
ESSI-ALLIANSSI
Asumisen tukena



Uudenlainen 
kokonaisvaltainen 
palvelukonsepti

▪ Aloittanut tammikuussa 2017

▪ Yhteistyökumppanit: 

Espoon kaupunki

Edistia

Kriminaalihuollon tukisäätiö 

Sininauha Oy

Sininauhasäätiö



Keitä tuemme?

▪ Kohderyhmänä:

- Asiakkaat, jotka asunnottomia tai tarvitsevat 

tukea asumiseensa

- Asiakkaat, jotka tarvitsevat useita eri palveluita

▪ Asiakas voi olla esim. pitkäaikaisasunnoton, 

rikosseuraamuksesta vapautuva, maahanmuuttaja, 

mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista kärsivä henkilö 

tai lastensuojelun jälkihuollon nuori



Asunto ensin-
malli

▪ Asunto ensin on asunnottomuustyön malli, jonka 

keskeinen näkemys on, että asunnottomuustyössä 

asunnon hankkiminen on etusijalla muihin tukitoimiin 

nähden. 

▪ Kun asunnottomalle mahdollistetaan asuminen omassa 

asunnossa, auttaa se muiden sosiaalisten ja 

terveydellisten ongelmien ratkaisemista. 

▪ Toisin sanoen muiden ongelmien ratkaiseminen ei ole 

edellytyksenä asumisen järjestämiselle, vaan malli 

toimii toisinpäin.

Lähde: https://asuntoensin.fi/tietoa/asunto-ensin/

https://asuntoensin.fi/tietoa/asunto-ensin/


Essi-Allianssin 
konsepti Asunto 
ensin-mallissa

Seurataan 
vaikutuksia ja 

tuloksia

Koti ja tukea
kaikille

Osaamisen 
jakaminen ja 

parityöskentelyn
menetelmät

Elämän
hallintaa

Asiakaslähtöinen 
räätälöity osaaminen

Yhteinen 
asiakastietojärjestelmä

Domacare

Asiakas tulee 
kuulluksi

Tuen intensiivisyys
asiakkaan tarpeen 

mukaan



Asiakkaaksi 
hakeutuminen

➢ Sosiaalityöntekijä täyttää yhdessä asiakkaan kanssa 

palvelupyynnön Espoon kaupungin SAP-ryhmälle

➢ Jos SAP-ryhmä tekee päätöksen ja lähettää palvelupyynnön 

suojattuna sähköpostiviestinä Essi-Allianssin 

asiantuntijaryhmälle

➢Allianssipäällikkö ja asiantuntijaryhmä arvioi minkä 

organisaation ohjaaja aloittaa työskentelyn asiakkaan 

kanssa

➢Essi-Allianssin ohjaaja on yhteydessä sosiaalityöntekijään 

verkostopalaverin sopimiseksi

(Maksusitoumus tehdään 13kk:n ajaksi, mutta allianssituen 

kesto määritellään yhteistyössä Essi-Allianssi ohjaajan, oman 

sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa tukijakson edetessä)

➢Essi-Allianssi ohjaaja raportoi säännöllisesti asiakkaan 

tilanteesta



Tukitasojen 
sisältö

INTENSIIVINEN 
TUKI

• Asiakas saa erittäin 
vahvan ammatillisen tuen 
ja motivoinnin

• Tarvittaessa voi olla 
yhteydessä päivittäin

• Tarkoitus vähentää 
tulevan tuen tarvetta

• Raportointi kuukausittain

PERUSTUKI

• Ammatillisen tuen tarve 
vähenee, vertaistuen 
määrä kasvaa

• Tukea annetaan tarpeen 
mukaan, kuitenkin 
vähenevässä määrin

• Tavoite valmistaa 
asiakasta itsenäiseen 
asumiseen

• Tapaamiset vähintään 
viikoittain

• Raportointi 3 kk:n välein

KEVYT TUKI

• Sosiaalityöntekijän 
päätöksellä erikseen 
neuvotellen asiakkaan ja 
palveluntuottajan kanssa

• Ammatillinen tuki on 
kevyttä ja ylläpitävää 
seurantavaiheen tukea

• Tarkoitus, että asiakas 
selviytyy pääasiassa 
itsenäisesti

• Raportointi 3 kk:n välein



Palvelun tavoite
Löytää tarvittaessa sopiva asunto 

( Kaikilla Essi-Allianssin palveluntuottajilla on 

käytössään omia tukiasuntoja)

Tukea asiakkaan edellytyksiä kohentaa 

elämänhallintakykyä

Antaa ohjausta ja tukea arjen askareissa

Vahvistaa asiakkaan taitoja omaan 

taloudenhallintaan

Poistaa jatkoasumisen esteitä



▪ Kannustaa päihteettömään elämäntapaan

▪ Edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

▪ Mielekästä ja palkitsevaa tekemistä arkeen

▪ Väyliä koulutukseen ja työllistymiseen

▪ Huolehtia yhteistyöstä lähiympäristön kanssa

▪ Valmentaa tuetun asumisen jälkeiseen itsenäiseen 

asumiseen

▪ Selvittää talous- ja velkaongelmia



Avaintulosalueet

▪ Asiakastyytyväisyys

▪ Kuntoutusaika

▪ Asumisen pysyvyys (ei häätöjä)



