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Essi-Allianssi
Essi-Allianssi tarjoaa kotiin vietävää asumisen tukea espoolaisille sosiaali- ja 

terveystoimen asiakkaille. Tuki räätälöidään yksilöllisesti ja joustavasti ottaen 

asiakkaan omat lähtökohdat ja voimavarat huomioon.

Palvelua tarjotaan Asunto ensin -periaatteella. Sen mukaan ensin turvataan 

asuminen, jonka jälkeen sosiaalinen kuntoutuminen voi alkaa.
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Uudella mallilla
On ollut hienoa olla mukana kehittämässä sote-alalla uudenlaista allianssin 

mukaista toimintamallia, jossa asiakkaan tavoitteet ja lähtökohdat ovat olleet 

toiminnan keskiössä.

Teimme vuonna 2018 paljon töitä työryhmässämme yhtenäistääksemme 

toimintatapojamme ja selkeyttääksemme asiakasprosessia. Tämä kehittämis-

työ jatkuu edelleen, ja meitä on täällä innostunut ja motivoitunut tiimi teke-

mässä töitä uudella allianssimallilla.

Vuosi 2018 on ollut Essi-Allianssin toinen toimintavuosi. Toimintavuonna 2018 

Essi-Allianssissa on saavutettu kaikki vuosittaiset avaintulosalueet, joita ovat 

asiakastyytyväisyyskysely, kuntoutumisaika ja asumisen pysyvyys. Avaintulos-

alueiden saavuttamisesta voin kiittää kehittämisorientoitunutta allianssitiimiä, 

ja erityisesti tiimin ammattitaitoisia ohjaajia, jotka ovat sinnikkyydellään ja 

asiakaslähtöisellä työotteellaan vieneet toimintaa eteenpäin. 

Espoossa maaliskuussa 2019

Sade Iyare

Allianssipäällikkö
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Allianssin johtoryhmä
Johtoryhmän puheenjohtaja

Johtoryhmän sihteeri
Johtoryhmän jäsenet

Tilaaja ja palveluntuottajat
Espoon kaupunki, Edistia, 

Kriminaalihuollon tukisäätiö, 
Sininauha Oy, Sininauhasäätiö 

Allianssipäällikkö
Sade Iyare 

Palvelun asiantuntijat
Jaana Ronkainen
Sanna Jokinen

Jukka Hämäläinen

Essi-Allianssin johtoryhmä
Johtoryhmän puheenjohtaja: 

Pasi Sipola, Espoon kaupungin aikuissosiaalityön päällikkö   

Johtoryhmän sihteeri: 

Virpi Lajunen, Espoon kaupungin Asunnottomuuden ehkäisy ja 

asunnottomien palvelut, vs. asiantuntija

Johtoryhmän jäsenet:

Pilvi Osara, Eedi Asumispalvelut Oy, toimitusjohtaja 

Pia Harju-Autti, Edistia konserni, toimitusjohtaja

Ilkka Oksman, Kriminaalihuollon tukisäätiö, asumispalvelupäällikkö

Henri Pelkonen, Sininauhasäätiö, toimitusjohtaja

Sanni Joutsenlahti, Sininauha Oy, palvelujohtaja

Reetta-Leena Väänänen, Espoon kaupunki, 

vs. lasten erityispalvelujen päällikkö

Tiina Ahonen, Espoon kaupungin mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden päällikkö

Emilia Kortelainen, Espoon kaupunki, hankintapäällikkö

Ilpo Virtanen, Innokonseptit, asiantuntija

Palveluhenkilöstö
Allianssiohjaajat
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Essi-Allianssin yhteistoiminta
Vuonna 2018 Essi-Allianssin asumisohjaajat tekivät keskenään tiivistä 

yhteistyötä asiakkaiden tukemiseksi. Ohjaajat toimivat moniammatil-

lisessa tiimissä, jossa he jakoivat osaamistaan ja saivat kollegiaalista 

tukea. Joka toinen viikko pidettiin Essi-Allianssin tiimipalaveri, johon 

osallistuivat kaikki asumisohjaajat. Ohjaajat pitivät päivittäin yhteyttä 

toisiinsa WhatsApp-sovelluksen kautta. Allianssin toimistossa Läkki-

sepänkujalla ohjaajat tapasivat toisiaan. Asiakkaat sopivat myös 

mielellään tapaamisia asumisohjaajan kanssa toimistolle.

