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Sininauhasäätiö puolustaa ihmisarvoa
Kaikilla ihmisillä on Suomessa oikeus kotiin ja asumiseen,

ta tilanteita, joita ei ratkota hetkessä. Siksi vaaditaan vahvaa

muuten ei voida puhua hyvinvointivaltiosta. Asunnotto-

asiantuntijuutta, jota meille on kertynyt yli 60 vuoden ajalta.

muus on tragedia, joka koskettaa paitsi yksilöä, mutta myös
koko yhteiskuntaa. Se voi olla hetkellinen ongelma tai pit-

Sininauhasäätiö-konsernin tarkoituksena on sosiaaliseen

käaikainen tilanne, jota rakenteet ja asenteet pitävät yllä.

kuntoutukseen, työllistämiseen ja päihdehoitoon liittyviä

Asunto on oikeus kaikille – oma koti on ihmisarvon mitta.

polkuja rakentamalla auttaa asiakkaitaan pääsemään elämässään eteenpäin ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Sininauhasäätiö-konsernin ydin on asunnottomuuden eh-

Meillä työskentelee yli 180 alansa ykkösammattilaista, useal-

käisy ja ihmisten auttaminen. Asunnottomuus on kymme-

la paikkakunnalla: pääkaupunkiseudulla, sen kehyskunnissa

nessä vuodessa saatu Suomessa puolitettua. Silti meillä on

ja Turun alueella. Meillä on 7 asumisyksikköä ja lähes 900

edelleenkin noin 4600 ihmistä ilman kotia. Asunnottomuus

asiakasta. Vaikutamme aktiivisesti sekä ruohonjuuritasolla

itsessään murtaa kaikki hyvän elämän elementit. Asunnotto-

että yhteiskunnassa. Konsernin liiketoimintayhtiön Sininau-

muutta voidaan pitää äärimmäisenä syrjäytymisen muotona.

ha Oy:n toiminnan tuotot käytetään yhteiseen hyvään: asun-

Valtioneuvosto on linjannut tavoitteeksi puolittaa asunnot-

nottomuuden ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

tomuus Suomessa vuoteen 2023 mennessä ja lopettaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Sininauhasäätiö haluaa

Sininauhasäätiön toimintaa johdetaan ja seurataan strategi-

tehdä kaikkensa, jotta tuohon tavoitteeseen päästään.

asta nousseiden painopistealueiden ja niitä varten kehitettyjen mittareiden avulla. Erityisinä painopisteinävuonna 2020

Sininauhasäätiö-konserni auttaa ihmisiä, joilla on taustalla

haluttiin toiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä ko-

asunnottomuutta, päihde- ja mielenterveyspulmia, vaikei-

rostaa asiakas keskiössä -ajattelua sekä toiminnan vaikutta-
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vuuden ja hyödyn todentamista. Meillä on käynnissä monia

tettujen päiväkeskusten aukiolo- ja asiakasmääriä, sillä iso

projekteja, joilla pyrimme mallintamaan sitä kuinka niin toi-

osa asiakkaista kuuluu riskiryhmiin. Vaikeinta on ollut eri-

minnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus voidaan osoittaa.

tyisesti se, että päiväkeskuksia on jouduttu pitämään kiin-

Tiedostamme, että toiminnallinen vaikuttavuus on ennen

ni tai niiden käyttöä on jouduttu merkittävästi rajoittamaan,

muuta inhimillisiä onnistumisia, mutta yhtä tärkeitä ovat

jolloin mahdollisuudet ruokailuun, peseytymiseen ja saira-

myös taloudelliset vaikuttavuudet. On näet esitetty arvioita,

uksien hoitoon ovat heikentyneet. Asumispalveluyksiköihin

että yhden asunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan

asetettiin edelleen voimassa olevia vierailukieltoja, jolloin

varoja noin 15.000 euroa vuodessa. Näin ollen onnistuneella

mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ovat olleet ra-

asunnottomuutta ehkäisevällä toiminnalla on myös merkit-

jallisia. Myös erilaiset yhteisöllisyyttä ja kuntoutusta edistä-

tävät taloudelliset hyödyt.

viä toimintamuotoja on jouduttu rajoittamaan.

Koronakriisi hankaloitti toimintaa

Kriisin aikana olemme kuitenkin lisänneet ja aktivoineet ka-

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-pandemia vaikutti ja

dulla tapahtuvaa palveluamme. Olemme pyrkineet siihen,

edelleenkin vaikuttaa väestöön epätasa-arvoisesti. Se vaikeut-

että pidämme olosuhteet huomioiden yhteyttä ja tarjoamme

taa etenkin niiden elämää, jotka muutenkin ovat kaikkein

apua niitä tarvitseville ihmisille.

vaikeimmassa asemassa: asunnottomat, aktiivisesti päihteitä käyttävät ja mielenterveysongelmaiset, joille suunnattuja

Koronakriisin negatiivisten taloudellisten vaikutusten myötä

merkittäviä palveluita ja toimintoja jouduttiin vuoden aika-

myös huoli hanketoiminnan tulevaisuuden rahoitusmalleis-

na supistamaan. Valitettavasti tämä on jatkunut myös vuon-

ta lisääntyi. Käynnistimme säätiökonsernissa skenaariotyös-

na 2021.

kentelyn, jossa pyrimme mallintamaan erilaisia vaihtoehtoja
tulevaisuuden rahoitusvirroista ja – mahdollisuuksista. Luo-

Keväällä 2020 jouduimme Sininauhasäätiössä rajoittamaan

tamme siihen, että hyville ja vaikuttaville toiminnoille on

muun muassa asunnottomille ja päihteidenkäyttäjille tarkoi-

tarvetta myös tulevaisuudessa.

