eri alojen ohjausryhmän jäseniltä rohkeutta ja avoimuutta oppia uutta ja tarkastella 
aiemmin oppimaansa uusin silmin, tahtoa viedä asiaa eteenpäin omassa organisaatiossa 
ja halua luoda yhteistyösiteitä muihin organisaatioihin.

Ohjausryhmän jäsenet ovat sitoutuneet ohjausryhmätyöskentelyyn ja antaneet oman pa-
noksensa uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseen hankkeessa. Ohjausryhmätyösken-
tely on myös kehittänyt jäsenten omaa ammattitaitoa: kiertävä kokouskäytäntö ja orga-
nisaatioesittelyt kokousten yhteydessä ovat tuoneet ilmi kunkin organisaation tarjoamia 
palveluita kaltoinkohtelutapauksissa muille verkoston jäsenille. Myös asiakastyöskentely 
kuvitteellisten tapausten parissa ohjausryhmän kokouksissa on toiminut silmien avaajana 
ja selventänyt verkoston mahdollisuuksia toimia yhdessä erilaisissa kaltoinkohteluta-
pauksissa. Vuosien ohjausryhmätyöskentely on osoittanut, että työntekijöillä täytyy olla 
vankka ymmärrys väkivaltailmiöstä ja väkivallan vaikutuksista ihmiseen ennen uusien 
toimintamallien ja työmenetelmien juurtumista työyhteisöissä.
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HYVIKSI HAVAITTUJA TYÖMUOTOJA JA -TAPOJA

Seuraavat toimintamuodot ja työmenetelmät nousivat Juuri-hankkeen juurruttamispro-
sessista, ja osoittautuivat ajan kuluessa toimiviksi työmenetelmiksi ja -muodoiksi.

ASIAKASTYÖ

Asiakastyö on hankkeen alusta alkaen toiminut pohjana kahden asiantuntijuuden 
yhdistymiselle hankevastaavien ja organisaation henkilökuntien työskentelyssä. Työ-
parina suoritetun asiakastyön ja muille ammattilaisille tarjotun mentorointiavun kautta 
hankevastaavat ovat päässeet konkreettisesti näkemään eri ammattilaisten ja verkos-
ton jäsenten työskentelyä. Asiakastyön kautta on kehittynyt ymmärrys ammattilaisen 
”tulkin” ja ”sanoittajan” roolista kaltoinkohtelutapauksissa:

“Juuren asiakastyössä korostuu läsnäolon ja kuuntelun merki-
tys, ihmisessä itsessään on tarvittava tieto ja osaaminen kunhan 
se saadaan houkuteltua esiin”. [---] Asiakastyö on ollut pitkälle 
palveluohjauksen ja asiakkaan välissä oloa: ikään kuin rasva-
na että asiat etenisivät liukkaammin. Että palveluohjaukseen 
kuuluu vanhuksen ääni ja vanhus saa tarvitsemansa avun ja 
palvelut eivätkä viestit huku virkakielen jargoniin.”

Juuri-hankevastaavat

VERTAISKEHITTÄJYYS JA VERTAISKEHITTÄJÄHAASTATTELUT

Ikääntyneillä asiakkailla on ollut merkittävä rooli hankkeessa. Vertaiskehittäjiksi nimetyt 
ikääntyneet ovat kokemusasiantuntijoina sanoittaneet väkivaltailmiötä ja tuoneet ilmi 
ongelmapaikkoja avun hakemisessa, jotta hankkeessa on voitu kehittää ratkaisuja näi-
hin kohtiin. Vertaiskehittäjien kautta hankkeessa ovat nousseet avainteemoiksi esim. 
omaishoitajuus sekä muistisairaudet.

