Vuosikertomus 2020

ERITYISASUNTOSÄÄTIÖ LYHYESTI
Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön toiminta-ajatuksena on palvella ikäihmisiä,
vammaisia
ja
kehitysvammaisia
henkilöitä,
mielenterveyskuntoutujia
sekä
aikuissosiaalityön asiakkaita tarjoamalla heille asumispalveluita sekä apua ja tukea
arjessa selviytymiseen ja omaan elämänhallintaan.
Erityisasuntosäätiöllä oli aiemmin viisi kiinteistöä, joissa tarjotaan palveluasumista eri
asiakasryhmille: Kotipesä, Mäyränpesä, Mäyränkoti, Länsituuli sekä Päivärinteen
palvelutalo. Maaliskuussa 2020 Päivärinteen palvelutuotanto ja kiinteistö myytiin Yrjö
ja Hanna säätiölle.
Y-tunnus 0648130-0
Säätiön www-sivut löytyvät osoitteesta www.erityisasuntosaatio.fi. Sivut uusittiin
loppuvuodesta 2019. Säätiöllä on Facebookissa oma yritysprofiili.
Vuosikertomuksen valokuviin on kuvausluvat. Kuvat ovat henkilökunnan ottamia ja ne
on vuoden kuluessa julkaistu myös sosiaalisessa mediassa.

Mäyränkodin väkeä ulkoilemassa
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VUOSI 2020
Merkittävä tapahtuma tilikaudella oli Päivärinteen Palvelutalon palvelutuotannon
liiketoiminnan ja kiinteistön myynti. Myyntiin päädyttiin taloudellisista syistä.
Liiketoiminta, mukaan lukien keittiö, siirtyi Yrjö ja Hannan Hoivapalvelut Oy:lle
16.3.2020 ja kiinteistö Kiinteistö Oy Espoon Jääskentie 22:lle kiinteistö 1.4.2020.
Päivärinteen
myynnin
myötä
säätiön
henkilökuntamäärä
väheni
puolella,
henkilökuntamäärä
nykyään
47
työntekijää.
Asiakkaiden
määrä
väheni
asumispalveluissa 62:lla ja päivätoiminnan osalta 70 asiakkaalla.
Arjen tuen toiminta päätetiin yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa lakkauttaa
31.12.2020. Arjen tuessa työskennelleet kaksi lähihoitajaa työllistyivät Länsituuleen.
Korona pandemia on ollut keskuudessamme maaliskuusta 2020 saakka ja on
aiheuttanut toiminnassa monenlaisia muutoksia. Olemme noudattaneet viranomaisten
ohjeita suojautumisessa ja rajoitustoimissa. Ohjeiden muuttuminen ja epäselvyys on
teettänyt hallinnossa paljon töitä, valtakunnallisia ja paikallisia ohjeita on sovellettu
omaan toimintaan.
Yksiköissä ollaan tehty töitä suojamia käyttäen pyrkien mahdollistamaan
asukkaillemme edelleen hyvän ja omannäköisen elämän näissä poikkeavissa oloissa.
Vuosikellon mukaiset juhlat ja juhlapyhät ovat kaikissa yksikössä tärkeäksi koettuja ja
mukavia tapahtumia.
Hallituksen päätöksellä auditoitiin onnistumista koronaohjeistuksien laatimisessa
kiireellisessä aikataulussa. Ohjeistuksien laadinnassa oli toisten mukaan onnistuttu ja
toisten mukaan ei, vastauksissa oli suurta hajontaa.
Säätiöpäivää juhlittiin syyskuussa jokaisessa säätiön palveluasumista tuottavassa
yksikössä säätiön täyttäessä 33 vuotta.

Länsituulessa valmistauduttiin säätiöpäivän viettoon leipomalla
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Erityisasuntosäätiö on toiminnallaan tilikaudella 2020 edistänyt omaa, sille kirjatuissa
säännöissään määriteltyä, tarkoitustaan tavoittelematta voittoa liiketoiminnan keinoin
tai tuottamatta voittoa säätiön lähipiiriin kuuluville tahoille. Säätiön säännöissä
määritelty tarkoitus on ohjannut kaikkia niitä prosesseja, joita säätiö on tilikaudella
harjoittanut.

ARVOT

Säätiötä koskevat yhteiset arvot ovat kaiken toimintamme taustalla ohjaavana
ajatuksena: ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja rohkeus.