5

Katse eteenpäin

Sininauhasäätiön tavoitteena on olla toimialalla tunnettu ja
arvostettu toimija, joka vahvan asiantuntijuuden ja osaamisen kautta vahvistaa ja puolustaa asiakkaiden ihmisarvoista
asemaa. Sininauhasäätiö-konsernin tavoitteena on harkittu
ja kannattava kasvu. Tämän perustana on asiakkaiden tarpeista lähtevä toiminta, laadukas palvelu, teknologian hyödyntäminen sekä hyvä ammattitaito.
Vuosi 2020 oli monella tavoin poikkeuksellinen. Se oli erityisen haastava meidän asiakkaillemme, mutta sitä se oli myös
meidän henkilökunnallemme. Kiitän koko henkilökuntaa
siitä ammattitaidosta ja sitoutumisesta, jolla hoiditte työtehtävänne. Uskon, että työmme merkityksellisyys ja vakaa
arvopohja ovat hyvä lähtökohta menestyä myös hankalina
aikoina. Säätiön perustehtävänä on auttaa ihmisiä, joilla on
monenlaisia haasteita elämässään. Auttaa näitä lähimmäisiä
löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Kaiken toimintamme
keskiössä on ja tulee olemaan asiakas. Heitä vartenhan me
olemme olemassa.

Kimmo Karvonen
Sininauhasäätiö, toimitusjohtaja

Säätiön hallituksen puheenjohtajan terveiset
Vuoteen 2020 Sininauhasäätiö-konserni lähti tyypillisessä

Selviytyminen tilanteissa on ollut kiitettävää. Ammattitai-

vuodenvaihteen jälkeisessä uusien mahdollisuuksien innos-

toinen henkilöstö on työskennellyt tasapainon säilyttäen

tavassa ilmapiirissä. Tarkastelujaksona oleva vuosi tarjoili

ja haastavissa tilanteissa on nähty ripeätä vastuunottoa esi-

kuitenkin helmikuussa ensimmäisen haasteen avainhenki-

merkillisellä tavalla läpi organisaation. Strategian mukainen

lövaihdoksen muodossa ja heti perään maaliskuussa tun-

suunnitelmallinen työote on näkynyt kaiken ulkoisen pai-

tematon, yllättävä covid-19-virus tuli tietoisuuteen. Aluksi

neen keskellä. Kyseinen vuosi ei mene jättämättä jälkiään

puhuttiin viruksesta, seuraavaksi sen aiheuttamasta epide-

säätiökonsernin toimintatapoihin. Toivottavasti tämä poik-

miasta ja termi muuttui lopulta pandemiaksi. Tämän vai-

keustila tuottaa uusia hyviä toimintamalleja ja vahvistaa

heen jälkeen teema on vaikuttanut toimintaan ja säätiökon-

tulevaisuuden kysymysten kohtaamisessa. Tärkeätä on ti-

sernin jokaisen toimijan tehtäviin ja tekemisiin.

lanteen normalisoiduttua huomioida kohdatut kuormitustekijät, esimerkiksi etätyön tuoma sosiaalisuusvaje.

Säätiökonsernin asukkaat, asiakkaat ja toimintojen kohderyhmät, heidän elämänsä, ovat merkittävän riskin ja uhan

Nyt on jo siirrytty vuoteen 2021 tekemään ihmisten työtä

kohteena vallitsevassa pandemiatilanteessa. Heidän ja heitä

ihmisten keskellä. Pidetään toiveena ja tavoitteena sitä, että

tukevien työntekijöiden turvallisuuden vuoksi on jouduttu

jokaisella työstään tehtävästään ja asemastaan riippumatta

tekemään kipeitä rajoitus- sekä sulkutoimenpiteitä kulloin-

on näköala, jota kohti on mielekästä ja kannustavaa pyrkiä.

kin vallitsevan tilanteen ja ohjeistuksen mukaan. Tilanteessa
on kehitetty kuitenkin uusia, hyviä ja turvallisia toimintatapoja. Uusi tuntematon uhka on kuormittanut niin toimin-

Kari Lahti
Sininauhasäätiö, hallituksen puheenjohtaja

nan kohderyhmää kuin henkilöstöä.
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Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan terveiset
Koronavuonna vahvistettiin harkittua kasvua, asiakastyön laatua, kuntouttavaa työotetta sekä henkilöstön hyvinvointia.
Asumis- ja tukipalveluita päihde- ja mielenterveyskuntoutujille heidän arjessaan tuottava Sininauha
Oy:n kuudes toimintavuosi toi mukanaan merkittäviä muutoksia, joihin palvelutuotannon hallinnon,
henkilöstön sekä asiakkaiden oli sopeuduttava nopealla aikavälillä.
Maailmaa maaliskuusta 2020 ravistellut globaali pandemia, covid-19-virus, vaikutti palvelutoiminnan eri
sektoreiden työskentelyyn merkittäväsi. Sininauha
Oy:n asukkaiden kohtaamista ja tukea kehitettiin
toimintaympäristön muutoksista huolimatta kaikissa palvelumuodoissa valtakunnan terveysviranomaisten ja päättäjien antamien ohjeiden mukaisesti.
Henkilöstön työskentelyssä otettiin käyttöön erilaisia

etätyömenetelmiä ja johtamista tukevia Teams-kokoontumisia, yhteisöllisiä toimintoja supistettiin viranomaisohjeistuksen mukaisesti ja myös suljettiin
väliaikaisesti. Asiakastyössä korostuivat yksilö- ja
omaohjaajatyöskentely.
Uutta harkitun kasvun strategiaa jalkautettiin konsernissa ja palvelutuotannossa kehityskeskusteluissa,
johtamisessa, kehittämispäivillä sekä eri metodeilla.
Sininauha Oy:n hallitus piti tärkeänä, että vaikeina
aikoina sekä henkilöstön hyvinvoinnista että toiminnan edellytyksistä pidettiin erityistä huolta. Teetetyn
henkilöstökyselyn mukaan strategian jalkautuminen
toimintaa ohjaavaksi malliksi oli vastausten perusteella edennyt tavoitteiden mukaisesti.
Strategisen harkitun kasvun toteuttaminen näkyi
palvelutuotannossa Turussa käynnistetyssä asumispalveluyksikkö Niittykodissa, jonka yhteydessä toi7

