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Sininauhasäätiö-konserni lyhyesti 
Sininauhasäätiö-konserni on arvopohjainen asunnottomuu-
den ja päihdetyön asiantuntija. Konsernin muodostavat 
vuonna 1957 perustettu yleishyödyllinen säätiö sekä asumis- 
ja päihdepalveluita tuottava osakeyhtiö. Yhdessä tarjoamme 
asiakkaillemme avaimen kotiin ja tukeen sekä rakennamme 
polkuja, jotka auttavat asiakkaita eteenpäin elämässä. Vaiku-
tamme aktiivisesti sekä ruohonjuuritasolla että yhteiskunnas-
sa.

Vuonna 2019 meillä työskenteli yli 160 alansa ammattilais-
ta, usealla paikkakun nalla: pääkaupunkiseudulla, sen kehys-
kunnissa ja Turun alueella.  Olemme Sininauhaliiton jäsen-
järjestö ja meillä on yhteiskunnallinen yritys -merkki.  

www.sininauhasaatio.fi ja www.sininauhakoti.fi 
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Toimitusjohtajan katsaus

Strategian ja ihmisten vuosi 2019 
Vuonna 2019 asunnottomien määrä laski jo seitsemättä vuot-
ta peräkkäin. Yksineläviä asunnottomia oli Suomessa 4600, 
mikä on 280 ihmistä vähemmän kuin edeltävänä vuonna 
2018. Luvut kertovat asunnottomuustyön ja -politiikan mää-
rällisestä onnistumisesta, mutta yhden ne jättävät piiloon. Ih-
misen lukujen takana.  

Asunnottomuus on henkilökohtainen tragedia, joka kosket-
taa koko yhteiskuntaa. Se voi olla hetkellinen tilanne tai pit-
käaikainen olosuhde, jota rakenteet ja asenteet pitävät yllä. 
Sininauhasäätiö-konsernin perustehtävä on auttaa ihmisiä, 
joilla on taustalla asunnottomuutta sekä päihde- ja mielen-
terveyspulmia. Niin myös vuonna 2019.  

Vuosi 2019 oli meille tapahtumarikasta aikaa, jota leima-
si strategiatyön jatkuminen. Haluamme jatkossakin tehdä 
laadukasta työtä, jonka keskiössä on asiakas. Meille tärkeää 
on, että kasvamme harkitusti, asiakkaiden tarpeisiin ja toi-
mintaympäristön muutoksiin reagoiden. Arvopohjaisena toi-
mijana kristillinen työ näkyy myös strategiassa. Loppuvuo-

desta 2019 toteutetun henkilöstökyselyn mukaan strategian 
muuttuminen konkretiaksi oli hyvällä mallilla, ja ammatti-
laisemme kokivat painopisteet oikeiksi. 

Me olemme konserni
Toimintavuonna vahvistimme myös identiteettiämme kon-
sernina. Sininauhasäätiö-konserni koostuu kahdesta, yhtä 
tärkeästä palasta: yleishyödyllisestä säätiöstä ja Sininauha 
Oy:stä, jolle liiketoimintakausi oli viides. Koko konserni on 
keskittynyt saman tehtävän edistämiseen, logiikat vain eroa-
vat toisistaan. Osakeyhtiö vastaa palvelutuotannosta, jota 
myydään ostopalveluina kunnille ja toiminnan tuotot pa-
laavat omistajalle eli säätiölle. Tämä on yhteiskunnallisen 
yrityksen toimintalogiikkaa. Säätiön hankkeissa puolestaan 
kehitetään ja etsitään jatkuvasti uusia tapoja, joilla voidaan 
vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.  

Vuonna 2019 meille nimittäin selkeytyi se, että asiakkaidem-
me tarpeet todella ovat muutoksessa. 

Pelkkä asunto ei riitä
”Se, että minulla oli vihdoin oma paikka, oma koti, mahdol-
listi sen, että sain vähä vähältä asioitani aina vaan parem-
paan suuntaan”, kirjoitti nimimerkki Minna asiakkaidemme 
omassa Kujalla-lehdessä. Asunnottomana eläneen Min-
nan elämä alkoi muuttua parempaan suuntaan sen jälkeen, 
kun hän sai Asunto ensin -periaatteen mukaisesti asunnon. 
Asunnon lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muuta.  

Asunto ensin -periaatetta uudistettiin vuonna 2019, ja Sini-
nauhasäätiö-konsernista tuli uudistuksen airut ja asiantun-
tija. Periaatetta kehitettiin ruohonjuuritasolla Ruusulanka-
dun asumisyksikössä, jossa sekä työntekijän että asukkaan 
roolit kokivat radikaalin transformaation. Hierarkioita pu-
rettiin ja asukasta kannustettiin ottamaan entistä enemmän 
vastuuta itsestään ja elämästään. Syntyi Asunto ensin 2.0 
-malli, jonka ydinajatus on, että asunnon lisäksi asukas tar-
vitsee tukea kuntoutumiseen. Ammattilainen ei ole valvoja. 
Hänen uuteen rooliinsa kuuluu toimiminen valmentajana, 
joka auttaa asukasta kuntoutumisessa. Muutos on ollut sekä 
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ajattelun että organisaatiorakenteiden kannalta massiivinen.
Vuoden 2019 jälkeen sitä aletaan laajentaa koskemaan koko 
konsernia.  

