


IKÄÄNTYNYT ASIAKAS TALOUDELLISEN AVUN PALVELUISSA

Erilaisia palveluita voidaan hakea paljon perustellustikin, mutta myös kun:
 Rahat on loppu toistuvasti, vaikka tulojen pitäisi laskennallisesti riittää menoihin ja taloutta 

yritetään paikata esim. toimeentulotuella
 Haetaan apua tilanteeseen, muttei juurisyyhyn (hyväksikäyttö, osteluinto, pelaaminen, 

taloustaitojen puute, tms.)
 Toiminnan muutos vie aikaa usein kauemmin kuin velkojen selvittely ja järjestely. Totutussa 

tavassa on voimaa ja se palaa arkeen helposti
 ”huudetaan apua hiljaa”, että joku huomaisi puuttua ja antaisi turvaa (turvattomuus, 

kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö, alkava muistisairaus, tms.)
…tai niitä ei haeta edes tarpeeseen:

 Ensisijaisten etuuksien hakemattomuus (ikätekijänä sosiaalipalveluiden välttäminen)
 Toimeentulotuen vajaakäyttö (tietämättömyys, oma taloustilanne vs. oikeus tukeen)
 Piilotellaan omaa tilannetta (häpeä, pelko, ei tunnista hyväksikäyttöä, suojellaan muita)



 Tilinkäyttötunnukset ja –kortit ovat yksityisiä
 Kuka tahansa voi sopia, että häntä saa erikseen nimetty henkilö avustaa asioinnissa

 Sopimus pankin kanssa, jotta avustava voi toimia 
 Yhdessä sovittavat käyttöoikeudet
 Tiliä seurattaessa nähdään, kuka tilillä on operoinut.

Jos tilinkäyttötunnukset ja –kortit ovat ns. väärässä taskussa, taloudellinen hyväksikäyttö on 
helposti toteutettavissa, mutta vaikeampi seurata. Rahankäyttövalta siirtyy.

Taloudelliset menetykset hyväksikäytöstä ovat erilaisia: omaisuuden ja säästöjen menettämistä, 
käytössä olevien varojen pienenemistä tai toisen laskujen maksamisen vuoksi aiheutuvaa 
rahanpuutetta. Näistä voi seurata mm.:

 Asunnon menettäminen, kun vuokra tai vastike jää maksamatta
 Perintää ja ulosmittausta, kun omat laskut jäävät maksamatta
 Terveyden romahtamista, kun lääkkeiden ja ruuan maksaminen vaikeutuu sekä 

henkinen paine ja pelko kasvaa

LÄHEINEN IKÄÄNTYNEEN RAHA-ASIOISSA, -TUKENA SEKÄ RISKINÄ



KYKENEVÄN OMA VASTUU OMASTA ASIASTA –APU AJALLAAN JA OIKEIN



PUHEEKSIOTTAMINEN VAIKEISTA JA VAIETUISTA ASIOISTA

 Kohtaa apua tarvitseva rohkeasti
 Ole ystävällinen ja rauhallinen
 Ota puheeksi reilusti ja suoraan
 Kerro, että olet huolissasi
 Sinun ei tarvitse olla kaltoinkohtelun ammattilainen
 Sinulla ei tarvitse olla valmiita vastauksia tai ratkaisuja 
 Vastaat tilanteeseen sillä tiedolla ja taidolla, joka sinulla on
 Sinun ei tarvitse ottaa vastuuta siitä, hakeeko ihminen apua
 Ole tukena, puhu, kuuntele ja välitä siinä tilanteessa, jossa kohtaatte



NÄIN OHJAAT ASIAKASTA TALOUDELLISTA HYVÄKSIKÄYTTÖÄ EPÄILTÄESSÄ:

 ÄLÄ JÄÄ YKSIN epäilyksesi, huolesi tai pelkosi kanssa. Ota yhteyttä johonkin luottamaasi tahoon
kuten ystävään, sukulaiseen, harrastuspiirin ohjaajaan, seurakunnan diakoniatyöntekijään TAI TULE 
TÄNNE. Jo pelkkä keskustelu auttaa selvittämään ajatuksia. 

 ÄLÄ PELKÄÄ olla yhteydessä sosiaalitoimeen. Siellä tilannettasi voidaan selvittää perusteellisesti, 
tukea sinua monin keinoin ja ohjata tarvittaessa tilanteen mukaisesti oikeammalle taholle (esim. 
velkojen hoitamisessa). TUEN SINUA TÄSSÄ YHTEYDESSÄ.

 SELVITÄ yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mitä perintään ja ulosottoon menneille veloille voi tehdä: 
Asiantuntijoita ovat mm. oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta, Takuusäätiö ja sosiaalinen 
luototus, jos kunta tarjoaa kyseisen palvelun. 

