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1.  Helsingin Vieraskoti 

Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf – Helsingin Vie-

raskoti on kristillinen yhdistys, joka tuottaa asumispalveluja 

helsinkiläisille asunnottomille. Toiminta perustuu puitesopi-

mukseen Helsingin kaupungin kanssa. Samoilla perusperi-

aatteilla asunnottomuustyötä on tehty jo vuodesta 1883 alka-

en eli tätä kirjoitettaessa 139 vuotta yhtäjaksoisesti. Vuodes-

ta 1893 lähtien Helsingin Vieraskoti on toiminut nykyisellä 

paikallaan Punavuoren sydämessä ja samaisessa rakennuk-

sessa, Albertinkatu 4 / Pursimiehenkatu 10.  

 

Helsingin Vieraskodissa asuminen perustuu vuokra- ja palve-

lusopimukseen. Jokaiselle asukkaalle suunnitellaan tuki, jon-

ka tavoitteena on parantaa asukkaan edellytyksiä hallita 

omaa elämäänsä. Asumispalveluyksikössä työskentelee jouk-

ko motivoituneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia asuk-

kaan rinnalla tukemassa arjen sujumista. 

 

Vieraskodissa on 73 peruskalustettua asuntoa, joissa on mini-

keittiö, suihku ja wc. Huonekoot vaihtelevat 14,5 m²– 36 m² 

välillä – 11 asuntoa on suunniteltu pariskunnille. Vuosittain 

asukkaita Vieraskodissa on keskimäärin 82 henkilöä, asukas-

paikkoja pariskuntapaikat huomioon ottaen on kokonaisuu-

dessaan 86. Kaiken kaikkiaan vuonna 2021 Vieraskodin katon 

alta asunnon ja tukea sai yhteensä 98 henkilöä. 

2.  Toiminnanjohtajan  
 katsaus 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 

toiminnan osalta muutosten 

värittämää, vaikkakaan asuk-

kaiden näkökulmasta sitä ei 

välttämättä juurikaan arjessa 

merkille pantu. Pitkäaikainen 

yksikön johtaja Jouko Komulai-

nen eläköityi ja uusi toimin-

nanjohtaja Pertti Saarela otti 

Vieraskodin ohjat hoteisiinsa 

toukokuun alussa. Samalla 

organisaation toiminnalle ja 

sen kehittämiselle annettiin 

suuntaviivat.  

Helsingin Vieraskodin toiminta Asunto ensin -

asumispalveluyksikkönä on osaavaa ja perinteisiin nojaavaa, 

jopa uraauurtavaa toimintaa asunnottomuustyön sektorilla. 

Organisaatio oli vuoteen 2021 mennessä toiminut uudella 

toimintakonseptillaan vuodesta 2006 lähtien. Toki unohtaa 

ei sovi vuoden 2014 kilpailutusta ja sen määrittelemää palve-

lukokonaisuutta mm. tukipalveluineen, henkilökunnan mitoi-

tuksineen ja kustannuslaskentoineen. Vuonna 2021 mer-

kittävä määrä Vieraskodin työvuosia jäi pois, kun useampi 

pitkäaikainen työntekijä eläköityi loppuvuodesta. Tämä antoi 

paitsi luonnollisen aikaikkunan, niin myös jopa vaatimuksen 

tarkastella organisaation toimintaa kriittisesti ja objektiivises-

ti. Toimintaprosessien kuvaamisen ja päivittämisen yhtey-

dessä uusille tehtäviinsä tarttuneille ammattilaisille omaan 

työhön tarttuminen ja juurtuminen osaksi organisaation toi-

mintaa merkittävästi helpottui. 

 

Koko maailmaa vuoden 2020 alusta piinannut korona jatkoi 

edelleen arjen vaikeuttamista monella saralla. Aaltomaisesti 

virustaan jakanut pandemia aiheutti muun muassa sen, että 

Vieraskodin päiväkeskus aamupalatarjoiluineen ja sauna 

olivat suljettuina kuukausia yhtäjaksoisesti. Pääsääntöisesti 

koko vuoden ajan Vieraskodissa oli nähtävillä pelkästään 

kasvomaskein pukeutuneita henkilöitä.  

 

Kun korona jälleen kerran näytti helpottavan otettaan loppu-

kesästä, olikin jo seuraava vitsaus oven takana odottamassa. 

Asumispalveluyksiöissä esiintyvät haittaeläimet ovat ikävä 

kyllä jokseenkin sääntö kuin poikkeus ja sinänsä aina jok-

seenkin läsnä, mutta ennätyskuuman kesän ja LVIS-

järjestelmän ongelmien yhteisvaikutuksella pääsi talovan-
Kuva 1. Helsingin Vieraskodin toimintaa ohjaavat arvot. 

Kuva 2. Toiminnanjohtaja Pertti 
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huksen seinien suojassa kehittymään ennennäkemättömän 

vahva haittaeläinkanta, jonka hävittäminen muodostui koko 

Vieraskotiyhteisön yhteiseksi missioksi. Koko syksyä väritti 

huoneistojen tarkistus, haittaeläinten torjunta, irtaimiston ja 

kaluston hävittäminen tai perinpohjainen desinfiointi.  

 

Vuosi 2021 oli toisen kilpailutuskauden ensimmäinen ja sa-

malla taloudellisesti organisaation historian onnistunein vuo-

si. Sinänsä oli onni onnettomuudessa, että mittavat hankinnat 

palvelukokonaisuuksien hankkimisineen sijoittuivat juuri vuo-

delle 2021. Haittaeläinten torjunta- ja hävitysprojekti oli kai-

ken kaikkiaan taloudellisesti mittava, kiinteistön lukitusjärjes-

telmän uusimisen ja rakennusautomaation uudelleenrakenta-

misen ohella. Aiemmilta, taloudellisesti raskailta vuosilta oli 

kertynyt paitsi korjausvelkaa niin myös patoutunutta tarvetta 

erinäisen välineistön ja irtaimiston hankkimiseen, jota kalus-

ton osittain hävittäminen edelleen kiihdytti. Kaikista inves-

toinneista huolimatta tilinpäätös osoitti reipasta ylijäämää. 

 

Vuoden 2020 tilinpäätös jäi plussan puolelle – ennen kaikkea 

raskaiden henkilöstösäästöjen ansiosta. Tämä sai Verottajan 

muistuttamaan Vieraskotia siitä, että voitollinen tilinpäätös 

on veronalaista tuloa ja palvelutuottajaluonteensa takia Hel-

singfors Gästhem och Natthärbärgen rf ei ole yleishyödyllinen 

yhdistys, joka voisi verovapaasti toimia – pyyteettömästä 

tehtävästään huolimatta. Ensimmäisen kilpailutuskauden 

aikana yhdistys teki tappiollisia tilinpäätöksiä, jotka tässä ta-

pauksessa pystyy vähentämään verotettavasta tulosta, joten 

varsinaisesti veroja ei vielä vuoden 2020 osalta maksettu. 

Vieraskodin verollisuus ei ole ensimmäistä kertaa Verottajan 

tutkinnan alla, vaan yleishyödyllisen statuksen menettäminen 

ja sitä kautta verottomuuden status on ollut agendalla jo pit-

kään. Yhdistys pyrkii kuitenkin selvittämään, kuinka tuleviin 

verotuksellisiin haasteisiin on tarkoituksenmukaista vastata ja 

mitä se mahdollisesti tarkoittaa mm. toiminnan organisoinnin 

kannalta ja ensimmäisiä selvityksiä käytiin läpi jo vuoden 

2021 aikana. 