mitusjohtaja otti vahvasti kantaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun ja asukastapaamisiin. Tavoitteena oli
Oy:n hallituksen evästyksen mukaisesti vaikuttaa
yleiseen asenneilmapiiriin asukkaita hyväksyvään ja
ihmisarvoa kunnioittavaan suuntaan. Helsingin kaupungin kilpailuttamassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Sininauha Oy:n yksiköt menestyivät erinomaisesti.
Uutena toimintamuotona koronan keskellä vahvistettiin päihdepalveluiden kotiin vietävää kuntoutusta, kotikatkaisua sekä korvaushoitoa. Teimme korvaushoitopalvelusopimuksen Helsingin kaupungin
kanssa syksyllä 2020.
Sininauha Oy:ssä kehitettiin strategian mukaisesti
asiakastyön laatua, kuntouttavaa työotetta ja Asunto-ensin 2.0 -kehittämistyön laajentumista. Toimintatapoja muutettiin merkittävästi esimerkiksi niin,
että työtoiminta siirtyi kiinteäksi osaksi yksiköiden
toimintaa. Tällä muutoksella haluttiin aktivoida asukkaita osallistumaan heitä itseään koskeviin asioihin
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ja päätöksentekoon, heille tärkeän elinympäristön ja
hyvän elämän edellytyksiin toimijoina, kuten kiinteistöihin liittyviin kunnostus-, ylläpito- ja siivoustoimintoihin.
Avainhenkilöiden vaihtuminen toimintavuonna aiheutti merkittävästi lisää työtä ja yhteistä valmistelua hallituksen, johdon ja toimivan henkilöstön välille. Kriittisenä toimintavuotena osaavien henkilöiden
sitoutuminen vastuutehtäviin edesauttoi tilanteen
järjestymistä Oy:lle parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä suuresta sitoutumisesta ja ratkaisukeskeisestä eteenpäin katsomisesta haluan kiittää kaikkia
asianomaisia.

Sininauha Oy vahvistaa asukkaille vaikuttavia toimintamalleja ja palvelutoiminnan arviointia
Tilanneanalyysien ja tutkitun tiedon pohjalta yhtiössä investoidaan merkittävästi päihde- ja asumispalveluihin, ihmisarvoiseen ja toimijuutta vahvistavaan
kohtaamiseen, uusien metodien kehittämiseen sekä

käyttöönottoon vuoden 2021 aikana. Strategian mukaisesti tavoitteena on kehittää terveyshaittoja vähentäviä palveluita.

Sininauhasäätiö-konsernin sisäistä yhteistyötä kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi kokonaisuudeksi asiakkaita palvellen.

Yhtiön arvio on, että päihde- ja mielenterveyskuntoutujien määrä tulee edelleen kasvamaan. Erityisesti syrjäytymisvaarassa päihteitä käyttävien nuorten
määrän ennustetaan lisääntyvän. Myös ikääntyneemmän väestön päihteiden käytön yksityisasunnoissa
ennustetaan lisääntyvän. Tulevaisuuden harkitussa
kasvussa tarvitaan erityisiä tila- ja henkilöstöjärjestelyjä asumisen tueksi.

Liiketoiminnallisena mahdollisuutena yhtiö pitää
erityisesti vaikuttavuus- ja hyötyperusteisen toimintamallin rakentamista yhteistyössä asiakkaiden ja
muiden mahdollisten kumppaneiden kanssa. Uudenlaisia malleja kehitetään panostamalla edelleen
palvelutoiminnan arviointiin ja raportointiin.
Marianne Heikkilä
Sininauha Oy, puheenjohtaja

Työ- ja vertaistoimintaa kehitetään ja kasvatetaan entisestään konsernissa. Asukkaita kannustetaan arjen
toiminnoissa ja tarjotaan erilaisia osallisuuden muotoja oman toimijuuden vahvistamiseksi. Laadukkaita ja vaikuttavia päihde- ja terveysneuvontapalveluja
pyritään lisäämään kilpailutuksissa menestyäksemme. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan asukkaille tuetun asumisen lisäksi monipuolisia oheispalveluita.
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”Parhaimmillaan hyvää yhteistyötä
ja rinnalla kulkemista vuosien ajan.
Asiakkaille saadaan hyvällä yhteistyöllä luotua toimivia polkuja kohti
parempaa elämäntilannetta.”
-Yhteistyökumppanin palaute

Sininauhasäätiön
vuosi 2020

11

22 944

40

käyntiä päiväkeskuksissa

rikostaustaista ihmistä
sai asunnon

Illlusia 18445, Tuusulan päivätoiminta 4119
ja Naisten tupa 380. Erilliset asiakkaat:
Illusia 904, Tuusulan päivätoiminta 186 ja
Naisten tupa 95.

4054

kohtaamista Nuolessa
erillisiä asiakkaita 208

865

asiakasta sai
tukea asumiseen
Aimon kautta

339

3670

asiakaskohtaamista
toimintakykyä vahvistavissa
hankkeissa

maahanmuuttajatyön
asiakasta

94 200

169

Koti kaikille -kanavien kautta
tavoitettua henkilöä

uutta vapaaehtoista
12

900

uutta lahjoittajaa
69 112,37€ lahjoituksina

Asiakastarina

Paikka, josta on apua
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Paikat, joihin nuori asunnoton voi mennä, ovat rajalliset. On vaikea keskittyä oikean suunnan löytämiseen,
kun mielestä vie suuren osan tilaa pelkkä huomisesta selviytyminen. Mistä saa rahaa, suuhunpantavaa, yöpaikan ja päihdeannoksen?
Joni on parikymppinen nuori, joka on käynyt läpi elämässään

ovat uudet aukioloajat ja montako henkilöä missäkin paikas-

jossa on rauhallisempaa. Nuolesta löytyy suihku ja keittiö,

monia haasteita. Velat, addiktio ja vankila ovat värittäneet

sa saa olla yhtä aikaa. Joni on kokenut paremmaksi välttää

jotka ovat tärkeitä.