Vuonna 2019 Sininauhasäätiö-konserni jatkoi myös harkit-
tua kasvuaan. Yrityskaupan myötä käynnistyi Vuorelan asu-
mispalveluyksikkö Keravalla  ja lisäksi valmistelimme Turun 
yksikön avaamista. Hankepuolella esimerkiksi Nuoli – nuor-
ten kohtaamis- ja tukipiste aloitti toimintansa. Huoli päih-
teitä käyttävien, asunnottomien nuorten tilanteesta on suuri 
ja tarve näille suunnatulle toiminnalle on iso. Nuoli on toi-
mintana erityinen, sillä vastaavia ei ole, ja kävijätavoitteet 
ylittyivätkin jatkuvasti, vaikka toiminta käynnistyi toden 
teolla vasta loppuvuonna 2019.  

Työmme merkitys on selvästi huomattu myös suuremman 
yleisön keskuudessa. Vapaaehtoisten määrä kasvoi vuonna 
2019, saimme lahjoituksia ja positiivista palautetta upeasta 
Avainnauha-tempauksestamme. Ihmisillä on halu auttaa asia-
kaskuntaamme. Meidän tulee luoda tähän mahdollisuuksia.  

Konsernimme tärkein voimavara on ammattitaitoinen, asi-
antunteva henkilöstö. Joka ikinen päivä he tarjoavat asiak-
kaillemme avaimen kotiin ja tukeen sekä auttavat eteenpäin 
muutoksen polulla. Haluan kiittää jokaista hienosta työstä, 
jota olette vuonna 2019 tehneet.  

Sanni Joutsenlahti 
vt. toimitusjohtaja
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Säätiön hallituksen puheenjohtajan terveiset
Sininauhasäätiö mielletään luotettavaksi toimijak-
si ja yhteistyökumppaniksi toimialallaan, joka on 
täynnä niin sanottuja ilkeitä ongelmia. 

Määrätietoisella otteella, suunnitelmallisesti kehittyvällä or-
ganisaatiolla ja motivoituneen, innokkaan henkilöstön avul-
la on käyty ongelmia ratkomaan. Toimintaa on ohjannut pyr-
kimys siihen, että asukasasiakas saa elämäntilanteeseensa 
oikea-aikaista, vaikuttavaa tukea ja toimivan ratkaisun asun-
tokysymykseensä. 

Sininauhasäätiölle vuosi 2019 oli uuden strategian jalkaut-
tamiseen painottuva vuosi. Uutta strategiaa vietiin työryh-
miin järjestelmällisesti konsernin yhteisten kehittämis- ja 
henkilöstöpäivien sekä työryhmän omien kehittämispäivien 
ja tiimien kautta. Asiakastyön osalta toimintaa leimasi edel-
leen asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden vaikuttamismahdol-
lisuuksien lisääminen eri toiminnoissa. 

Sininauhasäätiön kilpailukykyinen toimintatapa sekä toi-
mintojen jatkuva, monipuolinen kehittäminen on tuonut 
mukanaan ja mahdollistanut myös alueellista laajentumis-

ta kuluneen vuoden aikana. Uutena merkittävänä avaukse-
na vuoden 2019 osalta oli kadulla asuville tai muutoin hyvin 
haavoittuvassa asemassa oleville nuorille suunnatun Nuo-
li-hankkeen käynnistyminen. Lisäksi toimintoja laajennet-
tiin Keravalla ja Turussa. 

Sininauhasäätiön ja Sininauha Oy:n muodostama toimija voi 
jatkaa vuoden 2019 jälkeen eteenpäin hyvässä tilanteessa. Pe-
rustyöstä huolehditaan, toimintaympäristön kehittymistä seu-
rataan, riskejä arvioidaan päätöksenteon perustaksi ja toimin-
taa johdetaan kehittävällä, arviointiin perustuvalla otteella. 

Kari Lahti 
Sininauhasäätiö, hallituksen puheenjohtaja
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Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan terveiset

Yhteiskunnallisella yrityksellä voimakas kasvun ja 
yhteistoiminnallisuuden vuosi 2019.

Sininauha Oy on osa Sininauhasäätiö-konsernia ja sillä on vankka asiantuntijuus pääkaupun-
kiseudun, lähialueiden ja Turun päihde- ja kuntoutusasiakkaiden kohtaamisessa ja tukemi-
sessa. Sininauha Oy tarjosi viidentenä kasvun liiketoimintakautenaan vuonna 2019 palveluita 
asumis-, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille kuudessa asumispalveluyksikössä sekä vuok-
rattavissa irtoasunnoissa ja omissa kodeissaan asuville.  