 

Asukasosallisuuden kehittämisen saralla useita kehityssuuntia 

hahmoteltiin syksyllä 2021 vuoden 2022 toimintasuunnitel-

maa laadittaessa. Vieraskodilla on palveluita, joita asukkaille 

tarjotaan maksutta puitesopimuksessa määriteltyjen lisäksi ja 

useita asukkaita koskevia hankintoja tehtäessä onkin ensiar-

voisen tärkeää pyrkiä tarjoamaan sellaista tukea, mitä tosialli-

sesti toivotaan ja mikä todennäköisesti edistää asukkaan elä-

mänhallinnan edellytyksiä. Asukkaat ovat yksilöitä, tulevat 

erilaisista taustoista ja elämäntilanteista ja tämä entisestään 

alleviivaa asiakasosallisuuden merkitystä hahmoteltaessa 

mahdollisimman hyvää lopputulemaa asumisen ja arjen hal-

lintaa tukevien prosessien kehittämisessä. 

 

Vuosi 2021 oli muutosten vuosi ja seuraava toimintakausi 

käytetään ennen kaikkea tehtyjen uudistusten juurruttami-

seen. Tulevana toimintavuotena henkilöstön pysyvyys on 

keskeinen tavoite, jonka uskotaankin toteutuvan mm.  ta-

voitteellisen lähiesimiestyön, parantuneen viestinnän sekä 

koko työyhteisön yhteisten kehittämistoimien myötävaiku-

tuksella. Läpinäkyvän viestinnän kautta osallisuus ja oman 

työn asemoituminen osaksi koko organisaation tavoitteita 

ovat jo itsessään tavoiteltavia arvoja. Vieraskodin ytimen 

muodostaa paitsi vankka historian mukanaan tuoma osaami-

nen, niin ennen kaikkea motivoitunut, uudistuskykyinen ja -

haluinen sekä yhteisellä näkemyksellä varustettu henkilöstö.  

 

Haluan lausua lämpimät kiitokset koko henkilöstölle ja yhdis-

tyksen hallitukselle arvokkaasta työstänne Helsingin Vieras-

kodin tavoitteiden saavuttamiseksi! 

 

Pertti Saarela 
Toiminnanjohtaja 

Kuva 3. Grillijuhlat Vieraskodin pihamaalla juhannuksen tienoilla. 
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3. Puheenjohtajan tervehdys 

 

Kuva 4. Finlayson Oy lahjoitti 9000 kasvomaskia Sininauhaliitto ry:n jäsenyhteisöille. 

Vieraskoti perustettiin vuonna 1883 ja jo vuodesta 1893 

lähtien se on sijainnut Albertinkadun ja Pursimiehenkadun 

kulmassa sijaitsevassa punatiilisessä talossa tarjoten majoi-

tuspalveluita kodittomille Helsingissä. Tämän päivän muo-

dikkaan Punavuoren korttelit kuuluivat aiemmin kuitenkin 

köyhille ja syrjäytyneille ja moni varmaan miettii, miksi kal-

taisemme asumisyksikkö edelleen toimii täällä. Vastaus on 

yksinkertainen. Sosiaalisten kuplien aikakaudella, jolloin yh-

teiskuntaluokat alkavat yhä enemmän elää omaa elämäänsä, 

on tärkeämpää kuin koskaan, että lähetämme selkeän viestin: 

asunnottomuus ja asiakkaidemme kohtaamat haasteet eivät 

katoa mihinkään, vaikka suljemme silmämme ja yritämme 

tehdä heistä näkymättömiä kaupunkikuvassa. 

 

Kulunut vuosi oli muutosten vuosi. Vieraskodin pitkäaikainen 

johtaja Jouko "Jokke" Komulainen jäi eläkkeelle ja Pertti Saa-

rela otti ohjat. Jokke työskenteli yli 40 vuotta Vieraskodissa ja 

luotsasi laivaa 24 vuotta. Sen hän teki sen esimerkillisellä 

tavalla ja työssään hän sai suurta tukea pitkäaikaiselta 

puheenjohtajaltamme Tore Ahlgrenilta, joka 28 vuoden 

jälkeen luopui tehtävästään. Nykyisenä puheenjohtajana 

haluan kiittää sydämellisesti Jokkea ja Torea heidän 

omistautuneesta ja uhrautuvasta työstään yhteiskuntamme 

kaikkein vähäosaisempien hyväksi. 

 

Kun Vieraskoti vuonna 1933 täytti 50 vuotta, yhdistyksen 

perustaja Constantin Boije af Gennäs toimitti tervehdyksensä 

juhlakirjaan Puoli vuosisataa kristillisessä rakkaudentyössä:  

"Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi me-

nestyvät." (Raamattu, Sananlaskut 16:3). Hallituksessa us-

komme, että sama Raamatun jae on edelleen ajankohtainen 

tänään, lähes 90 vuotta myöhemmin. Herran avulla ja loista-

valla henkilöstöllä olemme päässeet tähän päivään saakka. 

Nyt navigoimme eteenpäin uuden toiminnanjohtajamme 

Pertti Saarelan johdolla, Jumalan palveluksessa ja lähim-

mäisen rakkaudella.  

 

Markus Österlund 

Hallituksen puheenjohtaja 
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4. Henkilöstö 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on jokaisen palvelualalla 

operoivan organisaation tärkein yksittäinen menestystekijä. 

Helsingin Vieraskodin palveluntuotantoa määrittelee keskei-

sesti Helsingin kaupungin kanssa solmittu puitesopimus, joka 

asettaa mm. reunaehdot henkilöstön mitoitukselle ja osaa-

mistasolle. Näissä raameissa on organisaatioon hankittu 

vankkaa osaamista erityisesti asunnottomuustyön sektorilta. 

Tavoitteena on hyvinvoiva, sitoutunut ja moniosaajista koos-

tunut organisaatio, joka pystyy tuottamaan laadultaan erin-

omaista ja tarkoituksenmukaista palvelua asiakasryhmälleen.  

 

Vuosi 2021 sisälsi merkittäviä muutoksia henkilöstössä niin 

itse henkilöiden kuin organisoitumisenkin suhteen. Helsingin 

Vieraskodin pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jouko Komulai-

nen eläköityi yli 40 Vieraskodissa vietetyn työvuoden jälkeen 

30.11.2021. Hänen seuraajakseen valittiin keväällä 2021 so-

sionomi ylempi AMK, EMBA Pertti Saarela, 49 v., Oulusta. 

Saarela siirtyi tehtävään Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin 

toiminnanjohtajan tehtävästä, jossa hän oli toiminut vuodes-

ta 2008 alkaen. Pertti Saarela otti vastaan toiminnanjohtajan 

tehtävät toukokuun alussa 2021.  

 

Mittavan uran Vieraskodissa tehnyt palveluohjaaja Anne 

Lindroos jäi niin ikään eläkkeelle loppuvuodesta eli 

3.12.2021. Hänen tilalleen valittiin sosionomi Sanna Hakahei-

mo. Kolmas pitkänlinjan vieraskotilainen, kiinteistöpäällikkö 

Oiva Alanenpää valmistautui loppuvuodesta eläkkeelle siirty-

miseensä ja hänen työnsä jatkajaksi valittiin kutsumenettelyl-

lä lähihoitaja Jarmo Piirainen asumisohjaajien tiimistä – Jar-

mo oli toki jo vuosien saatossa perehtynyt kiinteistönhuollol-

lisiin toimiin Vieraskodissa ja sen lisäksi oli valmistumassa 

puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattilaiseksi.  

