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1.  Helsingfors Gästhem 

Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf är en kristen fö-

rening som erbjuder boendeservice för bostadslösa i Helsing-

fors. Arbetet med bostadslösa har bedrivits enligt samma 

grundprinciper sedan 1883, dvs. 139 år i rad i skrivande 

stund. Helsingfors Gästhem har sedan 1893 verkat på sin 

nuvarande plats i hjärtat av Rödbergen, och i samma 

byggnad på Albertsgatan 4 / Båtsmangatan 10. Verksamhe-

ten bygger på ett ramavtal med Helsingfors stad.  

 

Boendet på Helsingfors Gästhem bygger på ett hyres- och 

serviceavtal. Stödåtgärder planeras för varje boende i syfte 

att förbättra deras förmåga att hantera sina egna liv. På 

boendeserviceenheten arbetar ett team av motiverad social- 

och hälsovårdspersonal vid de boendes sida för att stödja 

deras dagliga liv. 

 

Gästhemmet har 73 enkelt inredda lägenheter med pentry, 

dusch och toalett. Rummen är från 14,5 m² till 36 m² av vilka 

11 lägenheter är planerade för par. Det genomsnittliga anta-

let boende per år är 82. Det finns plats för totalt 86 boende, 

om man räknar med parlägenheterna. Sammanlagt 98 per-

soner fick bostad och stöd under Gästhemmets tak år 2021. 

2. Verksamhetsledares 
översikt 

År 2021 var ett år av föränd-

ringar för föreningen, även om 

de boende inte nödvändigtvis 

just alls märkte det i vardagen. 

Enhetens mångåriga chef, 

Jouko Komulainen, gick i pens-

ion och den nya verksamhets-

ledaren Pertti Saarela tog över 

ansvaret för Gästhemmet i 

början av maj. Samtidigt fast-

ställdes riktlinjer för organi-

sationens verksamhet och ut-

veckling.  

Helsingfors Gästhems verksamhet som en enhet för boen-

deservice enligt Bostad först -modellen (Asunto ensin) är 

sakkunnig och vilar på tradition, den är till och med banbry-

tande inom bostadslöshetssektorn. År 2021 hade organi-

sationen varit verksam enligt sitt nya verksamhetskoncept 

sedan 2006. Vi får naturligtvis inte glömma konkurrensut-

sättningen från 2014 och den servicehelhet som fastställdes 

där och som innefattar bl.a. stödtjänster, personaldimen-

sionering och kostnadsberäkning. År 2021 förlorade Gäst-

hemmet många års arbetsrutin då ett antal långvariga me-

darbetare gick i pension i slutet av året. Detta innebar inte 

bara en naturlig tidpunkt för, utan även ett krav på, en kritisk 

och objektiv granskning av organisationens verksamhet. I 

samband med beskrivningen och uppdateringen av verksam-

hetsprocesserna blev det mycket lättare för de nya yrkesutö-

vare som tillträdde sina tjänster att ta itu med sitt eget arbe-

te och bli förankrade i organisationens verksamhet.  

 

Coronan som plågat världen sedan början av 2020 fortsatte 

att försvåra vardagen på många områden. Pandemin, som 

spred sitt virus i vågor, orsakade bland annat att Gästhem-

mets dagcenter med frukostservering och bastu hölls stängt i 

flera månader utan avbrott. Största delen av året kunde man 

endast se människor med munskydd i huset. 

 

När coronan återigen tycktes släppa sitt grepp på sen-

sommaren stod nästa plåga redan för dörren. Tyvärr är ska-

dedjur i boendeserviceenheter mer regel än undantag och 

nära nog alltid närvarande, men kombinationen av en re-

kordvarm sommar och problem med VVSE-systemet gjorde 

att en aldrig tidigare skådad population av skadedjur föröka-

de sig i det gamla husets väggar. Det blev hela Gästhemsge-Bild 1. Värderingar som styr Helsingfors Gästhems arbete.  

Bild 2. Verksamhetsledare Pertti 

Saarela. 

Bildredigering och layout:  Pertti Saarela 
Tryckeri:                                 Grano Oy 
Omslag:                                  Amir Hadi och Adam Barber var kontakt med Gästhemmet och erbjöd kostnadsfritt sina tjänster. Bild: Jere Ovaskainen  
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menskapens uppdrag att utrota den. Hela hösten präglades 

av inspektioner av lägenheterna, skadedjursbekämpning, 

avyttring eller grundlig desinficering av inventarier och möb-

lemang.  

 

2021 var det första året av den andra konkurrensutsättnings-

perioden och samtidigt ekonomiskt sett det mest framgångs-

rika året i organisationens historia. Det var i och för sig 

lyckosamt att de stora upphandlingarna, inklusive upphan-

dling av servicehelheterna, ägde rum just under år 2021. 

Sammantaget blev projektet med att bekämpa och utrota 

skadedjuren av stor ekonomisk kostnad, och därtill kom utby-

tet av byggnadens låssystem och ombyggnaden av fastighet-

sautomationen. Från tidigare, ekonomiskt svåra år, fanns det 

inte bara eftersatt underhåll utan också ett uppdämt behov 

av inköp av diverse utrustning och inventarier, vilket påskyn-

dades ytterligare av att möblemanget delvis förstördes. Trots 

alla investeringar uppvisade räkenskaperna ett betytande 

överskott. 

 

2020 års bokslut stod på plus - främst tack vare stora perso-

nalbesparingar. Detta ledde till att skattemyndigheterna på-

minde Gästhemmet om att ett positivt bokslut är skattepliktig 

inkomst och att Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf på 

grund av sin natur som serviceproducent inte är en allmän-

nyttig förening som kan verka skattefritt - trots sin altruistiska 

uppdrag. Under den första konkurrensutsättningsperioden 

gjorde föreningen förluster i sina bokslut, som i detta fall kan 

dras av från den beskattningsbara resultatet - skatt betalades 

alltså de facto inte ännu för år 2020. Det är inte första gån-

gen som skattemyndigheterna utreder Gästhemmets beskatt-

ningsbarhet, förlusten av den icke-vinstdrivande statusen och 

därmed skattefriheten har funnits på dagordningen under 

lång tid. Föreningen arbetar dock med att utreda hur man ska 

bemöta framtida skatteutmaningar och vad detta kan inne-

bära bland annat när det gäller organiseringen av verksamhe-

ten. De första utredningarna genomfördes redan under år 

2021. 

