
 

 

 

KOULUTUSPÄIVÄ  

 kunnan julkishallinnolliset 

palvelut 

 toimeentulotuki 

 asiakkaan asema ja oikeudet 

 aikuissosiaalityö 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hyvä lukija, kädessäsi on nyt koulutuskansio, jonka pohjalta voit 

pitää koulutuspäivän toimeentulotuesta aikuissosiaalityössä.  

Koulutuskansioon on koottu kaikki kouluttajalle tarpeellinen tieto 

toimeentulotuesta aikuissosiaalityössä, kansiota tulee käyttää 

yhdessä PowerPoint esityksen kanssa.  

PowerPoint esitys alkaa kunnan tarjoamista palveluista, joista 

siirrytään sosiaalipalveluiden kautta aikuissosiaalityöhön 

käsittelemään toimeentulotukea, ja asiakkaan oikeuksia ja 

velvollisuuksia.  

Koulutuskansio sisältää PowerPoint esityksen 

Koulutuspäivää varten kouluttajan on hyvä varata opiskelijoille 

laskimia, paperia ja kyniä. 

Koulutuskansion sisältö on hyvä päivittää vuosittain, 

vanhentuneen tiedon varalta. Kansioon käytetty aineisto on 

kerätty Finlexin verkkosivuilta, asiasanoina laki 

toimeentulotuesta sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista. Julkishallinnollisten palveluiden osalta kansiossa, on 

käytetty Helsingin kaupungin verkkosivuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWERPOINT 

Kuvio1:  

Otsikko 

Kuvio2:  

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on 
oma rajattu alueensa ja väestönsä. Useimmiten kunta koostuu 
yhdestä tai useammasta taajamasta sekä ympäröivästä 
maaseudusta. Useimmilla kunnilla on jokin selvästi muista 
erottuva keskustaajama, sekä pienempiä sivukyliä.  

Helsinki on Suomen pääkaupunki sekä Suomen hallinnollinen, 
liike-elämän, politiikan, koulutuksen ja kulttuurin keskus. 
Kaupunki sijaitsee Uudenmaan maakunnassa Suomenlahden 
rannalla. Helsingin asukasluku on 596 233[2] (31. tammikuuta 
2012) ja se on väkiluvultaan selvästi Suomen suurin kunta. 
Helsinki on monen suuren yrityksen kotikaupunki ja maan suurin 
työnantaja. Alueluokitukseltaan Helsingin kaupunki on 
keskiostovoiman kerrostalovaltainen kaupunkimainen kunta. 
Helsinki on Uudenmaan maakunnan ja pääkaupunkiseudun 
keskus. Pääkaupunkiseudun muodostavat Helsingin kanssa Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen. 

Helsingin kaupungin julkishallinnolliset palvelut 

Kartat ja liikenne:  

Liikkumista varten on Helsinkiin tehty reittiopas, joka kertoo 
joukkoliikenneyhteydet lähtöpaikasta määränpäähän koko 
pääkaupunkiseudulla. Aikataulupalvelusta löytää haluamansa 
aikataulut. Kevyen liikenteen reittiopas ohjaa pyöräilijöitä ja 
kävelijöitä.  

Palvelukartalta löytää kaikki kaupungin palvelut yhteystietoineen. 
Karttapalveluista hyödyllinen on myös Pääkaupunkiseudun 
opaskartta. 

Joukkoliikennevälineillä matkustaa Helsingissä vuosittain yli 300 
miljoonaa matkustajaa, joista yli puolet bussilla. Lähes kaksi 
kolmasosaa kaupungin sisäisistä matkoista tehdään 
joukkoliikennevälineillä. Lippujen hinnat määräytyvät sen 
mukaan, matkustetaanko yhden vai useamman kunnan alueella. 
Liikenteen poikkeusjärjestelyistä saa tietoa Poikkeusinfosta. 



Kevyen liikenteen reittejä on Helsingissä runsaasti. Pyöräteiden 
kokonaispituus on lähes 1200 kilometriä, ja ne palvelevat sekä 
pyöräilijöitä että jalankulkijoita. Kevyen liikenteen rantareittejä 
Helsingistä löytyy 90 kilometriä. Kevyen liikenteen reittiopas on 
pyöräilijälle hyödyllinen palvelu. 

Omaa kulkuvälinettä käytettäessä on hyvä muistaa, että 
pysäköinti on Helsingin kantakaupungissa maksullista lähes 
kaikilla kaduilla työpäivinä ja liikekeskustan kaduilla myös 
lauantaisin. Keskustan pysäköintialueet ovat pääosin maanalaisia 
pysäköintihalleja. Liityntäpysäköinti on kätevä tapa välttää 
keskustan liikenneruuhkat. 

Helsingin liikennesuunnittelussa pyritään edistämään erityisesti 
joukkoliikenteen sujuvuutta ja palvelutasoa sekä painottamaan 
raideliikennettä ja kävely- ja pyöräilyreittien lisäämistä. 
Liikennesuunnitteluun kuuluu kaikkien liikennemuotojen, 
joukkoliikenteen, ajoneuvoliikenteen, pysäköinnin sekä pyöräilyn 
ja kävelyn suunnittelu. 

Helsingin kaupungin vastaavat viranomaiset ovat, Helsingin 
seudun liikenne joka huolehtii Helsingin seudun liikenne-
kuntayhtymä. Raitiovaunujen ja metrojen liikennöinnistä vastaa 
Helsingin kaupungin liikennelaitos.     

Helsingin kaupungin pysäköinnistä vastaa rakennusvirasto ja 
liikennesuunnittelusta kaupunkisuunnitteluvirasto. Kartoista ja 
paikkatietopalveluista vastuussa on puolestaan kiinteistöviraston 
kaupunkimittausosasto. Palvelukartan kehittäminen on keskitetty 
talous- ja suunnittelukeskukselle 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asuminen ja ympäristö:  

Tavoitteena on terveellinen asunto ja ympäristö. Helsingin 
kaupungilla on kymmeniä tuhansia vuokra-asuntoja lähes kaikissa 
kaupunginosissa.  

Kaupunki huolehtii myös viihtyvyydestä Helsingissä, kuten 
asuinympäristöstä ja ympäristön tilasta. 

Vuokralla asuminen on merkittävä asumismuoto Helsingissä. 
Kaupungin vuokra-asunnoissa asuu joka kuudes helsinkiläinen, 
noin 90 000 henkilöä. Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkuvasti 
kova, ja niiden hakeminen ja välitys ovat maksuttomia, eikä 
asunnon vastaanottajalta peritä vuokravakuuksia tai muita 
takuumaksuja. 