 

Osana Helsingin kaupungin puitesopimusta Vieraskoti palve-

luntuottajana on sitoutettu työllistämään heikossa työmark-

kina-asemassa olevia henkilöitä kaiken kaikkiaan neljä sopi-

muskauden aikana, vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi työs-

säoloehdon täyttävään työsuhteeseen tai vaihtoehtoisesti 

ammatilliseen tutkintoon johtavaan oppisopimussuhtee-

seen. Edellä mainituilla perusteilla ensimmäinen henkilö 

työllistettiin vieraskotiin ja hänen työtehtävänsä liittyy päivä-

keskuksen toimintaan. Vuonna 2022 sosiaalisesti työlliste-

tään kaksi henkilöä. 

 

Vieraskodissa vakituisten asumisohjaajien lisäksi oli toimin-

taa tukemassa keikkaluonteisesti Ole Rintala, Kaisu Riekki 

sekä Omar Abdiwahir. Sosionomiopiskelija Rosa Fagerman 

suoritti opintoihin liittyvän harjoittelunsa Vieraskodissa 20.9. 

– 8.12.2021 välisenä aikana. 

Organisaatiosta lähtenyt    Uusi henkilö 
toiminnanjohtaja Jouko Komulainen 

 

toiminnanjohtaja Pertti Saarela 

kiinteistöpäällikkö Oiva Alanenpää 

 

kiinteistöpäällikkö Jarmo Piirainen 

kehityspäällikkö Hanna-Mari Pusaa   
palveluohjaaja Anne Lindroos 

 

sosiaaliohjaaja Sanna Hakaheimo 

  

 

työvalmentaja / toimintaterapeutti Aino-Inkeri Laakso 

päiväkeskusohjaaja Soile Hirvonen 

 

päiväkeskusohjaaja Leah Garfin 

asumisohjaaja Jaana Haakanen 

 

asumisohjaaja Veera Lahtinen 

asumisohjaaja Jarmo Piirainen 

 

asumisohjaaja Hannu Kyngäs 

     

     

 

Kuva 5. Työvalmentaja / toimintaterapeutti Aino-Inkeri Laakso. 

Kuva 6. Henkilöstömuutokset vuonna 2021. 
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Kuva 7. Ensimmäiset Vieraskotipäivät pidettiin 8.10.2021 Hotel Arthurissa. Kuvassa osa henkilöstöstä, vasemmalta lukien: Lauri Herranen, Joel Kostiainen, 
Jarmo Piirainen, Aino-Inkeri Laakso, Pätkä Rantala, Hannu Kyngäs, Sanna Huttunen ja Pertti Saarela. 

4.1. Foorumit ja työryhmät 

Arkista toimintaa tukeva, koko henkilöstön yhteinen viikko-

palaveri pidettiin kerran viikossa hybridikokouksena. Kokouk-

sen avoin esityslista ja muistiot siirrettiin Teams -alustalle, 

jota muutoinkin otettiin laajalla rintamalla monia työproses-

seja tukemaan. Syksyllä perustettiin niin ikään kerran viikossa 

kokoontuva palvelutiimi, jossa voidaan moniammatillisen 

ryhmän osaamisella pureutua tavoitteellisesti ja järjestelmäl-

lisesti asukkaiden asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen 

palvelusuunnitelman toimiessa työn perustana.  

 

4.2. Henkilöstön koulutus 

Syksyllä 2021 lanseerattiin koko henkilöstön koulutus- ja vir-

kistyspäivät ”Vieraskotipäiviksi”, joita jatkossa säännöllisesti 

pidetään muutaman kerran vuodessa. Ensimmäiset Vierasko-

tipäivät pidettiin 8.10.2021 Hotel Arthurissa, jolloin ohjel-

massa käsiteltiin mm. muutosta, viestintää, haittaeläinten 

hävittämisen ja hallinnan suunnitelmaa sekä hiottiin yhteisiä 

toimintaprosesseja. Vuoden toiset Vieraskotipäivät 26.11. 

2021 sisälsivät Teams -koulutusta, toiminnansuunnittelua, 

yhteisten prosessien määrittelyä sekä virkistäytymistä oma-

valintaisessa aktiviteetissa – päivä huipentui pikkujouluillalli-

seen ravintola La Maisonissa. Joulun alla 7.12.2022 koko hen-

kilökunta koulutettiin ensiapuosaajiksi eli Vieraskodilla järjes-

tettiin hätäensiapukurssi.  

5. Asiakkaat 

Helsingin Vieraskodin toiminnan keskiössä on tuottaa kor-

kealaatuista ja tarkoituksenmukaista asumispalvelua asuk-

kailleen Asunto ensin -periaatteen hengen mukaisesti. 

Asunnottomuuteen johtaneet syyt ovat varsin usein moni-

naiset ja täysin itsenäinen asuminen ei ole realistinen vaih-

toehto asukkaan kokonaiselämäntilanne huomioon ottaen. 

Oikein mitoitetulla ja ajoitetulla tuella on asukkaan niin 

halutessaan kuitenkin mahdollista parantaa elämänlaatu-

aan ja ottaa askelia kohti vähemmän tuettua asumista.  

 

Helsingin Vieraskodissa vuonna 2021 asuntojen käyttöaste 

oli 98,5 %. Asuntojen nopea virtaavuus tukea tarvitseville 

jonottajille oli olennainen osa tarjottavaa palvelua. Asuk-

kaiden paikallaoloprosentti asumisen aikana oli 98,1 %. 

Asunnon käyttäminen asumistarkoitukseen oli tärkeä seu-

rattava seikka, jotta tuetut asunnot voidaan tarjota niitä 

eniten tarvitseville jonottajille. Paikallaolon katkeaminen 

saattaa tapahtua esimerkiksi myös katkaisuhoidon, kuntou-

tusjakson tai vankilassa olemisen vuoksi. Tällöin asumisen 

jatkumiselle ei ole ollut esteitä, vaan tukea pyrittiin tarjoa-

maan asukkaalle jälleen kotiutumisen jälkeen. 

 

Koronaepidemia vaikutti vuoden 2021 aikana edelleen voi-

makkaasti asukkaiden arkeen. Useita toimintoja oli tauolla 

ja yhteisöllisyyden kehittyminen oli tästä syystä johtuen 
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Kuva 8. Asukkaiden tulonlähteet vuonna 2021. 

vuoden aikana vähäistä. Uudelle toimintavuodelle toiveita 

onkin ladattu useista suunnista. Asukkaiden osallisuutta edis-

tetään ja toiveita pyritään kuuntelemaan erityisen tarkasti. 

Resursseja suunnataankin voimakkaasti asukkaan kanssa teh-

tävään käytännön työhön. 

 

5.1. Asumisohjaus 

Vuoden 2021 aikana asukkaiden kanssa työskentelyssä siir-

ryttiin uuteen omaohjaajajärjestelmään. Sosiaaliohjauksen 

vastuutyöntekijän lisäksi asukkaille määriteltiin asumisohjaa-

jista oma työntekijä asuntojen aulajakoa noudatellen. Uusi 

järjestelmä mahdollisti asumisohjaajien ammatillisen potenti-

aalin laajemman käyttöönoton sekä tiiviimmän suhteen oma-

ohjattaviin asukkaisiin. Asumisohjaajien työtä asukkaiden 

omassa ympäristössä, kotona, lisättiin tiiviimmän siivoustuen 

ja -ohjauksen keinoin, sekä säännöllisin omaohjaajakeskuste-

luin. Yhteisöllisyyden syntymistä tuettiin aulakahvien järjestä-

misellä. Näin saatiin asukkaiden omaa ääntä kuuluviin omaa 

ympäristöään koskevissa kysymyksissä. 

