AJATUSTALO

”PALJOSTA OLISIN JÄÄNYT,
ELLEN OVEA OLISI AVANNUT”
Löytävän työn tulokset ja vaikuttavuus

Ikääntyneet asuvat kotona yhä pidempään ja trendi voimistuu
tulevaisuudessa. Samalla lisääntyy niiden ikääntyneiden määrä, jotka sinnittelevät arjessa ja jotka ovat kaikkien palvelujen
ja tukiverkkojen ulkopuolella. Suurin ongelmista on yksinäisyys. Se kalvaa, altistaa sairauksille, tekee arjesta aution ja nakertaa toivoa paremmasta huomisesta.
Julkisen sektorin voimavarat eivät riitä vaikeassa asemassa
olevien ikääntyneiden auttamiseen. Ihmisillä itselläänkin on
vastuu omasta elämästään, mutta jos voimat vähenevät, tueksi tarvitaan myös järjestöt ja vapaaehtoiset.
Ennen kuin vaikeissa oloissa eläviä ikääntyneitä voidaan auttaa, heidät on ensin tunnistettava ja tavoitettava. Turussa kehitetyllä löytävän vanhustyön mallilla voidaan kirjaimellisesti
löytää nämä ihmiset. Nyt on tavoitettu noin 500 ikääntynyttä.
Löytävästä työntekijästä tulee ikääntyneen kanssakulkija, joka
seuraa matkassa mukana, rakentaa ikääntyneelle yksilöllisen
palvelupolun ja varmistaa, että asiat lähtevät etenemään parempaan suuntaan.
”Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut” -julkaisu on
suunnattu kuntien ja valtionhallinnon päätöksentekijöille, tuleville maakuntapäättäjille, vanhuspalvelujen ammattilaisille,
alasta kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja rahoittajille.
Turun löytävän työn aikaisemmista vaiheista saa lisätietoa Aikaa, päätä ja sydäntä. Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena
-verkkojulkaisusta.
Antoisia lukuhetkiä. Löytävän työn rakentaminen jatkuu!

”PALJOSTA OLISIN JÄÄNYT,
ELLEN OVEA OLISI AVANNUT”
Löytävän työn tulokset ja vaikuttavuus
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JOHDANTO
Löytävää vanhustyötä on kehitetty Turussa neljä vuotta. Pitkäjänteisen kehittämisen
ovat mahdollistaneet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (entinen RAY), Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä –ohjelma ja
Turun kaupunki. Tavoitteena on ollut tuottaa yksinäisille, ja haastavissa elämäntilanteissa oleville ikääntyneille sellaista pal
velua ja toimintaa, joka parantaa heidän
toi
minta
kykyään ja samalla onnistuu siirtämään kalliimman hoivan ja laitosasumisen tarvetta. Löytävän työn tarina on monella tapaa arvokas. Eri toimijoiden välisen
yhteistyön tuloksena kyetään tavoittamaan
sadat ikääntyneet. Luottamuksen rakentuessa ja askel askeleelta ikääntyneet ovat
saaneet paitsi oikea-aikaista tukea ja palveluneuvontaa, myös elämänsisältöjä, osallisuuden kokemuksia ja mielekkyyttä arkeen.
Alusta saakka tavoitteena on ollut, että löytävästä työstä tulisi hyvin organisoitu järjestövetoinen toimintamalli, joka voidaan sovittaa yhteen täydentämään tulevaisuuden
vanhuspalvelujen järjestelmää. Siksi löytävää työtä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin, sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien ja järjestökumppaneiden
kanssa. Nyt löytävä työ on mal
lin
nettu ja
sen tulokset on pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti.

Käsillä olevassa julkaisussa pohditaan löytävän työn tarvetta, esitellään sen keskeiset
prosessit, työmenetelmät ja yhteistyöverkostot sekä kootaan yhteen löytävän työn
tulokset ja tulevaisuuden kehittämiskohteet. Tekstien elävöittämiseksi sivuilla kuuluu myös erilaisten ammattilaisten ja löytävien työntekijöiden ääni. Luvut aloitetaan
aina ikääntyneen ihmisen muutostarinalla.
Julkaisu on myös kertomus siitä mitä tapahtuu, kun ikääntynyt ihminen laitetaan kaiken
keskiöön. Sellaisesta ajattelutavan muutoksesta, jossa lähtökohtana ovat ikääntyneiden omat elämät, omat odotukset ja arjen
sujuvuus. Voisiko meillä olla ylhäältä-alastoiminnan ja perinteisemmän sairauksien
hoidon rinnalla yhä enemmän kokonaisvaltaisempaa kanssakulkemista? Niin, että
ikäihmiset kohdattaisiin aidosti ja että yhdessä olosta, arjen aktiviteettien kehittämisestä, sosiaalisten suhteiden vahvistamisesta ja lähiympäristön huomioimisesta
tulisikin uusi normaali.
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Ilkka Itsetuhoinen, 71
Ilkka asuu yksin ja on masentunut sekä itsetuhoinen. Alkoholi haittaa elämää ja taloudellisia haasteitakin on. Hän oli
ollut myös asunnoton, mutta käynyt töissä rakennuksilla.
Ilkka oli joutunut sairaalaan itsetuhoisen yrityksen vuoksi.
Löytävä tekee kotikäynnin. Löytävä tukee henkisesti, motivoi ja kannustaa. Ilkan kanssa harjoiteltiin ryhmiin menoa ja muistuteltiin ryhmään menemisestä. Ilkka sai kertoa
kuulumisia siitä, miten kokee ryhmässä olemisen. Omien
voimavarojen karttuessa Ilkka rohkaistuu menemään ryhmiin itsenäisesti ja alkaa syntyä uusia ihmissuhteita. Ilkan
elämänhalu on palannut. Hänen mielialansa on tasaantunut. Psykiatrian poliklinikalla käynnit jatkuvat edelleen.
Löytävien ansioista hän on kiinnittynyt pienryhmään, jossa hän käy nyt säännöllisesti kerran viikossa. Matkan varrella, kun on tullut haasteita ja retkahduksiakin Löytävä on
tukenut ja kuunnellut sekä kannatellut vaikeiden aikojen
yli. Ilkka viettää nyt päihteettömämpää elämää.
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LÖYTÄVÄN VANHUSTYÖN TARVE
Kuka auttaisi arjessa?
Löytävää vanhustyötä tarvitaan, koska nykyinen vanhuspalvelujen järjestelmämme ei
aina toimi. Järjestelmä, josta tuli siilojen ja lokeroiden labyrintti, kadottaa ihmisiä jättäen heidät oman onnensa nojaan. Suomessa on kasvamassa niiden yksinäisten ikääntyneiden määrä, jotka ovat palvelujen ulkopuolella, jotka kärsivät erilaisista vaivoista tai
terveysongelmista ja joilla ei ole mielekästä tekemistä. Näillä ikääntyneillä on tietysti jokaisella oma tarinansa, mutta useimpia yhdistää se, ettei mikään tai kukaan ole kyennyt
auttamaan heitä arjen haasteissa. Apua ei myöskään aina osata hakea, eikä tiedetä mistä sitä saa. Siksi ongelmat ovat syventyneet ja kasautuneet. Edessä saattavat olla kurjat ja lohduttomat vuodet.
Tämä on häpeällistä ja väärin.

“

Meidän on paitsi vihdoinkin sisäistettävä, että ihmiset asuvat pidempään
kotona ja tarvitsevat tukea jokapäiväiseen arkeensa, myös toimittava ja
uudistettava palveluitamme vastaamaan kotona asumisen tarpeita.

Kun Suomi ikääntyy vauhdilla tarvitsemme ikääntymiseen suhtautumisessa kokonaisen ”ilmastonmuutoksen”.
Nopeutuva eläköityminen, kasvava
hoivatarve ja kiristyvä talous haastavat
palvelujärjestelmämme rajusti. Meidän
on paitsi vihdoinkin sisäistettävä, että
ihmiset asuvat pidempään kotona ja tarvitsevat tukea jokapäiväiseen arkeensa, myös
toimittava ja uudistettava palveluitamme vastaamaan kotona asumisen tarpeita. Suomessa on yli 65-vuotiaita noin 1,2 miljoonaa ja vuonna 2030 jo 1,6 miljoonaa. Noin 70%
yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan. Suuri osa hyväkuntoisina, toimintakykyisinä ja
terveinä, mutta osa heikommassa kunnossa ja osa jopa heitteille jätettynä. Kuinka tuotamme tulevaisuudessa palvelut kotiin niin, että kotona voidaan asua hyvin, turvallisesti ja pidempään ja siten siirtää laitoshoidon tarvetta? Ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen ovat kriittisiä tekijöitä myös hoivamenojen kasvun
hillitsemisessä.

Kotihoito on tärkeä osa ikääntyneiden palvelutarjontaa. Se on pitkään toiminut Suomessa poikkeuksellisen hyvin ja työntekijät tekevät parhaansa, mutta laitoshoidon vähentäminen kuormittaa kotihoitoa entisestään. Suurimpana ongelmana on asiakkaille
annettavan ajan lyhyys, ajan pirstaleisuus ja kävijoiden vaihtuvuus. Jos asiakkaan luona ollaan 10 minuuttia suunnitellun 30 minuutin sijaan, tämän on mahdotonta saada
tarpeitaan vastaavaa palvelua. Hoitajat ovat huolissaan hoidon laadusta, asiakasturvallisuudesta ja omasta jaksamisestaan. Hoito ja hoiva eivät myöskään yksin riitä hyvän arjen eväiksi. Löytävän työn kaltaisilla toimintamalleilla kotiin saadaan ikääntyneiden osallisuutta ja omatoimisuutta vahvistavia sisältöjä.
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Sanoista tekoihin
Tehtävää on paljon. Ikäihmisten palvelujen uudistamistarvetta kuvataan varsin suorapuheisesti joulukuussa 2016 ilmestyneessä julkaisussa ”Suomesta ikäihmisten mallimaa”
(Polemia-sarjan julkaisu 105). Sen kirjoittaja, valtiovarainministeriössä pitkän uran tehnyt
virkamies Raili Mäkitalo korostaa, että:
•

Ikääntymiskehityksen hallinnassa tarvitaan ajattelutapojen muutosta, innovaatioita
ja uusia toimintamalleja. Aikaa ei ole hukattavaksi edessä olevien ikähaasteiden
jatkuvaan väistelyyn.

