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1 JOHDANTO

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on tukea
lasta odottavia ja pienten lasten perheitä vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa siten, että lapsi saa
kasvaa riittävän turvallisesti ja että hän saa ikä- ja kehitystasoaan vastaavan hoivan. Ensikodin tehtäviin kuuluu myös vanhemmuuden arviointi.

Helsingin ensikoti ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö. Ensikotitoiminta alkoi Suomessa Helsingin ensikoti ry:n perustamisesta 11.12.1936. Helsingin ensikoti valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa 1942. Vuosi 2014 oli siis Helsingin ensikoti ry:n 78. toimintavuosi.
Helsingin ensikotiyhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat:
Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.
Jokainen meistä on arvokas. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ohjaavat toimintaamme. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja toimimme asiakaslähtöisesti.
Muutos on mahdollista. Jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja toivon säilymiseen.
Korkea ammattitaito. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen palvelevat asiakasta.
Turvallisuus. Asiakasperheitten hoitoympäristö ja henkilökunnan työympäristö on turvallinen ja
viihtyisä. Toiminta on taloudellisesti vakaata.
Teimme edelleen yhteistyötä kuntien kanssa taataksemme riittävät palvelut tukea tarvitseville vauvaperheille. Yksi ensikotien tärkeimmistä tehtävistä on ehkäistä uhanalaisessa perhetilanteessa elävien lasten mielenterveysongelmia sekä syrjäytymiskehityksen jatkumista sukupolvesta toiseen. Tehtävämme on tuoda esiin vauvan hätää, ja yhteiskunnallisten ratkaisujen merkitystä vauvan kannalta.
Vuonna 2014 painopiste Helsingin ensikoti ry:n toiminnassa oli uuden toiminnan ja johtamisen rakenteen käytännön toteutus ja edelleen kehittäminen. Yhdistyksen uutta strategiaa laadittiin ja liitettiin se entistä tiiviimmin toimintasuunnitelman valmisteluun. Uutta strategiaa oli valmistelemassa
johtoryhmän lisäksi johtokunnan jäsen Marjukka Laine. Jatkoimme myös kansalaistoiminnan vahvistamista yhdistyksessä. Jokaisessa yksikössä on työntekijöistä nimetty kansalaistoiminnan vastuuhenkilö.
Vuotta leimasi nopea asiakkaiden määrän vähentyminen Helsingin ensikodissa, joka johti YT-neuvotteluihin ja henkilökunnan lomauttamiseen. Tehostimme markkinointia ja palveluistamme tiedottamista. Ensikodin tilanne oli vahvasti esillä eri medioissa.
Johtokunta myönsi yhdistyksen tunnustuspalkinnon neljännen kerran. Palkinnon sai Helsingin kaupungin vauvaperhevastaanoton työryhmä, joka on ollut vahvasti vauvan asialla ja on vaikuttanut tehokkaasti lapsen ja vauvaperheen tilanteeseen kehityksellisesti merkityksellisinä vauvan ensikuukausina ja -vuosina. Tällä on suuri merkitys vanhemmuuden ja elämänhallinnan vahvistumiselle sekä
lapsen turvalliselle kehitykselle.
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2 ENSIKOTITOIMINTA

Ensikotitoiminta on sisällöltään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä sekä vanhemmuuden arviointia.
Toiminnan kohderyhmänä ovat vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa runsaasti tukea tarvitsevat
vauvaperheet, esimerkiksi teinivanhemmat, maahanmuuttajaperheet sekä perheet, joissa vanhemmilla on päihde-, mielenterveys- tai elämänhallintaongelmia.
Asiakkaana olleista vanhemmista monet olivat kokeneet lapsena turvattomuutta, kaltoin kohtelua ja
väkivaltaa omien vanhempiensa päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi. Nämä lapsuus- ja nuoruusiän traumakokemukset näkyivät asiakkaissa erilaisina mielenterveysongelmina. Monilla asiakkailla on pitkä lastensuojeluhistoria sekä päihteiden käyttökokeiluja.

Ensikotitoiminnan tavoitteena on
• riittävä huolenpito lapsista
• vanhemmuuden vahvistuminen ja
• arjen hallinta

Jos vanhempien voimavarat eivät riitä lapsesta huolehtimiseen, lasta ja vanhempia tuetaan lapsen
siirtyessä sijaishuoltoon.
Helsingin ensikoti ry:n toimintaan kuului v. 2014 kolme ympärivuorokautista kuntoutusta antavaa
ensikotia sekä kolme erilaista avopalveluyksikköä. Palveluista voidaan suunnitella jokaiselle asiakasperheelle heidän tarpeitaan vastaava hoitokokonaisuus. Perheet saattavat olla ensikotipalvelujen piirissä yhteensä kahdesta kolmeen vuotta.
Ensikodin perhekuntoutus perustuu aina yksilölliseen hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat perhe, ensikodin työntekijä ja kunnan lastensuojelutyöntekijä. Tarvittaessa mukana on myös muiden yhteistyötahojen (mielenterveystoimisto, päihdehuolto, perheneuvola, neuvola tms.) edustajia.
Perhekuntoutuksessa yhdistyvät terapeuttinen työskentely ja käytännön toiminta. Asiakkaat käyvät
omaa muutosprosessiaan läpi sekä yksilöllisesti oman työntekijän kanssa että ryhmässä toisten asiakkaiden ja työryhmän jäsenten kanssa. Kuntoutukseen sisältyy myös tukiverkostojen kartoittaminen
ja etsiminen sekä jatkuva arviointi. Kuntoutusta suunnitellaan ja arvioidaan lastensuojeluneuvotteluissa 1 - 2 kk:n välein. Mukana näissä ovat perhe, kunnan lastensuojelutyöntekijä ja perheen kanssa
ensikodissa/avopalvelussa työskentelevät työntekijät.
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Yhdistyksen palveluiden portaat:

ENSIKOTI
Ympärivuorokautinen kuntoutus
• Triangeli, Kaneli ja Balanssi Helsingissä Vallilassa
• Päihdeyksiköt Oulunkylän ensikoti Helsingissä ja ensikoti Helmiina
Espoossa
ITSENÄISEN ASUMISEN TUKI / ASUMISHARJOITTELU
• Vallilassa ensikodin välittömässä läheisyydessä vuokraasunnoissa
• Oulunkylän ensikodista ja Ensikoti Helmiinasta noin kilometrin
päässä
AVOPALVELUT
• VARVARA, Ryhmäkuntoutus
päiväryhmä-toimintana
• Baby blues -avopalvelut
• Päihdeyksiköt PESÄ Vallilassa
ja ESMIIINA Espoossa

VARVARAN ITSENÄISEN
ASUMISEN TUKI
Yhdistettynä Varvaran
6kk:n ryhmätyöskentelyjaksoon

KOTIKUNTAAN MUUTTO
Lastensuojelun palvelut
tai
muut alueen tukipalvelut

KOTIUTUMISEN TUKITYÖ
OMAAN KOTIIN
Yksilöllisesti suunniteltu ja
toteutettu tuki kotiin
yhteistyössä kotikunnan
palveluntuottajien kanssa

Palveluiden portailla mahdollistetaan asiakkaille riittävän pitkäkestoinen, mutta asteittain kevenevä
tukimalli. Sisäinen yhteistyö kehittyi ja asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen onnistuivat hyvin.
Helsingin ensikodin yksiköissä korostettiin vuoden 2014 aikana yhteistyötahoille odotusajan tärkeyttä niin odottavalle äidille ja isälle kuin syntyvälle vauvalle. Puolet ensikotijakson aloittaneista oli
odottavia äitejä. Työn keskeinen tavoite oli tukea vanhemman ja vauvan välisen varhaisen vuorovaikutuksen syntymistä. Sikiön suojelemiseksi Raha-automaattiyhdistys on subventoinut jo vuosien
ajan raskausajan hoitoa Pidä kiinni® –ensikodeissa. Nykyisin nähdään odotusajan työn merkitys sikiön suojelun lisäksi vanhemman ja vauvan suhteen syntymiselle sekä vanhemman kuntoutukseen
kiinnittymiselle.
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2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt
Helsingin ensikoti on toiminut vuodesta 1942. Sen perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi tarjoavat pitkäkestoista ympärivuorokautista kuntoutusta (n. 3 kk – 12 kk) lasta odottaville ja vauvan saaneille perheille. Balanssissa ja Kanelissa on pitkäkestoisen kuntoutuksen lisäksi mahdollisuus myös
lyhytkestoisiin (2 vk – 1 kk) Rytmijaksoihin. Ympärivuorokautisten yksiköiden asiakkaina olivat mm.
perheet, joissa vanhemmilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia tai jotka tarvitsevat erityisen paljon
tukea esimerkiksi kehitysvammaisuutensa vuoksi sekä teini-ikäiset vanhemmat ja maahanmuuttajaperheet.
Vallilan ympärivuorokautisissa perhekuntoutusyksiköissä koettiin yksi vaikeimmista vuosista ensikodin historiassa. Kunnat vähensivät radikaalisti ympärivuorokautisten laitoskuntoutusjaksojen ostamista, minkä seurauksena yksiköiden toimintaa jouduttiin vuoden aikana supistamaan. Heinäkuussa Balanssin ja Kanelin yksiköt yhdistettiin ja niistä muodostettiin uusi yksikkö, jonka toiminta
keskitettiin Balanssiin. Kun asiakasperheiden määrä jatkoi vähenemistä, päätettiin jäljellä olevat työryhmät yhdistää yhdeksi yksiköksi Triangeliin joulukuussa.
Säästötoimenpiteet ja sopeuttamiset vaikuttivat ensikodin toimintaan myös siten, että ensikodissa
jouduttiin lomauttamaan vakituista henkilökuntaa sekä luopumaan pitkäaikaisista määräaikaisista
sijaisista. Edellisenä vuonna aloitetusta yötyön resursoinnin vahvistamisesta jouduttiin niin ikään
luopumaan.
Markkinointia tehostettiin entisestään vuoden aikana ja ensikotityön merkityksellisyydestä vauvaperheille sekä Helsingin ensikodin tilanteesta viestitettiin julkisuuteen. Julkinen keskustelu toi yhdistykselle uusia tukijoita ja johti vilkkaisiin keskusteluihin ensikotikuntoutuksen tärkeydestä mm. sosiaalisessa mediassa. Kuntia lähestyttiin tarjoamalla heille maksuttomia koulutuksia, joiden toivottiin
lisäävän kuntien työntekijöiden ymmärrystä vaativasta vauvaperhetyöstä ja siitä, miten tärkeää on
ohjata vauvaperheet riittävän ajoissa tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.
Henkilökunta keskittyi epävakaassa tilanteessa perustehtävästään huolehtimiseen. Ensikodissa kehitetyn junamallin käyttöä työvälineenä jatkettiin ja malli jaettiin myös yhdistyksen päihde-ensikotien
käyttöön.

