
41 20
13

SOSIAALIPALVELUT HELSINGISSÄ VUONNA 2012

Sosiaalipalvelut eri elämäntilanteissa

Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitteena on turvata ihmi-
sille riittävä perusturva kaikkiin elämäntilanteisiin. Elä-
män riskitilanteissa henkilöä tuetaan sekä rahallisesti että 
tarjoamalla hänelle tarpeellisia palveluita. Sosiaaliturva-
järjestelmä on laaja kokonaisuus, joka koostuu sosiaaliva-
kuutuksesta, sosiaaliavustuksista sekä sosiaali- ja terveys-
palveluista1. Tässä tilastoraportissa tarkastelun kohteena 
ovat Helsingin kaupungin järjestämät sosiaalipalvelut. 
Palveluita pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
tarkastelemaan kokonaisuuksina aina kun tämä on mah-
dollista. Kaupungin järjestämät sosiaalipalvelut ovat laaja 
kokonaisuus, eikä raportissa ole mahdollista tehdä täysin 
kattavaa tarkastelua. Tarkastelun pääpaino on vuodessa 
2012 sekä siinä, miten palvelurakenne ja palvelujen käyt-
tö on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Aineis-
tona käytetään ensisijaisesti Helsingin kaupungin sosiaa-

li- ja terveysviraston ja varhaiskasvatusviraston omia ti-
lastoja. Tarkasteltavat palvelut on tiivistetty kuvaan 1.
Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä on ehkäistä sosiaalisia 
ongelmia, ylläpitää sosiaalista turvallisuutta sekä tukea 
ihmisten omatoimisuutta. Kuntien vastuulla on huolehtia 
sosiaalipalvelujen järjestämisestä, toimeentulotuen anta-
misesta, sosiaalisen luoton myöntämisestä, sosiaaliturva-
etuuksia ja niiden käyttöä koskevasta ohjauksesta ja neu-
vonnasta sekä sosiaalisten olojen kehittämisestä ja sosi-
aalisten epäkohtien poistamisesta.2 

Sosiaalipalvelut ovat merkittävä osa kunnan tarjoa-
mista palveluista.  Osa palveluista on suunnattu lapsiper-
heille, osa ikäihmisille, toisissa taas tarpeeseen vaikuttaa 
väliaikainen tai pysyvämpi elämäntilanne, tai sairaus tai 
vamma. Varmasti iso osa helsinkiläisiä käyttää kunnan 
järjestämiä sosiaalipalveluita ainakin jossain vaiheessa 
elämäänsä.

Palveluista universaalein on päivähoito, jonka piiris-
sä on 64 prosenttia kaupungin 1-6-vuotiaista lapsista, 
6-vuotiaiaista kunnan järjestämässä päivähoidossa on jo 
86 prosenttia. Kunnallista päivähoitoa täydentää hoidon 
vaihtoehtoista järjestämistä tukevat lastenhoidon tuet, 
joiden käyttöä kaupunki tukee Helsinki-lisin. 

Kaupungin hoitama perusturva on toimeentulotu-
ki, joka on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi toi-
meentulon lähteeksi. Ensisijaisena perusturvana ansiotu-
lojen jälkeen ovat mm. työttömyysturvaetuudet ja esimer-
kiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden vuoksi maksettavat 
eläkkeet. Käytännössä toimeentulotuen saannin kesto on 
kuitenkin kasvanut jatkuvasti ja monelle tuki on ainoa toi-
meentulo. Tuen käyttö kasvaa vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa. Asumisen kalleudesta johtuen Helsingin eri-
tyispiirre myös on toimeentulotuen käyttö asumismeno-
jen kattamiseksi. 

Lastensuojelu nähdään monesti perheiden huono-
vointisuuden mittarina, mutta voidaanko myös nähdä, 
että lastensuojelun avohuollon palvelujen käyttö tukee 
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Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 31.12.

Lastensuojelussa lapsia/nuoria

Perheneuvoloiden asiakkaita (myös osalliset)

Lapsiperheiden kodinhoitoapua saaneet
taloudet

Toimeentulotukea saaneet taloudet

Päihdehuollon palveluasumisen ja
laitospalvelun asiakkaita

Vammaisten henkilökohtaiset palvelut ja
taloudellinen tuki

Kehitysvammaisten toimintayksiköiden
palveluja saaneet

Omaishoidon tukea saaneet

Vanhusten palveluasumisen asiakkaat

Vanhusten laitosasumisen asiakkaat

Henkilöt/kotitaloudet

2008
2012

Kuva 1.1 Yhteenveto raportissa käsiteltävistä 
sosiaalipalveluista Helsingissä 2012 ja 2008 
vuoden aikana (päivähoito vuoden lopussa)

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusvirasto

1 Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:  Toimeentuloturva kehdosta keinutuo-
liin. http://www.stm.fi /c/document_library/get_fi le?folderId=28707&na
me=DLFE-3804.pdf

2 Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivut (http://www.stm.fi /sosiaali_
ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut)
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Toisaalta sosiaalipalvelujen kautta myös vai-
kutetaan väestön hyvinvointiin ja ehkäistään 
sosiaalisia ongelmia.

Yleisesti voidaan todeta, että verratta-
essa Helsingin tilannetta nyt ja viisi vuot-
ta sitten, on tilanne heikentynyt jonkin ver-
ran. Valituista indikaattoreista poikkeuksena 
koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuor-
ten osuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevi-
en työikäisten osuus sekä täyttä kansanelä-
kettä saaneiden ikääntyneiden osuus, näissä 
kaikissa tilanne on parantunut jonkin verran 
vuodesta 2008. Kun vertailukohteeksi ote-
taan koko maa, muuttuu asetelma, ja tilanne 
on Helsingissä pääsääntöisesti paremmin 

perheiden pärjäämisen mahdollisuuksia 
yhtä lailla kuin muut perheitä tukevat pal-
velut kuten kotipalvelut ja perheneuvolois-
sa tehtävät työ? Tosiasia kuitenkin on, että 
lastensuojelun kasvava tarve ja asiakkai-
den määrän lisääntyminen on ehdottomas-
ti myös signaali lapsiperheiden hyvinvoin-
nin heikentymisestä. Samalla pienituloisissa 
perheissä asuvien lasten osuus on kasvanut 
koko 2000-luvun ja on tasoltaan korkeampi 
kuin koko maassa keskimäärin. Lähes kol-
mannes yksinhuoltajaperheistä sai vuoden 
2012 aikana vähintään kuukauden ajan toi-
meentulotukea ja 13 prosenttia helsinkiläis-
lapsista asui toimeentulotukea saavassa ko-
titaloudessa.

Ikäihmisten palvelut on suunnattu elä-
keikäisille, käytännössä palvelujen tarve ja 
raskaus kasvaa mentäessä vanhempiin ikä-
ryhmiin. Väestön ikääntyminen luo painet-
ta palveluille ja Helsingissä palveluraken-
netta on valtakunnallisten suositustenkin 
mukaisesti systemaattisesti siirretty pois 
laitosasumisesta ja kohti palveluasumis-
ta ja kotona annettavia palveluita. Sama 
suuntaus näkyy myös kehitysvammaisten 
palveluissa ja lastensuojelussa.

Palvelujen tarpeeseen mahdollisesti vai-
kuttavia hyvinvointitekijöitä ovat mm. pie-
nituloisuus, työttömyys ja työkyvyttömyys. 
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Kunnan yleinen pienituloisuusaste*

Lasten pienituloisuusaste*

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24 vuotiaat, %
ikäryhmästä*

Työttömät, % työvoimasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Nuorisotyöttömät, % 18 24 vuotiaasta työvoimasta

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 64 vuotiaista

Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta

Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, %
asuntokunnista

Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, %
asuntokunnista

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, %
ikäryhmästä

Demografinen huoltosuhde

Helsinki 2008

Helsinki 2012

Koko maa 2012

Kuva 1.2. Muutamia hyvinvointi indikaattoreita Helsingissä ja koko maassa

Lähde: THL. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet
* uusin tieto on vuodelta 2011
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Kuva 1.3. Pienituloisissa kotitalouksissa asuvat 
2000–2011

Lähde: THL. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet
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kuin koko maassa. Poikkeuksena lasten 
pienituloisuusaste, joka Helsingissä on 
kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
koko maassa ja sen lisäksi kasvanut tasai-
sesti koko 2000-luvun. Huolestuttavaa on 
myös se, että lasten pienituloisuusaste on 
myös kasvanut nopeammin kuin kunnan 
yleinen pienituloisuusaste. Helsingissä 
myös koulutuksen ulkopuolelle jää suh-
teessa useampi nuori kuin koko maassa 
keskimäärin. Tässä toisaalta Helsinginkin 
osalta ulkopuolelle jääneiden osuus on 
ollut laskussa.

Yksi hyvinvointiin vaikuttava tekijä, 
jossa Helsinki eroaa koko maasta hei-
kompaan suuntaan, oli pienituloisille asun-
tokunnille tarkoitettu yleinen asumistuki. 
Yleistä asumistukea sai Helsingissä vuonna 
2012 useampi asuntokuntia kuin kertaakaan 

2000-luvun puolella ja tuen saanti oli reilus-
ti koko maan tasoa korkeampi. Myös asun-
nottomuus oli Sotkanetin tietojen mukaan 
vuonna 2012 reilusti korkeampaa Helsingis-
sä kuin koko maassa.

Kuva 1.4. Yleisen asumistuen saajat, % 
asuntokunnista 2000–2012
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Lähde: THL. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Sosiaalityön kautta sosiaalihuollon henkilöstö ohjaa, neuvoo, selvittää ongelmia ja järjestää tukitoimia joko 

yksittäisille henkilöille, perheille tai yhteisöille.

Sosiaalipäivystys on turva akuuteissa ongelmatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi perheväkivaltaan, lasten 

heitteillejättöihin tai onnettomuus- ja rikostapahtumien jälkihoitoon.

Vanhuksia, vammaisia, sairaita ja lapsiperheitä autetaan kotipalveluilla selviytymään arkielämästä ja esi-

merkiksi hygieniaan kuuluvista askareista.

Omainen voi hoitaa vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta kotona ja saada siitä omaishoidon tukena 

maksettavaa palkkiota.

Asumispalveluilla voidaan tukea vanhusten ja vammaisten kotona asumista asunnon muutostöillä tai pal-

veluasumisen järjestämisellä.

Laitoshoidossa annetaan ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa niille, jotka eivät selviydy muiden pal-

velujen avulla kotona. Laitoshoito voi olla joko pitkä- tai lyhytaikaista tai jaksottaista.

Perhehoitoon turvaudutaan silloin, kun apua ja tukea tarvitsevalle henkilölle halutaan antaa mahdollisim-

man kodinomaista ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaa hoitoa.

Kuntoutus ja kuntouttava työote kuuluu kaikkiin sosiaalipalveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämi-

nen on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Jos asiakas tarvitsee lisäksi kuntoutusta, jota sosiaalipalveluissa ei 

voida järjestää, sitä hankitaan muualta.

Kunta huolehtii lasten ja perheiden palveluista kuten päivähoidosta, lastensuojelusta, ottolapsineuvonasta, 

kasvatus- ja perheneuvonnasta, perheasioiden sovittelusta, isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liitty-

vistä palveluista sekä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvästä sovittelusta.