Sininauha Oy:n palveluissa noudatetaan yleisesti Asunto ensin -periaatteita ja pidetään tär-
keänä itsenäisen elämän, yhteiskuntaan integroitumisen, kuntoutumisen ja voimaantumisen 
vahvistamista. Tämä edellyttää asiakkaiden mukaan ottamista aina, kun se on mahdollista, 
sekä heidän valinnanvapautensa ja vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä. 

Asunnottomuus on viimeisinä vuosina hiukan laskenut, mutta päihde- ja mielenterveyskun-
toutujien määrä on valitettavasti kasvussa. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien, päihteitä 
käyttävien nuorten määrän ennustetaan huolestuttavasti kasvavan. Myös ikääntyneemmän 
väestön päihteiden käyttö yksityisasunnoissa näyttää lisääntyvän. Sininauha Oy on ennakoi-
nut näitä muutoksia palvelutarjonnassaan. Asumispalveluyksiköissä ikääntyneiden ja muiden 
somaattisista ja neurologisista ongelmista kärsivien ihmisten osuus tulee lisääntymään ja sen 
mukaisesti tarvitaan myös tukipalveluita. 

Kuluneena vuonna Sininauha Oy:ssä valmisteltiin yhdessä henkilöstön, hallituksien ja sidos-
ryhmien kanssa uutta strategiaa, jota levitettiin palvelutuotantoon. Palaute henkilöstöltä oli 
hyvää ja uusi strategia ohjaa tulevien vuosien liiketoiminnan kasvua ja vaikuttavuuden suun-
taa merkittävästi yhdessä asiakkaiden kanssa. Strategian keskiössä on ihminen ja hänen elä-
mänkaarensa vahvistaminen. 

Vuoden 2019 lopussa Sininauha Oy:ssä tehtiin merkittäviä organisaatiomuutoksia, joissa 
muun muassa yksikönpäälliköt asetettiin vastaamaan toiminnoista ja vastuualueita selkeytet-
tiin. Asukastyössä tavoitteena oli toimijuus, asiakkaan voimaantuminen sekä kuntoutuminen. 
Henkilöstö sekä tutkijat Helsingin-, Tampereen ja Aalto Yliopiston muutoslaboratoriosta tu-
kivat merkittävästi kehittämistyötämme ja antoivat arvokkaan osaamisensa käyttöömme. 

Vuoden 2019 onnistumisia laajentuneiden palvelujen ja asiakkaiden mukaan ottamisen lisäksi 
olivat myös Espoossa päihdepalveluiden kotiin vietävä kuntoutus ja kotikatkaisu. Myös kor-
vaushoitoa tarjottiin espoolaisille ja vantaalaisille asiakkaille Ruusulankadun asumispalvelu-
yksikössä. Keravalla käynnistyi Vuorelan asumispalveluyksikkö, kun Sininauhasäätiö-konser-
ni ja Keravan Suojakotiyhdistys yhdistyivät yrityskaupalla. Yhdistetyt asumispalvelut tarjoavat 
tulevaisuudessa tuettua asumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä asunnottomuu-
den haasteita kohdanneille ihmisille.  

Liiketoiminnallisena mahdollisuutena yhtiössä oli vaikuttavuus- ja hyötyperusteisen toiminta-
mallin rakentaminen. Asiakaskunnan haasteellisuus puolestaan lisäsi vaara- ja uhkatilantei-
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ta, jonka vuoksi kiinnitettiin erityistä huomiota työturvallisuuteen ja toisaalta yhteistoimin-
nallisuuteen. Kuntasektorin mahdolliset muutokset ja soten valmistelu aiheuttivat tarpeita 
ennakoinnille ja riskienhallinnan arvioinnille. Kaikkia vaikutuksia asumispalveluiden han-
kintoihin ja palvelutarjonnan kentän muutokseen ei voitu ennakoida, mutta yhteys asiak-
kaisiin, kaupungin ja kuntien viranhaltijoihin oli tiivistä ja tuloksellista.  

Sininauha Oy:n ”tuotto” on enemmän kuin pelkkä tulos tai voiton maksimointi. Haluam-
me palvella ihmistä, kantaa yhteiskuntavastuumme ja tehdä sellaisen kohtuullisen tuloksen, 
jolla voimme tarjota kasvun kautta entistä parempia ja vaikuttavampia palveluja käyttäjille. 
Ennakointi, riskienhallinta ja tulevaisuuden entistä parempi arviointi sekä yhteiskuntavas-
tuullinen toiminta ovat välttämättömiä yhteiskunnalliselle yritykselle. Tarvitsemme myös jat-
kuvaa toiminnan laadun sisäistä ja ulkoista arviointia, palvelujen kehittämistä, seurantaa ja 
johtamisen tukemista.  

Asukkaita palveleva ja arjenhallintaa tukeva pysyvä muutos on mahdollista vain yhdessä 
asiantuntijoiden, henkilöstön ja palvelun käyttäjien kanssa.  

Marianne Heikkilä 
Sininauha Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015- 
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”Teidän ansiosta olen 
saanut elämäni omiin 

käsiini taas, loppu 
riippuu miusta. Olette 

tehneet kaikkenne.” 
Nuoli – nuorten kohtaamis- ja 

tukipisteen asiakas. 



