
TIEDOTE 

EU-hanke – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support 

Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018) 

WHOSEFVA -hankkeen 3. hanketapaaminen Wienissä 

27. helmikuuta 2018 – Vuosi WHOSEFVA -hankkeen käynnistymisen ja ensimmäisen hanketapaamisen jälkeen
hankekumppanit kokoontuvat yhteen Itävallan Wienissä 1.-3. maaliskuuta 2018 esittelemään ja keskustelemaan
hankkeen tähänastisista tuloksista. Kyseinen kaksivuotinen, Euroopan komission Daphne -ohjelmasta rahoitettava
hanke pyrkii lisäämään perheväkivallan parissa työskentelevien organisaatioiden kykyä toimia väkivaltaa
kohdanneiden ikääntyneiden naisten äänenä ja nostaa terveydenhuollon mielenkiintoa heidän tarpeitaan ja
kokemuksiaan kohtaan, EU:n linjausten mukaisesti. WHOSEFVA –hankkeen toimintoja toteutetaan parhaillaan
kuudessa hankekumppanimaassa: Suomessa, Itävallassa, Virossa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa.
Ikääntyneisiin, erityisesti ikääntyneisiin naisiin, kohdistuva väkivalta on laajalle levinnyt ongelma Euroopassa, jota
ilmenee kaikissa kulttuureissa ja sosiaaliluokissa. Uhrit kohtaavat monenlaista väkivaltaa niin perhepiirissä kuin
rakenteellisellakin tasolla, vaikka aiheesta ei juuri puhuta. ”WHOSEFVA -hanke pyrkii osaltaan rikkomaan
ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan tabuluonnetta”, toteaa Itävallan hankekumppanijärjestön edustaja Maria
Rösslhumer.

Hankekumppanimaissa on tähän mennessä järjestetty yhteensä 14 koulutustapahtumaa. Hankkeen sanoma ja 
informaatio on tavoittanut 280 sairaanhoitajaa, lääkäriä, sosiaalityöntekijää sekä muita sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia sekä asiantuntijoita organisaatioista, jotka auttavat väkivaltaa kohdanneita naisia. Koulutustapahtumat 
ovat pyrkineet vastavuoroiseen ammattilaisten väliseen tiedon- ja kokemustenvaihtoon sekä vahvistaneet 
kaikenlaisen väkivallan vastaista asennetta osallistujissa. Moniammatillinen lähestymistapa on ollut merkittävä, sillä 
ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toiminta vaatii eri toimijoiden läheistä yhteistyötä. Ammattilaisten 
tavoittamisen lisäksi WHOSEFVA on saanut mahdollisuuden kohdata 67 ikääntynyttä naista ja miestä 
väkivaltakokemuksia kartoittavissa fokusryhmissä. Sekä ammattilaisten työpajat että ikääntyneiden fokusryhmät ovat 
olleet avainasemassa auttamassa hankekumppaneita luomaan konkreettisia toimintaehdotuksia ikääntyneisiin naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sekä kansallisilla että Euroopan tasoilla.  

Keskeinen ja Euroopan tasolla jaettu WHOSEFVAn toimintaehdotus koskee lakiin kirjattua vaatimusta järjestää 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille koulutusta sukupuoliperustaisesta väkivallasta ja väkivallan teorioista, kuten 
Istanbulin sopimuksessa (artikla 15.1) on suositeltu: ”Osapuolet järjestävät tai tehostavat asianmukaista koulutusta, 
jota annetaan kaikenlaisten tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien väkivallantekojen uhrien tai tekijöiden 
parissa toimiville asianomaisille ammattihenkilöille ja joka liittyy tällaisen väkivallan ehkäisemiseen ja tunnistamiseen, 
naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, uhrien tarpeisiin ja oikeuksiin sekä uudelleen uhriutumisen ehkäisemiseen”. 
Yksi WHOSEFVA -hankkeen päätuotoksista on hiljattain julkaistu koulutuskäsikirja, jonka tavoitteena on tarjota 
kokonaisvaltainen koulutusohjelma ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun sekä ikääntyneisiin naisiin 
kohdistuvaan väkivaltaan liittyen, erityishuomiona ikääntyneiden naisten erityistarpeet. Koulutusohjelma tulee 
saataville WHOSEFVA -hankkeen nettisivulle kesään 2018 mennessä, ja se käännetään hankekumppanimaiden kielille 
(englannin, viron, saksan, kreikan, suomen ja latvian kielet). Koko hankkeen toiminta-ajan (2017-2018), hanke pyrkii 
kehittämään erilaisiin konteksteihin soveltuvia toimintalinjauksia ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan 
tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.  

WHOSEFVA -hankkeen pääyhteyshenkilöt hankekumppanimaissa : 
Women’s Support and Information Centre, Viro, Pille Tsopp-Pagan: pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee  
Tarton yliopisto, Viro, Hector Pagan: hector@ut.ee  
Sirkka Perttu, Suomi: slperttu@gmail.com  
Kilcooley Women’s Centre, Iso-Britannia, Roberta Gray: roberta@kilcooleywomenscentre.co.uk  
Union of Women’s Associations of Heraklion Prefecture, Kreikka, Nicholas Spetsidis, projects@kakopoiisi.gr 
MARTA Centre, Latvia, Dita Lāce: dita@marta.lv  
Austrian Women’s Shelter Network, Itävalta, Maria Rösslhumer: maria.roesslhumer@aoef.at  
Women against Violence Europe, Eurooppa, Kelly Blank: kelly.blank@wave-network.org  
WHOSEFVA -hankkeen nettisivu: www.whosefva-gbv.eu  

“Rahoitettu Euroopan Unionin Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelmasta. Rahoitussopimus 
JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9320”  

The WHOSEFVA project has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020) of the European Union. The contents of WHOSEFVA project are the sole responsibility of Women’s Support and 
Information Center NPO and project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.
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