HALLITUS

Säätiön hallituksen jäsenet 2017–2021 ovat:
Leena Tiesmaa
Terhi Kyhkynen
Cecan Sahin
Marianna Roine
Hanna Rokkanen
Kimmo Salomaa
Matti Vuorinen (6/2020 alk.)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

SimoTorkkola
Kati Sipilä
Mirja Piiroinen
Marjo Väre
Kuura Maula (12 / 2020 alk.)
Veli-Antti Silpola
Jaakko Kaleva

hvj.
hvj.
hvj.
hvj.
hvj.
hvj.
hvj.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa. Hallituksen sihteeri on säätiön
toiminnanjohtaja. Hallinnon osoite on Parolantie 30, 13130 Hämeenlinna (5/2020
alkaen).

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmään kuuluu toiminnanjohtaja ja palveluesimiehet. Hallintopäällikkö kuului
johtoryhmään työsuhteensa ajan 6/2020 saakka, jolloin hän toimi myös sihteerinä.
Johtoryhmä kokoontui ennen Päivärinteen palveluntalon myyntiä kaksi kertaa ja sen
jälkeen 8 kertaa. Toiminnanjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä.
Joulukuussa 2020 kokoontui ensimmäisen kerran laajennettu johtoryhmä, johon
kuuluu toiminnanjohtajan ja palveluesimiesten lisäksi yksiköiden tiimivastaavat.
Entinen johtoryhmä jatkaa toimintaansa edelleen.

HENKILÖSTÖ
Säätiölle on kirjattu oma henkilöstöstrategia. Strategiassa on käsitelty henkilöstöä
koskevat oleelliset tiedot rekrytointiprosessista alkaen.
Henkilöstön työntekoa ohjaavat hallinnollisina ohjeina muun muassa tietosuojaa
koskeva ohjeistus, asiakirjasalaisuus, työehtosopimus sekä kirjatut hyvän työkäytöksen
periaatteet. EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvä ohjeistus on laadittu. Jokaisen säätiön
työntekijän on tullut opiskella tietosuojakoulutus verkossa.
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Säätiö kouluttaa henkilöstöään toiminnan tarpeiden mukaisesti. Työnkierto on sovitusti
mahdollinen.
Näistä
asioista
keskustellaan
jokaisen
kehityskeskustelussa.
Täydennyskoulutussuunnitelma on käytössä.
Erityisasuntosäätiössä noudatetaan Avaintyönantajat ry:n työehtosopimusta sekä
Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeita. Työterveyshuolto ostetaan Mehiläinen
Oy:stä.
Säätiön
palvelutoimintaa
tuottavissa
taloissa
on
työsuojeluvaltuutettu.
Työsuojeluvaltuutetut, palveluesimiehet sekä työsuojelupäällikkö (toiminnanjohtaja)
muodostavat työsuojelutoimikunnan. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana
kolme kertaa
Vuoden lopussa Erityisasuntosäätiössä oli 47 toimea. Luettelo toimista on liitteessä 1.

TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Palvelutoiminnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Onviren kautta, ohjelmana
Netvisor. Palkkahallinnon ohjelmana on Populus. Työntekijät kirjaavat ohjelmaan
poissaoloilmoitukset, koulutushakemukset, loma-anomukset sekä ajopäiväkirjan ja
matkalaskut. Asiakirjat ohjautuvat palveluesimiehen käsittelyyn.

ISÄNNÖINTI JA KIINTEISTÖT

Isännöinnin ja kiinteistöjen kirjanpidon sekä vuokravalvonnan hoitaa Reim Hämeenlinna
Oy. Kiinteistöjen teknisestä huollosta vastaa Aluetalonmies A. Koskela Oy. Kiinteistöjen
tekninen valvonta ja hälytykset on kytketty Palmia Oy:n teknisen valvonnan piiriin.
Kiinteistöjen vakuutusyhtiö on If Vakuutusyhtiö Oy, josta vakuutuksena on laaja
kiinteistön täysarvovakuutus. Paloilmoittimien hallinnoinnista ja kuukausittaisista
tarkastuksista vastaa SER Consulting Oy.

JÄSENYYDET

Erityisasuntosäätiö on Avaintyönantajat ry:n ja Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

PALVELUTOIMINTA

Hämeenlinnan
kaupungin
kanssa
on
sopimukset
palvelutoiminnasta.
Asukasvalintapäätöksen säätiön palveluasumista tarjoaviin asumisyksiköihin tekee
kaupungin sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä.
Vuokrattavia asuntoja säätiössä on 119 kpl. Asuntojen yhteenlaskettu käyttöaste
vuokrasopimusten voimassaolon mukaan oli 98,49%.
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KOTIPESÄ
Kotipesä osoitteessa Parolantie 32 on säätiön ensimmäinen yksikkö. Kiinteistö on 1990
valmistunut luhtitalo, jossa on 18 asuntoa. Kotipesässä on viisi toimea. Kotipesällä ja
Länsituulella on yhteinen palveluesimies.

