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Asumispalveluyksiköt tarjoavat tuettua pitkäaikaisasunnotto-
mien asumispalvelua. Käytettävissä on mm. polkupyöräpaja, 
hienomekaniikkapaja, metallipaja, puutyöpaja, keramiikkapa-
ja, askartelupaja, pesula sekä keittiö ja kanttiinitilat.



Toimintasuunnitelma yksilömu-
otoisen kuntouttavan työtoimin-
nan järjestämisestä Suomen 
Pelastusarmeijan Säätiö sr. 
toimesta.

Asumispalveluyksiköt tarjoavat tuettua 
pitkäaikaisasunnottomien asumispalvelua 
ostopalvelusopimuksena Helsingin kaupungil-
le. Pelastusarmeijan työtoiminta on jo vuosien 
ajan saanut toimia kuntouttavaa työtoimin-
taa järjestävänä toimijana ja meillä on siitä 
positiivisia kokemuksia. Asumispalveluyksiköt 
tarjoavat heikossa työmarkkina-asemassa ole-
ville helsinkiläisille henkilöille mahdollisuuden 
työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen 
tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen tutkintoon 
johtavaan oppisopimussuhteeseen. Toiminnan 
lähtökohtana on tukea asiakkaiden työllisty-
mistä ja koulutusta sekä parantaa osallistujien 
työelämävalmiuksia sekä ammattiosaamista. 
Asiakkaat osallistuvat kaikkeen toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Toimintaympäristö
Keskustalossa toimii yhteensä Pelastusarmei-
jan viisi eri toimintayksikköä: Alppikadun asu-
mispalveluyksikkö, Castreninkadun asumispal-
veluyksikkö, Sosiaalipalvelukeskus, Helsingin 
osasto ja Pelastusarmeijan upseerikoulu. 
Yksilömuotoista kuntouttavaa työtoimintaa 
järjestetään myös Pitäjänmäen asumispalvelu-

yksikössä. Kaikki edellä mainitut toimintayksi-
köt tarvitsevat erilaisia palveluita toimintansa 
onnistumiseksi ja tilaavat työtoiminnalta 
säännöllisesti erilaisia palveluita ja työteh-
täviä, kuten esimerkiksi korjaus-, siivous-, 
catering- ja järjestelytöitä. Keskustalossa 
sijaitsevat ja ovat käytettävissä työtoiminnan 
hyvin varustellut toimi- ja työskentelytilat: pol-
kupyöräpaja, hienomekaniikkapaja, metallipa-
ja, puutyöpaja, keramiikkapaja, askartelupaja, 
pesula sekä keittiö ja kanttiinitilat. 

Työmenetelmät
Käyttämämme työmenetelmät ovat yhtei-
sölliset- ja yksilövalmennuksen menetelmät. 
Kuntouttava työtoiminta perustuu yhteisöl-
lisien menetelmien soveltamiseen mahdol-
lisuuksien mukaan. Yksilövalmennuksessa 
tuetaan asiakasta hänen elämänhallinnassaan 
ja sijoittumisessaan kuntouttavaan työtoi-
mintaan. Yksilövalmennus on kokonaisuuden 
hallintaa. Lähtötilanteen arviointi, valmen-
nussuunnitelman laatiminen ja seuranta ovat 
työtä, jota tehdään työvalmentajien kanssa 
osana moniammatillista yhteistyötä. Sovel-
lamme myös neuropsykiatrisia menetelmiä. 
Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen 
valmennussuunnitelma kuukausikohtaisesti 
kuntouttavan työtoiminnan ajalle. Henkilökoh-
taista suunnitelmaa käytetään pohjana, kun 
Helsingin työllisyyspalveluissa tai sosiaalityös-
sä laaditaan osallistujalle jatkosuunnitelma. 
Moniammatilliseen tiimiin kuuluu työvalmen-

taja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, sairaan-
hoitaja, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja ja 
toimistosihteeri.
Tarjoamme seuraavia työtehtäviä:
- Puhtaanapito-, siivous ja järjestelytyöt
- Puu- ja korjaustyöt
- Ruuanvalmistus, keittiö- ja cateringtyöt
- Ympäristö- ja naapurustotyö sekä sosiaa-

lialan avustavat työtehtävät
- Kädentaidot ja graafinen sisällöntuotto

Arviointi
Palveluntuottaja tekee jokaisesta kuntout-
tavaan työtoimintaan osallistuvasta jakson 
päättymisen jälkeen loppuarvion Helsingin 
työllisyyspalveluiden ja Lännen aikuissosi-
aalityön kuntouttavan työtoiminnan tiimin 
edustajien kanssa sovitulla arviointilomakkeel-
la. Asiakas saa osallistumisestaan todistuksen 
palveluntuottajalta. Toiminnan päättymisen 
jälkeen palveluntuottaja pyytää osallistujilta 
palautetta toiminnan kehittämistä varten. 
Tilaaja valvoo palvelun laatu esim. raportoin-
nin, asiakaspalautteen, valvontakäyntien ja 
asiakkaiden henkilökohtaisten suunnitelmien 
avulla.
Olemme rakentaneet vaihtoehtoisia työelä-
män jatkopolkuja yhdessä yhteistyökumppa-
neidemme kanssa, esimerkiksi Y-säätiön Uuras 
–työllistymisohjelma sekä Taitotalo. Pelastus-
armeijan Säätiö tarjoaa myös mahdollisuuksia 
palkkatuettuun työhön.
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