•

Suomessa tarvitaan toimia, joilla vähennetään ja lykätään erityisesti sekä
vanhuksille että yhteiskunnalle raskaan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
Tämä edellyttää käytännön tekoja pikaisesti, tehokkaasti ja laajalla rintamalla.

•

Erityisesti vähemmän aktiiviset ja esimerkiksi elämäntapojensa tai
sosioekonomisen asemansa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat eläkeläiset tarvitsisivat
mahdollisimman varhain henkilökohtaista motivointia, liikuntareseptejä tai
houkuttelua erilaisten toimintakykyä, kuntoutumista sekä terveyttä ja hyvinvointia
kohottavien asioiden ja virikkeiden pariin.

•

Kunkin ikäihmisen olisi myös itse tehtävä voitavansa eli otettava vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan ja tarvittaessa elämäntapahoidostaan. Terveyskäyttäytyminen,
elämätavat ja vaikeiden ongelmien ennaltaehkäisy ovat tärkeimpiä. Tarvitaan
konkreettisia tapoja ja uusia toimintamalleja, joilla mahdollisimman moni seniori
saadaan kannustettua panostamaan toimintakykynsä ylläpitoon.

Mäkitalo toteaa myös, että sosiaali- ja terveystoimen rakenteiden uudistamisesta on turha odottaa automaattisesti ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja kustannustehokkuutta lisääviä palvelumalleja. Hallinnolliset uudelleen organisoitumiset ja
palveluiden järjestämiset vievät aikaa. Tämä on tärkeä huomio, sillä meillä ei yksinkertaisesti ole varaa odotella huomispäivän palveluita, kun järkevää toimintaa kaivataan jo tänään. Julkinen sektori ei myöskään yksin kykene suoriutumaan ikähaasteesta, vaan ratkaisuja on etsittävä yhä enemmän kolmannen sektorin, yritysten, ikäihmisten itsensä ja
heidän läheistensä kanssa.

Katse Turkuun – löytävä vanhustyö on tullut jäädäkseen
Tässä julkaisussa esillä oleva Turun löytävän vanhustyön malli on yksi konkreettinen esimerkki riskiryhmiin kuuluvien ikääntyneiden tavoittamiseksi ja auttamiseksi. Löytävä työ
on ennen kaikkea yksinäisyyden murtamista, sillä juuri yksinäisyys on usein pääsyy ikääntyneiden ongelmiin. Löytävässä työssä nähdään erilaista syistä johtuvaa yksinäisyyttä.
Puoliso on saattanut menehtyä, tuttavia ei ole, omaiset eivät halua olla tekemisissä tai
asuvat kauempana toisella paikkakunnalla. Joillekin ihmisille nämä ovat olleet alkusysäyksiä erakoitumisen kierteeseen ja tuhoisiin elämäntapoihin. Kun haastavissa oloissa elävät ikäihmiset on löydetty, heille tarjotaan aikaa ja keskusteluapua. Heidän kanssaan ollaan, heidän elämäntilanteensa kartoitetaan ja heitä kannustetaan erilaiseen toimintaan,
omatoimisuuteen ja sosiaalisiin kontakteihin. Arjen sisään rakennetaan elämää!
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Löytävää työtä on kehitetty Fingerroosin säätiön, muiden järjestöjen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja kaupungin yhteisvoimin. Kun ikääntyneet saadaan löytävän
työn piiriin, samalla voidaan varmistaa ohjautuminen mahdollisesti muihin tarvittaviin palveluihin. Näitä palveluita on voitu myös toteuttaa yhdessä
ja limittäin.
Löytävän työn tarve kasvaa Turussa edelleen. Turku on
Suomen kaupungeista yksi nopeimmin ikääntyvistä. Esimerkiksi vuonna 2016 Turussa oli noin 38 000 yli 65-vuotiasta ihmistä. Heistä yli 75-vuotiaita oli noin 17 000 henkeä
ja yli 85-vuotiaita noin 5 500 henkeä. Yhteensä yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi kuluneen vuoden aikana tarkalleen
ottaen 1 326 hengellä. Yleisesti ottaen turkulaiset ikääntyneet voivat hyvin. He ovat terveempiä, heidän elämäntapansa ovat kunnossa, he harrastavat ja pärjäävät mainiosti läheistensä sekä verkostojensa turvin. Samaan aikaan on
selvää, että ikääntyneiden joukossa on yhä enemmän tuen
ja avun tarvitsijoita.

“

eminen
Yksinäisyyden ehkäis ntaa
ja vähentäminen rake a
suomalaisille todellist attelee
perusturvaa, joka kannksissa.”
meitä tulevissa murro i
- Professori Juho Saar
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Ville vankilasta vapautunut, 69
Ville vapautuu vankilasta. Puoliso on vankilassa ja suhteet
lapsiin on katkenneet. Vapautumisen myötä hän kohtaa
uusia haasteita arjessa. Esimerkiksi julkisten kulkuneuvojen käyttöön hän tarvitsee tukea ja älypuhelimen käyttökään ei ole tuttua. Hän pelkää kohdata kanssaihmisiä, koska sosiaaliset taidot ovat heikot. Ville miettii miten kohdata
ihmiset, jotka kysyvät hänen elämäntilanteestaan. Löytävät tekevät kotikäynnin asiakkaalle. Tilanteen kartoittamisen myötä häntä tuetaan arjesta selviytymisessä. Löytävät tuovat arkeen konkreettisia käytännön toimia, kuten
auttavat bussikortin käytössä ja terveyspalvelujen käytössä sekä virastoasioinneissa. Löytävät kannustavat erilaisiin
aktiviteetteihin, mutta niihin hän ei vielä ole valmis. Löytävät antavat neuvoja palvelujen äärelle, kuten muuttoilmoituksen ja asumistukikaavakkeiden hankkimisessa. Ville
alkaa hoitaa asioitaan itsenäisemmin. Hän pitää yhteyttä
Löytäviin tarvittaessa itse.
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ETSIVÄN/LÖYTÄVÄN VANHUSTYÖN KEHITYSVAIHEET
Etsitty on ennenkin
Etsivä työ ei ole uusi ilmiö. Sen historiaa kuvataan kiinnostavasti Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallin kokoamassa julkaisussa (Etsivä vanhustyö meillä ja muualla. Raportti suomalaisista ja eurooppalaisista käytännöistä 1/2015). Teoksessa kerrotaan, kuinka
etsivää työtä on tehty jo vuosisatojen ajan. Yleensä toteuttajina ovat olleet järjestöt ja
kirkko, jotka ovat työskennelleet ”pelastaakseen asukkaita hengellisestä, aineellisesta ja
moraalisesta kurjuudesta”. Maassamme etsivän työn pioneereja ovat olleet Suomen Pelastusarmeija, Suomen Punainen risti ja erilaiset ”Rouvasväen yhdistykset”.
Auttavan katutyön sekä sosiaalityöntekijöiden ja seurakuntien diakoniatyöntekijöiden
kotikäynnit ovat jatkaneet etsivän työn perinteitä. Useissa järjestöissä on jo vuosia kehitetty etsivän työn menetelmiä. Esimerkiksi Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat toteuttaneet useita etsivän työn paikallisia hankkeita. Toinen vahva kehittäjäorganisaatio on ollut Helsingin Diakonissalaitos.
Vallin julkaisussa kerrataan myös, kuinka etsivä työ on tuttua nuorten palveluissa. Etsivä työ on kirjattu nuorisolakiin ja kattaa jo lähes koko Suomen. Aluehallintovirastot
myöntävät toimintaan valtionavustuksia. On ehkä syytä mainita, että etsivän nuorisotyön puolella Suomessa on toiminut poikkeuksellinen viranomaiskaksikko. Opetus- ja
kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Jaana Walldén ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman ovat kehittäneet suuresti koko
etsivän nuorisotyön toimialaa. Sitoutuneita, asialle omistautuneita viranomaisia tarvitaan myös etsivän/löytävän vanhustyön tueksi ja vetureiksi.

