AIKAA, PÄÄTÄ JA SYDÄNTÄ
– Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena

Näin totesi löytävän työn tekijälle yksi asiakas. Turussa kehitettävä ja jo reilun vuoden toiminut löytävän työn palvelu
tavoittaa yksinäiset ikäihmiset kotoaan. Ikääntyneet kohdataan tasavertaisina. He saavat yksilöllistä tukea sekä ohjausta
palveluihin ja sosiaalisempaan elämään. Kun laitoshoidon
tarve siirtyy, saavutetaan inhimillisten tulosten lisäksi myös
säästöjä.
Aikaa, päätä ja sydäntä -julkaisussa esitellään löytävän työn
rakentumista Turussa. Lukija pääsee myös tutustumaan muokattuihin ikäihmisten tarinoihin. Mitä neljän seinän sisälle kätkeytyy? Kohtaamme tavarapaljouden keskellä elävän Ennin,
ystävätoimintaan osallistuvan Paulin ja monia muita.
Löytävä työ on kertomus toivosta ja siitä, kuinka yksinäisyys
voidaan murtaa.
Julkaisua voi suositella päättäjille, ikäihmisten parissa toimiville ammattilaisille, järjestötoimijoille, alan opiskelijoille ja
kaikille löytävästä työstä kiinnostuneille.

“Ajattelin, että voisitteko soittaa silloin tällöin
ja kysyä mitä minulle kuuluu?”
”Kyllä mää aina aamulla mietin,
et ootteko te tänään tulossa..”

"Te ootte iha kivoi,
mut kauheita komentamaan."
“En olisi ikinä uskonut,
että voin tällaistakin apua saada.”

LUKIJALLe

sIsÄLLYs

Ikääntyneiden parissa tehtävä löytävä työ

Lukijalle ........................................................1

on koko sen rakennusvaiheensa ajan he-

Löytävän työn juurilla ............................2

rättänyt runsaasti kiinnostusta eri puolella
Suomea. Ihmiset haluavat kuulla löytävän

Löytävä työ pähkinänkuoressa ..........3

työn kokemuksista, tarkemmin itse palve-

Näin löytävä työ toimii ..........................4

lusta ja siitä, kuinka löytävä työ auttaa. Sik-

Katsaus asiakkaisiin ................................5

si tämä julkaisu on tehty.
Kun toimituskuntamme istui ensimmäis-

Uudet kohtaamispaikat: Löytäväpiste ja korttelikahvitoiminta ..............8

tä kertaa pohtimassa julkaisun sisältöjä, ra-

Toisen koti työympäristönä .................9

kennetta ja tunnelmaa, kävi nopeasti selväksi, että julkaisusta tulee moniääninen ja
kerroksellinen. Kuinka löytää lukijan kannalta tärkeät asiat? ”Sen pitää olla todellinen
ja ajatuksia herättävä..”, ”Siihen pitäis saada

Löytävä työ ammattina ....................... 10
Tää hyvältä näyttää… eli tuloksia
ensimmäisen toimintavuoden
varrelta ...................................................... 14

luotettavaa ja yleistettävää tietoa asiakkai-

Kehittämiskohteita................................ 18

den elämästä..”, ”Toivottavasti se herättää

Lisätietoja löytävästä työstä ............ 20

kiinnostusta..” Näitä opasmerkkejä on pyritty seuraamaan tekstejä kootessa.
Julkaisussa avataan löytävän työn taustaa,
esitellään palvelun ydinkohdat, palveluprosessin kulku ja kuvataan tuloksia, joita työmenetelmällä saavutetaan. Tulokset ovat
lupaavia vaikka työ on vasta alussa. Löytävän työn tekijät ovat myös tunnistaneet
erilaisia kehittämiskohteita. Osa niistä koskee löytävän työn tulevaisuutta, osa koko
ikäihmisten palvelujärjestelmän kehittämistä. Eräitä tärkeitä avainsanoja ovat ainakin
jalkautuminen, ikäihmisen kokonaisvaltaisempi huomioiminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tekemisen meininki. Yhteinen nimittäjä on, että työssä tarvitaan sekä
päätä että sydäntä.
Lukija voi myös tutustua kohdattujen ikäihmisten tarinoihin. Muunneltujen esimerkkitapausten kautta piirtyy tarkempi kuva
ikääntyneiden arjesta ja erilaisista tuen tar-

