
Ilmiö

Sori mutsi,
olin vähän rahan 

tarpeessa

Kun oma lapsi kiristää rahaa äidiltään tai isältään,
vyyhti on vaikea. Pelissä on rahan lisäksi tunteita: syyllisyyttä, pelkoa, 

rakkautta ja vihaa. Moni ajattelee kasvattaneensa lapsensa niin 
huonosti, että ansaitsee riiston.

TEKSTI HANNA KOIVISTO KUVAT JONNE RÄSÄNEN, ISTOCKPHOTO
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Pirkko sai taas 
puhelun, ettei pojalla 

ole rahaa. Tätä on 
jatkunut vuosia.

M
uutama 
klikkaus, ja 
69-vuotias 
Pirkko on 
pikavippi-
sivustolla. 
Kolmikymp-
pinen poika 

on taas soittanut ja kertonut, ettei hä-
nellä ole rahaa. Äidin pitäisi hakea hä-
net autolla ja tuoda tupakkaa. Pirkko 
miettii, haluaako poika taas päästä os-
tamaan huumeita.

Tätä on jatkunut jo vuosia, siitä asti, 
kun Pirkko erosi toisesta miehestään. 
Poika on syntynyt Pirkon ensimmäi-
sestä liitosta, ja eron jälkeen hän alkoi 

jälleen käydä äidin luona. Poika ei ollut 
tullut toimeen ex-miehen kanssa ja oli 
halunnut asua isänsä luona.

Nyt poika on sekaantunut huumei-
siin ja pyytää hoitajan eläkettä saaval-
ta äidiltään toistuvasti rahaa. Ja Pirk-
ko haluaa auttaa. Hän haluaa näyttää 
välittävänsä pojastaan. Poika sanoo 
usein, että Pirkko oli huono äiti, kun 
jätti teini-ikäisen poikansa.

Pirkko miettii, miksi hän ei yrittänyt 
parantaa uuden puolisonsa ja poikan-
sa välejä. Tai vaatinut, että poika asui-
si heidän kanssaan. On hänen syyn-
sä, että pojasta tuli narkomaani. Hän 
antaa pojalle kymmeniä euroja lähes 
joka päivä.
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Jossain vaiheessa poika muutti Pir-
kon luo, ja kotona alkoi käydä epämää-
räisiä vieraita. Pirkko hankki itselleen 
toisen vuokra-asunnon. Se ei ole yhtä 
mukava kuin pojalle jäänyt koti. Ei ole 
parveketta eikä omaa saunaa.

Pirkko on alkanut käydä uudelleen 
töissä, jotta saisi maksettua vuokran-
sa ja autonsa. Hän ottaa niin paljon 
hoitajan vuoroja kuin jaksaa. Pikavip-
pejä ja muita laskuja hän ei ole pys-
tynyt maksamaan. Ne ovat menossa 
ulosottoon.

Pirkko on alkanut käydä uudelleen töissä, jotta saisi maksettua 
vuokransa ja autonsa. Hän ottaa niin paljon työvuoroja kuin jaksaa.

Ilmiö

Muutama vuosi sitten Pirkko päätti 
häpeästä ja syyllisyydestä huolimatta 
lähteä hakemaan apua. Hän pääsi ver-
taistukiryhmään, jossa saa keskustella 
muiden taloudellista hyväksikäyttöä 
läheisiltään kokevien kanssa.

Aluksi puhumisesta ei tahtonut tul-
la mitään, sillä Pirkko vain itki. Nyt on 
helpottanut.

Pari vuotta sitten hän rohkaistui ha-
kemaan pojalle lähestymiskieltoa, ja 
se määrättiin. Pirkko suunnitteli kau-
an haaveilemaansa ulkomaanmatkaa, 
mutta poika soitti taas ja pyysi rahaa. 
Pirkko antoi. Ulkomaanmatka jäi te-
kemättä.

”Ansaitsen tämän”
Pirkko, kuten muutkin tässä jutussa 
mainitut ihmiset, ovat tavallisia elä-
keläisiä, jotka ovat syystä tai toises-
ta päätyneet taloudellisesti kaltoin-
kohdelluiksi. He eivät esiinny jutussa 
omilla nimillään, koska he häpeävät ja 
pelkäävät. Ja haluavat suojella läheisi-
ään, myös niitä, jotka kohtelevat heitä 
kaltoin.

