
Päivi Tiittula, Suunnittelija

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto  Valli ry  

Päivi Tiittula, etsivän vanhustyön verkostokeskus/Valli ry

Yhteistyötä ihmisyyden ytimessä

Sektoroitunut palvelutuotanto 
etsivän työn esteenä



Mistä tunnistetaan avuntarvitsija? 

Miten avun tarvitsija tavoitetaan ?

Mikä on oikea hetki tarjota apua?

Millaista tukea ja apua  tarvitaan ? 

Riittäisivätkö resurssit paremmin, jos 
tekisimme tiiviimpää yhteistyötä?

Päivi Tiittula, Etsivän vanhustyön verkostokeskus / Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto  Valli ry



Pitääkö olla huolissaan?



Eläkkeelle 
jäänti 

Eläkkeelle jäänti  ei 
eronnut paljokaan 
normaalista arjesta, 
eläke oli pieni, mutta 
miehellä kohtuulliset 
tulot

Miehen jäätyä eläkkeelle  
elämä oli vaihtelevaa . 
Turhautunut mies koko päivän 
kotona  tai sitten  aktiivisesti 
erilaisissa yhdistys 
toiminnoissa. 
Tyyne oli  paljon kotona. 
Kodinhoito ja leipominen oli 
hänelle tärkeitä.
Harrasti lukemista, ristisanoja 

ja käsitöitä.

Tytär muutti 
ulkomaille 
asumaan

Mies sai aivoveren 
vuodon  joutui 
sairaalaan, jossa Tyyne 
vieraili päivittäin. 

Leskeneläke parantaa 
hiukan elämisin tasoa 
Yksinäisyys, alakulo, 
tarkoituksettomuus, 
sydän alan kivistys ja 
reumaattiset kivut 
heikentävät elämän 
laatua

Sairaalaan 
virtsaputken 
tulehduksen 
aiheuttaman  

sekavuuden ja  
toimintakyvyn
laskun vuoksi, 
Pelko kotona 

selviytymisestä

Miehen 
kuolema-
suru ja 
apatia

Uuden 
naapurin 
kanssa vähän  
enemmän 
kuulumisten 
vaihtoa ja 
välillä kyläilyä

Muisti- ja 
masennustesti
Ei muistisairautta , 
masennuslääkettä 

syöpädiagnoosi 
ja hoidot
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Milloin Tyyne avun tarve tunnistetaan?

Missä elämänpolun vaiheessa olisi tehokkainta auttaa?

Kuka auttaa?

Haluaako  ja missä vaiheessa Tyyne haluaa tulla autetuksi?



Eläkkeelle 
jäänti 

Eläkkeelle jäänti  ei 
eronnut paljokaan 
normaalista arjesta, 
eläke oli pieni, mutta 
miehellä kohtuulliset 
tulot

Miehen jäätyä eläkkeelle  
elämä oli vaihtelevaa . 
Turhautunut mies koko päivän 
kotona  tai sitten  aktiivisesti 
erilaisissa yhdistys 
toiminnoissa. 
Tyyne oli  paljon kotona. 
Kodinhoito ja leipominen oli 
hänelle tärkeitä.
Harrasti lukemista, ristisanoja 

ja käsitöitä.

Tytär muutti 
ulkomaille 
asumaan Mies sai aivoveren 

vuodon  joutui 
sairaalaan, jossa Tyyne 
vieraili päivittäin. 

Leskeneläke parantaa 
hiukan elämisin tasoa 
Yksinäisyys, alakulo, 
tarkoituksettomuus, 
sydän alan kivistys ja 
reumaattiset kivut 
heikentää elämän 
laatua

Sairaalaan 
virtsaputken 
tulehduksen 
aiheuttaman  

sekavuuden ja  
toimintakyvyn laskun 

vuoksi, 
pelko

Miehen 
kuolema-
suru ja 
apatia

Uuden 
naapurin 
kanssa vähän  
enemmän 
kuulumisten 
vaihtoa ja 
välillä kyläilyä

Muisti- ja 
masennustesti
ei varsinaista 

muistisairautta , 
masennuslääkettä syöpädiagnoosi 

ja hoidot

€ €€€€

ORASTAVA AVUN/TUEN TARVE                                      LAAJA –AVUN TARVE                           JATKUVA-AVUNTARVE

Ennakoiva tuki     Ennalta ehkäisevä työ                                         Korjaava työ                             

Kansalainen 
lähiyhteisö

Vanhenemiseen 
varautuminen

Matalankynnyksen 
vertais- toiminta
Kotien puolesta,
Eläkeläisyhdistykset

Aamukorva, muut 
auttavat puhelimet

Ammatillinen 
matalankynnyksen toiminta
Iloa Arkeen, SenioriPysäkki, 
Ystäväpiiri

Etsivä vanhustyö, 
Talotsempparit

Henkilökohtainen keskustelutuki, Moniammatillinen 
auttamistyö : Diakoniatyö, Etsivä ja Löytävä vanhustyö

Muistiluotsi, SenioriVamos, 
Erityisosaamista vaativat ryhmät mm. Omaishoito 
Pilke, muisti, masennus/mielenterveys-ryhmät, 
Protuki

Tiedotus
Neuvonta ja 
palveluohjaus

Huoli-
ilmoitus

Terveyskeskus käynnit

Sairaala

Seniori-info, Palvelupisteet

Etsivä työ: 
leipäjono 
ym.

