LEHDISTÖTIEDOTE 09.03.2015
Oma Sydän, Askelmerkki ja Riihenaika liittyneet Arjessa-yhtiöihin

Hyvinvointipalveluista toinen tukijalka Arjessa-yhtiöille
Lastensuojelupalveluista tunnettuihin Arjessa-yhtiöihin on liittynyt Oma Sydän Oy, Askelmerkki
Oy ja Riihenaika Oy. Samalla Arjessa-yhtiöille on muodostunut toinen vahva tukijalka
hyvinvointipalveluista. Ennaltaehkäisevien palvelujen ja muiden hyvinvointipalvelujen tarve
perheille korostuu myös ajankohtaisten lainsäädäntömuutosten myötä; lapsiperheiden
kotipalvelua koskeva uudistus on tullut voimaan 1.1.2015 ja uusi sosiaalihuoltolaki astuu
voimaan 1.4.2015.
”Olen erityisen tyytyväinen siihen, että olemme valinneet ja saaneet Arjessahyvinvointipalveluihin juuri Oma Sydämen, Askelmerkin ja Riihenajan, joiden kokeneet ja
sitoutuneet yrittäjät jatkavat innokkaina työtään uudessa kokonaisuudessa”, iloitsee konsernin
toimitusjohtaja Pasi Kohtala.
Arjessa-hyvinvointipalveluita ovat mm. ennaltaehkäisevät palvelut lapsiperheille, sosiaalisen
kuntoutuksen palvelut sekä työelämäpalvelut. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan
mielenterveys-, päihde-, ja vammaispalveluiden aikuisasiakkaiden edellytyksiä elämänhallintaan
ja omaehtoiseen selviytymiseen. Askelmerkin ja Riihenajan työhönvalmentajat kehittävät
työnhakuvalmiuksia ja toimivat aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa työllistymisen
toteutumiseksi.
”Oma Sydän, Askelmerkki ja Riihenaika tarjoavat osana Arjessa-hyvinvointipalveluita matalan
kynnyksen sosiaali- ja työvoimapalveluita. Kun perhe tai yksilö saa tukea mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa ja asiakkaan tilanteeseen perehdytään aidosti niin, että osataan tarjota
juuri sitä apua, josta on hyötyä, voidaan konkreettisesti välttyä pahemmilta ongelmilta.
Vahvuutemme on työntekijöidemme vankka käytännön ammattitaito ja moniammatillinen
osaaminen, joka näkyy vaikuttavuutena asiakastyössä.” toteaa Arjessa-yhtiöiden
hyvinvointipalveluiden johtaja Janne Telén.
Arjessa-yhtiöt on valtakunnallinen toimija, jonka 44 palveluyksikköä tarjoavat palvelut lähellä
asiakasta. Arjessa-yhtiöissä toimii yli 450 sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan
ammattilaista ja asiakkaita on palvelujen piirissä yli 1400. Arjessa-yhtiöt omistaa siihen
liittyneiden yhtiöiden yrittäjät ja avainhenkilöt sekä Sentica Partnersin hallinnoima rahasto.
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Arjessa Oy
Arjessa on emoyhtiö konsernissa, jonka tytäryhtiöt tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita
hyvinvointipalveluita ja lastensuojelupalveluita. Arjessa-yhtiöiden 44 palveluyksikköä sijaitsevat EteläSuomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla. Yhtiö rakentuu
yrittäjävetoisen yhteistyön konseptille. Lisäresursseja yhtiön kehittämiseen ja laajentumiseen tarjoaa
Sentica Partnersin hallinnoima rahasto.
Sentica Partners Oy
Sentica on riippumaton kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten
yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Sentica hallinnoi yhteensä noin 300 miljoonan
euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin
eurooppalaiset rahastojen rahastot. www.sentica.fi