Palvelun 
vahvuudet

YHTEISTYÖSSÄ

▪ Kollegoita ja kumppaneita konsultoidaan, jotta asiakas 

saa parhaan hyödyn Essi-Allianssinpalvelusta

▪ Palveluntuottajien ja ohjaajien osaaminen on asiakkaan 

hyödynnettävissä

▪ Verkostotyön osaaminen, asiakkaan tasa- arvoinen 

kohtaaminen, mielenterveystyön osaaminen, 

sukupuolisensitiivinen työskentely, 

kulttuurisensitiivinen työskentely, joustavuus ja 

itseohjautuvuus, vammaistyön osaaminen, verkostot 

mukana, nimetty oma-ohjaaja, kriisitilanteissa nopea 

reagointi, palveluntuottajien omat palvelut



Kriminaalihuollon 
tukisäätiö

▪ Kriminaalihuollon tukisäätiö on vuonna 2001 perustettu 

rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä 

selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä 

valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja

▪ Säätiö tarjoaa monipuolisia palveluja rangaistuksesta 

vapautuville, heidän perheilleen sekä heidän parissaan 

työskenteleville ammattilaisille

▪ Säätiö osallistuu alaa koskevaan keskusteluun ja edistää 

kuntoutuspainotteista kriminaalipolitiikkaa verkostoilla 

ja kehittämishankkeillaan



Kriminaalihuollon 
tukisäätiö

Tukiasumispalvelut – Elämässä eteenpäin

▪ Ohjaajien erityisosaamista on rikostaustaisten 

asiakkaiden kanssa työskentely

▪ Vahva tiimin ja koko säätiön tuki työskentelyyn

▪ Säätiön muut palvelut ovat asiakkaiden käytössä: 

Vertaistuki Redis, Ehjä perhe- toiminta, 

Kriminaaliasiamiestoiminta ja Oppiva-

oppimisvalmennus ja Asumispalveluohjaus vapautuville

▪ Säätiön hankkeet ja toiminnat: Raittila, Hard Luck-

nettikahvila, Nuorten toimin, Naiset Näkyviksi, SeriE-

hanke ja Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu



Edistia

Edistia kotiin vietävät palvelut- palvelut parempaan 

huomiseen

▪ Edistian eli Espoon Diakoniasäätiö -konsernin 

muodostavat Espoon Diakoniasäätiö sr, sekä säätiön 

omistamat yhtiöt Eedi Asumispalvelut Oy ja 

Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit. Edistia on 

konserniin kuuluvien organisaatioiden yhteinen 

aputoiminimi

▪ Suomalainen yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja ja 

yhteiskunnallinen toimija. 

▪ Perustettu 1970.

▪ Edistia tarjoaa koteja, tukea asumiseen ja 

elämänhallintaan, sekä edistää asiakkaiden 

työllistymisen mahdollisuuksia ja osallisuutta 

yhteiskunnassa.



Edistia

▪ Edistian ohjaajien erityisosaamista on 

mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävä yhteistyö

▪ Edistian ohjaajien koulutustaustat, työkokemukset sekä 

vahva verkostotyön osaaminen antavat hyvän pohjan 

kotiin vietävien palveluiden toteuttamiselle, 

asiakasryhmästä riippumatta

▪ Edistian toiminta perustuu toipumisorientaation 

(recovery) viitekehykselle. Toipumisorientaatiossa 

painottuvat asukkaan voimavarat, osallisuus, toivo, 

merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Tällöin 

pääpaino ei ole sairaudessa eikä oireissa, vaan 

toipumisessa ja mahdollisuudessa elää omannäköistä 

elämää



Sininauhasäätiö
Sininauha Oy

Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy – Avain kotiin ja tukeen

▪ Yhdessä Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy muodostavat 

Sininauhakonsernin, jonka perustehtävänä on tarjota 

asunnottomuutta kohdanneille koti ja tuki. Myös 

päihdetyö on osa perustehtäväämme. 

▪ Sininauhasäätiö on perustettu vuonna 1957, toiminnan 

ytimessä on kehittämis- ja hanketoiminta.

▪ Sininauha Oy tarjoaa asiakkaille tuettua asumista, kotiin 

vietävää tukea sekä päihdepalveluita.

▪ 7 asumisyksikköä ja lähes 900 asiakasta 

pääkaupunkiseudun, sen kehyskuntien ja Turun 

alueella.

▪ Toiminnan tuotot käytetään yhteiseen hyvään: 

asunnottomuuden ja siihen liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseen. 



Sininauhasäätiö
Sininauha Oy

Sininauha Oy - Kotiin vietävä asumisen tuki

▪ Palvelut Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tuusulassa ja 

Turussa, joissa hajasijoitettuja tukiasuntoja.

▪ Tuen tavoitteena asiakkaan elämänhallinnan taitojen 

paraneminen, joilla pyritään takaamaan pysyvä 

asuminen ja näin ehkäistä asunnottomuutta.

▪ Vahva osaaminen asunnottomuus- ja päihdetyöstä, 

Sininauha Oy:llä myös päihdepalvelut (kotiin vietävä 

katkaisu- ja avohoito, opioidikorvaushoitoklinikka). 

▪ Mahdollisuus hyödyntää myös Sininauhan 

hanketoimintaa (esim. päiväkeskukset, Nea-hanke, 

Nuoli) sekä vapaaehtoistoimintaa



Asiakaspalautteet 

toukokuussa 2020

Asiakaspalautteiden keskiarvo oli 4,2/5

”Tosi hyvää palvelua olen 
saanut. Joustavaa, 
ihmisläheistä ja selviytymistä 
tukevaa toimintaa, kiitos!”

”I owe you my life 
and wellbeing”

”Olen ollut 
tyytyväinen”

“Tukenne on ollut 
ensiarvoisen tärkeää.”



Me yhdessä
- Allianssin parhaaksi

www.essi-allianssi.fi