”Häpeä on hirveää ja syvältä kou-
raisevaa”, sanoo Päivi Helakallio, jo-
ka toimii asiakastyön suunnittelijana 
fyysistä, henkistä tai taloudellista kal-
toinkohtelua kohdanneiden ikäihmis-
ten parissa työskentelevässä Suvan-
to ry:ssä.

”Moni uhriksi joutunut ajattelee, et-
tä on oma syyni, että minua kohdel-
laan näin. Olen kasvattanut lapseni 
niin huonosti, että ansaitsen tämän.”

Helakallio on tehnyt vuodesta 2007 
lähtien kotikäyntejä ja ohjannut palve-
lutaloissa kokoontuvia vertaistukiryh-
miä. Hän ohjaa asiakkaitaan sosiaali-
huollon tai vanhuspsykiatrian piiriin, 
tekee kunnille huoli-ilmoituksia ja aut-
taa asiakkaitaan rikosilmoitusten te-
kemisessä.

”Ryhmäläiset toistavat minulle ai-
na, kuinka tyhmiä ja hölmöjä he ovat. 
Silti he haluavat tulla kuulluiksi, jotta 
kenenkään ei tarvitsisi luulla olevansa 
asiansa kanssa yksin.”

Rikokset jäävät piiloon
Helakallion asiakkaat eivät ole ainoi-
ta, joita on käytetty taloudellisesti hy-

väksi. Viime vuonna yli 65-vuotiaat 
tekivät poliisille 2 846 rikosilmoitusta 
erilaisista petoksista. Vuodesta 2012 
ilmoitusten määrä on kaksinkertais-
tunut. Todennäköisesti valtaosa tapa-
uksista jää kuitenkin ilmoittamatta.

”Poliisin tilastot raapaisevat vain 
pintaa. Varsinkin lähisuhteessa ta-
pahtuva taloudellinen hyväksikäyttö 
on yksi pahiten piiloon jäävistä rikok-
sen muodoista,” arvioi rikoksentorjun-
nan erikoisasiantuntija Markus Alan-
ko oikeusministeriöstä.

Tietoa tapauksista on vähän, ja ai-
hetta on vaikea tutkia. Esimerkiksi 
kansalliseen rikosuhritutkimukseen-
yli 75-vuotiaiden kokemuksia on vaike 
saada. Kun iäkkäiltä on kysytty hei-
dän kokemuksiaan, vastausprosentti 
on jäänyt pieneksi. Muistisairauksis-
ta kärsivät eivät kykene aina vastaa-
maan, ja vaarana on, että muutenkin 
heikoimmassa asemassa olevien vas-
taukset jäävät saamatta, jolloin tulok-
set antavat väärän kuvan ikäryhmän 
kärsimästä rikollisuudesta.

Joskus hyväksikäyttö huomataan 
vasta, kun ihminen on kuollut, vaikka 
se olisi jatkunut vuosikymmeniä. Uh-
ri ei ole ehkä halunnut tai uskaltanut 
ilmoittaa petoksista tai ei ole huoman-
nut niitä. Joskus uhri kokee vahingon 
niin pieneksi, ettei siitä kannata nos-
taa meteliä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sella (THL) ikäihmisten taloudellista 
kaltoinkohtelua tutkinut Minna-Lii-
sa Luoma sanoo, että lähisuhteessa 
tapahtuvaan kaltoinkohteluun liittyy 
myös paljon tunteita.

”Kiintymys, rakkaus, häpeä ja syylli-
syys voivat estää uhria ilmoittamasta 
rikosta. Omalle lapselle tai lapsenlap-
selle ei haluta pahaa.”

Kun THL vuonna 2010 kysyi yli 
60-vuotiailta kotona yksinasuvilta suo-
malaisnaisilta heidän kokemuksiaan 
lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohte-
lusta, 6,6 prosenttia vastaajista kertoi 
kokeneensa taloudellista kaltoinkohte-
lua viimeisen vuoden aikana.

Luoma laskee, että se tarkoittaisi 
noin 30 000 suomalaista yli 60-vuo-
tiasta naista. Se on paljon enemmän 
kuin rikostilastot antavat ymmärtää.