TOIMITUsKUNTA:
Piia Halla, Oskari Orvasto ja Saija Rahunen
(Fingerroosin säätiön löytävän työn tekijät),
Ulla-Maija Nikula (Fingerroosin säätiön
toiminnanjohtaja), Antti Pelto-Huikko ja Tom
Tarvainen (Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy).
Julkaisun ilmestymisaika: kesäkuu 2015.
Ikäihmiset ovat antaneet luvan käyttää kuvamateriaalia tässä julkaisussa. Valokuvat on
ottanut Eliisa Laine. Sisäkansien piirretyt
ihmishahmot ovat Eloisa ikä -ohjelman kuvia.
Taiton ja ulkoasun teki Paula Numminen,
Kiekuva Design.

peista. Asiakkailta saadut lainaukset ja tätä
julkaisua varten otetut valokuvat tekevät
kokonaisuudesta elämänmakuisemman.
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LÖYTÄVÄN TYÖN JUURILLA
Vuonna 2000 Suomessa oli noin 780 000

la ja löytävän työn tekijät Piia Halla, Oska-

yli 65-vuotiasta ikäihmistä. Nyt yli miljoo-

ri Orvasto ja Saija Rahunen ovat alkaneet

na. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on Ti-

tarjota palvelua, jossa ikääntyneet tavoite-

lastokeskuksen ennusteen mukaan lähes

taan omasta kotoaan tai lähiympäristöstä.

1 500 000. Vaikka ikääntyminen ei elämän-

Asiakkaalle tarjotaan konkreettista apua.

vaiheena ole kaikille samanlainen, ovat ikä

Löytävä työntekijä toimii linkkinä asiak-

ihmisten asiat paremmin kuin koskaan en-

kaan ja hänen tarvitsemiensa palvelui-

nen. Ikääntyneet ovat hyväkuntoisempia ja

den välillä. Aika, läsnäolo ja vuorovaikutus

terveempiä. Heillä on vapaus olla, tehdä ja

ovat kaikkein tärkeintä. Löytävät tavoittaa

harrastaa.

myös Turun keskustasta, paraatipaikalta
tutun Wiklundin vierestä. Brahenkadun ti-

“

loihin voi tulla perjantaisin kort-

Turun kaupunki haluaa kehittää

palveluja ja toimintaa ikäihmisten
näkemysten ja osaamisen ehdoilla.”
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell

telikahville.
Löytävän työn kehittäminen on
rakennusvaiheessa.

Tavoittami-

sen, palvelutarpeiden selvittämisen ja palveluohjauksen rinnalle
ollaan ideoimassa muitakin palveluita. Tässä onnistutaan vain

Samaan aikaan kuitenkin kasvaa myös

yhdessä kaupungin ja muiden järjestö-

niiden ikäihmisten määrä, joille fyysiset,

jen kanssa. Löytävän työn tekijöillä siintää

psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat kasau-

mielessä tulevaisuus, jossa yhteisöt synty-

tuvat. Suurin ja yleisin vaiva on yksinäi-

vät uudelleen. Korttelikahvilla törmätään,

syys. Vanhustyön keskusliiton mukaan

kohtaamispaikkoja avataan, tavataan ver-

yksinäisyydestä kärsii joka kolmas ikään-

taisia ja ystävystytään. Ikäihmisten kanssa

tynyt. Pohjaton yksinäisyys altistaa muille

suunnitellaan erilaisia tempauksia ja heil-

ongelmille kuten mielenterveyden ongel-

le avautuu enemmän tilaisuuksia osallistua

mille ja päihteiden käyttöön.

iloa ja elämyksiä tuoviin kulttuuririentoihin. Yhdessäolon ja tekemisen kautta ra-

Yksinäisyydessä on löytävän työn alku-

kennetaan hyvää elämää.

piste. Turussa toimiva Fingerroosin säätiö
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tekee työtä haastavissa elämäntilanteis-

Löytävän työn arvokkain lupaus onkin sii-

sa olevien ikäihmisten auttamiseksi. Uu-

nä, kuinka näkymättömät ikäihmiset löy-

den työmuodon Turussa liikkeelle laittanut

detään ja mitä sitten tehdään ja tarjotaan

säätiön toiminnanjohtaja Ulla-Maija Niku-

kun heidät on tavoitettu.

“

Vanhuspalvelujen tavoitteena on, että jokainen

ikääntynyt turkulainen voisi elää omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään.” Turun kaupungin verkkosivut
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Yhteydenotto voi tulla ikäihmiseltä
itseltään, hänen omaisiltaan tai palveluverkostolta

Yksinäinen, masentunut,
päihdeongelmainen,
vailla palveluita oleva
tai niistä pudonnut ikäihminen

Arvotto
m
Toivott uuden tunne
o
Neuvot muuden tunn
tomuud
e
en tunn
e

KATsAUs AsIAKKAIsIIN
Millaisissa elämäntilanteissa löytävän työn asiakkaita tavataan? Seuraavat asiakastarinat
havainnollistavat löytävän työn tarvetta ja mahdollisuuksia auttaa. Tarinat ovat muokattuja, niissä esiintyvät henkilötiedot kuvitteellisia ja myös tarinan päähenkilön sukupuolta on voitu vaihtaa.