Uusi aalto
Etsivä/löytävä vanhustyö on nykyisin leviämässä voimakkaasti niin kaupungeissa kuin
maaseuduilla. Siihen perustuvia toimintatapoja on viime vuosina käynnistetty erityisesti Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa valtakunnallisessa Eloisa ikä –ohjelmassa
(2012 – 2017) sekä muiden hankkeiden kautta. Eloisassa iässä toimii esimerkiksi etsivän/
löytävän työn teemaverkosto, jossa suuremmat kaupungit jakavat toisilleen tietoa työotteen kehittämiseksi.
Tukea tarvitsevia ikääntyneitä yritetään tavoittaa monin eri keinoin: matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, neuvontapisteissä, turuille, toreille ja lähiöihin jalkautumalla, digitaalisia palveluita kehittämällä, verkostoja hyödyntämällä ja myös niin, että soitetaan
ja mennään kotiovelle saakka. Työn kirjo on lisääntynyt. Välillä tuntuu siltä, että etsivästä/löytävästä työstä käy lähes kaikki toiminta, jossa työntekijät astuvat omasta työhuoneestaan ulos ja menevät ikäihmisten ilmoille. Seuraavaksi olisikin tärkeää tunnistaa
yhteiset tekijät, päästä yhtenäisempään työotteen kuvaukseen ja saada aikaan selkeä,
helpommin tunnistettava palvelukonsepti.
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Kirjallisuutta ja muuta materiaalia:
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•

Etsivä vanhustyö -dokumentti 2017. Takaisin elämän syrjään kiinni
(Eloisa ikä -ohjelman sivuilta)

•

Etsivä vanhustyö meillä ja muualla. Raportti suomalaisista ja
eurooppalaisista käytännöistä 2015 (ladattavissa Vallin sivuilta)

•

Aikaa, päätä ja sydäntä. Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena 2015
(Fingerroosin säätiön sivuilta)

•

Järjestölähtöiset lähipalvelut. Toimintamalleja käytännön työhön.
Esittelyssä myös etsivä vanhustyö 2014 (Sininauhaliiton sivuilta)

•

Eloisa ikä -ohjelma (eloisaika.fi)

Kirsti Kieltäytyjä, 78
Kirsti käy pubissa päivittäin. Kaverit ovat tärkeitä. Kalja
maistuu. Kirsti ei aio lopettaa pubikäyntejä. Lähin omainen asuu ulkomailla. Kirstillä on heikko muisti ja raha-asiat
ovat sotkussa. Hän ei ymmärrä omaa tilannettaan ja kieltäytyy ottamasta apua vastaan viranomaisilta. Kirsti polttaa tupakkaa sisällä ja tuikut palavat aamusta iltaan pöydällä. Kirstillä ei ole palovaroitinta. Asunto on siivoton ja
arjessa on paljon haasteita sekä hygieniassa on puutteita. Löytävät tekevät useita kotikäyntejä ja luottamuksellisen suhteen rakentuminen on pitkäjänteisen työn tulos.
Löytävät saavat lisättyä ateriapalveluita. Viimein hän antaa luvan ottaa yhteyden kotihoitoon ja sovitaan palaveri
palvelujen alkamiseksi. Huoltomies käy asentamassa palovaroittimen. Luottamuksen rakentaminen on nyt hyvässä
vauhdissa ja edetään pienin askelin. Kirstillä on tahtotila ja
hän on alkanut luottaa Löytäviin.
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TURUN LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ
Jokainen meistä haluaa tulla löydetyksi
Avaa silmäsi, jos haluat nähdä kuinka asiat ovat. Sulje silmäsi, jos tahdot uneksia itsesi pois tästä maailmasta. Olavi Ingmanin aforismiin kiteytyy jotakin olennaista löytävän
työn luonteesta. Siinä tarvitaan osaamista ja rohkeutta mennä ikääntyneen luokse ja
herkkyyttä kohdata tämän elämä, oli se sillä hetkellä millainen tahansa. Tukea tarvitsevalle ikääntyneelle ei käännetä selkää, hänet nähdään kokonaisena ihmisenä.
Turussa on alusta saakka haluttu puhua etsivän sijaan löytävästä vanhustyöstä, sillä se
pitää sisällään lupauksen löydetyksi tulemisesta. Löytäminen myös velvoittaa. Yksinäiset, unohdetut ja palvelujärjestelmästä pudonneet ikääntyneet liikkuvat katukuvassa hiljaa ja osa heistä poistuu kotoaan enää hyvin harvoin. Kaikki eivät myöskään kykene asioimaan sähköisissä palveluissa tai virastoissa. Siksi näiden ihmisten tavoittamiseksi on
tarvittu matalan kynnyksen paikkoja, hyvää yhteistyötä kotihoidon, kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa sekä ihan perinteistä viidakkorumpua.
Löytävästä työstä on myös kerrottu alueen lehdissä ja radiossa. Yhteistyö kotihoidon
kanssa on tiivistymässä. Yhdellä asuinalueella käynnistettiin tänä vuonna kokeilu, jossa löytävä työntekijä menee kotihoidon työparina ikääntyneiden kotiin. Kaupungin ja
järjestöjen toimesta on myös kehitetty sähköistä huoli-lomaketta. Sen avulla omainen,
ikääntyneen tuttava, naapuri tai viranomainen voi tulevaisuudessa tehdä ilmoituksen,
kun huoli ikääntyneen tilanteesta on herännyt. Ilmoituksen tekemistä on madallettu sillä,
että se voidaan tehdä myös nimettömänä. Kaupungissa toimiva ikäihmisten palvelutori
Poiju tulee käsittelemään ilmoitukset ja ohjaamaan ikääntyneitä tarpeen mukaan myös
löytävän työn pariin.
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Monenlaisia kohtaamisia
Tuen tarpeessa ja syrjäytymisvaarassa olevat ikääntyneet ovat kaikkea muuta kuin yksi
yhtenäinen ryhmä. Seuraava karkea profilointi” kertoo havainnollisella tavalla asiakkaiden erilaisista elämäntilanteista.

Ikääntyneen profiili
Tiedon tarpeessa olevat

Yksinäiset

Muutoskriisissä olevat

Mielenterveyskuntoutujat

Päihderiippuvaiset

Kaltoinkohtelua kokeneet

Peliriippuvaiset

Palveluista kieltäytyjät

Profiilin erityispiirteitä
•

Palveluista ei tiedetä

•

Kevyt palveluneuvonta riittää

•

Itseohjautuvia, aktiivisia

•

Ei omaisia/tukiverkostoja

•

Ei ystäviä

•

Ei sosiaalisia suhteita

•

Harvoin kotoa poistuvia

•

Leskeytyminen

•

Eläköityminen

•

Paikkakunnan vaihdos

•

Sairastuminen

•

Alkoholisoituminen, raitistumisen alkutaival

•

Hoitosuhteen päättyminen ja tyhjän päälle
jääminen

•

Arjenhallinnan haasteet

•

Mielekäs tekeminen puuttuu

•

Kotiin linnottautuminen

•

Sosiaalisten kontaktien pelko

•

Päihteet ohjaavat tekemistä ja ajattelua

•

Tavoittamisen ja sitoutumisen haasteet

•

Selittelyn mestareita

•

Itsekeskeisyys

•

Kiltit ja alistuvat

•

Läheinen/omainen kohtelee huonosti

•

Läheisriippuvuus/riippuvuus kaltoinkohtelijaan

•

Pelaaminen ohjaa tekemistä ja ajattelua

•

Taloudellinen ahdinko

•

Tilanteen salaaminen lähipiiriltä

•

Taustalla eri syyt (ei näe omaa tilannetta, oman
tien kulkijat, pitää pärjätä itse, taloudellinen
tilanne, huonot kokemukset palveluista)

•

Kieltäytyvät yhteistyöstä
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Ikääntyneen profiili
Sateenkaariseniorit

Vankilasta vapautuneet ikääntyneet

Järjestelmän syrjäyttämät

Profiilin erityispiirteitä
•

Huoli tulevaisuudesta: saako vanheta yhdessä?

•

Oman seksuaalisen identiteetin hyväksymisen
haasteet

•

Koettujen tapahtumien läpikäyminen tärkeää

•

Moni tyhjän päällä

•

Ei tulevaisuuden suunnitelmia

•

Uskaltaako kertoa menneisyydestä totuuden?

•

Laitostuminen aiheuttanut avuttomuutta toimia
yhteiskunnassa

•

Ikuinen stigma, kukaan ei halua heitä mukaan
toimintaansa

•

Byrokratia, käsittelyajat ja protokollat
vaikeuttaneet tilannetta

•

Päätösten odottaminen ja kielteiset päätökset

• Jos ei ole oikeutettu erilaisiin tukiin, saattaa
suistaa nopeasti haasteiden kierteeseen

Ongelmavyyhteihin kietoutuneet

”Alaikäiset”

•

Uudet huonot kokemukset ruokkivat
kielteisyyttä

•

Palvelujen suurkuluttajia

•

Useat ongelmat vaivaavat yhtä aikaa

•

Vaikea motivoida

•

Toisinaan myös vaikeita persoonallisuuksia

•

Toisinaan yliriippuvaisia, ”tukehduttavat
auttajan”

•

Alle 60-vuotiaat, jotka eivät koe itseään
ikääntyneiksi

•

Eivät ole enää töissä syystä tai toisesta ja siksi
verkostojen ulkopuolella

•

Ovat niin hyväkuntoisia, etteivät koe kuuluvansa
ikääntyneiden toimintoihin

Koska kohderyhmä on haastava, työ edellyttää erityistason osaamista. Siksi löytävää
työtä toteutetaan Turussa moniammatillisesti ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
toimesta. Löytävien työntekijöiden koulutus tällä hetkellä: ph/vanhustyön eat/geronomi (amk), lähihoitaja/ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sosionomi yamk. Palvelua saa
myös ruotsin kielellä.
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Löytävän vanhustyön määritelmä ja tehtävät
Etsivästä/löytävästä vanhustyöstä ei ole Suomessa vakiintunutta määritelmää. Tämä
määrittely kannattaa tehdä pikaisesti, mahdollisimman laajasti koko etsivän/löytävän
työn kentän kanssa ja paikallisia kokemuksia hyödyntäen. Lyhyesti sanottuna työmenetelmä kaipaa yhteistä sanastoa, kieltä ja kulttuuria – yhteistä kertomusta. Muuten uhkana on, että malli hajoaa lukuisiksi erilaisiksi käytännöiksi. Turussa työmenetelmä on määritelty seuraavasti:
Löytävä vanhustyö on ammatillista, erityistason osaamisalueen työtä, jossa korostuu psykososiaalinen työote. Työ on liikkuvaa ja toteutuu asiakkaan kotona tai hänen lähiympäristössään ja siinä huomioidaan kaikkein
vaikeimmassa asemassa olevat yksinäiset, masentuneet, mielenterveys- ja
päihdeongelmista kärsivät ja vailla omaisia olevat ikääntyneet. Työmuotoa
toteutetaan työparityöskentelynä ja se perustuu hyvään yhteistyöhön järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Löytävän työn tavoitteet täyttyvät, kun
mukaan saadaan sosiaali- ja terveyspalvelut ja erityisesti vanhuspalveluiden kotihoito sekä yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa (Ulla-Maija Nikula 2016).
Löytävän vanhustyön tehtävänä puolestaan on 1. Tunnistaa ja tavoittaa tuen tarpeessa
olevat ikääntyneet, 2. Tarjota näille ikääntyneille tukea ja koordinoida heidän ohjautumistaan tarvittaviin palveluihin sekä 3. Ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja siten
vähentää tarvetta raskaampien palvelujen käyttöön. Toiminnassa on tärkeää:
•

Ikääntyneen inhimillinen kohtaaminen

•

Luottamuksen rakentaminen ja ajan antaminen (säännölliset tapaamiset)

•

Kokonaisvaltainen
elämäntilanteen ja
palvelutarpeen kartoitus,
palveluneuvonta ja
ohjaus tarvittavien
palvelujen piiriin

•

Motivointi ja
kannustaminen omaan
vastuunottoon

•

Positiivisten asioiden
ja edistymisen esiin
nostaminen

•

Tilanteen seuranta
ja asiakkuudesta
huolehtiminen niin,
että ikääntyneellä on
tarvittaessa paikka
jonne palata
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Tehtäväkenttää voidaan kuvata myös elämänlaatua tukevan palvelun peruselementtien
kautta (Vaaramaa, Pieperiä & Sixsmithiä 2008 mukaillen).