hänen tarinaansa. Haasteet jatkuvat vieläkin, varsinkin kun

yhteisiä paikkoja, ja tämä on osaltaan lisännyt päämäärättö-

Sininauhasäätiön nuorten päiväkeskuksen Nuolen ovet ovat

myyden tunnetta.

olleet auki rajoitetusti korona-aikana.
		 Nuoli on kohtaamis- ja tukipaikka 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole muuta paikkaa, jonne mennä. Paikat, joihin
nuori asunnoton voi mennä, ovat rajalliset. Myös tuntemus
yhteiskunnan tarjoamista tukipalveluista voi olla rajallinen.
		 Joni kertoo olleensa asunnottomana ennen vankilaa
ja siitä lähtien kun pääsi vankilasta muutama kuukausi
sitten. Vankilasta vapautumisen jälkeen hän on palannut
Nuolen palveluihin.
		 Ennen korona-aikaa Joni kävi Nuolessa päivittäin. Uudet,
yhteisen turvallisuuden vuoksi asetetut rajoitukset kaikissa
julkisissa palveluissa tuntuvat välillä hankalilta. Hän ei jaksa
aina muistella mitä rajoituksia missäkin paikassa on, mitkä

”Oma koti, ja se,
että saisi olla rauhassa”.
Öitä hätämajoituksissa ja harhaillen
Joni on yöpynyt Diakonissalaitoksen hätämajoituksessa sekä
Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa, jonka asumispäivystys tarjoaa yösijaa asunnottomille. Välillä hän on viettänyt öitä rappukäytävissä, välillä harhaillen. Helsingin öinen
keskusta ja sen vaarat ovat käyneet tutuiksi.
		 Nuolessa ei ole tarjolla varsinaisia nukkumapaikkoja,
mutta yhteistilan nurkassa on vino pino patjoja, joilla pääsee
levähtämään. Nuolen tiloissa on erillinen pieni lepohuone,
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Ystävällinen henkilökunta ja
omanikäinen asiakaskunta
Tärkeää on myös pätevä ja ystävällinen henkilökunta. Jonilla
on työntekijöiden kanssa turvallinen olo ja hän pystyy kertomaan omista asioistaan. Heidän avullaan hän on päässyt
käymään esimerkiksi asuntohaastatteluissa.
		 ”Oma koti, ja se, että saisi olla rauhassa”, Joni toivoo. Toiveena on myös päästä takaisin korvaushoidon piiriin.
		 Joni kertoo kokevansa olonsa turvallisemmaksi Nuolessa,
kuin toisissa vastaavissa paikoissa. Tiloja hän kuvailee kotoisiksi. Omanikäinen asiakaskunta tarjoaa tilaisuuden samaistua
toisten kävijöiden kokemuksiin. ”Ennen korvaushoitoa sain
tsemppiä siitä, kun kuulin toisten käyttäjien onnistumisista”,
Joni sanoo. Ilman riittävää tukea lopettaminen ei onnistu.

Tulevaisuuden miettiminen rajoittuu
huomiseen
Korvaushoidon jälkeen hän kokee jääneensä yksin. Joni kertoo, ettei saa kentältä tarvittavaa apua. On vaikea keskittyä,
tulevaisuuden miettiminen rajoittuu huomiseen. Mistä saa
rahaa, mistä suuhunpantavaa? Missä viettää yönsä ja kuinka
saa seuraavan päihdeannoksen?
		 Korvaushoitosuhteen päättämisessä oli Jonin mukaan
käynyt jonkinlainen väärinymmärrys. Nyt hän selvittää Nuo-

len työntekijän kanssa, kuinka pääsisi uudelleen korvaushoi-

		 Jonin kohdalla on käynyt niin, että hän on eksynyt ko-

toon. Joni tietää, että Nuolesta saa apua, mutta kokee vaikea-

vempiin ja kylmempiin paikkoihin kuin useimmat meistä.

na pitää itse huolta asioistaan.

Oikeanlaisella avulla ja riittävällä tuella jokaisella on kuitenkin mahdollisuus löytää taas oma paikkansa. Löytää oikea

Nuoruus

suunta, ja päästä pois tuuliajolta. Niin saavutat sen omanlai-

Nuoruus on aikaa, jolloin jokainen etsii vielä omaa paikkaan-

sen, hyvän elämän.

sa maailmassa. Välillä sitä ajautuu tuuliajolle. Välillä harhailee paikkoihin, joista myöhemmin on kiitollinen, että harhaili pois. Se on osa nuoruutta.
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Jonin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.

Asiakastarina

Sinipiuha – kanava,
jolla puhutaan asioista
oikeilla nimillä

16

Julle oli ennen asunnoton. Nyt hän on suorapuheinen Sininauhan asukas, joka osallistuu Koti kaikille -hankkeen YouTube-kanavan livelähetyksiin. ”Sinipiuha on tietynlainen sananvapauden edustaja”, Julle sanoo.

Väliaikaismajoituksen työntekijä ehdotti Jullelle vakinaista

ta YouTube-kanavasta. Koti kaikille -hanke avasi oman kana-

asuinpaikkaa Sininauha Oy:n asunnossa. Siinä vaiheessa Jul-

vansa nimeltä Sinipiuha asunnottomien yönä 17.10.2020.

le oli ehtinyt viettää viisi vuotta kadulla.