Asumisesta ja ympäristöstä vastaavia viranomaisia on Helsingin 
kaupungin kiinteistöviraston asuntoasiainosasto, joka välittää 
vuokra-asuntoja sekä myöntää lainoja ja avustuksia asunnon 
hankintaan, rakentamiseen ja korjaamiseen. Ympäristökeskus 
vastaa ympäristön ohella myös terveyshaittojen ehkäisystä, 
elintarvikkeiden turvallisuudesta ja lemmikkieläinten 
hyvinvoinnista. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Att 
tuottaa korkeatasoisia vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja. 

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä tuottaa 
jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun 
asukkaalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaavoitus ja rakentaminen:  

Kaavoitus säätelee Helsingin alueiden käyttöä ja rakentamista. 
Kaavat määräävät, minne uudet asuinalueet rakennetaan, sekä 
vastaavasti myös sen, minkälaisen pientalon kaupunkilainen saa 
rakentaa. 

Kaavoituksen tehtävänä on määritellä kaupungin alueiden 
käyttötarkoitukset. Kaava sisältää esimerkiksi asuinalueiden, 
työpaikkojen ja liikenteen sijoittumisen alueelle. Yleiskaava ohjaa 
tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan määrää, mihin 
aluetta voi käyttää ja vaikkapa kuinka paljon saa rakentaa. 

Helsingin tavoitteena on saada kaupunkiin vuosittain keskimäärin 
viisituhatta uutta asuntoa, joista vuokra-asuntojen osuus olisi 
noin 40 prosenttia. Osa vuokra-asunnoista kohdennetaan 
erityisryhmille kuten pitkäaikaisasunnottomille ja nuorille. 

Helsingin kaupungin yksiköistä kaupunkisuunnitteluvirasto 
vastaa kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta.  

Talous- ja suunnittelukeskuksen vastuulla ovat 
aluerakentamisprojektit ja seutuyhteistyö:  

Kiinteistövirasto hallinnoi kaupungin omistamia maa-alueita ja 
rakennuksia, huolehtii maa- ja kallioperän asiantuntijapalveluista 
sekä kartta- ja paikkatietopalveluista.  

Rakennusvirasto vastaa katu- ja viheralueista sekä kaupungin 
toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.  

Rakennusvalvontavirasto huolehtii rakennusluvista, 
rakennustyönvalvonnasta, katualueiden valvonnasta ja 
arkistopalveluista. 

 

 

 

 

 

 

 



Kulttuuri ja kirjastot:  

Kulttuuritarjonta teattereineen, orkestereineen, elokuvineen ja 
vaikkapa tanssiesityksineen on Helsingissä hyvin laajaa. 
Kaupungissa voi myös käydä yli 50 festivaalilla ja ihailla mennyttä 
aikaa museoissa. Kirjasto tarjoaa tietoa kirjoina sekä verkossa. 

Kulttuurikeskus vastaa Helsingin kaupungin kulttuurista. Keskus 
järjestää vuosittain yli 2000 kulttuuri- ja taidetilaisuutta sekä noin 
14 000 tuntia taideopetusta. Lisäksi kulttuurikeskus tukee 
rahallisesti kulttuuritapahtumia. Keskus edistää tapahtumien 
järjestämistä esimerkiksi vuokraamalla toimitiloja ja myöntämällä 
avustuksia sekä opastamalla tapahtumajärjestäjiä. 

Helsingin kaupunginkirjasto vastaa kirjastotoiminnasta. 
Kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto, jolla on jo 
150-vuotiset perinteet. Kulttuurikeskuksen ja Helsingin 
kaupunginkirjaston toimintaa ohjaa kulttuuri- ja 
kirjastolautakunta. Kaupunginmuseo vastaa Helsingin kaupungin 
museotoiminnasta ja Helsingin taidemuseo taiteesta. 

Koulutus ja opiskelu:  

Yhteensä noin 64 000 koululaista ja opiskelijaa saa koulutusta 
Helsingin oppilaitoksissa. Opetustoiminta jakautuu 
peruskouluihin, lukioihin, aikuislukioihin, ammatillisiin 
oppilaitoksiin, oppisopimuskoulutukseen sekä nuorten 
työpajatoimintaan. 

Koulutuksesta vastaa kaksi virastoa. Helsingin kaupungin 
opetusvirasto vastaa peruskouluista, lukioista, aikuislukioista, 
ammatillisista oppilaitoksista, oppisopimuskoulutuksen sekä 
nuorten työpajatoiminnan. 

Työväenopistojen opetus on suomenkielisen työväenopiston 
vastuulla. Ruotsinkielisestä työväenopisto-opetuksesta vastaa 
Helsingfors Arbis. 

 

 

 

 

 



Liikunta ja urheilu:  

Helsinkiläisillä on käytössään kaupungin 70 liikuntahallia ja 350 
urheilukenttää sekä mahdollisuus liikkua luonnossa. 
Liikuntapaikoilla on laajat mahdollisuudet liikkua ja ulkoilla. 
Niissä voi esimerkiksi uida, luistella, harrastaa yleisurheilua, 
kuntoilla ja pelata vaikkapa tennistä. Liikuntahallien ja 
urheilukenttien lisäksi käytössä on jopa kaksisataa kilometriä 
hiihtolatuja.  

Ohjattua liikuntaa järjestetään aikuisille, nuorille ja lapsille, 60 
vuotta täyttäneille sekä erityisryhmille useissa toimipisteessä 
ympäri Helsinkiä. 

Liikuntaseuroja toimii Helsingissä noin kahdeksansataa, ja lajien 
määrä nousee yli sataan. Laajasti harrastettujen jalkapallon ja 
jääkiekon lisäksi joukosta löytyy muun muassa nassikkapainia 
sekä futsalia. 

Helsingissä on kattavat ulkoilumahdollisuudet. Luonnossa 
viihtyvät voivat samoilla metsissä ja aarnialueilla, 
kalliomaastoissa tai pelloilla. Kävelyä ja juoksua harrastavien 
käytössä on satoja kilometrejä ulkoiluteitä ja kuntoratoja. Talvella 
liikkua voi ulkoiluteillä ja laduilla. 

Helsingin kaupungin liikuntavirasto pitää yllä liikuntapaikkoja ja 
ulkoilualueita. Sen ohella virasto kehittää ohjattua liikuntaa ja 
markkinoi liikuntapalveluja sekä hoitaa venesatamia ja kalastusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matkailu ja vapaa-aika:  

Helsinki tarjoaa laajat vapaa-ajan viettomahdollisuudet. 
Esimerkiksi ulkoilu, veneily ja kalastus ovat suosittuja. Helsingin 
ympäristöstäkin löytyy kiinnostavia retkeilykohteita.  

Lisäksi Helsingissä on näyttelyitä, konsertteja ja muita 
tapahtumia. Suosittuja, vuosittaisia tapahtumia Helsingissä ja 
pääkaupunkiseudulla ovat liikunnallinen Naisten Kymppi kesän 
alussa, Helsinki-päivä 12.6, Seurasaaren juhannusvalkeat, nuorten 
jalkapalloilijoiden kesän kohokohta Helsinki Cup sekä Taiteiden 
yö kesän lopulla. 

