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Olipa kerran… 
 

On sateinen päivä syksyllä 2015. Istun kahvilan 

terassilla lämpölamppujen alla ja katselen odot-

tavana vastapäätä istuvaa naista-kollegaani 

useamman vuoden takaa ajalta, jolloin molem-

mat työskentelimme päihdeongelmaisten kor-

vaushoidossa.  

Ajat ovat muuttuneet niistä vuosista ja vaikka 

olemme urillamme jatkaneet eri teille, kuu-

lemme yhä molemmat sekä työllä, että vapaa-

ajallamme enenevissä määrin toinen toistaan 

surullisempia tarinoita ihmisten avuntarpeesta ja 

–huudoista, jotka eivät joko kuulu, tai niihin ei 

vastata. 

Olen juuri kertonut hänelle jo muutaman vuo-

den muhineesta ajatuksestani perustaa yhdistys 

Keravalle, joka tekisi asioille jotain… en oikein 

tiedä vielä itsekään mitä, 

mutta kasvanut tunne toimet-

tomuudesta on nyt ylittänyt ki-

pupisteen.  Huojennuksekseni 

kollegaani alkaa naurattaa ja 

hän kertoo, että on juuri aloit-

tamassa syrjäytymisvaarassa 

olevien terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisen korkea-

kouluopinnot. Tämä istuu sii-

hen kuin nenä päähän. Tunnen innostunutta 

helpotusta ja laitan viestin toiselle vanhalle tut-

tavalleni, jossa pyydän tapaamista. Meitä tarvi-

taan tähän vähintään kolme ja tiedän jo henki-

lön, jolle tämä toimialue on tutumpi kuin kelle-

kään muulle. 

Tapaan pian tämän jälkeen Päivi Wilénin, joka 

muitta mutkitta ilmoittaa lähtevänsä mukaan, 

koska ”vielä on voimia Pysäkin* jälkeen yhteen 

isoon projektiin ennen eläkettä”. Yli vuosikym-

menen autettuaan päihde- ja mielenterveyson-

gelmaisia nuoria hän on nähnyt myös sen, mitä 

tapahtuu, kun nuori täyttää 18-vuotta ja syystä 

tai toisesta tiputaan tukiverkostosta, jos sellaista 

on koskaan edes ollut.   
[*Keravan Nuorten Pysäkki, nyk. Pysäkki/Nuorten talo] 

 

Yhteiskunnassa elää myös vahvana ajatus, että 

aikuiset pärjäisivät elämänsä ilman tukea, mutta 

näinhän ei ole. Elämä ei aina mene niin kuin sa-

duissa ja jokainen tarvitsee joskus tukea. 

 

 

Alkaa muodostua ajatus aikuisten Pysäkistä. Po-

lusta, joka ohjaisi nuoria aikuisia ja aikuisia tarvit-

taessa anonyymisti palvelujen pariin ja auttaisi 

kehittämään niistä asiakaslähtöisempiä, jotta 

tuen tarpeessa olevat ihmiset myös hakeutuisi-

vat niihin.  

Alamme kovalla drivella suunnitella verkostoyh-

teistyötä, kehittämisprojekteja ja ennen kaikkea 

miten saisimme näiden tuen tarpeessa olevien 

äänen niiden korviin, joiden se tarvitsee kuulla.  

Työttömyys, rikollisuus, epätasa-arvo ja syrjäyty-

misen muut lieveilmiöt lisääntyvät, mutta epä-

kohtaan ei panosteta, vaikka kansanterveydel-

linen ja taloudellinen hyöty ovat mitattavissa. 

Polusta, leivänmuruista ja siitä, että elämä ei 

aina mene niin kuin saduissa, syntyy myös Hannu 

ja Kerttu ry, joka perustamiskokous pidetään 

tammikuussa 2016.   

 

Toimintamme on ollut käynnissä 

nyt tapahtumarikkaat puolitoista 

vuotta. Yhteistyö, hallitus, jäse-

nistö ja suunnitelmat ovat laajen-

tuneet, sekä muovautuneet mu-

kana eri muutoksissa. 