Essi-Allianssin käytössä oli yhteinen asiakastietojärjestelmä Domacare, 

joka mahdollisti vaivattoman yhteistyön Essi-Allianssin eri organisaatioi-

den kesken. Joulukuussa 2018 Essi-Allianssi siirtyi Domacaressa omaan 

tietokantaan, joka on räätälöity juuri allianssin kotiin vietävää tukea 

varten. Essi-Allianssin Domacare-järjestelmää kehitetään edelleen 

vastaamaan paremmin juuri tämän tyyppisen työn vaatimuksiin.

Essi-Allianssin asiantuntijaryhmässä olivat edustajat Sininauhalta, 

Edistialta ja Kriminaalihuollon tukisäätiöltä. Asiantuntijaryhmä kokoontui 

noin joka toinen kuukausi. Päätavoitteenaan asiantuntijaryhmällä oli 

toimintatapojen ja käytäntöjen yhtenäistäminen.

ESSI.ALLIANSSI
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2018 työssä 

allianssipäällikkö, 

6 lähihoitajaa, 4 sosionomia, 

2 ohjaajaa, joilla on sekä sosionomin 

että lähihoitajan koulutus, terveydenhoitaja ja 

toimintaterapeutti.

Essi-Allianssin henkilökunta 

Ohjaajien koulutus

Essi-Allianssissa työskenteli vuoden 2018 lopussa allianssipäällikkö, 

6 lähihoitajaa, 4 sosionomia, 2 ohjaajaa, joilla on sekä sosionomin 

että lähihoitajan koulutus, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti.

Täydennyskoulutus

Essi-Allianssin henkilökunta osallistui moniin täydennys-

koulutuksiin vuoden 2018 aikana. Lisäksi syyskuussa järjes-

tettiin ensimmäistä kertaa Essi-Allianssin oma kehittämispäivä. 

Päivän aikana tehtiin ryhmätöitä liittyen allianssissa tarvittavaan 

ja jo olemassa olevien osaamisten nimeämiseen sekä asiakas-caseen 

liittyen. Kehittämispäivässä tarkennettiin myös käytäntöjä asiakastyön 

tavoitteiden asettamiseen. 

Domacaren asiantuntija Petteri Saarinen piti jatkokoulutusta 

liittyen Domacaren mobiiliversion ominaisuuksiin. 
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Tapahtumat, joihin henkilökunta osallistui 2018 

n  Terapeuttiset interventiot suisidaalisten ja itsetuhoisten asiakkaiden kohtaamisessa -koulutus

n Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 -koulutus

n Ensiapukoulutus

n Turvallinen kotikäynti -koulutus

n Traumakoulutus

n Naapurustotyön koulutus

n Motivoivan keskustelun koulutus 

n Recoveryn periaatteet -koulutus

n Miten käsitellä vihaa ja ilkeyttä -koulutus

n Päihdepäivät

n Suomen Sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton SSYK:n koulutuspäivät 

n Syrjäyttääkö teknologia empatian -seminaari

n SeriE-hankkeen aloitusseminaari (Nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan

 vähentäminen ja ennaltaehkäisy)

n  Kriminaalityön foorumi

n Asumissosiaalisen työn teemapäivä

n Espoon Yre (Yhteistyössä rikoksettomaan elämään) -verkosto

n VAT-verkosto (Vapautuvien asumisen tuen verkosto)

n Vankimessut 
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Asiakkuudet
Vuonna 2018 Espoon kaupungin Asumisen SAP-ryhmä 

ohjasi Essi-Allianssille palvelupyyntöjä yhteensä 80 kpl. 

Näistä 63:ssa lähettävä taho oli aikuissosiaalityö, 15 

palvelupyyntöä tuli mielenterveys- ja päihdepalveluista, 

ja kaksi muilta tahoilta.

Vuoden 2018 lopussa Essi-Allianssin tukea sai 105 

asiakasta. Heistä intensiivituella oli 36, perustuella 48 

ja kevyellä tuella 21 (31.12.2018).

Essi-Allianssin asiakkaista miehiä oli 61 % ja naisia 39 %.

Asiakkaiden ikäjakauma 31.12.2018

Yhteensä 80  palvelupyyntöä, joissa 

lähettävä taho oli aikuissosiaalityö 63:ssa,

mielenterveys- ja päihdepalveluista 15 palvelu-

pyyntöä ja muilta tahoilta 2 palvelupyyntöä. 