		 Ensimmäinen lähetys oli kahdeksan tuntia kestävä live

		 ”Kun tulimme tänne, pallokamerat olivat uusi juttu”, Julle

stream, jossa seurattiin Sininauhasäätiö-konsernin asiakkai-

kertoo.

den ja henkilökunnan asunnottomien yön viettoa poikkeus-

		 Aluksi oma huone tuntui kolkolta, mutta Julle sisusti

oloissa.

sen kotoisaksi. Siitä alkoi hänen yli kymmenen vuoden asu-

		 Julle tuli mukaan suoriin lähetyksiin pian ensimmäisen

mishistoriansa Sininauhalla.

lähetyksen jälkeen. Hänen mukaansa Sinipiuha on auttanut

		 Vuosi 2020 oli kuitenkin erilainen vuosi.

luomaan yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa asumispalveluyk-

Kodittomuutta kokeiden oma kanava

siköiden asukaskokoukset on jouduttu keskeyttämään.
		 Ennen kaikkea Sinipiuha on onnistunut luomaan oman

Keväällä 2020 suuri osa suomalaisista vetäytyi kotikarantee-

kanavan asunnottomuutta kokeneille.

niin. Kaduille jäi joukko ihmisiä, joilla ei ollut kotia tai edes

		 ”Kyllä se tuottaa hyvää mieltä, että asunnottomuutta ko-

paikkaa, minne mennä. Samaan aikaan Sininauha Oy:n asu-

keneet saavat sanoa mielipiteensä ja että heitä kuunnellaan.

mispalveluyksiköissä otettiin käyttöön varotoimenpiteet ko-

Lähetyksessä myös asiantuntijat kertovat ajatuksiaan.”

ronaviruksen leviämisen estämiseksi.
		 Tämä yhteiskunnan sulkutila ja siitä aiheutunut huoli asiakkaista synnytti idean asunnottomuutta kokeneiden omas17

Oman alansa asiantuntija

ta uskon, että Verto-koulutus voi johtaa eteenpäin, jos on sii-

Sinipiuhan livelähetyksiä on seurannut parhaillaan 279 kat-

Sinipiuhan suorien lähetysten aiheita ovat olleet muun muas-

tä innostunut.”

sojaa. Suorien lähetysten tallenteet ovat pysyvästi verkossa,

sa asunnottomuus, syrjäytyminen, vankilakierre ja rikolli-

		 Jullesta se kuulosti rakentavalta ajatukselta. Nyt hän ha-

joten niiden kautta asunnottomuutta kokeneiden ääni on ta-

suus. Näistä aiheista ovat puhuneet niin alan ammattilaiset,

luaa auttaa ja kannustaa muita samassa tilanteessa olevia pää-

voittanut tuhansia katsojia.

asiantuntijat kuin Sininauhasäätiön asiakkaat.

semään elämässään eteenpäin. Koettuaan asunnottomuutta

		 ”Syrjäytyä voi mistä syystä vaan”, Julle pohtii. ”Voi puut-

Jullella on paljon sanottavaa.

tua katto pään päältä tai siihen voi liittyä rikollisuus, vapau-

		 ”Sinipiuha on tietynlainen sananvapauden edustaja”, hän

den menetys. Syrjäytymisessä on eri tasoja.”

kertoo.

		 Jullen mielestä on tärkeää, että asioista puhutaan niiden

		 Mitä Julle haluaa sanoa niille, jotka ovat kohdanneet

oikeilla nimillä.

asunnottomuutta?

		 ”Kun asioista keskustellaan, se vie asioita eteenpäin. Sa-

		 ”Ei pidä hyväksy syrjäytymistä, riippuvuutta tai leimaa,

malla myös ihmisten tietoisuus lisääntyy.”

joka siitä seuraa.”

		 Sinipiuhassa jokainen on oman alansa asiantuntija. Esi-

		 Julle kannustaa kommunikoimaan ja toivoo, ettei lisäsyr-

merkiksi koditon kertoo omasta kokemuksistaan, jolloin il-

jäytymistä aiheutettaisi sillä, ettei oikeisiin tahoihin saada

miöihin saadaan eri näkökulmia. Jullen mukaan tämä jeesaa

yhteyttä.

yleistä kehitystä.

		 Sinipiuha kokoaa yhteen ihmisiä, jotka ovat kiinnostu-

Sananvapauden edustaja

Jullen nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.

neita tekemään työtä asunnottomuuden poistamiseksi. Kun
eri taustoista tulevat ihmiset keskustelevat keskenään, syntyy

Julle on kulkenut pitkän tien kadulta asumispalveluyksik-

uusia tapoja vaikuttaa.

köön, minkä lisäksi hän on kouluttautunut Vertoksi eli ver-

		 ”Meitä asunnottomuutta kokeneita yhdistää yleinen syr-

taistyöntekijäksi.

jäytyneisyys. Nämä kohtaamiset ovat etappeja, joiden ei tar-

		 ”Hakeuduin Vertoksi, koska kodittomana olen kokenut

vitse olla ihmeellisiä. Ei jäädä tuleen makaamaan, vaan nous-

syrjäytyneisyyttä. Kodittomana minusta tuli pessimisti, mut-

taan ylös.”
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”7 vuotta saman katon alla,
yksin en ole siihen kyennyt.
Elämänlaatu on stabiloitunut.
Työntekijät ei tuomitse ja
kohtelee ihmisenä.”
-Asiakaspalaute

Sininauha Oy:n
vuosi 2020

20

532

7

asukasta vuonna 2020,
joista 206 uusia

asumispalveluyksikköä

184

poismuuttanutta
asukasta

441

asukasta kotiinvietävissä palveluissa,
joista 171 uusia

104

poismuuttanutta
kotiinvietävien
palveluiden asukasta

67

32

päihdehoidon
asiakasta, joista
47 uusia
Päihdepalvelu

korvaushoidon
asiakasta,
joista 16 uusia

päättyi 42
asiakkaalta
vuoden aikana
21

Hoidon
keskeytti
vuoden
aikana 6

Palveluita haavoittuvassa
elämäntilanteessa oleville
Sininauha Oy tuottaa asumis- ja tukipalveluita päihde- ja

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Sininauha Oy tuot-

mielenterveyskuntoutujille jo kuudetta vuotta. Yhtiö tuot-

taa Espoossa päihdepalveluiden kotiin vietävää kuntoutusta

taa monipuolisia asumispalveluita päihde- ja mielenterve-

sekä kotikatkaisua. Espoolaisille ja Vantaalaisille asiakkaille

yskuntoutujille joko asumispalveluyksiköihin tai yksittäisiin

tarjotaan Ruusulankadun yksikössä sijaitsevalta klinikalta

asuntoihin kotiin vietävinä palveluina.

korvaushoitoa. Yhtiö solmi korvaushoitopalveluista sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa syksyllä 2020. Sopi-

