
 

MATALAN KYNNYKSEN TYÖTOIMINTA SUOMEN PELASTUSARMEIJAN 

ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ. 

Suomen Pelastusarmeija järjestää matalan kynnyksen työtoimintaa asunto ensin periaatteella. Matalan 
kynnyksen ammatillisena viitekehyksenä käytämme yhteisökasvatuksellisia menetelmiä, jolla tähdätään 
ensisijaisesti asukkaan omien voimavarojen vahvistamiseen ja itsetunnon kohentamiseen. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että asukkaille mahdollistetaan mahdollisimman suuri vaikuttamisen mahdollisuus 
kaikkeen päätöksentekoon jopa johtoryhmätyöskentelyä myöten. Matalan kynnyksen työtoiminta on 
toiminnallisen kuntoutumisen menetelmä, jossa herätellään yhteisökasvatuksellisilla menetelmillä 
asukkaan kykyä alkaa ottamaan vastuuta erityisesti työtehtävistään, joita hänellä on mahdollisuus tulla 
päivittäin tekemään työtoimintaan.  

Matalan kynnyksen työtoiminnan ensimmäinen tavoite on tukea asumisen onnistumista toiminnallisella 
menetelmällä, lieventää haittatekijöitä sekä synnyttää osallisuutta yhteisössä. Terapeuttisessa yhteisössä, 
jota matalan kynnyksen työtoiminta soveltaa, korostuu ensisijaisena visiona asukkaan ja työntekijän 
tasavertainen kohtaaminen. Työntekijöiden täytyy oivaltaa työotteessaan, miten asukas kohdataan 
arvostavasti ja erityinen huomio kiinnitetään asukkaan todellisiin voimavaroihin ja vahvuuksiin, joita 
työntekijä vahvistaa sanoin ja teoin. Asukkaalle aletaan vähitellen lisätä työtehtävissä vastuuta siinä määrin 
kuin se kulloinkin on mahdollista. Tarkoituksena on tavoitella, että asukkaat pystyvät ottamaan täydellisesti 
vastuuta omista työtehtävistään jopa johtoryhmätyöskentelyä myöten. Olemme luoneet toiminnassamme 
ns. pelikuntokäsitteen, joka tarkoittaa käytännössä asukkaan psykofyysistä hyvinvointia suhteessa 
työhön/työtehtäviin.  

Katse on tulevaisuudessa eikä ”menneisyyden vatvomisessa”. Tähän kiteytyy ajatus Milton Eriksonilta, että 
” ihminen tietää ongelmiinsa ratkaisun, mutta hän ei vain aina tiedä, että hän tietää”. Työntekijällä on tässä 
todellinen voimavara, jota hän voi käyttää hyväkseen ratkaistaessa asukkaaseen liittyviä haasteita. Tässä 
työotteessa  vastuun ottaminen korostuu, joka ensisijainen tavoite koko työtoiminnan osalta. 

Matalan kynnyksen työtoiminnassa asukkaat saavat ns. työosuusrahaa, josta voidaan käyttää myös 
nimikettä kannustinraha. Raha on tuloverolakiin sidottu, joka ei vaikuta asukkaan toimeentulotukeen tai 
eläkkeeseen. Tällä hetkellä matalan kynnyksen työtoiminnassa voi osallistua mm. yksiköiden sisäisten 
kanttiinien toimintaan, toimitilahuoltoon, remonttiryhmään, ympäristötyöhön, alihankintatöihin sekä 
luoviin toiminnallisiin työtehtäviin. 



 

 

Työtoiminnan yhteystiedot:  

     

Helsingin asumispalvelujen työtoiminnan koordinaattori Päivi Merkkiniemi   044 7577 998 

Alppikadun asumispalveluyksikön työvalmentajat: 

Merja Lehenkari-Sass     045 7734 7365 

Tarja Ylianttila      045 7734 807  

Toni Natunen      045 7734 7364 

Pitäjänmäen asumispalveluyksikön työvalmentajat: 

Työvalmentaja Timo Lepistö     044 3124 259 

Tiia Mäkiniemi     044 7578 005 

Niko Koskinen      045 7733 2542 

 

Väinölän asumispalveluyksikkö: 

Espoon Työtoiminnan koordinaattori Jarkko Jyräsalo   045 7734 5479 

Työvalmentaja Valentina La Fiura    045 7734 5480 

 

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pelastusarmeija.fi 
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