Yhä vaikuttavampaa kehittämistä - Sininauhasäätiö
Hankkeilla on kaksi perustehtävää: ne auttavat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä ruohonjuuritasolla, ja kehittävät innovatiivisesti palveluita ja 
vaikuttavat yhteiskuntaan. Vuonna 2019 Sininauhasäätiö-konsernin hanketoiminnassa elettiin myös strategian jalkauttamisen aikaa

Konsernin strategian kärjet näkyivät vahvasti vuoden 2019 
hanketoiminnassa, jossa asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys, 
kristillisyys ja henkilöstön hyvinvointi otettiin tekemistä oh-
jaaviksi nuoriksi. Kaikkien hankkeiden tärkeimpänä tavoittee-
na oli asiakaslähtöisyyden lisääminen. Asiakkaan osallisuut-
ta vahvistettiin esimerkiksi tapahtumien, matalan kynnyksen 
toiminnan ja työkokeilujen avulla. Vaikka asiakaskuntaan lu-
keutui monista taustoista olevia ihmisiä, kaikkia yhdisti koke-
mus asunnottomuudesta tai muuten erityisen vaikea elämän-
tilanne.  

Hanketoiminnassa tehtiin aktiivista vaikuttamistyötä. Esi-
merkiksi Koti kaikille -hanke järjesti vuonna 2019 tapahtu-
mia asunnottomuutta kokeneille ja otti osaa yhteiskunnalli-
seen keskusteluun sekä sosiaalisen että journalistisen median 
välityksellä. Näkyvyyttä sai myös koko konsernin yhteinen, 
lokakuussa 2019 järjestetty Avainnauha-kampanja, jota kii-
teltiin laajasti niin ikään sidosryhmien suunnalta. Vuoden 
aikana myös varainhankinnan käynnistämiseen panostettiin 
ja vapaaehtoistyön suosio jatkoi kasvuaan. 

Vuonna 2019 kehittämistoiminnassa tehtiin kiinnostavia 
avauksia ja vahvistettiin olemassa olevien hankkeiden vai-
kuttavuutta. Uutena toimintana starttasi Nuoli-hanke, joka 
suunnattiin kadulla asuville tai muutoin hyvin haavoittuvas-
sa asemassa oleville nuorille. Asumistaitokursseihin ja yksi-
lövalmennukseen painottuva Pop up -hanke siirtyi puoles-
taan osaksi Tuetun asumisen Aimo-hanketta, mikä tarkoitti 
myös lisäresurssien siirtymistä Aimoon. Erilaisissa päiväkes-
kustoiminnoissa käytiin yhteensä noin 33 000 kertaa, ja uusia 
asiakkaita oli lähes 800. Asiakaskunnan tarpeisiin vastattiin 
aktiivisesti: aukioloaikoja laajennettiin ja asiakkaille tärkeää 
lokerosäilytystilaa lisättiin. Lisäksi Sininauhasäätiö-konser-
nin yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettiin palvelu- ja 
hoitoonohjausta, sillä päiväkeskusten asiakaskunta moni-
puolistui vuonna 2019 entisestään.  

Maahanmuuttajatyössä vuonna 2019 tavoitettiin yhteensä yli 
300 ihmistä. Asiakaskunta oli monimuotoinen: paperitto-
mia, vasta Suomeen muuttaneita pakolaisia, jotka olivat il-
man asuntoa sekä maahanmuuttajia, jotka saivat tukea asu-
misen ongelmien selvittelyyn. Myös maahanmuuttajatyössä 

näkyi yhteistyön merkitys: esimerkiksi paperittomien päivä-
keskus Mosaiikkia pyöritettiin SPR:n Helsingin ja Uuden-
maan piirin sekä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa. 

Hanketoimintamme ehdottomia vahvuuksia olivat innova-
tiivinen henkilöstö ja laaja verkostoituminen yli sektorira-
jojen. Omien hankkeiden lisäksi työtä tehtiin vuonna 2019 
myös kahdessa kumppanuushankkeessa, jotka tavoittivat 
asunnottomia naisia ja rikostaustaisia henkilöitä.  

Hankkeiden tavoitteena on paitsi vaikuttaa vaikeassa ase-
massa olevien ihmisten asemaan, myös luoda polkuja ta-
kaisin yhteiskuntaan, tuoda arkeen mielekästä tekemistä ja 
onnistumisen kokemuksia. Jokainen ihminen haluaa tuntea 
olevansa tärkeä ja osa yhteisöä. Yksin ei pärjää kukaan, ja 
siksi meidänkin tulee jatkaa kehitystyötä yhdessä asiakkai-
den ja kumppaneiden kanssa. 