Vertaisryhmä on kehitetty aggressiivisista käytösoireista kärsivien muistisairaiden omai-
sille. Ryhmän tarve nousi esiin omaishoitajien vertaiskehittäjähaastatteluista. Taustalla 
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oli havainto siitä, kuinka monin tavoin vanhuspalveluissa vähätellään hoidettavan 
muistisairauksista johtuvan aggressiivisuuden vaikutuksia hoitajaan. Vertaisryhmä on 
toiminut alustana erilaisten ryhmätoimintojen, työtapojen ja materiaalien testaukselle ja 
kehittämiselle ryhmäläisten omista tarpeista lähtien. 

  Ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Sitä tulee 
kunnioittaa ja kuulla. Lähtökohtaisesti ihminen tietää itse mikä 
hänelle on paras ratkaisu.
  Hankkeen alussa koottiin ryhmä ikääntyneitä hen-
kilöitä, jotka kokivat omaishoitosuhteessaan kaltoinkohtelun 
uhkaa. Vähitellen ryhmästä muodostui tärkeä osa hankkeen 
toimintaa ja asiakkaan äänenä toimimista. Ikääntyneet toimivat 
kokemusasiantuntijoina. Heillä kaikilla oli läheisen sairauteen ja 
sen aiheuttaman elämäntilanteen kautta kokemusta hoitamisesta 
ja kaltoinkohtelusta tai sen uhasta, palvelujärjestelmistä sekä 
niiden toimivuudesta tilanteissa joissa apua tarvittiin nopeasti.
  Yhteisen ja vertaisen jakamisen kautta ryhmästä 
nousi näkökulmia, jotka koimme tarpeelliseksi nostaa julkiseen 
keskusteluun. Näitä olivat mm. hoidettavan tai hoitajan kaltoin-
kohtelun uhka, lähisuhteen väkivallan ilmiöt, sekä yhteiskun-
nallinen avun riittämättömyys. Ryhmän toi esille sen, kuinka 
hoivattavan väkivaltaisuus verhoutuu helposti pelkäksi käytösoi-
reeksi jolloin hoitaja jää passiiviseksi väkivallan kohteeksi. 
Näin lähisuhdeväkivallalle ei voida omaishoitosuhteessa tehdä 
mitään. Ryhmäläisistä tuli vertaisuuden lisäksi vaikuttajia, joilta 
saatua kokemustietoa on käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon 
alan valmennuksessa ja vaikuttamistyössä. Näiden ”kehittä-
jänaisten” avulla Juuri- hanke on pystynyt tuomaan julkiseen 
keskusteluun hoidettavan ja/tai hoitajan kokeman ja tekemän 
väkivallan vaikutuksia kohteidensa terveyteen ja hyvinvointiin.

  Juuri-hankevastaavat
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Työmenetelmiä ja -materiaaleja on kehitetty ja mallinnettu myös oppilaitosyhteistyössä, 
mukaan lukien puheeksi ottamisen kortit (Harju, Koivisto ja Lammi, 2016) sekä muut 
opinnäytetyöt (Serpola-Kaivo-oja 2017; Toivonen 2015)

JUURI-KAHVILA

”Omainen ja läheinen! Tule juttelemaan omasta jaksamisestasi kahvikupposen ääreen” 
kuului Juuri-kahvilan mainos Oulun Seudun Mäntykodilla, jossa vuorohoidossa ole-
vien asiakkaiden omaisia kannustettiin kertomaan kokemuksiaan ja hakemaan tukea 
Juuren hankevastaavilta. Juuri-kahvila toimi areenana vertaiskehittäjyyden kanavoimi-
seksi. Hankkeen alussa Juuren työhuoneella Mäntykodissa järjestetty kahvila jalkautui 
hankkeen kuluessa myös julkisiin tiloihin pop up -tyylisesti.