Tarina 1. Väinö 82 vuotta

Tarina 2. Leila 54 vuotta

Väinö on jäänyt leskeksi eläkeiässä. Hän on yk-

Työ oli Leilalle hyvin tärkeä. Elämä

sinäinen. Päivät tuntuvat pitkiltä ja Väinö alkaa

kulki tuttuja uomiaan kunnes tuli

täyttämään tyhjää aukkoa päihteillä. Viina tuo

ero. Päihteidenkäyttö lisääntyi, Leila

helpotusta, mutta vain jonkin aikaa. Väinöstä

sairastui vakavasti ja edessä oli sai-

tulee ongelmakäyttäjä ja hän eristäytyy kotiin-

raseläke. Leilan toimintakyky laski

sa. Viina kietoo yhä tiukempaan otteeseensa

nopeasti. Millään ei tuntunut olevan

ja arkipäivän asioiden hoito muuttuu vaikeam-

enää mitään merkitystä. Löytävä työ

maksi. Raha-asiat menevät sotkuun. Löytävä

aloittaa toimintansa tilanteessa, kun

työ aloittaa. Kotihoidon käynnit lisääntyvät ja

Leila on ollut päihdepalvelujen pii-

edunvalvonta käynnistyy. Löytävät motivoivat

rissä. Mutta kuinka häntä autetaan?

Väinöä päihdepalvelujen ja vertaistoiminnan

Leila on liian nuori vanhuspalvelui-

piiriin. Myös tukihenkilötoiminta aloitetaan.

hin, hän ei ole halukas päihdepalve-

Vertaistoiminta ja tukihenkilö ovat tulleet uusi-

luihin eikä vertaistuki kiinnosta. Leila

na sisältöinä Väinön elämään. Kannatteleva työ-

kieltäytyy kaikista palveluista. Tilan-

ote jatkuu verkoston välityksellä.

ne heikkenee äkillisesti entisestään.
Löytävä työ kulkee rinnalla, mutta
kysymys kuuluu: kuka ottaa kopin?
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Tarina 3. Pertti 85 vuotta
Yksinäisyys tuli, kun vaimo kuoli muutama vuosi sitten. Pertti on eristäytynyt omaan kotiin. Arki rajoittuu kotiin.

Tarina 4. enni 59 vuotta

Se on ainoa paikka, jossa Pertti kuu-

Asunto on täynnä tavaraa. Tavararöykki-

lee vaimoaan vielä ja jossa voi jutel-

öt tulevat vastaan jo eteisessä, olohuo-

la tämän valokuvalle. Nyt keskustelut

neeseen ei enää pääse. Enni on jäänyt les-

ovat vähentymässä. Onko yhteys kat-

keksi. Hänellä ei ole omaisia eikä läheisiä.

keamassa? Pertti ei halua poistua ko-

Juominen on alkanut pitkän tauon jälkeen.

toa, ettei menetä vaimoaan kokonaan.

Asunto on tarkastettu, siivouskehotus on

Pertti kieltäytyy hänelle ehdotetuista

annettu ja Enni on ohjattu päihdepalvelui-

palveluista mutta lupaa olla tarvittaes-

hin. Katko. Löytävä työ on tullut kuvioihin,

sa yhteydessä Löytävä-hankkeeseen.

koska Enni on jäänyt palveluiden ulkopuolelle. Avun tarvetta olisi monenlaista mutta asiakas ei tunnista tilannetta. Sekakäyttöä. Asiat etenevät hitaasti.

Tarina 5. Maire 79 vuotta
Asunto oli alkeellinen ja syrjäseudulla. Siinä oli
puulämmitys mutta ei peseytymismahdollisuutta eikä kuumaa vettä. Ruokaa ei voinut lämmittää. Maire asui yksin ja liikkumisvaikeuksien takia
elämä oli rajoittunut kotiin. Asioiden hoitaminen
oli vaikeaa, samoin puhtaudesta huolehtiminen.