Leena Rusi
Kehittämisjohtaja 
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33 292  
käyntiä päiväkeskuksissa 

876 

asiakasta sai 
tukea asumiseen 

Aimon kautta 

98 

rikostaustaista ihmistä 
sai asunnon 

300 

 maahanmuuttajaa tai 
paperitonta tavoitettiin 
maahanmuuttajatyössä 

129 
uutta vapaaehtoista

78
asiakaskohtaamista

sosiaalisen työllistämisen
hankkeissa

35 

asunnotonta naista 
sai tukea syyskuussa 

käynnistetystä Naisten tuvasta
 

 Avainlukuja säätiön toiminnasta Avainlukuja säätiön toiminnasta
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Pete eli kadulla kolme vuotta
-vihdoin tie kotiin on auki
Kolme vuotta sitten Pete menetti kotinsa. Aika on ollut pitkä; kaksikin päivää tuntuu lähes loputtomalta silloin, jos ei ole 
paikkaa, minne mennä. Siksi Nuolesta on tullut Petelle elintärkeä.

Pete kuuli Nuolesta ensi kerran kaverilta. Tämän kanssa hän 
uskaltautui koputtamaan Mäkelänkadun kulmassa sijaitse-
vaa ovea.
 Se oli syksy 2019. Jo ennen sitä Pete oli elänyt useamman 
vuoden asunnottomana.
 Asunnottomuuteen ei ole yhtä polkua tai syytä. Monesti 
taustalla on ikäviä asioita: avioero, läheisen kuolema, ongel-
mat päihteiden kanssa tai työttömyys.
 Peten tie asunnottomaksi kävi työkyvyn menetyksen ja 
parisuhteen päättymisen kautta. Hän sairastui epilepsiaan ja 
kohtausten takia joutui luopumaan työstä, johon liittyi ajo-
neuvojen kuljettamista. Pete otti työn menettämisen raskaasti 
ja masentui.
 ”Tuntui, etten voi huolehtia enää perheestä.”
 Lisäksi parisuhde alkoi kärsiä, ja lopulta tuli ero. Peten kä-
teen jäi liian suuri asunto liian suurine vuokrineen eikä ra-
haa selviytymiseen ollut.

 ”Kauheinta oli, etten menettänyt pelkästään asuntoa vaan 
mukana meni koko omaisuus. Minulle ei annettu aikaa etsiä 
tavaroille paikkaa”, Pete kertoo.

Voimat kuluivat selviytymiseen
Asunnottomuuden lisäksi Pete kärsii päihdeongelmasta. Kun-
toutuminen kadulla on vaikeaa, lähes mahdotonta, ja päihteet 
tuovat helpotusta edes hetkeksi.
 Kaameaa väsymystä nekään eivät silti poista.
 Asunnottomana kaikki voimat kuluvat selviytymiseen. Pete 
ei mieti työkaverin tympeää käytöstä tai tulevaa lomamat-
kaa, vaan hänen päässään pyörivät paljon perustavammat ky-
symykset:
 Missä nukun ensi yönä? Mitä voin syödä? Kuka pölli mun 
kengät?
 Niin, ne kengät. Kuka ne tosiaan pölli?

Asiakastarina
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Yksinäisyys ja luottamus koetuksella
Kadulla luottamus ihmisiin on koetuksella. Petenkin kave-
rit vaihtuvat usein.
 ”On tyyppejä, jotka varastaa tai rikkoo jollain muulla ta-
valla mun luottamuksen”, hän kertoo.
 Vanhat ystävät niiltä ajoilta, kun Pete ei ollut koditon tai 
käyttänyt päihteitä, eivät ole tällä hetkellä kuvioissa.
 ”Ei niiden tartte katella tätä mun meininkiä. Miks tarttis?”
 Silti Pete toivoo ja uskoo, että he odottavat häntä. Sitten, 
kun asiat ovat paremmin, Pete aikoo soittaa veljelleen.
 ”Se on mun paras frendi ja sano mulle, että soittele kun saat 
asias kuntoon.

Nuolen kautta omaan kotiin
Mistä asunnoton, päihteitä käyttävä nuori voi saada apua? 
Sitä Pete on joutunut vuosien varrella pohtimaan. Hänellä on 
kyllä oma sosiaalityöntekijä, mutta he näkevät harvoin. Liian 
harvoin Peten mielestä. Hän on kokenut, että hommat eivät 
oikein etene.
 ”Oon kaivannut semmosta konkreettista apua.”
 Nuoli – nuorten kohtaamis- ja tukipiste aukaisi ovensa ke-
sällä 2019. Pete koputti ovea muutama kuukausi myöhem-
min.
 Nuoli on ainoa laatuaan – toista vastaavaa ei ole koko Poh-
joismaissa. Se on tarkoitettu asunnottomille, päihteitä käyt-

toa ry. Kun hankerahoitus päättyy, päättyy myös Nuolen toi-
minta, ellei jatkorahoitusta saada.
 Toisin kuin monia muita nuoria, Peteä Nuolen tulevaisuus 
ei toivottavasti henkilökohtaisesti kosketa. Hän on menos-
sa elämässään kovaa vauhtia eteenpäin.
 Nuoli on ollut turvapaikka äärimmäisessä hädässä. Silti 
oma koti on Petelle helpotus.
 ”Siellä saan vihdoin vaan olla ja levätä.”