Tukea sai yhteensä 105  asiakasta, joista 

intensiivituella oli 36, perustuella 48 ja 

kevyellä tuella 21 

Asiakkaista miehiä 61 %  ja naisia 39 %

76

7

8

13

1

n Alle 30-v.  n 31–40-v.  n 41–50-v.  n 51–60-v.  n Yli 60-v. 
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Essi-Allianssin avaintulosalueet

Essi-Allianssin kaikki osapuolet ovat sitoutuneet työskentelemään tavoitteellisesti, ja työn vaikuttavuutta seurattiin 

vuonna 2018 kolmella avaintulosalueella: asiakastyytyväisyys, kuntoutumisaika ja asumisen pysyvyys.

Avaintulosalue 1: Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin asiakkaillemme marraskuussa. Kysely luotiin Webropol-järjestelmällä, ja siihen vastat-

tiin netin kautta. Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamisen mahdollisuutta tarjottiin asiakkaille, jotka olivat sillä hetkellä 

intensiivi- tai perustuella, ja joiden Essi-Allianssin tuki oli kestänyt vähintään kolme kuukautta. Näistä asiakkaista 44 % 

halusi vastata kyselyyn, joten vastaajia kyselyssä oli yhteensä 27. Kyselyssä oli kymmenen kysymystä tyytyväisyydestä 

palveluun, palvelun vaikuttavuudesta ja asiakkaan tavoitteiden toteutumisesta. Kaikkien vastausten keskiarvoksi Essi-

Allianssi sai 4,3 pistettä. Arviointiasteikko oli 1–5.

Erityisesti asiakkaat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ohjaajan kanssa. Asiakkaat kokivat, että heidän arkielämänsä 

sujuvuus on parantunut ja että heidän asumiseensa liittyvät tavoitteet olivat toteutuneet Essi-Allianssin tuen aikana.

Kehittämiskohteiksi kyselystä nousivat asiakkaan vapaa-ajan mielekkyyteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen. 

Kyselyssä nämä tavoitteet yhdistettiin esimerkiksi harrastuksiin, johonkin toimintaan osallistumiseen, ryhmäkäynteihin 

ja ihmisten tapaamiseen. Myös työhön ja opiskeluun liittyvistä tavoitteista sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä 

tavoitteista vastausten keskiarvopisteet jäivät alle 4,0.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettiin myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta Essi-Allianssin tuesta. Viereisistä 

puhekuplista näkyy, miten asiakkaamme kommentoivat.
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”Olisi kiva saada viettää 

aikaa joskus ulkona myös työn-

tekijän kanssa , esim. käydä 

elokuvissa, tanssimassa,

 puuhailemassa ulkona myös 

vähän niin kuin 

”personal friend”, tekee 

henkisesti hyvää.”

”Olen 

tyytyväinen 

työntekijääni.”

”Olen saanut 

paljon apua. 

Enemmänkin saisi,

 kun osaisi 

pyytää.”

”Ruusuja: 

kohtelias, 

auttaa 

minua.”

”Ohjaaja tekee paljon 

enemmän kuin työtä. 

Minulta on poistunut ylimää-

räinen stressi. Ohjaaja tukee ja 

kuuntelee koko ajan. Ohjaaja 

puuttuu asioihin mahdollisim-

man pian ja järjestää aikaa sekä 

asiat. Terveydentilani on paran-

tunut ohjaajan 

myötä.”

”Aikataulut 

tapaamisille ovat 

pitäneet todella hyvin, 

mistä olen ylpeä ja 

kiitollinen. 10 pistettä ja 

papukaijamerkki :)”.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vapaata 

palautetta Essi-Allianssin tuesta.
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Essi-Allianssin tuen tasot

Intensiivinen tuki

Asiakas saa vahvan ammatilli-
sen tuen ja ohjauksen.

Asiakas saa oman, nimetyn 
työntekijän. Tarvittaessa työn-
tekijään voi olla yhteydessä  
päivittäin.

Tarkoitus on vähentää tulevan 
tuen tarvetta.

Raportointi sosiaalityöntekijälle 
kuukausittain.

Perustuki

Ammatillisen tuen tarve vähenee 
ja vertaistuen määrä kasvaa.

