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TAUSTA JA TARKOITUS
Euroopan  yhteisöjen  tilastotoimisto  Eurostatin  väestönkasvua  koskevien   ennustusten 
(2011) mukaan yli 65-vuotiaiden prosenttiosuus väestöstä hankekumppanimaissa tulee 
kasvamaan. Vaikka ikääntyneiden terveydentilan oletetaan edelleen parantuvan, kaikkein 
vanhimman väestönosan nopea prosentuaalinen lisääntyminen asettaa kansallisille sosiaali- 
ja terveysjärjestelmille vakavan haasteen. Erityisen alttiita kaltoinkohtelulle ovat ikääntyneet, 
joilla on fyysisen ja henkisen toimintakyvyn rajoituksia ja jotka ovat usein riippuvaisia omaisten 
tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten avusta. Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun 
ja lähisuhdeväkivallan yleisyys vaihtelee eri Euroopan maissa 0,8 prosentista 39,4 prosenttiin. 
Viimeisen muutaman vuoden aikana aihe on saanut lisääntyvästi huomiota niin kansallisella 
kuin kansainväliselläkin tasolla. Viranomaiset, palvelujen suunnittelijat ja päättäjät, 
hoivapalvelujen tarjoajat sekä muut vanhusalan toimijat ovat ymmärtäneet, että lapsiin 
kohdistuvan kaltoinkohtelun lailla ikäihmisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun tulee puuttua ja 
varmistaa, että avun tarpeessa olevat ikääntyneet saavat tarvitsemansa turvan ja ansaitsemansa 
arvokkaan vanhuuden. Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta nähdään 
nykyään suurena sosiaalisena ongelmana Euroopan laajuisesti.

HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen taustalla on hankekumppaneiden yhteinen tarve löytää jatkuvasti uutta tietoa ja 
menetelmiä kouluttaa ja tukea kansallisia viranomaisia, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, 
omaishoitajia sekä vapaaehtoisia turvaamaan ikääntyneitä ihmisiä kaltoinkohtelulta. On myös 
tärkeää voimaannuttaa ikäihmisiä ja luoda uusia mahdollisuuksia heidän yhteiskunnalliseen 
osallisuuteensa. Hankekumppanimaissa on lisäksi tarve vahvemmalle ammattilaisten 
väliselle verkostoyhteistyölle sekä ikääntyneille suunnattujen palvelujen parantamiselle. 
Partnership for Combating of Elder Abuse – oppimiskumppanuushanke tarjoaa tilaisuuden 
edellä mainitun tietotaidon jakamiseen sekä innovatiivisen koulutusmateriaalin kehittämiseen 
hankekumppanimaiden kesken. Hankekumppanit ovat olleet ja ovat parhaillaan mukana 
erilaisissa Euroopan laajuisissa toiminnoissa ja hankkeissa. Tämä mahdollistaa ikääntyneiden 
kaltoinkohtelun vastaisten toimintakäytäntöjen jakamisen ja tietoisuuden lisäämisen ilmiöstä 
paitsi kansallisilla, myös Euroopan tasolla.

Hankkeen tavoitteita ovat:
 laajentaa    tietoa    tavoista    ehkäistä    ikääntyneisiin    kohdistuvaa    kaltoinkohtelua    ja 

lähisuhdeväkivaltaa paikallisilla, kansallisilla ja Euroopan tasoilla;
 jakaa ja kehittää innovatiivista koulutusmateriaalia sekä toimintatapoja lisätä tietoisuutta 

ilmiöstä vapaaehtoisten, omaishoitajien ja ikääntyneiden sekä heidän perheidensä keskuudessa;
 laajentaa tietoisuutta ilmiöstä kansallisilla tasoilla kansainvälisen ikääntyneisiin kohdistuvan 

kaltoinkohtelun vastaisen kampanjapäivän (World Elder Abuse Awareness Day) kautta.
Tavoitteet saavutetaan jakamalla tietoa ja kokemuksia hankekumppaneiden kesken. 
Hankkeessa läpikäydään ja     kehitetään     olemassa     olevaa     koulutusmateriaalia sekä 
pyritään löytämään hyödyllisiä toimintamalleja kuten    tukiryhmiä,    neuvontapalveluita    ja 
auttavia puhelinpalveluita. Kerrytetyistä ideoista kootaan sisältöä koulutusmateriaaleihin ja 
toimintamenetelmiin ikääntyneille suunnattujen palvelujen tarpeisiin.

ODOTETUT TULOKSET
Hankkeen tuloksena syntyy vapaaehtoisille, omaishoitajille, ikääntyneille ja heidän läheisilleen 
suunnattu aiheeseen perehdyttävä koulutusmateriaalipaketti.

HANKEKUMPPANUUS
Partnership for Combating of Elder Abuse –hankekumppanuus pohjautuu aiempaan, vuosina 
2010-2012 toteutettuun Euroopan laajuiseen Wellbeing and Dignity of Older people, WeDo
-hankkeeseen.   Hankekumppanit   Suomesta,   Italiasta   ja   Irlannista   osallistuivat   kyseiseen 
hankkeeseen. Romania on uusi jäsen oppimiskumppanuudessa.

Turvallisen vanhuuden puolesTa -  suvanTo ry (Suomi) -  on kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on 
kiinnittää yleistä huomiota vanhuksiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan

age acTion (Irlanti) - on kansalaisjärjestö ja ikääntyneiden ihmisten kansallinen äänenkannattajaorganisaatio

anziani e non solo (Italia) - on sosiaalisten innovaatioiden parissa työskentelevä kansalaisjärjestö

asociaTia habiliTas cenTru de resurse si formare profesionala (Romania) - tarjoaa aikuiskoulutusta 
sekä neuvontaa sosiaali- ja opetusalan projekteihin ja ohjelmiin liittyen