VANHEMMUUS

TYÖSKENTELYMENETELMÄT
Asiakaslähtöisyys

ODOTUS JA
SYNNYTYS

VAUVA
0-2 kk

Yksilöllisyys

Vallilan yksiköissä jatkettiin isätyön kehittämistä. Balanssin vastaava ohjaaja ohjasi ensikodin isäryhmää yhteistyössä Kalliolan Nuoret ry:n Poikien Talo –hankkeen työntekijän kanssa. Hän osallistui
myös Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnalliseen isätyön sähköisen materiaalin kehittämistyöhön,
jonka lopputuloksena syntynyt isätyön sähköinen materiaali on kaikkien Ensi- ja turvakotien liiton
jäsenyhdistysten käytössä. Isäryhmätoiminta vakiinnutettiin osaksi kuntoutusta. Isän voimavarat ja
merkitys perheessä on ollut keskeistä työskentelyssä.
Perhekuntoutukseen sisältyy yhteisöllisten menetelmien lisäksi yksilö- ja perhetapaamisia, verkostoneuvotteluja sekä toiminnallisia ja keskusteluryhmiä. Kuntoutuksen tavoitteena on kiintymyssuhteen
syntyminen lapsen ja vanhempien välille, perheen sisäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja paraneminen sekä arjen hallinta. Työntekijät toimivat tulkkina lapsen ja vanhemman välillä nostaen esiin
lapsen ääntä ja tarpeita. Tällainen yhdessä toimiminen ja lapsen tarpeiden sanoittaminen auttaa
vanhempia havainnoimaan ja huomaamaan lastensa tarpeita.

9

Vuoden mittaan järjestettiin myös useita kertaluonteisia toiminnallisia tuokioita mm. retkeilemällä
asiakkaiden kanssa lähialueella. Yhteisöllisinä työmuotoina olivat yhteiset aamuhetket sekä selkeät
päivä- ja viikko-ohjelmat. Arjen ohjaustoiminnan lisäksi menetelminä käytettiin mm. vauvahavainnointia, videointia, vauvan tarvekarttaa, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikarttaa sekä vanhemmuuden arviointia ja Theraplayta. Lapsen näkyväksi tekemisen ja vuorovaikutussuhteen tukemisen
lisäksi työstettiin asiakkaiden kanssa paljon myös arjen hallintaa ja taloudellista selviytymistä.
Ensikotikuntoutuksen aikana päädyttiin viiden vauvan kohdalla sijoitukseen. Sijoitusten taustalla oli
vanhempien psyykkistä sairautta sekä vaikeita traumakokemuksia, jotka vaikuttivat näiden äitien kykyyn toimia vanhempana omalle vauvalle. Vuoden 2014 aikana yksikään perhe ei päätynyt antamaan
vauvaa adoptoitavaksi.

VAUVA
2-6 kk

VAUVA
6–9 KK

VAUVA
9–12 kk

YMPÄRIVUOROKAUTISTEN YKSIKÖIDEN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014
Ympärivuorokautisten yksiköiden painopistealueina oli asiakastyön kehittäminen vauva- ja lapsinäkökulmasta. Tavoitteena oli selkiyttää perhekuntoutuksen sisältöä ja rakennetta sekä lisätä vakauttavaa työotetta. Tavoitteena oli myös yhteisöllisyyden lisääminen ja kehittäminen. Yksiköissä
koettujen muutosten takia painopistealueiden kehittäminen ei toteutunut, mutta vakauttavan työotteen käyttöä hyödynnettiin arjessa: yksiköiden viikko-ohjelman ja toiminnan rakenteiden (aamukaiut,
yhteisökokoukset ja ryhmähetket) samankaltaistaminen oli välttämätöntä arjen sujuvuuden mahdollistamiseksi.

Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli
Kanelissa oli asiakaspaikat viidelle perheelle ja Balanssissa kuudelle perheelle. Yksiköiden pieni koko
mahdollisti intensiivisen ja luontevan arjessa tapahtuvan ohjaustoiminnan. Työskentelyn painopiste
oli lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen edistämisessä.
Perheyksikkö Triangelissa oli yhdeksän asiakaspaikkaa. Suuri asiakaspaikkojen määrä asetti haasteita niin yhteisöllisyyden kuin yksilöllisyyden näkökulmasta. Yksikön vahvuuksia olivat monipuoliset
toimintamahdollisuudet sekä yhteisön tuki niille asiakkaille, jotka hyötyivät isommasta yhteisöstä ja
vertaistuesta.
Balanssissa ja Kanelissa toteutuneiden kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelivat 2 viikosta useaan kuukauteen, sillä yksiköiden toimintaan kuuluivat sekä lyhytkestoinen (14 vrk) vauvaperheen arkea ja
elämää rytmittävä, varhaisen tuen Rytmijakso että pidempikestoinen, äkillisessä elämänkriisissä uupuneiden perheiden tai vanhemman mielenterveyden häiriöstä kärsivien perheiden auttaminen.
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Ympärivuorokautisten
yksiköiden aikuisasiakkaiden
ikäjakauma v.2014 (65)
Yli 40-v
2%
30-39v
18 %
25-29V
14 %

15-17v
17 %

18-24v
49 %

Lukumäärä ei sisällä rytmijaksolle osallistuneita asiakkaita

Asiakkaiden kuntoutusjaksojen pituudet lyhentyivät edelliseen vuoteen nähden huomattavasti.

Vuoden 2014 aikana
päättyneiden kuntoutusjaksojen
pituudet (50)

1-1,5v
4%

1-1,5v
4%
7-12kk
24 %

Vuoden 2013 aikana
päättyneiden kuntoutusjaksojen
pituudet (52)

0-2kk
20 %

0-2kk
23 %
7-12kk
42 %

2-6kk
52 %

2-6kk
31 %
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TILASTOTIETOJA - PERHEKUNTOUTUSYKSIKÖT BALANSSI, TRIANGELI JA KANELI
Helsingin ensikodissa oli vuoden 2014 aikana 51 (62 vuonna 2013) äitiä, 18 (16) isää ja 55 (60) lasta.
Hoitovuorokausia kertyi 10 472 (13 898), joista 98 (138) toteutui Rytmi blues -jaksoilla. Ensikodin
käyttöaste oli 76 (98) %. Lisäksi kotiutumisen tukityön henkilövuorokausia kertyi 584 (1230). Asiakasperheitä tuli Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi Järvenpäästä, Keravalta, Kirkkonummelta, Lohjalta, Porvoosta, Riihimäeltä, Tampereelta, Turusta, Tuusulasta, Varkaudesta ja Vihdistä.
Hoitovuorokaudet kotikunnittain:
v.2014
määrä

%

v.2013
määrä

%

Espoo
Helsinki
Vantaa
Muut kunnat

1415
4131
860
4066

14
39
8
39

4651
4287
2242
2718

33
31
16
20

yhteensä

10472

100

13898

100

Triangeli, Balanssi ja Kaneli yhteensä
Kuntien korvaukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

€
1 720 354,00
2 667,17
1 723 021,17

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

1 575 058,78
421 917,35
1 996 976,13

Tilikauden yli-/alijäämä

-273 954,96

2.2 Helsingin ensikoti ry:n vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneet
ensikotipalvelut
Helsingin ensikotiyhdistyksellä on kaksi päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ympärivuorokautista yksikköä (ensikotia) ja kaksi avopalveluyksikköä. Oulunkylän ensikoti ja avopalveluyksikkö
Pesä sijaitsevat Helsingissä, Ensikoti Helmiina ja avopalveluyksikkö Esmiina Espoossa.
Helsingin ensikotiyhdistyksen vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneet palvelut ovat osa
Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® –hoitojärjestelmää. Hoitojärjestelmä koostuu päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä, joita ylläpitävät ensi- ja
turvakotiyhdistykset.
Pidä kiinni® –hoitojärjestelmään kuuluvat yksiköt saivat Ensi- ja turvakotien liiton kautta avustuksia
Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) ja valtiolta. RAY:n tuki on mahdollistanut raskaudenaikaisen
kuntoutuksen ensikodissa enintään kolmen kuukauden ajalta tähän tarkoitukseen varatun erillisen
avustuksen puitteissa. Kunnille kuntoutus on ollut tältä ajalta maksutonta edellyttäen, että kunta
myöntää maksusitoumuksen kuntoutukselle tämän jälkeen.
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Helsingin ensikoti ry:n vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneiden palveluiden perustehtävänä on Pidä kiinni® –hoitojärjestelmän tavoitteiden mukaisesti ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä raskauden aikana, tukea toimivan vuorovaikutuksen syntymistä vanhempien ja vauvan välille sekä edistää vauvaikäisten lasten tervettä kehitystä perheissä,
joissa äidillä tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma. Lisäksi yksiköiden tavoitteena on olla
mukana kehittämässä hoitojärjestelmää, päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisätietoa Pidä kiinni® –hoitojärjestelmästä: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi.