Tarina 6. Pauli 63 vuotta

Maire oli kuitenkin vastustanut tarjottua ulkopuo-

Pauli on eläkkeellä. Hän asuu yksin ja

lista apua. Ainoa tuki oli ”vanha tuttava”, joka kävi

ei muista asioita. Yksinäisyys on ollut

kaupassa ja apteekissa korvausta vastaan. Löytä-

hyvin raskasta. Kotihoito käy Paulin

vät pääsivät Mairen luokse kun hän oli kotiutunut

luona mutta kodin ulkopuolella liikku-

sairaalajakson jälkeen. Luottamus lisääntyi ja pian

minen pelottaa. Löytävän työn kans-

ateriapalvelu, lääkärikäynnit, kotihoidon käyn-

sa harjoiteltiin itsenäistä liikkumista,

nit ja saunapalvelu auttoivat arjessa pärjäämistä.

kuntouttavia kauppakäyntejä ja sel-

Mairelle tarjottiin palveluasumismahdollisuutta

viteltiin yhteistyöasioita kaupungissa

mutta hän halusi asua omassa kodissaan. Hän jää

asuvan omaisen ja kotihoidon kanssa.

asumaan omaan kotiinsa kotihoidon ja muiden

Apuvälinetarpeet päivitettiin. Jäljel-

tukipalvelujen turvin.

lä oli kuitenkin yksinäisyys. Löytävän
työn kautta Pauli osallistui ryhmätoimintaan mutta se ei ollut mieluisa kokemus. Nyt Pauli on ystävätoiminnassa. Onko siinä jonkin uuden alku?
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UUDeT KOHTAAMIsPAIKAT:

LÖYTÄVÄ-PIsTe JA KORTTeLIKAHVITOIMINTA
Korkea kynnys, matala kynnys, kynnyksetön. Palveluajattelun suunta on Suomessa oikea! Löytävän työn kehittämisen rinnalla ideoidaan jatkuvasti sitä, millä tavalla palvelut
olisivat ikäihmisten helposti saavutettavissa. Pitää olla ihmisten ilmoilla ja siellä, minne
ihmiset helposti pääsevät. Tervetuloa Löytävä-pisteelle ja korttelikahvitoimintaan!

Löytävä-piste

Korttelikahvitoiminta

Toimitilat Turun ydinkeskustassa,
osoite Brahenkatu 7.

Korttelikahvitoiminta on käynnistynyt ikä-

Toimistossa ei ole virallista
päivystysaikaa. Ovi on avoinna
löytävien ollessa paikalla tai
sovittuina aikoina.

ikäihmiset ovat kertoneet kaipaavansa

Tiloissa järjestetään asiakastapaamisia, erilaisia ryhmätapaamisia kuten miestenryhmiä
sekä pienimuotoisia tapahtumia.
Ikäihmiset kutsutaan mukaan
osallistumaan, ideoimaan ja olemaan
yhdessä.

“

ihmisten omasta tarpeesta. Kotikäynneillä
avointa toimintaa kotiensa lähelle. He toivovat lisää mahdollisuuksia osallistua sellaisiin ryhmiin, jossa ei ole mitään erityisiä odotuksia tai vaatimuksia. Toiminnan
ei pidä olla liian ohjelmoitua: ei tarvitse pitää liikunnasta, bingosta tai tietovisailuista. Kun olisi paikka jossa ”saisi vain olla”,
omana itsenään ja juuri sen aikaa kun tuntuu hyvältä.

Korttelikahvitoiminnassa:
On mahdollisuus myös hiljaiseen
osallistumiseen.

eikä edes muista niitä vaivoja,

vasta kun täältä lähtee

huomaa, että ai niin, enhän mä

pääsekkää liikkumaa.”

“

Mää en voi

pois täältä olla.”

Tarjotaan tilaisuuksia vuoropuheluun
ja yhdessä olon kokemuksiin.
Toiminta on yhteisöstä lähtevää, ei
ohjaajavetoista.
Paikalla on aina ikäihmisille tuttu
löytävän työn tekijä.
Tietoa korttelikahvitoiminnasta
levitetään yleisen tiedottamisen ja
asiakastapaamisten kautta. Korttelikahvit järjestetään perjantaisin
klo 10 – 12 osoitteessa Brahenkatu 7.

Hyvä et on tollanen tukikohta, ku ei täs oo mitään muuta.”
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TOIseN KOTI TYÖYMPÄRIsTÖNÄ
Koti on ihmisen paikoista henkilökohtaisin.
Löytävä työntekijä mennessään ikäihmisen
kotiin on kylään tuleva vieras. Ikääntyneen
kodin ja elämäntavan kunnioittaminen hänen omassa ympäristössään on tärkeää.
Asiakas myös itse määrittelee rajat toiminnalle, jota kodissa tapahtuu.
Samalla koti kertoo enemmän kuin tuhat
sanaa. Löytävä työ havaitsee kotikäynnillä asioita, jotka vastaanottotyössä jää huomaamatta. Kuinka ikääntynyt elää, millaisia vihjeitä on nähtävissä siitä, kuinka
hän arjesta suoriutuu? Hyvin toteutettu kotikäynti auttaa asiakkaan tilanteen
selvittämisessä ja tarvittavien tukipalvelujen suunnittelussa. Kotiin tuotavat palvelut tukevat merkittävästi asiakkaan kotona
selviytymistä.