Ikäihmisten tarvitsemia sosiaalipalveluja ovat muun muassa kotipalvelu tukipalveluineen, omaishoidon 

tuki ja laitoshoito. 

Vammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, ja vasta kun niiden apu ei rii-

tä, turvautuvat erityispalveluihin, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalveluihin. 

Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään päihteettömiä elintapoja ja lisätään päihteisiin liittyvää tietoutta. Päih-

depalveluilla tarjotaan tukea, apua, hoitoa ja kuntoutusta päihteiden ongelmakäyttäjille ja heidän läheisil-

leen. 

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö (http://www.stm.fi /sosiaali_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut) 

Kuntien järjestämiä sosiaalipalveluita
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Lapset päivähoidossa

Jokaisella lapsella on subjektiivinen oi-
keus päivähoitoon riippumatta siitä ovat-
ko vanhemmat työelämässä vai poissa työ-
elämästä esimerkiksi työttömänä tai kotona 
hoitamassa nuorempia sisaruksia. Sekä val-
takunnallisesti että Helsingissä päivähoito 
siirtyi vuoden 2013 alusta pois sosiaalipal-
velujen piiristä. Kansallisesti päivähoidon 
valtiohallinnon tehtävät siirtyivät Sosiaali- 
ja terveysministeriöltä Opetus- ja kulttuuri-
ministeriöön ja varhaiskasvatuksen yhteyttä 
koulutukseen vahvistettiin. Toisaalta siirto ei 
koskenut Kansaneläkelaitoksen hallinnoi-
mia lastenhoidon tukia, jotka ovat osa päi-
vähoidon kokonaisuutta. Helsingissä var-
haiskasvatus erotettiin Sosiaaliviraston ja 
terveyskeskuksen yhdistämisen yhteydes-
sä omaksi virastokseen, myös vuoden 2013 
alusta. Ruotsinkielinen päivähoito oli siirty-
nyt opetusvirastoon jo aikaisemmin.

Pienten lasten hoidon kokonaisuus koos-
tuu kunnan joko omissa päiväkodeissa tai 
perhepäivähoidossa tai ostopalveluna yksi-
tyisissä päiväkodeissa järjestämästä päivä-
hoidosta, sekä Kelan hoitamista yksityisen 
hoidon tuesta ja kotihoidon tuesta. Yksityi-
sen hoidon tuen avulla tuetaan lapsen hoi-

don järjestämistä yksityisessä päivähoidos-
sa ja kotihoidon tuki antaa perheelle mah-
dollisuuden järjestää lapsen hoito kotona 
vanhemman tai muun hoitajan kanssa. Pää-
asiassa päivähoidon palvelukokonaisuut-
ta käytetään vanhempainvapaakauden lop-
pumisesta koulun aloittamiseen (yleensä 
10 kk-6 vuotta). Palvelukokonaisuus ei kata 
kaikkia lapsia, koska perheillä voi olla vaih-
toehtoisia tapoja ratkaista lapsen hoito. 

Helsingissä asui vuodenvaihteessa 
2012/2013 yhteensä 42 200 alle kouluikäistä 
lasta ja 7 prosenttia helsinkiläisistä oli vuo-
denvaihteessa alle 7-vuotias.  Päivähoidon 
palvelujen piirissä oli vuoden 2012 lopussa 
92 prosenttia 1-6-vuotiaista helsinkiläislap-
sista. 1-6-vuotiaasta väestöstä kunnan kus-
tantamassa päivähoidossa (sis. kaupungin 
päiväkodit, perhepäivähoidon sekä ostoso-
pimuspäivähoidon) oli vuoden 2012 lopussa 
64 prosenttia ikäluokasta.  Lisäksi yksityisen 
hoidon tuen piirissä oli 7 prosenttia ja koti-
hoidon tuen piirissä 22 prosenttia vastaa-
vanikäisistä. Keskimäärin päivähoito kun-
nan järjestämässä päivähoidossa aloitettiin 
2,8 vuoden iässä.

Nuoremmat lapset hoidettiin yleisimmin 
kotihoidon tuella ja päivähoidossa ole-
vien osuus kasvoi siirryttäessä vanhem-
piin ikäryhmiin. Alle vuoden ikäisistä 
lapsista päivähoidoissa oli vain muuta-
ma lapsi, 17 prosenttia hoidettiin kotona 
kotihoidon tuella ja muut olivat oletet-
tavasti yhä vanhempaintukien piirissä.  
Suurin osa helsinkiläisistä 1-vuotiaista 
hoidettiin kotona, kotihoidon tuen pii-
rissä oli 67 prosenttia yksivuotiaista. Päi-
vähoidossa oli joka neljäs yksivuotias. 
2-vuotiaista jo yli puolet (57 %) hoidet-
tiin päivähoidossa, ja kotihoidon tuella 
heistä oli 34 prosenttia. 3-vuotiaista enää 
joka kymmenes oli kotihoidon tuen pii-
rissä ja heistä oli 80 prosenttia joko kun-
nallisessa tai yksityisessä päivähoidossa.  
Nelivuotiaista lapsista 86 prosenttia hoi-

2.  LAPSET, NUORET JA PERHEET
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Kunnan kustantama päivähoito Yksityisen hoidon tuki

Kotihoidon tuki

Lähde: Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto

Kuva 2.1. Lapset Helsingissä hoitomuodon mukaan 
2012, % osuutena vastaavaikäisestä 
väestöstä.
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dettiin päivähoidossa ja viisi- ja kuusivuoti-
aiden kohdalla päivähoidossa olevien osuus 
nousi jo yli 90 prosenttiin.

Kunnallinen päivähoito 
ja ostopalvelut

Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteen-
sä 309 kunnallista päiväkotia, jossa hoidet-
tiin 21 100 lasta. Lapsista 96 prosenttia oli 
kokopäiväisessä hoidossa ja 4 prosenttia 
oli päiväkotihoidossa osa-aikaisesti. Lisäksi 
1 300 lasta oli kunnallisessa perhepäivähoi-
dossa.  Ostosopimuksella yksityisessä päi-
vähoidossa hoidettiin hieman alle 400 las-
ta. Yksityisen hoidon tuen avulla yksityises-
sä päivähoidossa oli 2 500 lasta ja 8 800 lasta 
hoidettiin kotona kotihoidon tuella. Kaiken 
kaikkiaan Helsingissä oli vuoden 2012 lo-
pussa yhteensä 92 täysin yksityistä päiväko-
tia, joissa oli 2 600 päivähoitopaikkaa.

Kunnan kustantamassa päivähoidossa 
oli vuoden 2012 lopussa 1 250 erityisen tuen 
tarpeessa olevaa lasta. Yleisimmin syynä eri-
tyisen tuen tarpeelle oli puheen- ja kielen 
kehityksen häiriöitä, viivästykset kokonais-
kehityksessä tai sosio-emotionaaliset vaike-
udet. Tosin hyvin yleistä oli myös, että lap-
selta puuttui vielä diagnoosi.   

Maksutonta esiopetusta annetaan vuotta 
ennen koulunkäynnin aloittamista. Sen tar-

koituksena on edistää ja tukea lapsen kas-
vu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja mah-
dollistaa joustava siirtyminen kouluun. 
Helsingissä suomenkielistä esiopetusta jär-
jestetään päiväkodeissa kun taas ruotsinkie-
listä esiopetusta järjestetään sekä päiväko-
deissa että kouluissa. Vuoden 2012 lopussa 
päiväkotien esiopetukseen osallistui Helsin-
gissä 4 800 lasta, 7-vuotiaita Helsingissä oli 
vastaavana ajankohtana 5 200.  

Kunnallisessa päivähoidossa olevista lap-
sista 79 prosenttia oli 3-6-vuotiaita ja 21 pro-
senttia alle 3-vuotiaita. Kaikista 1-6-vuo-
taista lapsista 63 prosenttia hoidettiin kun-
nallisessa päivähoidossa.  Kunnallisessa 
päivähoidossa olevien lasten määrä on kas-
vanut tasaisesti vuodesta 2004 asti.  Viimei-
sen viiden vuoden aikana (2008–2012) hoi-
dossa olevien lasten määrä on kasvanut lä-
hes 3200 lapsella, prosentuaalisesti kasvua 
on 18 prosenttia.  1-6-vuotias väestö on kas-
vanut samalla ajanjaksolla 13 prosenttia. 

Kunnallisessa päivähoidossa olevista lap-
sista 92 prosenttia hoidettiin suomenkieli-
sessä päivähoidossa ja 8 prosenttia ruotsin-
kielisessä päivähoidossa. Kaikista kunnal-
lisessa päivähoidossa olevista lapsista 79 
prosenttia oli suomenkielisiä ja 7 prosenttia 
ruotsinkielisiä. Lisäksi lapsista 15 prosenttia 
puhui äidinkielenään muuta kuin suomea 
tai ruotsia. Muunkielisten osuus päivähoi-
don lapsista on kasvanut hieman vuodesta 

2008, jolloin kunnallisessa päivähoidos-
sa olevista lapsista 13 prosenttia oli mui-
ta kuin suomen tai ruotsinkielisiä.  

Lapsen hoitomaksut määräytyvät 
kunnallisessa päiväkotihoidossa tai per-
hepäivähoidossa perheen koon ja tulo-
jen, hoitoajan pituuden sekä hoidossa 
olevien sisarusten mukaan. Esiopetuk-
sesta hoitomaksua ei peritä.  Noin joka 
viidennestä hoidossa olevasta lapsesta 
(21 %) ei peritty lainkaan hoitomaksu-
ja. Hieman useammin (23 %) hoitomak-
su nousi määriteltyyn enimmäismäärään 
(264 €/kk). Joka kolmannen päivähoi-
dossa olevan lapsen päivähoitomaksu oli 
alle 100 euroa kuussa, ja yhtä usein mak-
su oli vähintään 200 euroa. 
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2.2. Kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset 
ikäryhmittäin, osuus vastaavanikäisistä

Lähde: Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto
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Yksityinen päivähoito

Yksityisen hoidon tukea käytti vuoden 2012 
aikana noin 3 000 helsinkiläistä lapsiperhet-
tä ja 3 600 lasta.  Yksityisen hoidon tuen käyt-
tö on kasvanut Helsingissä tasaisesti koko 
2000-luvun sekä lukumäärällisesti että alle 
kouluikäisten lasten määrään suhteutettu-
na. Viimeisen viiden vuoden aikana (2008–
2012) tukea saaneiden lasten lukumäärä on 
kasvanut yli tuhannella, prosentuaalisesti 
kasvua on 69 prosenttia.  Yhtenä syynä tä-
hän on varmasti kunnan maksaman Helsin-
ki-lisän korotus.

Vuoden 2012 aikana yksityisen hoidon 
tukea maksettiin kuntalisän kanssa lasta 
kohden keskimäärin 479 euroa kuukaudes-
sa, hoitomaksun ollessa keskimäärin 800 
euroa kuukaudessa. Helsinki-lisän (kuntali-
sän) suuruuteen vaikutti lapsen ikä ja hoito-
muoto.