Kotipesän palvelut

Kotipesän palvelutoiminta on tuettua ja ohjattua asumista kehitysvammaisille tai
muutoin erityistuen tarpeessa oleville henkilöille. Toiminta-ajatuksena on yksilöllisen
tuen ja ohjauksen avulla mahdollistaa asukkaiden hyvä elämänlaatu ja vastuullisuus
arkielämän eri osa-alueilla.

Kotipesän omat juhannusfestarit

Vuosi

Vuokrasopimuksen
voimassaolopäivät

Laskutetut
päivät

2018
2019
2020

6448
6523
6362

5560
5769
5553

Käyttöaste
laskutettujen päivien
mukaan
84,63 %
87,81 %
84,29 %
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Kotipesän työntekijät antavat kotiohjausta Kotipesän ulkopuolelle. Kotiohjauksen avulla
mahdollistetaan vammaisen tai muutoin erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön
itsenäinen asuminen omassa kodissa. Kotiohjausta on saatavilla sovitusti, asiakkaan
yksilöllisen tarpeen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Ohjauksen avulla
tuetaan itsenäistymistä ja rohkaistaan vastuunottoon omasta elämästä.
Vuosi
2018
2019
2020

Kotiohjausasiakkaiden lkm
8
11
10

Kotiohjaustuntien määrä
644 h
643 h
450 h

Vuonna 2020 rajoitukset ovat muuttaneet melko lailla Kotipesän arkea. Asukkaita on
ohjattu suositusten ja ohjeiden noudattamisessa.
Keväällä yhteisöllisyyttä pyrittiin pitämään yllä ja joka perjantai soi parveke-Darudet
Kotipesän pihassa. Pihaa on hyödynnetty myös yhteisissä tapahtumissa. Ulkona on
grillattu, kahviteltu, vietetty aikaa yhdessä ja onnistui karaokekin Kotipesän pihassa
useampaan otteeseen. Juhlapyhiä on vietetty mahdollisuuksien mukaan voimassa
olevat rajoitukset ja suositukset huomioiden. Koska kaikki juhannuksen tapahtumat oli
muutoin peruttu, pidettiin Kotipesässä omat Juhannusfestarit. Pikkujoulut vietettiin
kahdessa pienessä ryhmässä ja ohjelma oli asukkaiden toiveiden mukaista.
Ulkoilua on pyritty lisäämään muutoinkin ja yhteislenkki on kerännyt muutamia
osallistujia keskiviikkoiltaisin. Juttutupa on järjestetty mahdollisuuksien mukaan kerran
kuussa. Jos väkeä on ollut paljon, olemme pitäneet myös juttutuvan ulkona. Tässä sää
on suosinut hyvin. Kylmemmällä ilmallakin on tarjennut, kun on tarpeeksi päällä.
Juttutuvassa on tiedotettu ja päätetty yhteisistä asioista.

Juttutupa Kotipesän pihalla
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MÄYRÄNPESÄ
Mäyränpesä (Mäyräntie 2) on v. 1995 valmistunut palvelutalo, joka on tarkoitettu
kehitysvammaisille ja muille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jokapäiväistä
tukea ja ohjausta. Asukaspaikkoja on yhteensä 23.

Mäyränpesän palvelut

Mäyränpesässä kehitysvammaisia ja vammautuneita henkilöitä tuetaan ja ohjataan
arkielämässä selviytymisessä ja elämänhallinnassa kuntouttavalla työotteella.
Vuosi

2018
2019
2020

Vuokrasopimuksen
voimassaolopäivät
8030
8395
8418

Laskutetut
päivät
7349
8040
7920

Käyttöaste
laskutettujen päivien
mukaan
87,54 %
95,77%
94,08 %

Kippis tulevalle vuodella!
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Mäyränpesässä työskentelee tiimivastaava sekä neljä kokopäiväistä ja kaksi osaaikaista hoitajaa. Palveluesimies on yhteinen Mäyränkodin kanssa.
Viereisestä Mäyränkodista saadaan tarvittavat yöaikaiset hoitokäynnit.
Vuosi
2018
2019
2020

Yöaikaiset käynnit
Mäyränkodista (lkm)
610
608
590

Kesällä mm. käytiin poimimassa mansikoita, harrastettiin lavakaulusviljelyä, nautittiin
nokipannukahvit ja pyöräiltiin lähiympäristössä. Hyödynnettiin myös kauniin kesän
mukanaan tuomat ulkona ruokailu mahdollisuudet. Asukkaiden kanssa vietettiin leiri
vuorokausi Evolla. Asukkaat ovat löytäneet myös kaupungin ylläpitämät veneily
mahdollisuudet ja grillauspaikat.

