”Täällä välitetään aidosti”
Tule Edistiaan
harjoitteluun,
kesätöihin tai sijaiseksi!
Meillä kasvat oman
alasi osaajaksi
ammattitaitoisessa
ja kannustavassa
työyhteisössä,
omia vahvuuksiasi
hyödyntäen.

Mikä Edistia?
Edistia on yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja ja yhteiskunnallinen toimija, joka
muodostuu jo yli 50 vuotta toimineesta Espoon diakoniasäätiöstä ja sen omistamista
Eedi Asumispalvelut Oy:sta ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodeista.
Diakonian periaatteet ovat meille edelleen sydämen asia: toimimme elämäänsä
tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittaen.
Palveluidemme piirissä on mm. mielenterveyskuntoutujia, työttömiä ja asunnottomia.
Tarjoamme koteja, tukea asumiseen ja elämänhallintaan sekä edistämme
asiakkaidemme työllistymisen mahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Palveluasuminen
Oma koti
yhteisössä

Valmennusja kurssipalvelut
Arjen taidot
haltuun

Kotiin
vietävät
palvelut
Tukea
itsenäiseen
elämään

Vuokrauspalvelut

Työllisyyspalvelut

Avaimet
omaan kotiin

Uusi suunta
urapolulle

Edistia työnantajana
Meitä edistialaisia on jo noin 80. Meille on tärkeää pitää huolta asiakkaidemme lisäksi
myös työntekijöistämme ja työyhteisöstämme. Tässä muutama esimerkki siitä, miten
teemme Edistiasta työpaikan, jossa viihdytään:
Kilpailukykyinen palkka

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iä. Palkkaan vaikuttaa mm. aiempi työkokemus.
Peruspalkka on tehtävästä riippuen vähintään G22.

Virkistäytymistä yksin ja yhdessä

Työntekijämme saavat käyttöönsä ePassin, jolle ladattavaa hyvinvointirahaa voi käyttää liikuntaan,
kulttuuriin, hyvinvointipalveluihin tai työmatkalippuihin. Järjestämme myös koko Edistian yhteisiä
sekä tiimien omia virkistystilaisuuksia useamman kerran vuodessa.

Tuemme mielenterveyttäsi

Olemme mukana työelämän mielenterveyttä edistävässä Mielenturvaa-verkostossa ja kehitämme
Edistiaa jatkuvasti työpaikkana yhteisöllisemmäksi ja mielen hyvinvointia tukevaksi.

Pääset vaikuttamaan asioihin

Järjestämme neljä kertaa vuodessa yhteistoimintakokouksia, joihin kaikki edistialaiset ovat
tervetulleita keskustelemaan yhteisistä asioista. Myös esimerkiksi työsuojelutoimikuntaan, tyhytiimiin sekä Mielenturvaa-muutosagenttien tiimiin voi halutessaan liittyä mukaan.

Työ Edistiassa
Edistiasta löytyy monenlaisia tehtävänkuvia sote-alan osaajille. Kaikkien edistialaisten
työtä yhdistää se, että tuemme asiakkaitamme elämän haasteissa ja toimimme
kanssakulkijana kohti parempaa huomista. Palveluasumisessa ja kotiin vietävissä
palveluissa toimintamme viitekehyksenä on toipumisorientaatio (recovery). Missä
yksiköistämme juuri sinun vahvuutesi pääsisivät parhaiten esiin?
Palveluasuminen

Kilonkallio 7:n toimipisteessämme sijaitsevissa ryhmäkodeissa asuu noin 90 palveluasumisen ja
tehostetun palveluasumisen asiakasta, joille tarjoamme tukea arjen toimintoihin ja mielekästä
tekemistä päivittäin. Työ on kolmivuorotyötä. Tarjoamme niin harjoittelupaikkoja, kesätöitä,
sijaisuuksia kuin vakituisiakin ohjaajan pestejä. Työ sopii mielenterveys- ja päihdetyöhön
suuntautuneille lähihoitajille sekä sairaanhoitajille, sosionomeille ja näiden alojen opiskelijoille.
Lähetä hakemus: rekrytointi.palveluasuminen@edistia.fi.

Kotiin vietävät palvelut

Kotiin vietävissä palveluissa työ on liikkuvaa: asiakkaamme asuvat ympäri Espoota, ja ohjaajamme
käyvät heidän luonaan tukien heidän omatoimista asumistaan ja kuntoutumistaan. Työ on päivätyötä.
Tarvitset vähintään B-ajokortin, mutta omaa autoa sinulla ei tarvitse olla, sillä työpäivän aikana
käytössäsi on Edistian työauto. Työ sopii sote-alan ammattilaiselle tai opiskelijalle, ja tarjoamme niin
kesätöitä ja sijaisuuksia kuin vakituisia töitä. Lähetä hakemus: rekrytointi.kotiinvietavat@edistia.fi.

Friisinmäenaukion nuorten yksikkö

Vuoden 2022 alussa avatussa Friisinmäen yksikössämme on 31 asuntoa nuorille aikuisille.
Ohjaajamme tukevat asukkaita heidän arjessaan kohti työ- tai opiskelupaikkaa ja itsenäistä elämää.
Työ on päivätyötä ja sopii esimerkiksi lähihoitajalle, sosionomille tai alojen opiskelijoille. Friisinmäki
on osa kotiin vietäviä palveluita. Lähetä hakemus: rekrytointi.kotiinvietavat@edistia.fi.

Työllisyyspalvelut

Tarjoamme mm. sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa, jotka auttavat asiakkaitamme
eteenpäin työelämässä ja arjen taitojen harjoittelussa. Työ on päivätyötä, ja otamme säännöllisesti
esimerkiksi sosionomiopiskelijoita harjoitteluun. Tarjolla on myös sijaisuuksia ja toisinaan vakituisia
valmentajan paikkoja. Lähetä hakemus: rekrytointi.tyollisyys@edistia.fi.

Valmennus- ja kurssipalvelut

Valmennuksissamme ja kursseillamme painottuvat läsnäolo, luottamus, arvostus, osallisuuden
tuki, toiveikkuus, itseluottamuksen kasvattaminen, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys.
Toteutamme valmennukset ja kurssit sekä ryhmässä että yksilövalmennuksena. Työ on päivätyötä, ja
otamme säännöllisesti esimerkiksi sosionomiopiskelijoita harjoitteluun.
Lähetä hakemus: rekrytointi.valku@edistia.fi.
Edellytämme kaikilta Edistia-konsernin työntekijöiltä tartuntatautilain 48a§:n mukaista rokotussuojaa.

Parasta Edistiassa:
”Meillä tehdään töitä ihmisten kanssa,
joita usein kohdellaan vähempiarvoisina.”
”Mun työ on itsenäistä ja välillä
haastavaa, mutta vastuu motivoi.”
”Koen, että täällä välitetään
aidosti ihmisistä.”
”Työkaverit, joustavuus, erilaiset
elämäntilanteet huomioiva työyhteisö.”
”Meillä on alan normaalia
parempi palkka.”

Lähde: Edistian henkilöstökysely 2021
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