Vuoden 2012 lopussa yksityisen hoidon 
tukea sai 2 500 lasta. Lapsista 93 prosenttia 
sai Helsinki-lisää ja 12 prosenttia lisäksi per-
heen bruttotulojen perusteella maksettavaa 
hoitolisää. Yleisimmin yksityisten hoidon 
tukea saava lapsi hoidettiin päiväkodissa (83 
%). Kuusi prosenttia lapsista oli yksityisessä 
perhepäivähoidossa ja 11 prosentilla oli hoi-
taja kotona. 89 prosenttia yksityisen hoidon 
tukea saavista lapsista oli suomen tai ruot-
sinkielisiä ja 11 prosenttia muunkielisiä.

Yksityisen hoidon tukea käytettiin Hel-
singissä enemmän kuin koko maassa. Kun 
Helsingissä tuen piirissä oli vuoden 2012 
lopussa 6 prosenttia alle kouluikäisistä lap-
sista, sai yksityisen hoidon tukea Suomessa 
4 prosenttia lapsista. Toisin kuin Helsingis-
sä, jossa tuen käyttö on lisääntynyt viimei-
sen viiden vuoden aikana, on yksityisen hoi-
don tuen piirissä olevien lasten määrä koko 
maassa pysynyt samalla tasolla viimeisen 
viiden vuoden aikana. Muualla pääkaupun-
kiseudulla tukea käytettiin Espoossa (8 %) 
useammin kuin Helsingissä kun taas Van-
taalla (4 %) tuen käyttö oli vähäisempää.

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%
1

6
vu

ot
ia

is
ta

Helsinki Koko maa Espoo Vantaa

 Lähde: THL, tilasto ja indikaattoripankki Sotkanet

Kuva 2.3. Kunnan järjestämässä (sis. 
ostopalvelut) päivähoidossa 
olevat 1-6-vuotiaat, % -osuutena 
ikäluokasta.

Lapset hoitomuodon mukaan Helsingissä, 
Espoossa, Vantaalla ja koko maassa 2007–2012, % 
osuutena ikäluokasta.
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Kuva 2.4. Yksityisen hoidon tukea saavat 
0-6-vuotiaat, % -osuutena 
ikäluokasta.
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Kuva 2.5. Kotihoidon tuen avulla hoidetut 
0-6-vuotiaat, % -osuutena 
ikäluokasta.
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Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea maksetaan perheen hoi-
taessa alle 3-vuotiasta lasta kotona. Kuten 
yksityisen hoidon tuessa, Helsinki maksaa 
kotihoidon tukeen lisäksi perhekohtaista 
kuntalisää, jonka suuruus määräytyy nuo-
rimman lapsen iän mukaan. Kotihoidon tu-
kea maksettiin vuoden 2012 lopussa yhteen-
sä 8 800 lapsesta. Hoitorahaa maksettiin 97 
prosentille ja kuntalisää 96 prosentille lap-
sista. Lisäksi 45 prosenttia lapsista sai per-
heen tuloihin perustuvaa hoitolisää. Tämän 
lisäksi 1300 lapsesta maksettiin osittaista 
hoitorahaa (ei mukana kokonaisluvuissa). 
Vuoden 2012 aikana kotihoidon tukea mak-
settiin kuntalisän kanssa lasta kohden kes-
kimäärin 488 euroa kuukaudessa, perhettä 
kohti tukea maksettiin keskimäärin 588 eu-
roa kuukaudessa. 

Kotihoidon tukea maksetaan lapsen 
kanssa samassa taloudessa asuvalle van-
hemmalle tai muulle huoltajalle. Lapsen 
hoito voidaan kuitenkin järjestää muulla ta-
voin, esimerkiksi palkkaamalla lapselle hoi-
taja kotiin. Tuensaajana on kuitenkin aina 
lähihuoltaja. Kotihoidon tukea käytti vuoden 
2012 lopussa yhteensä noin 7 300 helsinki-
läistä perhettä ja tuella hoidettiin 8 800 las-
ta. Tuensaajista 8 prosenttia oli alle 25-vuoti-
aita ja 19 prosenttia 25–29-vuotiaita. Suurin 
ikäryhmä oli 30–34-vuotiaat, joita oli 35 pro-
senttia kaikista tuensaajista. Tukea saaneista 
vanhemmista 27 prosenttia oli 35–39 -vuo-

tiaita ja 10 prosenttia kotihoidon tuen ha-
kijoista oli vähintään 40-vuotiais. Tuensaa-
jat olivat pääosin lasten äitejä, tuensaajista 
94 prosenttia oli naisia. Isien osuus kotihoi-
don tuen saajina kasvoi tosin iän myötä, alle 
30-vuotiaista tuensaajista isiä oli 3 prosent-
tia, kun taas 40 vuotta täyttäneistä tuensaa-
jista isien osuus oli 11 prosenttia. 

Vuoden 2012 lopussa 84 prosenttia koti-
hoidon tuella kotona hoidettavista lapsista 
oli suomen tai ruotsinkielisiä ja 15 prosent-
tia muunkielisiä. Tukea saaneista huoltajista 
taas tiedettiin kansalaisuus; tuensaajista 17 
prosenttia oli muita kuin suomen kansalai-
sia. 

Kotihoidon tuen saannissa ei ole tapah-
tunut suuria muutoksia viimeisen viiden 
vuoden aikana, kun tuen piirissä olevat lap-
set suhteutetaan alle 7-vuotiaaseen väes-
töön. Lukumääräisesti tukea saatiin Helsin-
gissä vuoden 2012 lopussa noin 900 enem-
män kuin viisi vuotta aikaisemmin, vuonna 
2008.  

Noin joka viides (21 %) alle kouluikäinen 
lapsi hoidettiin Helsingissä kotona kotihoi-
don tuen avulla. Kotihoidon tukea käytettiin 
Helsingissä hieman vähemmän kuin koko 
maassa keskimäärin. Koko maassa tuen pii-
rissä oli 23 prosenttia lapsista.  Muusta pää-
kaupunkiseudusta Espoossa tukea sai myös 
21 prosenttia 0-6-vuotiaista lapsista ja Van-
taalla tuen piirissä oli 23 prosenttia lapsista.
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Lähde: Kela
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Päivähoito alueittain

Päivähoidon järjestämisessä oli eroja alueit-
tain. Toisissa peruspiireissä oli yleisempää 
hoitaa lapset kotihoidon tuen avulla kotona, 
kun toisissa kunnallisen päivähoidon osuus 
oli keskimääräistä suurempaa. Peruspiirien 
välillä oli myös vaihtelua yksityisen hoidon 
tuen käytössä. 

Alle kolmevuotiaista helsinkiläisistä 27 
prosenttia oli joko yksityisessä tai kunnalli-
sessa päivähoidossa.  Alueellisesti päivähoi-
don käyttö vaihteli alle 3-vuotiaden kohdal-
la Mellunkylän 21 prosentista Vironniemen 
34 prosenttiin. Vironniemen lisäksi Munkki-
niemessä, Taka-Töölössä Kulosaaressa ja Ul-
lanlinnassa päivähoidossa oli vähintään 30 
prosenttia alle 3-vuotiaista. Mellunkylän li-
säksi Jakomäessä, Pukinmäessä, Pitäjämäes-
sä, Alppiharjussa, Östersundomissa, Vartio-
kylässä ja Myllypurossa alle joka neljäs alle 
3-vuotias lapsi hoidettiin päivähoidossa. 

Kunnan järjestämän (sis. ostopalvelut) 
päivähoidon käyttö alle 3-vuotialla vaihte-
li aluittain Alppiharjun 18 prosentista Taka-
Töölön 29 prosenttiin. Yksityisen hoidon tu-
kea taas käytettiin yleisimmin Ullanlinnas-
sa, Vironniemellä ja Kulosaaressa, kun taas 
Östersundomissa tai Pukinmäessä ei alle 
3-vuotaita hoidettu yksityisissä päiväkodeis-
sa lähes olleenkaan.

Päivähoidon vaihtoehtona erityisesti alle 
3-vuotiailla lapsilla on lapsen hoitaminen 
kotona kotihoidon tuen avulla. Tässä perus-
piirit erosivat suuresti, ylimmillään yli puo-
let alueen pienistä lapsista hoidettiin koto-
na, kun vähimmillään kotihoidossa oli alle 
30 prosenttia alueen 0-2-vuotiaista. Eniten 
kotihoidon tukea käytettiin Östersundomis-
sa, Jakomäessä ja Mellunkylässä, kun taas 
harvimmin sitä käyttivät pienten lasten per-
heet Taka-Töölössä ja Ullanlinnassa. 

3-6-vuotiaista helsinkiläisistä lapsista 87 
prosenttia oli päivähoidossa. Päivähoitoa 
käytettiin eniten Ullanlinnassa, Kulosaares-
sa, Vallilassa, Vanhassakaupungissa ja Laut-
tasaaressa, jossa yli 90 prosenttia ikäluokas-
ta hoidettiin päivähoidossa. Päivähoidon 
käyttö taas oli vähäisintä Myllypurossa, Pi-
täjämäessä ja Kaarelassa, jossa 3-6-vuotiais-

ta alle 85 prosenttia oli päivähoidossa. Erot 
peruspiirien välillä kasvoivat kun katsotaan 
kunnan järjestämää ja yksityistä hoitoa omi-
na kokonaisuuksinaan. Kunnan järjestämäs-
sä päivähoidossa peruspiirien välinen vaih-
telu oli 69 prosentista 87 prosenttiin ja yksi-
tyisen hoidon tuen käyttö vaihteli kahdesta 
prosentista 22 prosenttiin. Eniten 3-6-vuo-
taita hoidettiin kunnan järjestämässä päi-
vähoidossa Alppiharjussa, Suutarilassa, Val-
lilassa ja Vanhassakaupungissa, kun taas 
vähäisintä se oli Munkkiniemessä, Kampin-
malmissa ja Ullanlinnassa. Nämä kolme pe-
ruspiiriä taas käyttivät yleisimmin yksityisen 
hoidon tukea 3-6-vuotaiden hoidossa. Vä-
hinten tuen piirissä oli 3-6-vuotaita Alppi-
harjussa, Pukinmäessä ja Suutarilassa. 

Kolme vuotta täyttäneet voivat olla koti-
hoidon tuen piirissä ainoastaan, jos kotona 
hoidetaan myös alle 3-vuotaita sisaruksia. 
Yleisintä kotihoidon tuen käyttö 3-6-vuotiai-
den hoidossa oli Östersundomissa ja Mylly-
purossa, missä tuen piirissä oli vähintään 8 
prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä. Vä-
häisintä se taas oli Vironniemessä ja Ullan-
linnassa, joiden 3-6-vuotiaista alle 2 pro-
senttia hoidettiin kotona kotihoidon tukea 
käyttäen. 
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Kartta 2.2. Kotihoidon tuella hoidetut 1–2-vuotiaat lapset Helsingissä peruspiireittäin, % ikäryhmästä 
20121

Lähde: Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto
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1–6 vuotiaat
%:a ikäryhmästä

vähintään 73,9
71,0 – 73,9
68,0 – 70,9
alle 67,9

Kartta 2.1. Päivähoidossa olevat 1–6-vuotiaat lapset Helsingissä peruspiireittäin, % ikäryhmästä 2012 
(sisältää kunnallisen päivähoidon, ostopalvelupäivähoidon sekä yksityisen hoidon tuen)1

Lähde: Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusvirasto

1 Helsingin aluejako muuttui 1.1.2013 missä yhteydessä 
Haagan peruspiiristä siirtyi entinen pienalue 2916 Rei-
jolan peruspiiriin. Väestösuhteutuksessa käytetty vuo-
denvaihteen 2012/2013 väestötieto on poimittu tauluk-
koon vanhalla aluejaolla.
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Perheitä tukevat palvelut

Perheitä tukevia sosiaalipalveluja ovat kas-
vatus- ja perheneuvolat, lapsiperheiden 
kotipalvelut ja perhekeskusten toiminta. 