Pidä kiinni® -ensikodit
Vuoden 2014 alusta Helsingin ensikoti yhdistyksessä toteutetun organisaatiomuutoksen myötä ympärivuorokautisista Pidä kiinni® -yksiköistä, Oulunkylän ensikodista ja ensikoti Helmiinasta, vastaa
yksi johtaja ja kumpaankin ensikotiin perustettiin vastaavan ohjaajan toimet. Johtaja vastaa hallinnollisesti molemmista ensikodeista, ja vastaavat ohjaajat toimivat oman ensikotiyksikkönsä lähiesimiehinä. Pidä kiinni® -avopalveluyksiköt siirtyivät uuden avopalvelujohtajan alaisuuteen. Organisaatiomuutos mahdollistaa johtajan paneutumisen laitoskuntoutukseen ja sen edelleen kehittämiseen. Lähiesimiehen tehtävien siirryttyä vastaavalle ohjaajalle on hänellä esimiehenä mahdollisuus paremmin tukea työntekijöitä arjen työssä.
Oulunkylän ensikoti ja ensikoti Helmiina ovat viisipaikkaisia kuntoutusyksiköitä päihdeongelmaisille
raskaana oleville naisille ja vauvaperheille. Kummassakin ensikodissa otetaan kuntoutukseen myös
kahden vanhemman perheitä. Isät voivat osallistua kuntoutukseen myös avopalveluasiakkaina, jolloin he voivat olla suunnitellusti mukana päivisin, osallistua perhettä koskeviin neuvotteluihin ja yöpyä sovitusti ensikodissa.
Työskentely ensikodeissa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa.
Ensikodeissa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteella, johon sisältyy mm. säännölliset yhteisökokoukset, erilaiset keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät sekä jaettu vastuu arjen askareista.
Jokainen vanhempi-vauva pari saa kuntoutusjakson alkaessa omat lähityöntekijänsä. Äidin ja isän
lähityöntekijä paneutuu vanhempien kanssa heidän elämäntilanteensa hahmottamiseen ja uudenlaisen elämän oppimisen ja harjoittelun tukemiseen. Lapsen lähityöntekijä toimii lapsen äänenä ja
tukee vanhemmuutta kuntoutusjakson aikana. Vuorovaikutusta vanhempien ja vauvan välillä tutkitaan videoinnin avulla. Kuntoutusjakson aikana perheen kokonaistilanne kartoitetaan ja laaditaan
perhekohtainen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä perheen verkoston kanssa. Kuntoutusjaksoon
kuuluvat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät, päihdeseulat, yksilö- ja perhekeskustelut sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja tukeminen sekä perheen kuntoutussuunnitelmaan perustuvat kotiharjoittelut ja jatkohoidon järjestäminen.
Yhdistyksen Pidä kiinni® - ensikotien työntekijät kokoontuivat yhteiseen työkokoukseen syksyllä.
Uusi organisaatiomalli lähensi yksiköitä ja lisäsi työryhmien yhteistyötä, käytäntöjen vertailua sekä
pohdintoja, miten yhteisökuntoutusta toteutetaan. Lähentymisestä olivat esimerkkeinä asiakkaiden
ohjautuminen myös ensikotien välillä ja yhteisen yhteisöpäivän toteuttaminen Oulunkylän ja Helmiinan asiakkaille ja henkilökunnalle syksyllä 2014.
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Oulunkylän ensikoti
Työryhmän kokoonpano täydentyi Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän laatusuositusten mukaiseksi, kun
ensikotiin palkattiin yhteisöohjaaja täydentämään jo ennestään moniammatillista työryhmää huhtikuun alussa. Kevään aikana pohdittiin uusia rooleja ja työnjakoa työryhmässä. Työryhmässä pohdittiin ja selkeytettiin yhteisökuntoutuksen perustaa ja rakenteita. Vuoden tärkein teema oli kahden
vanhemman perheiden kanssa tehtävän työn kehittäminen. Tämä painopistealue jäi työryhmässä
tapahtuneiden muutosten myötä vähemmälle huomiolle, ja siksi päätettiin nostaa se tulevan vuoden
toimintasuunnitelmassa edelleen kehittämisen kohteeksi. Syksyllä kahden vanhemman perheiden
kuntoutuksen sisältöä pohdittiin kehittämispäivässä kokoamalla ja kertaamalla nykyisiä työkäytäntöjä sekä työskentelyssä käytettyjä menetelmiä.
Yhteistyö Espoon Lyömättömän Linjan kanssa jatkui. Sen työntekijät ohjasivat kaksi ryhmää Pidä
kiinni® –yksiköissä asiakkaina oleville isille.

TILASTOTIETOJA - OULUNKYLÄN ENSIKOTI
Oulunkylän ensikodissa oli vuoden 2014 aikana ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa yhteensä 11
(15 vuonna 2013) äitiä, 4 isää (7) ja 13 (12) lasta. Äideistä 5 aloitti kuntoutuksen jo raskausaikana, ja
isistä 2 oli kuntoutuksessa kahdestaan lapsensa kanssa. Hoitovuorokausia kertyi 3160 (3562), joista
RAY:n subventoimia oli 186 (84). Yksikön käyttöaste oli 79 % (89 %). Asumisharjoittelussa oli 2 (1)
perhettä, perhevuorokausia kertyi 107 (203 perhekohtaista hoitovuorokautta v. 2013). Asiakasperheitä tuli Helsingin ja Vantaan lisäksi Järvenpäästä, Kotkasta, Porvoosta, Riihimäeltä, Sipoosta ja
Varkaudesta.
Hoitovuorokaudet asiakkaan kotikunnan mukaan:
v. 2014
v. 2013
määrä
%
määrä

%

Helsinki
Vantaa
Muut

1280
0
1880

40
0
60

3067
207
288

86
6
8

yhteensä

3160

100

3562

100

Oulunkylän ensikoti
Kuntien korvaukset
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

€
516 471,00
398 634,00
2 267,01
917 372,01

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

745 413,82
175 305,49
920 719,31

Tilikauden yli-/alijäämä

-3 347,30
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Ensikoti Helmiina
Ensikoti Helmiinassa kehittämisen painopistealueena vuonna 2014 oli kotiin siirtymisen vaihe kuntoutuksessa. Helmiinassa käynnistettiin tavoitteiden mukaisesti asumisharjoittelutoiminta. Asumisharjoitteluasunto Helmi otettiin käyttöön huhtikuussa, ja vuoden aikana yksi perhe siirtyi Helmiinasta sinne loppukuntoutusjaksolle. Myös omaan kotiin ja kotikuntaan siirtyvien perheiden osalta
panostettiin kotiharjoitteluvaiheeseen ja sen erityiseen tukemiseen. Yhteisön kehittämispäivänä
pohdittiin asiakasperheiden ja työntekijöiden kesken kotiin siirtymisen vaihetta, sen haasteita ja mitä
tukea perheet kokivat tarvitsevansa. Vuoden aikana riittävän vanhemmuuden arviointi (RVA) -menetelmä nivottiin osaksi Helmiinan kuntoutusta tavoitteiden mukaisesti.
Yhteistyö Espoonlahden seurakunnan kanssa jatkui edellisvuosien tapaan kolmen päivän perheleirin
toteuttamisena. Kivenlahden neuvolan terveydenhoitaja kävi luennoimassa vanhemmuusryhmässä
mm. lasten ruokailuista ja lasten ensiavusta.