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus                           gerontologinen sosiaalityö

Matalankynnyksen 
Monipuolinen 
palvelukeskus

Kotihoito
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YKSILÖ OSANA SYSTEEMIÄ 



Ennakoiva, ehkäisevä työ
Painopiste korjaavassa 

työssä

rakenteellinen ja systeeminen HAASTE

Päivi Tiittula 



Tavoitteena luottamuksen vahvistaminen

Luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden 

kokemukset ovat jokaisen elinkelpoisen 

suhteen elinehto. 

• Tavoitteena tulee olla luottamuksen 

vahvistaminen.

• Molempien  tulee kokea että suhteen 

hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti.

• Kysymys on tunteesta.



Mitä meidän tulisi nähdä?
Päivi Tiittula, etsivän vanhustyön verkostokeskus/Valli ry



Etsivän vanhustyön verkostokeskus / suunnittelija Päivi Tiittula

Miltä näyttäytyy 

järjestöjen työ ?



Keskitetty 
asiakasohjaus

ja 
neuvonta

Läkisääteinen
vastuu  

Huoli-
ilmoitus

Huoli-
ilmoitus

Huoli 

Huoli-
ilmoitus

Pieni huoli 
seuranta-
asiakkaat

Tuntuva huoli
Huolen harmaa vyöhyke

Laitoshoitoon pääseet

Paljon apua tarvitsevat kotona asuvat 



YHTEINEN  PÄÄMÄÄRÄ  

TAVOITTEET

1. ROHKEA 
TOIMENPIDE

2. ROHKEA 
TOIMENPIDE

3. ROHKEA 
TOIMENPIDE

Toimijat 

Energianlähde 
Tiedot, taidot

Asiakas 
tarpeineen 

Yhteiskehittäminen mahdollistaa  tekojen ja 
panosten suuntaamisen yhteisenä tavoitteena 
olevan muutoksen toteuttamiseen 

Kunta Järjestöt 
srk 

lähipiiri



Onnistumisen edellytykset 
• Painopiste korjaavasta työstä-> ennalta 

ehkäisyyn 

• Varhainen välittäminen ja puheeksi 

ottaminen

• Asiakkaan tarpeet  ohjaamaan työtä

• Toisten työn tunteminen, osaamisen 

arvostus

• luottamus verkostoon ja yhteiseen 

tekemiseen - >Verkostoyhteisössä tekeminen  
on yhteistä työtä  ja kehittämistä Luottamus siihen, 

että apua saa tarvitessaan 



Oman rooli 
tunnistaminen

Suunnittelu 

Valmistelu 

toteuttaminen

Ikääntyvän 
ihmisen avun 

saaminen
kokonais-
valtaisesti

Koordinaatio ja  ja johtaminen

I Taso               Toiminta systeemisessä asiakastyössä 

II Taso               Systeeminen kehittäminen (Kehittämistyö)

Monitoimijainen tiimi

Yhteiskehittäminen



Päivi Tiittula, etsivän vanhustyön verkostokeskus/Valli ry

Vallin ry: n 
Etsivän vanhustyön verkostokeskus

tukee etsivän ja löytävän 
vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä.

ammat
tilaiset

Saumaton 
yhteinen työ

OsaaminenTavoittaminen

verkos
to

Etsivän vanhustyön verkostokoordinaatio 
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ammat
tilaiset

Yhteistyö

OsaaminenTavoittaminen

verkos
to

Etsivän vanhustyön verkostokoordinaatio

ammat
tilaiset

Yhteistyö

OsaaminenTavoittaminen

verkos
to

ammat
tilaiset

Yhteistyö

OsaaminenTavoittaminen

verkos
to

ammat
tilaiset

Yhteistyö

OsaaminenTavoittaminen

verkos
to



Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen vaikutukset ovat 

muutoksia 

yhteistyössä,  rakenteissa ja systeemissä.



• paivi.tiittula@valli.fi
• p.0504085088

• Facebook-ryhmä
• Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät

• Twitter 
• Etsivän vanhustyö

#etsivävanhustyö
• Etsivä vanhustyö@Verkostokeskus
• #Välittämisenaika
• 30.11.2019  Välittämisen päivä