Mökkireissulla Evolla
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MÄYRÄNKOTI
Palvelutalo Mäyränkoti (Mäyräntie 1) on valmistunut v. 2004. Talossa on yksi 6
asukkaan ryhmäkoti ja kolme 4 asukkaan ryhmäkotia sekä viisi yksittäistä asuntoa.
Myös ryhmäkodeissa jokaisella asukkaalla on oma huone ja kylpyhuone. Tupakeittiö on
yhteinen. Yhteistiloina Mäyränkodissa on kerhohuone ja saunaosasto.

Mäyränkodin palvelut

Mäyränkodissa toteutetaan tehostettua ja autettua palveluasumista vaikeasti
vammaisille ja vammautuneille sekä kehitysvammaisille henkilöille. Asukaspaikkoja on
23.
Vuosi

Vuokrasopimuksen
voimassaolopäivät

Laskutetut
päivät

2018
2019
2020

8303
8334
8387

7966
7940
8080

Käyttöaste
laskutettujen päivien
mukaan
94,89 %
94,38 %
95,98 %

Päivän hinta

140,56 €
146,98 €
146,78 €

Mäyränkodissa on 20 toimea: Mäyränpesän kanssa yhteinen palveluesimies sekä
tiimivastaava-sairaanhoitaja ja 18 lähihoitajaa. Henkilökunta on paikalla ympäri
vuorokauden.
Korona vuosi toi haasteita päivätoiminnan mennessä kiinni maaliskuussa. Asukkaat
olivat kotona ja epävarmuuden tunne oli niin asukkailla kuin henkilökunnalla.
Juhlapyhät toivat toivottua vaihtelua arkeen.
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Onneksi kesällä päästiin pienissä porukissa toteuttamaan korona rajoituksista niin
antaessa myöden kesäretkiä. mm Mierolassa, kotieläinpuistossa, Linnan puistossa
piknikillä. Paljon hyödynnettiin kesän ilmoja, ruokailuja järjestettiin ulkona musiikin ja
yhdessäolon kera.

Omalla pihalla

Kissankulman kotieläinpihalla
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LÄNSITUULI
Länsituulessa on 29+1 (intervalliasunto) asukaspaikkaa. Talo valmistui v. 2000 (Larin
Kyöstin katu 31). Asunnoista 2 on kaksioita, muut huone + tupakeittiöitä. Yhteistiloina
Länsituulessa on ruokasali-monitoimitila, jakelukeittiö, takka- ja IT-ryhmätila,
saunaosasto sekä pesutupa. Yhteisissä tiloissa on asukkaille tärkeäksi tullut
biljardipöytä.

Länsituulen palvelut

Länsituulesta mielenterveyskuntoutuja saa kuntouttavaa palveluasumista tai
kotikuntoutusta. Lisäksi tarjotaan aikuissosiaalityön asiakkaille Arjen tuen palvelua.
Henkilökuntaan kuuluu Kotipesän kanssa yhteinen palveluesimies sekä sairaanhoitaja,
tiimivastaava-sosiaaliohjaaja ja 10 lähihoitajaa.

Vuosi

Vuokrasopimuksen
voimassaolopäivät

Laskutetut
päivät

Käyttöaste laskutettujen
päivien mukaan

2018
asumispäivät
intervallipäivät
Yhteensä

10 471
239
10 710

10 214
236
10 450

96,50 %
64,66 %
95,43 %

2019
asumispäivät
intervallipäivät
Yhteensä

10 262
258
10 520

10 091
257
10 348

95,33 %
70,41 %
94,50 %

2020
asumispäivät
intervallipäivät
yhteensä

10 427
226
10 653

10 070
226
10 271

94,87 %
61,75 %
93,54%

Kukkien hoitoa
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Länsituuli on asukkailleen koti, josta kuntoutuksen ja tarpeenmukaisen tuen myötä
siirrytään itsenäisempään asumiseen. Asukkaan voimavaroja tuetaan siten, että
itsenäisempi asuminen olisi myöhemmin mahdollista esimerkiksi kotikuntoutuksen
turvin.