Yhtiöllä on seitsemän asumispalveluyksikköä, joissa on yh-

mus on kolmivuotinen ja lisäksi siinä on optiot maksimis-

teensä 378 asuntoa. Lisäksi yhtiöllä on yksittäisiä vuokratta-

saan kahdelle vuodelle.

via asuntoja pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella. Yhteensä Sininauha Oy tuottaa palveluita 651 asuntoon. Sininauha

Palvelutuotannon keskiössä on ammattitaitoinen ja osaava

Oy tuottaa myös kotiin vietäviä palveluita Tuusulassa, Kera-

henkilöstö, joka tukee asukkaita elämässä ja arjessa. Yhtiön

valla, Sipoossa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä ja Espoossa. Ke-

tärkein ja suurin voimavara on sitoutunut huippuhenkilös-

ravan Vuorelan asumispalveluyksikössä toimii tilapäisma-

tö. Sininauha Oy:ssä oli työsuhteessa vuoden lopussa 124

joitusta tarjoava Sotelli asumispalvelu (Sosiaalista tukea),

työntekijää, joista valtaosa oli vakituisessa työsuhteessa.

jossa on kuusi asiakaspaikkaa. Vuorelassa toimii myös yh-

sekä Sininauhasäätiö-konserni.

deksänpaikkainen ensisuoja Keravalaisille asunnottomille.
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Asiakastarina

”Näkee kaiken,
mitä ei näe silloin,
kun on sekaisin”

23

Morrison on 40-vuotias nainen, äiti ja Verto-työntekijä Ruusulankadun asumisyksikössä. Vertaistukitoiminnan kautta hän on saanut arkeensa rytmiä ja tärkeitä rutiineja. Suurin motivaatio kuntoutumisessa
on oma tahto selvitä.
”Käyttäjyys on pimeyttä, silloin on ikuinen yö. Kun lopettaa

ta, päihdeongelmaisia läheisiä ja oma päihdehistoria.

päihteet, maailmaan palaa valo. Kuulee lintujen laulavan ja

		 Toinen motivaation lähde ovat naisen lapset. Tulevaisuu-

tuntee auringon paistavan. Silloin näkee kaiken mitä ei näe

dessa hän toivoo huostaanotettujen lastensa pääsevän takai-

silloin, kun on sekaisin.”

sin kotiin. Muutos lähtee kuitenkin itsestä ja omasta tahdos-

		 Morrison on hyvin motivoitunut kuntoutumisensa suh-

ta, hän tietää.

teen. Hän on edennyt hoidossaan häikäisevän nopeasti.

		 Vaikeiden asioiden keskeltä Morrisonille on hahmottu-

”En halua roikkua montaa vuotta täällä hoidossa”, sanoo

nut, mitä hän haluaa elämältä. Nainen ei halua olla ilman

nainen, jolla on hymy herkässä.

asuntoa, ei suostu turvattomaan parisuhteeseen.

		 Jo kuntoutuminen itsessään on saavutus. Itsensä kuntoon

		 ”Jos nykyisessä parisuhteessa toinen haluaisi aineita, niin

saamisen lisäksi Morrison on aktiivisesti mukana Sininau-

toinen saisi lähteä tai lähtisin itse turvakotiin”, hän kertoo.

hasäätiön Verto-toiminnassa. Hänellä on myös suunnitelmia
kouluttautua tulevaisuudessa. Vaikka takana on liuta ikäviä,

Vahva ihmistuntemus

tapahtuneita asioita ei Morrison anna niiden hidastaa häntä.

Nainen pitää Ruusulankadun asiakkaita mukavana porukka-

Tahto selvitä

na, mutta ei halua yksikön ulkopuolella olla heidän kanssaan
tekemisissä. ”En halua identifioida käyttäjien kanssa”, hän sa-

Motivaatiokseen Morrison kertoo ennen kaikkea oman tah-

noo. Morrisonilla on perhe ja hän haluaa ympäröidä itsensä

tonsa selvitä. Ja paljosta nainen onkin selvinnyt. Morrison

oikeilla ihmisillä.

kutsuu sitä ”inhottavaksi elämäksi”: väkivaltaisia parisuhtei-

		 Kokemustensa myötä nainen on oppinut ennen kaikkea
24

ihmisistä. Jo muutamasta lauseesta voi tunnistaa millaista

lankadun olevan paras kokemistaan korvaushoitopaikoista.

		 Paras tapa vähentää ennakkoluuloja ja poistaa vääriä kä-

ihmistyyppiä toinen on. Kohtaamisten kautta on oppinut

		 ”Pienempi porukka mahdollistaa yhteisöllisyyden”, hän

sityksiä on puhua ihmisten kanssa. Silloin huomaa, että toi-

mitä, ja keitä välttää.

sanoo.

nenkin on vain ihan tavallinen ihminen.

		 Morrison kehottaa muita korvaushoidossa ”ottamaan

		 Etenkin ennen korona-aikaa yhteisö Ruusulankadulla oli

		 Entä mistä nainen saa toivoa?

hoidon tosissaan”. Hän painottaa kiitollisuutta avusta, jota

läheinen. Joka perjantai kokoonnuttiin porukalla ja vietettiin

		 ”Itse elämästä, raittiista elämästä.”

korvaushoidossa saa. ”Hoitajat tekevät vain työtään, eivätkä

aikaa yhdessä.

he ansaitse osakseen kiukuttelua”, Morrison sanoo.

		 Nainen on mukana Verto-toiminnassa kolmena päivänä

Morrisonin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojele-

viikossa. ”Se, että saa olla toisten ihmisten kanssa tekemisis-

miseksi.

sä tuntuu pelastavalta asialta”, hän sanoo. Päivärytmi ja rutiinit ovat tärkeitä. Verto-toiminnassa asumisyksikön asuk-

”Se, että saa olla toisten
ihmisten kanssa tekemisissä
tuntuu pelastavalta asialta.”

kaat pääsevät aktiivisesti toimimaan asumisympäristössään
ja vaikuttamaan yhteisöön.
		 Morrisonilla on jo suunnitelmia tulevaisuudelle. Hän tähtää mielenterveys- ja päihdealan tutkintoon. Ruusulankadulta hän saa neuvoja, miten pääsisi oppisopimuskoulutukseen.