Elämäntilanteen selvittäminen

Elämänlaadun ulottuvuus

Löytävän työn tehtävä

Fyysinen toimintakyky

•
•

Omatoimisuuden ja liikkumisen tukeminen
Ohjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluihin

Psyykkinen hyvinvointi

•
•

Kuuntelu, läsnäolo
Emotionaalinen tukeminen

Sosiaaliset suhteet

•
•
•

Sosiaalinen tuki
Mielekkään tekemisen etsiminen
Ryhmätoimintoihin rohkaisu, ystävän
löytäminen

Ympäristö

•
•

Asiointituki
Virikkeiden löytäminen lähiympäristöstä

Näkeekö löytävä työntekijä ongelmaisen ihmisen vai ensi sijassa ihmisen? Vastaus on ihmisen, jonka elämänlaatua pyritään kohentamaan samanaikaisesti eri osa-alueilla. Ikääntynyt saa löytävästä työntekijästä tukihenkilön, jolla on varmasti riittävästi aikaa juuri hänelle.
Fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ikääntynyttä kannustetaan terveydestä huolehtimiseen. Häntä motivoidaan erilaisiin arjen askareisiin, ulkoiluun ja liikkumiseen. Kävelylle
voidaan lähteä myös yhdessä. Löytävä työntekijä käydessään ikääntyneen kodissa varmistaa, että koti on turvallinen paikka olla ja elää. Työntekijä huomaa myös mahdolliset
liikkumisen esteet ja paloturvallisuusriskit. Työntekijä huolehtii myös siitä, että ikääntynyt ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja muun tuen piiriin silloin kun tarvetta on.

““

Kyllä se on laittanut miettimään myös hyvinvointiasioita.”
Tulee lähdettyä kotoa.”
Lainaukset

Toiminnassa huomioidaan myös ikääntyneen psyykkinen hyvinvointi. Ikääntyneet arvostavat eniten toisen ihmisen läsnäoloa ja aikaa. Löytävä työntekijä saattaa jopa olla ensimmäinen ihminen vuosiin, joka kysyy: mitä sinulle kuuluu? Yhdessäolon toivotaan vähentävän yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusta. Ikääntyneen kotona puhutaan
elämästä, arjesta ja tuen tarpeista. Välillä keskustellaan murheista, välillä kodin täyttävät
ilo ja nauru. Monilla on suuri tarve kertoa omaa elämäntarinaansa ja tapahtumia elämänkulun eri vaiheista. Löytävä työntekijä myös näkee, kuinka ikääntynyt muistaa, käsittelee, havainnoi tai päättelee asioita. Näillä taidoilla on merkitystä arjesta suoriutumisessa.
Yhdessä yritetään selvittää myös sitä, miksi ikääntynyt ei halua ottaa palveluita vastaan
ja mitä tämä voi tarkoittaa hänen suoriutumisensa kannalta.

16

teita

ut
isten pala
ovat ikäihm

““
“
““
“

Löytävät tuonut apua yksinäisyyteen.”
Voi keskustella vaikeuksista.”
Löytävät ovat olleet tosi tärkeä tuki, kun kaupungilta ei ole saanut mitään,
kun on väliinputoaja.”
Kyllä sitä aina odotti.”
Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut.”
Tämä on juuri sellaista, jota tarvitsen.”

Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen on keskeinen löytävän työn tehtävä. Tavoitteena
on ikääntyneiden kannustaminen ja ohjaaminen toisten seuraan ja mielekkääseen tekemiseen. Tämä on tärkeää tietysti siksi, että sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Löytävät työntekijät järjestävät ikääntyneille erilaista
räätälöityä pienryhmätoimintaa. Näiden ryhmien nähdään olevan erityinen auttamisen
muoto, jossa ihmiset saavat vertaistukea ja samalla useampi ikääntynyt tulee autetuksi samalla kertaa. Toiminnan kautta ikääntyneet saavat turvallisia ryhmäkokemuksia ja
mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin. Esimerkkejä ryhmätoiminnoista ovat Miesten
ryhmä, Korttelikahvi ja Liekki-pienryhmän toiminta.

Tämän lisäksi ikääntyneille järjestetään Fingerroosin säätiön toimesta erilaista ryhmätoimintaa kuten Tarina-toimintaa, jossa he tulevat nähdyksi ja kuulluksi. Tarinaryhmissä ikääntyneet voivat nimensä mukaisesti kertoa oman tarinansa, kuunnella toisten
tarinoita, kohdata toisia ja keskustella. Tarinaryhmiä on sekä suomen- että ruotsinkielisille ikääntyneille. Fingerroosin säätiö järjestää Me-talolla myös yhteistyössä kaupungin
työntekijöiden kanssa Pilkeporukoiden toimintaa. Pilke-toiminta on ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa ikääntyneille päihteidenkäyttäjille. Tarkoitus ei ole raitistaa,
vaan tarjota vaihtoehto päihteidenkäytölle. Jokainen saa tulla sellaisena kuin on, jopa
hieman päihtyneenä. Samalla Pilke-toiminnassa tuetaan elämänhallintaa ja arjen taitoja.

““
“

Tässä saa ystäviä ja muutakin seuraa, eikä aina yksinään oo.”
Ryhmä on antanut.. kun on oppinut näkemään muidenkin ihmisten
mielipiteitä, kyllä se antaa mun mielestä aika paljon.”
Oon saanut paljon tietoa, mitä kaikkea on olemassa.”
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Löytävä työ tukee ikääntynyttä myös kodin lähiympäristössä. Jälleen kerran kyse on aivan tavallisista asioista, joiden järjestämiseen tai hoitamiseen ikääntynyt saattaa tarvita
kertaluontoista tai muutaman kerran tilapäistä tukea. Spontaaneista toiminnoista, jotka
on helppoa järjestää ja jotka eivät paljoa maksa. Lähdetään yhdessä vaikka kahville tai
puistoon. Mennään ikääntyneen kanssa bussilla kauppakeskukseen. Seuraavalla kerralla
hän voi mennä sinne ehkä itse. Tämän lisäksi löytävä työntekijä auttaa ikääntynyttä esimerkiksi virastossa asioimisessa.

“

Hyvä juttu. Tuntee ruumiissa, et tehnyt hyvää. Askel nousee paremmin ja
selkä on parempi, kun ei tarvitse kantaa (kauppapalvelun järjestymisestä).”

:
A
T
IS
O
K
U
R
O
P
E
K
IL
P
LISÄTIETOA
Toiminnan laajuus
•

Mukana 30 ikääntynyttä

•

Kolme ryhmää, jotka kokoontuvat koulutettujen Pilkeohjaajien johdolla Lehmusvalkamassa,

•

Ryhmään mahtuu 10 osallistujaa, keskiarvo 7 kävijää/kerta

•

Pilkeporukan tapaamisia järjestetty lähes 250 kertaa

•

Pilke-kotikäyntejä 70

Ruusukorttelissa ja Pansio-Pernossa

Toiminnan vaikutukset
•

Päihteidenkäyttö on vähentynyt neljällä viidestä ja yhdellä pysynyt ennallaan (Ruusukortteli)

•

Vähentynyt viidellä kymmenestä ja viidellä pysynyt ennallaan (Lehmusvalkama)

Lähde: Sininauhaliiton Pilkekysely pilkeläisille 2/2017.

Pilkkeestä sanottua:
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“
““
““

On se ollut kiva käydä täällä. On tää ihan hyvä, että tämmönen juttu on,
kun sitä alkoholismia oli siinä. Nyt käydään jo vanhasta tottumuksesta.
On se ihan kiva kuunnella toisiakin. Hyvä homma se on.”
Se on antanut ihan kivaa vaihtelua tylsään elämään, kun muuten ei
paljon liikuta. Se on antanut ihan paljon, olen tykännyt.”
Viikkoon on tullut tärkeä päivä.”
Saan apua ongelmiin.”

“
“

Tästä saa aina jotain pieniä virikkeitä näistä
meidän keskusteluista ja kaikesta. Tää on
sellainen ruiske semmoiseen parempaan,
kerran viikossa, että kestää sitä, kestää
selvin päin ja kestää muutenkin.”
…voi pyytää vertaistukea kun siltä tuntuu.
Me ollaan sitä ikäpolvea kaikkikin, että
ei niin kauheasti turvauduta mihinkään.
Kyllä me pärjätään, sellainen asenne on
aika vallitseva.”

Lähde: Löytävien työntekijöiden pilkeläisten
haastattelut, syksy 2017.