Vuosi sitten esitin kotisivuillamme 

ensimmäisessä julkaistussa uuti-

sessa huoleni:   

”Löydättekö te meidät? Pystyymmekö tarjoa-

maan sen avun mitä tarvitsette? Pidättekö 

meistä? Me ainakin pidämme teistä, haluamme 

vilpittömästi parastanne ja auttaa. Siksi tämä yh-

distys perustettiin.” 

Aika on ainakin tähän mennessä näyttänyt, että 

te tukea tarvitsevat olette löytäneet meidät ja 

aika tulee vielä näyttämään, pystymmekö yh-

dessä toisten toimijoiden kanssa tarjoamaan 

kaiken sen avun mitä tarvitaan. Sen eteen jat-

kamme kuitenkin työtämme. 
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Hannu ja Kerttu ry 
Yhdistys ja toiminta-ajatus 
Hannu ja Kerttu ry on vuonna 2016 perustettu 

yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdis-

tys, jonka kotipaikka on Kerava ja toimialue koko 

Suomi, mutta erityisesti Keski-Uusimaa. 

Hannu ja Kerttu ry:n tarkoituksena on ennaltaeh-

käistä ja vähentää syrjäytymistä ja sen lieveilmi-

öitä asiakaslähtöisten matalan kynnyksen pal-

velujen kautta. Kohderyhmänämme ovat mie-

lenterveys- ja päihdeongelmaisten lisäksi näihin 

kiinteästi liittyvät ilmiöt kuten työttömyys, asun-

nottomuus, vankeusrangaistukset ja tartunta-

taudit.  

Yhdistyksen toiminnan perusta 

on ihmisten oma kokemus 

siitä, mikä on heille ihmisar-

voista elämää ja miten he itse 

näkevät palvelutarpeensa. 

Toiminnan tarkoituksena on 

etsivän työn ja palveluohjauk-

sen kautta kiinnittää tuen tar-

peessa olevia ihmisiä eri pal-

veluihin ja näin vähentää syr-

jäytymisestä koituvia haittoja 

ihmiselle ja yhteiskunnalle.  

Yhdistyksen toiminta-ajatuk-

sen takana on näkemys siitä, 

että ammattilaisten ja asiak-

kaiden tasa-arvoisella yhteistyöllä luodaan kes-

täviä, tehokkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja. 

Pyrimme siihen, ettei yksikään tukea tarvitseva 

aikuinen enää häpeä pyytää apua ja tukipalve-

lujen käytöstä tuleva stigma jäisi historiaan. 

Hannu ja Kerttu ry tekee työtä, jotta avun tar-

peessa olevien ääni ja mielipiteet saataisiin kuu-

lumaan etenkin heitä koskettavien kysymysten, 

asioiden, päätösten ym. suhteen. Tavoit-

teenamme on myös entisestään edistää vertais- 

ja kokemusasiantuntijoiden koulutusta ja käyt-

töä tukimuotojen kehittämisessä.  

Pyrimme luomaa eri yhteistyömuotojen avulla 

helposti lähestyttäviä väyliä jo olemassa olevien 

palvelujen pariin, sekä kehittämään uusia asia-

kaslähtöisiä tukimuotoja. Yhdistys on sosiaali- ja 

terveysalan, mielenterveys ja päihdetyön am-

mattilaisten perustama, mutta se toivottaa jäse 

 

 

nistöönsä ja toimintaansa mukaan kaikki toimin-

taan ja sääntöihin sitoutuvat, olivat he sitten ko-

kemusasiantuntijoita, tai paikallisia aktiiveja.  

Toiminnan sisältö 
Hannu ja Kerttu ry toimii vapaaehtoisvoimin, 

pääasiassa sähköisesti kotisivujensa ja sosiaali-

sen median kautta. Yhdistys osallistuu erilaisiin 

toimialuetta koskeviin tapahtumiin ja myös on 

mukana järjestämässä niitä.  

Yhdistyksen toiminta keskittyy syrjäytymisvaa-

rassa olevien, tai jo syrjäytyneiden ja syrjäytymi-

sen lieveilmiöistä kärsivien ja heidän omaistensa 

palveluohjaukseen ja tukemiseen. Ohjaus ta-

pahtuu sekä sähköisesti, että yksilötapaamisina.  

Verkostoyhteistyö on toiminnan yksi keskeisimpiä 

osa-alueita, sillä se on toimivan palveluohjauk-

sen kulmakivi. 