Perheneuvolan palvelut sisältävät kas-
vatus- ja perheneuvonnan, vauvaperhe-
toiminnan sekä pari- ja perheterapian. 
Näistä kasvatus- ja perheneuvonnassa asi-
akkaat ovat pääosin lapsia ja nuoria, kun 
taas vauvaperhetoiminnassa varsinaisek-
si asiakkaaksi tilastoidaan perheen aikui-
nen. Kaiken kaikkiaan perheneuvolan asi-
akkaina oli vuoden 2012 aikana noin 7 160 
helsinkiläistä. Näistä varsinaisia asiakkai-
ta oli 3 770 ja tapaamisessa mukana ollei-
ta perheenjäseniä  3 390 (2 540 aikuista ja 
850 lasta). Tutkimus- ja hoitokäyntejä per-
heneuvolassa oli vuonna 2012 noin 56 100, 
mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin, mutta 12 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2008.2

Kasvatus ja perheneuvoloiden palvelut 
on tarkoitettu helsinkiläisille lapsille ja nuo-
rille perheineen ja sen tavoitteena on antaa 
tukea lapsen tai nuoren kehitykseen sekä 
kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvis-
sä kysymyksissä. Tämän lisäksi neuvolasta 
voi hakea apua perheen vuorovaikutukseen 
sekä lasta tai perhettä kohdanneisiin kriisei-
hin. Vauvaperhetoiminta on tarkoitettu per-
heille, joissa odotetaan vauvaa tai joissa on 
alle vuoden ikäinen lapsi, silloin kun perus-
palvelujen antama tuki ei riitä.  Pari ja per-
heterapian palvelut on tarkoitettu sitä tar-
vitseville helsinkiläisille lapsiperheille, joilla 
on vanhempien parisuhteeseen tai perheen-
jäsenten väliseen vuorovaikutukseen liitty-
viä ongelmia.3

Kasvatus- ja perheneuvonnassa tutkittiin 
ja hoidettiin vuoden 2012 aikana yhteen-
sä 2 450 helsinkiläistä. Näistä alle 18-vuoti-
aita oli 1 970, eli 2 prosenttia 0-17-vuotiaista 
helsinkiläisistä oli vuoden 2012 aikana kas-

vatus- ja perheneuvonnan varsinaisina asi-
akkaina. Lisäksi tapaamisissa mukana oli 2 
560 aikuista ja 490 lasta. Yhteensä kasvatus- 
ja perheneuvontaan osallistui siis vuoden 
aikana 5 490 helsinkiläistä. Kasvatus ja per-
heneuvonnassa tutkittujen ja hoidettujen 
0-17-vuotaiden lasten lukumäärä on kasva-
nut vuodesta 2008 vuoteen 2012 yhteensä 16 
prosenttia. Kasvu on tapahtunut viimeisen 
vuoden aikana, kasvu vuodesta 2011 vuo-
teen 2012 oli 19 prosenttia.

Vauvaperhetoiminnassa oli Helsingissä 
vuonna 2012 yhteensä 280 asiakasta. Tapaa-
misissa oli lisäksi mukana 90 aikuista ja 250 
lasta. Yhteensä toiminnan piirissä oli vuo-
den aikana 620 helsinkiläistä. Pari- ja per-
heterapiassa kävi vuoden 2012 aikana 1 100 
asiakasta, tapaamisissa oli lisäksi mukana 
140 lasta. 

 Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaali-
huoltolaissa (21$) määritelty harkinnanva-
rainen ja perhekohtainen palvelu. Sen ta-
voitteena on pyrkiä tunnistamaan, ehkäi-
semään ja helpottamaan lasten, nuorten 
ja perheiden pulmia mahdollisimman var-
hain. Lapsiperheiden kotipalvelua on mah-
dollista saada tilapäisesti alentuneen toi-
mintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuu-
den, sairauden, synnytyksen, vamman tai 
muun syyn perusteella. Kotipalvelun per-
hetyö on maksullinen palvelu. Maksun suu-

2 Perheneuvoloissa otettiin 1.1.2011 käyttöön uusi asia-
kastietojärjestelmä, mistä johtuen luvut eivät ole täy-
sin vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin.

3Sosiaali- ja terveysviraston interetsivut (http://www.hel.
fi /hki/sosv/fi /Perheiden+palvelut/Perheneuvola)
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Kuva 2.7. Perheneuvolan varsinaiset asiakkaat 
ja kaikki tapaamisissa mukana olleet 
2008–2012

Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto
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ruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen-
jäsenten lukumäärä sekä käyntien määrä.4 

Lapsiperheiden kotipalvelun saaneiden 
kotitalouksien lukumäärä laski lähes koko 
1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen, min-
kä jälkeen palvelun käyttö tasoittui, mut-
ta huomattavasti alhaisemmalle tasolle kun 
20 vuotta aikaisemmin. Lapsiperheiden ko-
tipalvelua sai vuonna 1990 yhteensä 2 850 
kotitaloutta, vuonna 2000 talouksia oli enää 
1 620 ja 2005 noin 1 190. Vuonna 2012 ko-
tipalveluja sai 1250 kotitaloutta, eli 23 pro-
senttia vähemmän kuin vuonna 2000 ja 56 
prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990. 
Toisaalta vuonna 2012 lapsiperheiden koti-
palveluja saaneita kotitalouksia oli 15 pro-
senttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja 
17 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta ai-
emmin. 

Lapsiperheiden kotipalveluja siis sai 
vuonna 2012 noin 1 250 kotitaloutta, jos-
sa asui 4 380 henkeä. Kotipalvelujen käyn-
tikertoja oli vuoden aikana 28 000, eli keski-
määrin 22 käyntiä jokaista kotitaloutta koh-
ti. Samalla kun kotipalveluja käyttäneiden 
lapsiperheiden lukumäärä on laskenut, ovat 
kuitenkin kotipalvelun käyntikerrat kasva-
neet. Kasvua vuodesta 2000 oli 12 prosenttia 
ja vuodesta 1990 jopa 58 prosenttia, eli suu-

rin piirtein yhtä paljon kuin kotitalouksien 
määrä oli laskenut. Käyntikerrat kotitalouk-
sia kohti ovatkin kasvaneet lähes nelinker-
taisiksi. Kun vuonna 1990 käyntikertoja oli 
keskimäärin 6 jokaista palvelua saanutta ko-
titaloutta kohti, oli kotikäyntejä vuonna 2000 
keskimäärin 15 ja vuonna 2012 keskimäärin 
22 kappaletta kotipalvelua saaneita kotitalo-
uksia kohti.
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Kuva 2.8. Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet 
kotitaloudet ja käyntikerrat Helsingissä 
1990–2012

Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto

4 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston internetsivut 
(http://www.hel.fi /hki/Sosv/fi /Perheiden+palvelut/kotipalve-
lu/palvelut/kotipalvelu)
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Lastensuojelu

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avo-
huollon tukitoimet, lasten sijaishuolto sekä 
lasten ja nuorten jälkihuolto. Palveluista 
avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia sijoi-
tukseen nähden.  Lastensuojelun avohuol-
lon sosiaalityöllä pyritään lasten ja perhei-
den hyvinvointiin ja sosiaalityöntekijä etsii 
yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoeh-
toja, järjestää tukitoimia ja palveluista sekä 
seuraa ja arvioin niiden toteutumista ja vai-
kuttavuutta.  Tukitoimina järjestetään mm. 
kotiin tehtävää perhetyötä, kotipalveluja, tu-
kihenkilö- tai perhetoimintaa, lomatoimin-
taa ja vanhempien vertaistukiryhmätoimin-
taa. Kun kotiin annettava tuki ei ole riittävää, 
tarkoituksenmukaista tai mahdollista voi-
daan lapsi tai perhe sijoittaa kodin ulkopuo-
lelle lyhytaikaisesti tai pitemmäksi aikaa. 1

Lastensuojelun piirissä oli vuoden 2012 
aikana lähes 10 800 helsinkiläistä lasta ja 
nuorta. Kymmenen prosenttia alle 18 vuoti-
aista lapsista ja neljä prosenttia 18–21-vuo-
tiaista nuorista oli vuoden aikana lasten-
suojelun asiakkaina joko avohuollollisten 
tukitoimien piirissä tai sijoitettuna. Lasten-
suojelun piirissä vuoden aikana olleista lap-
sista ja nuorista 9 660 eli 90 prosenttia oli 
avohuollon tukitoimien piirissä ja 2 280 las-
ta ja nuorta eli 21 prosenttia kaikista lasten-
suojelun asiakkaista oli sijoitettuna vuoden 

2012 aikana (henkilö on vuoden aikana voi-
nut olla sekä avohuollon että sijoituksen asi-
akkaana).  

 Lastensuojelun asiakkaiden määrä on 
kasvanut Helsingissä 31 prosenttia vuodes-
ta 2008 vuoteen 2012. Kasvu on tapahtunut 
avohuollossa, sijoitusten lukumäärä on sa-
manaikaisesti laskenut 11 prosenttia. Vuo-
desta 2011 vuoteen 2012 muutokset taas oli-
vat hyvin maltillisia. Lastensuojelun asiak-
kaista 27 prosenttia oli uusia asiakkaita, ja 
heidän määränsä on kasvanut 46 prosent-
tia vuodesta 2008 vuoteen 2012. Vuonna 
2012 lastensuojelun asiakkaista 29 prosent-
tia oli ollut lastensuojelun piirissä alle vuo-
den, kun vuonna 2008 näitä oli 25 prosent-
tia asiakkaista. 15 prosentilla lastensuojelun 
asiakkaista asiakkuus oli kestänyt 1–2 vuot-

ta ja 12 prosentilla 3–5-vuoteen. 
13 prosenttia lapsista ja nuoris-
ta oli ollut lastensuojelun piiris-
sä vähintään kuusi vuotta. Vuo-
den 2012 aikana 30 prosentissa 
lastensuojelutapauksista las-
tensuojelun asiakkuus oli alka-
nut uudelleen. 

Lastensuojelun asiakkuus 
yleistyi iän kasvaessa. Vuonna 
2012 alle 3-vuotiaista helsin-
kiläislapsista kuusi prosenttia 
oli lastensuojelun asiakkaina, 
3–6-vuotiaista lastensuojelun 
piirissä oli kahdeksan prosent-

tia ja 7–12-vuotiaista kymmenen prosenttia. 
Sekä 13–15-vuotiaista että 16–17 vuotiais-
ta helsinkiläisistä lapsista 13 prosenttia oli 
lastensuojelun piirissä vuoden 2012 aikana. 
Asiakkaista hieman yli puolet (53 %) oli poi-
kia.

