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Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen huolenaihe. Se koskettaa sekä 
ihmisoikeuskysymystä, sukupuolten välistä tasa-arvoa että ikääntyvää väestöä. Ikääntyneiden naisten 
riskitekijät ovat kolminkertaiset, sillä he kuuluvat ryhmänä kolmeen eri vähemmistöön; he ovat ikääntyneitä, 
väkivaltaa kokeneita sekä naisia.1 Koko elämän kestänyt sukupuolten välinen epätasa-arvo kumuloituu. 
Ikääntyneiden naisten kokema väkivallan, syrjinnän ja hyväksikäytön määrä on korkea.2  

On selvää, että uusia tapoja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen tarvitaan. On 
kuitenkin yleistä, etteivät vanhemmat naisuhrit saa heille kuuluvaa apua, vaikka väkivalta tunnistettaisiinkin. 
Usein ikääntyvillä väkivallan uhreilla on useita riskitekijöitä, kuten sairauksia, taloudellisia vaikeuksia ja he ovat 
riippuvaisia avun tarjoajasta. Terveydenhuollon työntekijät ovat avainasemassa tunnistamaan ja puuttumaan 
ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. 

WHOSEFVA on Euroopan Komission Daphne-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti, joka pyrkii 
osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutetaan kuudessa osallistujamaassa: 
Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa. Hanketta koordinoi virolainen 
Women’s Support and Infromation Centre yhdessä suomalaisen ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan 
asintuntijan, Sirkka Pertun kanssa. 

WHOSEFVA-projektin päätavoite on auttaa väkivaltatyötä tekeviä järjestöjä paremmin toimimaan 
ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta parantamalla terveydenhuollon ja 
terveydenhuoltojärjestelmän kykyä vastata EU:n asettamiin tavoitteisiin. 

WHOSEFVA-oppimateriaali valmistetaan tukemaan väkivaltatyöjärjestöjen ja terveydenhuoltoalan yhteistyötä. 
Asiantuntijat kouluttavat WHOSEFVA-projektin yhteistyökumppaneita järjestämään 33 työpajaa, joihin 
osallistuu yhteensä 734 terveydenhuoltoalan työntekijää ja väkivaltatyötä tekevää järjestötyöntekijää. 
Työpajoissa pyritään tunnistamaan terveydenhuoltoalan ongelmakohtia väkivaltaa kokeneiden naisten 
auttamiseksi. Koulutuksia järjestetään myös varmistamaan, että hankkeessa syntyneet keinot ja työkalut 
osataan ottaa tehokkaasti käyttöön terveydenhuolto- ja sosiaalialan palveluissa. Koulutusmateriaali on 
projektin lopuksi saatavissa kuudella eri kielellä WHOSEFVA-projektin nettisivuilla. 

Koulutusten esteettömyyden ja Euroopan-laajuisen saatavuuden takaamiseksi WHOSEFVA-projekti 
valmistaa myös online-kurssin perustuen oppimateriaaliin ikääntyvien naisten kokemasta väkivallasta, sekä 
sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. 

WHOSEFVA-projektin yhteistyökumppaneiden yhteystiedot: 

Women’s Support and Information Centre, Estonia, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee  

University of Tartu, Estonia, Hector Pagan: hector@ut.ee  

Women’s Line Finland, Finland, Elina Nikulainen: elina.nikulainen@naistenlinja.fi 

Sirkka Perttu, Finland: slperttu@gmail.com  

Kilcooley Women’s Centre, UK, Roberta Gray: roberta@kilcooleywomenscentre.co.uk  

Union of Women’s Associations of Heraklion Prefecture, Greece, Nicholas Spetsidis, projects@kakopoiisi.gr  

Resource Centre for Women MARTA, Latvia, Dita Lāce: dita@marta.lv  

Austrian Women’s Shelter Network, Austria, Maria Rösslhumer: maria.roesslhumer@aoef.at  
Women against Violence Europe, Europe, Kelly Blank: kelly.blank@wave-network.org  

WHOSEFVA Project Website: www.whosefva-gbv.eu  

                                                           
1 Penhale, B. (2003). Older women, domestic violence, and elder abuse: a review of commonalities, differences, and shared 
approaches. Journal of Elder Abuse & Neglect,15(3-4), p. 163-183. 
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