 

Tiivistetty omaohjaajuus mahdollisti palvelusuunnitelmien 

konkreettisemman käyttämisen työkaluna arjessa sekä mo-

niammatillisuuden laajemman hyödyntämisen asukkaiden 

kuntoutumisen suunnittelussa. Moniammatillisesti koordi-

noidun, täsmällisesti määritellyn tuen ansiosta, vahvistettiin 

asukkaiden kykyä hallista arkeaan paremmin ja siirtyä vähem-

män tuettuihin asumismuotoihin. 

 

5.2. Sosiaaliohjaus 

Helsingin Vieraskodissa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa ja 

jokaiselle 81 asukkaalle on nimetty oma sosiaaliohjaaja. Sosi-

aaliohjauksen ensisijaisena tarkoituksena on turvata asuk-

kaan asuminen Vieraskodissa. Sosiaaliohjauksen vastuulla on, 

että asukas saa tarvittavat ja hänelle kuuluvat etuudet ha-

ettua sekä varmistaa, että asukkaat huolehtivat vuokriensa 

maksusta.  

 

Sosiaaliohjauksessa tuetaan asukasta arjen sujuvuuteen. 

Vuokran maksussa ilmenneet häiriöt johtuivat usein asuk-

kaan puutteellisista taloudenhallinnan taidoista sekä päihtei-

den käytön aiheuttamasta asioiden hoidon muistamattomuu-

desta ja sitoutumattomuudesta. Sosiaaliohjaajat vastaavat 

asuntojen täyttöasteista ja uusien asukkaiden sijoittamisesta 

asumisen tuen sijoituspäätöksellä Vieraskotiin. Asukkaiden 

kanssa tehdään vuosittain palvelusuunnitelmat kolmikantana 

Helsingin kaupungin sosiaaliohjaajan kanssa.  

 

Asukkaat tarvitsevat tuettua 

digiohjausta jatkuvasti ja heidän 

digiosaamista vahvistetaankin 

ohjaamalla ja opastamalla hake-

muksien ja sähköisten palvelui-

den käytössä. Asukkaiden oma-

ehtoista asioiden hoitoa hanka-

loittaa usein päihteiden käyttö ja 

tietämättömyys asioiden hoi-

toon. Asukkaiden kanssa teh-

dään jatkuvaa yhteistyötä mui-

den toimijoiden kanssa: päihde-

palvelujen kanssa tuetaan asu-

kasta tarvittaessa palvelujen 

piiriin, yhteydet TE-toimistoon ja 

Kelaan ovat viikoittaisia.  

Kuva 9. Muutokset asukaskunnassa 2021. 
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Kuva 10. Helsingin Vieraskodin asukaskokouksessa valittiin tiistaina 26.1.2021 ensimmäinen asukasedustaja, Olli. 

Vuonna 2021 Helsingin Vieraskodista itsenäiseen asumi-

seen muutti neljä asukasta. Asumisen tuen kautta vähem-

män tuettuun asumiseen muutti kolme henkilöä, joista 

yhdelle järjestettiin kolmen kuukauden nivelvaiheen tuki eli 

kevyempää asumisen tukea asukkaan kotiin toimitettuna. 

Vuokrasopimus purettiin kuudelta asukkaalta. Asukkaita 

menehtyi neljä. Vieraskodille muutti 10 uutta asukasta 

vuonna 2021. 

 

5.3. Terveydenhuolto 

Vieraskodin asukkaat kuuluvat Helsingin perusterveyden-

huollon piiriin ja suurin osa asukkaista käyttikin läheisen 

Viiskulman tai muun valitsemansa terveysaseman palvelui-

ta tarvittaessa. Vuoden 2021 aikana kuusi asukasta sai 

säännöllistä kotihoidon palvelua Punavuoren kotihoitotii-

miltä. Tiimin sairaanhoitajan kanssa pidettiin vuoden aika-

na kaksi laajempaa yhteispalaveria, joissa käytiin läpi yh-

teisten asiakkaiden tilanne ja tehtiin jatkosuunnitelma.  

 

Talon asukkaista 20 kävi säännöllisesti, yleensä päivittäisillä 

opioidikorvaushoitokäynneillä kaupungin K-klinikoilla. Psy-

kiatrisia palveluja käytti 11 asukasta Kalasataman, Auroran 

tai Vuosaaren psykiatrian palveluissa – osaan kuului myös 

kotiin tehtyjä injektio- tai arviointikäyntejä. Päihdepalvelui-

hin asukkaita ohjattiin ja toisinaan myös saatettiin kaupun-

gin eri päihdeklinikoille. Asukkailla oli myös joitakin sairaa-

lahoitojaksoja vuoden aikana.  

 

Suunterveydenhuoltokäynneille asukkaat hakeutuivat ham-

mashoidon keskitetyn ajanvarauksen kautta itsenäisesti tai 

tuetusti eri puolille kaupunkia. Joillekin saattotuki mahdollisti 

käynnin, joka muuten olisi jäänyt tekemättä. Useampi asukas 

tarvitsi tukea hammasproteesiasioissa alkaen ajanvaraukses-

ta käynneille saattoon. Suunterveydenhoidossa on monilla 

ollut puutteita jo vuosia asunnottomuuden tai päihteiden 

käytön aiheuttamina. Suunterveyden paranemisella on ter-

veydellisiä merkityksiä ja joillakin proteesin myötä ruokavalio 

monipuolistui ja parantuneen hammasrivistön myötä itsetun-

tokin koheni.   

 

Vieraskodissa asukkaiden terveyttä tuki vuodenaikana sai-

raanhoitaja arkipäivisin ja vuorossa olevat asumisohjaajat 

ympäri vuorokauden. Lisäksi vuoden alusta Vieraskodin vah-

vuuteen saatiin ensimmäistä kertaa toimintaterapeutti, joka 

toi taloon merkittävän ammatillisen lisän asukkaiden koko-

naisvaltaisen terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi.  

 

Vieraskodin oman sairaanhoitajan palveluja vuoden aikana 

käytti noin 80 prosenttia asukkaista vähintään kerran. Keski-

määrin sairaanhoitajakäyntejä oli 35 kuukaudessa, 1–5 päi-

vässä. Käynnin syyt vaihtelivat paljon, mutta keskeisimpinä 

erilaiset oman voinnin arviotilanteet, hoitoonohjaus ja neu-

vonta, keskustelutuki, terveyskartoitukset, ajanvaraus- ja 

saattoapu tai kontaktit asukkaan terveysverkoston kanssa. 

Lääkitysasioita selviteltiin myös jonkun verran ja tuen tar-

vetta joillakin asukkailla oli resepti- ja apteekkiasioissa. Pieni-

muotoisia ensiaputilanteita tai hätätilanteita riskeihin näh-

den esiintyi harvoin. Tilanteesta huolimatta erityinen paino 

asukaskontakteissa oli sillä, että asukas saisi kokea itsensä 

arvokkaaksi. 
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Asukkaita Vieraskodissa kohdataan paljon myös arjen monis-

sa toiminnoissa ja käytävällä päivittäin, jolloin keskustelua 

syntyy ja asioita hoidetaan, mutta tilanteet eivät tilastoidu. 