Yhteensä 78 prosenttia lastensuojelun 
asiakkaista oli suomen- tai ruotsinkielisiä ja 
17 prosenttia oli vieraskielisiä. 5 prosentil-
la asiakkaista äidinkieli oli merkitty tunte-
mattomaksi tai tieto puuttui kokonaan. Alle 
18-vuotiaasta väestöstä suomen- tai ruot-
sinkielisiä vuodenvaihteessa 2012/2013 oli 
85 prosenttia ja muunkielisiä 15 prosenttia. 
Vuonna 2008 lastensuojelun asiakkaista 14 

1 Helsingin sosiaali- ja terveysviraston internetsivut 
(http://www.hel.fi /hki/sosv/fi /lastensuojelu/palvelut).

Kuva 2.9. Lastensuojelun asiakkaat Helsingissä 1990-2012
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Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto
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prosenttia oli muita kuin suomen- tai ruot-
sinkielisiä.  

Helsingissä tehtiin vuoden 2012 aika-
na yhteensä 13 260 lastensuojeluilmoitusta 
7 630 lapsesta tai nuoresta. Yleisimmin il-
moituksen syyksi oli merkitty muut lapsen 
kasvuoloihin liittyvät vaikeudet (15 %), van-
hempien päihteiden käyttö (13 %), aikuisten 
välinen väkivalta (11 %), lapsen päihteiden 
käyttö (11 %) tai  lapsen rikolliset teot (10 
%).  Poliisit tekivät noin joka neljännen (27 
%) lastensuojeluilmoituksen, ja kaiken kaik-
kiaan 76 prosenttia ilmoituksista tuli viran-
omaisilta. Poliisin lisäksi yleisimpiä ilmoi-
tuksia tekeviä viranomaistahoja olivat sosi-
aaliviranomaiset (16 %), terveydenhuollon 
viranomaiset (13 %) ja koulut (9 %). Van-
hemmat tai huoltajat ottivat yhteyttä 10 pro-
sentissa tapauksista, ja muut perheenjäse-
net ja sukulaiset tekivät kolme prosenttia il-
moituksista. Muut yksityiset tahot tekivät 10 
prosenttia ilmoituksista.

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien pii-
rissä oli Helsingissä vuonna 2012 yhteensä 
8 320 alle 18-vuotiasta lasta ja yhteensä 8,4 
prosenttia 0–17-vuotiaista helsinkiläisistä 
lapsista oli vuoden aikana avohuollon tuki-
toimien piirissä. Lisäksi tukitoimien piirissä 
oli 1 340 täysikäistä nuorta eli 4,4 prosent-
tia 18–21-vuotiaista helsinkiläisistä. Vuoden 
2012 lopussa avohuollon tukitoimissa oli 5 
330 helsinkiläislasta ja nuorta. Jälkihuollon 
asiakkaina oli vuoden 2012 aikana yhteensä 
990 helsinkiläislasta ja -nuorta.

Kaiken kaikkiaan Helsingissä oli vuoden 
2012 aikana yhteensä 9 660 lasta ja nuorta, 
jotka olivat lastensuojelun avohuollon asiak-
kaina. 4 450 lapsella ja nuorella avohuollon 
asiakkuus on alkanut kyseisen vuoden aika-
na, näistä 2 860 oli uusia asiakkaista ja 1 600 
asiakkuus oli alkanut uudelleen. Alkaneis-
ta asiakkuuksista noin puolet (52 %) päättyi 
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Kuva 2.10. Lastensuojelun asiakkaat Helsingissä vuosina 2008 ja 2012, % 
ikäryhmästä

Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 2.11. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat Helsingissä vuosina 2008 ja 2012, % 
ikäryhmästä

Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto
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selvitykseen, vajaa kolmannes (29 %) jatkuu 
ja noin joka viidennen (19 %) kohdalla sel-
vitys on yhä kesken. 4070 tapauksessa avo-
huollon asiakkuus on päätetty vuoden aika-
na (selvitys päättynyt).  Vuonna 2012 kaikis-
ta lastensuojelun avohuollon asiakkaista 30 
prosenttia oli uusia asiakkaita.  

Sijoitukset ja huostaanotot

Alle 18-vuotiaista helsinkiläisistä 1 990, eli 
2 prosenttia 0-17-vuotiaasta väestöstä, oli 
vuoden 2012 aikana sijoitettuna. Lisäksi si-
joitettuna oli 300 18 vuotta täyttänyttä hel-
sinkiläistä nuorta. Vuoden aikana sijoite-
tuista 2280 lapsesta ja nuoresta 1 930 oli 
otettu huostaan ja 480 sijoitettu kiireellisesti. 
Huostaan otettiin vuoden 2012 aikana 8 pro-
senttia vähemmän lapsia ja nuoria kuin vii-
si vuotta aikaisemmin. Toisaalta kiireellisiä 
sijoituksia tapahtui 35 prosenttia enemmän 
vuonna 2008 kuin vuonna 2012. 

 Kiireellinen sijoitus johtui yleisimmin 
joko vanhemman tai nuoren omasta päih-
teiden käytöstä. Vanhemman tai huoltajan 
alkoholin tai huumeiden käyttö oli tärkein 
tarvetta aiheuttava tekijä 17 prosentissa vuo-
den 2012 aikana tapahtuneista kiireellisistä 
sijoituksista ja lapsen tai nuoren oma päih-
teiden käyttö tärkein tekijä 14 prosentilla si-
joituskerroista. 64 prosentilla kiireellisen si-
joituksen tärkein syy johtuivat vanhemmis-
ta, päihteiden käytön lisäksi syynä olivat 
mm. vanhemman kasvatusongelmat (10 %), 

vanhemman psyykkisen terveyden ongel-
mat (9 %) muut lapsen kasvuoloihin liittyvät 
vaikeudet (8 %) tai lapseen kohdistuva väki-
valta (7 %).  Lapsesta johtuvat syyt oli mer-
kitty tärkeimmäksi kiireellisen sijoituksen 
tarvetta aiheuttavaksi tekijäksi 41 prosentis-
sa sijoituskerroista. Näistä päihteiden ohel-
la yleisiä tekijöitä olivat lapsen tai nuoren 
psyykkisen hyvinvoinnin ongelmat (11 %) ja 
koulunkäyntiin liittyvät ongelmat (7 %).

Sijoitetuista helsinkiläislapsista ja -nuo-
rista 53 prosenttia oli vuoden 2012 aikana 
perhehoidossa ja 58 prosenttia oli laitos-
hoidossa (sijoitettuna ollut lapsi tai nuo-
ri voi olla ollut vuoden aikana sekä perhe-, 
että laitoshoidossa). Perhehoidon osuus on 
selkeästi kasvanut viimeisen viiden vuoden 
aikana. Vuonna 2008 sijoitetuista lapsis-
ta ja nuorista 40 prosenttia oli vuoden aika-
na perhehoidossa, kun taas laitoshoidossa 
olleiden osuus oli 65 prosenttia. Perhehoi-
dossa oli vuonna 2012 yhteensä 17 prosent-
tia enemmän sijoitettuja lapsia kuin vuonna 
2008. Laitoshoidossa olleiden lasten ja nuo-
ren määrä oli taas samalla ajanjaksolla las-
kenut 8 prosenttia.
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Kuva 2.12. Lastensuojelun sijoitetut asiakkaat Helsingissä vuosina 2008 ja 
2012, % ikäryhmästä

Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto
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Helsingissä ja Turussa vuoden aikana si-
joitettujen lasten osuus 0-17-vuotiaiden ikä-
ryhmästä oli suurempi kuin muissa Kuutos-
kunnissa. Yllättäen Vantaalla, jossa lasten-
suojelun asiakkaiden väestöosuus oli muita 
korkeampi, oli Kuutoskuntien toiseksi pie-
nin vuoden aikana sijoitettujen lasten osuus 
heti Espoon jälkeen.

Lastensuojelun käyttö verrattuna 
muihin Kuutoskuntiin

Kuusi suurinta kaupunkia vertailevat lasten-
suojelun palveluitaan vuosittain tekemässä 
Kuutosvertailussa. Helsingissä 0-17-vuoti-
aiden ikäryhmästä 10 prosenttia oli vuonna 
2012 lastensuojelun asiakkaina. Sekä Turus-
sa, Tampereella ja Oulussa lastensuojelun 
asiakkaiden osuus oli suurin piir-
tein samoissa lukemissa kuin Hel-
singissä, mutta naapurikunnat taas 
poikkesivat jonkin verran. Espoos-
sa lastensuojelun asiakkuus oli har-
vempaa kuin muissa kuutoskunnis-
sa kun taas Vantaalla asiakkaiden 
osuus oli korkeampi kuin keski-
määrin. Lastensuojelun asiakkuus 
on lisääntynyt kaikissa kuudessa 
kunnassa viimeisen viiden vuoden 
aikana. Yhtenä syynä tähän on var-
masti vuoden 2008 muutokset las-
tensuojelulaissa.
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Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 2.13. Kiireellisen sijoituksen tärkein syy 2012, % kaikista 
kiireellisistä sijoituskerroista

Kuva 2.14. Lastensuojelun  0-17-vuotiaat asiakkaat 
Kuutoskunnissa vuonna 2012, osuutena 
vastaavanikäisestä väestöstä

 Lähde: Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten 
vertailu vuonna 2012
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Lastensuojelun asiakkaat alueittain

Helsingin sisällä oli eroja lastensuojelun 
käytössä.  Korkeimmillaan lastensuoje-
lun asiakkaana oli joka viides peruspiirin 
alle 18-vuotias asukas, kun toisilla alueilla 
vain kaksi prosenttia alueen alaikäisistä oli 
lastensuojelun asiakkaina. Koko kaupun-
gin tasolla lastensuojelun palveluita tarvit-
si vuoden 2012 aikana joka kymmenes alle 
18-vuotias helsinkiläinen. Alueita tarkastel-
taessa on kuitenkin hyvä muistaa, että alu-
eet eivät ole kooltaan yhdenmukaisia, vaan 
alle 18-vuotaiden määrässä oli isojakin ero-
ja. Korkeimmillaan alueella asui lähes 7 800 
lasta, kun pienimmät alueet olivat kymme-
nen kertaa pienempiä, ja niissä asui noin 700 
alle 18-vuotaista lasta. 

Lastensuojelun käyttö oli yleisintä Jako-
mäessä, jossa 0-17-vuotiasta lapsista 21 pro-
senttia oli lastensuojelun piirissä. Perus-
piireistä Jakomäki oli ainoa, jossa lasten-
suojelussa olleiden alaikäisten osuus ylitti 
viidenneksen väestöstä. Muita alueita, jossa 
lastensuojelu oli keskimääräistä yleisempää, 
olivat Pukinmäki (15 %), Mellunkylä (15 %) 
sekä Vuosaari (14 %). Kaupungin taso ylittyi 
yhteensä 12 peruspiirissä. 

Neljässä peruspiirissä lastensuojelua 
käytti vuoden 2012 aikana alle kolme pro-
senttia alueen lapsista. Alhaisimmat lasten-
suojelun käyttöprosentit olivat Länsi-Paki-
lassa (2%), Östersundomissa (2%), Kulosaa-
ressa (3%) ja Taka-Töölössä (3%). Yhdeksässä 
peruspiirissä lastensuojelussa olevien lasten 
osuus oli alle kuusi prosenttia ja koko kau-
pungin keskiarvo alittui 22 peruspiirissä.
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Kartta 2.3. Lastensuojelun 0-17-vuotiaat asiakkaat alueittain vuonna 2012, % 
ikäryhmästä2

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

2 Helsingin aluejako muuttui 1.1.2013 missä yhteydessä 
Haagan peruspiiristä siirtyi entinen pienalue 2916 Rei-
jolan peruspiiriin. Väestösuhteutuksessa käytetty vuo-
denvaihteen 2012/2013 väestötieto on poimittu tauluk-
koon vanhalla aluejaolla.
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perheitä 6 prosenttia. Lapsettomien parien 
osuus tuensaajista oli 4 prosenttia. 