Jos haluat, kuljen kanssasi
– löytävän vanhustyön erityispiirteitä
Lukija tutustuessaan löytävän työhön voi pohtia, missä toiminnan erityisyys sitten on? Ikääntyneelle
olennaisinta on mahdollisuus rinnallakulkijaan, joka pysyy
matkassa mukana niin kauan kuin tarve vaatii ja joka rakentaa yksilöllisen asiakaspolun
varmistaen, ettei tämä putoa siihen kuuluvista tukitoimista ja palveluista. Pysyvä rinnallakulkija on asiakkaalle tärkein laatutekijä.
Löytävillä työntekijöillä on mahdollisuus antaa ikääntyneelle hänen tarvitsemansa aika.
Yleisimmin tapaaminen kestää tunnin tai puolitoista tuntia. Jos ikääntyneellä on tarvetta
tiiviiseen tukeen, häntä voidaan tavata vaikka viikoittain. Työ kykenee joustamaan ja löytävä työtekijä voi reagoida nopeastikin asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Liikkeelle lähdetään siitä, minkä ikääntynyt itse kertoo hänelle olevan hyväksi. Kuka muukaan sen voisi
paremmin kertoa? Joskus asiakkaalla saattaa olla myös vaikeaa nähdä oma tilanteensa
realistisesti. Oman elämän pulmia tai vaikeuksia kaunistellaan, vähätellään tai tuen tarpeita ei osata sanoittaa. Jotta asiakas saa tarvitsemansa palvelun, tarvitsee hän ammatillisen arvion päätöstensä tueksi. Keskeisenä toimintaympäristönä on ikääntyneen koti, jonne useimmat ikääntyneet
löytävän työntekijän päästävät. Se
g rooms.”
care is in livin
l
a
ci
so
f
o
on toimistojen ja asiointipisteiden
e
n
”Front li
beater
sijaan hermokeskus, jonne men- Charles Lead
nään, jossa ollaan ja josta yhteinen
matka voi alkaa.
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Työntekijöiden näkökulmasta tämä kaikki tarkoittaa uudenlaista palvelulupausta ikääntyneille asiakkaille. Palvelulupaus voidaan tiivistää seuraavasti:
•

työskentelemme yksilölähtöisesti ja huomioimme sinun odotuksesi ja tarpeesi

•

keskitymme siihen mikä sinulle on merkityksellistä ja tärkeää

•

reagoimme nopeasti mahdollisesti muuttuviin tarpeisiisi

•

huolehdimme tarvittavien palvelujen järjestämisestä

•

tuomme ammatillisen osaamisemme pulmiesi tai haasteidesi ratkaisemiseen

•

olemme sinun puolellasi, emmekä jätä sinua yksin

Muutoksen toimintakulttuurissa ja -tavoissa voi kuvata seuraavien vastinparien avulla
(Tom Tarvainen, 2017):

Järjestelmäkeskeisyydestä
ihmislähtöisyyteen

Hitaista palvelu
prosesseista
nopeaan reagointiin

Ongelmakeskeisyydestä
voimavarojen
vahvistamiseen

"Elämän
pilkkomisesta"
kokonaisvaltaiseen
kohtaamiseen

Pikakäynneistä
tarvittavan ajan
antamiseen

Löytävä vanhustyö on meillä:

Matalan kynnyksen palvelu tarkoittaa:

•

suunnitelmallista ja tavoitteellista
ammatillista apua

•

asiakkaalle maksutonta, ei ajanvarausta,
lähetteitä, päivystys- tai puhelinaikoja

•

linkki asiakkaan ja palvelun
välillä

•

työntekijöiden liikkumista

•

•

helposti tavoitettavaa, joustavaa ja
jalkautuvaa

löytävien työpiste on helposti
saavutettavissa

•

•

tarveperustaista ja asiakaslähtöistä
eli työtä voidaan suunnata tilanteen
vaatimalla tavalla		

kuka tahansa kansalainen voi tehdä
nimettömän huoli-ilmauksen

•

asiakkaan taloudellinen tilanne huomioidaan,

•
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Toimistopalveluista
kotiin ja
lähiympäristöihin

luottamukseen perustuvaa

ei etukäteen määriteltyä aikaa asiakkuudelle

Laatikkoja, laatikkoja! Löytävän työn palveluprosessi
Löytävästä työstä rakennetaan systemaattista ja tavoitteellista palvelukonseptia. Siksi
sen perusfilosofiaa on avattu, siitä on tehty palvelukuvauksia ja sen työmenetelmiä on
pilkottu erilaisiin osiin. Erilaisten mallinnusten avulla toimintaa on helpompi johtaa, kehittää ja seurata. Mallinnusten kautta löytävää työtä tehdään myös näkyväksi yhteistyötahoille. Löytävän työn levittämisen näkökulmasta mallinnukset tukevat sen jalkauttamista erilaisiin organisaatioihin.
Järjestöiltä edellytetään myös yhä enemmän kykyä perustella omaa toimintaansa. Rahoittajat kysyvät laadun ja tehokkuuden perään. Millaisia tuloksia toiminnalla saadaan
aikaan? Mitkä ovat sen yhteiskunnalliset vaikutukset, esimerkiksi kustannusvaikutukset?
Varsinkin viimeksi mainitut kysymykset ovat haastavia monille järjestöille. Siksi on hyvä,
että niiden toimintaan sovellettavissa olevia työkaluja on ryhdytty kehittämään kunnian
himoisesti*.
Tuloksiin syvennytään myöhemmin tässä julkaisussa. Seuraavaksi esitetään löytävän
työn palveluprosessi, joka kuvaa asiakkaan yksilöllisen palvelupolun ja jonka rakentamisesta löytävä työntekijä siis vastaa.

Asiakkuuden päättyminen (asiakkaalla mahdollisuus palata jatkossakin löytävän työn piiriin)
Seuranta palveluihin kiinnittymisessä
Aika, läsnäolo, kannatteleminen, motivoiminen
Palveluneuvonta ja tarvittaessa palvelujen käynnistäminen  verkostoyhteistyö
Suunnitelma ja tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa
Tarpeiden kartoitus ja tuen tarpeiden arviointi
Kotikäynti, kohtaaminen
Yhteydenotto asiakkaaseen
Huolenilmaisu / yhteydenottopyyntö
Edellä esitetty kuva on yksinkertaistettu esitys palvelun eri vaiheista. Elämä on kuitenkin monimutkaisempi juttu ja siksi käytännön työssä polulla liikutaan eri suuntiin. Ikääntyneen tuen tarpeet esimerkiksi saattavat muuttua ja suunnitelmat vaatia tarkentamista.
Eteen tulee myös tilanteita, joissa ikääntynyt ei välttämättä ota hänelle tarjottavia muita palveluita vastaan, jolloin löytävän työn vastuu hänestä lisääntyy. Seuraavalla aukeamalla on kuvattu koko palveluprosessi hieman tarkemmin.
* Me-säätiön, Sitran, Veikkauksen, STEA:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ARVO-liiton Hyvän mitta -hankkeessa järjestöille tuotetaan välineitä hyvän mittaamiseen ja osoittamiseen. Soste ry:n SROI-arviointimenetelmä (Social Return on Investment) tarjoaa välineen järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin.
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Verkostot
Ikäihmisten syrjäytyminen on esimerkki viheliäisestä yhteiskunnallisesta ongelmasta,
jonka ratkaisemiseen minkään yksittäisen tahon resurssit eivät riitä. Syrjäytymiseen voivat johtaa monet erilaiset syyt ja se voi näyttäytyä esimerkiksi sosiaalisten kontaktien
puuttumisena, taloudellisena ahdinkona, päihteidenkäyttönä tai terveyden rapistumisena. Epäsuotuisat tekijät painavat usein päälle yhtä aikaa ja tuhoisat kierteet uhkaavat
syventyä. Siksi ongelmaan on puututtava eri toimijoiden yhteistyöllä. Myös löytävä vanhustyö perustuu verkostoihin ja niiden yhteispeliin. Verkostojen avulla:
•

tavoitetaan paremmin avun ja tuen tarpeessa olevia, palveluiden ulkopuolelle
tipahtaneita ikääntyneitä

•

voidaan kehittää palveluneuvontaa ja varmistaa ikääntyneen pääsy tukitoimien ja
palveluiden piiriin

•

saadaan laajempi palvelurepertuaari käyttöön

•

voidaan tehostaa resurssien käyttöä suunnittelemalla ja järjestämällä toimintaa/
palveluita yhdessä (esim. Pilkeryhmien järjestäminen yhdessä kaupungin kanssa,
löytävät työntekijät kotihoidon työparina)

 tukitoimien ja palvelujen laatu paranee
Seuraavat kaksi kuvaa havainnollistavat nykyisiä asiakkuuksien hoitamisen yhteistyöverkostoja.