Pete sai asunnon ja ensimmäiset viikot omassa kodissa ovat 
lähteneet sujumaan hyvin. Peten nimi on muutettu tilanteen 
arkaluontoisuuden vuoksi.

täville nuorille, jotka ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle. 
Nuoli on auki aina. Sinne voi tulla anonyymisti, mihin kel-
lonaikaan tahansa ja myös päihtyneenä.
 Apu on konkreettista. Nuolessa voi ruokailla, peseytyä ja le-
vätä. Tarjolla on puhtaita pistovälineitä ja tukea ja neuvoja saa 
juuri niihin asioihin, mitkä sillä hetkellä eniten painavat nuo-
ren mieltä.
 ”Ei tarvii enää miettiä joka yö, mihin mennä. Lisäksi Ves-
kun kanssa on ruvettu järjestelemään mun asioita oikeesti”, 
Pete kertoo. 

Vesku on työntekijänä Sininauhasäätiön toisessa, asumisneu-
vontaa tarjoavassa hankkeessa, ja auttanut Peteä saamaan 
hommansa kuntoon. Järjestelytyö on siinä pisteessä, että Pete 
on saamassa kodin.

Iso tarve avulle

Vuoden 2019 loppuun mennessä Nuoli oli ollut pystyssä puo-
li vuotta ja toiminnassa oli käynyt 170 nuorta. Se kertoo siitä, 
että tarve on valtava.
 Eikä tarve valitettavasti ole katoamassa tulevaisuudessakaan, 
joka samaan aikaan on iso kysymysmerkki. 
 Nuoli on kolmivuotinen hanke. Toimintaa rahoittaa STEA 
ja sitä pyörittävät Sininauhasäätiö ja Vailla vakinaista asun-
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”On kiva, kun on koko 
ajan tekemistä.
Ei tuu sählättyä

kadulla.”
-Tapsa, asukas ja vertaistoimija



Palveluita asunnottomuuden 
pysäyttämiseksi - Sininauha Oy 
Vuonna 2019 koko konsernissa jalkautettiin uutta strategi-
aa, ja niin myös osakeyhtiön palvelutuotannossa. Lisäksi Si-
ninauha Oy:ssa tehtiin loppuvuodesta isompi organisaatio-
muutos henkilöstörakenteen osalta, minkä tarkoituksena oli 
selkeyttää vastuualueita ja jakaa työtä tasaisemmin. Muutok-
sen seurauksina kuuteen asumispalveluyksikköön nimitet-
tiin yksikönpäälliköt ja palvelupäällikkö, jotka vastaavat yk-
siköiden toiminnasta kokonaisuudessa. Lisäksi arjen tueksi 
palkattiin joihinkin yksiköihin tiimiesimiehiä.

Sininauhasäätiö-konsernin strategian yksi kulmakivistä on 
harkittu kasvu. Se näkyi myös toimintavuoden aikana palve-
lutuotannossa. Espoossa käynnistettiin täydellä teholla päih-
depalveluiden kotiin vietävä kuntoutus ja kotikatkaisuhoito. 
Päihdepalvelua tuotettiin sekä vantaalaisille että espoolaisil-
le.

Lisäksi Sininauhasäätiö-konserni ja Keravan Suojakotiyhdistys 
yhdistyivät yrityskaupan myötä heti vuoden ensimmäisenä 
päivänä 1.1.2019, jolloin Suojakotiyhdistyksen palvelutuo-

tanto ja kiinteistöt siirtyivät osaksi Sininauhasäätiö-konser-
nia. Nyt asumispalveluyksikkö Vuorela jatkaa tärkeää työtä 
ja tarjoaa tuettua asumista asunnottomuuden sekä päihde- 
ja mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville ihmisille 
Keski-Uudellamaalla.

Palvelutuotannon kulmakivenä on ammattitaitoinen ja osaa-
va henkilöstö, joka tukee asukkaita elämässä ja arjessa. Ruu-
sulankadun asumisyksikkö on edelläkävijä Asunto ensin 
2.0 -mallissa, jonka kehittämistä ja muutostyötä toteutettiin 
vuoden 2019 aikana. Muutostyössä mukana olivat Helsingin 
yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhtei-
nen Muutoslaboratorio. 

Kaikkinensa Sininauha Oy:ssä vuonna 2019 oli työsuhtees-
sa 107 työntekijää, joista määräaikaisia oli 13 henkilöä. Oy:n 
liikevaihto kasvoi 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 19,3 % 
yhteensä 11 502 102,67 euroon. Tilikauden voitto laski 508 
053,66 euroon edellisvuoden 689 824,59 eurosta.
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869
asukasta sai tukea 

asumispalveluyksiköissä 
tai omassa kodissa

asumispalvelu-
yksikköä

351
uutta asukasta

Asunto ensin 2.0
-mallin kehitystä

Aktiivista

279
asukasta muutti pois, 
osa itsenäisempään 

asumiseen6

Avainlukuja osakeyhtiön toiminnastaAvainlukuja osakeyhtiön toiminnasta
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”Parasta on, kun pääsen 
ihmisten ilmoille, enkä 
vain makaa kotona.” 
Einari, 43, ehti elää asunnottomana muutaman vuoden en-
nen kuin sai kodin Sininauha Oy:stä. Nykyään sisältöä ar-
keen tuo myös toimiminen vertona eli vertaisena.

