
Mitä voimme tehdä?
✧ Jokaisella on oikeus käyttää palveluja

ja yhteiskunnan voimavaroja. Ne
eivät ole pelkkää hyväntekeväisyyttä.
Useimmat palveluista mahdollistavat
vanhusten asumisen omissa
kodeissaan ja laadukkaan elämisen
tason.

✧ On olemassa järjestöjä, jotka
avustavat hoivaajia.

✧ Vanhusten osallistuminen sosiaalisiin
ja kasvatuksellisiin toimintoihin
saattaa hyödyttää koko perhettä ja
lieventää stressiä, vihaa ja ristiriitoja.

✧ Asiasta keskusteleminen jonkun
luottamanne henkilön esim
lääkärinne kanssa.

✧ Perheen parissa asuminen ei ole aina
paras vaihtoehto, ja ero voi parantaa
suhteita.

✧ Älkää tehkö mitään päätöksiä tai
allekirjoittako mitään papereita ilman
perusteellisia selityksiä tai lakiasiain
neuvontaa.

✧ Mikäli olette välittömässä
hengenvaarassa, soittakaa poliisille.

✧ Aina tarvitessanne vaatikaa virallisen
tulkin luottamuksellisia palveluja.

Vanhuksen oikeudet
Riippumattomuus – oikeus ruokaan,
suojaan ja terveyden hoitoon, oikeus elää
turvallisesti ja omassa kodissaan niin
kauan kuin mahdollista.

Osallisuus – oikeus saada tietoja ja
vaikuttaa yhteiskunnassa ja kertoa
hallitukselle, mitä  halutaan.

Hoiva – oikeus kulttuurisesti soveliaaseen
hoivaan ja suojaan. Oikeus terveyttä
kohentaviin palveluihin. Oikeus toiveiden
ja vakaumusten kunnioitukseen ja
arvostukseen.

Itsensä toteuttaminen – Oikeus kyetä
kehittämään omia harrastuksia ja
osallistumaan kasvatuksellisiin,
kulttuurisiin, henkisiin ja sosiaalisiin
toimintoihin.

Arvostus – Oikeus elää vapaana
henkisestä tai ruumiillisesta
kaltoinkohtelusta tai syrjinnästä.

Vanhusten
kaltoinkohtelua
Avatkaamme ovi toivoon

ja perheharmoniaan.

HELPLINE 1300 651 192
Palvelupuhelin

Tarvitaan:  englanninkielen osaamista
keskustelutasolla tai tulkkia

Vanhusten hyväksikäytön vastustusyksikkö
[Elder Abuse Prevention Unit]

PO Box 108 Fortitude Valley 4006

Vanhusten hyväksikäytön yksikköä

Tukee:                                   Rahoittaa:

Lisätietoja suomenkielellä saat soittamalla
numeroon…
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Mitä tarkoitetaan vanhusten
kaltoinkohtelulla?
Se tarkoittaa luottamussuhteessa
tapahtuvaa käyttäytymistä, joka
vahingoittaa vanhusta.

Kuka kuuluu riskiryhmään?
Vanhusten kaltoinkohtelua voi tapahtua missä
tahansa, riippumatta etnisestä ryhmästä,
koulutuksesta tai taloudellisesta taustasta.

Mikä tulkitaan vanhuksen
kaltoinkohteluksi?
Taloudellinen hyväksikäyttö – laiton tai
sopimaton toisen rahojen tai omaisuuden
käyttö.

Henkinen kaltoinkohtelu – pelon tai
häpeän tunteen aiheuttaminen, peloittelu,
alistaminen tai uhkailu.

Fyysinen kaltoinkohtelu – kivun tai
vamman aiheuttaminen, so. lyöminen,
läimäyttäminen, kiinni pitäminen tai
lääkityksen yliannostaminen.

Sukupuolinen hyväksikäyttö –
sukupuolinen häirintä, pahoinpitely tai
häpäisy.

Sosiaalinen kaltoinkohtelu – toisen
henkilön estäminen sosiaalisesta
kanssakäymisestä perheenjäsenten tai
ystävien kanssa.

Laiminlyönti – tarkoituksella tai
tarkoituksetta jätetään huolehtimatta
elämän ja hoivan tarpeista.

Miksi emme kuule
enemmänkin näistä asioista?
✧ Vasta aivan viime aikoina on

paljastunut, että esiintyy vanhuksiin
kohdistuvaa kaltoinkohtelua.

✧ Kaltoinkohdellut henkilöt saattavat
olla syrjäytyneitä.

✧ Ihmiset saattavat kokea häpeälliseksi
myöntää, että heidän läheisensä
kohtelee heitä huonosti.

✧ Jotkut ihmiset saattavat syytellä
itseään siitä, mitä heille tapahtuu.

✧ Vanhus voi luulla, ettei sellaista
tapahdu toisille.

✧ Toiset voivat pelätä, mitä heille voi
sattua, jos he kertovat tilanteestaan.

✧ Yhteisön mahdollinen kielteinen
asenne vanhuksiin.

Mikä edistää
kaltoinkohtelua?
✧ Jotkut vanhukset tulevat heikon

kuntonsa tai heikkenevän terveytensä
johdosta riippuvaisemmiksi
perheestään.

✧ Lisääntynyt syrjäytyneisyys.

✧ Kielelliset  rajoitteet ja kulttuuriesteet
rajoittavat tietoutta palveluista tai
palveluiden piiriin pääsystä.

✧ Perheenjäsenet saattavat kokea, että
on heidän vastuullaan järjestää
ikääntyvien vanhempien hoito ja
kieltäytyvät hyväksymästä
ulkopuolista apua.

✧ Perheen sukupolvien välisten
kulttuurierojen kasvaminen.

✧ Joku perheen jäsenistä voi olla
taloudellisesti riippuvainen
vanhuksesta.

✧ Hyväksikäyttäjä voi kärsiä
huumeriippuvuuudesta.

✧ Dementiaa poteva henkilö voi lisätä
hoivaajan stressiä.

Queenslandissa on arviointien mukaan
22,000 yli 65-vuotiasta henkilöä, joita heidän
luottamansa henkilö kohtelee kaltoin.