Yksinäisyys altistaa
Merkittävä kaltoinkohtelulle altistava tekijä on 
yksinäisyys. Vuorovaikutuksen, rakkauden ja 
hyväksytyksi tulemisen tarve voivat ajaa on-
gelmiin, jos juttukumppania täytyy etsiä kotiin 
soittavasta puhelinmyyjästä, ovelle kolkuttavas-
ta remonttimiehestä, internetissä lähestyvästä 
sulhasehdokkaasta tai lähikaupan yliavuliaasta 
myyjästä.

Yksinäisyys ja uhrin eristäminen liittyvät lä-
hes aina lähisuhteessa tapahtuvaan kaltoinkoh-
teluun, on se sitten taloudellista tai ei. Väkival-
lan tekijälle on eduksi eristää uhri.
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Suvanto ry:n ver-
taistuesta vas-
taava vanhempi 
suunnittelija Päivi 
Helakallio käy 
kotikäynneillä ja 
ohjaa väkivallas-
ta ja hyväksikäy-
töstä kärsivien 
iäkkäiden ver-
taistukiryhmiä. 
Konseptin hän 
on joutunut luo-
maan itse.

”Kaltoinkohdeltujen 
ikäihmisten häpeä ja 
on hirveää ja syvältä 

kouraisevaa.” 
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Poika sai aivovaurion

Virtasen perheen elämä oli ollut ihan 
tavallista. Kolme lasta kasvoivat, lähti-
vät opiskelemaan ja löysivät paikkan-
sa työelämässä.

Sitten yhdelle pojista sattui työta-
paturma ja hän sai pysyvän aivovau-
rion. Pojan elämä alkoi luisua raiteil-
taan. Seurasi mielenterveysongelmia 
ja alkoholin käyttöä. Tuttavapiiriin il-
mestyi ihmisiä, jotka hyödynsivät ti-
lannetta taloudellisesti.

Poika alkoi käydä vanhempiensa 
kotona. Hän saapui öisin humalassa, 
rettelöi ja vaati rahaa. Aluksi Virtaset 
antoivat sitä, vaikka ymmärsivät, ettei 
se auttaisi. Lopulta he hakivat apua ja 
pääsivät vertaistukiryhmään. 

Vanhempien tuella poika on saanut 
tukiasunnon, jossa käy säännöllises-
ti ammattilaisia auttamassa. Hänen 
raha-asioitaan valvoo ulkopuolinen 
edunvalvoja.

Kiintymystä hyödynnetään
Taloudellinen hyväksikäyttö voidaan 
jakaa karkeasti kahteen osaan, ulko-
puolisten ja läheisten tekemään kal-
toinkohteluun. Ulkopuolisten kaltoin-
kohtelua ovat esimerkiksi erilaiset 
petokset, joita tehdään internetissä, 
puhelimitse tai tulemalla kotiovelle vi-
ranomaiseksi esittäytyen.

Lähipiirissä tapahtuvassa kaltoin-
kohtelussa käytetään hyväksi pitkä-
aikaista luottamusta ja uhrin kiinty-
mystä tekijään. Kyse voi olla pienen 

rahasumman ottamisesta vanhem-
man lompakosta, ruokaostosten os-
tamista isovanhemman tiliin, asun-
non myynnistä ilman toisen tahtoa tai 
lainan pyytämisestä, vaikka ei aikoisi 
maksaa takaisin.

Oikeusministeriön Markus Alangon 
mielestä lähipiirissä tapahtuvat teot 
ovat suurempi ongelma, koska ne jää-
vät useammin piiloon.

”Ne ovat todennäköisesti myös mää-
rällisesti isompi ongelma. Ei välttä-
mättä vain taloudellisessa menetyk-
sessä mitattuna, vaan kaikkiaan, kun 
muut kärsimykset, kuten väkivalta, 
uhkailu ja ahdistus otetaan mukaan.”

Ikäihmiset houkuttavat petosten te-
kijöitä, koska he ovat usein muita hel-
pompi kohde. Internet on heille yleen-

Suvanto ry:n 
kriisipuhelimeen 
voi soittaa vaikka 
nimettömänä. 
Viime vuon-
na puheluja tuli 
yli 200. Usein 
Suvanto ry:ssä 
vastaa asiakas-
työntekijä Marita 
Lipsanen tai joku 
vapaaehtoisista. 
Vastaajalla kir-
jaa keskustelun 
aiheet lomakkee-
seen. 