Hannu ja Kerttu ry pyrkii toimin-

nallaan kartoittamaan mahdolli-

simman laajan ja tiiviin yhteistyö-

verkoston eri toimijoiden kesken 

Keravalla ja Keski-Uudella-

maalla. Yhdistys tiedottaa eri toi-

mijoiden toiminnasta sekä tuen 

tarpeessa oleville ihmisille, että 

itse toimijoille ja edistää näin 

asiakaslähtöistä ja moniammatil-

lista syrjäytymistä ehkäisevää 

työtä. 

Toimintansa toteuttamiseksi 

Hannu ja Kerttu ry tekee erilaista 

vaikuttamis-, viestintä ja kehittämistyötä toimi-

alueellaan. Vaikuttamistyön keskiössä on herät-

tää aktiivista keskustelua ja toimia syrjäytymistä 

ehkäisevän ja korjaavan työn resurssointiin, sen 

asiakaslähtöisyyteen ja oikea-aikaisuuteen.  

Hallitus  
Hannu ja Kerttu ry:n hallitus valitaan yhdistyksen 

sääntömääräisessä vuosikokouksessa jäsenten 

keskuudesta ja sen toimikausi on vuosikokousten 

välinen aika. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja 

seurata yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoituk-

sen toteutumista.  

Ensimmäisessä kokouksessaan 25.1.2016 yhdis-

tyksen hallituksen muodostivat sen perustajajä-

senet Nina Zetterman (pj.), Marjo Becklin ja Päivi 

Wilén(vpj.). 

  

 
 
 

 

 

 

• Asiakaslähtöisyys 

• Suvaitsevaisuus 

• Tasa-arvo 

• Vapaaehtoisuus 

• Yhteisöllisyys 

• Luottamuksellisuus 

• Ihmisen kohtaaminen ja  

     kunnioittaminen omana  

     itsenään 
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Vuoden 2016  
painopisteet 
Toiminnan painopisteet 
Ensimmäisenä toimintavuonnaan vuonna 

2016 Hannu ja Kerttu ry:n toiminnan painopis-

teet keskittyivät yhdistyksen perustamiseen 

vaadittuihin hallinnollisiin toimiin, toiminnan or-

ganisointiin, näkyvyyden lisäämiseen ja toimi-

tilojen kartoitukseen.  

Hallitus näki yhdistyksen 

perustamiseen liittyvien 

hallinnollisten toimien lisäksi 

ensiarvoisen tärkeänä li-

sätä syrjäytymistä ehkäise-

vän työn resurssien puut-

teen näkyvyyttä ja akti-

voida keskustelua mm. 

mielenterveys- ja päihde-

työ kehittämiskohteista. 

Vaikuttamistyötä päätet-

tiin tehdä poliittisesti ja us-

konnollisesti sitoutumatto-

masti, jotta asiakaslähtöi-

nen toiminta toteutuisi 

myös jatkossa riippumatta sidoksista eri orga-

nisaatioihin ja ryhmittymiin. Tästä huolimatta 

yhteistyön tärkeys näiden organisaatioiden ja 

tahojen kanssa oli hyvin selkeä. 

Painopisteiden toteutuminen  
Hannu ja Kerttu ry:n perustamiskokouksen 

pöytäkirja hyväksyttiin lopulta 5.2.2016 ja rekis-

teröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen rekiste-

riin 18.3.2016. Yhdistykselle myönnettiin 

26.5.2016 Y-tunnus 2763521-4. 

Yhdistyksen toimintaperiaate vahvistui palve-

luohjausorientoituneeksi alkuvuoden aikana, 

joka nosti myös paikalliset ja valtakunnalliset 

yhteistyökumppanit keskiöön, jotta asiakas-

lähtöinen toiminta ja neuvonta toteutuisi. 

Hannu ja Kerttu ry päätti anoa Raha-auto-

maattiyhdistykseltä projektiavustusta aloit-

taakseen kivijalkatoimintansa vuoden 2017.  

 

Toimintasuunnitelma toimitiloissa toiminnan 

aloittamiseksi kehittyy kuitenkin yhä.  