Tukea annetaan asiakkaan 
tarpeen mukaan, kuitenkin 
vähenevässä määrin.

Tavoite valmistaa asiakasta 
itsenäiseen asumiseen.

Tapaamiset vähintään viikottain, 
tarvittaessa useammin.

Raportointi sosiaalityöntekijälle 
kolmen kuukauden välein.

Kevyt tuki

Kevyelle tuelle siirrytään tilaajan
päätöksellä erikseen neuvotellen
asiakkaan ja palveluntuottajan 
kanssa.

Ammatillinen tuki on kevyttä 
ja ylläpitävää seurantavaiheen 
tukea.

Tarkoitus on, että asiakas selviy-
tyy pääasiassa itsenäisesti.

Raportointi kolmen kuukauden 
välein.

Avaintulosalue 2: Kuntoutumisaika

Yksi avaintulosalueista, joihin kaikki Essi-Allianssin osapuolet ovat sitoutuneet työskentelyssään on asiakkaiden 

kuntoutumisaika. Työskentelymme tavoitteena on että 13 kuukauden kuluessa siitä, kun asiakkaan kanssa on 

aloitettu yhteistyö, asiakas pärjäisi kevyellä tuella. 

Vuonna 2018 asiakkaiden kuntoutumisajan keskiarvo oli 12,2 kuukautta. Tähän keskiarvoon on 

laskettu mukaan asiakkuudet, jotka ovat suunnitellusti siirtyneet kevyelle tuelle tai muuttaneet 

kokonaan itsenäiseen asumiseen. Joskus asiakkuus saattaa keskeytyä esimerkiksi vankilaan 

joutumisen, paikkakunnalta muuton tai asiakkaan motivaation puutteen vuoksi. Näitä ei ole 

laskettu mukaan keskiarvoon. 
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Avaintulosalue 3: 
Asumisen pysyvyys 

Kolmas avaintulosalue, johon olemme 

sitoutuneet on asiakkaan asumisen 

pysyvyys. Asumisen pysyvyyden tavoit-

teena on, ettei asuminen pääty häätöön 

Essi-Allianssin tuen aikana. Yksikään 

asiakkaamme ei saanut häätöä

vuonna 2018.

Vuoden 2018 aikana 12 asiakasta 

ohjautui tukemme piiriin asunnotto-

mana, ja heille kaikille löytyi asunto 

alle kolmessa kuukaudessa Essi-

Allianssin osapuolten kautta.
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Case: Terhin tarina 
Terhin Essi-Allianssi tuki alkoi tammikuussa 2018. Elokuun loppuun saakka 

Terhi oli perustuella. Syyskuun alusta Terhi siirrettiin intensiivituelle, koska 

silloin Terhin psyykkinen vointi laski huomattavasti. Joulukuussa vointi ja 

Terhin jaksaminen olivat kohentuneet sen verran, että nyt hän pärjää 

jälleen perustuella. Haastattelimme Terhiä ja hänen omaohjaajaansa 

hieman siitä, miten Essi-Allianssi on on tukenut Terhiä.

Millaisessa tilanteessa elämäsi oli, 
kun Essi-Allianssin tuki sinulle alkoi?

Terhi: ”Olin toisen palveluntuottajan asumistuen alla, pääsin juuri pälkä-

hästä pahasta elämän tilanteesta ja muuttanut uuteen asuntoon, ja toisen 

palveluntuottajan tuki oli päättymässä heidän osalta, mutta olin silti hyvin 

onneton ja epäterve fyysisesti sekä henkisesti. Olin asumassa aivan yksin 

ensimmäistä kertaa ja tarvitsin tukea talouden hoitoon monelta osalta: 

tukien hakemiseen ajallaan/huolellisesti, laskujen maksamiseen yms.”

Minkälaista tukea olet saanut Essi-Allianssin 
omaohjaajaltasi?  Missä asioissa hän on ollut avuksi?

Terhi: ”Taloudellista ehdottomasti. Koen, että olen aina vähän turvallisem-

malla ja tukevammalla alustalla, kun omaohjaajani ohjaa minut kädestä 

pitäen asioista, jotka tuottavat minulle ahdinkoa. Minulla kun on muutenkin 

ahdingon sietokyvyssä enemmän tai vähemmän ongelmia, hänen kärsi-

vällisyytensä ja ystävällinen asenteensa minua kohtaan on motivoinut ja 

rohkaissut suuresti. – ”Hän aina antaa minun tietää, että mikään ongelma 

ei ole tyhmä tai niin hupsu, etteikö sitä voisi ottaa puheeksi tai etteikö 

siihen voisi pyytää apua. Kuten lääkärimenoihin avunpyyntöä, puheluiden 

tekoa tai muista henkilökohtaisista ongelmista puhuminen.”
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Mitä odotat tulevaisuudelta?