Asukkaat eivät aina tule sovituille ajoille ja joitakin on vaikea 

tavoittaa tai he eivät koe tarvetta terveysasioista keskustele-

miseen. Ajoittain oli myös haastavia tilanteita, jolloin asukas 

ei esimerkiksi halunnut apua, mutta voinnin arviota jou-

duttiin pyytämään talon ulkopuolelta. Näissä tilanteissa asu-

kas ei aina suostunut lähtemään hoitoon ensihoidon yksikön-

kään tuella. Loppuvuodesta 2021 asumisohjaajien osuutta 

terveydenhoitoasioissa lisättiin, mikä tarjoaa asukkaille 

enemmän ja nopeammin tukea esim. ajanvaraus-, saatto- ja 

terveyskontaktiasioissa.  

 

Tavoitteena vuodelle 2022 on tavoittaa jokainen asukas vä-

hintään kerran ja tarjota mahdollisuutta pysähtyä edes het-

keksi miettimään omaa terveyttä ja sitä, olisiko siinä jotakin 

edistettävää. Asukkaista suurella osalla on huomattavia ter-

veysriskejä, jotka liittyvät etenkin päihteiden käyttöön. Huu-

meiden, alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttö lisää riskejä 

mm. maksasairauksiin, haimatulehduksiin, likaisten välinei-

den aiheuttamiin vakaviin bakteeritulehduksiin ja verenmyr-

kytyksiin, onnettomuuksiin ja yliannostuksiin, hengitysla-

maan ja sydämen ja verisuonten rappeutumiseen, psykoosi-

taipumukseen ja mielialahäiriöihin.  

 

Runsas tupakointi lisää mm. sydän- ja verenpainetautien ja 

keuhkosairauksien riskiä. Epäterveellinen ruokavalio altistaa 

lihomiselle lisäten diabetesriskiä tai laihemmillakin heikentää 

yleiskuntoa ja lihasmassaa. Vähäinen liikunta on monella 

varsinkin vanhemmalla asukkaalla riskitekijä sydän- ja veri-

suonitaudeille, diabetekselle, lihaskunnon ja toimintakyvyn 

alenemiselle sekä murtumille. Vuoden 2022 aikana, koronati-

lanteen parantuessa, asukkaiden terveydenedistämiseenkin 

on Helsingin Vieraskodilla paremmat mahdollisuudet mm. 

 

• Tarjoamalla terveellisiä vaihtoehtoja talon yhteisissä  

ateria- ja aamupalahetkissä ja terveysneuvonnalla 

• Tukemalla asukkaita tupakoinnin vähentämiseen ja  

lopettamiseen 

• Tarjoamalla asukkaille mahdollisuuksia liikuntaan 

• Tarjoamalla päihdekäytön vähentämiseen tukea 

mielekkäällä toiminnalla 

• Ryhmämuotoisella toiminnalla ja tapahtumilla,  

joissa terveysasiat tulevat mukavassa muodossa 

 

5.3.1. Koronapandemia 

Koronaviruspandemian vuoksi useat asukkaista viettivät vuo-

den 2021 aikana enemmän aikaa kotona, ja myös sairaanhoi-

tajakäynnit vähenivät. Terveysaseman palveluja vähennettiin 

myös koronan vuoksi ja vastaanotoille oli toisinaan vaikea 

päästä. Aikoja ei ollut tarjolla. Akuuttitilanteissa hoitoon pää-

sy kuitenkin yleensä onnistui päivystysajalle. Vieraskodissa 

vältyttiin onneksi koronan osalta joukkosairastumisilta eikä 

yksikään asukkaista sairastunut vakavasti.  

  

Yksittäisiä koronatartuntoja asukkailla alkoi esiintyä vasta 

loppuvuodesta. Hygieniatasoa pidettiin yllä turvavälein, kä-

sidesein, maskeja käyttämällä ja puhdistamalla pintoja aktiivi-

sesti sekä vähentämällä ryhmätilanteita. Asukkaille tiedo-

tettiin koronan oireista, käytännöistä ja ohjattiin tarvittaessa 

testeihin. Karanteenissa olevia tuettiin toimittamalla ruokaa 

ja juomaa. Asukkaat käyttivät kiitettävästi aulan ohjaamosta 

jaettavia maskeja, joita Helsingin kaupungilta saimme tilata 

vähävaraisille asukkaille. Vuoden aikana niitä käytettiin useita 

tuhansia kappaleita.  

 

Helsingin kaupungin epidemiayksikkö kävi rokottamassa 

asukkaita kolme kertaa vuoden aikana. Suurin osa asukkaista 

ottikin kaikki kolme rokotetta. Samalla myös paikalla olleet 

työntekijät saivat rokotteen. Osa asukkaista hoiti rokotusasi-

an itsenäisesti muualla. Osalle varattiin rokotusaika ja saa-

tettiin kaupungin rokotuspisteille. Kaiken kaikkiaan asukkaat 

selvisivät vuoden 2021 aikana hienosti koronan rasituksista, 

vaikka talon monia toimintoja jouduttiinkin sulkemaan. Koro-

na-aallon laantuessa kontakteja voi tulevana vuonna taas 

lisätä. 

Kuva 11. Helsingin kaupungin epidemiayksikkö kävi rokottamassa asukkaita 
kolme kertaa vuoden aikana. 
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5.4. Työtoiminta 

Helsingin Vieraskoti järjestää matalan kynnyksen työtoimin-

taa. Työtoimintaan ovat tervetulleita kaikki talon asukkaat. 

Töitä voi tehdä satunnaisesti tai säännöllisesti useamman 

kerran viikossa. Työmuotoja ovat keittiö-, siivous-, huolto-, 

puutarha- ja yhteisötyöskentely. Työtoimintoja tehdään ryh-

mässä ja yksilötöinä. Vuonna 2021 työtoimintaan osallistui 

yhteensä 19 asukasta, joka on 23,5 % koko asukaskunnasta. 

Työtoiminnasta on maksettu palkkaa yhteensä 2 779 €. Kes-

kimäärin työtoimintalainen tienasi 146,3 € vuonna 2021.  

 

Työtoiminta pääsi jälleen käynnistymään koronarajoitusten 

lievitettyä vuoden alusta. Ensimmäinen työtoimintakokous 

pidettiin 29.1.2021 ja siihen osallistui 11 töistä kiinnostunutta 

asukasta. Alkuvuodesta työtoimintalaiset tekivät yksilötöinä 

esimerkiksi lahjoitusruokien pussituksia ja osallistuivat aktii-

visesti koronan vastaiseen taisteluun desinfioimalla yksikön 

kosketuspintoja. Yhteisöruokaa valmistettiin asukkaille ”take 

away” -tyylisesti ja jaettiin halukkaille.  

 

Elokuussa päästiin valmistamaan pitkään odotettuja aamupa-

loja. Ruokaa nautittiin yhdessä päiväkeskuksen tiloissa ja 

asukkaat pääsivät jälleen kohtamaan toisiaan yhteisten pöy-

tien ääressä. Ryhmämuotoinen työtoiminta alkoi huhtikuus-

sa, kun puutarha- ja huoltoryhmä aloittivat työskentelyn ul-

koilmassa. Loppuvuodesta käynnistyi siivousryhmä, joka huo-

lehti päiväkeskuksen siisteydestä.   

Vuonna 2022 Green Care -toiminta laajenee ulkotiloista myös 

sisälle. Vieraskodin päiväkeskuksen valoisat tilat antavat 

mahdollisuuden huonekasvien kasvatukselle. Tavoitteena on 

saada päiväkeskuksesta vehreä keidas, jossa on mukava syö-

dä aamupalaa ja viettää aikaa. Työtoimintalaiset pääsevät 

hoitamaan päiväkeskuksen ja aulojen kasveja ympäri vuoden. 