 

När det gäller utvecklingen av de boendes delaktighet skisse-

rades flera utvecklingsinriktningar under hösten 2021 i sam-

band med utarbetandet av verksamhetsplanen för 2022. 

Gästhemmet tillhandahåller vissa tjänster gratis, utöver de 

tjänster som definieras i ramavtalet. Vid många anskaffningar 

är det därför av största vikt att försöka erbjuda det stöd som 

verkligen önskas och som sannolikt kan bidra till den boendes 

förutsättningar att sköta sitt liv. De boende är individer med 

olika bakgrund och livssituation, vilket ytterligare understry-

ker vikten av att involvera kunderna i att utforma bästa möjli-

ga resultat i utvecklingen av processer för att stödja boende 

och vardagsliv. 

År 2021 var ett år av förändringar, och nästa verksamhetspe-

riod kommer framför allt att användas för att förankra de 

genomförda reformerna. Under det kommande året är ett av 

de viktigaste målen att behålla personalen. Vi förväntar oss 

uppnå det genom en kombination av målinriktad ledning, 

förbättrad kommunikation och gemensamma utvecklingsak-

tiviteter i hela arbetsgemenskapen. Genom öppen kommuni-

kation blir delaktighet och synen på det egna arbetet som en 

del av hela organisationens målsättningar redan i sig själva 

värden att eftersträva. Kärnan i Gästhemmet utgörs inte bara 

av det gedigna kunnande som kommer från dess historia, 

utan framför allt av en motiverad, innovativ och nyskapande 

personal med en gemensam vision.  

 

Jag vill rikta ett varmt tack till hela personalen och förenin-

gens styrelse för ert värdefulla arbete för att uppnå Helsing-

fors Gästhems mål! 

 

Pertti Saarela 

Verksamhetsledare 

 

Bild 3. Grillfest på Gästhemmets gård innan midsommar. 
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3. Ordförandes hälsning 

Gästhemmet grundades 1883 och allt sedan 1893 finns vi i 

det röda tegelhuset i hörnet av Albertsgatan och Båtsmans-

gatan och erbjuder boendeservice för bostadslösa i Helsing-

fors. De idag fashionabla kvarteren i Rödbergen var tidigare 

ett tillhåll för fattiga och utslagna och vissa kanske undrar 

varför vårt boende ännu finns kvar. Svaret är enkelt. I ett ti-

devarv av sociala bubblor, där samhällsklasserna allt mer 

börjat leva sina egna liv, är det viktigare än någonsin att vi 

sänder ut ett klart budskap; bostadslöshet, och de utmaning-

ar våra klienter har, försvinner ingenstans även om vi blundar 

och försöker osynliggöra dem i stadsbilden. 

 

Året som gick var ett förändringens år. Gästhemmets långva-

rige verksamhetsledare Jouko ”Jokke” Komulainen gick i 

pension och Pertti Saarela tog över. Jokke jobbade över 40 år 

i Gästhemmet och lotsade skutan i 24 år. Han har gjort det på 

ett föredömligt sätt och i sitt arbete har han fått ett stort stöd 

av vår mångårige ordförande Tore Ahlgren som efter 28 år 

avgick från sin post. Som nuvarande ordförande vill jag rikta 

ett hjärtligt tack till Jokke och Tore för deras hängivna och 

uppoffrande arbete för de minsta av de minsta i vårt sam-

hälle. 

 

När Gästhemmet 1933 fyllde 50 år skickade föreningens 

stiftare Constantin Boije af Gennäs en hälsning till jubileums-

boken Ett halvsekel i kristlig kärlekstjänst och den hälsningen 

kom från Ordspråksboken: ”Befall dina verk åt Herren, så 

hava dina planer framgång” (Ordsp. 16:3).  

 

Som styrelse tror vi att samma bibelvers är lika aktuell idag 

nästan 90 år senare. Med Herrens hjälp, och en fantastisk 

personal, har vi kommit till den punkt där vi befinner oss 

idag. Nu navigerar vi vidare med vår nya verksamhetsledare 

Pertti Saarela vid rodret i tjänst för Gud och i kärlek till våra 

medmänniskor.  

Markus Österlund 

Styrelsens ordförande 

Bild 4. Finlayson Ab donerade 9000 ansiktsmasker till Blåbandsförbundets medlemsföreningar. 
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4. Personal 

Kompetent och motiverad personal är den enskilt viktigaste 

framgångsfaktorn för alla organisationer inom servicesek-

torn. De tjänster som tillhandahålls av Helsingfors Gästhem 

bestäms i hög grad av ett ramavtal med Helsingfors stad, där 

ramarna för bl.a. personal- och kompetensnivåerna fastställs. 

Inom denna ram har organisationen skaffat sig gedigen ex-

pertis, särskilt inom bostadslöshetssektorn. Målet är att ska-

pa en välmående, engagerad organisation med mångkunnig 

personal som kan leverera en högkvalitativ och lämplig servi-

ce till sin kundgrupp.  

 

År 2021 skedde betydande förändringar i personalen, både 

när det gällde personerna och organisationen. Jouko Komu-

lainen, Helsingfors Gästhems mångåriga verksamhetsledare, 

gick i pension den 30 november 2021 efter mer än 40 års 

arbete på Gästhemmet. Hans efterträdare valdes våren 2021 

och kommer från Uleåborg: EMBA Pertti Saarela, 49 år, so-

cionom med högre YH-examen. Saarela tillträdde tjänsten 

efter att ha varit verksamhetsledare för Finlands Röda Kors 

Uleåborgs distrikt, där han verkat sedan 2008. Pertti Saarela 

tillträdde som verksamhetsledare i början av maj 2021.  

 

Servicehandledare Anne Lindroos, som gjort en lång karriär 

på Gästhemmet, gick också i pension vid årets slut, den 3 

december 2021, och ersattes av socionom Sanna Hakahei-

mo. En tredje långvarig gästhemmare, fastighetschef Oiva 

Alanenpää, förberedde sig på att gå i pension i slutet av året 

och till hans efterträdare valdes genom inbjudningsförfaran-

de närvårdare Jarmo Piirainen från boendehandledarnas 

team. Jarmo var bekant med fastighetsunderhållet i Gäst-

hemmet sedan flera år och dessutom på väg att avlägga exa-

men inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. 