Tähän liittyen loppu vuodelle suunniteltiin 

useita tutustumiskäyntejä eri matalankynnyk-

sen periaatteella toimiviin päiväkeskuksiin Uu-

dellamaalla, Varsinais- Suomessa, Hämeessä 

a Pirkanmaalla vertailukehittämistutkimuksen 

tuottamiseksi.  

Toimitiloja tarjottiin yhdistykselle Keravan kes-

kustasta hallituksen jäsenten aiempien eri yh-

teistyökumppanien taholta, mutta rahoituk-

sen puutteen takia nämä tarjoukset jouduttiin 

hylkäämään. 

Näkyvyyden lisäämiseksi 

Hannu ja Kerttu ry perusti ko-

tisivut ja Facebook-tilin. Koti-

sivut suunniteltiin helppolu-

kuisiksi ja ratkaisukeskeisiksi 

empiiristen kokemusten pe-

rusteella, jossa näkyvät vah-

vasti kognitioltaan alentunei-

den asiakkaiden tarpeiden 

huomioiminen ja paikalliset 

palvelut. 

Näkyvyyttä lisättiin myös eri 

tapahtumissa ja mediassa. 

Hannu ja Kerttu ry osallistui 

Kaikkien Kerava-tapahtumaan, Asunnotto-

mien yönä ja yhdistyksestä julkaistiin Keski-Uu-

simaassa lehtijuttu. 

Keski-Uusimaa lehti uutisoi Hannu ja Kerttu 

ry:stä marraskuussa 2016 ja tämä oli keskuste-

lunavaus vaikeaan, mielipiteitä jakavaan ja 

paljon puhuttavaan aiheeseen Keravan mie-

lenterveys- ja päihdepalvelujen tilanteesta.  

Yhdistys lähti alusta saakka tuomaan vahvasti 

näkyville paikallisia epäkohtia syrjäytymisen 

vastaisessa työssä, joka oli osa vaikuttamis-

työtä. 

Hannu ja Kerttu ry tutki, pohti ja hahmotteli pit-

kään toimintansa painopisteitä, sekä sen ris-

kejä ja mahdollisuuksia. Tästä hyvän kuvan 

antaa sivun 6. SWOT-analyysi. 

 

 

Painopisteet 
• Yhdistyksen perustaminen 

• Toiminnan organisointi 

• Näkyvyyden lisääminen 

• Toimitilojen kartoitus 

• Palvelukartoituksen tekemi-

nen 
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Kaavio 1: SWOT-analyysi yhdistyksen perustamisvuoden alussa, jossa määritellään toiminnan vah-

vuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet.

 

 
VAHVUUDET 

Positiivisten tekijöiden lista 

organisaation toiminnassa 

HEIKKOUDET 
          Negatiivisten tekijöiden lista 

organisaation toiminnassa 

SISÄISET 

 

- Motivoitunut ja ammattitai-

toinen perustajaryhmä 

- Pätevä ja kokenut henki-

löstö, jolla on pitkä työelä-

män kokemus alalta 

 

 

 

- Ajan/resurssien puute 

- Yhdistyksen hallituksen pie-

nuus 

 
 

 

MAHDOLLISUUDET 
Lista mahdollisuuksista, jotka liittyvät 

organisaation toimintaan ja ulko-

puolisiin muutosvoimiin 

UHAT 
Lista uhkatekijöistä, jotka liittyvät orga-

nisaation toimintaan ja ulkopuolisiin 

muutosvoimiin 

ULKOISET 

 

- Toimivien tilojen löytyminen 

- Asiakkaiden enenevissä 

määrin näkyvä tarve 

- Laaja yhteistyökumppa-

nuuksien verkosto syrjäyty-

misen vastaisessa työssä 

 

- Ulkopuolinen vastustaminen 

- Rahoituksen saamisen esty-

minen 

- Toimivien tilojen löytyminen 

- Mahdollisten asiakkaiden ta-

voittaminen 

 

  



 

 7 

järjestötoiminta 
 

Ensimmäisenä toimintavuonnaan 2016 Hannu 

ja Kerttu ry:n toiminta toteutui täysin vapaeh-

toistyönä, eikä yhdistyksellä siis ollut palkattua 

työvoimaa.  