TYÖRUKKANEN JA AVAINHENKILÖT

Työrukkanen oli avainhenkilötyöskentelyä edeltänyt työmuoto, jossa esimiesasemassa 
toimivat henkilöt Oulun ensi- ja turvakodilta ja Oulun Seudun Mäntykodilta kokoontuivat 
yhteen suunnittelemaan hankkeen toimintaa ja kehittämään työmuotoja. Työrukkastoi-
minta jalostui hankkeen kuluessa avainhenkilötoiminnaksi. Molempien organisaatioi-
den henkilökuntien ja eri työtiimien edustajista koostuvan avainhenkilöiden työryhmän 
tehtävänä on alueellisen juurruttamisen keinona kehittää yhdessä toimintamalleja eri-
laisiin vanhusasiakkaiden kaltoinkohtelutilanteisiin taloissa ja talojen yhteistyönä sekä 
toimia viestinviejinä omiin organisaatioihinsa päin. Työryhmätyöskentely on koostunut 
mm. organisaatiovierailuista, työturvallisuussuunnittelusta ja toimintamallien kehittä-
misestä. Avainhenkilöitä on sitoutettu hankkeen kehittäjiksi ylimääräisin valmennuksin 
sekä osallistamalla heitä hankkeen asiakastyöhön.

JUURI-VALMENNUKSET JA -INFOT

Juuri-valmennukset ovat olleet erityisesti Oulun ensi- ja turvakodin ja Oulun Seu-
dun Mäntykodin henkilökunnalle suunnatut yhteisiä valmennuksia, joiden aiheet 
ovat nousseet työntekijöiden omista toiveista ja tarpeista. Aihealueet ovat liittyneet 
ikääntyneiden kaltoinkohtelun erityiskysymyksiin, kuten muistisairauksiin, päihteisiin 
ja traumaan. Valmennukset ovat toimineet foorumeina jaetun ymmärryksen ja kie-
len kehittymisessä talojen välillä ja kohtaamisen paikkoina ammattilaisten kesken. 
Valmennuksia on järjestetty vuosien varrella aktiivisesti myös eri oppilaitoksissa 
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terveys- ja sosiaalialan opiskelijoille ja terveys- ja järjestöalan ammattihenkilöstölle 
niin Oulussa kuin valtakunnallisesti.

Alueellisen ohjausryhmän kautta Juuri-valmennukset alkoivat levitä myös heidän omiin 
organisaatioihinsa. Valmennusta haluttiin ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta 
ja lähisuhdeväkivallasta sekä hankkeessa tuotetun Vanhustyön turvaoppaan tiimoilta. 

Juuri-valmennusten kehitys hankkeessa 
suhteessa hankevastaavien omaan rooliin kouluttajina:
”Valmennuksissa olen huomannut että sisältö on aina kiinni 
siitä mitä ihmiset itse tuottavat. Jokaisen ammattiryhmän tulisi 
itse ajatella mitä tietoa he tarvitsevat ja mistä he ovat valmiita 
puhumaan ja käsittelemään. Päädyimme tekemään koulutus-
dioista pääasiassa kuvadioja. Kuvien yhteyteen laitoimme 
ainoastaan otsikon, tai sitten asiakkaiden itsensä käyttämiä lau-
seita. Diat ovat toimineet hyvin. Sisältö ei ole sidottu tekstiin, 
vaan jokainen ryhmä tuottaa sen itse.”

Juuri-hankevastaavat

Juuri-infot ovat eronneet Juuri-valmennuksista niiden ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun 
muodon vuoksi. Kyseessä ovat olleet turva- ja hoivakodin ulkopuolella esim. verkos-
ton toimijoille kokousten yms. tapaamisten alussa pidettävät 10-15 minuuttia kestävät 
perusinfot hankkeesta ja sen toiminnasta.