Helmiinan (11) ja Oulunkylän
ensikodin (15) aikuisasiakkaiden
ikä tulohetkellä 2014 (26 kpl)

Helmiinan (8) ja Oulunkylän
ensikodin (11) päättyneiden
jaksojen pituudet 2014 (19 kpl)

18-24v
8%

40-44v
4%

1 - 1,5 v
11 %

7-12 kk
47 %

35-39v
19 %

1-30 vrk
5%

25-29v
34 %
30-34v
35 %

2-6 kk
26 %

31-60 vrk
11 %

TILASTOTIETOJA – ENSIKOTI HELMIINA
Ensikoti Helmiinassa oli vuoden 2014 aikana ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa yhteensä 10
(11 vuonna 2013) äitiä, 1 isä (2) ja 10 (9) lasta. Äideistä 4 aloitti kuntoutuksen jo raskausaikana.
Hoitovuorokausia kertyi yhteensä 3148 (3136) hoitovuorokautta, joista RAY:n subventoimia oli 51
(268). Yksikön käyttöaste oli 78 % (78 %). Asumisharjoittelussa oli uutta toimintaa; siinä oli 1 perhe,
perhevuorokausia kertyi 135. Asiakasperheitä tuli Helsingin ja Espoon lisäksi Forssasta, Hangosta,
Kirkkonummelta, Kouvolasta, Lahdesta ja Porvoosta.
Hoitovuorokaudet asiakkaan kotikunnan mukaan:
v. 2014
v. 2013
määrä
%
määrä

%

Espoo
Helsinki
Muut kunnat

799
540
1809

25
17
58

548
1394
1194

17
46
38

yhteensä

3148

100

3136

100
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Ensikoti Helmiina
Kuntien korvaukset
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

€
568 953,96
378 819,00
2 228,16
950 001,12

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

734 821,84
220 279,89
955 101,73

Tilikauden yli-/alijäämä

-5 100,61
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3 Helsingin ensikoti ry:n avopalvelut
Vuoden 2014 alusta Helsingin ensikoti yhdistyksessä toteutetun organisaatiomuutoksen myötä kaikista Helsingin ensikoti ry:n avopalveluista, eli Baby blues -avopalveluista ja päiväryhmä Varvarasta
sekä Pidä kiinni® – hoitojärjestelmään kuuluvista avopalveluyksiköistä Esmiinasta ja Pesästä, vastaa
yksi johtaja. Organisaatiomuutos mahdollistaa johtajan paneutumisen avoyksiköiden kuntoutukseen ja sen edelleen kehittämiseen. Avopalvelujen yhdistäminen on näkynyt yhteistyön tiivistymisenä, kuten avopalvelujen yhteisinä koulutuksina ja kehittämispäivänä.

3.1 Baby blues –avopalvelut
Baby blues –avopalveluihin kuuluivat neuvontapuhelin, perhekohtaiset tapaamiset tarpeen mukaan,
synnyttäjien tukihenkilötoiminta (doula) sekä kaikille perheille tarkoitetut uni-illat. Neuvontapuhelin
päivysti kahtena päivänä viikossa. Uni-iltoja toteutettiin keväällä kaksi, joista toinen oli alle yksivuotiaiden lasten perheille ja toinen yhdestä kahteen vuotiaiden lasten perheille. Lisäksi annettiin unineuvontaa erilaisissa avoimissa perhekahviloissa, joissa kokoontui vanhempia lapsineen. Osanottajamäärä oli näissä tapahtumissa 15–30 kussakin.
Neuvontapuhelimessa perheitä tuettiin keskusteluin ja ohjein löytämään ratkaisuja valvottavien vauvojen hoitoon ja siten helpottamaan perheiden tilanteita. Puhelujen perusteella jatkettiin joidenkin
perheiden kanssa työskentelyä perhekohtaisissa tapaamisissa enimmillään viisi kertaa. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät konsultoivat edelleen runsaasti yksikön työntekijöitä kohtaamiensa perheiden ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.
Synnytystukihenkilö- eli doulatoiminnan koordinointia kehitettiin vastaamaan laajentuneen toiminnan vaatimuksia. Baby blues –työhön osallistuivat kaikki päiväryhmä Varvaran työntekijät, minkä tarkoituksena oli lähentää Varvaran ja Baby bluesin yhteistyötä ja turvata Baby bluesin toiminta mahdollisissa muutostilanteissa.

TILASTOTIETOJA - BABY BLUES –AVOPALVELUT
Synnyttäjien tukihenkilö- eli doulatoiminta:

tukihenkilösuhteita
tukihenkilö mukana synnytyksessä
doulaillat (toiminnanohjaus)

v. 2014
määrä

v. 2013
määrä

77
65
10

80
32
11

Baby blues -avopalvelut
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

€
90 797,15
2 863,10
93 660,25

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

83 931,57
9 776,32
93 707,89

Tilikauden yli-/alijäämä

-47,64
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3.2 Päiväryhmä Varvara
Päiväryhmä Varvaran palvelut on tarkoitettu vauvaa odottavalle tai alle 2-vuotiaan lapsen perheille,
joissa arki ei suju, lapsi ei saa ikätasoaan vastaavaa hoitoa ja/tai jotka ovat tehostetun avohuollollisen tuen tarpeessa. Varvaraan voi hakeutua vanhemman masennuksen, uupumuksen, eriasteisten
mielenterveyspulmien tai arjen toimimattomuuden vuoksi. Varvaran kuntoutus sopii myös psykiatrisen hoidon rinnalle tai jatkoksi.
Varvaran toiminta on osa Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa alueellista päiväryhmätoimintaa,
jonka toimintaan sisältyy viiden päivän mittaiset perhekuntoutuskurssit Sopukassa. Asiakkaita ohjattiin Varvaraan hyvin monipuolisesti eri tahojen kautta. Tämä oli yksikön toiminnasta tiedottamiselle ja asiakasvirran tasaamiselle merkittävä haaste.
Varvarassa aikuisten ja lasten ryhmätoiminnot, lasten kanssa tehtävä suora työ, keskustelu, havainnointi, mallittaminen ja ohjaaminen sekä yksilökohtainen perhetyö eri muotoineen nivoutuivat kokonaisuudeksi. Varvaran kuntoutuksen tavoite oli lapsen fyysisen ja psyykkisen kehityksen turvaaminen, lapsen ja vanhemman välisen suhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä perheen hyvinvoinnin edistäminen.
Keväällä Varvarassa toimi kaksi päiväryhmää, ja asiakkaiden vähäisyyden takia syksyllä vain yksi iso,
kahdeksan perheen päiväryhmä. Varvarassa toimi myös isä-lapsiryhmä, joka on tarkoitettu Varvaran
päiväryhmäjaksolla olevien perheiden isille lapsineen. Asiakkaiden vähäisyys edellytti henkilöstöjärjestelyjä, ja syksyllä jouduttiinkin pitämään YT-neuvottelut ja sopimaan työntekijöiden siirtymisistä
toisiin tehtäviin.

Varvaran äitien ikä tulohetkellä
2014 (18)

30-34v
6%

15-17v
5%

35-49v
28 %
18-24V
17 %
25-29v
44 %

Kaaviossa on esitetty vain Varvaran päiväryhmän asiakkaat, ei kotiin tehtävän työn asiakkaita.

Varvaran ryhmäpäivät olivat strukturoituja ja toistuivat rakenteeltaan samankaltaisina. Aamupäivisin
äiti-lapsipareille oli oma terapeuttinen toiminnallinen ryhmä. Näissä työskentelymenetelminä käytettiin mm., ryhmämuotoista Theraplayhoitoa, leikki- ja laulutuokioita, kädentöitä ja yhdessä leikkimistä sekä lahjoitusvaroin kustannettua musiikkiterapiaa. Iltapäivisin kokoontui aikuisten ryhmä ja
lasten oma, lapsityöntekijän ohjaama ryhmä. Aikuisten terapeuttisissa ryhmissä käytettiin menetelminä mm. ryhmäkeskusteluja ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Psykodraamatyöskentely sekä
erilaiset rentoutushoidot ovat vakiintuneet osaksi Varvaran kuntoutusta.
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TILASTOTIETOJA - PERHEKUNTOUTUS VARVARA
Perhekuntoutus Varvaran päiväryhmissä asiakkaana oli 17 perhettä (23 vuonna 2013) perhettä, joissa
oli yhteensä 33 (38) aikuista ja 22 (24) lasta. Jälkihuoltoryhmä Jälkkäriä ei pystytty toteuttamaan, kun
kunnat eivät myöntäneet maksusitoumuksia siihen (12). Valtaosa asiakasperheistä oli helsinkiläisiä,
mutta myös Espoosta, Karjaalta, Porvoosta ja Vantaalta oli asiakkaita. Kotiutumisen tukityöjaksolla
oli vuoden aikana 2 perhettä, ja tuetun asumisen jaksolla oli 1 perhe.
Laskutettuja hoitoviikkoja Varvarassa kertyi 401 (481 vuonna 2013).
Perhekohtainen asiakastyö:
v.2014

v.2013

perhetapaamiset
last.suoj.neuvottelut, verkostotapaam.
lapsikohtainen työ
kotikäynti

45
38
19
1

66
30
18
3

yhteensä

103

117

Ryhmäpäivien aikana toteutettiin musiikkiterapiaryhmä 45 (46 v. 2013) kertaa. Isä-lapsiryhmä järjestettiin 7 kertaa (9).
Perhekuntoutus Varvara
Kuntien korvaukset
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tilikauden yli-/alijäämä

€
187 930,00
240 955,03
1 859,11
430 744,14
298 522,70
141 479,79
440 002,49
-9 258,35
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3.3 Kotona tehtävä ensikotityö
Helsingin ensikodin ja Päiväryhmä Varvaran työntekijät kehittivät yhteistyössä uuden avotyöskentelyn mallin, asiakkaan kotona tehtävän ensikotityön. Kotona tehtävällä ensikotityöllä vastattiin Espoon
toiveeseen kehittää työskentelymalli niille vauvaperheille, jotka eivät ole laitoskuntoutuksen tarpeessa, mutta jotka tarvitsevat intensiivistä työskentelyä. Tästä uudesta työmuodosta ehdittiin
saada vain vähän kokemusta, kun työ pilottiperheen kanssa käynnistyi vasta joulukuussa.
Kotiin tehtävän ensikotityön tavoite on tukea vauvaperheen arkea heidän omassa kodissa ja ensisijaisesti vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä yhteyttä sekä turvata vauvan ikätasoinen kehitys.
Kotiin tehtävä ensikotityö on luonteeltaan hoivaavaa ja terapeuttista, mutta sisältää myös ohjausta
ja neuvontaa arjen toiminnoissa. Työskentelyjaksoon sisältyy mahdollisuus intervallijaksoihin ensikodin ympärivuorokautisessa yksikössä. Työmallia kehitetään edelleen sitä mukaa, kun kokemuksia
mallin käytöstä kertyy.