 

Som en del av Helsingfors stads ramavtal förbinder sig Gäst-

hemmet som serviceproducent att sysselsätta sammanlagt 

fyra personer med svag ställning på arbetsmarknaden under 

avtalsperioden, i minst nio månader i ett anställningsförhål-

lande som uppfyller arbetsvillkoret eller alternativt i en läro-

avtalsutbildning som leder till en yrkesexamen. På grundval 

av ovanstående kriterier har en första person sysselsatts på 

Gästhemmet med uppgifter som är relaterade till verksam-

heten vid dagcentret. År 2022 kommer två personer att vara 

socialt sysselsatta. 

 

Förutom de ordinarie boendehandledarna var Ole Rintala, 

Kaisu Riekki och Omar Abdiwahir tillfälligt anställda för att 

stödja verksamheten i Gästhemmet. Rosa Fagerman, som 

studerar till socionom, genomförde sin praktik på Gästhem-

met från den 20 september till den 8 december 2021.. 

Bild 5. Arbetshandledare / verksamhetsterapeut Aino-Inkeri Laakso. 

Bild 6 . Personalförändringar 2021. 

verksamhetsledare Jouko Komulainen verksamhetsledare Pertti Saarela

fastighetschef Oiva Alanenpää fastighetschef Jarmo Piirainen

utvecklingschef Hanna-Mari Pusaa

servicehandledare Anne Lindroos socialhandledare Sanna Hakaheimo

arbetshandledare/verksamhetsterapeut Aino-Inkeri Laakso

dagcenterledare Soile Hirvonen dagcenterledare Leah Garfin

boendehandledare Jaana Haakanen boendehandledare Veera Lahtinen

boendehandledare Jarmo Piirainen boendehandledare Hannu Kyngäs

Lämnade organisationen Ny anställd
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Bild 7. De första Gästhemsdagarna hölls 8.10.2021 i Hotel Arthur. På bilden finns en del av personalen, från vänster: Lauri Herranen, Joel Kostiainen, Jarmo 
Piirainen, Aino-Inkeri Laakso, Pätkä Rantala, Hannu Kyngäs, Sanna Huttunen och Pertti Saarela. 

4.1. Forum och arbetsgrupper  

En gång i veckan hölls ett gemensamt möte för hela per-

sonalen, en veckoöverläggning, som hybridmöte för att stö-

dja den dagliga verksamheten. Den öppna dagordningen och 

mötesanteckningarna överfördes till Teams-plattformen, 

som också användes i stor utsträckning som stöd för många 

arbetsprocesser. Under hösten inrättades också ett servi-

ceteam som likaså möts en gång i veckan. Där kan det multi-

disciplinära teamets sakkunskap användas för att på ett 

målinriktat och systematiskt sätt gå på djupet med att stöda 

boende och livshantering, med serviceplanen som grund för 

arbetet.  

 

4.2. Utbildning av personalen  

Hösten 2021 infördes utbildnings- och rekreationsdagar för 

all personal, kallade "Gästhemsdagar". De kommer att hållas 

regelbundet några gånger per år. De första Gästhemsdagar-

na hölls den 8 oktober 2021 på Hotel Arthur, där program-

met omfattade ämnen som förändring, kommunikation, plan 

för utrotning och hantering av skadedjur samt finslipning av 

gemensamma arbetsprocesser. Årets andra Gästhemsdagar 

den 26 november 2021 omfattade utbildning i Teams, pla-

nering av verksamheten, precisering av gemensamma pro-

cesser samt avkoppling med valfri aktivitet. Dagen kulmine-

rade i en julmiddag på restaurang La Maison. Den 7 decem-

ber 2022 utbildades all personal i första hjälp, dvs. en kurs i 

livräddande första hjälpen anordnades på Gästhemmet. 

5. De boende 

Kärnan i Helsingfors Gästhems verksamhet är att tillhan-

dahålla högkvalitativ och ändamålsenlig boendeservice till 

sina boende i enlighet modellen Bostad först (Asunto en-

sin). Orsakerna till bostadslöshet är ganska ofta mångahan-

da och ett helt självständigt boende är inte ett realistiskt 

alternativ med tanke på den boendes hela livssituation. 

Med rätt dimensionerat och tidsanpassat stöd är det dock 

möjligt för en boende att förbättra sin livskvalitet och ta 

steg mot ett mindre stött boende, om han eller hon så öns-

kar.  

 

År 2021 var beläggningsgraden för Helsingfors Gästhem 

98,5 %. Snabb tillgång till bostäder för dem som väntar på 

stöd var en viktig del av den service som tillhandahölls. 

Kundernas närvaroprocent medan de bodde på hemmet 

var 98,1 %. Användningen av bostaden för att verkligen bo i 

den var en viktig indikator att ha uppsikt över för att kunna 

erbjuda stödboende till de mest behövande av dem som 

står i kö. Ett avbrott i boendet kan ske till exempel på grund 

av avgiftningsvård, rehabilitering eller fängelse. I dessa fall 

har det inte funnits några hinder för fortsatt boende, utan 

målet har varit att på nytt erbjuda stöd till den boende 

efter utskrivningen. 

 

Under 2021 fortsatte coronaepidemin att ha stor inverkan 

på de boendes vardag. Ett antal verksamheter var pausade, 

vilket ledde till att utvecklingen av gemenskapen var 

begränsad under året. Förhoppningarna inför det nya 
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Bild 8. De boendes inkomstkällor 2021. 

verksamhetsåret kommer därför från flera håll. De boendes 

delaktighet kommer att främjas och särskild uppmärksamhet 

kommer att ägnas åt att lyssna på deras önskemål. Resurser-

na kommer därför att starkt inriktas på det praktiska arbetet 

med de boende. 

 

5.1. Boendehandledning 

Under 2021 infördes ett nytt system med egenhandledare. 

Förutom ansvariga socialhandledaren tilldelades de boende 

en egen boendehandledare enligt lägenheternas placering. 

Det nya systemet gjorde det möjligt att utnyttja boendehan-

dledarnas yrkesmässiga potential i större utsträckning och att 

skapa en närmare relation till de boende som de handleder. 

Boendehandledarnas arbete i de boendes egen miljö, i deras 

hem, ökade genom intensivare stöd och handledning gällan-

de städning samt regelbundna samtal med egenhandledaren. 