Palvelutarpeen arviointiyksikkö (pata)

Ikäihmisten palvelutori Poiju
Palveluohjaus, viranomaisten tekemät
palvelutarpeen arviot, kotona asumista
tukevat palvelut (mm. kaupparinki,
siivoussetelit, saunapalvelu)
Kotihoito ja Pilkeporukat
(50 %) toteutus
Sairaanhoidollinen
ja kodinhoidollinen
apu, Pilkeporukat
ammatillisesti ohjattua
vertaisryhmätoimintaa

Moniammatillisesti toteutettua
kokonaisvaltaista arviointia
Kotiutustiimi
Auttaa selviämään kotona
sairaalajakson jälkeen

Löytävän työn julkisen
sektorin kumppanit

Sairaaloiden kuntoutusosastot
Lyhytaikaista, tavoitteellista ja
ylläpitävää kuntoutusta sekä
sairaanhoitoa akuutissa tilanteessa
sekä siitä kuntoutumiseen

Aikuis- ja vanhussosiaalityö

Vanhuspsykiatria / esh

Etuudet, talousasiat,
ostopalvelusopimukset

Täydentää vanhuspsykiatrian avopalveluja, läheteperustainen

Geriatrian poliklinikka
Ikääntyneiden tutkimukseen ja
hoitoon keskittyvää erikoisosaamista
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Geriatrinen päiväkuntoutus
Kuntouttavaa määräaikaista hoitotyötä, joka tukee
kotona selviytymistä, läheteperustainen

Löytävän työn
järjestökumppanit
Ammatillisesti toteutettu tuki ja palvelu
Turun Kaupunkilähetys ry / Ikätuki
• Määräaikainen, yksilöllinen ja
tavoitteellinen tuki vaikeassa
elämäntilanteissa oleville
• Koulutetut vapaaehtoiset
Senioripysäkki
• Ryhmämuotoinen tuki vaikeassa
elämäntilanteessa oleville

Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema /
A-klinikka

Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta
Turun Seudun Vanhustuki ry
• Tuki- ja puhelinystävätoiminta
Turun diakoniakeskus
• Ystävätoiminta- ja sururyhmät
Avustajakeskus
• Tilapäinen saattoapu
Turun Seudun Omaishoitokeskus
• Virikkeellistä päivätoimintaa
Suomen Punainen Risti
• Ystävätoiminta

• Päihteidenkäyttäjien vieroitushoidot
• Enintään 10 päivää
Kunto-hanke / Turun
lähimmäispalveluyhdistys
• Tavoitteellista ja ammatillista tukea
liikunta- tai toimintakyvyltään
alentuneiden ikääntyneiden
vahvistamiseen ja tukemiseen

Auralan kansalaisopisto /
Auralan setlementti
• Kaikenikäisten oppimis-,
kohtaamis- ja harrastepaikka
Fingerroosin säätiön muu oma tarjonta
• Me-talon järjestämää matalan
kynnyksen ylisukupolvista toimintaa,
mukana sekä järjestöt, seurakunta että
kaupungin toimijat
• Tarina-toimintaa ikäihmisille

Verkostoitumista ja yhteistyötä tapahtuu myös muilla rintamilla. Voidaan todeta, että
löytävän työn kehittäminen on osunut Turussa otolliseen ajankohtaan. Kaupunki on kutsumassa järjestöjä mukaan yhä aktiivisemmin asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen
ja palvelujen kehittämiseen. Turun Sanomien haastattelussa (16.1.2017) hankejohtaja
Kristiina Hellstén toteaa:
”yritämme etsiä uudenlaisia väyliä, joilla kolmannen sektorin voimavarat ja
osaaminen valjastettaisiin kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.”
Samaisessa haastattelussa Hellstén kertoo, että järjestöt voivat jopa korvata sellaisia hyvinvointitoimialan tehtäviä, jotka eivät ole lakisääteisiä. Kaupunki ja järjestöt ovat solmimassa keskenään kumppanuussopimuksia. Löytävästä työstä onkin valmisteilla Fingerroosin säätiön ja Turun kaupungin välinen kumppanuussopimus.
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Uusien verkostojen näkökulmasta kokonaan oma asiakokonaisuutensa on tietysti sote
ja siihen kehkeytymässä olevat rakenteet. Marraskuussa 2016 järjestettiin Ravintolalaiva S/S Boressa seminaari. Laiva, joka oli ennen kuljettanut turkulaisia Maarianhaminaan
ja Tukholmaan veikin nyt osallistujat löytävään työhön. Tilaisuudessa kuultiin VarsinaisSuomen muutosjohtaja Antti Parpon puheenvuoro sote-uudistuksesta. Ensi alkuun Parpo kuvasi löytävää työtä sellaiseksi toiminnaksi, josta julkinen sektori kykenee heikosti
suoriutumaan. Julkinen sektori on siihen raskas, joustamaton ja budjetiltaan liian sidottu,
jolloin toiminnasta häviää vapaus ja innovatiivisuus. Puheenvuorossa evästettiin järjestöjä myös sote-uudistukseen valmistautumisessa: nyt on syytä hakea kumppanuuksia,
ehkä jopa yrityskumppanuuksia, yhdistää voimia ja pohtia yhdessä laajempiakin palvelukokonaisuuksia. Maakunnan ja järjestöjen yhteistyötapa on tulevaisuudessa rakennettava, valmista mallia kun ei vielä ole.

Löytävän työn
verkostoihin kuuluvat jo tänään monet
muutkin kehittäjäkumppanit. Koska löytävän työn mallista ollaan
rakentamassa pysyvää palvelukonseptia, sen jatkuvaan parantamiseen ja
täydentämiseen on kiinnitetty tavanomaista suurempaa huomiota. Löytävä työ
kurkottaa eri suuntiin.
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Esimerkkejä kehittämisyhteistyöstä Turun alueella:
Eri toimijoiden rajapinnoilla tapahtuvaa työtä on tarkasteltu ja selkiytetty kaupungin
ja järjestötoimijoiden yhteisessä kehittämisryhmässä. Kehittämistyö on nähty tärkeäksi,
jotta tieto eri toimijoista lisääntyy asiakkaita ohjaavien ammattilaisten keskuudessa, oikeat asiakkaat osataan ohjata oikeaan paikkaan ja näin ollen asiakkaat saavat heille sopivamman avun. Etuna on myös se, että päällekkäisen työn määrä vähenee.
Varsinais-Suomen alueella käynnistynyt maakunnallinen Kompassi-hanke on tärkeä yhteistyökumppani, jonka yksi kärki on palveluohjauksen ja -neuvonnan uudelleen järjestäminen ja kehittäminen alueella. Koska nykyinen palvelujärjestelmä ei kohtaa tai pysty kannattelemaan esimerkiksi löytävän vanhustyön asiakaskuntaa, on tärkeää, että tätä
epäkohtaa tuodaan esiin ja nostetaan kehittämistyössä tarkastelun keskiöön.
Turun seudulla kokoontuu etsivän työ verkosto, joka kokoaa alueen etsivän ja löytävän
työn tekijät yhteen. Vaikka työtä tehdään eri ikä- ja kohderyhmille, on työssä monia yhteneväisyyksiä ja teemoja, jotka nousevat ilmiöinä ja haasteina esiin. Verkoston tavoitteena on vaihtaa ammatillista osaamista ja tietoa sekä tarjota vertaistukea löytävää ja
etsivää työtä tekeville.
Turun seudulla toimii monia ikääntyneille palveluita ja toimintaa järjestäviä yleishyödyllisiä yhdistyksiä. On koettu tarpeelliseksi, että nämä toimijat tapaavat toisiaan säännöllisesti tiedon vaihdon, asiakasohjauksen ja tarvittaessa yhteisen toiminnan merkeissä.
Tapaamisten avulla voidaan muun muassa jakaa ja vahvistaa hyviä toimintatapoja sekä
saada synergiaa esimerkiksi yhteisiin toimintoihin.
Löytävä vanhustyö osallistuu myös eri tasoisiin ja määräaikaisiin työryhmiin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tarpeen mukaan. Tavoitteena on ollut muun muassa kehittää yhteisiä työvälineitä eri toimijoiden kesken paikallisesti sekä valtakunnan tasolla tuoda esiin ruohonjuurityön asiantuntijuutta valtakunnallisten toimijoiden käyttöön.
Luonnollisesti kehittämistyöhön liittyy säännöllinen yhteydenpito ja vuoropuhelu Turun
kaupungin ja rahoittajan kanssa. Tehtyä työtä on tärkeää peilata nykyhetken tarpeisiin
ja haasteisiin sekä nousevien ilmiöiden tarkasteluun.

Löytävän työn tulokset ja vaikutukset
Löytävän työn palvelukonseptin kehittämisessä on jo tulos itsessään, että varsinainen
malli on saatu aikaiseksi. Se on paikallistasolla määritelty, sen eri työvaiheet on kyetty
mallintamaan ja palvelu pilkkomaan osiin. Tavoitteena on ollut, että se voidaan kuvata
niin selkeästi ja seikkaperäisesti, että ulkopuolinen tutustuja saisi siitä yhdellä silmäyksellä tolkkua. Samaan aikaan työtä on tehty tunnetuksi ja suunnitelmat mallin edelleen
kehittämiseksi ja laajentamiseksi ovat olemassa.
Hyvä uutinen on, että löytävän työn malli on lopulta aika nopea pystyttää. Se on peruslogiikaltaan simppeli. Löytävästä työstä on toteutettavissa kohtuullisen pienillä kustannuksilla korkean laadun palvelu, joka ennaltaehkäisee ongelmia, tuottaa säästöjä ja mikä
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tärkeintä, on ikäihmisten itsensä arvostama. Löytävän työn ketterä tiimi, johon Turun tapauksessa kuuluu neljä ihmistä, on
tietysti tarvinnut toiminnan kehittämisen tueksi laajan yhteistyöverkoston ja kaupungin tuen. Seuraavaksi löytävän työn tuloksia ja vaikutuksia avataan kahdeksan johtopäätöksen kautta:

1. Löytävä vanhustyö tavoittaa
Löytävä työ on tavoittanut Turussa noin 500 ikääntynyttä ihmistä. Noin 150 ikääntyneen elämäntilanteet ovat olleet erityisen haasteelliset ja näissä tilanteissa tukea on järjestetty moniammatillisesti, eri organisaatioiden ja sektoreiden voimavaroja
yhdistäen. Muita tunnuslukuja:
•

Kerralla käynnissä: noin 50 asiakassuhdetta eri
toiminnoissa

•

Puheluita ja viestejä ikääntyneille: noin 1 400

•

Tapaamisia ja kotikäyntejä: noin 500

•

Kontakteja omaisiin: noin 170

•

Ryhmätoimintaan osallistuu säännöllisesti kymmeniä
ikääntyneitä, ryhmätoiminnot vetävät hyvin ja uusia ryhmiä
toivotaan edelleen lisää

2. Löytävä työ kykenee vähentämään yksinäisyyttä
Löytävä työ kykenee pureutumaan suomalaisten todelliseen kansantautiin, yksinäisyyteen. Yksinäisyyden murtaminen on tärkeää siksi, koska sen tiedetään olevan juurisyy
useiden ongelmien syntyyn. Esimerkiksi professori Juho Saari on todennut, että yksinäisyys heikentää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu
yksittäinen tekijä. Yksinäisyyttä vähennetään löytävässä työssä olemalla aidosti läsnä
sekä tarjoamalla ikääntyneille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Lisäksi löytävää työtä täydentävät Fingerroosin säätiön organisoimat Tarina-toiminnat, pilkeryhmät ja yhteiset kokoontumiset ovat suosittuja ikääntyneiden keskuudessa. Löytävät työntekijät
järjestävät tarpeen mukaan määräaikaisia ryhmiä, joista on tavoitteena ponnistaa muihin “tavallisiin toimintoihin” ja muiden ihmisten seuraan.