Poika sai onnettomuudessa aivovaurion. Tuttavapiiriin ilmestyi 
ihmisiä, jotka hyödynsivät tilannetta taloudellisesti.

Ilmiö
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sä vieraampi kuin nuoremmille, he 
saattavat luottaa vieraaseen helpom-
min ja muistissa tai toimintakyvyssä 
voi olla ongelmia. Siksi moni iäkäs on 
riippuvainen toisten avusta, etenkin 
raha-asioissa.

THL:n Minna-Liisa Luoman mu-
kaan varsinkin talouteen tai asumi-
seen liittyvien riippuvuussuhteiden 
on huomattu olevan selkeitä riskite-
kijöitä kaltoinkohtelulle.

”Jos aikuinen lapsi on edelleen jos-
tain syystä riippuvainen vanhemmas-
taan, suhteessa on useimmiten jokin 
ongelma, joka liittyy esimerkiksi mie-
lenterveyteen tai päihteisiin.”

Saimi jätti kotinsa
Saimi, 84, tekee parhaansa. Kulkee 
rollaattorilla kauppaan, siivoaa kodin 
ja hoitaa perheensä miehiä.

Puolison Alzheimer on edennyt niin 
pitkälle, että muisti reistailee. Pyykkiä 
tulee paljon, sillä mies laskee alleen. 
Saimi ei uskalla pyytää häntä käyttä-
mään vaippoja, sillä mies on ollut ai-
na arvaamaton ja väkivaltainen. Vä-
hän samanlainen kuin Saimin isä, joka 
käytti häntä seksuaalisesti hyväksi, 
kun Saimi oli lapsi.

Muutama vuosi sitten pariskunnan 
viisikymppinen poika asettui vanhem-
piensa kotiin. Poika ei ole käynyt töis-
sä vuosiin, hän on liikuntarajoitteinen  
ja hänellä on mielenterveysongelmia. 
Poika ei maksa vuokraa tai osta ruo-
kaa. Kaikki jää Saimin harteille.

Tyttärellä sentään on lapsia. Heitä 
Saimi tapaa säännöllisesti, mutta ty-
tär on sanonut, että jos Saimi ei auta 
häntä taloudellisesti, hän ei saa tavata 
lapsenlapsiaan.

Viimeksi tytär tarvitsi rahaa, jot-
ta saisi ulkomaalaisen miehensä Suo-
meen. Sitä ennen lapsille piti saada 
puhelimet ja tabletit. Vuosien aikana 
Saimi on tukenut lapsiaan kymmenil-
lä- ellei sadoillatuhansilla euroilla. Hän 
on käyttänyt käänteisen asuntolainan, 
luottonsa ja ottanut lisävelkaa.

Sukupolvelta toiselle
Päivi Helakallion ohjaamissa vertais-
ryhmissä nauretaan, itketään ja pu-
hutaan tunteista, väkivallasta ja siitä, 

miten ne vaikuttavat ihmiseen. Usein 
pohditaan sitä, millaista on oikeanlai-
nen rakkaus.

Sen ymmärtämiseen, ettei läheisen 
vaatimuksiin tarvitse suostua, menee 
keskimäärin 2,5 vuotta.

”Ennen sitä suurin osa uhreista on 
täysin kykenemättömiä tekemään mi-
tään päätöksiä tai toimia tilanteensa 
ratkaisemiseksi. Lapset ovat vanhem-
piensa rakkauksia. Aviopuolisostakin 
pääsee helpommin eroon,” Päivi He-
lakallio sanoo.

Hänen mielestään monissa tapauk-
sissa ongelmien ytimessä on trauma. 
Sitä ei hänen mielestään ymmärretä 
useinkaan vanhuksen asioita hoidet-
taessa, ei sosiaalihuollossa, mielenter-
veystyössä tai edes omassa perhees-
sä. Joskus perheen muut sisarukset 
esimerkiksi katkaisevat välit äitiinsä, 
koska hän heidän mielestään suosii ra-
hallisesti yhtä sisaruksista. Vanhus jää 
entistä enemmän yksin.