Työtoiminnassa myös jälleen aktivoidutaan ympäristötyön 

osalta. Tavoitteena on osallistua Punavuoren naapurustotyö-

hön roskien keräämisellä ja pop-up tapahtumilla.  

 

5.5. Päiväkeskus 

Koronapandemia vaikutti päiväkeskuksen toimintaan voimak-

kaasti. Päiväkeskus kokoontumispaikkana oli ensimmäisten 

toimintojen joukossa, jotka jouduttiin sulkemaan asukkaiden 

turvallisuuden takaamiseksi. Keskus oli kokonaisuudessaan 

suljettu maaliskuusta lähtien koronan vuoksi, kunnes het-

kittäinen avaaminen tapahtui jälleen 9.8.2021. Syksyllä talos-

sa vaikuttanut haittaeläinepidemia aiheutti sen, että tilaa 

jouduttiin pitämään jälleen kiinni 27.9.–22.11.2021 Turvalli-

suuteen kiinnitettiin erityistä huomiota pandemian aikana, 

muun muassa turvavälejä noudattamalla ja kävijämäärää 

rajoittamalla, jolloin tiloissa pystyi olemaan kymmenen hen-

kilöä kerrallaan. Myös maskeja käytettiin mahdollisuuksien 

mukaan sekä käsihygieniaa noudatettiin.  

 

Tärkeitä elementtejä Vieraskodin päiväkeskustoiminnassa 

ovat asukkaiden osallistaminen ja yhteisöllisyys. Erilaiset toi-

minnat myös tukevat vuorokausirytmiä ja kuntoutumista 

sekä saavat mahdollisesti aikaan onnistumisen kokemuksia. 

Asukkailla on myös mahdollisuus tavata toisiaan päiväkeskuk-

sessa, mikä luo pohjaa sosiaalisten kontaktien luomiselle ja 

ylläpidolle.  

 

Päiväkeskuksen auki ollessa tarjolla oli aamupalaa arkipäivi-

sin torstaita lukuun ottamatta, jolloin järjestettiin yhteisöruo-

kailu lounasaikaan. Ruoat valmistettiin yhdessä asukkaiden 

kanssa osana työtoimintaa. Työtehtäviin kuului ruoan valmis-

tuksen lisäksi kahvin keitto, tiskaaminen ja päiväkeskuksen 

yleinen siisteyden ylläpito. Aamupalat tarjoiltiin kello 10–

11.30 ja yhteisöruokailu kello 12–13. Ruokailuissa hyödyn-

nettiin runsaasti Stadin Safkalta saatua hävikkiruokaa, josta 

valmistettiin monipuolisesti muun muassa ruokaisia keittoja, 

kanaa ja riisiä sekä muita maistuvia ruokia. Kesällä ulkona 

pidettiin pienimuotoisia grillijuhlia kaksi kertaa koronarajoi-

tukset huomioon ottaen.  

 

Kuva 12. Keittiöryhmän toimija valmistamassa karjalanpaistia yhteisö-
ruokailuun. 
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Henkilökunnan vaihtumisen ja päiväkeskuksen rajoitetun 

aukiolon vuoksi tarkkoja tietoa kävijämääristä ei ole saatavilla 

vuodelta 2021, mutta saatavan informaation mukaan 22.11. 

– 27.12.2021 välisenä aikana ruokailuissa kävijöitä oli 12–30 

henkilöä niinä päivinä, kun sitä järjestettiin. Keskimääräinen 

päiväkohtainen kävijämäärä näin ollen oli 20 ruokailijaa, joka 

vastaa aiemman toimintahistorian lukuja.  

 

5.5.1. Ryhmätoiminta   

Korona ja sen tuomat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat 

ryhmätoimintoihin. Ryhmiä päästiin käynnistämään vasta 

loppuvuoden puolella. Sairaanhoitajan ohjaama keskustelu-

ryhmä kokoontui kaksi kertaa ja toimintaterapeutin ohjaama 

kädentaitojenryhmä kokoontui kuusi kertaa. Osallistujamäärä 

per kerta vaihteli 2–4 henkilön välillä. Osa asukkaista sitoutui 

ryhmiin käyden jokaisella kerralla ja osa kertaluontoisesti. 

 

Vuonna 2022 ryhmätoiminnat laajenevat ja asukkaille tarjo-

taan mahdollisuuksia osallistua heille mielekkäisiin toimintoi-

hin. Vuoden alkupuolella päiväkeskuksen toiminta onkin jo 

käynnistynyt jälleen koronarajoitusten hellitettyä ruokailujen 

ja ryhmätoimintojen merkeissä. Ryhmien ideointiin ja toteu-

tukseen pääsevät asukkaat itse vaikuttamaan. Peliryhmä, 

sairaanhoitajan keskustelu- ja rentoutusryhmä, sekä korva-

akupunktio ovat mm. tulevia toteutettavia ryhmiä. Ryhmätoi-

mintojen myötä myös aukioloaikoja pyritään laajentamaan 

tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös järjestää talon ulko-

puolelle sijoittuvia retkiä läheisille ulkoilualueille, museoihin 

ja lähisaariin. 

Helsingin Vieraskoti on sijainnut nykyisellä paikallaan Puna-

vuoren sydämessä jo lähes 130 vuotta. 1893 valmistunut 

rakennus koki historiansa suurimman muutokset niin toimin-

nallisesti kuin rakenteellisestikin vuonna 2006, jolloin raken-

nuksen sisäosat muutettiin vastaamaan ”asunto ensin” -

periaatetta omine huoneistoineen.  

 

Vaikka Vieraskodin toiminnan luonteeseen kuuluukin kiinteis-

tön tavallista suurempi kuluminen, 15 vuotta perusparannuk-

sen jälkeen useat keskeiset rakennustekniset ratkaisut ovat 

ehkä vähän yllättäenkin käyttökaarensa päässä. Vuonna 2021 

syksyllä uusittiin kiinteistön lukitusjärjestelmä kokonaisuu-

dessaan ja siirryttiin sähköisiin lukkoihin iLog ja VingCard 

tuotteilla. Perusparannuksen jälkeen käytössä ollut LVIS-

järjestelmä eli rakennusautomaatio oli uusittava kokonaan ja 

samalla siirryttiin nykyaikaiseen 24/7 hälytysvalvontaan, jos-

sa huoltovastuu on jaettu kiinteistön oman ja ulkoistetun 

palveluntarjoajan kesken. Näillä ratkaisuilla kiinteistön kriitti-

set ulottuvuudet ovat turvatut vuosiksi eteenpäin.  

 

Erilaiset haittaeläimet ovat asumispalveluyksiköissä valitetta-

van yleisiä, kutsumattomia vieraita. Poikkeuksellisen kuuma 

kesä, LVIS-järjestelmän häiriöt ja prosessien osittainen hiou-

tumattomuus olivat keskeiset tekijät ennennäkemättömän 

laajan ludeinvaasion takana. Syksy 2021 meni suurelta osin 

keskityttäessä haittaeläinten perinpohjaiseen torjuntaan ja 

hävittämiseen. Samalla suuri osa asuntojen kalustoa jou-

duttiin uusimaan, joten kiinteistössä suoritettiin tälläkin sa-

ralla massiivista ehostustyötä. 