3.4 Pidä kiinni® –avopalveluyksiköt
Avopalveluyksiköt Pesä ja Esmiina tarjoavat avopalveluja päihdeongelmaisille raskaana oleville naisille ja vauvaperheille. Kuntoutus perheiden kanssa on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, ja sillä
tuetaan päihteettömyyttä, vanhemmuutta ja perheen sisäistä vuorovaikutusta. Työskentely tapahtuu
tiiviissä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa.
Avopalveluissa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteella, johon kuuluvat mm. säännölliset yhteisökokoukset, erilaiset keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät sekä jaettu vastuu arjen askareista. Jokainen vanhempi-vauva pari saa kuntoutusjakson alkaessa omat lähityöntekijänsä. Äidin ja isän lähityöntekijä paneutuu vanhempien kanssa heidän elämäntilanteensa hahmottamiseen ja uudenlaisen
elämän oppimisen ja harjoittelun tukemiseen. Lapsen lähityöntekijä toimii lapsen äänenä ja tukee
vanhemmuutta kuntoutusjakson aikana. Vuorovaikutusta vanhempien ja vauvan välillä tutkitaan videoinnin avulla. Kuntoutusjaksoon kuuluvat päihdeseulat, yksilö- ja perhekeskustelut sekä vanhem-
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man ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja tukeminen sekä jatkohoidon järjestäminen. Etsivällä työllä pyritään saamaan hoitoon päihteitä käyttäviä raskaana olevia naisia sekä vauvaperheitä, joita kohdataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteissä.

Avopalveluyksikkö Pesä
Pesän asiakastyössä keskityttiin vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdehoitoihin. Pesän ohjaajat ja psykologi ovat käyneet Theraplay-peruskoulutuksen, ja hoitomuodon käyttö kuntoutuksessa oli yksi vuoden painopistealueista. Pesässä toteutettiin koko yhdistyksen henkilökunnalle suunnattuja
Theraplay-tapaamisia, joiden tarkoitus oli rohkaista yhdistyksen työntekijöitä toteuttamaan
Theraplay-hoitoja omissa yksiköissään.
Pesän toimintaa esiteltiin keväällä ja syksyllä yhdistyksen yhteisissä ja lisäksi Pesän omassa avoimissa ovissa sekä yhdessä World Visionin kanssa järjestetyssä hyväntekeväisyysillassa. Lisäksi lähikuntien sosiaalityön toimipisteisiin ja HAL-poliklinikoille (äitiyspoliklinikat päihteitä käyttäville raskaana oleville) toimitettiin Pesän esitteitä.
Perhekohtaisia Theraplay-hoitoja toteutettiin seitsemässä perheessä, ja menetelmää sovellettiin
myös lasten ja vanhempien hoidollisissa ryhmissä. Vauvahierontaa toteutettiin perhetapaamisissa.
Raskaana olevien naisten ryhmämuotoinen kuntoutus toimi kevään ajan, mutta syksyllä raskaana
olevien kanssa työskenneltiin perhekohtaisesti. Keväällä toteutui Emotionaalisen saatavilla olon teoria -opiskeluryhmä asiakkaille, ja syksyllä pidettiin Kannustavan vanhemmuuden ryhmä. Lapset olivat mukana näissä ryhmissä, ja heidän läsnäolonsa otettiin huomioon erityisesti ryhmän alussa ja
lopussa leikkihetkillä.
Asiakkaiden kanssa tehtiin päiväretkiä perheiden valitsemiin retkikohteisiin. Perinteistä perhekuntoutusleiriä Sopukassa ei voitu taloudellisista syistä toteuttaa.
Asiakaskohtainen hoidon arviointi sisältyy kuntoutusprosessiin. Arviointia tehtiin työryhmässä, lastensuojeluneuvotteluissa sekä tutkimalla asiakastyöstä koottuja asiakaspalautteita. Asiakaspalautteet käsiteltiin asiakkaiden kanssa yhteisökokouksissa. Viranomaisilta kerättiin palautetta hoitojaksojen jälkeen. Palautteessa nousi esiin asiakkaiden sitoutuminen ja motivoituminen kuntoutukseen.

TILASTOTIETOJA – AVOPALVELUYKSIKKÖ PESÄ
Avopalveluyksikkö Pesän asiakkaina oli vuoden 2014 aikana yhteensä 25 (26 vuonna 2013) perhettä,
joissa oli yhteensä 25 (26) äitiä, 11 (8) isää ja 25 (24) lasta. Äideistä 12 aloitti kuntoutuksen jo raskausaikana. Laskutettuja hoitoviikkoja kertyi 1640 (1520). Valtaosa Pesän asiakkaista oli Helsingistä,
mutta asiakkaita oli myös Vantaalta, Espoosta ja Porvoosta. Jatkohoitoryhmä ei toteutunut toimintavuonna.
Asiakastyötä kirjattiin seuraavasti:
v. 2014

v. 2013

tapaamiset
verkostopalaverit
kotikäynnit

480
90
48

530
68
58

yhteensä

618

656

Ryhmiä v. 2014: 104 (158 v. 2013) ryhmätapaamista; lisäksi retket, tapahtumat ja juhlat 20 (17).
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Avopalveluyksikkö Pesä
Kuntien korvaukset
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

€
183 680,00
280 000,00
703,83
464 383,83

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

362 328,50
107 468,37
469 796,87

Tilikauden yli-/alijäämä

-5 413,04

Avopalveluyksikkö Esmiina
Esmiina yhdestoista toimintavuosi on ollut vilkas. Asiakasperheitä on ollut koko vuoden tasaisesti
paljon. Esmiinan uudet tilat Espoon Leppävaarassa ovat osoittautuneet kuluneen vuoden aikana tiloiltaan toimiviksi ja kulkuyhteyksiltään sopiviksi.
Vuoden 2014 toiminnan teemana olivat vertaistuki ja sen edelleen kehittäminen säännölliseksi
osaksi vauvaperheiden päihdekuntoutusta yhteistyössä ensikoti Helmiinan kanssa. Vertaisryhmässä
toimi Esmiinan ja Helmiinan kuntoutuksen läpikäyneitä entisiä asiakasäitejä ohjaajina. Ryhmä kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Joulukuussa Esmiinassa oli neljän viikon työelämän valmennuskurssin työharjoittelussa entinen asiakasäiti. Kaksi Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa teki vertaisryhmään osallistuneiden äitien kokemuksista haastattelututkimuksen opinnäytetyönään.
Asiakas- ja työyhteisön yhteisiä kehittämispäiviä järjestettiin kerran keväällä ja kerran syksyllä. Esmiinan viikko-ohjelmaan on vakiintunut kaksi ryhmäpäivää. Yhteistyössä Leppävaaran ja Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa järjestettiin Esmiinan perheleiri syyskuussa.
Etsivää työtä on jatkettu raskaana olevien ohjautumiseksi kuntoutuksen piiriin. Yhteistyötapaamisia
on järjestetty mm. Hal-työryhmien kanssa, Espoon pikkulapsipsykologien kanssa sekä Espoon lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Vuodelle 2014 suunniteltu matalan kynnyksen hanke ei toteutunut, koska RAY ei myöntänyt tukea hankkeelle.
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Esmiinan ja Pesän
aikuisasiakkaiden ikä
tulohetkellä 2014 (66)

Esmiinan ja Pesän 2014 aikana
päättyneiden jaksojen pituudet
(51)
2-2,5 v
12 %

35-49v
12 %

30-34v
26 %

15-17v
2%

25-29v
39 %

1,5-2 v
20 %

1-1,5 v
12 %

18-24V
21 %

1-30 vrk
2%
2-6 kk
27 %

7-12 kk
21 %

2,5-4 v
2%

31-60 vrk
4%

TILASTOTIETOJA – AVOPALVELUYKSIKKÖ ESMIINA
Avopalveluyksikkö Esmiinassa oli vuonna 2014 asiakkaana 24 (26 v. 2013) perhettä, joissa oli yhteensä 24 (26) äitiä, 6 (7) isää ja 23 (21) lasta. Äideistä 13 aloitti kuntoutuksen jo raskausaikana.
Hoitoviikkoja kertyi 1563 (1341). Valtaosa Esmiinan asiakkaista oli Espoosta, mutta asiakkaita oli
myös Kirkkonummelta, Helsingistä ja Vantaalta.
Asiakastyötä kirjattiin seuraavasti:
v. 2014

v. 2013

tapaamiset
verkostopalaverit
kotikäynnit

425
79
36

491
72
39

yhteensä

540

602

Ryhmiä v. 2014: 192 (204 v. 2013) ryhmätapaamista; lisäksi retket, tapahtumat ja juhlat: 7 (8).
Avopalveluyksikkö Esmiina
Kuntien korvaukset
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