”Ammattilaisten pitäisi ymmärtää, 
miten trauma vaikuttaa ihmisen toi-
mintakykyyn, ja että siitä selviäminen 
vaatii aikaa. Ei traumatisoituneelta voi 
vaatia päätöksiä. Hän saattaa yhtenä 
päivänä sanoa yhtä ja toisena toista.”

Helakallio kiinnostui ylisukupolvi-
sesta traumasta työskennellessään 
sosiaalityötekijänä vanhuspsykiatri-
an poliklinikalla. Siellä hän näki, kuin-
ka yli 70-vuotiaat asiakkaat alkoivat 
yhtäkkiä käsitellä asioita, jotka olivat 
työntäneet mielestään vuosikymme-
niksi. Kriisi- ja erityistilanteiden joh-
tamisen opinnäytetyönsä Helakallio 
teki ylisukupolvisista sotatraumoista.

”On aivan ilmeistä, että traumat 
siirtyvät. Ne vain muuttavat muotoa. 
Kolmas sukupolvi ei enää hahmota, 
miksi heillä on paha olo.”

Helakalliota harmittaa, että palve-
lujärjestelmä on hajanainen ja kaik-
ki tahot näkevät itsensä erillisinä toi-
mijoita. Hänen mielestään ihmisen ja 
hänen perheensä koko historia pitäisi 
ottaa huomioon, kun hoitolinjauksia 
suunnitellaan.

”Isovanhemmilla voi olla tärkeää tie-
toa, joka voisi auttaa esimerkiksi las-
tensuojelun tai mielenterveystyön asi-
akkaina olevia seuraavia sukupolvia.”

Viisikymppinen poika ei maksa vuokraa tai osta ruokaa.
Kaikki jää Saimin harteille.

Tarvitsetko apua?
•  Kerro huolistasi ja epäilyistäsi tutulle ja 

luotettavalle ystävälle tai sukulaiselle.
•  Kuka tahansa voi tehdä kunnalle huoli-

ilmoituksen läheisestään tai vaikka 
naapuristaan.

•  Hakeudu vertaistukiryhmään ottamalla 
yhteyttä Suvanto ry:hyn.

• Tee rikosilmoitus poliisille.
• Turvakodit ovat avoinna myös vanhuksille.
•  Suvanto-linjalle 0800 06776 voi soittaa 

ilmaiseksi ja nimettömänä ti ja to klo 13–
15. Lakineuvontaa saa parillisten viikkojen 
keskiviikkona klo 16–18.

•  Rikosuhripäivystyksen Auttava puhelin  
116 006 palvelee ma–ti klo 13–21 ja ke–pe  
klo 17–21. Juristin puhelinneuvontaa saa ma–to 
klo 17–19 numerosta 0800 161 177.

•  Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi 
-oppaan voi tilata maksutta Vanhustyön 
Keskusliitosta tai sitä voi lukea verkossa.

•  Rikostorjuntaneuvoston opas Turvaohjeita 
senioreille kertoo, miten välttää petoksen 
uhriksi joutuminen.
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Kiinnijäämisriski 
kasvaa?

Suvanto ry:ssä käytyäni oli 
pakko mennä puiston penkille 

istumaan ja sulattelemaan. Päivi 
Helakallio kertoi tuntikaupalla kohtaamis-
taan taloudellisen hyväksikäytön uhreista, 
kuvissa ihan tavallisilta näyttävistä ikäih-
misistä, joiden elämä oli ajautunut ikä-
vään suuntaan.

Ennen tätä juttua en ollut oikeastaan 
edes ajatellut perheen sisällä tapahtu-
vaa taloudellista hyväksikäyttöä. Valepo-
liiseista ja remontti- ja romanssihuijareis-
ta olin kuullut uutisista – ja hyvä niin. Se, 
että taloudellisesta hyväksikäytöstä pu-
hutaan, lisää myös riskiä jäädä siitä kiinni. 
Viime vuosina Suvanto ry:n lisäksi muun 
muassa poliisi, pankit ja monet eläkeläis-
järjestöt ovat kampanjoineet aiheesta nä-
kyvästi. Toivottavasti se vaikuttaa myös 
lähipiirissä tapahtuvaan, näkymättömäm-
pään ja vaikeammin puututtavaan, hyväk-
sikäyttöön. HANNA KOIVISTO

TOIMITTAJALTA

Liisa auttaa ja kärsii

Koti oli typötyhjä. Liisa oli ollut mat-
koilla, ja kotioven takana odotti yllä-
tys. Huonekalut, kodinkoneet, taulut, 
korut, vaatteet – kaikki oli viety. Liisan 
puhelin soi. Soittaja oli hänen poikan-
sa. ”Sori mutsi, mä varotan sua. Olin 
vähän rahan tarpeessa.”