Gemenskapsbyggandet stöddes genom att ordna kaffeserve-

ring i de gemensamma utrymmena. Detta gör det möjligt för 

de boende att göra sin röst hörd i frågor som rör deras om-

givning. 

 

Det intensifierade systemet med egenhandledare möjliggjor-

de en mer konkret användning av serviceplanerna som ett 

verktyg i vardagen och en bredare användning av multipro-

fessionalitet i planeringen av de boendes rehabilitering. Det 

multiprofessionellt samordnade och väldefinierade stödet 

stärkte de boendes förmåga att hantera sitt dagliga liv bättre 

och att gå vidare till mindre stödda boendeformer. 

 

5.2. Socialhandledning 

Det finns två socialhandledare på Helsingfors Gästhem och 

en egen socialhandledare har tilldelats var och en av de 81 

boende. Det primära syftet med socialhandledningen är att 

se till att de boende kan bo på Gästhemmet. Det är social-

handledarens ansvar att se till att den boende ansöker om de 

nödvändiga förmåner han eller hon har rätt till och betalar 

sin hyra.  

 

Socialhandledningen stöder de boende i deras dagliga liv. 

Problemen med att betala hyran beror ofta på otillräcklig 

kunskap i att sköta sin personliga ekonomi samt missbruk 

som leder till glömska och bristande engagemang för att han-

tera ärenden. Socialhandledarna ansvarar för att lägenheter-

na är belagda och för de nya boendes placering i Gästhem-

met genom "stöd i boendets" placeringsbeslut. Årliga servi-

ceplaner utarbetas tillsammans med de boende i treparts-

samråd med Helsingfors stads socialrådgivare.  

 

De boende behöver kontinuerligt stödd 

digital vägledning och deras digitala 

färdigheter stärks därför genom väg-

ledning och instruktion gällande ansök-

ningar och användningen av elektronis-

ka tjänster. De boendes självständiga 

skötsel av ärenden försvåras ofta av 

missbruk och bristande kunskap om 

hur de ska sköta sina angelägenheter. 

Det pågår ett ständigt samarbete med 

andra aktörer: missbrukarvården hjäl-

per de boende att få tillgång till tjänster 

vid behov och kontakt med TE-byrån 

och FPA tas varje vecka. 

Bild 9. Förändringar bland de boende år 2021. 
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Bild 10. Den första invånarrepresentanten, Olli, valdes vid invånarmötet i Gästhemmet tisdagen den 26 januari 2021. 

År 2021 flyttade fyra boende från Helsingfors Gästhem till 

självständigt boende. Tre personer flyttade till ett mindre 

stött boende genom "stöd i boendet", varav en person fick 

tre månaders övergångsstöd, dvs. lättare stöd i boendet 

som levererades till personens hem. Sex boende fick sina 

hyresavtal uppsagda. Fyra boende avled. 10 nya boende 

flyttade in i Gästhemmet under 2021. 

 

5.3. Hälso- och sjukvård 

Gästhemmets boende omfattas av Helsingfors primärvård 

och de flesta av de boende använde sig vid behov av tjäns-

terna på närliggande Femkantens hälsostation eller en an-

nan hälsostation som de själva valde. Under 2021 fick sex 

av de boende regelbunden hemvård av Rödbergens 

hemvårdsteam. Under året hölls två omfattande gemen-

samma möten med teamets sjuksköterska för att se över 

situationen för de gemensamma klienterna och göra upp 

en uppföljningsplan.  

 

Tjugo av de boende deltog regelbundet, vanligtvis dagligen, 

i opioidsubstitutionsbehandling på stadens substitutionskli-

niker. 11 boende använde psykiatriska tjänster i Fiskeham-

nen, Aurora eller Nordsjö - en del av dessa inkluderade 

injektioner i hemmet eller bedömningsbesök. När det gäl-

ler tjänster för missbrukare hänvisades, och ibland eskor-

terades, de boende till olika av stadens missbrukarkliniker. 

Under året har de boende också haft några sjukhusvistel-

ser. 

De boende sökte munvård i olika delar av staden via den 

centraliserade tidsbokningen, antingen självständigt eller 

med stöd. För vissa gjorde de ledsagade besöken det möjligt 

att göra ett besök som de annars skulle ha missat. Fler boen-

de behövde stöd i tandprotesfrågor, allt från att boka tid till 

ett besök med ledsagning. Många har haft brister i munvår-

den i flera år på grund av bostadslöshet eller missbruk. 

Förbättrad munhälsa har konsekvenser för hälsan och för 

vissa har protesen bidragit till en mer varierad kost och 

förbättrad självkänsla.   

 

På Gästhemmet fick de boendes hälsa stöd av en sjuksköters-

ka på vardagarna under hela året och av dejourerande boen-

dehandledare dygnet runt. Dessutom anslöt sig i början av 

året för första gången en verksamhetsterapeut till Gästhem-

met. Det innebar ett betydande professionellt tillskott till 

huset för att stödja de boendes allmänna hälsa och funkti-

onsförmåga. 

 

Omkring 80 % av de boende använde sig av Gästhemmets 

egen sjuksköterska minst en gång under året. I genomsnitt 

gjordes 35 sjuksköterskebesök per månad, från 1 till 5 per 

dag. Orsakerna till besöket varierade mycket, men de vikti-

gaste var olika bedömningar av den egna hälsan, vårdhänvis-

ning och rådgivning, samtalsstöd, hälsokartläggningar, hjälp 

med tidsbokning och ledsagning eller kontakt med den boen-

des hälsonätverk. Vissa frågor om medicinering reddes också 

ut och vissa boende behövde stöd i frågor som rörde recept 

och apotek. De mindre första hjälpen- eller nödsituationerna 

var sällsynta i förhållande till riskerna. Oberoende av situatio-

nen fästes särskild tonvikt vid kontakten med de boende för 

att få dem att känna sig värdefulla. 
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 Kontakt med de boende på Gästhemmet sker också i många 

vardagliga aktiviteter och varje dag i korridoren då samtal 

uppstår och saker sköts, men de situationerna registreras 

inte i statistiken. De boende kommer inte alltid på de öve-

renskomna tiderna och vissa är svåra att nå eller känner inte 

behov av att diskutera hälsofrågor. Ibland förekom det också 

utmanande situationer där till exempel en boende inte ville 

ha hjälp men man var tvungen att söka en bedömning av 

deras hälsotillstånd utanför hemmet. I dessa situationer var 

den boende inte alltid villig att bege sig till vård, ens med 

stöd av akutvårdsenheten. I slutet av 2021 utökades boende-

handledarnas andel inom hälso- och sjukvården, något som 

ger mer och snabbare stöd till de boende, t.ex. gällande tids-

bokning, ledsagning och hälsokontakter. 