Vielä muutama vuosi sitten Einarin elämä näytti hyvin ta-
valliselta. Oli mukava työpaikka it-alalla ja omistusasunto, 
jonka velatkin oli kokonaan maksettu.
 Kaikki oli kunnossa. Ainakin melkein.
 ”Alkoholi oli maistunut jo kohtuullisen paljon nuorena, 
mutta pikkuhiljaa käytin enemmän ja enemmän”, Einari ker-
too.
 Lopulta ongelma alkoholin kanssa äityi niin pahaksi, ettei 
Einari pystynyt tekemään töitä. Hän menetti työpaikkansa.
 Lisäksi hänelle oli kertynyt velkoja, jotka piti saada mak-
settua pois. Niinpä Einari myi omistusasuntonsa.

Hänestä tuli asunnoton.

Asiakastarina

Asunnottomana maailmalla

Koska Einarille oli jäänyt asunnon myynnistä rahaa myös 
käteen, hän päätti lähteä Suomesta. Ehkä elämä muualla olisi 
mukavampaa.
 Einari matkusti Kaakkois-Aasiaan, alkoholi reissukaveri-
naan.
 ”Lopulta jouduin sairaalaan juopottelun takia. Olin viikon 
tiputuksessa ja tarkkailussa”, hän kertoo.
 Sairaalasta päästyään Einari lopetti juomisen, ja matka jat-
kui. Kaikkinensa hän vietti Aasiassa kaksi vuotta, mistä puo-
litoista meni täysin raittiina.
 Mutta juuri ennen paluuta Suomeen tilanne muuttui taas. 
Einari sairastui vakavasti.
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Ratkaisu asunnottomuuteen
Ehkä jo maailmalla, ehkä vasta Suomessa Einari joutui psy-
koosiin. Samaan aikaan alkoholinkäyttö alkoi uudelleen.
 Yhdeksän kuukauden ajan Einari asui Hietaniemen palve-
lukeskuksen hätämajoituksessa ja vietti pääsääntöisesti aikaa 
omissa oloissaan, juoden ja harhoista kärsien.
 Lopulta Einarille löytyi kuitenkin pysyvämpi asunto. Hän 
sai kodin Helsingin kaupungin asumisen tuen kautta Sini-
nauha Oy:n asumisyksiköstä eli asuntolasta, kuten hän itse 
sanoo.
 Nyt hänellä on ollut koti jo viiden vuoden ajan.

Elämään löytyi sisältöä
Puolitoista vuotta sitten Einari huomasi asumisyksikön sei-
nällä ilmoituksen.
 ”Siinä kerrottiin verto-koulutuksesta.”
 Verto- eli vertaistoiminnan kehittämishanke alkoi Sininau-
ha Oy:ssä vuonna 2016. Ensimmäiset koulutukset järjestet-
tiin asumispalveluyksikkö Pessissä keväällä 2017, ja siitä läh-
tien uusia vertaistoimijoita on valmistunut vuosittain.
 Yksi Sininauhasäätiö-konsernin vahvuus onkin, ettei se tar-
joa asukkaille pelkästään välttämättömiä palveluita vaan myös 
monenlaista toimintaa: on päiväkeskuksia, joissa voi viettää 
aikaa, työtoimintaan pääsee helposti mukaan ja jokaisella on 

mahdollisuus ryhtyä vertaiseksi.
 Asukas saa siis paitsi avaimen kotiin, myös tukeen. Päiviin 
mielekästä, omanarvontuntoa vahvistavaa tekemistä. Myös 
kokemus yksinäisyydestä saattaa helpottaa, kun voi viettää 
aikaa muiden kanssa.
 ”Osallistuin Verto-koulutukseen, etten olisi koko ajan omis-
sa oloissani”, kertoo Einari.
 Koulutuksen jälkeen hän on tehnyt verto-päivystyksiä ja 
jonkin verran remontti- ja siivoushommia työtoiminnan 
kautta. Vertaisena voi tehdä myös paljon muuta: auttaa pis-
tovälineiden vaihtopisteellä, ohjata ja neuvoa muita asukkai-
ta tai lähteä kaveriksi asiointireissulle.
 Verto-toiminnasta maksetaan työosuusraha, mutta tärkein 
tavoite on kuitenkin se, että asukaslähtöisyys kasvaa. Se tar-
koittaa, että arkeen tulee sisältöä ja tekemistä. Kun saa mah-
dollisuuden ottaa vastuuta itsestään ja muista, myös kuntou-
tuminen on todennäköisempää. Tai kuten Einari sen tiivistää:
 ”Parasta on se, että pääsee ihmisten ilmoille ja tekemään 
jotain edes hiukan hyödyllistä. En vain makaa omissa olois-
sani.”
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”Te annatte ihmisille 
itsevarmuutta ja 

rohkeutta uskaltaa 
toimia itsenäisesti.”

