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Haminan Sininauha ry

•Päiväkeskus Sinikeidas aloittanut toimintansa 2004.

•Haminan Sininauha ry perustettiin vuonna 2005.

•Yhdistyksellä tällä hetkellä 7 palkattua työntekijää ja 3 työntekjää palkkatuella.

•Päiväkeskukset Kotkassa ja Haminassa

•Asumisyksikkö Siniranta Haminassa

•Kirpputorit Kotkassa ja Haminassa

•Etsivä Haminassa ja Kotkassa



Etsivä

•Aluksi projektina 2011-2013, 2015 lähtien kohdennettu toiminta-avustus

•Veikkaus rahoittaa toiminnan

•Tavoitteena etsiä ja löytää asunnottomille, puutteellisissa asumisoloissa asuville ja häätöuhan alla 

oleville sopivia asuntoja.

•Tarjota tuki asumisen alkuun (3kk). Ohjauksen ja tuen avulla pyritään antamaan asiakkaille riittävät 

tiedot ja taidot, jotta asunnottomuus ei enää kohtaisi heitä

•Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääasiassa yhteistyötahojen kautta. Pienellä paikka kunnalla myös 

ns. puskaradion kautta ohjautuu asiakkaita.



toimintamalli

•1. tapaaminen: kartoitetaan palvelutarve ja tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä

•Yhteistyö (esim. sosiaalitoimisto, Miepä)

•Yhteydenotto vuokrantajaan; asunnon katsominen yhdessä ja vuokrasopimuksen teko

•Paperiasioiden hoito (asumistuki, toimeentulotuki, sähkösopimus ym.)

•Kotikäynnit ja tuki asumisen alkuun (3kk)



Työn haasteet

•Asuntoja saadaan jatkuvasti liian vähän asiakasmäärään nähden.

•Kaikkia avun tarpeessa olevia ei ole voitu auttaa.

•Joidenkin asiakkaiden tuen tarve on suurempi mitä voimme tarjota.

•Asiakkaiden motivointi

•Monen asiakkaan kohdalla ongelmat ovat hyvin moninaiset (päihde- ja mt-ongelmat, taloudelliset 

vaikeudet, syrjäytyminen)



Tuloksia

•Vuonna 2015 saatiin asunto 52 asiakkaalle, näistä asunnoista 38 oli yksityisiltä vuokranantajilta

•Vuonna 2016 saatiin asunto 78 asiakkaalle, näistä asunnoista 55 oli yksityisiltä vuokranantajilta.

•2015 täyden 3kk tuen asumisen alkuun sai 35 asiakasta ja 2016 34 asiakasta. Lopuille asunnon 

saaneista riitti kevyempi tuki asumisen alkuun tai tukikäynnit eivät onnistuneet.

•2016 ehkäistiin häätö kolmen asiakkaan kohdalla.



Opinnäytetyö Etsivästä (Milla Ristola, Kyamk)

•Tutkimustulosten mukaan Etsivä-projektin tarjoamat palvelut ovat lisänneet asiakkaiden koettua 

hyvinvointia asiakkuuden aikana ja sen jälkeen.

•Tulokset osoittavat, että projektin palvelut ovat lyhentäneet haastateltavien asunnottomuutta.

•Projektin avulla löydetyt asunnot edistivät koettua hyvinvointia lisäämällä elämänlaadun 

mielekkyyden sekä elämän- ja arjenhallinnan tunteita. Myös asiakkaiden taloudellinen tilanne 

parantui.

•Tutkimuksessa selvisi, että Etsivä-projektin tarjoamista palveluista koettua hyvinvointia lisäsi 

yksilöllinen ja kokonaisvaltainen neuvonta sekä tuki ja apu asumiseen liittyvissä asioissa.



Asiakkaiden palaute

•”Se oli tavallaa se, et siin oli joku sit tukena. Ja mä laitoin itteni, sain ittestäni enemmän irti, tai sillee 

et sai katottuu niit kämppii. ”

•”Onhan se (taloudellinen tilanne) vähä muuttunu paremmaks, mut on siinä paljon parantamisen 

varaa”

•”Kyl tääl uudes kämpäs tulee mones suhteessa paremmin toimee”