 

Målet för 2022 är att nå varje boende minst en gång och 

erbjuda möjligheten att stanna upp en stund och tänka på  

hälsan och om den kan förbättras på något sätt. En stor del 

av de boende har betydande hälsorisker, särskilt i samband 

med missbruk. Missbruk av droger, alkohol eller läkemedel 

ökar risken för bland annat leversjukdom, bukspottkörtelin-

flammation, allvarliga bakterieinfektioner och blodförgiftning 

från smutsiga redskap, olyckor och överdoser, andningsdep-

ression och kardiovaskulär degeneration, psykosbenägenhet 

och affektiva störningar. 

 

Om man röker mycket ökar risken för bland annat hjärtsjuk-

domar, högt blodtryck och lungsjukdomar. En ohälsosam 

kost ökar risken för att gå upp i vikt, vilket å sin sida ökar 

risken för diabetes eller, även hos smalare personer, för-

sämrar den allmänna konditionen och muskelmassan. För 

många människor, särskilt äldre, är låg fysisk aktivitet en 

riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, minskad 

muskelstyrka och försämrad handlingsförmåga samt fraktu-

rer. År 2022, om coronasituationen förbättras, kommer Hel-

singfors Gästhem att ha bättre möjligheter att främja de 

boendes hälsa, bland annat genom att 

 

• Erbjuda hälsosamma alternativ vid gemensamma 

måltider och frukostar och genom hälsorådgivning 

• Stöda de boende för att få dem att minska på och 

sluta med rökandet 

• Ge de boende möjlighet till fysisk aktivitet 

• Ge stöd för att minska missbruket genom menings-

full verksamhet. 

• Gruppaktiviteter och evenemang där hälsofrågor 

presenteras på ett tilltalande sätt 

5.3.1. Coronapandemin  

På grund av coronaviruspandemin tillbringade många boen-

de mer tid hemma under 2021, och besöken hos sjuksköters-

kan minskade också. Hälsostationernas tjänster minskade 

också på grund av coronaviruspandemin och det var ibland 

svårt att komma till mottagningen. Det fanns inga tider. I aku-

ta situationer var det dock oftast möjligt att få tillgång till 

vård under jourtid. Lyckligtvis undvek Gästhemmet massin-

sjuknande i corona och ingen av de boende blev allvarligt 

sjuk.  

  

Enskilda fall av coronasmitta hos de boende påträffades först 

i slutet av året. Hygiennivåerna upprätthölls genom säkerhet-

savstånd, handsprit, munskydd, aktiv rengöring av ytor och 

genom att minska antalet gruppaktiviteter. De boende infor-

merades om coronasymptom, praxis och hänvisades vid be-

hov till tester. De som befann sig i karantän fick stöd genom 

att mat och dryck levererades till dem. De boende använde 

sig tacknämligt av de munskydd som delades ut av per-

sonalen och som vi kunde beställa till de mindre bemedlade 

boende från Helsingfors stad. Flera tusen munskydd använ-

des under året.  

 

Helsingfors stads epidemienhet besökte de boende tre gån-

ger under året för att vaccinera dem. De flesta boende tog 

alla tre vaccinerna. Samtidigt vaccinerades även de anställda 

som var på plats. En del av de boende skötte vaccinationen 

självständigt på andra ställen. Några av dem bokades för 

vaccination och ledsagades till stadens vaccinationsställen. 

På det hela taget uthärdade de boende coronans mödor 

2021 bra, även om många av husets verksamheter måste 

stängas. När coronavågen avtar kan kontakterna öka igen 

under det kommande året. 

Bild 11. Helsingfors stads epidemienhet kom till Gästhemmet för att 
vaccinera invånarna tre gånger under året. 
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5.4. Arbetsverksamhet  

Helsingfors Gästhem ordnar arbetsverksamhet med låg trös-

kel. Alla husets boende är välkomna. Arbetet kan utföras 

tillfälligt eller regelbundet flera gånger i veckan. Arbet-

suppgifterna omfattar bland annat köksarbete, städning, 

underhåll, trädgårdsarbete och annat gemensamt arbete. 

Arbetet sker i grupp och individuellt. År 2021 deltog totalt 19 

boende i arbetsverksamhet, vilket motsvarar 23,5 % av det 

totala antalet boende. Sammanlagt 2 779 euro har betalats 

ut som lön för arbetsverksamhet. I genomsnitt tjänade en 

deltagare i arbetsverksamheten 146,3 euro år 2021.  

 

Arbetsverksamheten kunde återupptas efter att coronarest-

riktionerna lättade i början av året. Det första mötet om ar-

betsverksamheten ägde rum den 29 januari 2021 och 11 ar-

betsintresserade boende deltog. I början av året utfördes 

arbetsuppgifterna individuellt, t.ex. att packa in donerade 

livsmedel i påsar och aktivt delta i kampen mot corona ge-

nom att desinficera enhetens kontaktytor. Mat tillreddes i 

"take away" stil för de boende och delades ut till dem som 

ville ha.  

 

I augusti kunde man börja tillreda de efterlängtade frukostar-

na. Maten avnjöts på dagcentret och de boende kunde träffa 

varandra vid gemensamma bord igen. Grupparbetena inled-

des i april när trädgårds- och underhållsgrupperna började 

arbeta utomhus. I slutet av året startade en städgrupp för att 

hålla dagcentret rent.   

År 2022 utvidgar vi Green Care-aktiviteterna utifrån in i hu-

set. De ljusa utrymmena i Gästhemmets dagcenter gör det 

möjligt att odla krukväxter. Målet är att göra dagcentret till 

en grön oas där det är trevligt att äta frukost och umgås. Ar-

betsverksamhetens deltagare kommer att kunna sköta väx-

terna i dagcentret och de gemensamma utrymmena året 

runt. Inom arbetsverksamheten kommer vi också att på nytt 

aktivera oss då det gäller miljöarbete. Målet är att delta i 

grannskapsarbetet i Rödbergen genom att samla upp skräp 

och ordna popup-evenemang. 

