ASKELEET ETSIVÄÄN VANHUSTYÖHÖN KORTTIPAKKA

Toteutetun käytännön nimi
Askeleet etsivään vanhustyöhön- korttipakka Etsivään (Löytävä) vanhustyöhön
Kokonaisuus, johon toteutettu käytäntö liittyy
Ikääntyneiden turvallisuuden edistäminen
Mistä käytäntö sai alkunsa, kauan se on ollut käytössä ja miksi sille oli tarvetta?
Etsivää nuorisotyötä ja jalkautuvaa sosiaalityötä on tehty paljon jo muiden väestöryhmien parissa.
Etsivä mieli hankkeessa Etsivä vanhustyön ja Eloisa ikä -hankkeessa Löytävä vanhustyön tarve
tuli ilmeisenä esille. Entistä enemmän ikääntyvä asuvat kotonaan paljon apua tarvitsevina ja
palvelut ovat kaukana tai muuten saavuttamattomissa (digitaalisuus, kuljetusten puute jne.),
palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja kriteerit avunsaannille ovat korkeat. Lisäksi ikääntyvien
yksinäisyyden kokemus ja köyhyys ovat lisääntyneet mm. yksin asumisen ja kaupungistumisen
myötä. Ihmisten eriarvoisuus ja yksinäisyys luo turvattomuutta sekä kasvattaa kaltoinkohtelun
riskiä.
Ketkä osallistuivat käytännön kehittämiseen ja toimeenpanoon?
Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoimana yhteiskehitettiin Askeleet Etsivän
ja löytävään vanhustyöhön. Mukana kehittämisessä olivat:
Kotipirtti ry, Etsivä vanhustyö -hanke, www.kotipirtti.fi
MEREO / Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, Etsivän vanhustyön hanke, www.mereo.fi
Sopimusvuorisäätiö, Markku-matkaava päiväpalvelu, www.sopimusvuori.fi•
Diakonissalaitos, Seniori-Vamos-hanke, www.hdl.fi
Fingerroosin säätiö, Löytävä vanhustyö Turku ja Vakka-Suomi, www.fingerroos.net
Vanhustyön keskusliitto, Ystäväpiiri-toiminta, www.vtkl.fi
Käpyrinne ry, Iloa Arkeen -pysäkkitoiminta, www.käpyrinne.fi
Miten käytäntö toteutettiin?
Vuonna 2018 todettiin että tarvitaan kuvausta siitä kuinka etsivää ja löytävää vanhustyötä tällä
hetkellä tehdään ja mitä se vaatii. Kutsuttiin etsivää ja löytävää vanhustyötä tekevät tahot tekemään
yhdessä määrittelemään työtä ja laatimaan julkaisua. Askeleet etsivään vanhustyöhön julkaistiin
30.10.2019 Etsivän vanhustyön- seminaarissa.
Kuinka paljon ja millaisia kustannuksia aiheutui käytännön toteuttamisesta?
Kortit painatuksineen ~ 8000€ + eri työntekijöiden käyttämän ajan kustannukset
Voiko käytännöllä sanoa olleen konkreettisia tuloksia ja vaikutuksia?
Toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyi, oppiminen toisilta sekä syntyi yhteinen ymmärrys työstä.

Olisiko jotain voitu tehdä paremmin tai eri lailla? Mikä oli erityisen haasteellista?
Ymmärrys painotauksesta olisi edesauttanut laadukkaamman painojäljen saantia.
Mahdollisen jatkotyön kuvaus
Kortteja levitetään muille toimijoille , jotka alkavat suunnittelemaan etsivää vanhustyötä sekä
päättäjille ym. Yhteiskehittämistä on hyvä jatkaa sillä sen avulla toimijat itse ovat suunnittelemassa,
kehittämässä, arviomassa toimintaa. Materiaalin levitys some kanavissa ja Innokylässä.
Miten käytäntö paransi kaupungin, kunnan tai alueen turvallisuutta?
Kun etsivä vanhustyön osaaminen kehittyy entistä enemmän ammatilliseksi ja toimintamuodot
yhdenmukaistuu, on myös yhteistyön tekeminen eri toimijoiden: järjestöt, srk erityisesti kunnan tai
maakunnan kanssa systemaattisempaa ja tuloksellisempaa.
Opit/kokemukset, joista muut toimijat voivat hyötyä
Askeleet etsivään vanhustyön on konkreettinen kuvaus, mitä työ on , mitä se edellyttää sekä mitä
osaamista ja taitoja etsivän/löytävän vanhustyön toimijalta vaaditaan.
Keneltä tai mistä saa lisätietoa hankkeesta?
Etunimi: Päivi
Sukunimi: Tiittula
Yritys / Organisaatio: Vanhus-ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
Sähköposti: info@valli.fi
Puhelin: 0504085088
Verkkosivu: www.valli.fi
Some: FB: Etsivän vanhustyön tekjijät ja kehittäjät- ryhmä ja Etsivän vanhustyön verkostokeskus,
Twitter Etsivän vanhustyön verkostokeskus