Hyvän kotikäynnin ABC
Kotikäynti tarvitsee aina luvan
asiakkaalta.
Jos mahdollista, asiakkaan tulee
tietää jo ennen käyntiä kuka on
tulossa ja mistä (soitto ennen
käyntiä). Mikäli kotikäynteihin
osallistuu useampi työntekijä,
myös tämä tieto on tärkeä kertoa
asiakkaalle.
Tärkeimpänä ensimmäisenä
tehtävänä on luottamuksen tunteen
herättäminen asiakkaassa. Löytävä
työntekijä on käymässä arvostavasti
ja kiireettömästi asiakasta varten.
Turvallisuutta luodaan sillä, että
asiakkaalle kerrotaan käynnin
tarkoituksesta ja siitä mihin
toiminnalla pyritään.
Kotikäynti on usein alku pidemmälle
yhteistyösuhteelle. Tapaamisella
on aina alku-, työskentely- ja
loppuvaihe. Asiakkaalla on käynnin
lopussa selkeä kuva siitä, mitä on
sovittu ja mitä tapahtuu jatkossa.
Päätös yhteistyön jatkamisesta on
aina asiakkaan. Ammattilainen ei
käytä asiantuntijan valtaa.
Työntekijän on osattava varautua
myös erilaisiin yllätystekijöihin.
Kuinka toimitaan jos asunnossa
on muita vieraita? Eteen saattaa
tulla myös haastavia tilanteita,
joissa asiakkaan hyvinvointi on
uhattuna. Lakiin ja ammattieettisiin
ohjeisiin perustuen työntekijällä on
ammattilaisen ilmoitusvelvollisuus.
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LÖYTÄVÄ TYÖ AMMATTINA
Löytävä työ on ikäihmisten palveluissa
uusi työmuoto. Sen juurten voidaan katsoa
olevan katutyössä, diakoniatyössä ja nuorten palveluihin vakiintumassa olevassa etsivässä työssä. Palvelua tarjotaan lähellä ihmistä ja apu viedään suoraan heidän
kotiinsa, arkeensa ja lähiympäristöönsä.
Löytävän työn näkökulmasta juuri koti on
määrittävä tekijä.
Ikäihmisiä tuetaan yksilö- ja ryhmäohjauksen, kotikäyntien, verkostoyhteistyön
sekä palveluohjauksen keinoin niin, että
he voisivat asua kotona mahdollisimman
pitkään. Elämäntilanteet ovat kuitenkin
erilaisia. Pienemmistä pulmista voidaan
päästään yhdessä yli ja suurempiin haasteisiin kuten yksinäisyyteen tai päihteidenkäyttöön voidaan tarttua kun luottamus
on rakentunut. Vakavampiin arjen ja terveyden ongelmiin ei toisinaan ole muuta
ratkaisua kuin laitoshoitoon siirtyminen.
Joskus kohdataan myös kuolemaa. Työ on

On osattava toimia muuttuvissa
tilanteissa, kyettävä käsittelemään
yllättäviä muutoksia (stressinsietokyky ja valmius toimia paineen alla)
sekä tekemään itsenäisiä päätöksiä.
Täydennyskoulutus ja työnohjaus
ovat tärkeässä osassa ammatillisuuden kehittämisen ja työssä jaksamisen näkökulmasta.

Verkostojen kutominen
Löytävä työ on silta asiakkaan ja
jatkopalveluiden välillä: siksi on
tunnettava ikäihmisten palvelut ja
niiden parissa toimivat verkostot.
Tiimityötaidoilla moni asia onnistuu:
on osattava rakentaa, koordinoida ja
ylläpitää verkostoja.

monella tapaa haastavaa.

Asiakaslähtöisyys

Julkaisua varten löytävät työntekijät eli

Löytävä työ on rinnalla kulkemista ja
kannustamista.

Piia, Saija ja Oskari kokosivat yhdessä työhön liittyviä ydinasioita.

Ihmisen arvostaminen ja
kunnioittaminen on tärkeää.

Ammatillisuus

Löytävällä työntekijällä on oltava
kyky asettua toisen asemaan.
Tarvitaan empatiaa ja sympatiaa.