Toimeentulotuessa kotitalous määrittyy 
hieman eri tavalla kuin miten asuntokun-
nat tilastoissa määritellään. Esimerkiksi ko-
tona asuvat täysikäiset nuoret tilastoituvat 
omaksi toimeentulotukea saavaksi kotita-
loudekseen. Asuntokuntiin suhteutettuna 
toimeentulotukea saatiin Helsingissä vuo-
den 2012 aikana 14 prosentissa asuntokun-
tia. Useimmiten toimeentulotukea saadaan 
yksinhuoltajakotitalouksissa. Yksinhuoltaja-
perheistä, jossa asuu vähintään yksi alaikäi-
nen lapsi, 30 prosenttia sai vuonna 2012 toi-
meentulotukea.  Muista lapsiperheistä tukea 
sai 7 prosenttia.  Yksinasuvia tuensaajia on 
22 prosenttia, kun heidät suhteutetaan yh-
den hengen asuntokuntiin.  

Kymmenen prosenttia helsinkiläisistä oli 
vuoden 2012 aikana toimeentulotuen pii-
rissä. Toimeentulotuen saanti on keskimää-
räistä yleisempää nuorten ja keskimääräis-
tä vähäisempää vanhempien helsinkiläisten 
keskuudessa. Alle 18 vuotiaista helsinkiläi-
sistä lapsista 13 prosenttia asui toimeentu-
lotukea saavassa kotitaloudessa ja tuen pii-
rissä olevien lasten määrä on 20 prosenttia 
korkeampi kuin viisi vuotta aikaisemmin. 
Toimeentulotuki oli kuitenkin yleisintä 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen tarkoitus on toimia viime-
sijaisena ja väliaikaisena toimeentulon läh-
teenä. Taloudelliset suhdanteet vaikutta-
vat herkästi toimeentulotuen hakemiseen.  
1990-luvun laman pahimpina vuosina tukea 
sai pahimmillaan lähes 85 000 helsinkiläis-
tä, kun 2000-luvun puolivälin jälkeen tuen 
piirissä oli vuosittain hieman yli 50 000 hel-
sinkiläistä. Toimeentulotuen saajien luku-
määrä oli pitkään laskussa, kunnes se talou-
dellisen taantuman myötä kääntyi nousuun 
vuoden 2008 loppupuolella. Kovin kasvu ta-
pahtui vuonna 2009, jolloin tukea saaneiden 
henkilöiden lukumäärä kasvoi 16 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Kasvu näyttäisi tasaan-
tuneen ja tuensaajien määrässä ei väestöön 
suhteutettuna ole tapahtunut suuria muu-
toksia vuosina 2009–2012. Vuoden 2012 ai-
kana toimeentulotukea sai Helsingissä yh-
teensä 42 500 kotitaloutta, jossa asui lähes 61 
600 henkeä.  Toimeentulotukea sai vuoden 
2012 aikana joka kymmenes helsinkiläinen. 

Toimeentulotukea saavista kotitalouksis-
ta 78 prosenttia oli yksinasuvien kotitalouk-
sia ja näistä 61 prosenttia yksinäisiä miehiä, 
joita olikin lähes puolet kaikista toimeen-
tulotuen saajista. Yksinhuoltajatalouksia 
tuensaajista oli 11 prosenttia ja muita lapsi-

3.  SOSIAALIPALVELUT ELÄMÄN RISKITILANTEISSA
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Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.1. Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus väestöstä ja 
toimeentulotuen keskimääräinen kesto vuoden aikana 1990–
2012 Helsingissä
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18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, 
joista 15 prosenttia sai toimeen-
tulotukea tai asui sitä saavassa 
kotitaloudessa vuoden 2012 ai-
kana ja tämänikäisten tuensaa-
jien määrä on kasvanut 33 pro-
senttia vuodesta 2008. Nuorten 
ikäryhmistä toimeentulotuen 
saanti on yleisintä 19-vuotiaiden 
keskuudessa, joista 18 prosent-
tia on toimeentulotuen piirissä 
vuonna 2012. 

  25–34-vuotiaista 10 prosent-
tia sai toimeentulotukea ja tuen-
saajien määrä kasvoi 20 prosent-
tia viimeisen viiden vuoden ai-
kana, vuodesta 2008 vuoteen 
2012.  Vuonna 2012 toimeentu-
lotuen piirissä oli 10 prosenttia 
35–54-vuotaista ja 7 prosenttia 
55–64-vuotiaista helsinkiläisis-
tä. Selkeästi vähäisintä tuen-
saanti oli eläkeikäisten keskuu-
dessa, 65–74-vuotiaista 3 pro-
senttia ja 75 vuotta täyttäneistä 
2 prosenttia asuivat toimeentu-
lotukea saavassa kotitaloudessa. 
Osaltaan tätä varmasti selittää 
kansaneläke, joka takaa pienitu-
loiselle eläkkeensaajalle hieman 
korkeamman perustoimeentu-
lon kuin esimerkiksi työmarkki-
natuki.  

Toimeentulotukea saatiin 
vuoden 2012 aikana viimeisim-
män tukipäätöksen mukaan kes-
kimäärin 7,2 kuukauden ajan 
ja tuen saannin kesto on kasva-
nut hitaasti pitkän ajan kulues-
sa. Edellisestä vuodesta kasvua 
oli 0,1 kuukautta ja eroa viiden 
vuoden takaiseen on 0,5 kuu-
kautta. Kymmenessä vuodes-
sa, vuodesta 2003 vuoteen 2012, 
tuensaannin keskimääräinen 
kesto vuoden aikana on kasva-
nut 0,9 kuukautta. 35 prosenttia 
toimeentulotukea saaneista ko-
titalouksista sai tukea pitkäaikai-
sesti, eli 11–12 kuukauden ajan.  

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.3. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet perhetyypin 
mukaan, % osuutena vastaavista perhetyypeistä/
asuntokunnista  
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Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.2. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuonna 
2012 perhetyypin mukaan, % osuutena kaikista 
tuensaajista
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Kuva 3.4. Toimeentulotuensaajat ikäryhmittäin, % osuutena 
väestöstä1

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

1Ikäryhmittäinen tieto toimeentulotuen saajista ja osalli-
sista on poimittu eri lähteestä kuin Sosiaali- ja terveys-
viraston virallinen asiakastilasto ja luvut eivät ole täysin 
yhdenmukaisia. 
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Viisi vuotta sitten näiden osuus oli 31 pro-
senttia. Lyhytaikaisesti, eli vuoden aikana 
1-2 kuukautta, tukea sai 20 prosenttia tuen-
saajista, vuonna 2008 toimeentulotuensaa-
jista 24 prosenttia sai tukea lyhytaikaisesti.  

18–30-vuotiaiden kotitaloudet (ikä kotita-
louden päämiehen mukaan) saivat toimeen-
tulotukea keskimäärin 6,3 kuukauden ajan. 
Neljännes (25 %) nuorten aikuisten kotita-
louksista sai toimeentulotukea pitkäaikai-
sesti (11–12 kuukautta) kun taas hieman alle 
neljännes (24 %) sai toimeentulotukea 1-2 
kuukautta vuodessa. Nuoret saivat siis tu-
kea keskimäärin vähemmän aikaa kuin kaik-
ki tukea saavat kotitaloudet. Toisaalta myös 
nuorten kotitalouksien osalta tuen saannin 
kesto on kasvanut viiden vuoden aikana, 
vuoden 2008 aikana 29 prosenttia nuorten 
kotitalouksista sai tukea lyhytaikaisesti ja 19 
prosenttia sai tukea pitkäaikaisesti. 

Toimeentulotukea vuoden 2012 marras-
kuussa saaneiden kotitalouksien päämie-
histä 58 prosenttia oli työttömänä tai lo-
mautettuna. Tuen saajista 12 prosenttia oli 
työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeellä tai pit-
käaikaisesti sairas. Viisi prosenttia oli eläk-
keellä iän vuoksi. Koululaisia tai opiskeli-
joita tuen saajista oli 8 prosenttia. Työssä 
päämiehistä kävi 5 prosenttia. Viisi vuotta 
aikaisemmin, marraskuussa 2008, tuensaa-
jat olivat hieman vuotta 2012 useammin työ-
kyvyttöminä ja hieman harvemmin työttö-
mänä tai opiskelijana.

 Vuonna 2012 marraskuussa toimeentu-
lotukea saaneen kotitalouden päämiehen 
pääasiallisena tulonlähteenä oli yleisimmin 
työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, mikä 
oli ensisijaisena tulonlähteenä 27 prosentil-
la tuensaajista, lisäksi noin 1 prosentilla en-
simmäisenä tulonlähteenä oli ansiosidon-
nainen työttömyysturvaetuus. Kuitenkin lä-
hes yhtä yleistä toimeentulotuen saajilla oli 
myös täysi tulottomuus. Toimeentulotuen-
saajista neljänneksellä ei ollut mitään toi-
meentulotukeen vaikuttavia tuloja. Lisäksi 
24 prosenttia tukea saavista kotitalouksis-
ta ilmoitti pääasialliseksi tulonlähteekseen 
asumistuen ja ylipäätään kaikista marras-
kuussa 2012 toimeentulotukea saaneista ko-
titalouksista 62 prosenttia sai asumistukea. 

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.5. Toimeentulotuen piirissä olevat 
lapset ja nuoret Helsingissä 2008 ja 
2012, osuutena väestöstä1
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Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.7. Toimeentulotuen saajat 2008 ja 2012 
päähenkilön pääasiallisen toiminnan 
mukaan (marraskuu), % osuus 
kaikista tuensaajista

0 5 10 15 20 25 30

Työttömyysturvaetuus

Ei tuloja

Asumistuki

Eläke

Ansiotulo

Opintotuki

Muut tulonlähteet

% tuen saajista

2012
2008

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.6. Toimeentulotuensaajien tulonlähteet 
marraskuussa 2008 ja 2012, % 
osuutena kaikista tuensaajista
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Viisi prosenttia tuensaajista sai ensisijaisena 
tulonlähteenä opintotukea ja 12 prosenttia 
eläkettä. Ansiotulot olivat ensisijaisena tu-
lonlähteenä kuudella prosentilla tuen saa-
jista.  

Toimeentulotukea saavien kotitalouksi-
en pääasiallinen tulonlähteissä ei ole tapah-
tunut suuria muutoksia viimeisten viiden 
vuoden aikana. Asumistukia sekä ensisijai-
sena tulonlähteenä, että ylipäätään, saavien 
osuus on kasvanut ja eläkettä saavien osuus 
on laskenut, mutta muuten muutokset olivat 
hyvin pieniä. Hieman pitemmällä aikavälillä 
välillä täysin tulottomien tuensaajien osuus 
on noussut jonkin verran samalla kun Kelan 
työttömyysturvaetuuksia saavien osuus on 
laskenut. Vuonna 2005 tulottomia tuensaa-
jia oli 20 prosenttia ja perustyöttömyysturva 
oli pääasiallisena tulona 30 prosentilla toi-
meentulotukea saavista kotitalouksista. 