MARAK-MENETELMÄ

MARAK-työryhmää on hyödynnetty Juuri-hankkeen asiakastyössä silloin kun ikään-
tynyt on ollut vakavan väkivallan uhan alla. MARAK (moniammatillinen riskinarvioin-
tikokous) on Englannista lähtöisin oleva menetelmä moniammatillinen riskin arvioin-
timenetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja 
tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Ideana on laatia moniammatillisessa työryhmässä 
väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle turvasuunnitelma ja tätä kautta pa-
rantaa turvallisuutta. Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja 
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että uhri saa tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella 
mahdollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti (Terveyden ja hyvinvoinnin-
laitos (2)). Työryhmän avulla ikääntyneelle on mahdollistunut laaja-alainen tuki. Oulun 
MARAK-työryhmään kuuluvat poliisi, perhesosiaalityö, avoterveydenhuolto, A-klinikka, 
lastensuojelu, ensi- ja turvakoti, oppilashuolto, opetusvirasto, vanhustyö, nuorisotoimi, 
päivähoito, evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyö, rikosseuraamuslaitos, 
rikosuhripäivystys, perheneuvola, mielenterveyspalvelut ja asumis- ja päivätoiminta-
palvelut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (3))

ALUEELLINEN, VALTAKUNNALLINEN JA KANSAINVÄLINEN KEHITTÄMISTYÖ

Hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet kehittämistyöhön osallistumisesta ja paitsi 
kansallisen, myös kansainvälisen tiedon keruusta hankkeen ja verkoston hyväksi 
ovat Juuressa toteutuneet muun muassa kehittämistyöryhmiin osallistumisina (esim. 
Pohjois-Pohjanmaan- ja Helsingin ja Uudenmaan kaupunkien sairaanhoitopiirit, op-
pilaitosten tutkimusten kehittämisryhmät). Kansainvälisellä tasolla Juuri-hanke on 
osallistunut tiiviisti Suvanto ry:n EU-rahoitteisten oppimiskumppanuushankkeiden to-
teuttamiseen mm. pilotoimalla hankkeissa kehitettyjä ikääntyneille, hoitohenkilöstölle, 
omaishoitajille ja vapaaehtoisille suunnattuja koulutusohjelmia. Viimeisin S.T.Age (So-
cio-drama Tackling Ageism Preventing Abuse) vei Oulun hankevastaavat kouluttau-
tumaan Irlantiin sosiodraamamenetelmistä vanhusten kaltoinkohtelun ehkäisytyössä. 
Kehittämistyöhön osallistuminen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla on 
tukenut Juuri-hankkeen tiedon ja kokemusten keruuta erilaisista työmenetelmistä, 
auttamisen tavoista ja palveluista.





Oikein vai väärin? (Vastaukset sivulla 11 esitettyihin väittämiin)

Oikein: Kaltoinkohtelu voi olla tahatonta
Hoidon ja avun laiminlyönti voi olla myös tahatonta. Tällöin ikääntyneen ihmisen hoidon 
epäonnistuminen voi johtua hoitajan tai muun hoidosta vastaavan henkilön osaamatto-
muudesta, tiedonpuutteesta, uupumuksesta tai välinpitämättömyydestä.

Oikein: Väkivaltainen käytös voi alkaa ikääntyneenä
Kaltoinkohtelu ja väkivalta läheisessä suhteessa voi alkaa vasta ikääntymisen myötä, 
ilman aiempaa kokemusta väkivallasta. 

Oikein: Lähisuhdeväkivalta on rikos 
Lähisuhdeväkivalta ei ole lähisuhteen vuorovaikutusongelma tai asia, joka pitäisi rat-
kaista perheen sisällä, vaan ennen kaikkea rikos, josta väkivallan tekijän tulee ottaa 
myös oikeudellinen vastuu. 

Väärin: Työntekijänä en voi puuttua 
ikääntyneiden ihmisten väliseen parisuhdeväkivaltaan
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista eli vanhuspalvelulaki säätää sosiaalihuoltolain tavoin mm. terveyden-
huollon ammattihenkilön tai kunnan sosiaalitoimen palveluksessa olevan ilmoittamis-
velvollisuudesta (VanhusL 25§). Ilmoituksen voi tehdä, jos iäkäs ihminen ei esimerkiksi 
selviydy asioidensa hoidosta, ei pysty tai osaa hakeutua palveluihin, häntä kohdellaan 
kaltoin tai hän vaarantaa terveytensä tai turvallisuutensa. Ammattihenkilön on tehtävä 
ilmoitus, jos hän on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tar-
peessa olevasta iäkkäästä henkilöstä. Hänen on viipymättä ja salassapitosäännösten 
estämättä ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Väärin: Kenelläkään ei ole oikeutta puuttua 
ikääntyneiden lähisuhteissa tapahtuviin asioihin
Huoli-ilmoituksen iäkkään ihmisen voinnista, toimeentulosta tai kohtelusta voi tehdä 
kuka tahansa. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus, ammattihenkilöillä ja viran-
omaisilla on siihen lain perusteella velvollisuus.