Työssä vaaditaan alan koulutusta ja
vahvaa ikääntyneille suunnattujen
palveluiden tuntemusta.
Tarvitaan myös vahvoja sosiaalisia
taitoja ja kykyä kohdata erilaisia
ihmisiä.
On uskallettava laittaa oma
persoona peliin.
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Hyvä löytävä työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Työntekijä on asiakkaan edun ajaja
ja äänenkannattaja.
Löytävään työntekijään voi
luottaa. Toiminta perustuu
aina asiakkaan suostumukseen
ja itsemääräämisoikeuden
kunnioittamiseen. Työntekijällä on
salassapitovelvollisuus.

Osaamisen jatkuva kehittäminen
Työ vaatii luovuutta, rohkeutta,
päämäärätietoisuutta ja
tiimityötaitoja.
On uskottava omaan toimintaan ja
yhteistyölle asetettuihin tavoitteisiin.
Löytävä työ on muuttuvien osien
hallintaa: kaiken keskiössä on
asiakas, mutta työhön kuuluvat
myös hankeasiat, innovatiivinen
kehittäminen, tiedottaminen ja
edustaminen sekä säätiön muihin
tapahtumiin osallistuminen.
Tehtävässä onnistumista tukee
suunnitelmallisuus ja oman
toiminnan itsearviointi.

”
”
”

”

Palaute asiakkailta, omaisilta ja
yhteistyötahoilta ollut palkitsevaa.”

Kohdattu epäilyksiä
muiden toimijoiden taholta.”

Onnistumiset

asiakastapauksissa

voimaannuttavia.”

”
MILTÄ”TYÖ
”
”

Tarpeeseen vastaaminen

motivoivana tekijänä.”

Uuden luominen ollut innostavaa.”

ON TUNTUNUT?

Asiakkaan hyvinvoinnin ja
elämäntilanteen kohentuminen

palkitsevaa.”

Muutoksen

vastustamisen

voittaminen

uutena toimijana.”

Näkee oman työnsä jäljen

palvelun kehittämisessä.”

Haasteiden kautta voittoon, se on tuntunut hyvältä.”
11
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TÄÄ HYVÄLTÄ NÄYTTÄÄ…
eLI TULOKsIA eNsIMMÄIseN TOIMINTAVUODeN VARReLTA
Löytävä työ on haluttu saada käyttöön
nopeasti. Voidaan puhua nopeasta kehittämisestä. Työntekijät aloittivat työnsä
huhtikuussa 2014. Toukokuussa remontoitiin toimitilat, valmistettiin palvelun esittelymateriaali ja avattiin tiedotuskanavat
(verkkosivut, Facebook, Twitter). Palvelusta kerrottiin myös radiossa, lehdissä ja televisiossa. Samaan aikaan käynnistyi verkostoyhteistyö ja samaan aikaan tulivat
ensimmäiset asiakkaat.
Löytävä työ on vuoden aikana täyttynyt
asiakkaista. Työtä arvostetaan. Koska asiakkaalle tarjottavaa aikaa on enemmän,
palveluihin tulee lisää inhimillisyyttä ja
lämpöä. Löytävän antama tuki ja ohjaus on
useimmissa tapauksissa riittävää. Vierellä
kuljetaan niin kauan kuin tarvitaan. Ikäihmisen mahdollisuudet asua kotonaan paranevat ja laitoshoidon tarve siirtyy. Löytävän työn tekijät ovat rakentaneet runsaasti
yhteyksiä muihin ikäihmisten palveluiden
toimijoihin. Palvelun kehittäminen yhteistyössä jatkuu.
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Ikääntyneet saadaan palveluun:
Löytävän työn avulla on voitu tavoittaa vaikeassa asemassa elävät,
yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa
olevat ikääntyneet.
Löytävä työ on tavoittanut yhteensä
156 ikäihmistä ja heidän luokseen on
tehty noin 400 kotikäyntiä.
Säätiöllä on kaksi matalan kynnyksen toimipistettä. Matalan kynnyksen toimintaan on osallistunut 1 310
ikäihmistä. Ryhmien tapaamiskertoja
Löytävä-pisteessä ja kohtaamispaikka Tarinassa on ollut 123. Keskimäärin yhdessä tilaisuudessa on ollut 11
kävijää/kerta.
Puhelinkontaktit ovat iso osa löytävän työn toimenkuvaa. Asiakkaiden
elämäntilanteisiin ja palveluihin liittyen on soitettu yhteensä noin 500
puhelua.

”

”

...vaikka ei mulla mitään suurta kriisiä ole..
mutta jotenkin vielä haluaisin olla.. vielä

niinkuin olla olemassa.”