Yhdistyksen jäsenistö koostui vuonna 2016 sen 

kolmesta perustajajäsenestä, sillä hallitus 

päätti laajentaa vasta vuonna 2017 jäsenistö-

ään ja selvittää tarkemmin jo vireille tulleita 

yhteistyökumppanuusasioita, joista vain Keski-

Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistyksen 

kanssa oli päätetty jo virallisesta 

yhteistyöstä. 

Hannu ja Kerttu ry toimi lä-

hinnä sähköisesti antaen tu-

kea ja neuvontaa, mutta yh-

distys osallistui myös eri tapah-

tumiin Keravalla lisätäkseen 

omaa ja syrjäytymistä ehkäi-

sevän työn näkyvyyttä. 

Resurssit 
Yhdistyksellä ei ole ollut 

vuonna 2016 omaa toimitilaa, 

vaan se on yhteistyö ja asia-

kastapaamisissaan jakanut yhteistyökumppa-

ninsa Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdis-

tyksen tiloja tarvittaessa.  

Hannu ja Kerttu ry:n toiminta ei ole tuottanut 

vuonna 2016 voittoa ja yhdistyksen kokonais-

kulut olivat 168,96€.  

Hallitus on hoitanut itse käytännön talousasiat 

ilman ulkopuolista tilintarkastajaa, sillä yhdis-

tyksellä ei ole ollut k.o vuonna rahoittajaa, 

eikä se ole vastaanottanut jäsenmaksuja, tai 

muita varoja. Yhdistyksen perustamiskulut ja 

sähköisen toiminnan aloittamiseen liittyvät 

suppeat kustannukset katettiin lahjoituksilla.  

Viestintä, tiedotus 
ja tapahtumat 
 

Hannu ja Kerttu ry aloitti aktiivisen viestinnän ja 

tiedotuksen elokuussa 2016, kun yhdistys jul-

kaisi kotisivunsa verkkotunnuksella  

www.hannujakerttury.fi. Tällöin avattiin myös 

yhdistyksen Facebook-tili ja aktiivinen some-

toiminta alkoi. Muutamassa viikossa kotisivuilla 

vierailtiin satoja kertoja ja tieto yhdistyksen toi-

minnan aloittamisesta alkoi 

myös levitä muita reittejä. Yh-

teydenottoja alkoi tulla tukea 

tarvitsevilta ja heidän omaisil-

taan ja jäsenet kuulivat jopa 

spekulointia potentiaalisilta asi-

akkailta siitä, missä yhdistyksen 

matalan kynnyksen tilat sijait-

sevat. 

 

Hannu ja Kerttu ry aktivoitui 

osallistumaan alan toimintaa 

koskeviin tapahtumiin, kuten 

asunnottomuuspäivän tapah-

tumaan Glorissa 17.10, jossa järjestettiin vuosit-

tainen asunnottomuuden vähentämiseen liit-

tyvä seminaari. Syrjäytymisen vastaisena päi-

vänä yhdistys osallistui myös nuorten asunnot-

tomien yöhön Keravalla, jossa yhteistyökump-

pani Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys 

oli organisoinut tapahtuman vähävaraisille ja 

kaupungin päättäjille. 

 

Yhdistys pyydettiin myös paikalliseen Kaikkien 

Kerava-tapahtumaan 12.11 jossa Hannu ja 

Kerttu ry oli kertomassa lyhyesti yhdistyksestä, 

sekä kehittämisajatuksista alueelliseen syrjäy-

tymisen ehkäisyyn ja päihde- ja mielenter-

veystyöhön. Yhdistyksen esiintyminen tapah-

tumassa poiki Keski-Uusimaa lehteen ensim-

mäisen lehtijutun Hannu ja Kerttu ry:stä 25.11 

otsikolla ”Uusi yhdistys huolissaan Keravan 

päihdeongelmaisista”. 

  

Toiminta 
• Toteutuu vapaaehtoistyönä 

• Ei tuota voittoa 

• Alkoi vuonna 2016  

• Herätti nopeasti kiinnostusta 

http://www.hannujakerttury.fi/
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Keski-uusimaa 25.11.2016 

”Uusi yhdistys huolissaan Keravan päihdeongelmaisista: apua on lähes mahdotonta saada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Anton Soinne, toimittaja: Oskari Lehto 
 

elokuussa 2016 hannu ja kerttu ry avasi sivustonsa osoitteessa: www.hannujakerttury.fi  

 

   

http://www.hannujakerttury.fi/
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Hankkeet 
Syksyllä 2016 Hannu ja Kerttu ry aloitti vertailu-

kehittämisprojektin, jonka aikana yhdistys kar-

toitti Etelä-Suomessa ja Pirkanmaalla kahdek-

san eri matalankynnyksen toimipistettä. 