Poika oli käynyt asunnossa omilla 
avaimillaan, vienyt tavarat ja myynyt 
ne eteenpäin saadakseen rahaa huu-
meisiin.

Pojan käynnit olivat Liisalle tuttu-
ja. Poika tuli säännöllisesti, uhkaili, 
joskus löikin, ja pyysi rahaa. Kerran 
hän varasti Liisan pankkitunnukset 
ja tyhjensi tilin.

Liisa tunsi itsensä epäonnistuneek-
si. Yhdestäkään lapsestaan hän ei ol-
lut onnistunut kasvattamaan kun-
nollista, vaikka oli päässyt eroon 
väkivaltaisesta aviomiehestään. Toi-
nenkin poika oli käyttänyt huumeita, 
ja tyttäreltä puuttui elämänhallinta.

Nyt tytär odotti neljättä lasta, taas 
eri miehen kanssa. Kolme ensimmäis-
tä lasta olivat olleet aiemmin lasten-
suojelun asiakkaita, mutta nyt äitinsä 
huostassa. Usein koko konkkaronkka 
tuli mummon luo syömään, oleskele-
maan ja pyytämään rahaa. Kun Liisa 
kerran tuli kotiin kuntoutuksesta, lap-
set olivat syöneet pakastimen tyhjäk-
si, ja yksi pojista oli suutuspäissään 
leikannut television johdon saksilla 
poikki.

Liisa ei voi olla auttamatta. Hän 
haluaa olla erilainen äiti kuin oman-
sa, joka ei välittänyt Liisasta ja antoi 
sylin sijaan remmiä. Sairaudet vievät 
voimia, mutta eihän nälkäisiä lapsen-
lapsia voi jättää oven taakse. Tytär on 
sitä paitsi luvannut maksaa velkansa 
takaisin.

Myös veli on pettänyt Liisan. Van-
hempien perinnönjaossa veli tarjosi 
apuaan ja otti Liisan osuuden, 80 000 
euroa, ”turvaan” tämän hunsvottilap-
silta. Nyt veli ei annakaan rahoja ta-
kaisin.

Vertaistukiryhmässä Liisa on roh-
kaistunut hakemaan pojalleen lähesty-
miskieltoa ja tekemään rikosilmoituk-
sen veljestään, ja tyttären lapsista on 
ilmoitettu lastensuojeluun. Toistaisek-
si tytär ja tämän lapset ovat pysyneet 
sen takia poissa. Se on Liisalle helpo-
tus, mutta myös suru.

Pitkä nöyryytys
Tässä jutussa mainitut tapaukset ovat 
vakavia ja koskevat pitkäaikaista hy-
väksikäyttöä, mutta ihminen voi tun-
tea itsensä kaltoinkohdelluksi vähem-
mästäkin. THL:n Minna-Liisa Luoman 
mielestä kyse ei ole summasta, joka ih-
miseltä on viety, vaan nöyryytyksestä, 
itsetunnon murtumisesta ja turvatto-
muuden ja arvottomuuden tunteesta, 
joka kaltoinkohtelusta seuraa.

Hyväksikäyttö voi johtaa unetto-
muuteen, toimintakyvyn menetykseen 
ja jopa masennukseen. Iäkkäälle se voi 
olla kohtalokasta.

”Kun ihmiseltä varastetaan lompak-
ko, se romuttaa turvallisuuden tun-
netta ja heikentää perusluottamusta 
ihmisiin. Entä sitten vanhus, joka on 
luottanut täysin ihmiseen, joka hänel-
tä on varastanut”, Luoma kysyy.

Raja vapaaehtoisen ja pakotetun an-
tamisen välillä on häilyvä. Vakavasti 
muistisairaan ainoa lapsi saattaa aja-
tella ottavansa vähän ennakkoperin-
töä. Lapsenlapsi taas ei välttämättä 
ymmärrä, jos isoäiti antaa liian paljon 
karkkirahaa.