Tämä on ainoa paikka,

missä voi oikeasti jutella.”

”

Palaute

Puhutte oikeista asioista.

Se on oikea tuki.”

asiakkailta

”

	En olisi ikinä uskonut,

että voin tällaistakin

apua saada.”

”

”

Monenmoista ryhmää olen kokeillut.

Tarina on ainoa joka toimii.”

Äitini kanssa jutellessa olen toistuvasti huomannut, ja
hän on selkeästi kertonut, kuinka iloinen ja tyytyväinen
hän on ollut keskusteluista teidän kanssanne. Kiitos!”
(Sähköpostipalaute omaiselta)
15

Verkostoyhteistyön tuloksia:
Ikääntyneiden löytämiseksi ja jatkopalveluihin ohjaamiseksi on saatu
koottua toimiva, vuorovaikutuksellinen ja ammatillinen yhteistyöverkosto. Verkostossa ovat mukana Turun
kaupunki, järjestötoimijoita, seurakunnat ja yritykset.
Verkostotyön kehittämisessä tärkeää on ollut luoda päällekkäisyyksiä
välttävä verkostotyön malli, jossa
asiakkaan palvelupolku on selkeä ja
asiakaslähtöinen. Palveluohjausta
tapahtuu kaikkiin suuntiin.
Verkosto- ja sidosryhmätyöhön järjestettyjä tapaamisia ja tilaisuuksia
toteutui vuonna 2014 reilut 100.

”
16

”
”

Löytävän työhön liittyen on kerätty
palautetta asiakkaan palvelupolun
kannalta keskeisimmiltä toimijoilta
(kotihoito, geropsykiatrian poliklinikka, geriatrinen poliklinikka, edunvalvonta, Ikätuki-hanke).
Kirjallisessa palautteessa yhteistyötahot kokivat toiminnan tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa. Palautteen mukaan löytävän työn palvelu
lievittää yksinäisyyttä, ylläpitää
mielenterveyttä ja ehkäisee masennusta.
Löytävä työ tunnetaan jo kohtalaisesti tai melko hyvin.

Tärkeä merkitys korjaavana toimintana, miten ihminen
saadessaan oikeanlaisen avun voimaantuu ja saavuttaa

elämisen arvoiselta tuntuvan elämän ja arjen.”

Palaute

Olette saaneet

potilailta kiitosta.”

verkOSTOILTA

(Löytävän) työntekijöillä on enemmän

aikaa ja mahdollisuuksia silloin, kun ei ole

varsinaisia kotihoidon tehtäviä.”

”

Asiakas saadaan ihmisten ilmoille,

mikä on erittäin hyvä asia.”
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KEHITTÄMISKOHTEITA
Lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, kuin-

Tieto on merkityksellistä paitsi ikäänt-

ka ainutlaatuinen näköalapaikka löytä-

neiden auttamisessa, myös palveluiden ke-

vä työ on ikäihmisten arkeen. Harva am-

hittämisen näkökulmasta. Löytävät työn-

mattiryhmä pääsee tällä tavoin ihmisten

tekijät ovatkin tunnistaneet useita kehit-

koteihin ajan kanssa keskustelemaan, ha-

tämiskohteita. Nämä havainnot koskevat

vainnoimaan ja kuulemaan. Kysymys ei ole

paitsi löytävää työtä, myös palvelujärjes-

hoitokäynnistä, valvonnasta tai kontrollis-

telmän toimivuutta laajemminkin.

ta vaan luottamukseen perustuvasta vuoropuhelusta. Asiakkaita on paljon. Siksi
työntekijöille kertyy runsaasti kokemusperäistä tietoa ikäihmisten elämästä.
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Löytävän työn muutamia kehittämiskohteita:
Toiminta tarvitsee tuekseen eri alojen ammattilaisia. Kotiin vietäviä palveluita
tulisi monipuolistaa esimerkiksi lääkärien, turvallisuuskäyntejä tekevän
palomiehen ja päihdetyöntekijöiden työpanoksella.
Palveluiden alueellinen tuottaminen lähellä asiakasta. Jos löytävää
työtä kehitetään kaupungeissa, on päästävä enemmän kortteli- ja
kaupunginosakohtaiseen palvelujen kehittämiseen. Toisella puolella kaupunkia
olevat palvelut ovat liian etäällä.
Tavoittamisen väyliä tulee suunnitella lisää: kuinka tunnistaa ja kohdata kaikista
haasteellisimmassa asemassa olevat.
Ikääntyneet, yksinäiset miehet kaipaavat ryhmätoimintaa.
Asiakasmäärät kasvavat nopeasti. Edessä on asiakasproﬁilien tarkastelu.
Työn näkyväksi tekeminen ja siitä tiedottamisen jatkuvuus.