Helsingissä on runsaasti nähtävyyksiä. Merkittävimpiin 
nähtävyyksiin kuuluu 1700-luvulta peräisin oleva Suomenlinnan 
merilinnoitus, joka on UNESCOn maailmanperintökohde. 
Linnanmäen huvipuiston suosituin laite on 50-vuotias puinen 
vuoristorata. Linnanmäki on auki huhtikuun lopusta syyskuun 
puoliväliin. 

Korkeasaaren eläintarhassa esittäytyy eläimiä ja kasveja 
lukuisista maista ja elinympäristöistä. Eläinlajeja on 150 ja 
kasvilajeja tuhatkunta. Suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluvat 
myös Senaatintori sekä Kauppatori ympäristöineen. 

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto edistää 
matkailun kehittymistä ja markkinoi kaupunkia 
kokousjärjestäjille. Leirintä- ja ulkoilualueista vastaa 
liikuntavirasto ja ympäristöasioista ympäristökeskus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sosiaali- ja perhepalvelut:  

Sosiaalipalvelujen lähtökohtana on kaupunkilaisen elämänvaihe: 
lasten päivähoito, perheet ja vanhukset. Käytettyjä palveluita ovat 
esimerkiksi päivähoitohakemus ja toimeentulotuki. 

Lasten päivähoito Helsingissä tarjoaa alle kouluikäisille lapsille 
kasvua ja kehitystä tukevan oppimis- ja hoitoympäristön. 
Päivähoidossa painotetaan yhteisöllistä arkielämää, vanhempien 
osallisuutta sekä hyvää toimintaympäristöä. 

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avohuollon tukitoimet, 
sijaishuollon tukitoimet sekä lasten ja nuorten jälkihuolto. 

Lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa avustavat perheneuvolat. 

Kiireellisissä sosiaalihuollon tarpeissa palvelee sosiaali- ja 
kriisipäivystys ympäri vuorokauden. Adoptio-, isyys-, sekä elatus- 
ja tapaamisasiat on keskitetty perheoikeudelliseen yksikköön 

Toimeentulotukea ja sosiaalityön palveluja haetaan Sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen palvelupisteistä. Yksityisille kaupunkilaisille 
annetaan myös velkaneuvontaa. 

Vammaispalveluihin kuuluvat muun muassa sosiaalityö, kotihoito 
sekä kuljetuspalvelut. Asunnottomille on kohdistettu omia 
tukipalveluita. 

Vanhuksille järjestetään monenlaista toimintaa ja tapahtumia 
palvelukeskuksissa. Niissä kokoontuvat esimerkiksi ystäväpiirit ja 
tarjolla on myös vaikkapa kirjastopalveluja. Useissa keskuksissa 
voi nauttia ateriankin. 

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviä 
omissa kodeissaan. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville on 
olemassa vanhainkoteja. 

Helsinkiläisten sosiaalipalveluista huolehtii sosiaalivirasto, jonka 
tehtäviä hoitavat myös viraston toimipaikat. 

 

 

 

 



Terveyspalvelut:  

Terveysasemat huolehtivat kaupunkilaisten 
perusterveydenhuollosta ja hammashoitolat suun 
terveydenhuollosta. 

Terveysasemat tarjoavat helsinkiläisille perusterveydenhuollon 
palveluja. Ne ovat kaupunkilaisten ensisijaisia hoitopaikkoja ja 
niiltä potilas voidaan tarvittaessa lähettää edelleen 
jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon. Asemien toimintaan kuuluu 
myös äitiys- ja lastenneuvonta. 

Kaupungin terveyskeskus tuottaa lisäksi psykiatrian, sisätautien, 
geriatrian, neurologian ja fysiatrian erikoissairaanhoidon 
palveluja. Muun erikoissairaanhoidon kaupunkilaiset saavat 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä HUSilta. 

Kotihoito tukee sellaisia kaupunkilaisia, jotka eivät itse suoriudu 
päivittäisistä toiminnoista. Vanhukset, yli 18-vuotiaat vammaiset, 
toipilaat sekä pitkäaikaissairaat saavat kotihoitoa. 

Kaikilla helsinkiläisillä on mahdollisuus kunnallisen 
hammashoidon palveluihin. 

Helsinkiläisten terveydestä huolehtii Helsingin kaupungin 
terveyskeskus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Työ ja yrittäminen:  

Helsingin kaupungin työpaikat on keskitetty omille sivuilleen, 
joiden kautta voi myös jättää hakemuksen.  

Keikkatöitä pääkaupunkiseudulla löytyy Seuren kautta ja nuoret 
voivat tutustua työelämään pääkaupunkiseudun TET-torilla. 
Työperäisiä maahanmuuttajia palvelee In To-palvelupiste. 

YritysHelsinki neuvoo uusia ja jo toimivia yrityksiä. Yhteen 
paikkaan keskitetty palvelu neuvoo aloittelevia yrityksiä ja 
kouluttaa aloittavia yrittäjiä, neuvoo yrityksen kasvussa ja antaa 
tukea maahanmuuttajien perustamille yrityksille. Lisäksi koko 
seutua palveleva YritysHelsinki tarjoaa yrityshautomopalveluja. 

Kaupungin elinkeinopolitiikan päätehtävänä on luoda hyviä 
toimintaedellytyksiä yrityksille. Elinkeinopolitiikasta vastaava 
elinkeinopalvelu – osasto. Kaupungin omasta 
henkilöstöpolitiikasta vastaa henkilöstökeskus, joka myös 
koordinoi työllisyysasioiden hoitoa ja vastaa työperäisestä 
maahanmuutosta. 

Kuvio3:   

Aluetyö: 

Aluetoimintaan kuuluu muun muassa asukas- ja 
kumppanuustaloja sekä lähiöasema- ja asukastilatoimintaa. 
Lisäksi siihen kuuluu lähityö. 

Asukastilat voivat toimia asukkaiden olohuoneina, kokoustiloina, 
kahvilana, näyttelytilana, netti- ja/tai infopisteenä, ja niissä voi 
olla harrastustoimintaa kaikenikäisille. Joskus ne vuokraavat tiloja 
asukkaiden ja järjestöjen käyttöön. Toiminta on kaikille avointa ja 
päihteetöntä. 

Asukastiloissa järjestetään sekä kaikille avointa että ryhmille 
tarkoitettua toimintaa. Työntekijät ovat mukana luomassa 
asukkaille vaikutuskanavia kuten esimerkiksi aluefoorumeja ja 
kaupunginosalehtiä. Monenlaista tekemistä löytyy ja lisää 
toimintaa voi yhdessä luoda. 