Väärin: Ikääntyneiden kohtaama lähisuhdeväkivalta 
ei ole vakavaa - kaikkihan riitelevät
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta uhkaavat usein terveyttä ja voivat aiheuttaa iäkkäälle 
henkisen ja fyysisen vammautumisen. Vakavimmillaan väkivalta voi johtaa kuolemaan.



Väärin: Ikääntyneiden ihmisten kokema 
lähisuhdeväkivalta tai sen uhka on harvinaista
Vanhuksiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta on merkittävä kansantervey-
dellinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Aihetta on tutkittu vähän. Tiedetään, että 
joka neljäs yli 60-vuotias suomalainen nainen on kokenut väkivaltaa tai kaltoin-
kohtelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Vanhuksiin kohdistuva kaltoinkohtelu 
ja väkivalta on tyypillisesti piilorikollisuutta. Piilorikos on rikos jossa uhri ei tee 
rikosilmoitusta poliisille, eikä tapahtuma tule muutenkaan viranomaisten tietoon, 
eikä siten tilastoidu. 

Väärin: Muistisairaan aggressiivinen käyttäytyminen 
ei ole väkivaltaa eikä vahingoita suhdetta omaishoitajaan
Esimerkiksi haukkuminen, panettelu ja lyöminen ovat kokijalleen aina väkivaltaa, vaik-
ka tekijä olisikin muistisairas. Väkivaltainen lähisuhde vaikuttaa aina haavoittavasti ja 
traumatisoi. Väkivallan aiheuttama taakka voi vaikuttaa hoitosuhteeseen ja muuttua 
vakavimmillaan kaltoinkohteluksi ja väkivallaksi hoivattavaa kohtaan. Omaishoitaja 
tarvitsee erityistä tukea hoitaessaan aggressiivisesti käyttäytyvää läheistään.

Väärin: Ikääntyneisiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan ja 
kaltoinkohteluun liittyy aina alkoholin käyttö tai mielenterveysongelmat
Ikääntyneisiin kohdistuvaan lähisuhdeväkivaltaan ei liittyy aina alkoholin käyttöä tai 
mielenterveysongelmia. Lähisuhdeväkivallan taustalla on kuitenkin usein tekijän hoita-
maton päihde- ja/tai mielenterveysongelma. Vuonna 2016 kaikista tilastoiduista perhe- 
ja lähisuhdeväkivaltarikoksista syylliseksi epäillyistä hieman alle puolet oli tekohetkellä 
alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena.

Väärin: Jos ikääntyneen kohtaama kaltoinkohtelu tai 
lähisuhdeväkivalta olisi vakavaa, iäkäs ilmoittaisi siitä viranomaisille
Ikääntyneen voi olla vaikea itse tunnistaa ja nimetä lähisuhteessaan olevaa väkivaltaa, 
vaikka hän pitäisi esimerkiksi tönimistä tai lyömistä väkivaltana. Pitkään jatkuneen 
väkivallan seurauksena tekojen vakavuus on voinut hämärtyä, eikä hän välttämättä 
ole tietoinen siitä, että puolison lyöminen tai seksuaalinen väkivalta ylipäätään on rikos. 
Lisäksi tekijä on usein ikääntyneelle rakas ja merkityksellinen läheinen tai tuttu henkilö, 
kuten puoliso tai aikuinen lapsi, jolloin häpeä ja pelko seurauksista vaikeuttavat viran-
omaisille ilmoittamista.
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Liite 1: Käsikirjan tekijät

