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IKÄÄNTYNEISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN
SEULONNAN KIRJALLISUUSKATSAUS
JULKAISTU JOULUKUUSSA 2021
SAVE – hankkeessa Minhon yliopisto Portugalissa teki systemaattisen
tiedonkeruututkimuksen ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan seulonnan
nykytilanteesta. Julkaisu on nyt saatavilla englanniksi.
Kirjallisuuskatsaus esittelee erilaisia seulontavälineitä ja niiden käyttöä.
Seulontavälineiden käyttäminen tukee ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa
ja laiminlyöntiä ja ne toimivat myös pohjana ikääntyneen tilanteen tarkemmalle
arvioinnille. Käytössä on ominaisuuksiltaan erilaisia seulontavälineitä, joiden käytön
hyvistä ja huonoista puolista on esitetty erilaisia perusteluja. Sekä ammattilaiset että
ikääntyneet itse saattavat kokea erilaisia esteitä seulonnassa.
Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 37 seulontavälinettä, joista vain kahdeksaa oli
testattu tutkimuksissa. Kirjallisuuskatsauksessa valikoitui joitakin vakiintuneita
arviointivälineitä (HS-EAST, VASS ja EASI©), jotka ovat käytettävissä käytännön
ympäristössä. SAVE - hankkeen tavoitteena on nyt kouluttaa useiden alojen ammattilaisia käyttämään ja tulkitsemaan näitä työkaluja.
KIRJALLISUUSKATSAUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSINÄ TUTKIJAT ESITTÄVÄT,
ETTÄ IKÄÄNTYNEISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN SEULONTAA
KÄSITTELEVÄ TUTKIMUSKIRJALLISUUS NOSTAA ESIIN USEITA
PERUSTELUJA SEKÄ SEULONNAN PUOLESTA ETTÄ SITÄ VASTAAN.
YMMÄRRETÄÄN, ETTÄ SEULONTA ON TÄRKEÄ VÄLINE VÄKIVALTAEPÄILYN
HERÄTTÄMISESSÄ. KUITENKIN TEHOKKAIDEN JA KÄYTÄNNÖLLISTEN
VÄLINEIDEN PUUTE JA VÄHÄINEN TIETO SEULONNAN MAHDOLLISISTA
KIELTEISISTÄ SEURAUKSISTA OVAT TÄRKEITÄ TEKIJÖITÄ, JOTKA ON
OTETTAVA HUOMIOON SEULONTAOHJELMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA.

Edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi ja ammattilaisten auttamiseksi tekemään
tietoon perustuvia päätöksiä tarvitaan lisää tutkimusta. On syytä huomata, että
seulontavälineiden käytön mahdollisten myönteisten vaikutusten lisäksi ne ovat
erityisen hyödyllisiä koulutettaessa työssään ikääntyneitä kohtaavia sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisia. Näin ollen näiden ammattilaisten kouluttaminen hyviin
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seulontakäytäntöihin on olennaisen tärkeää, jotta seulontaa voidaan
toteuttaa. Sen avulla voidaan myös lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin
kohdistuvasta väkivallasta ja edistää laajempaa näkemystä väkivaltaa
aiheuttavista olosuhteista ja muista tekijöistä.
Suomeksi, puolaksi, kreikaksi portugaliksi ja italiaksi julkaisu on
saatavilla tammikuussa 2022.
Voit ladata englanninkielisen tutkimusraportin ja abstraktin
osoitteesta:
https://www.projectsave.eu/documents/
Lisää tietoa SAVE – hankkeesta on saatavilla osoitteessa
https://www.projectsave.eu/

SAVE on eurooppalainen hanke, joka saa rahoitusta Euroopan komission Erasmus+ ohjelmasta. Raportin tuottamisen tukeminen ei merkitse
sisällön vahvistamista. Se heijastaa ainoastaan laatijoiden näkemyksiä, eikä komission voida katsoa olevan vastuussa siitä, miten siinä olevia
tietoja voidaan käyttää.