 

5.5. Dagcentret 

Dagcentret drabbades hårt av coronapandemin. Dagcentrets 

mötesplats var en av de första verksamheterna som stängdes 

för att garantera de boendes säkerhet. Centret var stängt i 

sin helhet från mars på grund av pandemin tills det kortvarigt 

öppnades igen den 9 augusti 2021. Den skadedjursepidemi 

som drabbade byggnaden på hösten innebar att utrymmet 

måste stängas igen från den 27 september till den 22 novem-

ber 2021 Under pandemin ägnades särskild uppmärksamhet 

åt säkerheten, bland annat genom att observera säkerhetsav-

stånd och begränsa antalet besökare till tio personer åt 

gången. Munskydd användes också när det var möjligt och 

handhygien iakttogs.  

 

De boendes delaktighet och gemenskap är viktiga delar av 

dagcentrets verksamhet. De olika aktiviteterna stöder också 

dygnsrytmen och rehabiliteringen och kan ge en upplevelse 

av att lyckas med något. De boende har också möjlighet att 

träffa varandra på dagcentret, vilket lägger en grund för att 

skapa och upprätthålla sociala kontakter. 

 

När dagcentret var öppet erbjöds frukost på vardagarna, 

utom på torsdagar då en gemensam måltid serverades vid 

lunchtid. Måltiderna tillagades tillsammans med de boende 

som en del av arbetsverksamheten. Förutom att förbereda 

maten ingick i arbetsuppgifterna att koka kaffe, diska och 

hålla dagcentret rent och snyggt. Frukosten serverades mel-

lan 10 och 11.30 och den gemensamma måltiden mellan 12 

och 13.00. Vid måltiderna användes matsvinnet från Stadin 

Safka, av vilket man tillredde allsidig mat, bland annat 

mättande soppor, kyckling och ris och andra välsmakande 

rätter. Under sommaren anordnades två gånger små grillfes-

ter utomhus med beaktande av coronarestriktionerna. 

 

Bild 12. En medlem av köksgruppen förbereder karelsk stek till en gemensam 
måltid. 
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På grund av personalomsättningen och dagcentrets begrän-

sade öppettider finns det inga exakta uppgifter om antalet 

besökare för 2021, men enligt den information som finns 

tillgänglig varierade antalet matgäster mellan 12 och 30 per-

soner mellan den 22 november och den 27 december 2021, 

under de dagar då måltider serverades. Det genomsnittliga 

antalet besökare per dag var alltså 20 personer, vilket är i 

linje med tidigare verksamhetshistoria. 

 

5.5.1. Gruppverksamhet   

Gruppverksamheten påverkades av coronan och de begräns-

ningar som den innebar. Grupperna kunde inte startas förrän 

i slutet av året. En diskussionsgrupp som leddes av sjukskö-

terskan träffades två gånger och en hantverksgrupp som led-

des av verksamhetsterapeuten träffades sex gånger. Antalet 

deltagare per sammankomst varierade mellan 2 och 4 per-

soner. Vissa boende engagerade sig i grupperna genom att 

delta varje gång och andra var närvarande vid enstaka tillfäl-

len. 

 

År 2022 utökas gruppverksamheten och de boende kommer 

att erbjudas möjligheter att delta i aktiviteter som är me-

ningsfulla för dem. Nu i början av året har dagcentret redan 

börjat fungera igen, med måltider och gruppverksamhet, 

eftersom coronarestriktionerna lättat. De boende har själva 

inflytande över gruppernas utformning och genomförande. 

En spelgrupp, en diskussions- och avslappningsgrupp ledd av 

sjuksköterskan samt öronakupunktur är några av de grupper 

som kommer att organiseras i framtiden. Green Care-

aktiviteterna kommer också att utökas för att stödja våra 

boendes välbefinnande. I takt med att gruppaktiviteter införs 

strävar vi också efter att förlänga öppettiderna i framtiden. Vi 

har även för avsikt att ordna utflykter till närliggande fri-

luftsområden, museer och lokala öar. 

Helsingfors Gästhem har funnits på sin nuvarande plats i 

hjärtat av Rödbergen i nästan 130 år. Byggnaden färdigs-

tälldes 1893 och genomgick den största förändringen i sin 

historia, både funktionellt och strukturellt, år 2006, då man 

byggde om interiören med egna lägenheter för att följa mo-

dellen för Bostad först.  

 

Även om Gästhemmets verksamhet är av sådant slag att 

byggnaden utsätts för mer slitage än vanligt har flera viktiga 

byggnadstekniska lösningar 15 år efter ombyggnaden kanske 

en aning förvånande nått slutet av sin livscykel. Hösten 2021 

byttes hela byggnadens låssystem ut och vi övergick till elekt-

roniska lås med iLog- och VingCard-produkter. Efter om-

byggnaden måste det befintliga VVSE-systemet, d.v.s. fasti-

ghetsautomationen, förnyas helt och hållet och samtidigt 

infördes ett modernt larmsystem som övervakas dygnet runt. 

Underhållsansvaret för larmövervakningen delas mellan fasti-

ghetens egen och en utlokaliserad tjänsteleverantör. Med 

dessa lösningar är fastighetens kritiska dimensioner säkrade 

för många år framöver. 

 

Skadedjur av olika slag är tyvärr vanliga, objudna gäster i ser-

viceboendeenheter. En exceptionellt varm sommar, störnin-

gar i VVSE-systemet och en delvis bristande finslipning av 

processerna var de viktigaste faktorerna bakom en oerhört 

omfattande lusinvasion. Hösten 2021 ägnades till stor del åt 

att fokusera på grundlig bekämpning och utrotning av ska-

dedjur. Samtidigt måste en stor del av möblerna i lägenheter-

na bytas ut, så fastigheten genomgick en omfattande an-

siktslyftning även på detta område. 

 

Ett antal processer har införts för att förbättra underhållet av 

fastigheten och lägenheterna, anskaffningen av utrustning, 

logistik och de boendes delaktighet i denna helhet. De riktlin-

jer som ska utarbetas fortsätter att utvecklas under 2022. Ett 

nästan konstant mörkt moln över kostnadsstrukturen skapar 

den estimerade avsevärda prishöjningen, eventuellt över 30 

procent, på fjärrvärmeenergi. 