”On muiden sukulaisten vastuulla 
pitää silmällä, kuinka suuria lahjoja 
isovanhempi antaa. Omiin perustar-
peisiin, ruokaan, asumiseen ja lääkkei-
siin nyt ainakin pitää jäädä tarpeeksi,” 
Luoma sanoo.

Asiantuntijat korostavat, että vas-
tuu puuttua taloudelliseen kaltoin-
kohteluun on meillä kaikilla. Sitä ei 
voi sysätä vain lähihoitajille tai muil-
le vanhusten kanssa työskentelevil-
le, joilla kaikilla on kädet täynnä töi-
tä. Kuka tahansa voi tehdä kunnalle 
huoli-ilmoituksen iäkkäästä. 

Huomaa 
hyväksikäyttö
Merkkejä, jotka voivat 
kertoa taloudellisesta 
hyväksikäytöstä:
•  Tutun tai sukulaisen käytös muuttuu. Hän 

vaikuttaa esimerkiksi masentuneelta, 
pelokkaalta, tai ärtyneeltä.

•  Ulkonäkö muuttuu. Hän näyttää esimerkiksi 
hoitamattomalta, likaiselta tai aliravitulta.

•  Ystävä kertoo, ettei hänellä ole varaa 
ostaa mitään, vaikka rahaa on aiemmin 
ollut. Hän tinkii lääkkeistä, palveluista ja 
perustarpeista.

•  Henkilö reagoi tavallista poikkeavasti rahaa 
tai omaisuutta koskeviin kysymyksiin.

•  Ihminen ei näytä saavan riittävästi hoitoa 
suhteessa taloudelliseen tilanteeseensa.

•  Lähipiiriin ilmestyy henkilöitä, joista 
vanhus ei halua puhua tai jotka rajoittavat 
iäkkään toimintaa ja tapaamisia.

•  Ystävällä tai sukulaisella on uusi, usein 
selvästi nuorempi tuttava, joka on nopeasti 
muuttanut hänen luokseen.

•  Joku muu, esimerkiksi lapsi, puoliso 
tai hoitaja, puhuu henkilön puolesta, 
varsinkin kun puhutaan raha-asioita ja 
hyvinvoinnista.

•  Laskut jäävät toistuvasti maksamatta tai 
ilmenee huomattavia maksuvaikeuksia.

Poika tuli säännöllisesti,
uhkaili, joskus löikin. Kerran hän 
varasti Liisan pankkitunnukset

ja tyhjensi tilin. 

Ilmiö
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Mitä seuraavaksi?
Useissa EU-maissa on viime vuosina saatu 
taistella niin sanottua isoäitihuijausta vas-
taan. Siinä rikollinen ottaa ikäihmiseen yh-
teyttä puhelimitse ja kerää jutustelemalla 
tietoa uhrista ja hänen lapsistaan ja lapsen-
lapsistaan. Myöhemmin rikolliset soittavat 
uudelleen esiintyen uhrin lapsenlapsena tai 
tämän ystävänä.

Juoni on aina sama: pulaan joutunut lap-
senlapsi tarvitsee nopeasti rahaa isoäidil-
tään. Jos uhri on esimerkiksi kertonut, että 
tyttärentytär on vaihto-opiskelijana Lon-
toossa, huijari esiintyy tyttärentyttärenä, 
kertoo joutuneensa onnettomuuteen ja tar-
vitsevansa rahaa lentolippuun tai lääkäriin.

Kertomuksensa tueksi soittaja saattaa an-
taa puhelimen jollekin valeviranomaiselle, 
kuten lääkärille tai asianajajalle. Rahat tul-
laan joko hakemaan tai ne pyydetään lähet-
tämään. 

Hätä keinot kek-
sii. Kun Suvanto 
ry:ssä kuultiin, 
että eräältä van-
hukselta oli viety 
kotoa jopa tuolit 
ja pöytä, työn-
tekijät hankki-
vat hänelle kaksi 
tuolia ja pöydän. 
Kuvassa hanke-
suunnittelija Pirjo 
Laveri ja asiaka-
työntekijä Marita 
Lipsanen.
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