Asukasvaihtuvuus
Länsituulessa /
pois muuttaneiden lkm
2017
7
2018
7
2019
6
2020
5

Länsituulen kotikuntoutustiimi antaa mielenterveyskuntoutujille kotikuntoutusta
Länsituulen ulkopuolelle. Palvelu sisältää kotikäyntejä, ohjattua lääkehoitoa,
puhelinkontakteja, lounastapaamisia ja Länsituulen ryhmätoimintaa.
Vuosi
2018
2019
2020

Kotikunt.as. lkm
99
121
131

Kotikuntoutustuntien määrä
4846,75 h
5123,00 h
5709 h

Arjen tuki on asiakkaan kotiin annettavaa kohdennettua monialaista tukea. Palvelu on
tarkoitettu aikuissosiaalityön asiakkaille. Arjen tuen työntekijät seuraavat
asiakkaidensa kanssa palvelun vaikuttavuutta. Toiminta päätettiin lakkauttaa 2020
vuoden loppuun mennessä, viimeiset Arjen tuen asiakkuuden päättyivät syyskuussa.
Arjen tuessa toimi kaksi lähihoitajaa. Molemmat lähihoitajat työllistyivät Länsituuleen
Arjen tuen toiminnan lakattua.
Vuosi
2018
2019
2020

Arjen tuki
asiakasmäärä
78
66
32

Tuntien määrä
2010 h
2330 h
707 h (tammi-syyskuu)

Vuosi 2020 kului hieman erilaisissa ja jopa haastavissa merkeissä, mutta tästä
huolimatta arki sujunut Länsituulessa mahdollisimman tavallisesti ja rennoissa
tunnelmissa, tietysti korona suositukset huomioiden. Asukkaita on ohjattu arvioimaan
ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja erityisesti omasta käsihygieniastaan. On
tuettu rajoitusten sekä kulloinkin voimassa olevien ohjeiden noudattamisessa.
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Länsituulessa nauttineet ulkoilusta ja tehneet pieniä retkiä mm. Aulangolle ja Sibelius
fantasiaa katsomaan Ahvenistolle. Kesällä pystyttiin järjestämään jo perinteeksi
muodostuneen retken Janakkalan Tuottajain Pirtille. Ryhmätoimintaa on muokattu
koronarajoituksista johtuen ja kuluneena vuonna toimintaa on järjestetty pienryhminä
mm. leivonnan, askartelun ja liikunnan merkeissä.
Kotikuntoutuksessa ollaan opittu hyödyntämään digitalisaatiota asiakkaiden kanssa,
huolehtien kontakteista etäyhteyksin kullekin asiakkaalle sopivalla tavalla.
Myös Kotikuntoutuksessa ollaan lisätty ulkoilua yhdessä asukkaan kanssa ja käyty
keskustelua asiakkaiden kanssa terveysturvallisuudesta sekä voimassa olevista ohjeista
ja suosituksista.

Retkeilyä Ahvenistolla
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KOTIKOLO
Erityisasuntosäätiö vuokraa asuntoja Parolantie 30:ssä. Kiinteistössä on 25 vuokraasuntoa, joista suurin osa on yksiöitä. Asukkaiksi voivat hakeutua säätiön toimintaajatuksen mukaisesti henkilöt, joille asunnon löytyminen on haasteellista. Etusijalla
asukasvalinnassa ovat säätiön palveluiden piirissä olevat henkilöt. Asukasvalinnasta
vastaa Erityisasuntosäätiön toiminnanjohtaja.
Asumisessa noudatetaan vuokra-asumisen järjestyssääntöjä. Isännöinnistä ja vuokrien
perimisestä vastaa Realia Isännöinti Oy.
Vuosi
2018
2019
2020

Asumispäivät
9003
8796
8968

Käyttöaste
98,66 %
96,39 %
98,01 %

Kotikolon sisäpiha.
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LIITE 1. ERITYISASUNTOSÄÄTIÖN HENKILÖKUNTA 12/2020

31.12.2020
alkaen Toimien määrä:
Hallinto
Kotipesä
Länsituuli
Mäyränpesä
Mäyränkoti

1
5
14 Sis. 1 palveluesimies
7 Kaksi hoitajan toimea 75%
20 Sis. 1 palveluesimies
47
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