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Ikäihmisen tavoittaminen  

ja yhteys löytävään vanhustyöhön

Asiakas voi ottaa itse yhteyttä

Omainen, tuttava tai naapuri voi  

ilmoittaa huolensa ikäihmisen 

tilanteesta

Ammattilais- tai viranomais-

verkosto voi ilmoittaa asiakkaan 

tilanteesta

Ilmoituksen voi tehdä myös 

nimettömänäIkäihmisen tavoittaminen ja 
yhteys löytävään työhön1

Kohtaaminen ja 
luottamuksen  
rakentaminen2 3

Ilmoituksen jälkeen asiakkaalle 

soitetaan. Mikäli ilmoitus on tehty 

nimettömänä tai puhelinnumeroa 

ei ole, tällöin käydään oven 

takana. Joskus yhteyden 

saaminen edellyttää monia 

käyntejä tai soittoja. 

Turussa toimiva löytävä vanhustyö -malli on yksinkertainen ja tehokas. Kun 
ikäihmisellä on elämässään pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. Tukea tarjo-
taan lähellä, ikäihmisen omassa elinympäristössä ja rinnalla kuljetaan niin kau-
an kuin tarvitaan. Löytävän vanhustyön asiakkaita ovat esim. kokonaan tai riit-
tämättömien palvelujen piirissä olevat, suuria elämänmuutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten ammatillista tukea 
tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Löytävä vanhustyö auttaa ikäihmisen arjessa

Kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen

Ikäihminen tavataan paikassa joka hänestä 

tuntuu parhaalta

Pääasiallisena toimintana kotikäynnit

Luottamuksen rakentamiseen varataan 

runsaasti aikaa

Tapaamisessa edetään rauhallisesti ja 

ikääntyneen ihmisen ehdoilla



Ikäihmisen tavoittaminen  

ja yhteys löytävään vanhustyöhön

Elämäntilanteen 
kartoittaminen ja avun-
tarpeen selvittäminen3

Tukitoimien ja palvelujen 
suunnittelu sekä ohjaaminen 
tarvittavien palvelujen piiriin

4
Tilanteen seuranta: tuki-
toimien jatkaminen tai 
yhteistyön päättyminen5

Asiakkaan kanssa mietitään yhdessä ratkaisuja hänen elämäntilanteen parantamiseksi. 

Ratkaisut ovat aina yksilöllisiä ja perustuvat asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin.

Löytävät vanhustyöntekijät tarjoavat keskustelutukea sekä auttavat ikäihmistä saamaan 

palveluita (esim. kotihoidon palvelut, tukihenkilöt, päihdepalvelut, siivousapu ja viriketoiminta).

Tukitoimien ja palvelujen suunnittelu sekä ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin

Kun luottamuksellinen 
yhteistyösuhde on syntynyt, 
voidaan alkaa keskustelemaan 
asiakkaan elämäntilanteesta. 

Tavoitteena on, että asiakas 
näkee oman elämäntilanteensa ja 
avuntarpeensa realistisesti. 

Asiakas on yleensä halukas 
ottamaan apua vastaan.

Rohkaisemme heitä, jotka 
herkästi kieltäytyvät palveluista.

Elämäntilanteen kartoittaminen 

ja avuntarpeen selvittäminen
Löytävän vanhustyön jälkeen varmistetaan, 
että asiakas ei tipahda pois hänelle tarjotuista 
tukitoimista ja palveluista.

Asiakkuus päättyy kun ongelmat on voitettu, 
asiakas voi ottaa löytävään vanhustyöhön 
uudelleen yhteyttä milloin tahansa.

Tilanteen seuranta: tukitoimien jatkaminen  

tai yhteistyösuhteen päättäminen 
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Löytävät työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joihin saa 
helposti yhteyden. Toiminta on ikäihmisille vapaaehtoista, maksutonta ja se 
perustuu luottamukseen. 

Mikäli sinulla on huoli tuntemasi ikäihmisen tilanteesta, ota yhteyttä.

”
 Löytävällä vanhustyöllä mahdollistetaan 

tuen tarpeessa olevalle ikääntyneelle hänen 

tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on edistää 

kotona asumista mahdollisimman pitkään.”

Haluan löytävän vanhustyöntekijän ottavan yhteyttä:

Nimi: 

Puhelin: 

Osoite: 

Päivämäärä ja allekirjoitus: 

Allekirjoituksella luovutan yhteystiedot löytävän työntekijöille.  
Yhteystiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Ota yhteyttä

AJATUSTALO