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien 
päämiehistä 71 prosenttia oli vuonna 2012 
äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielinen. 
Vieraskielisiä päämiehiä oli 25 prosenttia ja 
lisäksi viidestä prosentista tuensaajia ei tie-
toa ollut saatavilla. Muunkielisten tuensaa-
jien määrä on kasvanut hieman vähemmän 
kun suomen- ja ruotsinkielisten päämies-
ten määrä viimeisen viiden vuoden aikana. 
Suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvi-
en päämiesten määrä on kasvanut vuodes-
ta 2008 vuoteen 2012 yhteensä 17 prosenttia, 
on muunkielisten osuus kasvanut samassa 
ajanjaksossa 11 prosenttia. Täytyy kuitenkin 
huomioida, että tieto on saatavilla ainoas-
taan kotitalouden päämiehestä, eikä huomi-
oi ns. sekatalouksia. 

Vertailua muihin kuntiin

Toimeentulotukitilastoja vertailtaessa on 
hyvä huomioida, että tilastot poikkeavat jon-
kin verran riippuen siitä mitä lähdettä käyte-
tään. Helsingin kaupungin omissa tilastoissa 
mukana ovat kaikki Helsingin toimeentulo-
tuen asiakkaat vuoden aikana. Kuuden suu-
rimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Van-
taa, Turku, Tampere ja Oulu) yhteisessä Kuu-
tostyöryhmässä on tuensaajista rajattu pois 

valtionkorvauksen piirissä olevat pakolaiset, 
turvapaikanhakijat ja paluumuuttajat. Ter-
veyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ylläpitä-
mässä valtakunnallisessa toimeentulotuki-
rekisterissä on myös rajattu pois valtionkor-
vauksen piirissä olevat. Lisäksi rekisteristä 
on poistettu kuntien väliset muuttoliikkeen 
muodostamat päällekkäisyydet. Esimerkki-
nä, jos toimeentulotukea saava perhe muut-
taa vuoden aikana Helsingistä Vantaalle ja 
saa vuoden aikana tukea kummassakin kun-
nassa, tilastoituu THL:n toimeentulotuki-
rekisterissä kaikki hänen tukikuukautensa 
siihen kuntaan, kummassa hän on saanut 
tukea pidempään. Lisäksi Helsingin ja Kuu-
tostyöryhmän tilastoissa toimeentulotuen-
saajiksi tilastoidaan myönteiset tai osittain 
myönteiset toimeentulotuenpäätökset, kun 
valtakunnallisessa tilastossa tuensaajat tilas-
toidaan maksutapahtumien mukaan. Ennen 
vuotta 2009 kaikki maksutapahtumat eivät 
myöskään kirjautuneet oikein ja osa Helsin-
gin toimeentulotuensaajista jäi THL:n toi-
meentulotukirekisterin ulkopuolelle.

Uusimmat THL:n toimeentulotuen ver-
tailutiedot ovat vuodelta 2011. Toimeentulo-
tukea saatiin kyseisenä vuonna Helsingissä 
hieman useammin kuin koko maassa keski-
määrin. Vantaalla tuen saatiin hieman use-
ammin kuin Helsingissä, kun taas Espoossa 
ja Kauniaisissa tukea saatiin huomattavasti 
vähemmän. Toimeentulotuen kustannukset 
olivat kuitenkin Helsingissä huomattavasti 
suurempia asukkaisiin suhteutettuna kuin 
koko maassa tai muualla pääkaupunkiseu-
dulla.

Toimeentulotuki alueittain

Toimeentulotuen saannissa oli suuria alue-
ittaisia eroja myös Helsingin sisällä. Vuo-
den 2012 aikana tuensaajien osuus alueen 
väestöstä vaihteli yhdestä prosentista (Ös-
tersundom) 22 prosenttiin (Jakomäki) koko 
kaupungin keskiarvon ollessa 10 prosenttia. 
Helsingin 34 peruspiiristä 15 toimeentulo-
tukea saatiin enemmän kuin koko kaupun-
gissa keskimäärin. Eniten toimeentulotukea 
vuoden 2012 aikana käytettiin Jakomäen li-
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Taulukko 3.1. Toimeentulotuen vertailutietoja vuonna 2011

Toimeentulotukea 
saaneet henkilöt 
vuoden aikana,  % 
asukkaista

Toimeentulo-
tuki, euroa / 
asukas

Toimeentulo-
tukea saaneet 
18-24-vuoti-
aat, % vastaa-
vanikäisestä 
väestöstä

Toimeentulotu-
kea pitkäaikai-
sesti saaneet 
18-24-vuotiaat, % 
vastaavanikäises-
tä väestöstä

Toimeentulo-
tukea saaneet 
lapsiperheet, 
% lapsiper-
heistä

Helsinki 9,2 217 12,9 2,6 12,5

Muu pääkaupunkiseutu

Espoo 6,5 158 11,2 2,2 7,7

Vantaa 9,5 194 15 4,7 11,4

Kauniainen 2,4 51 3,4 2,7

Muu seutu

Hyvinkää 6,7 120 15,4 3,8 7,9

Järvenpää 6,5 147 13,9 3,6 7,1

Kerava 7,2 144 12,1 3 9,8

Mäntsälä 3,2 46 8,9 2 3,4

Nurmijärvi 3,4 61 8 1,5 3,7

Pornainen 2,3 19 4,5 2,2

Tuusula 3,5 57 7,3 1,5 3,6

Kirkkonum-
mi

6,5 156 14,6 4,9 6,6

Vihti 4,8 112 12 2,5 5

Sipoo 3,3 49 7,1 1 4

Uusimaa 7,5 165 12,5 2,8 9,2

Muut kuutoskunnat

Turku 7,6 122 11 1,7 11,3

Tampere 9,1 153 15,2 3,1 12,6

Oulu 6,5 94 13 2,2 7,6

Koko maa 6,9 120 14,1 2,9 8,6

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 - 2013

säksi Mellunkylässä (16 %) ja Vuosaares-
sa (15 %). Harvimmin sitä tarvittiin Öster-
sundomin lisäksi Länsi-Pakilassa (2 %) sekä 
Tuomarinkylässä, Lauttasaaressa, Kulosaa-
ressa ja Vironniemellä, jossa kaikissa tukea 
sai 3 prosenttia alueen väestöstä.

Toimeentulotuen tarve on kasvanut lä-
hes kaikilla alueilla viimeisen viiden vuo-
den aikana. Tuensaajien määrä on laskenut 
vuodesta 2008 vuoteen 2013 ainoastaan Itä-
Pakilassa. Eniten tuensaajien lukumäärä on 
kasvanut viiden vuoden aikana Pitäjämä-
essä, jossa tuensaajia oli vuonna 2012 yh-
teensä 62 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2008, kasvuun tosin vaikuttaa osaksi väes-
tönkasvu. Kuitenkin toimeentulotukea saa-
neiden osuus väestöstä kasvoi Pitäjämäessä 

viidessä vuodessa seitsemästä prosentista 11 
prosenttiin. Muissa kovimman kasvun pe-
ruspiireissä tuensaajien määrän lähtötilan-
ne oli vuonna 2008 hyvin alhainen, ja vaikka 
tukea saaneiden määrä kasvoi, oli se yhä rei-
lusti alle koko kaupungin keskiarvon.
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© Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2012© Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2012

Länsi-Pakila

Lauttasaari

Taka-Töölö

Pukinmäki

Jakomäki

Myllypuro

Kaarela

Pitäjänmäki

Haaga

Munkkiniemi
Reijola

Pasila

Maunula

Kampinmalmi

Vuosaari

Mellunkylä

Vartiokylä

Herttoniemi

Kulosaari

Vironniemi

Kallio
Alppiharju

Vallila

Vanhakaupunki

Latokartano

Oulunkylä

Tuomarinkylä

Itä-Pakila Malmi

Suutarila

Puistola

Östersundom

Toimeentulotukea saaneet
%:a väestöstä

Yli 13,0
10,0 - 12,9

5,0 - 9,99
Alle 5,0

Kartta 3.1. Toimeentulotuen saajat alueittain 20122

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

2 Helsingin aluejako muuttui 1.1.2013 missä yhteydessä 
Haagan peruspiiristä siirtyi entinen pienalue 2916 Rei-
jolan peruspiiriin. Väestösuhteutuksessa käytetty vuo-
denvaihteen 2012/2013 väestötieto on poimittu tauluk-
koon vanhalla aluejaolla.
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Päihdepalvelut

Päihdehuollon erityispalvelut muodostu-
vat polikliinisesta toiminnasta, korvaushoi-
dosta, laitospalvelusta ja asumispalveluista. 
Polikliininen päihdehuolto pitää sisällään 
A-klinikat, nuorisoasemat ja Munkkisaa-
ren kuntoutuskeskuksen toiminnan. Päih-
dehuollossa tuki- ja hoitokodit ovat palve-
luasumista, johon kuuluu palveluntuotta-
jan järjestämän vakituisen asunnon lisäksi 
jokapäiväiseen selviytymiseen liittyviä so-
siaalipalveluja. Päihdehuollon laitospalve-
lu pitää sisällään katkaisuhoidon ja kuntou-
tuksen paikat.1 Kaupungin omana toiminta-
na järjestämien nuorisoasemien palvelut on 
tarkoitettu 13–17-vuotiaille, jotka ovat huo-
lissaan omasta tai läheisten päihteiden käy-
töstä tai muista riippuvuuksista. Helsingin 
nuorisoasemalta taas palvelee ostopalvelu-
na 18-23-vuotaita nuoria ja heidän läheisi-
ään.2

Vuoden 2012 aikana 5 370 helsinkiläistä 
käytti kaupungin polikliinisen päihdehuol-
lon palveluita. Asiakkaiden määrä on laske-
nut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aika-
na. Vuodesta 2008 vuoteen 2012 polikliini-
sen päihdehuollon asiakkaiden määrä on 

laskenut 23 prosenttia. Asiakkaista 4 340 oli 
aikuisten polikliinisen päihdehuollon asiak-
kaita, eli A-klinikoiden (nykyisin päihdepo-
liklinikka) tai Munkkisaaren kuntoutuskes-
kuksen asiakkaita ja 1 070 käytti nuorisoase-
mien palveluita. 18 täyttäneeseen väestöön 
suhteutettuna aikuisten polikliinisen päih-
dehuollon asiakkaita oli 0,9 prosenttia hel-
sinkiläisistä vuoden 2012 aikana.

Päihdehuollon palveluasumisessa ja lai-
tospalveluissa asui vuoden 2012 aikana 2 
320 helsinkiläistä. Näistä 15 prosenttia oli 
alle 30-vuotiaita ja 20 prosenttia 30–39-vuo-
tiaita. Päihdehuollon palveluasumisen ja 
laitosasumisen asiakkaista 24 prosenttia oli 
40–49-vuotiaita ja yhtä moni oli 50–59-vuo-
tiaita. 16 prosenttia asiakkaista oli täyttänyt 
60 vuotta. 18 täyttäneeseen väestöön suh-
teutettuna päihdehuollon palveluasumisen 
tai laitospalveluiden asiakkaita oli 0,5 pro-
senttia vuoden 2012 aikana. Asiakkaista 72 
prosenttia oli miehiä. 

660 helsinkiläistä oli vuoden 2012 aikana 
opioidiriippuvaisille huumeidenkäyttäjille 
tarkoitetussa korvaushoidossa.