 

 

 



Asunnottomat:  

Asumisen tuki vastaa täysi-ikäisten yksinäisten asunnottomien 
helsinkiläisten asumispalveluista sekä sijoitus- ja arviointityöstä 
sekä tuetussa asumisessa asuvien sosiaalipalveluista. Asumisen 
tuki järjestää eritasoisesti tuettuja asumispalveluja ja asumisen 
tukipalveluja asunnottomille asiakkaille sekä sosiaalihuoltolain 
mukaista palveluasumista mielenterveysasiakkaille ja muille alle 
65-vuotiaille asiakkaille. 

Maahanmuuttajat:  

Maahanmuuttajille on tarjolla erilaisia kotoutumispalveluja kuten 
ohjausta ja neuvontaa. Turvapaikanhakijoille on asumispalveluja 
sekä terveyden- ja sairaanhoidon palveluja. 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelu on tarkoitettu 
turvapaikanhakijalle, joka pyytää suojelua ja oleskeluoikeutta 
vieraasta maasta.  

Turvapaikanhakijat asuvat keskuksessa sen ajan, jonka heidän 
turvapaikkahakemuksensa käsittely kestää.   

Keskusten keskeisiä palveluja ovat majoituksen, toimeentulon, 
välttämättömien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden 
perustarpeiden turvaaminen. Turvapaikanhakijalla on oikeus 
hakea ja tehdä työtä oleskeltuaan maassa kolme kuukautta. Monet 
turvapaikanhakijat käyvätkin töissä tai opiskelevat suomen kieltä.  

Turvapaikanhakijat osallistuvat vastaanottokeskuksissa 
järjestettävään työtoimintaan, jos he eivät käy muualla työssä. 
Majoitus on maksutonta turvapaikanhakijalle, ellei hänellä ole 
varaa elättää itseään tai perhettään. Turvapaikkaprosessin aikana 
luodaan erilaisin keinoin valmiuksia kotoutumiselle. 

Maahanmuuttoyksikköön asiakkaat tulevat pääsääntöisesti 
Helsingin vastaanottokeskuksesta oleskeluluvan saatuaan ja 
perheenyhdistämisohjelman kautta.  

Muita pakolaisasiakkaita ovat mm. hätätapaukset, joille YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR on pyytänyt Suomelta paikkaa sekä 
yksittäiset kiintiöpakolaiset. 

Muista kunnista muuttaneet pakolaiset otetaan 
maahanmuuttoyksikön asiakkaiksi, mikäli he ovat oleskelleet 
Suomessa alle kaksi vuotta. Yli kaksi vuotta Suomessa oleskelleet 



pakolaiset menevät Helsingissä oman alueen sosiaaliaseman 
asiakkaaksi. Pakolaisten asiakkuus maahanmuuttoyksikössä 
kestää noin 3 vuotta. 

Perheet:  

Lapsiperheiden varhainen tuki on toimintaa, jolla pyritään 
tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja 
perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Palvelua tarjoavat 
Kotipalvelun ja varhaisen tuen toimipisteet ja Romaniperhetyö. 

Perheneuvola palvelee helsinkiläisiä 0-17-vuotiaita lapsia ja 
nuoria perheineen. Perheneuvolasta saa apua lapsen tai nuoren 
kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, 
pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä 
kohdanneissa kriiseissä. 

Perheoikeudellisia palveluja ovat adoptio, elatussopimus, isyyden 
vahvistaminen, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat 
sopimukset, perheasiainsovittelu ja sosiaaliviranomaisen selvitys 
lapsen huoltoa koskevissa riita-asioissa. 

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä 
vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. 
Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avohuollon ja sijaishuollon 
tukitoimet sekä lasten ja nuorten jälkihuolto. 

Leikkipuistot tarjoavat turvallisen ajanviettopaikan ja mielekästä 
tekemistä lapsiperheille ja koululaisille. Niiden tehtävänä on olla: 
•lapsiperheiden arjen kohtaamispaikka 

•leikin, kasvun ja oppimisen paikka 

•koululaisten iltapäivän turvallinen paikka 

•lapsiperheiden alueen tietopiste 

•lapsiperheiden varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn 
aktiivinen mahdollistaja. 

 

 

 

 



Päihdetyö: 

A-klinikat ovat riippuvuusongelmiin erikoistuneita 
avohoitopaikkoja. Ne tarjoavat palveluja haitallisiksi 
muodostuneiden riippuvuusongelmien hoitoon. Palvelut ovat 
luottamuksellisia, maksuttomia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. 
Palvelut on tarkoitettu sekä päihteiden käyttäjille että heidän 
läheisilleen. 

Asiakkailla on mahdollisuus valita millä A-klinikalla hän asioi. 
Hoidon onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että asiakas 
asioi valitsemallaan klinikalla koko hoitosuhteen ajan. Hoidon 
käynnistyttyä klinikan vaihtaminen edellyttää siirtoneuvottelun 
käymistä. Poikkeuksena ovat A-klinikoiden ryhmät, jotka ovat 
vapaasti käytettävissä hoitopaikasta riippumatta. 

Päihdetyön asumispalelun tavoitteena on tukea asukasta 
selviytymään erilaisista elämäntilanteista päihteittä ja antaa 
valmiuksia itsenäiseen asumiseen. 

Kuntoutuskeskusten palvelut on tarkoitettu tarkoitettu 
päihdeongelmaiselle henkilölle, jonka päihteidenkäytön katkaisu 
ei avohoidossa onnistu. Tavoitteena on vieroitusoireiden 
selviytymiskyvyn palautuminen ja paraneminen siten, että elämä 
laitoshoidon jälkeen sujuu paremmin kuin ennen sitä. 

Nuorisoasemat palvelevat 13–23 -vuotiaita nuoria, jotka ovat 
huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä tai muista 
riippuvuuksista. Palvelut on tarkoitettu myös nuorten 
vanhemmille ja muille läheisille. Nuorisoasemalle voi ottaa 
yhteyttä myös perhetilanteeseen, koulunkäyntiin ja yleensä 
nuorten elämään liittyvissä asioissa. 

Toimintakeskusten tavoitteena on tukea asiakkaiden 
kuntoutumista päihdeongelmasta ja ennaltaehkäistä asiakkaiden 
syrjäytymistä. Toimintaan kuuluvat mm. erilaiset ryhmät, 
liikuntamahdollisuudet sekä kahvilatoiminta. Lisäksi järjestetään 
avokuntoutusjaksoja. 

 

 

 

 



Päivähoito ja esiopetus:  

Helsingin päivähoidon tavoitteena on turvata lapsen hyvän 
kasvun edellytykset.  Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä 
edistää lasten henkilökohtaista hyvinvointia. 

Päiväkodit ovat auki tavallisesti kello 6.15 ja 17.30 välisenä 
aikana. Iltaisin tai koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia 
päiväkoteja on lapsille jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi 
tarvitsevat vuorohoitoa. 