Yhdistyksen yksi tavoitteista on kehittää syrjäy-

tymisvaarassa oleville, kuten päihteitä käyttä-

ville, päihteiden käytöstä irti haluaville, mie-

lenterveysongelmaisille ja asunnottomille, ma-

talan kynnyksen palveluohjauspiste. Ydinaja-

tuksena on ensisijaisesti kohdata ihminen eikä 

hänen mahdollista päihde- tai mielenterveys-

ongelmaansa. Palveluohjauspiste toimisi 

myös erityispäiväkeskuksena, tukipisteenä 

sekä kohtaamispaikkana syrjäytymisvaarassa 

oleville ja jo syrjäytyneille Keravalaisille sekä ul-

kopaikkakuntalaisille. Palvelun kantavana 

ajatuksena on asiakkaan yksi-

löllinen kohtaaminen ja osallis-

taminen. Palveluihin olisi mah-

dollista tulla oma-aloitteisesti, 

matalan kynnyksen periaat-

teella tai esimerkiksi terveys- ja 

sosiaalipalveluiden, päihde-

hoitoyksikön, vankeinhoitolai-

toksen, asumispalvelun tai ver-

taisen ohjaamana. Lähetettä̈, 

maksusitoumusta tai ajanva-

rausta ei tarvita. Palveluihin 

pääsy ei edellytä päihteettö-

myyttä, mutta elämäntapa-

muutokseen kannustetaan. 

Pohjaksi ja perustettavan yksikön kehittä-

miseksi Hannu ja Kerttu ry teki tutustumiskäyn-

tejä kahdeksaan eri matalankynnyksen päi-

väkeskukseen elo-syyskuussa 2016. Yhdistyk-

sen kehittämiseksi valikoitui benchmarking eli 

vertailukehittämisen -menetelmä, jolla halut-

tiin vertailla käytänteitä eri matalankynnyksen 

päiväkeskuksissa ja hakea vastauksia muun 

muassa matalan kynnyksen ylläpitämiseen ja 

mahdollisten asiakkaiden palveluun kiinnittä-

miseen.  

Benchmarkingilla tarkoitetaan prosessia, jossa 

tunnistetaan parhaita menettelytapoja ja 

erinomaisia esikuvia, otetaan niistä opiksi ja 

sovelletaan oman toiminnan kehittämiseen. 

Palvelujärjestelmän toiminnalta edellytetään 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kuitenkin pal-

velujen laatu ja hoitokäytännöt voivat vaih-

della eri osissa maata ja samassakin toimin-

tayksikössä. Useissa toimintayksiköissä on kehi-

tetty hyviä käytäntöjä, joista muutkin voisivat 

hyötyä. Nämä käytännöt kuitenkin leviävät 

huonosti, koska ei ole toimivia mekanismeja 

hyvien käytäntöjen levittämiseksi muille.  

Vierailukohteet: 

- Askel, Espoo 24.8.2016 

- Klubitalo, Järvenpää 24.8.2016 

- Toimari, Hyvinkää 25.8.2016 

- Terveysneuvontapiste Living Room, Hä-

meenlinna 25.8.2016 

- Nervi, Tampere 29.8.2016 

- Päiväkeskus Sirkkala, Turku 2.9.2016 

- Symppis, Helsinki 15.9.2016 

- Nerå, Helsinki 16.9.2016 

 

Tutustumiskäynneillä kerättiin tietoa eri mata-

lankynnyksen periaatteella toimivien paikko-

jen toiminnasta, käytänteistä ja 

heidän tarjoamistaan palve-

luista. Perehdyimme päiväkes-

kusten asiakaskuntaan ja sen 

määrään suhteessa henkilö-

kuntamitoitukseen. Panimme 

merkille asioita liittyen sijaintiin 

ja sisustukseen sekä turvalli-

suusnäkökulmiin. Haastatte-

limme sekä henkilökuntaa että 

asiakkaita. 