6. Fastigheten 

Bild 13. Frukost erbjuds i dagcentret. 
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De senaste åren har varit mycket svåra för föreningen eko-

nomiskt, även om räkenskaperna för 2020 visade ett positivt 

resultat. 2021 var ett ekonomiskt mycket bra år och 2022 

kommer sannolikt att bli ännu ett framgångsrikt år. Räken-

skaperna för 2021 visar ett överskott på +276 188 euro 

(2020, +77 481 euro). Balansräkningen stärktes till 2 496 818 

euro (2020, 2 302 525 euro), varav den långfristiga skulden 

uppgick till 2 120 337 euro (2020, 2 253 784 euro). 

 

Ekonomiska utmaningarna för den närmaste framtiden kan 

skönjas i den sannolikt kostsamma renoveringen av ytterta-

ket och eventuella åtgärder för att renovera garagekon-

struktionerna. Ökningen av energikostnaderna var uppenbar 

redan före kriget i Ukraina som kommer att öka energikost-

naderna ytterligare. 

7. Ekonomi 

Bild 14. Utvecklingen av det ekonomiska resultatet från 2010 till 2021.  
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I huvudstadsregionen diskuteras bostadslöshet överlag gans-

ka regelbundet i media. Skildringen av bostadslöshet genom 

de människors ansikten och livsberättelser som drabbats av 

den ger det övriga samhället en förståelse för vilken typ av 

socialt problem som Finland kämpar med. Som Gästhems-

verksamheten tydligt visar handlar det om människan bakom 

den svåra livssituationen och problemen.  

 

Under 2021 vilade Gästhemmets kommunikation huvudsakli-

gen på webbplatsen och på sociala medier. I allmänhet upp-

fyller traditionellt tryckt informationsmaterial Gästhemmets 

behov i mycket begränsad utsträckning - med undantag för 

eventuellt spaltutrymme i tryckta medier, särskilt genom 

artiklar. Under 2022, när coronapandemin avtar, kommer 

åtgärder att vidtas i viss mån för att förbättra den externa 

kommunikationen i olika forum. Naturligtvis bör man komma 

ihåg att Gästhemmets kommunikation främst riktar sig till 

beslutsfattare och det övriga samhället, för vilket bostads-

löshetens ansikte fortsättningsvis måste göras bekant. 

 

De som bor på Gästhemmet syns ibland ganska tydligt i den 

närmast omgivningen och det väcker säkert ibland känslor i 

grannskapet. Vi strävar efter att berätta om vår verksamhet 

och kommunicera med grannarna, särskilt i händelse av 

störningar som involverar våra boende. Detta var planerat 

redan för 2021, men de planerade popup-evenemangen i ett 

närliggande parkområde fick ställas in antingen på grund av 

coronan eller av vädret.  

8. Kommunikation 

Helsingfors Gästhem är en serviceproducent bland andra 

som erbjuder Helsingfors stad serviceboende för bostadslö-

sa. År 2021 var ett mycket tyst år gällande alla typer av kon-

takter, men återgången till en mer eller mindre normal var-

dag efter pandemin gör det också möjligt att interagera med 

andra aktörer. Förhoppningen är att skapa nya kanaler för de 

boendes liv utanför byggnaden och att stärka befintliga kon-

takter.  

 

Att konkurrera på samma marknad gör det oundvikligen svårt 

att skapa förtroende och samarbete mellan organisationer 

som tillhandahåller samma tjänster. Det skulle därför vara 

bra att etablera ett kollegialt förhållande med en annan or-

ganisation inom Bostad först i en annan stad. Det bästa vore 

om man kunde dela med sig av bästa praxis för att hjälpa 

båda organisationerna och stärka yrkesfolkets kompetens. 

Under 2022 kommer vi att göra en målmedveten insats för 

att skapa sådana nya kontakter.  

 

Gästhemmets dagcenter används som kvällsutrymme för två 

AA-grupper som träffas några gånger i veckan. Dessutom 

ordnas andlig verksamhet i matsalen en gång i veckan. Salen 

har också hyrts ut till utomstående, främst till bostadsak-

tiebolag i Rödbergen som traditionellt har använt lokalen för 

sina möten. Det finns naturliga förbindelser med Blåbandsfö-

reningen och ett smidigt samarbete med Stadin Safka och det 

närliggande bageriet Kanniston Leipomo i form av matdonati-

oner varje vecka. 

 

Inför julen sökte Gästhemmet aktivt efter aktörer som kunde 

ge de boende julstämning genom olika produktdonationer. 

Julen 2021 gavs flera anonyma donationer från olika organi-

sationer och privatpersoner. Karl Fazer Oy donerade Domi-

nokex och Pätkis-chokladstänger till de boende. Kakkutukku 

Helsinki Oy donerade en stor mängd Äidin suklaapalloset 

chokladbollar. Schampo och balsam donerades av Wella Oy 

och Sukkamestarit Oy donerade strumpor till de julpaket som 

delades ut till de boende. Den närliggande restaurangen 

Skiffer Viiskulma kom ihåg de boende med en matkasse 

eftersom coronan begränsade den fysiska interaktionen.  

9. Nätverkande 

Bild 15. I uppdateringen på Facebook berättade man om de julpaket med 
donerade produkter som delades ut till invånarna. 
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Under 2021 var utvecklingen av verksamheten, på grund av 

de förändringar som påverkade hela Gästhemmet och 

effekterna av coronaepidemin, främst relaterad till kartlägg-

ning och översyn av befintliga verksamhetsprocesser. I sam-

band med personalförändringarna var det också naturligt att 

se över arbetsbeskrivningarna och deras lämplighet. Defini-

tionen och införandet av egenhandledare gällde i första hand 

teamet av boendehandledare, men i en multidisciplinär ar-

betsgemenskap är de olika arbetsprocesserna sammanfläta-

de och varje persons arbetsinsats påverkar de andras arbete 

på ett eller annat sätt. Detta sker också i bakgrunden i denna 

förändring, och det övergripande målet är att maximera stö-

det för de boende i de sektorer där det mest behövs.  