Perhepäivähoidossa lapsi saa tarpeittensa mukaista hoitoa ja 
kasvatusta kodinomaisessa ympäristössä. Perhepäivähoito on 
kunnallista päivähoitoa. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 
ohjaa päivähoidon sisällöllistä toimintaa. Jokaiselle lapselle 
laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoidon eri muotoja ovat 
hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito, 
ryhmäperhepäivähoito ja kolmiperhepäivähoito. 

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. 
Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen 
esiopetuksesta kouluun. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä 
vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. 

Kunnan järjestämä kerhotoiminta.  Kerhotoiminta on vaihtoehto 
kunnalliselle päivähoidolle ja yksityisen hoidon tuella järjestetylle 
hoidolle. 

Kerhojen toiminta on suunnattu kotihoidossa oleville 2,5-
vuotiaasta maksuttoman esiopetuksen alkamiseen saakka. 
Kerhossa on enintään 13 lasta ja sitä ohjaa leikkipuiston tai 
päiväkodin työntekijä. 

Kerhossa syödään kotoa tuodut pikkueväät. Tavoitteena on tukea 
lapsen kasvua ja kehitystä. Kerhoissa on suunniteltua ja ohjattua 
leikkiä ja toimintaa (mm. lauluja, kädentaitoja, jumppaa) yhdessä 
toisten lasten kanssa. 

 

 

 



Sosiaalinen ja taloudellinen tuki:  

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen keskeisenä tehtävänä on edistää 
aikuisten työhön kuntoutumista sekä elämän ja talouden hallintaa. 

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteet tarjoavat 
palveluja toimeentulotukea hakeville asiakkaille sekä ohjaavat 
sosiaalityön palveluihin.  Lisäksi sosiaalityön yksikköön kuuluvat 
Työkykyselvitys. 

Työllistäminen: 

Työhönkuntoutus palvelee helsinkiläisiä, joilla heikomman 
työkyvyn vuoksi on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa 
työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat muita erityisiä työllistymisen 
tukitoimenpiteitä. 

Työvoiman palvelukeskus palvelee pitkäaikaistyöttömiä. 
Palvelukeskuksessa asiakas saa samasta paikasta työhallinnon, 
Helsingin kaupungin ja Kansaneläkelaitoksen palveluja. 

Tuetun työllistymisen palvelu tukee kehitysvammaisten ja 
osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä avoimille 
työmarkkinoille. 

Kehitysvammaisten Työtoiminta voi olla alihankintatöitä, erilaisia 
kädentöitä tai ruokahuoltoon, siivoukseen ja vaatehuoltoon 
osallistumista sekä tuettuun työhön valmentautumista.  

Vammaispalvelut:  

Vammaistyö käsittää kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, 
asumis- ja perhehoitopalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut sekä 
vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun. 

Avustukset asunnonmuutostöihin sekä asuntoon kuuluviin 
välineisiin, laitteisiin, vaatetukseen, toimintavälineisiin ja 
laitteisiin sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen. 

Vammaispalvelun sosiaalityön tavoitteena on edistää vammaisen 
ihmisen itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia 
rajoitteita tai esteitä vammaisen henkilön jokapäiväisestä 
elämästä.  

Sosiaalityöntekijä on asiantuntija vammaispalvelulakiin liittyvissä 
palveluissa ja hän tekee yhteistyötä mm. kotipalvelun, 
kotisairaanhoidon, sairaaloiden ja järjestöjen kanssa. 



 Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella, jos vamma tai sairaus 
aiheuttaa vaikeuksia esim. asumisessa, liikkumisessa tai kotona 
selviytymisessä yleensä. 

Vanhukset: 

Vanhusten asuintalojen asumispalvelut on tarkoitettuja yli 65-
vuotiaille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat tukea 
asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Taloissa asuminen 
edellyttää itsenäistä asumista eikä ympärivuorokautista 
henkilökuntaa ole.    

Kyse on itsenäisestä asumisesta, johon ei kuulu palveluja. 
Tarvittaessa asukkaat voivat saada avopalvelut esim. kotihoidosta, 
sosiaali- ja lähityöstä tai aikuispalveluista (kuljetuspalvelut, 
toimeentulotuki). Kunkin talon henkilökuntaan kuuluu ainoastaan 
asuintalon hoitaja. Toiminta taloissa on järjestetty yleensä sekä 
asukkaiden että ulkopuolisten voimin (vapaaehtoistyö, 
seurakunnat, järjestöt). 

Omaishoidon toimintakeskuksissa järjestetään omaishoitajille 
palveluohjausta, neuvontaa, virkistyspäiviä sekä juhlia.  
Omaishoitajia tuetaan hoitotyössä ja annetaan heille mahdollisuus 
virkistäytymiseen. Toimintakeskukset palvelevat kaikkia 
omaishoitoperheitä. 

Palvelu- ja virkistyskeskukset tarjoavat ikäihmisille monenlaista 
toimintaa ja tapahtumia eri puolilla kaupunkia.  Lähes kaikissa on 
erilaisia kädentaidon pajoja, kursseja ja liikuntapalveluja. Lisäksi 
on mm. ystäväpiirejä, vertaistukiryhmiä, kirjasto- ja atk-palveluja. 
Monissa keskuksissa on myös kahvila ja ateriapalveluja. 

Päivätoimintayksiköiden palvelu on ennaltaehkäisevää ja 
kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden 
henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia 
suhteita. Asiakkaina ovat kotona asuvat, ensisijaisesti 
muistihäiriöiset ja/tai omaishoidossa olevat ikäihmiset. 

Palveluun kuuluu mm. kuljetus, ateriat, liikunta, viriketoiminta, 
sosiaalisten kontaktien ylläpito sekä hoiva ja huolenpito. 

 

Sosiaali- ja lähityön yksiköt on jaettu neljään palvelualueeseen. 
Jokaisella alueella on vanhuksille sosiaalityön ja omaishoidontuen 
palveluja tarjoava sosiaali- ja lähityön yksikkö. 



Sosiaali- ja lähityön ensisijaisena tavoitteena on turvata 
vanhusten kotona asuminen ja selviytyminen sekä suunnitella 
tarvittavat palvelut ja hoiva yhdessä asiakkaan ja omaisten 
kanssa.   

Vanhainkotihoito on tarkoitettu ikääntyville, jotka eivät selviä 
kotonaan eivätkä palveluasunnossa vaan tarvitsevat jatkuvasti 
ympärivuorokautista hoitoa. Eri puolilla kaupunkia olevat paikat 
ovat kaikkien helsinkiläisten käytettävissä. Lisäksi kaupunki ostaa 
palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Ruotsinkieliset palvelut: 

Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut on ollut tarjolla kaikille 
ruotsinkielisille Helsingin erillisessä yksikössä vuodesta 1990. 