€
175 056,00
225 781,57
387,31
401 224,88

Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

287 200,17
114 357,81
401 557,98

Tilikauden yli-/alijäämä

-333,10

23

4 TOIMINTAEDELLYTYKSET
4.1 Hallinto
Helsingin ensikoti ry on kansalaisjärjestö, jonka hallinto perustuu vapaaehtoistoimintaan. Vuosikokous on yhdistyksen päättävä elin, joka valitsee johtokunnan jäsenet. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.3.2014. Vuosikokouksen yhteydessä sosionomi Outi Piiroinen-Backman piti alustuksen aiheesta ”Helsingin ensikodin vanha arkisto kertoo – ja minä kuuntelen!”. Yhdistyksen jäsenmäärä oli
vuoden lopussa 249. Jäseniin pidettiin yhteyttä jäsenkirjeiden sekä Ensi- ja turvakotien liiton Enskalehden välityksellä. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana neljä kirjettä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Ritva Winter.
Yhdistyksen puheenjohtaja oli Kirsi Suvensalmi. Johtokunnassa jatkoivat puheenjohtajan lisäksi Kaarina Aromaa, Riitta Niinivaara ja Johanna Suvensalmi. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin
uudestaan Kauko Aromaa, Virpi Dufva, Marjukka Laine ja Kirsi Salonen. Liisa Waali ei ollut enää
käytettävissä johtokunnan jäseneksi. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin Mirjami Koivunen, Teija
Lähdeaho ja Katriina Rantala. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat varsinaisten jäsenten lisäksi henkilökunnan edustajana ohjaaja Elina Parkkinen (varaedustajana Kirsi Roos) sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Toiminta- ja taloussuunnitelmien käsittelemiseen osallistuivat myös
toimipisteiden johtajat. Johtokunta piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Johtokunnan jäsenet käyttivät toimintaan aikaa 765 tuntia (460 v. 2013) eli noin 102 (61) työpäivää. Johtokunta ja johtoryhmä
toteuttivat opintomatkan Lapin ensi- ja turvakoti ry:n vieraiksi Vappu Jakobssonin rahaston avustuksella.
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat HTM-tilintarkastajat Jari Etelämaa ja Kai Salmivuori. Varatilintarkastajina toimivat HTM Martti Haapakoski ja KHT Osmo Immonen. Jari Etelämaa oli Tilintarkastus J. Etelämaa Oy:stä, muut tilintarkastajat olivat Tilintarkastusrengas Oy:stä.

4.2 Kansalaistoiminta
Yhdistyksen kansalaistoiminnan työryhmässä oli edustajia sekä asiakkaista, henkilökunnasta että
johtokunnasta. Työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi osallistuttiin Ensi- ja turvakotien liiton järjestämiin Vapos-hankkeen (Vapaaehtoisuutta ja osallisuutta) järjestämiin kansalaistoiminnan työkokouksiin ja koulutuksiin.
Yhdistyksen kirpputoritapahtumia järjestävään ryhmään kuului 15 (14 v. 2013) vapaaehtoista. Ryhmän vetäjinä toimivat ohjaajat Kaisa Hulkko ja Helena Kuusivuori.
Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan osallistui vuoden aikana kaikkiaan 73 henkilöä (90 v. 2013). Heidän toiminnastaan kertyi 1900 (2765) tuntia eli noin 253 työpäivää (370). Jo toimintaan osallistuvien
vapaaehtoisten lisäksi monet uudet vapaaehtoiset ilmoittivat kiinnostuksestaan liittyä yhdistyksen
toimintaan. Vuoden aikana järjestettiin kolme kertaa uusien vapaaehtoisten perehdytysilta sekä
doulille koulutusviikonloppu.
Kansalaistoiminnan vahvistamista Kanelissa, Triangelissa ja Balanssissa olivat mm. isien osallistuminen isätyön kehittämiseen ja asiakasperheitten osallistuminen tiedotus- ja vaikuttamistyöhön.
Perheet ovat myös antaneet lehtihaastatteluja eri lehtiin yhteistyössä ensikodin kanssa. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset lastenhoitajat hoitivat ensikodin vauvoja niin kuukausittaisissa SPR-illoissa kuin erikseen sovitustikin.
Myös Oulunkylän ensikodin perheet saivat lastenhoitoapua noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa
tiiviimminkin SPR:n vapaaehtoisilta. Ensikodissa kävi myös vertaisia kertomassa omasta toipumisestaan ja loppuvuodesta käynnistettiin yhteistyötä Stop Huumeille – yhdistyksen kanssa.
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Helmiinaan ja Esmiinaan ilmoittautui useita uusia vapaaehtoisia. Helmiinassa kävi vapaaehtoisia
pitämässä mm. luentoja ja korupajan. Esmiinassa vapaaehtoiset osallistuivat mm. Helmiinalaisten
kanssa yhdessä järjestetylle retkelle Fiskarsiin. Vapaaehtoisia toimi Esmiinassa myös asiantuntijaluennoitsijoina ryhmäpäivissä. Aiheina oli perheoikeus, Mindfullness sekä seksuaaliterapia.
Vapaaehtoistyö näkyi Pesän toiminnassa monella tavoin. Pesän asiakaslapset saivat erityistä hoitoa
osteopaatilta, joka kävi vapaaehtoisesti hoitamassa Pesän asiakaslapsia kolmena päivänä lukukaudessa. Keväällä toteutetussa valokuvaprojektissa keskityttiin isyyteen ja isien suhteeseen omiin lapsiinsa. Loppuvuodesta saimme vapaaehtoisen auttamaan erilaisten juhlien järjestämisessä.
Varvaran nykyiset ja entiset asiakkaat tulivat innokkaasti mukaan vapaaehtoistoimintaan, erityisesti
kirpparitoimintaan. He osallistuivat myös yhdistyksen kansalaistoiminnan kehittämiseen.
Doula–synnytystukihenkilötoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudun synnyttäjille, jotka haluavat
tukihenkilön mukaan synnytykseensä. Se on vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä synnyttäjien turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on turvata vauvalle ja perheelle mahdollisimman hyvä
syntymäkokemus. Vuoden aikana doulat käyttivät tukisuhteisiin aikaa yhteensä noin 1000 tuntia.
Loppuvuodesta kiinnostuksensa Doulatyöhön oli ilmoittanut n. 90 uutta vapaaehtoista, mutta resurssien vähyyden vuoksi syksyn perehdytysilta siirrettiin vuoden 2015 puolelle.

4.3 Yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Helsingin ensikoti ry kuuluu jäsenenä ensi- ja turvakotiyhdistysten valtakunnalliseen keskusjärjestöön Ensi- ja turvakotien liittoon. Liiton puheenjohtajana jatkoi Tuula Haatainen Helsingistä. Helsingin ensikoti ry:n johtokunnan jäsen Kirsi Salonen valittiin ensimmäiselle kaudelleen liittohallitukseen.
Helsingin ensikoti ry on Ensi- ja turvakotien liiton kautta jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Lasten
Päivän Säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Nuorisoasuntoliitto, Raha-automaattiyhdistys, SOSTE
Suomen sosiaali- ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Työväen Sivistysliitto sekä Suomen
leikki- ja lelumuseon ystävät ry.
Helsingin ensikoti ry:n työntekijät toimivat vuoden aikana luennoitsijoina, alustajina ja muina asiantuntijoina useissa tilaisuuksissa. Usein aiheena oli päihdeongelmainen nainen, raskaus ja vanhemmuus. Myös synnytyksen jälkeinen masennus ja perheiden auttaminen oli kysytty teema, samoin
perheiden ryhmämuotoinen ja vertaistukeen perustuva kuntoutus. Yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa myös kansainvälisiä ryhmiä.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita Helsingin ensikoti ry:lle olivat Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten lisäksi Raha-automaattiyhdistys ja palveluja ostaneet kunnat. Asiakastyössä tärkeitä
yhteistyökumppaneita olivat kuntien lastensuojeluviranomaiset, terveyskeskukset, synnytys- ja lastensairaalat sekä mielenterveyden ja päihdehuollon hoitoyksiköt. Ensikotiyhdistys teki yhteistyötä
myös monien muiden pääkaupunkiseudulla toimivien järjestöjen, laitosten, liike-elämän edustajien
sekä yksityishenkilöiden kanssa. Mm. Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö,
Blue & White –Lions-club, Vallilan Lions-club, ZONTA-naiset, IKEA, Rovio, Ella´s Kitchen ja Centura
ry muistivat yhdistyksen toimintaa ja asiakkaita merkittävin lahjoituksin. Myös monien muiden yhteisöjen ja yksityisten lahjoituksia saatiin.
Merkittävä kumppani on myös Suomen Punainen Risti (SPR), jonka vapaaehtoiset kävivät kuukausittain hoitamassa vauvoja Helsingin ja Oulunkylän ensikodeissa antaen näin vanhemmille kaivattuja vapaahetkiä.
Helsingin ensikoti ry on Oy Ursulan osakas. Oy Ursula ylläpitää kahvila Ursulaa Helsingin Kaivopuistossa. Muut osakkaat ovat Käpyrinne ry, Pienperheyhdistys ry, Kansan Sivistysrahasto - Työväen
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kukkasrahasto, Lomakoti Kotoranta ry sekä Kesäkoti Kallioniemi ry. Helsingin ensikotiyhdistyksen
edustajana yhtiön hallituksessa toimi Kirsi Suvensalmi.
Yhdistys tiedotti toiminnastaan Ensi- ja turvakotien liiton julkaiseman Enska-lehden sekä monien
sanoma-, aikakaus- ja ammattilehtien sekä radion ja television välityksellä. Helsingin ensikodin lomautukset kiinnostivat tiedotusvälineitä, samoin uupuneiden vanhempien mahdollisuudet saada
riittävää apua, joten olimme tavanomaista enemmän esillä eri medioissa. Tiivistimme yhteydenpitoa
ja palveluistamme tiedottamista kuntiin. Yhdistyksen markkinointityöryhmä työsti markkinointistrategiaa. Avasimme yhdistyksen omat Facebook-sivut marraskuussa.
Miina Sillanpään opintoapuraha myönnettiin kuudelle yhdistyksen asiakkaana olleelle äidille ja yhdelle isälle.
Anna-Maria Leskisen Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekuntaan tekemä pro gradu -työ
”Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kokemuksia saamastaan tuesta ja hoidosta” valmistui
vuoden aikana.