eväitä palveluiden kehittämiseen:
Ikäihmisten palveluissa korostuu liikaa hoidon keskeisyys ja liian vähän heidän
kokonaisvaltainen tukeminen. Ihmisellä on vaikeuksiensakin keskellä psyykkisiä,
fyysisiä, sosiaalisia ja hengellisiä tarpeita. Nämä tarpeet on otettava kaikessa
toiminnassa paremmin huomioon.
Yhteisöllisyyden merkitystä ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä ei kunnolla
ymmärretä. Ikäihmiset tarvitsevat lisää yhteisöllisiä paikkoja.
Ikäihmiset kaipaavat mukaansatempaavaa tekemistä. Kaiken ei tarvitse olla
vesijumppaa tai ohjattua askartelua. Oma lähiympäristökin voi olla seikkailu.
Saisipa kokea joskus jotakin uutta!
Tarvitaan palveluita myös perinteisten virka-aikojen ulkopuolella.
Ikäihmisten palveluita suunnittelevat ja tuottavat monet tahot. Kuntien,
järjestöjen ja yritysten yhteistä asiakasymmärrystä tulee syventää. Yhteisen
asiakasymmärryksen saavuttamisella saadaan saumattomampia palveluita.
Kaikille riittää tehtävää.
Ei aina ajatella niin kauhean pitkään ja perusteellisesti. Kokeillaan, annetaan
ideoiden hersyä ja synnytetään vipinää. Siinä ei mikään säry.
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LIsÄTIeTOJA LÖYTÄVÄsTÄ TYÖsTÄ
Löytävä työ kannattaa
Löytävää työtä kehitetään Löytävä työ -hankkeessa vuosina 2014 – 2017.
Sen avulla tavoitetaan satoja ikääntyneitä. He jäisivät muuten palveluiden
ulkopuolelle.
Löytävä työ on esimerkki järjestön ja kaupungin aktiivisesta yhteistyöstä.

Löytävä työ halutaan vakinaistaa ja levittää valtakunnalliseksi
Löytävästä työstä pyritään saamaan pysyvä toimintamalli Turkuun.
Suunnittelutyö sen valtakunnalliseksi levittämiseksi on jo käynnistynyt.

Rahoitus ja hallinnointi
Hanketta rahoittaa RAY. Hankkeen kokonaisavustus
neljälle vuodelle on 728 000 euroa.
Löytävä työ -hanke kuuluu RAY:n Eloisa ikä -avustusohjelmaan, joka
toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa.
Hanketta hallinnoi Turussa Fingerroosin säätiö.

Linkkejä
Eloisa ikä -ohjelman verkkosivut:
www.eloisaika.fi
Fingerroosin säätiön verkkosivut:
www.fingerroos.net
www.facebook.com/loytava
Twitter: @Loytava
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“Ajattelin, että voisitteko soittaa silloin tällöin
ja kysyä mitä minulle kuuluu?”
”Kyllä mää aina aamulla mietin,
et ootteko te tänään tulossa..”

"Te ootte iha kivoi,
mut kauheita komentamaan."
“En olisi ikinä uskonut,
että voin tällaistakin apua saada.”

AIKAA, PÄÄTÄ JA SYDÄNTÄ
– Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena

Näin totesi löytävän työn tekijälle yksi asiakas. Turussa kehitettävä ja jo reilun vuoden toiminut löytävän työn palvelu
tavoittaa yksinäiset ikäihmiset kotoaan. Ikääntyneet kohdataan tasavertaisina. He saavat yksilöllistä tukea sekä ohjausta
palveluihin ja sosiaalisempaan elämään. Kun laitoshoidon
tarve siirtyy, saavutetaan inhimillisten tulosten lisäksi myös
säästöjä.
Aikaa, päätä ja sydäntä -julkaisussa esitellään löytävän työn
rakentumista Turussa. Lukija pääsee myös tutustumaan muokattuihin ikäihmisten tarinoihin. Mitä neljän seinän sisälle kätkeytyy? Kohtaamme tavarapaljouden keskellä elävän Ennin,
ystävätoimintaan osallistuvan Paulin ja monia muita.
Löytävä työ on kertomus toivosta ja siitä, kuinka yksinäisyys
voidaan murtaa.
Julkaisua voi suositella päättäjille, ikäihmisten parissa toimiville ammattilaisille, järjestötoimijoille, alan opiskelijoille ja
kaikille löytävästä työstä kiinnostuneille.