Iso tarve avulle
Verto-toiminnasta voimaa

Henkilöiden, joilla ei ole kokemusta korvaushoidosta tai siellä
käyvistä ihmisistä, Morrison toivoisi lopettavan tuomitsemi-

Nainen on ollut useammassa korvaushoitopaikassa. Välillä

sen. Korvaushoidon ei pitäisi olla leimaavaa. ”Valitettavasti

hoitohenkilökunta on ollut ikävää. Morrison kertoo Ruusu-

sitä kuitenkin tapahtuu”, Morrison kertoo.
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”Sininauhan työntekijät
ovat todella joustavasti
mukana asiakkaan arjessa
ja reagoivat nopeastikin
kriittisiin tilanteisiin.”
-Asiakaspalaute

Tulevaisuuden näkymät
Liiketoiminnallisena mahdollisuutena yhtiö pitää erityi-

Työ- ja vertaistoimintaa kehitetään ja kasvatetaan en-

sesti vaikuttavuus- ja hyötyperusteisen toimintamallin

tisestään koko organisaation tasolla. Samalla asukkaita

rakentamista yhteistyössä asiakkaiden ja muiden mah-

kannustetaan aktiivisesti mukaan toimintaan. Päihde- ja

dollisten kumppaneiden kanssa. Tätä mallia kehitetään

terveysneuvontapalveluja pyritään lisäämään kilpailutuk-

panostamalla edelleen palvelutoiminnan seurantaan ja ra-

sissa menestymisen puitteissa. Tavoitteena on pystyä tar-

portointiin.

joamaan asukkaille tuetun asumisen lisäksi monipuolisia
oheispalveluita. Sininauhasäätiö-konsernin sisäistä yh-

Yhtiön arvio on, että päihde- ja mielenterveyskuntoutu-

teistyötä kehitetään saumattomaksi kokonaisuudeksi asi-

jien määrä tulee edelleen kasvamaan. Erityisesti syrjäyty-

akkaita palvellen.

misvaarassa päihteitä käyttävien nuorten määrän ennustetaan kasvavan. Myös ikääntyneemmän väestön päihteiden

Päihdepalveluihin ja niiden kehittämiseen panostetaan

käyttö yksityisasunnoissa ennustetaan lisääntyvän. Asu-

2021 aikana. Päihdepalveluihin rekrytoidaan 100-pro-

mispalveluyksiköissä ikääntyneiden asukkaiden, joilla on

senttista työaikaa tekevä yksikönpäällikkö toimintaa joh-

muun muassa somaattisia ongelmia, määrä tulee tulevai-

tamaan. Sama yksikkö kehittää terveys- ja haittoja vähen-

suudessa kasvamaan. Tämän seurauksena tarvitaan eri-

täviä palveluita koko yhtiössä.

tyisiä tila-henkilöstö järjestelyjä heidän asumisen tueksi.
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Sinimittari - kohti
laadukkaampia ja
vaikuttavampia palveluita
Olemme Sininauhasäätiö–konsernina kasvaneet ja vahvistuneet. Tiedämme, että teemme
laadukasta työtä ja näemme sen arjen onnistumisissa, asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääntymisessä. Koemme, että palvelut kohdentuvat asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Toimiva asiakastyön mittari on avain parempaan tiedolla johtamiseen. Sen avulla
pystymme tarttumaan arkemme vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin vieläkin paremmin.
Näihin tarpeisiin kehitimme oman asiakastyön mittarin nimeltä Sinimittari. Sinimittari on
luotu olemassaolevalle Domacare-alustalle. Sinimittari tukee strategiamme ydintä, asiakaskeskeisyyttä ja vaikuttavuuden osoittamista. Henkilökunta on ollut todella sitoutuneesti ja
innostuneesti mukana prosessissa, ja myös asiakkailta on tullut positiivista palautetta. Sinimittarin myötä valmentava ja osallistava työote vahvistuu. Asiakastyönmittarin kehittämisessä olemme hyödyntäneet palvelumuotoilun prosessia. Palvelumuotoilun keinoin olemme
osallistaneet kehitystyöhön henkilökuntaa sekä asiakkaita. Yhteinen kehittäminen jatkuu.
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Työntekijä-kokemus 2020
Sininauhassa työskentelee ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Työntekijämme haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Poikkeuksellinen vuosi 2020

olemme pystyneet tekemään sitä työtä, mitä varten olemme

Vuosi 2020 jää muistoihimme erilaisena ja erikoisena vuo-

olemassa.

tena. Työnteon mallit ja käytänteet muuttuivat kertaheitolla
ja kukaan meistä ei voinut kuvitellakaan, että poikkeusolot

Toisaalta ne työntekijät, jotka ovat voineet tai pikemmin-

kestäisivät näin kauan. Suurin osa Sininauhan henkilöstös-

kin joutuneet tekemään etätyötä lähes koko vuoden 2020,

tä tekee asiakastyötä, ja heille ei ole mahdollista tehdä työ-

ovat kohdanneet täysin erilaisia haasteita kuin asiakastyös-

tä etänä, vaan työtä asiakkaiden kanssa on tehty koronasta

sä työskentelevät. Yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit ovat

huolimatta.

käytännössä jääneet kokonaan pois ja yhteydenpito työkavereihin ja esimieheen ovat toteutuneet pääasiassa sähköis-

Koronatilanne on aiheuttanut huolta ja epävarmuutta omas-

ten välineiden kautta. Työ on muuttunut tiimityöstä hyvin

ta turvallisuudesta ja terveydestä, mutta ennen kaikkea huol-

itsenäiseksi ja luontaiset keskustelut/kohtaamiset työkave-

ta myös siitä, miten tässä vaikeassa tilanteessa voidaan tehdä

reiden kanssa ovat jääneet pois.

laadukasta asiakastyötä. Asiakastyön kehittäminen on vaatinut sekä työntekijöiltämme että esimiehiltämme luovuutta