-Maahanmuuttajatyön asiakas



Toimintaympäristö 
ja tulevaisuus
Sininauhasäätiö-konserni toimii tällä hetkellä pääkaupunki-
seudulla, sen ympäryskunnissa ja Turun seudulla. Konserni 
laajentaa toimintaansa tarkoituksenmukaisille alueille, joissa 
on tarvetta tuottaa ja kehittää palveluita heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. 

Palvelumme ja toimintamme mukautuvat asiakkaiden sekä 
yhteiskunnan tarpeiden ja muutosten mukaan. Kuuntelem-
me jatkuvasti asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden ko-
kemuksia ja kehitämme toimintaamme täydentämään tuki- 
ja palvelujärjestelmien aukkoja.  

Muuttuva yhteiskunta, kuten kehittyvä teknologia, muutokset 
järjestöjen rahoituksissa ja päihteiden käytön ylisukupolvi-
suus, vaikuttavat myös Sininauhasäätiö-konsernin tulevaisuu-
den työhön. Varaudumme toimintaympäristön muutoksiin 
proaktiivisesti, ketterästi ja innovatiivisesti ja huolehdimme, 
ettei asiakas putoa palveluiden ulkopuolella.  

Tulevaisuudessakin työmme keskiössä on aina asiakas ja mis-
siomme mukaan menemme sinnekin, minne muut eivät mene.

Sote- ja 
maakuntauudistus 

Kehittyvä teknologia 

Maahanmuutto ja
asiakaskunnan 
monikulttuuristuminen

Päihteidenkäytön 
ylisukupolvisuus

Yhteiskunnan 
asenneilmapiirin 
kiristyminen

Muutokset järjestöjen 
rahoituksessa ja toiminnassa 
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Missio  ja
arvopohja

Strategian 
kulmakivet 

• Asiakkaat ovat aina toimintamme keskiössä. 
• Ohjaamme toimintaamme asiakasrajapinnas- 
 ta saatavaan tietoon perustuen. 

• Kasvamme harkitusti. 
• Työtämme ohjaa kristillinen arvopohja ja ih- 
 miskäsitys.

 Sininauhasäätiö–konserni menee sinnekin, min-
ne muut eivät mene.  

Toimintamme perustuu kristilliseen ihmiskäsi-
tykseen. Jokaisen elämä on ainutlaatuinen ja ar-
vokas.

Kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksian-
toon. Tehtävämme on auttaa avuntarvitsijoita ja 
toimia ja vaikuttaa rohkeasti.
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Tulevaisuuden
palvelupolku Asunnottomuus

Koti

Päihdehoitoa Tekemistä Työtoimintaa

Elämässä eteenpäin ja 
paikka yhteiskunnasta 

Annamme asiakkaalle kodin lisäksi yksilöllistä tukea sekä yhteisön, johon kuulua. Palve-
lumme rakentuvat koko paketin -periaatteella, asiakas aina keskiössä: Palvelupolula tuem-
me asiakasta tämän muuttuvissa elämänvaiheissa. Polku on aina asiakkaan itsensä näköi-
nen ja vastaa hänen tarpeitaan. Polulla asiakas voi siirtyä esimerkiksi asunnottomuudesta 
asumispalveluihin, ja sen jälkeen kohti kevyempää tukea ja päihteetöntä elämää – aina 
itsenäiseen asumiseen saakka. Palvelupolulla on mahdollista saada tukea ja hoitoa päih-
teiden käytön vähentämiseen. Tarjoamme mahdollisuuden toimijuutta ja osallisuutta 
vahvistavaan toimintaan sekä työllistämiseen asiakkaan omien toiveiden mukaisesti. Asi-
akkaan siirtymävaiheet palvelusta toiseen on turvattu. 
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Sininauhasäätiö-konsernin tuloslaskelma
2019 2018

Varsinainen toiminta
    Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 14 008 626,41 11 886 869,98

    Varsinaisen toiminnan kulut
        Henkilöstökulut -6 854 792,94 -5 639 101,68
        Poistot ja arvonalentumiset -643 029,69 -661 139,81
        Varsinaisen toiminnan muut kulut -5 749 317,87 -4 406 944,04

Varsinaisen toiminta yhteensä 761 485,91 1 179 684,45

Varainhankinta yhteensä -570,00 2 552,41

Sijoitus- ja rah.toiminta yhteensä -299 014,05 -323 631,84

Yleisavustukset yhteensä 173 900,57 180493,08

Tuloverot yhteensä -121 631,31 -191 282,11

Tilikauden tulos 514 171,12 847 815,99
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Haluamme kiittää vuodesta 2019
 myös kaikkia kumppaneitamme. 

Tehdään jatkossakin työtä yhdessä.



Sininauhasäätiö-konserni on arvopohjainen asunnottomuuden 
ja päihdetyön asiantuntija. Konsernin muodostavat vuonna 

1957 perustettu yleishyödyl linen säätiö sekä asumis- ja päihde-
palveluita tuottava osakeyhtiö. 

Tutustu työhömme: 
sininauhasaatio.fi
sininauhakoti.fi

Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki
toimisto@sininauhasaatio.fi

http://sininauhasaatio.fi 
http://sininauhakoti.fi 
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