
Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?  

Millaisia turvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ikääntyneiden ihmisten 
elämään?  

Kenen ehdoilla teknologiaa toteutetaan? Minkälaisia eettisiä kysymyksiä teknologian 
käyttöön liittyy?  

Voiko teknologisilla ratkaisuilla ehkäistä tai estää ikääntyneisiin kohdistuvaa 
kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai rikollisuutta?  

 

Kätketyt äänet –kampanjapäivä ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan 

 Torstai 15.6.17 klo 9–15.30 
 Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 7, Vantaa 
 

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.    

     

Ohjelma 

Aamukahvi ja croissant klo 9.00-9.30  

Tiedotustilaisuus medialle Kätketyt äänet –kampanjapäivästä klo 9-9.30.  

Paikalla ovat Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnanjohtaja, INPEA:n 
Suomen edustaja, puheenjohtaja Satu Taiveaho ja Kätketyt äänet –verkoston toimijat: 
kehittämisjohtaja Teija Mankkinen, VTKL, asiantuntija Sari Erkkilä, SuPer, tutkija Sari Jokinen 
THL, erityisasiantuntija Lea Stenberg, Ikäteknologiakeskus, Valli.  

 
9.30 Tervetuloa 15.6. kansainväliseen Kätketyt äänet -kampanjapäivään 

INPEA:n Suomen edustaja, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnanjohtaja 
Satu Taiveaho (5 min) 

 
9.35 Avoin puheenvuoro (10 min) 
 
9.45 Kampanjapäivän avaus  
 Kehittämisneuvos Harri Martikainen, Sisäministeriö (10 min) 

 
9.55 Vantaan kaupungin tervehdys 

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja vs. Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaan kaupunki (10 
min) 



 
10.05 Tuoko teknologia turvallisuutta – estääkö kaltoinkohtelua?  

Vantaan vanhusneuvoston jäsen Hilkka Pokkia haastattelee Turvallisen vanhuuden puolesta 

– Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho (10 min) 

 
10.15 Yli 65-vuotiaisiin kohdistuva rikollisuus ja sen ehkäiseminen 
 Poliisiylitarkastaja Jyrki Aho, Poliisihallitus (10 min) + aikaa kysymyksille (5 min) 
 
10.30 Kotiturva-hankkeen esittely ja video 

Kotiturva-hankkeen projektivastaava Kaisa Eskelinen, Vanhustyön keskusliitto (10 min) + 

aikaa kysymyksille (5 min) 

 
10.45 Sähköinen asiointi tulee – pääsevätkö kaikki mukaan? 

Kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen, Ikäteknologiakeskus, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 

(15 min) + aikaa kysymyksille (5 min) 

 
11.05 Sosiaalisen median turvallisuusohjeet ikääntyneille 

Toiminnanjohtaja Elina Nikulainen, Naisten Linja (10 min) 
 
11.15  Ikäteknologia turvana – kenen ehdolla?  

Johtava tutkija Jaana Leikas, VTT (20 min) + aikaa kysymyksille (5 min) 
 
11.40 Aamupäivän yhteenveto 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu 
Taiveaho (5 min) 

 
 
11.45-12.30 Tauko (45 min)  

Auditorion takaosan näyttelypöytiin tutustuminen: esitteitä jne. Mahdollisesti hoiva-alan 
teknologiaa esittelyssä. 

 
 
12.30 Tervetuloa iltapäivään ja iltapäivän ohjelman esittely 

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (5 min) 
 
12.35 Ikäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä 

Johtava tutkija Jaana Leikas, VTT (20 min) + aikaa kysymyksille (5 min) 
 
13.00  Ikääntyneen, teknologiaa käyttävän henkilön puheenvuoro 
 Annikki Korhonen (10 min) + aikaa kysymyksille (5 min) 
 
13.15  Kotihoidon ammattilaisen kokemuspuheenvuoro 

Lähihoitaja Nicole Fagerberg, Vantaan kaupungin kotihoito (10 min) + aikaa kysymyksille (5-
10 min) 

 
13.35  Mahdollisesti robotin ohjaama taukojumppa (n. 10 min)  
 
 
13.45-14.15 Kahvitauko (kahvia ja pullaa) (15 min) 
 Esittelyssä mahdollisesti robotteja, esim. hoivarobotti 
 



 
14.15 Itsemääräämisten toteutuminen, turvallisuuden edistäminen ja kaltoinkohtelun 

ehkäiseminen – miten teknologia tukee? 
Johtaja Päivi Topo, ikäinstituutti (25 min) + aikaa kysymyksille (5 min) 

  
14.45 AUTA-hanke – autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä 

Projektipäällikkö Hannu Korkeala, Valtiovarainministeriö (15 min) + aikaa kysymyksille (5 
min) 

 
15.05 Kotiturva-hankkeen video 

Kotiturva-hankkeen projektivastaava Kaisa Eskelinen, Vanhustyön keskusliitto (5 min) + aikaa 

kysymyksille/keskustelulle (5 min) 

 
15.15 Avoin loppupuheenvuoro (10 min) 

 
15.25  Loppusanat/ yhteenveto päivästä 

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (5 min) 
 

15.30 Kiitos osallistumisesta! 

 

Seminaari on osallistujille maksuton.  

Järjestäjät vastaavat seminaarissa jaettavasta materiaalista ja aamu- sekä iltapäivä-kahvitarjoilusta. 

 

Alan ammattilaisten toivotaan ilmoittautuvan tilaisuuteen. 

Ks. www.katketytaanet.fi 

 

Lisätietoa kampanjapäivästä:  

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry  
Suunnittelija Sanna Sutela 
sanna.sutela@suvantory.fi, 050 577 0938 
 

Lämpimästi tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet! 

 

http://www.katketytaanet.fi/
mailto:sanna.sutela@suvantory.fi