4.4 Organisaatio ja henkilökunta
Helsingin ensikotiyhdistyksen organisaatio v. 2014 päättyessä:

Vuosikokous

Johtokunta

Toiminnanjohtaja

Helsingin ensikoti:

Pidä kiinni® ensikodit:

Perheyksikkö Kaneli

Avopalvelut:

Hallinto:

Avopalveluyksikkö Pesä

Perheyksikkö Triangeli

Oulunkylän ensikoti

Perheyksikkö Balanssi

Ensikoti Helmiina

Avopalveluyksikkö
Esmiina

Taloustoimisto

Päiväryhmä Varvara
Baby blues -avopalvelut

Yhdistyksessä oli vuoden päättyessä vakinaista henkilökuntaa 64 henkilöä. Suurimmalla osalla yhdistyksen työntekijöistä oli sosiaalityöntekijän, -ohjaajan, -kasvattajan tai sosionomin (AMK) koulutus, mutta työryhmiin kuului myös sairaanhoitajia, erikoissairaanhoitajia, kätilöitä, terveydenhoitajia,
perheterapeutti, psykologi ja kaksi kasvatustieteen maisteria sekä tradenomi ja toimisto-, keittiö- ja
siivousalan ammattilaisia.
Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat Kirsi-Maria Manninen (työsuojelupäällikkö) ja työsuojeluvaltuutetut Kaisa Hulkko, Anu Holtari ja Krista Gleisner sekä Aila Elovuori, Lea Bueno ja Marjo Jussila
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varavaltuutettuina. Toimikunta piti vuoden aikana viisi kokousta. Kaikille työtekijöille yhteinen TYKYpäivä toteutettiin 22.5. retkenä Haikon kartanoon. Työntekijöiden liikuntaharrastusta tuettiin liikunta-kulttuuriseteleillä. Yhteistoimintaneuvottelukuntaan kuuluivat luottamusmiesten ja työnantajan edustajien lisäksi työsuojeluvaltuutettujen edustaja ja henkilökunnan edustaja johtokunnassa.
Neuvottelukunta kokoontui viidesti.
Henkilökunnan työterveyspalvelujen palveluntuottajana toimi Diacor. Työterveyshoitajana toimi Eija
Kymenvirta ja työterveyslääkäreinä Vilja Maria Tirilä-Raittinen ja Sirkka Itani, työterveyspsykologina
toimi Susanna Mäkinen ja työfysioterapeuttina Anna Gustafsson.
Helsingin ensikoti ry on työnantajana järjestäytynyt Sosiaalialan Työnantajat ry:hyn. Henkilökunnan
luottamusmiehinä toimivat Eija Takala (Talentia ry), Eila Mäntyjärvi (JHL) ja Teija Jokivirta (Tehy).
Ensi- ja turvakotien liitto järjesti koulutusta ja valtakunnallisia työkokouksia sekä jäsenyhdistysten
työntekijöille että luottamushenkilöille. Tilaisuuksia järjestettiin yhdistysten toiminnanjohtajille,
päihde-ensikotien johtajille, avopalveluyksiköiden vastaaville sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille, taloudenhoitajille, perhekuntoutuksen työntekijöille, Baby blues –työntekijöille ja lapsityön työntekijöille.
Monet työntekijät osallistuivat myös ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin.
Yhdistys järjesti toimipaikkakoulutusta itse ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Niistä mainittakoon Kalliolan kanssa yhteistyössä jo viidettä kertaa toteutettu koulutusprosessi Traumanäkökulma hoitotyön välineenä.
Hoitohenkilökunnan työnohjaus toteutettiin ryhmäohjauksena toimipisteittäin. Johtoryhmällä oli
valmennuksellinen työnohjaus. Tiimivastaavilla jatkui ryhmätyönohjaus. Asiakastyön konsultaatiota
järjestettiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Työnohjaajina ja konsultteina toimivat kokeneet
ja arvostetut alan ammattilaiset.
Ensi- ja turvakotien liiton hopeinen ansiomerkki myönnettiin vastaava ohjaaja Arja Lehtovaaralle ja
johtaja Tuomo Palevaaralle.

4.5 Talous
Vuosi 2014 oli yhdistykselle erittäin haasteellinen. Vallilassa toimiviin Helsingin ensikodin yksiköihin, Triangeliin, Kaneliin ja Balanssiin, alkoi jo vuoden alkupuolella ohjautua huomattavasti vähemmän perheitä kuin tavallisesti, ja tilanne jatkui samankaltaisena vuoden loppuun asti. Yksiköiden
yhteenlasketut asiakastuotot jäivät lähes 24 % budjetoidusta ja lähes 34 % vuoden 2013 toteumasta.
Toiminnan yhdistämisestä, lomautuksista ja muista säästötoimista huolimatta ko. yksiköt jäivät
273.954,96 euroa alijäämäisiksi. Myös Päiväryhmä Varvaran asiakasmäärä pieneni johtuen Helsingin
kaupungin päätöksestä vähentää päiväryhmäpalvelujen ostoja toimintavuonna. Tilikaudelle tarvitut
säästöt saatiin kuitenkin kasaan mm. työntekijöiden siirtymisellä toisiin yksiköihin ja toimien täyttämättä jättämisellä. Koko yhdistyksen tilikauden tulos oli 344.245,01 euroa alijäämäinen. Osaltaan
alijäämää kasvatti yhdistyksen Oulunkylässä olevaan kiinteistöön tehdyt salaojien kunnostus- ja korjaustyöt. Kustannuspaikkakohtaiset erillistuloslaskelmat ovat tilinpäätöksen yhteydessä.
Kunnilta saatavat asiakastuotot jäivät 3.438.278,96 euroon, joka on lähes 21 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Varsinaisen toiminnan kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla ollen 5.690.646,37 euroa. Vuoden 2013 ylijäämästä ja tehdyistä säästötoimenpiteistä johtuen yhdistys pystyi kuitenkin pitämään likviditeettinsä kunnossa koko tilikauden ilman lisälainaa.
Osa yhdistyksen taloushallinnosta ulkoistettiin vuoden 2015 alussa. Kolme toimistosihteerin tointa
lakkautettiin vuonna 2014, ja toimissa toimineet henkilöt jouduttiin irtisanomaan.
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Äitien asuntorahastoon loppuvuodesta 2013 ostettu Espoon Kivenlahdessa sijaitseva kaksio remontoitiin alkuvuodesta 2014, jonka jälkeen se otettiin käyttöön harjoitteluasunnoksi Ensikoti Helmiinasta lähteville perheille. Vuoden päättyessä Äitien asuntorahasto omisti yhdeksän osakehuoneistoa. Ylijäämä, 11.311,62 euroa, siirrettiin Äitien asuntorahaston pääomaan.
Yhdistyksen omistamasta asuinkerrostalosta, Perhetalosta, vuokrataan asuntoja vähävaraisille,
asunnon tarpeessa oleville lapsiperheille. Osa Perhetalon tiloista on yhdistyksen käytössä. Aravavuokra-asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitukset koskevat taloa vuoteen 2038 saakka. Perhetalon toimistohuoneista remontoitiin alkuvuodesta 2014 yksi asunto lisää. Nyt asuntoja on 20.
Käyttöomaisuuden poistojen määrittelyssä käytettiin ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Vuoden aikana saatiin rahalahjoituksia yhteensä 15.058,85 euroa. Varoilla mm. järjestettiin perheille
retkiä, hankittiin leikkiterapiavälineitä ja kalusteita asiakastiloihin sekä käyttötarvikkeita perheille kotiin vietäviksi. Tilinpäätöshetkellä käyttämättömät lahjoitusvarat, 54.957,18 euroa, on kirjattu siirtovelkoihin. Perhekuntoutusyksikkö Varvaran vuonna 2013 saamasta suuresta lahjoituksesta, 45.000
euroa, oli tilinpäätöshetkellä käyttämättä 40.947,63 euroa. Rahoilla aiotaan edelleen kunnostaa ja
ajanmukaistaa henkilökunnan työtiloja ja –välineitä vastaamaan käyttötarpeita sekä vahvistaa perhekuntoutustoimintaa.
Yhdistyksen johtokuntaan kuului 11 jäsentä. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat esittelijänä toiminnanjohtaja, sihteerinä talouspäällikkö sekä henkilökunnan edustaja. Johtokunta piti vuoden aikana
yhdeksän kokousta. Yhdistyksen palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 75 työntekijää. Vapaaehtoistoimintaan osallistui yhteensä 73 henkilöä. Heidän toiminnastaan kertyi noin 1900 työtuntia.
Yhdistyksellä on sopimus ympärivuorokautisista perhekuntoutuspalveluista Helsingin kaupungin
kanssa ajalle 2013 -2016 ja Espoon kaupungin kanssa ajalle 1.2.2014 – 31.1.2016 (optiomahdollisuus
31.1.2018 saakka). Päihdeäitien hoitojärjestelmän rahoitukselle ei ole löydetty pysyvää rahoitusmallia
usean vuoden neuvotteluista huolimatta, mikä aiheuttaa edelleen epävarmuutta yhdistyksen ao. toimintayksiköissä. Neuvotteluja mahdollisista rahoitusratkaisuista käydään edelleen Ensi- ja turvakotien liiton, valtion ja Raha-automaattiyhdistyksen kesken. Kuntien talousvaikeudet ja mahdolliset
muutokset kuntakentällä vaikuttavat koko yhdistyksen toimintaan ja tuleviin toimintaedellytyksiin.
Helsingin kaupungilla on suunnitelmia kaikkien perhekuntoutuspalvelujen kilpailuttamisesta. Pyrimme neuvottelemaan asiasta yhdessä kaupungin ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa, jotta avustuksia saavien palvelujen jatko voidaan turvata.
Asiakaspulan vuoksi Helsingin ensikodin yksiköt Triangeli, Kaneli ja Balanssi on yhdistetty yhdeksi
yksiköksi, ja supistamisen myötä vapautuviin tiloihin mahdollisesti voidaan siirtää joku muu yhdistyksen yksiköistä. Perhekuntoutusyksikkö Varvaran toimintaa joudutaan suunnittelemaan uudestaan, sillä Helsingin kaupunki on lopettanut kokonaan näiden palvelujen ostamisen v. 2015 alusta
alkaen.
Yhdistyksen omistamat kiinteistöt ovat vanhoja, ja niihin on odotettavissa suuria korjauksia tulevina
vuosina. Korjaustarpeita ja –aikatauluja tullaan edelleen tarkentamaan tulevalla tilikaudella. Yhdistyksessä myös jatketaan kokonaisselvitystä yhdistyksen omistamien kiinteistöjen tulevaisuudesta:
kannattaako yhdistyksen pitää ne omassa omistuksessaan, millaisilla ratkaisuilla pystytään huolehtimaan niiden kunnossapidosta pitkällä aikavälillä jne. Tässä yhteydessä on pohdittu myös Äitien
asuntorahaston tulevaisuuden roolia ja asemaa.

Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2015
HELSINGIN ENSIKOTI RY
Johtokunta
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TULOSLASKELMA

2014

2013

3 438 278,96
601 533,75
920 000,00
87 453,00
0,00
11 000,00
20 000,00
279 454,31
14 256,69
5 371 976,71

4 340 981,87
413 228,22
1 026 569,58
126 720,00
-22 443,79
11 000,00
20 000,00
267 249,43
16 515,09
6 199 820,40

-3 185 827,29
-705 233,19
-237 585,15
-4 128 645,63
-20 078,58
-287 689,26

-3 136 911,99
-692 302,18
-196 758,25
-4 025 972,42
-19 755,93
-283 304,88

-21 531,44
-323 935,80
-143 217,44
-454 850,52
-289 541,15
-21 156,55
-1 562 000,74
-5 690 646,37
-318 669,66

-23 587,35
-389 136,20
-161 959,10
-333 094,66
-370 436,98
-25 962,94
-1 607 238,04
-5 633 210,46
566 609,94

0,00

956,84

72 998,08
-71 871,25

76 580,70
-81 564,41

-15 390,56
0,00
-332 933,39
-332 933,39
-11 311,62
0,00

-15 493,85
31 100,55
578 189,77
578 189,77
-45 312,04
0,00

-344 245,01

532 877,73

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kuntien korvaukset
Avustukset-RAY
Avustukset Valtio
Subventio-RAY
Subvention palaut.kunnille
Avustukset-kunnat
Avustukset-muut
Vuokrat
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Lakisääteiset sosiaalikulut
Muut henkilöstökulut
** Henkilöstökulut yhteensä
POISTOT
VUOKRAT JA VASTIKEKULUT
MUUT KULUT
Matka- ja majoituskulut
Ulkopuoliset palvelut
Toimistokulut
Kiinteistö-/huoneistokulut
Asiakaskulut
Muut toimintakulut
** Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
Sijoitukset
Tuotot
Osinko- ja korkotuotot
Varainhankinta
Tuotot
Kulut/käyttö
Rahoitustuotot/kulut
Omaisuuden luovutusvoitot
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
TILIKAUDEN TULOS
Siirto Äitien asuntorahastoon
Miina Sillanpään Rahaston apurahat
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
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TASEET
VASTAAVAA

31.12.2014

31.12.2013

0,02

4 758,30

1 453 255,61
15 128,56
1 468 384,17

1 389 351,42
17 314,52
1 406 665,94

16,82

16,82

8 207,57

8 207,57

5 442,96
792 768,84
140 386,92
938 598,72

16 387,63
692 768,84
195 929,76
905 086,23

0,00

0,00

2 415 207,30

2 324 734,86

Lyhytaikaiset saamiset
Hoitomaksusaamiset
Vuokrasaamiset
RAY-siirtosaamiset
Muut siirtosaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

291 563,66
5 487,46
16 236,00
86 467,12
1 520,00
401 274,24

355 728,82
3 092,90
77 760,00
96 643,08
2 836,70
536 061,50

Rahat ja pankkisaamiset

258 086,41

504 268,43

659 360,65

1 040 329,93

3 074 567,95

3 365 064,79

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet
ATK-ohjelmat
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

Käyttöomaisuusarvopaperit
Muut sijoitukset
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Omakatteisten Rahastojen varat
Äitien Asuntorahasto
Muut saamiset
Osakkeet ja osuudet
Rahat ja pankkisaamiset
Äitien Asuntorahasto
Miina Sillanpään Rahasto
Saamiset yhdistykseltä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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TASEET
VASTATTAVAA

31.12.2014

31.12.2013

-799 625,19

-255 493,55

-1 035 206,13
0,00
344 245,01
-1 490 586,31

-1 022 159,50
0,00
-532 877,73
-1 810 530,78

Pitkäaikainen vieras pääoma
Eläkevastuut
OP laina
Pitkäaikainen vieras pääoma

-172 262,00
-430 833,29
-603 095,29

-163 811,00
-467 499,97
-631 310,97

Lyhytaikainen vieras pääoma
OP lainan seur.vuod. lyh.
RAY-siirtovelka
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Lomapalkkavaraus
Korkovelka rahalaitokset
Ennakonpid.velka
Sotumaksuvelka
Ay-jäsenmaksuvelka
Tyött.-ym.vakuutusvelka
Ulosottotilitysvelka
Takuuvuokrat
Lyhytaikainen vieraspääoma

-36 666,68
-115 571,62
-959,90
-110 235,18
-99 260,45
-559 472,37
-215,92
-50 579,36
-4 591,79
-1 753,08
0,00
0,00
-1 580,00
-980 886,35

-36 666,68
-81 323,80
-1 130,94
-115 399,67
-110 277,25
-508 669,29
-225,35
-59 173,25
-5 023,04
-1 598,21
-1 675,57
-479,99
-1 580,00
-923 223,04

-3 074 567,95

-3 365 064,79

OMA PÄÄOMA
Perus oma pääoma
Muut rahastot
Omakatteiset rahastot
Äitien Asuntorahasto
Miina Sillanpään Rahasto
Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+)
Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA
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Helsingin ensikoti ry
KIITTÄÄ
lämpimästi kaikkia, jotka ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa. Erityisesti kiitämme Raha-automaattiyhdistystä ja palveluitamme ostaneita kuntia, jotka ovat taloudellisesti mahdollistaneet toimintamme ja joilta olemme saaneet muutenkin arvokasta tukea työhömme. Lämpimät kiitokset Ensi- ja
turvakotien liitolle ja sen jäsenyhdistyksille sekä kaikille niille, jotka ovat tehneet työtä kanssamme.
Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki ne vapaaehtoiset, jotka ovat eri tavoin olleet mukana toiminnassa.
Lämpimät kiitokset myös kaikille yhdistyksen toimintaa tukeneille yksityishenkilöille ja yhteisöille,
asiakkaille sekä henkilökunnalle. Toivomme yhteistyön jatkuvan hyvänä seuraavinakin vuosina.
JOHTOKUNTA