Poikkeuksen tekee päivähoito, jo siirrettiin sosiaalivirastosta 
opetusvirastoon 1.1.2011. 

 

Kuvio 4:  

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelut ja tuet: 

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville henkilöille tai perheille. 

Toimeentulotukea haetaan virka-aikana oman asuinalueen 
palvelupisteestä. Asunnoton hakee toimeentulotukea siitä 
palvelupisteestä, jonka alueelta hän on jäänyt asunnottomaksi. 
Ruotsinkieliset voivat hakea toimeentulotukea joko 
ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen yksiköstä tai oman 
asuinalueensa palvelupisteestä. 

Työkykyselvityksen toiminnan tarkoituksena on selvittää ja 
arvioida palveluun ohjattujen asiakkaiden työ- ja toimintakykyä 
sekä kuntoutuksen tai eläkkeen saamisen mahdollisuudet. 

Sosiaalitoimen, työvoiman palvelukeskuksen tai työ- ja 
elinkeinotoimiston työntekijä ohjaa asiakkaan 
Työkykyselvitykseen erillisellä lähetteellä. Lähetteen perusteella 
päätetään asiakkaan osallistumisesta työkykyselvitykseen. 

Sosiaalityöntekijän tekemän alkuarvion jälkeen asiakas ohjataan 
mahdollisiin tutkimuksiin, joiden perusteella lääkäri tekee B-



lausunnon, jossa hän arvioi asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja 
kuntoutusedellytyksiä. 

Sosiaalityöntekijä vastaa yhdessä asiakkaan kanssa 
työkykyselvityksen etenemisestä ja jatkotoimenpiteisiin 
ohjaamisesta. 

Talous- ja velkaneuvontayksikön palvelut: 

Talous- ja velkaneuvontayksikössä annetaan yksityishenkilön 

velkaantumisesta johtuvaa yleisneuvontaa, avustetaan asiakkaita 

velkajärjestelylain tarkoittamia sovintoratkaisuja varten sekä 

velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudesta ja maksuohjelmien 

tekemisessä. Velkaneuvontayksikössä hoidetaan myös 

sosiaaliseen luototukseen liittyviä tehtäviä. 

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Helsingissä vakinaisesti asuville 

pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, 

esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän 

vuoksi, ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa. 

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että lainan saaja 

kykenee koko laina-ajalta tuloistaan maksamaan lainan 

kuukausittaiset lyhennykset ja korot.  

Pääsääntöisesti tehdään luottohäiriömerkintä lainan 

takaisinmaksun turvaamiseksi. 

Talousneuvonnan tavoitteena on  

 tietojen ja taitojen lisääminen oman talouden ja elämän 

hallintaan 

 kulutustottumusten tunnistaminen, ja niiden muuttaminen 

tarvittaessa 

 taloudenhoidon pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden 

lisääminen 

 asiakaskohtaisten tavoitteiden asettaminen 

 asiakaskohtaisten välineiden kehittäminen 

 asiakkaiden voimavarojen ja omatoimisuuden lisääminen 

 asiakkaan edunvalvonta. 



Talousneuvonnan toimintaperiaatteet ovat 

 asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

 asiakkaan taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen 

 asiakkaan tilanteen selvittäminen niin, että hän on tietoinen 

taloudellisesta tilanteestaan perusteellisesti 

 asiakkaan sitoutuminen työskentelyyn 

 luottamuksellisuus kaikessa toiminnassa 

 tasa-arvoisuus kaikessa toiminnassa 

 asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja auttaminen 

 taloudellisen neuvonnan ja siihen liittyvien ongelmien 

näkyväksi tekeminen yhteisössä ja yhteiskunnassa 

Talous- ja velkaneuvontayksikössä annetaan 

puhelinpäivystyksessä yleisneuvontaa. 

Asiakkaita autetaan yksityishenkilön velkajärjestelylain 

tarkoittamia sovintoratkaisuja varten yhteistyössä velallisten, 

velkojien ja takaajien kanssa. 

Velkaneuvoja avustaa myös sosiaalisen luoton hakemisessa. 

Velkaneuvoja antaa myös talousneuvontaa. 

Velkaneuvoja auttaa asiakkaita velkajärjestelyhakemuksen 

täyttämisessä, käräjäoikeuden lausuntopyyntöihin vastaamisessa 

sekä maksuohjelmien laatimisessa. Velkaneuvoja auttaa myös 

muutoksenhakukirjelmien laatimisessa. 

Velkajärjestelyssä velallisen pitää ilmoittaa tulonsa, menonsa, 

kaikki velkansa ja varallisuutensa (kuolinpesät). Hänen pitää 

myös ilmoittaa takausvastuut ja mahdolliset tulevat velat, kuten 

verovelat ja korvausvastuut. 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat maksuttomia. 

 

 

 

 



Maahanmuuttajien tuet: 

Kotoutumissuunnitelman aikana maahanmuuttaja on oikeutettu 

kotoutumistukeen, joka on maahanmuuttajan kotoutumisen 

aikaiseksi tarkoitettu toimeentulon turvaava tuki. Kotoutumistuen 

avulla edistetään ja parannetaan tuen saajan työelämään ja 

jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia 

toimia suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Kotoutumistuki on joko työttömyysturvalain mukaista 

työttömyysturvaa tai toimeentulotuesta annetun lain mukaista 

toimeentulotukea. Toimeentulotukea voidaan myös myöntää 

kotoutumistukena maksettavan työmarkkinatuen täydennyksenä, 

jos asiakas on tuen tarpeessa 

Kotoutumispalvelu on tarkoitettu Helsinkiin pysyvästi asettuneille 

pakolaisille ja paluumuuttajille kolmen ensimmäisen 

maassaolovuoden aikana. 

Palvelun tavoitteena on tukea pakolaisten ja paluumuuttajien 

kotoutumista ja omatoimista selviytymistä suomalaisessa 

yhteiskunnassa. 

Kotoutumispalveluihin kuuluu 

 – ohjausta ja neuvontaa arkipäivän käytännöistä ja yhteiskunnan 

toiminnoista sekä tietoa kielikursseista ja muusta koulutuksesta 

 – saada tietoa sosiaaliturvasta, asiakkaan taloudellisen tilanteen 

selvitys ja tarvittaessa toimeentulotuen/kotoutumistuen 

myöntäminen  

 – muutoksenhaku  

 – kotoutumiseen liittyvät yksilö- ja perhekohtaiset keskustelut ja 

tapaamiset sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kanssa 

 – kotoutumiseen liittyvät retket ja leiritoiminta. 

 – pakolaisperheillä on mahdollisuus saada psykologilta tukea 

lasten kotoutumiseen liittyvissä asioissa 



 – saada tietoa perheenyhdistämiseen liittyvissä asioissa 

Maahanmuuttoyksikkö on tarvittaessa yhteistyössä muiden 

viranomaisten kanssa. Palveluista ei peritä maksua.  