Lahdessa sosiaalinen luototus loppui 31.12.2019, mutta nämä toimivat hyvänä mallina:
•https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/06/PHHyky_SLM-perusteet-160117.pdf
•https://www.phhyky.fi/assets/files/2017/06/Sos_luototus_liiteohjeet_hakijalle.pdf

 POHTIESSASI onko tapahtunut rikos ja miten sitten pitää menetellä, voit ottaa yhteyttä 
Rikosuhripäivystykseen (RIKU) numero 116 066 ma-pe 9-20. Kukaan ei painosta sinua rikosilmoituksen 
tekemiseen, mutta siitä saa lisää tietoa ja saat tukea asianselvittelyyn. Ratkaisu jää itsellesi.



IKÄÄNTYNEIDEN OMIA TOIVEITA HEIDÄN KOHTAAMISEENSA KELAN PALVELUISSA 
(Mummonmarkan vartija –pilotin vertaiskoulutetut 22.2.2021) 

 Ystävällinen kohtaaminen, onpa fyysisesti tai puhelimitse
 Varaa aikaa, kiire ei saa tuntua
 Puhu rauhallisesti, puhu selkeästi. Puhu asiakkaan tasolla, ei laki- tai kapulakieltä vaan samakielisyyttä
 Katso silmiin puhuessa ja kuunnellessa
 Aluksi jotain muuta jutustelua ja vasta sitten asiaan (toisiinsa tutustuminen, pehmeä lasku asiaan)
 Huomioi näkö-, kuulo- ja muistin ongelmat
 Neuvo ensi sijassa niistä asioista, joita ikäihminen on tullut selvittelemään
 Tarkistakaa samalla onko oikeus johonkin muuhunkin etuuteen, jota asiakas ei välttämättä tiedä 
 Varmista, että asiakas on ymmärtänyt ja tee tarkentavia kysymyksiä
 Iäkkäällä olisi hyvä olla mukana luotettava avustaja tai omainen. Puhu kuitenkin asiakkaalle eikä saattajalle
 Pykälien ja koukeroiden tajuaminen ei ole helppoa eikä asiakkaassa ole vikaa, jos hän ei ymmärrä kaikkea
 Osa vierastaa ”sossuapua” -> heiltä pitäisi osata kysyä oikeita asioita
 Kaavakkeet hankalia täyttää ja tekstit pienellä -> opastusta ja apua näihin
 Neuvo ja opasta, miten eläke riittää. Jos se hupenee, niin pitää kysyä antaako rahaa lapsille tai lastenlapsille. Onko antaminen 

vapaaehtoista vai onko pakon tuntua?
 Ole tarkkana ja seuraa piiloviestintää: onko jotain taloudelliseen kaltoinkohteluun viittaavaa?
 Kelan tulee selvittää taloudellinen hyväksikäyttö ja tarvittaessa siirtää asia a. viranomaiselle. Kela on luettava ja siellä voi olla 

helpompi kertoa asioista kuin omaisille, naapureille tai tutuille
 Onko Kelalla riittävästi konttoreita, joissa voisi puhua ihmisen kanssa eikä vaan verkossa?
 Kelalta pitäisi soittaa ihmiselle, koska verkossa asiointi on hankalampaa
 Parasta olisi, jos tekisivät kotikäynnin
 Kohdataan ikäihminen aikuisena



KOHTAAMISEN KOKEMUS: KUTSUUKO KUKAAN MINUA NIMELTÄ ?

 Suomessa on yksinasuvia 1 milj. ja näistä hyvin pienituloisia eläkeläisiä n. 200 000
 Koulutus ei suojaa ikäsyrjinnältä, vaan syrjinnän taustalla on omia tekijöitä. 
 Vanhuserityisyys syrjäytymisen taustalla:

 tulot eivät kasva               palveluiden tarve kasvaa
 resurssit  köyhyys
 sosiaaliset suhteet yksinäisyys ja vahingolliset suhteet (esim. hyväksikäyttö, päihteet)
 hoivaköyhyys ihmiset eivät saa palveluita (ei ole rahaa maksaa tai sopivia ei ole)
 asumisympäristötekijät              pääseekö ulos kotoa, onko turvallista, ylämäkiä, katuvaloja? 
 kansalaisyhteiskunta                 kulttuurinen ympäristö ja virkistäytyminen, vaikuttamisen mahdollisuus (oma  
kokemus)

Yksinäisyyden kokeminen jo itsessään voi aiheuttaa syrjäytymistä, arvottomuuden tunnetta, 
hylätyksi tulemisen kokemusta ja aiheuttaa tai pahentaa terveystilannetta. 

Mitä tähän tekee ikääntymisen tuomat riskit ja hyväksikäyttö? Palvelujen hakeminen tarvittaessa?
PALVELUT: Onko ikääntynyt vain riesa, vai nähdäänkö hänet osallisena ja jopa voimavarana? 

Pelottaako vanhan ihmisen kohtaaminen?







Ota rohkeasti yhteyttä.
Hankesuunnittelija
Pirjo Laveri
050 4317613 
pirjo.laveri@suvantory.fi

Hankesuunnittelija
Erja Ronkainen
050 4118039
erja.ronkainen@suvantory.fi

KIITOS!