Terhi: ”Toivoisin tulevaisuudessa että olisin tarpeeksi itse-

varma ja terve hoitamaan omat asiointini ja tukiasiani ilman 

Essi-Allianssin apua. Muuten toivoisin pääseväni ehkä opiske-

lemaan alaa, josta rehellisesti nautin tai muuten vaan työs-

kentelemään alalla, jossa viihdyn (hyvin suurella todennäköi-

syydellä eläinten kanssa). – Lisäksi haluan mainita sen, että 

Essi-Allianssin tuen alla ollessani en ole ikinä kokenut, että 

olen vain yksi asiakas muiden seassa. Oman kuntoni pahen-

tuessa minun tukeani on intensiivisöity tarpeitteni mukaisesti 

ilman minkäänlaista estettä. Tuntui siltä kuin minusta oltaisiin 

oikeasti oltu huolissaan, mikä masentuneelle henkilölle on 

hirmu sydäntälämmittävä ja tärkeä tunne. ”

Mitä tavoitteita olette asettaneet 
yhteistyöllenne, ja kuinka olette 

työskennelleet yhdessä? 

Omaohjaaja: ”Työskentelyn tavoitteina on Terhin motivointi 

psyykkisen tilan hoitoon, pikkuhiljaa työtoimintaan/opiske-

luun/jonkinlaiseen toimintaan ohjautuminen ja yhdessä 

tutustuminen. Talouden hoito ja sen itsenäinen ylläpito.”

Kuinka usein olette pitäneet yhteyttä, 
ja missä olette tavanneet?

Omaohjaaja: ”Tapaamisemme ovat toteutuneet säännölli-

sesti viikoittain. Yleensä seuraavan viikon tapaaminen on 

sovittu jo valmiiksi Terhin menojen mukaan. Terhi kommu-

nikoi mieluiten viesteillä, ja tekstiviestit ovatkin ahkerasti 

käytössä. Tapaamiset toteutetaan Terhin toiveiden mukaan 

joko kotona tai esimerkiksi kahvilla, syömässä tai kaupassa 

käyden. Terhi ottaa itse hyvin itse kontaktia minuun apua 

tai ohjeita kaivatessaan.”

Mitä konkreettista olette tehneet?

Omaohjaaja: ”Teemme yhdessä tarvittavat Kela-hakemuk-

set, maksamme laskut, käymme kaupassa yms. asioinneilla. 

Autan varaamaan aikaa esimerkiksi lääkäriin ja mahdolli-

suuksien ja Terhin toiveiden mukaan menen myös tueksi 

vastaanotolle. Usein ihan vaan istutaan ja jutellaan kaikesta 

maan ja taivaan välillä. Tavoitteena kevään mittaan tutus-

tuminen Vamokseen, Valma-koulutukseen yms. mielekkää-

seen toimintaan.”

Kuinka Essi-Allianssin tuki eroaa 
perinteisestä kotiin vietävästä 

asumisen tuesta?

Omaohjaaja: ”Allianssituki joustaa asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Tapaamispaikka voi olla mikä vain asiakkaasta 

tuntuu helpoimmalta ja mukavalta. Ajankohta pyritään 

mahdollisuuksien mukaan sopimaan asiakkaan menojen ja 

mieltymysten mukaan. Työntekijänä pyrin aikatauluttamaan 

päiväni niin, että että asiakastapaamisiin käytettävä aika on 

joustava eikä tiukka tunti.”
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Viestintä
Vuonna 2018 Essi-Allianssi panosti tiedotukseen ja viestintään. 

Essi-Allianssissa otettiin käyttöön uusi ympyrän muotoinen logo, 

jonka sektorit kuvaavat allianssin eri organisaatioita. Logossa 

ympyrä kuvaa joukkoa ammattilaisia, jonka tehtävänä on yh-

dessä tukea asiakkaita heidän asumisessaan. Logon on suunni-

tellut Marsa Pihlaja.