Asiakkaiden elämän tilanne arvioidaan yksilöllisesti jokainen 

perheen jäsen huomioon ottaen haastattelemalla toimistossa tai 

kotikäynnillä.  

Asiakas laatii yhdessä sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa muiden 

viranomaisten kanssa kotoutumissuunnitelman viiden kuukauden 

kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Suunnitelman toteutumista 

seurataan yhdessä.  

Kun asiakas hakee kotoutumiseensa 

toimeentulotukea/kotoutumistukea, asiasta tehdään päätös.  

Tuet lapsiperheille: 

Lasten kotihoidontuki ja Helsinki-lisä. Perhe voi hoitaa alle 3-

vuotiaan lapsen kotona kotihoidon tuella.  

Kotihoidon tukeen kuuluu 

•lakisääteinen hoitoraha 

•tulosidonnainen hoitolisä 

•Helsinki-lisä 

Lasten yksityisen hoidon tuki. Valitessaan yksityisen päivähoidon 

perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea.  Tukea voidaan 

maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä. 

Monikkoperheille tarkoitettu tuki. Palvelu on tarkoitettu 

perheelle, johon on syntynyt tai otettu ottolapseksi 

samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Perhe voi hakea 

pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta kunnallisena 

kotihoidon tukena kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen 

kotihoidon hoidon tuen yhteismäärän ja vanhempainrahan välistä 

erotusta. 

Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelalta 



Vanhus- ja vammaispalveluiden tuet: 

Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen 

toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn 

vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Lisäedellytyksenä 

on, että tämä hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää 

hoidettavan kotona, sopimalla hoidosta hänen hyväksymänsä 

omaisen tai muun hänelle läheisen henkilön kanssa.  

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkiota jota maksetaan 

vanhusta, vammaista tai sairasta hoitavalle henkilölle. 

Omaishoidon tukeen voidaan liittää myös muita palveluita, jotka 

määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 

2 §:n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona 

tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi 

annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään 

hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Mahdollisista muista 

omaishoitajan tai -hoidettavan saamista sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista peritään normaalit 

asiakasmaksulain mukaiset maksut. 

Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palveluseteli. Vanhus- ja 

vammaispalvelujen asiakkaille lakisääteinen vapaa on vähintään 

kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka 

aikana omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai alle 5 vuorokauden 

keskeytyksin sidottu hoitoon joko ympärivuorokautisesti tai 

jatkuvasti päivittäin.  

Omaishoidon tuen palveluseteli on sosiaaliviraston omien 

palveluiden vaihtoehto, minkä avulla voidaan järjestää 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoidettavan 

hoitopaikka kodin ulkopuolella. 

Omaishoidon tuen palvelusetelin voi saada ympärivuorokautiseen 

palveluasumiseen tai laitoshoitoon, mihin sisältyy yövalvonta tai 

missä on tehokas varallaolojärjestelmä.   



Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi 

ostaa lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon niissä yksityisissä 

laitoksissa tai palveluasumisyksiköissä, jotka kunta on hyväksynyt 

palveluntuottajiksi. 

Palveluasumisen palveluseteli. Palveluasumisen palveluseteli on 

tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen 

palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan 

yksityisen palvelukodin hoivan kustannuksista setelin suuruisen 

summan. Hoivakustannuksiksi katsotaan palvelumaksu ja 

perusmaksu. Palvelumaksu peritään hoidosta ja huolenpidosta. 

Perusmaksu kattaa yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja 

turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Muista kustannuksista asiakas 

huolehtii itse. 

Palveluseteli kattaa palvelukodin 

 – palvelumaksun 

 – perusmaksun 

 Asiakas maksaa itse 

 – palvelumaksun omavastuuosuuden 

 – vuokran 

 – ateriat 

 – lääkkeet 

 – muut henkilökohtaiset kulut 

Palvelusetelituottajien palvelujen laadusta vastaa sosiaaliviraston 

vanhusten palvelujen vastuu-alue ja Sosiaali- ja terveysalan lupa 

ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirasto. 

Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät 

kaupungin palvelun laadulle ja sisällölle asettamat ehdot. 

Palvelusetelituottajaksi hyväksytyt palveluntuottajat ovat 

sitoutuneen mm. yö-valvonnan järjestämiseen, asukkaan 

terveydentilan seuraamiseen ja arviointiin, päivittäisissä 



toiminnoissa avustamiseen sekä hoitamaan asiakasta loppuun 

asti. 

Kuvio5: 

Toimeentulotuki on tarveharkintaista. Toimeentulotuki on 

viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea myönnetään 

yleensä kuukaudeksi kerrallaan, ja se lasketaan asiakkaan 

välttämättömien menojen mukaan. 

Kuvio6: 

Perustoimeentulotuki on ruokakuntakohtainen rahallinen etuus, 

joka on luonteeltaan viimesijainen.  Perusosaan sisältyvät menot 

ovat: ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, 

henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, 

paikallisliikennemenot, TV-lupa, puhelimen käyttömenot, 

sanomalehden tilausmenot, harrastus- ja virkistystoiminnasta 

aiheutuvat menot.  

Hakijalla on velvollisuus hakea ennen toimeentulotuen hakemista 

niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (esimerkiksi 

työttömyysturva, asumistuki, opintotuki sekä elatusmaksu). 

Hakijan on myös aktiivisesti pyrittävä parantamaan työmarkkina-

asemaansa esimerkiksi hakeutumalla työhön, työkokeiluun tai – 

harjoitteluun tai ammatilliseen koulutukseen. Toimeentulotuen 

avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän 

kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. 

Kuvio7: 

Täydentävä toimeentulotukena huomioitavat erityismenot, ovat: 

lasten päivähoito, muut asumisesta aiheutuvat menot, erityisistä 

tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai 

itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut 

menot (työmatkakulut, hautausavustus, muuttoavustus, vaatetus, 

kodin irtaimisto ym.) Erityismenoihin kuuluvina asumismenoina 

otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon esimerkiksi 

takuuvuokra, vuokraennakko ja muut muutosta aiheutuvat 

kustannukset. 



Kuvio8: 

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja 

perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista 

sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta 

toimeentulotuesta. Kunta myöntää päättämiensä perusteiden 

mukaisesti ehkäisevää toimeentulotukea edellä mainittujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. tuen saajan 

aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, 

ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä 

heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä 

muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin 

tarkoituksiin.  

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös tilanteissa, 

joissa perheellä ei toimeentulotukilaskelman perusteella ole 

oikeutta varsinaiseen toimeentulotukeen.  

Kuvio9: 

Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja perusosien euromääriä. 

