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Rakenteellinen ja systeeminen HÄIRIÖ
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Häiriökysyntä =  

on tila, jossa asiakas
ei saa ollenkaan palvelua, 

saa väärää palvelua
tai saa ainoastaan
osittaista palvelua. 

Sen seurauksena apua tullaan
hakemaan yhä uudelleen.
Avun toistuva uudelleen

pyytäminen lisää kustannuksia, 
heikentää palvelun laatua, 

pitkittää hoitoon pääsyä ja lisää
työntekijöiden kuormaa. 

(Lääkärilehti 17.11.2017 46/2017 vsk 72 s. 2664 – 266)
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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 avuntarve tunnistetaan?
Kuka auttaa, miten?
Haluaako  ja missä vaiheessa Tyyne haluaa tulla 
autetuksi?
Missä elämänpolun vaiheessa olisi tehokkainta auttaa?
Riittäisivätkö resurssit, jos autettaisiin aiemmin?

MIKÄ ON OIKEA HETKI AUTTAA? 



Koska varhaisen tuen 

toimijaverkosto 

on hajanainen

sekä 

vailla samansuuntaiseen toimintaan 
ohjaavaa riittävää tietopohjaa ja 

koordinointia.

Koska varhaisen tuen ja  ennalta 
ehkäisevän toiminnan toimijaverkosto  

on  kunnan toimintojen  lisäksi 

välttämätön lisäresurssi 
ikärakennemuutoksessa.

Varhainen  välittäminen ja  ennalta ehkäisy 

SOTE-muutoksessa yksi keskeinen tavoite



Tarvitaan  muutosta kohti 
systeemistä 
monitoimijaista  yhteistä 
työtä
avuntarpeessa olevien 
ikääntyvien 
oikea-aikaiseksi 
auttamiseksi
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Systeeminen työtapa 
edellyttää  muutosta

1. asiakastyössä

2. johtamisessa

3. palvelujen välisen yhteistyön tavoissa ja 
organisoinnissa
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Kunnan  ja järjestöjen työ 
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Kunta –järjestö yhdyspintatyö – roolijako ja kumppanuus



TOIMIJUUDEN JA 
OSALLISUUDEN 

TUKEMINEN

Kunta –järjestöyhteistyön 
kehittäminen Helsingissä
etsivässä vanhustyössä

En kykene…/  en osaa..  
en uskalla.../en halua…/ en 

jaksa/  en pysty…
olen yksin, eristäytynyt  ja 

yksinäinen

Keskitetty
palveluohjaus 

Neuvonta

Asiakasohjaus

Pieni  epäämääräinen
huoli –

seuranta-asiakkaat

Kunta –järjestöjen 

etsivän vanhustyön 

verkosto

Huolen harmaa vyöhyke
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Info

Asiakasohjaus 
ja  käynnistyy 

Palvelu-
tarpeen 
arviointiHuoli-

ilmoitus

Avunpyyntö 
En pysty/ en 
selviä / en 
pärjää …

Huoli 

Hätähuuto

Tuntuva huoli
Huolen harmaa 

vyöhyke

Suuri huoli 

Kunta –

järjestöyhteistyö 

etsivän vanhustyön 

verkosto

MONI-

AMMATILLINEN 
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iäkäs ihminen,  toimija. 

Epävirallinen verkosto, omaiset , naapurit , 
lähiyhteisö, matalan kynnyksen toimipisteet

Välittäminen / huoli-ilmoitus

Seniorineuvonta  arviointi

Etsivä 
vanhustyö

Järjestöjen 
etsivän 
vanhustyön 
verkosto Alueelliset toimijat/ 

tarpeenmukainen 
verkosto
Erityisosaajat, 
vapaaehtoiset jne.  
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Tulin kuulluksi, ymmärretyksi, 
ongelmat jäsentyi, sain 

kannustusta,  tukea, 
vähitellen  asiat loksahtelivat 

paikoilleen



Yhteistyötä ihmisyyden ytimessä.

Häiriökysynnästä – positiiviseen vaikutusketjuun 

-> Asiakastarpeen syvällinen  ymmärtäminen

-> asiakaslähtöisyyden lisääntyminen

-> monimuotoinen ja joustava yhdyspintatyö

-> työn sujuvuus  ja tehostuminen 

.-> oikea-aikainen tuki ja apu

-> onnistumisen ja oppimisen kokemus työssä 