 

Kiinteistön ja asuntojen huoltotoimenpiteitä, kaluston han-

kintaa, logistiikkaa ja asukkaiden osallisuutta tässä kokonai-

suudessa on monin prosessein pyritty edistämään ja kehi-

tettävät suuntaviivat jatkuvat edelleen vuoden 2022 aikana. 

Tumman pilven jossain määrin pysyväksi kustannusrakentee-

seen tuo merkittävä kaukolämpöenergian arvioitu hinnan 

nousu, joka saattaa olla jopa yli 30 %. 

6. Rakennus 

Kuva 13. Aamupalaa tarjolla päiväkeskuksessa. 
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Viime vuodet ovat olleet yhdistykselle taloudellisesti erittäin 

raskaita, vaikkakin tilinpäätös 2020 osoitti plusmerkkistä tu-

losta. Vuosi 2021 oli taloudellisesti loistava ja todennäköisesti 

myös vuosi 2022 asettuu tuloksekkaiden vuosien kirjoon. 

Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa + 276 188 euron ylijäämää 

(2020, + 77 481 €). Tase vahvistui ollen 2 496 818 € (2020, 

2 302 525), josta pitkäaikaista vierasta pääomaa oli 2 120 337 

€ (2020, 2 253 784 €). 

Lähitulevaisuuden taloudellisina haasteina voidaan nähdä 

olevan ilmeisen hinnakas vesikattoremontti ja mahdolliset 

toimenpiteet autohallin rakenteiden kunnostamisen suhteen. 

Energian kallistuminen oli nähtävissä jo ennen Ukrainan so-

taa, joka entisestään tulee lisäämään energiakustannuksia.  

7. Talous 

Kuva 14. Taloudellisen tuloksen kehitys vuosina 2010–2021.  
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Pääkaupunkiseudulla asunnottomuudesta puhutaan medias-

sa kaiken kaikkiaan varsin säännöllisesti. Asunnottomuuden 

kuvaaminen siihen joutuneiden ihmisten kasvojen ja elämän-

tarinoiden kautta antaa ymmärrystä muulle yhteiskunnalle 

siitä, millaisen sosiaalisen ongelman kanssa Suomessa kamp-

paillaan. Kuten Vieraskodinkin toiminnassa tulee selkeästi 

esille, niin kysymys on ihmisestä vaikean elämäntilanteen ja 

ongelmien taustalla.  

 

Vieraskodin viestintä nojasi vuoden 2021 aikana lähinnä verk-

kosivujen ja sosiaalisen median varaan. Ylipäätään perintei-

nen, painettu viestintämateriaali vastaa varsin vähäisesti Vie-

raskodin tarpeisiin – tästä poikkeuksena toki mahdollinen 

palstatila printtimediassa etenkin artikkelien kautta. Vuonna 

2022 koronapandemian hellittäessä askelia ulkoisen viestin-

nän tehostamiseen eri foorumeilla tullaan jossain määrin 

ottamaan. Toki tulee muistaa, että Vieraskodin viestinnän 

kohteena ovat lähinnä päättäjät ja muu yhteiskunta, jolle 

asunnottomuuden kasvoja tulee edelleen valottaa.  

 

Vieraskodin asukkaidemme näkyminen lähialueilla on 

ajoittain voimakasta ja varmasti joskus nostattaa tunteita 

naapurustossa. Pyrimme avaamaan toimintaamme ja pitä-

mään yllä matalan tason viestintää naapuruston kanssa, 

etenkin mahdollisissa häiriötilanteissa, joissa asukkaitamme 

on osallisina. Tätä oli tarkoitus tehdä jo vuonna 2021, mutta 

suunnitellut POP-UP -tapahtumat läheisellä puistoalueella 

jouduttiin joko koronan tai sään takia perumaan.  

8. Viestintä 

Helsingin Vieraskoti on yksi palveluntuottaja muiden joukos-

sa tarjoamassa Helsingin kaupungille asunnottomien palvelu-

asumista. Vuosi 2021 oli erittäin hiljainen kaikenlaisen kon-

taktoinnin saralla, mutta paluu pandemian jälkeiseen jok-

seenkin normaaliin arkeen mahdollistaa myös kanssakäymis-

tä muiden tahojen kanssa. Toiveissa on rakentaa uusia väyliä 

asukkaiden elämään talon ulkopuolella ja vahvistaa jo ole-

massa olevia kontakteja.  

 

Samoilla markkinoilla kilpaileminen väistämättä vaikeuttaa 

luottamuksellisen yhteistyön rakentamista samoja palvelua 

tuottavien organisaatioiden kesken. Tämän takia olisi hyvä 

luoda vertaissuhde jonkun toisen ja toisessa kaupungissa 

sijaitsevan Asunto ensin -organisaation kanssa. Parhaimmil-

laan parhaiden käytäntöjen jakaminen edistää kummankin 

organisaation toimintaa ja vahvistaa ammattilaisten osaamis-

ta. Vuonna 2022 näitä uusia kontakteja pyritään määrätietoi-

sesti rakentamaan.  

 

Vieraskodin päiväkeskus toimii iltaisin tilana, jossa kokoontuu 

muutaman kerran viikossa kaksi AA-ryhmää. Tämän lisäksi 

hengellinen ryhmä on kokoontunut ruokasalissa kerran vii-

kossa. Salia on vuokrattu myös ulkopuolisille tahoille, lähinnä 

Punavuoren naapuruston taloyhtiöt ovat perinteisesti käyttä-

neet tilaa kokouksissaan. Yhteydet Sininauhaliittoon ovat 

luontevat ja saumaton yhteistyö Stadin Safkan ja läheisen 

Kanniston Leipomon kanssa on viikoittaista lahjoitusruuan 

saralla.  

 

Joulun alla Vieraskoti aktivoitui etsimään tahoja, jotka voisi-

vat lahjoittaa yksikön asukkaille joulumieltä sekalaisten tuo-

telahjoitusten kautta. Jouluna 2021 useat nimettömänä py-

syttelevät tahot ja yksityishenkilöt tekivät lahjoituksia, jonka 

lisäksi Karl Fazer Oy lahjoitti asukkaille Domino-keksejä ja 

Pätkis-patukoita. Kakkutukku Helsinki Oy lahjoitti suuren erän 

Äidin suklaapalloset -leivonnaisia. Shampoota ja hoitoainetta 

lahjoitti Wella Oy ja Sukkamestarit Oy lahjoitti sukkia asuk-

kaille jaettaviin joulupaketteihin. Läheinen Ravintola Skiffer 

Viiskulma muisti asukkaita koronan rajoittaessa fyysistä kans-

sakäymistä ruokakassilla.  

9. Verkostoituminen 

Kuva 15. Facebook –uutisoinnissa kerrottiin, että asukkaille jaettiin joulupa-
ketit lahjoitustuotteista.  
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Koko Vieraskotia koskeneiden muutosten ja koronaepidemi-

an vaikutusten takia toiminnan kehittäminen liittyi vuonna 

2021 ennen kaikkea olemassa olevien toimintaprosessien 

kuvaamiseen ja läpikäymiseen. Henkilövaihdoksien yhteydes-

sä oli luontevaa tarkastella myös tehtävien toimenkuvia ja 

niiden tarkoituksenmukaisuutta. Omaohjaajuuden määrittely 

ja käyttöönotto koski ennen kaikkea asumisohjaajien tiimiä, 

mutta moniammatillisessa työyhteisössä eri työprosessit ovat 

kietoutuneet limittäin, jolloin jokaisen työpanos tavalla tai 

toisella vaikuttaa myös muiden tekemiseen. Näin myös tä-

män muutoksen taustalla tapahtuu ja kaiken tarkoituksena 

onkin pyrkiä tuottamaan asukasta mahdollisimman hyvin 

juuri niillä sektoreilla, joilla eniten tukea tarvitaan.  