Yksinhuoltajan perusosan määrä on korotettu. Yksinhuoltajien 

perusosaan kohdistettu ylimääräinen korotus vähentää 

yksinhuoltajien muuta väestöä korkeampaa köyhyysriskiä. 

Alennettu perusosa 20 % otetaan käyttöön siinä tilanteessa, kun 

asiakas on itse omalla toiminnallaan aiheuttanut sen, ettei hän ole 

oikeutettu ensisijaisiin etuuksiin. Asiakas on saattanut omalla 

toiminnallaan aiheuttaa sen, ettei ole oikeutettu saamaan 

työmarkkinatukea. Esimerkiksi asiakas ei ole kehotuksista 

huolimatta käynyt ilmoittautumassa työvoimatoimistossa.   

Perusosan alennus 40 % otetaan käyttöön, kun asiakas toistuvasti 

laimin lyö sen, ettei hänelle voida tarjota palveluita, jotka 

turvaisivat ensisijaisen etuuden esimerkiksi työmarkkinatuen. 

Toimeentulotukipäätös alennetulla perusosalla voidaan tehdä 

korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. 



Kun asiakkaalle joudutaan tekemään toimeentulotukipäätös 

alennetulla perusosalla, niin sitä ennen tehdään aina sosiaalityön 

suunnitelma siitä kuinka perusosa tullaan palauttamaan 

täysimääräiseksi.  

Tapauksessa missä asiakas ei ole ilmoittautunut työttömäksi 

työnhakijaksi sosiaalityön suunnitelmaan kirjoitetaan, että 

toimeentulotuen perusosa palautetaan täysimääräiseksi, kun 

asiakas on ilmoittautunut työvoimatoimistoon ja on ottanut 

vastaan työvoimapoliittisen toimenpiteen esimerkiksi aloittanut 

työvoimapoliittisen kurssin.  

Perusosan alennukseen ei ryhdytä, mikäli asiakkaalla on pätevä 

syy olla ilmoittautumatta työttömäksi työnhakijaksi.  Pätevänä 

syynä voidaan pitää vakavaa päihdeongelmaa. Mikäli syy on 

päihteiden käyttö, niin asiakas ohjataan päihdepalveluiden piiriin, 

ja asiakkaalle varataan uusi aika myöhempänä ajankohtana, 

jolloin tarkastetaan sosiaalityön suunnitelmaa päihteiden käytön 

osata. Uuden tapaamisen yhteydessä selvitetään onko asiakas 

tukevasti päihdepalveluiden piirissä, ja onko asiakkaan 

elämäntilanne siinä vaiheessa, että hän pystyy hakeutumaan 

työvoimatoimiston asiakkuuteen. 

Kuvio10: 

Oikeus toimeentulotukeen syntyy, kun asiakkaan omat ensisijaiset 

etuudet eivät riitä elämisen kannalta välttämättömiin menoihin 

asumiskuluihin, terveydenhuollon kuluihin ja elämiseen. 

Asiakkaalla tulee olla haettuna tai vireillä kaikki ensisijaiset 

etuudet. Mikäli asiakkaalla ei ole ensisijaisia etuuksia vireillä 

ohjataan asiakas hakemaan ensisijaiset etuudet. Ensisijaisia 

etuuksia voisivat olla eläke, työttömyysturvan päiväraha mukaan 

lukien työmarkkinatuki, tapaturmavakuutuksen toimeentuloa 

turvaavat etuudet, sairauspäiväraha, lasten kotihoidon tuki, 

lapsilisä, asumistuki ja opintotuki. 

Kuvui11: 

Toimeentulotukipäätökseen voi hakea muutosta, mikäli on 

päätökseen tyytymätön. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 



vuorokauden sisällä kirjallisesti tai suullisesti 

toimeentulotukipäätöksen saamisesta.  

Joskus asiakkaan tekemän oikaisuvaatimuksen voi muuttaa 

itseoikaisuna toimeentulotukipäätöksen tekijä jos katsoo, että 

oikaisuvaatimuksessa on perusteet muuttaa jo tehtyä päätöstä. 

Mikäli viranhaltija joka on päätöksen tehnyt, katsoo että 

toimeentulotukipäätöstä ei ole tarpeen muuttaa, niin asian 

käsittely siirtyy jaoston käsittelyyn.  

Ennen asian käsittelyä jaostossa oikaisuvaatimus menee 

jaostovalmistelijalle, joka on koulutukseltaan lakimies, joka 

valmistelee oikaisupyynnön jaostolle. 

Jaosto koostuu eri puolueiden maallikkojäsenistä ja kaupungin 

hallituksen edustajasta ja sosiaalityön päälliköstä sekä sihteeristä. 

Jaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään 

toimeentulotuen oikaisuvaatimuksia. 

Mikäli asiakas on tyytymätön jaoston päätökseen, on asiakkaalla 

oikeus hakea muutosta siihen hallinto-oikeudelta 30 vuorokauden 

sisällä jaoston päätöksen saannista. 

Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa 

korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Asia käsitellään korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää 

valitusluvan. 

Toimeentulotuen oikaisuvaatimusten käsittely voi kestää jopa 

vuoden tai ylikin, jos asiaa joudutaan käsittelemään hallinto-

oikeudessa.  

Kuvio12: 

Toimeentulotukiasioiden käsittelylle säädetään määräajat. 

Vuoden 2008 alusta lähtien kunnan sosiaalitoimistosta 

toimeentulotukea hakevan henkilön on saatava tukea koskeva 

päätös seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä. 

Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai 



viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tukipäätös on myös pantava 

toimeen viivytyksettä.  

Toimeentulotukea hakevan on myös päästävä keskustelemaan 

henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan 

kanssa, viimeistään seitsemän arkipäivän päästä siitä, kun asiakas 

on sitä pyytänyt. 

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

suorittamaa 

 ohjausta 

 neuvontaa 

 sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja 

 tukitoimien järjestämistä. 

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kansalaisten 

voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä 

syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja 

edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista 

turvallisuutta. 

Yksilökohtaisessa sosiaalityössä sosiaalityöntekijät neuvovat ja 

ohjaavat asiakkaitaan, selvittävät asiakkaiden kanssa heidän 

ongelmiaan sekä järjestävät viranomaisverkostoissa muita 

tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät henkilön ja 

perheen turvallisuutta ja suoriutumista. 

Yhteisötyöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntymistä 

yhteisöissä sekä vahvistetaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia 

ja osallisuutta lähiyhteisöjensä kehittämiseen. Yhteisötyössä 

sosiaalityöntekijät ja muut sosiaalialan ammattilaiset auttavat 

yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä lisäämään yhteisöjensä 

hyvinvointia ja luomaan verkostoja yhteisön jäsenten ja eri 

hallinnonalojen virkamiesten sekä järjestöjen ja muiden tahojen 

kesken. 

  