Essi-Allianssi painatti vuonna 2018 uuden esitteen, jota on jaet-

tu eteenpäin noin sata kappaletta. Essi-Allianssille perustettiin 

www.essi-allianssi.fi-verkkosivut. Sivuilla on lyhyesti kuvattuna 

Essi-Allianssin toiminta-ajatus, jonka lisäksi sivustolta löytyvät 

sekä allianssipäällikön että asumisohjaajien yhteystiedot. Essi-

Allianssi on ottanut vuonna 2018 myös ensiaskeleita sosiaali-

sessa mediassa avaamalla Facebook- ja Twitter-tilit. 

Allianssin toimisto muutti uusiin tiloihin syyskuun 2018 lopulla. 

Essi-Allianssin uusi logo on näyttävästi esillä toimiston tiloissa. 

Toimisto sijaitsee Pohjois-Leppävaarassa, Läkkitorin läheisyydes-

sä. Kulkuyhteydet toimistolle ovat hyvät, joten sinne on helppo 

tulla julkisilla kulkuneuvoilla. Tilat ovat viihtyisät ja soveltuvat 

hyvin myös kokousten pitämiseen ja asiakastapaamisiin. Jou-

lukuussa pidimme toimistolla Avoimien ovien iltapäivän, johon 

olimme kutsuneet eri yhteistyötahojamme.

Essi-Allianssi esittäytyi eri yhteistyökumppaneille syksyn 2018 

aikana: vierailimme Matinkylän ja Leppävaaran psykiatrian 

poliklinikoilla, jälkihuollossa, vammaispalveluissa ja Helsingin 

vankilassa. Allianssi oli mukana myös Espoon Asunnottomien 

yön tapahtumassa 17.10.2018.

ESSI.ALLIANSSI

ESSI.ALLIANSSI

RAUHALLISTA JOULUA & 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

Essi-Allianssin henkilökunta
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ESSI.ALLIANSSIKotiin vietävää asumisen tukea

Asiakkuus Essi-Allianssissa

Asiakkuus aloitetaan yhteisessä tapaamisessa 
asiakkaan, Essi-Allianssin työntekijän ja sosiaali-
työntekijän kanssa.

w   Edellytys palveluun on, että asiakas sitoutuu 
 työskentelyyn asiakassuunnitelmassa asetettujen  
 tavoitteiden mukaisesti.

w   Asiakkaalla on oma nimetty ohjaaja koko Essi-
    Allianssin tuen ajan. 

w   Tuen määrä elää palvelun aikana joustavasti 
 asiakkaan tarpeen mukaan.

Ohjautuminen asiakkaaksi

Ohjautuminen asiakkaaksi

Asiakkaan sosiaalityöntekijä 
selvittää asiakkaan asumisen tuen 
tarvetta ja tekee yhdessä asiakkaan 
kanssa palvelupyynnön asumis-
palveluihin Espoon sosiaali- ja 
terveystoimen SAP*)-ryhmälle. 
SAP-ryhmä arvioi tuen tarpeen.

Myönteinen SAP-esitys 
mahdollistaa asiakkuuden 
alkamisen Essi-Allianssin 
tukipalvelussa. Palvelu 
käynnistetään mahdolli-
simman nopeasti.

Essi-Allianssin ohjaaja on yhtey-
dessä asiakkaan omaan sosiaali-
työntekijään verkostotapaamisen 
sopimiseksi. 

Kiireellisissä tapauksissa palvelu 
voidaan käynnistää ohjaajan ja 
asiakkaan välillä jo ennen verkos-
toa. Verkostotapaaminen pyritään 
järjestämään kuukauden sisällä. 

Tuen tarve 

Myönteinen
SAP-esitys 

Palvelun
käynnistys 

*) Selvitys-Arviointi-Palveluohjaus

Essi-Allianssi painatti vuonna 2018 A5L-vaakamallisen, 8-sivuisen esitteen, 

ohjaajille ja sosiaalityöntekijöille omat ohjekorttinsa sekä lomakkeiston 

käyntikortteineen, opastetarroineen, sekä lisäksi mm. mukana helposti 

kulkevan rollupin – kaikki uuden graafisen linjan mukaisesti. Essi-Allianssille 

perustettiin myös www.essi-allianssi.fi-verkkosivut, Twitter- ja FB-tilit.
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