3. Löytävä työ tukee ikääntynyttä kokonaisvaltaisesti
Mallin kolmas tulos on se, että se ei pilko ikääntyneen elämää keinotekoisiin lokeroihin,
vaan huomioi tämän elämän eri osa-alueet ja tuottaa tukea nimenomaan arjessa pärjäämiseen. Ihmisen fyysistä toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia, sosiaalista elämää sekä
lähiympäristössä suoriutumista on mahdollista edistää yhtäaikaisilla toimilla.
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Löytävässä työssä ikääntyneen elämäntilanteen kartoitus perustuu aina ammatilliseen
arvioon. Ikääntyneeseen pyritään luomaan luottamuksellinen suhde, jonka jälkeen hänen hyvinvointiaan voidaan edistää löytävän työn tarjoaman tuen, ryhmätoimintoihin
ohjaamisen ja muun palveluohjauksen avulla. Ikääntyneen tilannetta seurataan niin pitkään kuin tarvetta on ja hän voi palata myös löytävän työn piiriin, vaikka asiakkuus olisi
jossakin kohtaa päättynyt. Palautekyselyjen mukaan ikääntyneet antavat neljän vuoden
ajalta löytävälle työlle kouluarvosanan 9.

4. Löytävä työ tuottaa muutoksia koetussa hyvinvoinnissa
Löytävän työn tekijät ovat havainnoineet ja dokumentoineet seuraavia muutoksia haastavissa elämäntilanteissa olevien ikääntyneiden elämässä:
•

Muutokset arkielämän sujumisessa

•

Muutokset sosiaalisissa suhteissa

•

Muutokset toimintakyvyn ja terveydentilan kohenemisessa (ml. päihteidenkäytön
väheneminen)

29

Kun ikääntyneet saavat yksilöllistä ja oikea-aikaista tukea sekä tietoa heille sopivista tukimuodoista ja palveluista, laitoshoidon tarve siirtyy ja kotona asuminen mahdollistuu
pidempään. Löytävästä työstä ohjataan myös asiakkaita tarvittavien palvelujen piiriin ja
varmistetaan etteivät he jää palvelukatveisiin, jolloin ehkäistään uusien ongelmien syntyminen, ongelmien syveneminen ja kasautuminen.
Löytävien työntekijöiden havaintoja:
•

Itsemääräämisoikeus säilyy ja vahvistuu

•

Asiakkaan tietämys palveluista ja oikeudesta niihin on lisääntynyt

•

Riippumattomuus muista lisääntyy ja oma tahto toteutuu

•

Vireystila paranee

•

Arki helpottuu, kun asiakas saa siihen tarvittavan tuen ja palvelut
 tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen on lisääntynyt
 arki tuntuu turvallisemmalta

•

Tulevaisuususko on vahvistunut
Omaisten tai läheisten havaintoja:

•

Saa tukea ja neuvontaa

•

Tuo helpotusta

•

Muistuttaa omasta jaksamisesta ja oman hyvinvoinnin tärkeydestä

•

Löytävä työ on helpottanut perhesuhteita tai niiden korjaantumista

5. Yhteistyökumppanit arvostavat löytävää työtä
Löytävästä työstä kerätään säännöllisesti palautetta. Verkostokyselyjen mukaan löytävä
työ koetaan tärkeäksi ja se on vakiinnuttanut paikkansa kaupungin palvelujärjestelmässä. Löytäviä työntekijöitä luonnehditaan ammatillisen tuen tarjoajiksi ja kopinottajaksi huoliasiakkaista. Yhteistyöllä työn tehokkuus lisääntyy, kun esimerkiksi tukipäätöksiä
voidaan tehdä suoraan paikan päällä. Ikäihmisten tilanteen seurannan kerrotaan ehkäisevän heidän tippumistaan palvelujärjestelmästä. Vastauksissa mainitaan myös ”asiakkaan pehmittely”, jonka jälkeen hän on
valmiimpi ottamaan muita palveluja vastaan.
Palautteita löytävän työn palautekyselystä 5/2017:
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•

Löytävä työ on tarpeellista (100 % vastaajista samaa mieltä)

•

Löytävä työ on tuloksellista (72 % vastaajista tätä mieltä)

•

Yhteistyö Löytävien kanssa toimii hyvin (75 % vastaajista)

•

Löytävä työ tulisi vakinaistaa Turkuun (100 % vastaajista)

““
“
“

Löytävälle vanhustyölle on oma paikkansa, kiitos kun teette sitä.”
Toiminta on äärimmäisen arvokasta matalan kynnyksen ilmiönä.”
Uskon, että asiakkaan on aluksi helpompi puhua tuen tarpeestaan näin,
kuin ns. virkamiestaholle.”
Toimintaa pitäisi tietysti laajentaa.”

6. Löytävä työ täydentää julkisen sektorin palveluita, tekee järjestelmästä tehokkaamman ja
edistää resurssien yhteiskäyttöä

Ilman löytävää työtä sadat yksinäiset ja palveluista pudonneet ikääntyneet jäisivät tavoittamatta. Löytävä työ toimii niin, että se kurottaa ikääntyneisiin päin, ei ikääntyneet
palveluihin päin. Eksoten entinen johtaja Timo Salmisaari on kuvannut toimintatapamuutosta siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen on toimittava kuten eteläeurooppalaisen ravintolan sisäänheittäjä, ei niin kuin suomalaisen yökerhon ovimies. Tässä ollaan aivan ytimessä myös löytävän työn näkökulmasta. On tärkeää, että systeemi kutsuu kaikki
asiakkaat sisään, tällöin mahdollisuudet heidän auttamiseen paranevat tuntuvasti.
Julkisen sektorin palvelujärjestelmä täydentyy siten, että palveluita voidaan nivoa yhteen järkevimmiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi päihteidenkäyttöä vähentävää ja ehkäisevää Pilke-toimintaa järjestetään yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa ja löytävät työntekijät ovat alkaneet suorittamaan kotikäyntejä yhdessä kotihoidon kanssa.
Me-talo tarjoaa yhteisen toiminta-alustan niin julkisen kuin kolmannen sektorin työntekijöille ja tarjoaa jo nyt suuria mahdollisuuksia esimerkiksi ylisukupolvisten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

7. Löytävä työ tuottaa kustannussäästöjä tai siirtää kustannuksia järkevimpiin kohtiin
Fingerroosin säätiön mukaan löytävän työn kautta kyetään siirtämään laitoshoidon tarvetta. Järjestössä on arvioitu, että noin 30 ikäihmisen kohdalla löytävä työ on ollut riittävä
interventio, jolla on voitu myöhäistää tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä.
Mikäli tehostetun palveluasumisen hinta on esimerkiksi 3 500 euroa
kuukaudessa, tämä tarkoittaa palveluasumisen kustannuksissa 42 000
euron vuosittaista säästöä yhden henkilön osalta. 30 asiakkaan kohdalla palveluasumisen kustannuksissa on voitu siten säästää vuositasolla
1 260 000 euroa. Kotihoitokin maksaa ja laitoshoitoakin tarvitaan kun
koti käy mahdottomaksi paikaksi elää, mutta yleisesti voidaan todeta,
että laitoshoito on sekä yksilölle että yhteiskunnalle yleensä raskaampi vaihtoehto.
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8. Löytävä työ tuottaa uutta tietoa ikääntymisestä, ikääntymisen haasteista ja ikääntymisen
uusista ilmiöistä
Löytävässä työssä kohdataan yhteiskunnan marginaaleissa elävät ihmiset. Työntekijät
pääsevät ikääntyneiden ihmisten lähelle ja arkeen. Heille kertyy runsaasti kokemusperäistä tietoa, joka on jatkossa merkityksellistä palveluiden suunnittelun ja yhteensovittamisen kannalta. Tulevaisuudessa tätä tietoa voisi hyödyntää esimerkiksi siten, että sitä
koottaisiin paikalliseen ikäihmisten elinolokatsaukseen.
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Kehitettävää
Löytävän työn tarina on vasta alussa. Se on perustunut vaiheittaisen kehittämisen periaatteeseen ja työtä riittää mukavasti myös vuosikausiksi eteenpäin. Julkaisun päätteeksi löytävät työntekijät ovat listanneet toimintaan liittyviä kehittämiskohteita ja askarruttavia kysymyksiä.
Ensimmäinen huomio koskee avun ajoittamista ja tarjottavia palveluja. Verkostojen
kanssa on jatkuvasti kehitettävä menettelyjä, joilla avun tarjoamista voidaan siirtää yhä
enemmän ennaltaehkäisevämpään suuntaan, sillä nyt toimitaan ehkä liikaa korjaavan
työn puolella. Viranomaisten kanssa tarvitaan yhä enemmän nopeita ja matalan kynnyksen työmuotoja. Käyttöön olisi otettava viranomaisten väliset suorat numerot, konsultaatioavun käytäntöjä on edelleen kehitettävä ja yhteistä jalkautumista kotikäynneille voidaan myös tehostaa.
Toinen huomio koskee ryhmätoimintojen lisäämistä. Toimintoja järjestetään kyllä eloisille ja vireille ikääntyneille, mutta löytävän työn tavoittamille asiakkaille aivan liian vähän.
Heikompikuntoiset ikäihmiset eivät myöskään pysty rajoitteidensa takia osallistumaan
ns. normaaliin toimintaan. Erilaisia toimintoja suunniteltaessa niihin pitäisi myös sisällyttää kuljetusta. Osa ikääntyneistä jää niistä pois, koska he eivät kykene liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla eikä taksiin ole varaa. Lisäksi osa nyt tarjolla olevista ryhmätoiminnoista on sellaisia, joissa jäsenyys ryhmässä olemiseen on pysyvä ja uusille tulijoille ei näin
ollen ole tilaa. Järjestöille tulisi luoda enemmän mahdollisuuksia ryhmätoimintojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.
Työntekijöitä askarruttavat ennaltaehkäisevien kotikäyntien loppumiset. Ikääntyneet
ovat kokeneet ennaltaehkäisevät kotikäynnit hyvänä ja ne ehkäisevät monien ongelmien syntymistä.
Rakenteiden ja mallin levittämisen näkökulmasta ydinkysymys kuuluu, kuinka löytävä työ onnistutaan vakiinnuttamaan Turkuun, mutta myös laajentamaan osaksi maakunnallista ikäihmisten palveluekosysteemiä. Kun soten myötä palvelujärjestelmämme
muotoutuu uudelleen, tulisi löytävä työ integroida osaksi uudistuvaa systeemiä. Lisäksi tulevaisuuden verkostoja on rakennettava jatkuvasti esimerkiksi seuraavien tahojen
suuntaan.
•