Tutustumiskohteet valikoituivat 

pääasiallisesti kuullun tiedon 

pohjalta. Saimme ehdotuksia 

paikoista muun muassa kyseis-

ten päiväkeskusten asiakkailta tai entisiltä asi-

akkailta. Otimme huomioon myös sijainnin, 

jotta vertailu olisi mahdollisimman mielekästä. 

Mukana on pienempiä paikkakuntia, jotka so-

pivat vertailuun Keravan kanssa kokonsa puo-

lesta, mutta myös suuria paikkakuntia, sillä 

yleisen tiedon mukaan näissä palvelut tavalli-

sesti parhaiten toimivat. Pyrimme selvittä-

mään mikä saa asiakkaan saapumaan ko. 

päiväkeskukseen ja mihin tarpeisiin päiväkes-

kus tällöin vastaa. Tarkoituksena oli myös ver-

tailla eri päiväkeskusten kynnyksien korkeutta. 

Mitä tarkoittaa matala kynnys kenellekin. 

Tutustumiskäynnit olivat erittäin onnistuneita. 

Erityisesti kaupunkien keskustassa, tai heti sen 

välittömässä läheisyydessä olevat yksiköt oli-

vat selvästi vetovoimaisimpia asiakasmääriä 

verrattaessa. Myös julkinen liikenne, etenkin ju-

nat ja metrot, vaikuttivat positiivisesti asiakas 

benchmarking 
• Kahdeksan kohdetta 

• Matalankynnyksen toimi-

pisteitä 

• Yksiköiden toimivat käy-

tännöt toteutettavissa 

myös Keravalla  
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volyymiin. Keskeinen sijainti helpotti myös yk-

sikköjen palveluohjausta, sillä julkisen sektorin 

palvelut sijaitsivat yleensä myös lähialueella. 

Eri toimijoiden yhteistyö palveluohjauksen suh-

teen oli kuitenkin useissa kaupungeissa hyvin 

haurasta ja julkisen- sekä kolmannen sektorin 

yhteistyössä löytyi kehittämismahdollisuuksia. 

Yhteisöllisyys, kodinomaisuus ja matala kynnys 

näyttäytyivät eripaikoissa hyvin eri tavoin. 

Mahdollisuus asioida päihtyneenä, ruokailu 

mahdollisuus, sekä anonyymi asioiminen il-

man lähetteitä tai ajanvarauksia madalsivat 

kynnystä ehdottomasti eniten. Huolimatta 

päihtyneistä asiakkaista häiriökäyttäytymistä 

tai uhka- ja vaaratilanteita ei juuri esiintynyt. 

Asiakkaat pitivät yksikköjä ”ominaan” ja van-

hemmat asiakkaat ohjasivat uusia kävijöitä 

talon tavoista tehokkaasti pyytämättä. 

Haasteet toiminnassa näyttäytyivät lähes joka 

yksikössä samoina: henkilöstö resursseja oli 

liian vähän, rahoitusta niukasti ja ympäristön 

paine oli joissain sijainneissa hyvinkin suuri. 

”Not in my neighbourhood”- eli NIMBY ilmiö 

näyttäytyi etenkin varakkailla asuinalueilla, tai 

niiden välittömässä läheisyydessä ympäristö-

työstä huolimatta.  

Benchmarking oli kaiken kaikkiaan hyvin rikas-

tuttava kokemus ja se selkeytti Hannu ja Kerttu 

ry:n toiminnan fokusointia tiettyihin alueellisiin 

haasteisiin, jotka otettaisiin keskiöön seuraa-

vana vuonna 2017.  

Ohessa ikuistettuna muutamia yksiköitä joissa 

vierailimme. Suuret kiitokset teille vieraanva-

raisuudestanne! 
 

 Toimari – hyvinkää 25.8.2016           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

päiväkeskus sirkkala – turku 2.9.2016 
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 askel -espoo 24.8.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 nervi – tampere 29.8.2016 
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HANNU JA KERTTU RY: N 

YHTEYSTIEDOT 
 

Puh: 040 128 1285 

postiosoite: kuparisepänkatu 3, 04250 kerava 

sähköposti: hannujakerttu@outlook.com 

kotisivut: www.hannujakerttury.fi  

Facebook: https://www.facebook.com/hannujakerttury/ 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hannujakerttury/  
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