KÄSIKIRJAN KIRJOITTAJAT
Maria Lappalainen, Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Juuri-hankevastaava
Henriikka Laurola, asiantuntija, hankekoordinaattori (8/2013-8/2016) 
Juuri-hanke, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Piia Tiilikallio, hankekoordinaattori, Juuri-hanke, 
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Riitta Vesala, Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Juuri-hankevastaava

KÄSIKIRJAA TÄYDENTÄNEET VERKOSTON ASIANTUNTIJAT
Pirjo Ervasti, väkivaltatyön asiantuntija, Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, 
Oulun ensi- ja turvakoti ry 
Päivi Helakallio-Ranta, vanhempi suunnittelija, 
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Pirkko Hiltunen, vanhuspsykiatri, Juuri-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Minna Kaltio, muistiluotsiohjaaja, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry
Heini Kemola, omaishoidon ohjaajaa, Oulun seudun omaishoitajat ry
Saana Kemppainen, sairaanhoitaja, vanhuspsykiatrinen osasto 75, 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tiina-Leena Kurki, OTM, ”Huoli on välittämistä”-kappale 
yhdessä Juuri-hanketiimin kanssa
Tuija Lehtola, AVEK-koordinaattori, Vuolle Setlementti ry / AVEK-toiminta
Asta Leinonen, diakoniatyöntekijä, Karjasillan seurakunta, Oulun ev.-lut.seurakunnat 
Antti Luoto, rikosylikomisario, Oulun poliisilaitos
Outi Pietiläinen, turvakodin ohjaaja, Oulun ensi- ja turvakoti ry
Elisa Toropainen, muistineuvoja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut
Sanna Äijälä, sosiaalityöntekijä, Oulun kaupunki, päihdeavopalvelut / A-klinikka

KÄSIKIRJAN TYÖSTÄMISEEN OSALLISTUNEET
Sanna Sutela, suunnittelija, Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry 
Emilia Säles, viestintäsuunnittelija, Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry
Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja, hankepäällikkö, Juuri-hanke, 
Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry

Kiitokset kaikille käsikirjaan kirjoittaneille, työstämiseen osallistuneille 
ja erityisesti tarinansa kirjaan antaneille henkilöille!
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Liite 2: Juuri-hankkeessa tuotettu Vanhustyön turvaopas
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Liite 3: Suvannon henkilökohtainen turvasuunnitelma seniorille (www.suvantory.fi)
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Liite 3: Suvannon henkilökohtainen turvasuunnitelma seniorille, jatkuu





Liite 3: Suvannon henkilökohtainen turvasuunnitelma seniorille, jatkuu
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TÄÄLLÄ ON LUPA PUHUA VÄKIVALLASTA - KÄSIKIRJA IKÄÄNTYNEISIIN 
KOHDISTUVAN KALTOINKOHTELUN JA VÄKIVALLAN VASTAISEEN TYÖHÖN

Käsikirja nostaa esille tärkeää tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta 
ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia 
osaamisen kehittämiseen. Käsikirja antaa myös äänen kaltoinkohtelua ja väkivaltaa 
kokeneille ikääntyneille naisille ja miehille - henkilöille, joita kuullaan harvoin. Käsikirja 
on suunnattu erityisesti ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille, mutta myös kaikille vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan 
vastaisesta työstä kiinnostuneille.

Juuri-hanke (2013–2017) oli Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n, Oulun 
ensi- ja turvakoti ry:n sekä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n kehittämishanke. Hanke 
yhdisti vanhustyön ja väkivallan vastaisen työn asiantuntijuudet, osaamisalat 
ja toimintakulttuurit. Hankkeen verkoston toimijat antoivat yhteistyöhön oman 
erityisosaamisensa, joka mahdollisti tabuksi koettuun väkivaltaan puuttumisen ja sen 
näkyväksi tekemisen - ikääntyneen asiakkaan eduksi.