Etätyön johtaminen on vaatinut esimiehiltä uudenlaisen toi-

ja uudenlaista ajattelua, jotta koronarajoituksista huolimatta

mintamallin omaksumista niin, että kukaan työntekijä ei koe
29

jäävänsä yksin ja työyhteisön ulkopuolelle poikkeustilantees-

erittäin hyväksi (4) ja erityisesti lähiesimiestyöhön ollaan to-

haluamme panostaa siihen, että työntekijämme voivat hyvin

ta huolimatta.

della tyytyväisiä.

ja viihtyvät työssään. Vain hyvinvoiva henkilöstö mahdollis-

Työn merkityksellisyys on
voimavaramme

taa onnistuneen asiakastyön.
Henkilöstökyselyn mukaan Sininauhan tärkeimmiksi vahvuuksiksi nousevat työn merkityksellisyys (4,9) ja Sininau-

Vuoden 2020 aikana jatkoimme johtamisen ja esimiestyön

Sininauhassa työskentelee 184 ammattilaista, joista 124

hasäätiön arvomaailma (4,6). Nämä ovat tärkeitä ominai-

kehittämistä muun muassa johtamisrakenteiden selkeyttä-

työntekijää työskentelee Sininauha Oy:ssä ja 60 työntekijää

suuksia, ja työn merkityksellisyys on voimavaramme, jota

misellä ja esimiesten valmennuksilla. Vuoden 2020 alussa

Sininauhasäätiössä. Henkilöstömäärä on ollut kasvussa jo

haluamme korostaa työnantajamielikuvan luomisessa.

esimiehille toteutettiin 360-arviointi, jonka pohjalta jokai-

muutaman vuoden ajan ja henkilöstömäärä kasvaa noin 10
työntekijällä/vuosi.

Panostamme hyvinvoivaan
henkilöstöön

nen esimies teki oman johtamisen kehittymissuunnitelmansa ja lisäksi koko esimieskunnalle järjestettiin valmennusta
ulkopuolisen valmentajan johdolla.

Haasteellisesta vuodesta huolimatta henkilöstömme on hyvin

Haastava työmme edellyttää, että perusasiat työyhteisössä

sitoutunutta ja henkilöstötyytyväisyys on erittäin korkealla

ovat kunnossa ja että henkilöstön hyvinvointiin panostetaan

Johtamiskulttuurissa korostamme avoimuutta ja vuorovai-

tasolla (NPS 45). Johtaminen ja esimiestyön laatu koetaan

aktiivisesti. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja

kutuksellisuutta. Johtoryhmätyöskentelyn rakenteita kehitet-

NPS 45

184

Henkilöstömme suosittelisi
meitä työpaikkana.

Henkilöstömäärä
2020
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Keski-ikä

40,6
vuotta

tiin niin, että sillä varmistetaan joustava tiedonkulku kaikille

Työturvallisuuteen ja -terveyteen panostimme vuoden 2020

työntekijöille. Lisäsimme sisäistä tiedonkulkua muun muas-

aikana systemaattisesti. Työturvallisuutta ja -terveyttä ohjaa-

sa säännöllisesti ilmestyvällä johdon kuukausikatsauksilla

vat muun muassa työsuojelun ja työterveyshuollon toiminta-

ja henkilöstöuutisilla, jotka julkaistaan intranetissä. Käyn-

suunnitelmat. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä

nistimme myös koko esimieskunnan esimiesfoorumin, joka

ja työterveyshuollon sopimuksemme on todella kattava. Li-

kokoontui noin kerran kuukaudessa erilaisten johtamiseen

säksi järjestimme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa esi-

liittyvien yhteisten teemojen äärelle.

miehille kaksi erillistä valmennusta liittyen työkyvyn johtamiseen ja sairauspoissaolojen seurantaan.

Sähköisten työvälineiden ja digitaalisten järjestelmien käyttöönotossa otettiin isoja harppauksia vuoden 2020 aikana.

Keväällä 2020 perustimme koronatilanteeseen liittyvät val-

Teams on otettu käyttöön laajasti koko konsernissa, ja digi-

miusryhmän, johon on kuulunut sekä johdon että henkilös-

taalisia työkaluja tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa en-

tön ja työsuojeluorganisaation edustajia. Työryhmä kokoon-

tistä enemmän sekä asiakastyössä että muissa työtehtävissä.

tui vähintään kahden viikon välein. Ryhmän tehtävänä on
ollut koordinoida varautumista koronaviruksen aiheutta-

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on myös yksi tärkeim-

miin toimenpiteisiin, edistää sisäistä viestintää, päivittää va-

mistä painopisteistämme. Henkilöstön osaamista kehitäm-

rautumissuunnitelmia sekä ohjeistaa henkilöstöä ja esimie-

me vuosittain talon sisäisillä koulutuksilla (esim. ea-, turval-

hiä erilaisiin tilanteisiin, kuten suojavarusteiden käyttöön ja

lisuus- ja kirjaamiskoulutukset), ulkopuolisilla koulutuksilla,

siivoukseen liittyen.

työryhmien kehittämispäivillä, työnohjauksella sekä tuke-

Haastavasta ja vaikeasta vuodesta 2020 olemme selvinneet

malla työntekijöiden omaehtoista opiskelua. Lisäksi järjes-

suhteellisen hyvin. Odotamme jo kovasti normaaliin elä-

tämme kaksi kertaa vuodessa uusien työntekijöiden pereh-

mään palaamista siltä osin kuin se on koronakriisin jälkeen

dyttämispäivän, johon voivat osallistua kaikki Sininauhan

mahdollista. Tätä työtä nimittäin ei tehdä yksin, vaan yhdes-

uudet työntekijät, opiskelijat/harjoittelijat ja pitkiltä vapailta

sä koko Sininauha-yhteisömme kanssa!

palaavat työntekijät.
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Haluamme kiittää vuodesta 2020
myös kaikkia kumppaneitamme.
Tehdään jatkossakin työtä yhdessä.
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