 

Det mer omfattande ibruktagandet av Teams-plattformen 

som lanserades sommaren 2021 för att stödja det dagliga 

arbetet säkerställer att hela arbetsgemenskapen får ta del av 

fördelarna med gemensamma elektroniska verktyg. Arbetet 

med de boende, med tillhörande informationssäkerhetsfrå-

gor, har avskiljts i ett kundinformationssystem. På det här 

sättet har ett nätverksbaserat arbetssätt blivit en del av var-

dagen i vår arbetsgemenskap. Teams fungerar framför allt 

som en plattform för processerna, forumen och rapporterin-

gen, som har gjorts smidigare på många verksamhetsområ-

den. 

 

Blåbandsföreningen beviljade Gästhemmet ett medlemssam-

fundsbidrag på 2 520 euro, tänkt att användas för att utbilda 

hela personalen i grupphandledningsfärdigheter hösten 

2021.  På grund av coronapandemin sköts användningen av 

bidraget upp till år 2022, då bidraget måste användas. 

 

För de kommande verksamhetsåren har premisser för vidare 

utveckling redan skisserats i verksamhetsplanen för 2022, där 

framtida mål i allt högre grad sammanfördes till mätbara hel-

heter. Integreringen av volontärarbete i Gästhemmets 

verksamhet bör utredas, och kopplingar till utbildningsinsti-

tutioner inom området ger en möjlighet att locka nya yrkes-

kunniga personer till organisationen. Skulle de studerandes 

insatser kunna utnyttjas även utanför praktikperioderna? Kan 

arbetet med de anhöriga utvecklas ytterligare och vilka förde-

lar kan det ge de boende? 

10.  Utveckling 11.  Administration 

Den bärande tanken för Helsingfors Gästhem och Natthär-

bärgen rf - Helsingin Vieraskoti har sedan starten varit att 

verka i tjänst för Gud och i kärlek till medmänniskorna. Fö-

reningens verksamhet inom denna ram sker i praktiken in-

nanför väggarna på den fastighet som föreningen äger på 

Albertsgatan 4. I slutet av 2021 hade föreningen 88 medlem-

mar (86 år 2020). Under 2021 fick föreningen 1 ny medlem 

och 1 medlem avled. För att kunna bli medlem i föreningen 

måste en person föreslås av styrelsen.  

Föreningens vårmöte hölls med 23 deltagare på Gästhemmet 

den 28 april 2021 och höstmötet med 27 deltagare också på 

Gästhemmet den 23 november 2021. Vid höstmötet frambar 

Marcus Rantala, medlem av fullmäktige och stadsstyrelsen i 

Helsingfors, sin hälsning. 

 

11.1. Styrelsen 

Det högsta beslutande organet i föreningens förvaltning är 

styrelsen, som väljs av medlemmarna och består av sex (6) 

ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter. Styrelsen sam-

manträdde åtta (8) gånger under året. Styrelsen konstituerar 

sig självständigt och i slutet av 2021 hade styrelsen följande 

sammansättning: 

Ordförande   Markus Österlund 2022–2024 

Vice ordförande Tore Ahlgren  2021–2023 

Sekreterare    Bo Ekman  2020–2022 

 

Ordinarie ledamot  Marita Elfving 2020–2022 

Ordinarie ledamot  Samuel Enberg 2022–2024 

Ordinarie ledamot  Tom Mickelsson 2021–2023 

 

Suppleant   Tor-Göte Gull  2022–2024 

Suppleant   Anna Salmensaari 2021–2023 

Suppleant   Stefan Salonen 2020–2022  

Helsingfors Gästhem och  
Natthärbärgen rf styrelsen 
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Verksamhetsledare    Pertti Saarela 

Ekonomi- och förvaltningschef Ulla Koskunen 

Servicechef     Sanna Huttunen 

Fastighetschef    Jarmo Piirainen 

Ledningsgruppen den 31.12.2021 
11.2. Ledningsgruppen  

Ledningsgruppen genomgick stora förändringar under året. 

Detta berodde främst på personalförändringar, även om det i 

och med den nya verksamhetsledarens tillträde fanns en öns-

kan att göra ledningsgruppens arbete mer effektivt och täta-

re, vilket bland annat innebar att antalet ledningsgruppsmed-

lemmar minskade. Sedan hösten har ledningsgruppen i sin 

nya sammansättning sammanträtt en gång i veckan. En gång i 

månaden har man träffats för att diskutera strategiska frågor 

mer ingående. Ett gemensamt möte för ledningsgruppen och 

styrelsen hölls på Gästhemmet den 2 november 2021 för att 

diskutera verksamhetsplanen. 

11.3. Ekonomiförvaltning  

Ulla Koskunen, ekonomi- och förvaltningschef, ansvarar för 

föreningens ekonomiska förvaltning. Bokföringen är utlagd 

till SemiTilit Oy i Kyrkslätt. Revisor är GR Antti Miettinen och 

vice revisor är Osmo Kalmari. 

Bild 16. Den gamla och den nya ledningen. Från vänster: verksamhetsledarna Pertti Saarela och Jouko Komulainen, ordförandena Tore Ahlgen och Markus 
Österlund. 
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Verksamhetsledare    Pertti Saarela    040 5572417 

Ekonomi- och förvaltningschef  Ulla Koskunen   050 3308845 

Servicechef     Sanna Huttunen   040 5261818 

Fastighetschef     Jarmo Piirainen   050 4418913 

 

Sjuksköterska     Marketta Kinnunen-Mathew 0400 256706 

Socialhandledare    Saana Liuhto    0400 278300 

Socialhandledare    Sanna Hakaheimo   050 5506030 

Arbetshandledare / verksamhetsterapeut Aino-Inkeri Laakso   050 5514475 

Nätverkskoordinator    Anu Mayer    040 3566818 

 

Boendehandledare     Jamal Ahmadzada   050 3490163     (boendehandledars telefon 24/7) 

Boendehandledare    Lauri Herranen        — II — 

Boendehandledare    Joel Kostiainen        — II — 

Boendehandledare    Hannu Kyngäs        — II — 

Boendehandledare    Veera Lahtinen        — II — 

Boendehandledare    Minna Mirha         — II — 

Boendehandledare    Pätkä Rantala        — II — 

 

Underhållsman    Arto Lumiaho   040 1962737 

Dagcenterinstruktör    Teemu Pekki    0440 848491 

 

Styrelseordförande    Markus Österlund   040 8367686         markus.osterlund@andreaskyrkan.fi 
  

10.  Kontaktinformation 

fornamn.efternamn@helsinginvieraskoti.fi 
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