Liikuntapuolen toimijat  Lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia

•

Asumisen toimijat  Uudenlaisia asumisratkaisuja (yhteisöasuminen)

•

Kaupunkisuunnittelijat  Toimiva ja innostava lähiympäristö

•

Teknologiaosaajat  Turvaa kotiin, yhteyksiä, virikkeitä

Rahoituksen vakauttaminen on löytävän työn keskeisin eloonjäämishaaste. Yksittäinen
järjestö voi osaltaan tuottaa tietoa löytävästä työstä ja osoittaa sen tuloksia ja vaikutuksia, mutta vastuu löytävän työn vakiinnuttamisesta kuuluu myös rahoittajatahoille ja
päätöksentekijöille. Lisäksi löytävän työn kustannusvaikutusten arviointi edellyttää pidempikestoista yhteistyötä tutkimuslaitosten ja aihepiirin hallitsevien asiantuntijoiden
kanssa. Tämä työ on jo käynnistetty Turussa.
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Terttu Traumatisoitunut, 66
Tertun mies kuoli 3 vuotta sitten. Terttu on kasvattanut
vammaisen poikansa aikuisuuteen ja voimiensa vähentyessä hän suostui, että poika asuu hoitokodissa. Poika tulee
viikonloppuisin äidin luo, mutta joskus hän ei jaksa ottaa
vastaan. Terttu ei jaksa lähteä ulos. Tertun selkää särkee
ja siksi ruuan valmistaminenkin tuntuu raskaalta. Terttu ei
tiedä mistä löytäisi seuraa. Ajatukset pyörivät selkäsärkyjen ja vaivojen ympärillä. Kotikäynnillä hän innostuu pohtimaan ryhmätoimintoja. Löytävät ehdottavat sururyhmään
osallistumista ja soittavat yhdessä Tertun kanssa ryhmän
ohjaajalle. Löytävät ehdottavat myös mielialaa hoitavaa
ryhmää. Tertun kanssa sovitaan tapaaminen torille ja hänet saatetaan ensimmäiselle ryhmäkerralle alkuun. Löytävät soittavat kannattelusoittoja ja motivoivat Terttua
lähtemään ryhmään. Terttu jatkaa ryhmässä ja hiljalleen
mieliala alkaa kohentua.
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LOPPUSANAT JA KIITOKSET
Tätä julkaisua kootessa välillä on tuntunut siltä, että asioiden kirjaaminen, dokumentoiminen ja perusteleminen ovat pois siitä paljon tärkeämmästä eli ihmisten parissa olemisesta. Toimituskunnassa on myös pohdittu, onko kerrottavaa tarpeeksi ja osataanko sanoa se, minkä sanoiksi pukea halutaan. Julkaisu on kuitenkin haluttu tehdä. Sen kautta
on tahdottu kertoa, että löytävä työ ihan oikeasti toimii. Se on malli, jolla voidaan auttaa
tukea tarvitsevia ikääntyneitä. Ja se on malli, joka saa ikäihmisiltä, omaisilta sekä yhteistyökumppaneilta jatkuvasti hyvää palautetta.
Arjessaan sinnittelevälle ikääntyneelle löytävien työntekijöiden tapaaminen voi olla loppuelämän mullistava alkukohta. Usein kyse on hyvin yksinkertaisista asioista, kuten ihmisen kohtaamisesta tämän omilla ehdoilla, ajan antamisesta, luottamuksesta, välittämisestä ja inhimillisyydestä. Ne ovat lopulta suuria asioita elämässä ja niiden varaan voi
rakentaa paljon kaikkea muuta. Pohjimmiltaan löytävän työn suurin lupaus on lupaus siitä, että ihmistä ei jätetä yksin.

Kiitokset
Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä –ohjelmalle löytävän työn tuesta ja sparrauksesta
(löytävä työ on osa valtakunnallista Eloisa ikä –ohjelmaa).
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA) toiminnan rahoituksesta.
Löytävän työn yhteistyötahoille Turussa, Varsinais-Suomessa ja muualla Suomessa.
Kaikille löytävässä työssä mukana olleille ja oleville ikäihmisille.
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Pekka Paluumuuttaja, 61
Pekka on yrittäjä ja tekee vuosia ahkerasti töitä, mutta työhön liittyy myös edustustilanteita, joissa nautitaan alkoholia. Vaimo ottaa
eron. Ystävät ovat työn kautta tuttuja, tapaamisissa käytetään alkoholia useimmiten. Pekka masentuu yhä enemmän ja ratkeaa ryyppäämään, jolloin ryyppyputki kestää yhtäjaksoisesti puoli vuotta.
Omainen löytää hänet deliriumissa kotoa ja toimittaa sairaalahoitoon, josta hän pääsee Katkolle. Katkon sairaanhoitaja ottaa yhteyttä Löytäviin Pekan luvalla. Hän kotiutuu ja majoittuu iäkkään
äitinsä luo asumaan. Välit lapsiin ovat hatarat. Äiti on heikko, iäkäs
ja ylihuolehtivainen. Äiti haluaa pojalle parasta mahdollista apua.
Pekan fyysinen kunto on romahtanut ja itsetunto on alhaalla. Löytävät ehdottavat kotikäynnillä Pekalle päihdeterapeutin palveluja ja kannustavat sekä motivoivat Pekkaa säännölliseen ulkoiluun,
ravitsemukseen ja hakemaan omaa asuntoa. Löytävät sopivat uuden tapaamisen, jolloin he jatkavat Pekan motivaation herättämistä ja seuraavat kuntoutumisen ja raittiina pysymisen tuloksellista
edistymistä. Kun ryyppääminen jää pois, on jotain mielekästä tultava tilalle. Tästä on hyvä jatkaa… Äidinkin voimat ovat vähissä ja
siksi hän haluaa sosiaalisia kontakteja, jotta selviytyy paremmin tilanteesta. Löytävät ohjaavat äidin aktiviteetteihin, koska huomaavat myös hänen olevan avun tarpeessa.
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AJATUSTALO

”PALJOSTA OLISIN JÄÄNYT,
ELLEN OVEA OLISI AVANNUT”
Löytävän työn tulokset ja vaikuttavuus

Ikääntyneet asuvat kotona yhä pidempään ja trendi voimistuu
tulevaisuudessa. Samalla lisääntyy niiden ikääntyneiden määrä, jotka sinnittelevät arjessa ja jotka ovat kaikkien palvelujen
ja tukiverkkojen ulkopuolella. Suurin ongelmista on yksinäisyys. Se kalvaa, altistaa sairauksille, tekee arjesta aution ja nakertaa toivoa paremmasta huomisesta.
Julkisen sektorin voimavarat eivät riitä vaikeassa asemassa
olevien ikääntyneiden auttamiseen. Ihmisillä itselläänkin on
vastuu omasta elämästään, mutta jos voimat vähenevät, tueksi tarvitaan myös järjestöt ja vapaaehtoiset.
Ennen kuin vaikeissa oloissa eläviä ikääntyneitä voidaan auttaa, heidät on ensin tunnistettava ja tavoitettava. Turussa kehitetyllä löytävän vanhustyön mallilla voidaan kirjaimellisesti
löytää nämä ihmiset. Nyt on tavoitettu noin 500 ikääntynyttä.
Löytävästä työntekijästä tulee ikääntyneen kanssakulkija, joka
seuraa matkassa mukana, rakentaa ikääntyneelle yksilöllisen
palvelupolun ja varmistaa, että asiat lähtevät etenemään parempaan suuntaan.
”Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut” -julkaisu on
suunnattu kuntien ja valtionhallinnon päätöksentekijöille, tuleville maakuntapäättäjille, vanhuspalvelujen ammattilaisille,
alasta kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja rahoittajille.
Turun löytävän työn aikaisemmista vaiheista saa lisätietoa Aikaa, päätä ja sydäntä. Löytävä työ ikäihmisten arjen tukena
-verkkojulkaisusta.
Antoisia lukuhetkiä. Löytävän työn rakentaminen jatkuu!