 

Kesän 2021 kuluessa lanseerattu TEAMS -alustan laajempi 

käyttöönotto arkityön tukena varmistaa koko työyhteisölle 

sähköisten työkalujen yhteiskäytön etuja. Asukastyö tietotur-

vakysymyksineen on erotettu asiakastietojärjestelmään, jon-

ka kautta työyhteisössä verkostomainen tapa tehdä työtä 

onkin ollut jo osa arkea. TEAMS toimiikin ennen kaikkea alus-

tana prosesseille, foorumeille ja raportoinnille, jota on monis-

sa toimissa jäntevöitetty.  

 

Sininauhaliitto myönsi Vieraskodille jäsenyhteisöavustusta 

2520 euroa. Tällä avustussummalla oli tarkoitus järjestää 

syksyn 2021 aikana koko henkilökunnalle ryhmän ohjaustai-

toihin liittyvää koulutusta. Koronapandemian takia avustuk-

sen käyttö siirtyi vuodelle 2022, jonka aikana avustus tulee 

käyttää. 

 

Tuleville toimintavuosille kehittämisen ituja on jo hahmoteltu 

vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa, jossa tulevia tavoittei-

ta sidottiin entistä enemmän mitattaviksi kokonaisuuksiksi. 

Vapaaehtoistoiminnan nivoutuminen osaksi Vieraskodin toi-

mintaa tulee selvittää ja yhteydet alan oppilaitoksiin antaa 

omalta osaltaan mahdollisuuden houkutella uusia ammatti-

laisia organisaatioon – voisiko opiskelijoiden työpanosta voi 

hyödyntää myös harjoittelujaksojen ulkopuolella? Voidaanko 

omaisten kanssa tehtävää työtä edelleen kehittää ja mitä 

hyötyjä siitä voi asukkaille koitua? 

10.  Kehittäminen 11.  Hallinto 

Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf on perustamises-

taan lähtien nojannut kantavaan ajatukseen, jossa toimitaan 

ennen kaikkea Jumalan ja lähimmäisenrakkauden palveluk-

sessa. Yhdistyksen toiminta näissä puitteissa tapahtuu käy-

tännössä Albertinkatu 4:ssä sijaitsevan, yhdistyksen omista-

man kiinteistön seinien sisällä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 

vuoden 2021 lopussa 87 (87, 2020) henkilöä. Uusia jäseniä 

vuonna 2021 yhdistys sai yhden, Markus Linden. Yksi jäsen 

sai kutsun taivaan kotiin. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hy-

väksyä henkilö, jonka tulee olla hallituksen ehdottama.  

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23 osallistujan voimin Vie-

raskodilla 28.4.2021 ja syyskokous, jossa oli 27 osallistujaa 

niin ikään Vieraskodilla 23.11.2021. Syyskokouksessa terveh-

dyksensä toi Helsingin kaupunginvaltuuston ja  kaupunginhal-

lituksen jäsen Marcus Rantala.  

 

11.1. Hallitus 

Yhdistyksen hallinnon korkein päättävä elin on jäsenistön 

valitsema hallitus, joka koostuu kuudesta (6) varsinaisesta 

jäsenestä ja kolmesta (3) varajäsenestä. Hallitus kokousti 

vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Hallitus järjestäytyy 

omatoimisesti ja hallituksen kokoonpano vuoden 2021 lopus-

sa on esitelty alla olevassa kuviossa. 

Puheenjohtaja Markus Österlund 2022–2024 

Varapuheenjohtaja Tore Ahlgren  2021–2023 

Sihteeri   Bo Ekman  2020–2022 

 

Varsinainen jäsen Marita Elfving 2020–2022 

Varsinainen jäsen  Samuel Enberg 2022–2024 

Varsinainen jäsen Tom Mickelsson 2021–2023 

 

Varajäsen  Tor-Göte Gull  2022–2024 

Varajäsen  Anna Salmensaari 2021–2023 

Varajäsen  Stefan Salonen 2020–2022  

Helsingfors Gästhem och  
Natthärbärgen rf hallitus 
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Toiminnanjohtaja  Pertti Saarela 

Talous– ja hallintopäällikkö Ulla Koskunen 

Palvelupäällikkö   Sanna Huttunen 

Kiinteistöpäällikkö  Jarmo Piirainen 

Johtoryhmä 31.12.2021 
11.2. Johtoryhmä  

Johtoryhmä koko toimintavuoden aikana suuria muutoksia. 

Tämä johtui ennen kaikkea henkilöstömuutoksista, vaikkakin 

uuden toiminnanjohtajan myötä johtoryhmän työskentelyä 

haluttiin tehostaa ja tiivistää, joka tarkoitti mm. johtoryhmän 

jäsenmäärän vähentämistä. Johtoryhmä on kokoontunut 

uudella kokoonpanolla syksystä lähtien viikoittain. Kerran 

kuukaudessa on kokoonnuttu strategisten kysymysten äärelle 

syvällisemmin. Johtoryhmä ja hallitus piti yhteisen kokouksen 

Vieraskodilla toimintasuunnitelman tiimoilta 2.11.2021. 

 

11.3. Taloushallinto 

Yhdistyksen taloushallinnosta vastaa talous- ja hallintopääl-

likkö Ulla Koskunen. Kirjanpito on ulkoistettu kirkkonumme-

laiselle SemiTilit Oy:lle. Tilintarkastajana toimii HT Antti 

Miettinen ja varatilintarkastajana Osmo Kalmari. 

Kuva 16. Uutta ja vanhaa hallintoa, vasemmalta lukien: toiminnanjohtajat Pertti Saarela ja Jouko Komulainen, puheenjohtajat Tore Ahlgren ja  
Markus Österlund. 
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Toiminnanjohtaja    Pertti Saarela    040 5572417 

Talous– ja hallintopäällikkö   Ulla Koskunen   050 3308845 

Palvelupäällikkö     Sanna Huttunen   040 5261818 

Kiinteistöpäällikkö    Jarmo Piirainen   050 4418913 

 

Sairaanhoitaja    Marketta Kinnunen-Mathew 0400 256706 

Sosiaaliohjaaja    Saana Liuhto    0400 278300 

Sosiaaliohjaaja    Sanna Hakaheimo   050 5506030 

Työvalmentaja / toimintaterapeutti Aino-Inkeri Laakso   050 5514475 

Verkostokoordinaattori   Anu Mayer    040 3566818 

 

Asumisohjaaja    Jamal Ahmadzada   050 3490163     (asumisohjaajien puhelin 24/7) 

Asumisohjaaja    Lauri Herranen        — II — 

Asumisohjaaja    Joel Kostiainen        — II — 

Asumisohjaaja    Hannu Kyngäs        — II — 

Asumisohjaaja    Veera Lahtinen        — II — 

Asumisohjaaja    Minna Mirha         — II — 

Asumisohjaaja    Pätkä Rantala        — II — 

 

Huoltomies     Arto Lumiaho   040 1962737 

Päiväkeskusohjaaja    Teemu Pekki    0440 848491 

 

Hallituksen puheenjohtaja   Markus Österlund   040 8367686         markus.osterlund@andreaskyrkan.fi 
  

10.  Yhteystiedot 

etunimi.sukunimi@helsinginvieraskoti.fi 



18 