1 Helsingin tilastollinen vuosikirja 2013
2 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston in-

ternetsivut (http://www.hel.fi /hki/sote/fi /Perhe-
+ja+sosiaalipalvelut/nuoret/nuorisoasemat)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

As
ia

kk
ai

ta
vu

od
en

ai
ka

na

Polikliininen päihdehuolto

Päihdehuollon laitospalvelu

Päihdehuollon palveluasuminen

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.8. Päihdehuollon asiakkaat Helsingissä 
vuoden aikana 2000-2012
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Lähde: Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten 
vertailu vuonna 2012

Kuva 3.9. Hoitoon hakeutumisen ensisijainen syy 
Helsingissä 2012, % kaikista polikliniikan 
asiakkaista
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Useita päihteitä käyttävien osuus

% asiakkaista

Polikliiniseen päihdehoitoon 
hakeuduttiin Helsingissä pääasi-
allisesti alkoholin vuoksi. 62 pro-
sentilla asiakkaita alkoholi on mer-
kitty ensisijaiseksi päihteeksi. 11 
prosentilla asiakkaista oli ensisijai-
seksi hoitoon hakeutumisen syyksi 
oli merkitty buprenofi ini (mm. Su-
butex), 7 prosentilla rauhoittavat 
lääkkeet ja 6 prosentilla kannabis. 
Kuitenkin 27 prosentilla asiakkaista 
oli ensisijaisen päihteen lisäksi kir-
jattu vähintään yksi muu päihde.
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veluita. Vammaispalvelujen asiakkaiden lu-
kumäärä on kasvanut vuodesta 2008 vuo-
teen 2012 yhteensä 10 prosenttia, toisaalta 
asukasmäärä on samanaikaisesti kasvanut 5 
prosenttia, joten väestön kokoon suhteutet-
tuna kasvu on vähäisempää. Kasvuun kui-
tenkin vaikutti vammaispalvelulakiin vuo-
den 2009 aikana voimaan tulleet muutokset. 
Väestöön suhteutettuna, asiakkaiden osuus 
on pysynyt ennallaan.

Vammaispalvelujen asiakkaista 66 pro-
senttia oli eläkeikäisiä, eli 65 vuotta täyttänei-
tä.  Asiakkaista 21 prosenttia oli 41–64-vuo-
tiaita, 6 prosenttia 26–40-vuotiaita ja 3 pro-
senttia 18–25-vuotaita. Vammaispalveluja 
saaneista asiakkaista 4 prosenttia oli alle 
18-vuotaita. Asiakkaat olivat pääsääntöises-
ti suomen tai ruotsinkielisiä, joita oli 97 pro-
senttia vuonna 2012 vammaispalveluja saa-
neista asiakkaista.

Vammaispalvelujen asiakkaista lähes 
11 800, eli 95 prosenttia, sai vuonna 2012 
henkilökohtaisia palveluita.  Henkilökoh-
taisista palveluista ylivoimaisesti yleisim-
min käytettiin vammaispalvelulainmukai-
sia kuljetuspalveluja, joita käytti yhteensä 
98 prosenttia kaikista henkilökohtaisia pal-
veluja käyttäneistä ja 93 prosenttia kaikis-
ta vammaispalvelujen asiakkaista. Muiden 
henkilökohtaisten palvelujen, kuten sopeu-
tumisvalmennuksen, saattajapalveluiden, 
muut vammaispalveluiden, käyttö oli hyvin 
vähäistä. Aiemmin paljon käytetyt tulkkipal-
velut olivat siirtyneet Kelan hoidettavaksi jo 
vuonna 2010. 

Kuljetuspalveluja järjestetään Helsingis-
sä sekä vammaispalvelulain että sosiaali-
huoltolain perusteella ja asiakas voi saada 
palveluja kummankin lain perusteella. Noin 
11 600 helsinkiläistä sai vuoden 2012 aikana 
lähes 586 000 vammaispalvelulain mukaista 
yhdensuuntaista matkaa. Sosiaalihuoltolain 
mukaisten kuljetuspalvelujen saajia oli 5 600 
ja heille matkoja myönnettiin 127 000 kap-
paletta. Viiden vuoden aikana asiakkaiden 
ja matkojen määrä on kasvanut kovemmin 
sosiaalihuoltolain perusteella myönnettä-
vissä kuljetuspalveluissa, kasvua asiakas-

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelulain mukaan vammaisella 
henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vam-
man tai sairauden johdosta on pitkäaikai-
sesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavan-
omaisista elämän toiminnoista. Lain mukai-
sia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos 
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänel-
le sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain 
nojalla. Palveluista vastaa kunnan sosiaali-
toimi. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen 
arviointi ja hänelle laaditaan palvelusuunni-
telma. Vammaispalvelulaki on ensisijainen 
kehitysvammalakiin nähden. Subjektiivisen 
oikeuden piirissä olevia palveluita ja tuki-
toimia ovat asunnon muutostyöt, asuntoon 
kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtai-
nen apu, kuljetuspalvelut saattajapalvelui-
neen, palveluasuminen ja päivätoiminta.1 

Helsingin kaupungin vammaispalvelu-
ja ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, 
asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat 
välineet ja laitteet, päivätoiminta ja henki-
lökohtainen apu. Kuljetuspalveluja voidaan 
järjestää vammaispalvelulain tai sosiaali-
huoltolain nojalla.2 

Vuonna 2012 yhteensä 12 500 helsinki-
läistä sai vammaispalvelulain mukaisia pal-

1 Vammaispalvelujen käsikirja (http://www.sosiaaliportti.fi /
fi -FI/vammaispalvelujen-kasikirja/) ja Vammaispalvelula-
ki (http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajantasa/1987/19870380)

2 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston inter-
netsivut (http://www.hel.fi /hki/sosv/fi /vammaistyo/pal-
velut)

Kuva 3.10. Vammaisten henkilökohtaisia 
palveluja ja taloudellista tukea saaneet 
asiakkaat 2008–2012

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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määrissä oli vuodesta 2008 vuoteen 2012 
jopa 67 prosenttia kun samalla ajanjak-
solla vammaispalvelulain mukaisten kul-
jetuspalveluja saaneiden määrä kasvoi 10 
prosenttia. Vammaispalvelulain mukaisia 
matkoja saatiin keskimäärin enemmän, 
asiakasta kohti yhdensuuntaisia matko-
ja käyteltiin 51 kappaletta vuoden aika-
na, kun sosiaalihuoltolain mukaisia kulje-
tuspalvelujen matkoja oli keskimäärin 23 
kappaletta vuoden 2012 aikana. 

Noin 2 400 helsinkiläiselle, eli 20 pro-
sentille vammaispalvelujen asiakkaista, 
maksettiin vuoden 2012 aikana vammais-
palvelujen mukaista taloudellista tukea. 
Yleisimmin tukea maksettiin henkilökoh-
taisen avustajan käyttöön, 66 prosenttia kai-
kista taloudellista tukea saaneesta, eli noin 
1 600, maksettiin tukea henkilökohtaista 
avustajaa varten. Taloudellista tukea saa-
neista 27 prosentille annettiin tukea asun-
toon kuuluviin välineitä ja laitteita varten. 
Taloudellista tukea saaneista 16 prosenttia 
sai tukea asunnon muutostöihin ja 12 pro-
sentilla tuettiin päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa tarvittavia välineitä, konei-
ta ja laitteita.

Vaikeavammaisten asumispalveluja käyt-
ti vuoden 2012 aikana 380 helsinkiläistä. 
Pääsääntöisesti asumispalvelut järjestettiin 
ostopalveluna, ainoastaan 6 prosenttia asu-
misvuorokausista tapahtui kaupungin omis-
sa palveluasumisryhmissä. Kotona tapahtu-
vaa palveluasumisen asiakkaita oli vuoden 
2012 aikana 225.
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Kuva 3.11. Kuljetuspalvelujen asiakkaat 2004–2012

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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liitettyä Östersundomin peruspiiriä. Kehi-
tysvammahuollon asiakkaista eli niistä, joil-
la on voimassa oleva erityishuolto-ohjelmi-
en päätös, 19 prosenttia oli alle 18-vuotiaita. 

Kehitysvammahuollon päivätoimintaa ja 
työllistämispalveluita käytti vuoden 2012 ai-
kana 1 060 kehitysvammaista helsinkiläistä. 
Työpäiviä vuoden aikana oli lähes 166 000, 
eli keskimäärin 156 työpäivää asiakasta koh-
ti. Päivätoiminnan ja työllistämispalvelujen 
käyttö on vuodesta 2008 vuoteen 2012 kas-
vanut suurin piirtein yhtä paljon kuin tie-
dossa olleiden kehitysvammaisten määrä-
kin, kasvua oli 8 prosenttia. 

Päivätoimintaa käytti vuonna 2012 yh-
teensä 950 henkeä, joista suurin osa (96 %) 
oli vuoden aikana työtoiminnassa ja 14 pro-
senttia erityishuoltona järjestetyssä aikuis-
opetuksessa. Työhön kuntoutusta ja työl-
listämispalveluita käytti 260 henkeä, joista 
64 prosenttia oli tuetussa työtoiminnassa, 
36 prosenttia tuetussa työllistämisessä ja 14 
prosenttia valmistautumassa työllistymi-
seen.

Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat 
avohuoltona toteutettavia asumispalvelui-

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelut määritellään 
laissa kehitysvammaisten erityishuollos-
ta. Henkilö, jonka kehitys tai henkinen toi-
minta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäi-
sen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian 
tai vamman vuoksi, voi hakea kehitysvam-
maisille tarkoitettuja palveluja. Kehitysvam-
maisten palvelut sisältävät kotihoidon ohja-
uksen, laitospalvelut sekä asumis- ja perhe-
hoitopalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut, 
tuetun työllistymisen ja valmentavan koulu-
tuksen sekä alle 65-vuotiaiden omaishoidon 
tuen.1

Helsingissä oli vuonna 2012 yhteensä 
2 080 erityishuolto-ohjelmien tiedos-
sa ollutta kehitysvammaista, josta 1 920 
sai kehitysvammaisten toimintayksiköi-
den palveluja vuoden aikana. Kasvua 
sekä tiedossa olleissa kehitysvammai-
sissa, että toimintayksiköiden palveluja 
saaneissa, oli viimeisen viiden vuoden 
aikana tapahtunut 9 prosenttia, mikä oli 
hieman enemmän kuin väestönkasvu 
samalla aikavälillä. Väestö on kasvanut 
7 prosenttia, jos mukaan ei huomioida 
vuoden vaihteessa 2008/2009 Helsinkiin 

1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston inter-
netsivut (http://www.hel.fi /hki/Sosv/fi /kehitysvammais-
ten_palvelut/palvelut http://www.fi nlex.fi /fi /laki/ajanta-
sa/1977/19770519)

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Kuva 3.12. Kehitysvammahuollon erityishuolto-
ohjelmien tiedossa olleet ja 
toimintayksiköiden palveluja saaneet 
kehitysvammaiset 2000–2012
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2 Kuutostyöryhmä: Kuuden suurimman kaupungin kehi-
tysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 
vuonna 2012

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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Kuva 3.13. Kaikki kehitysvammaisten 
erityishuollon asiakkaat sekä 
kehitysvammaisten asumis- ja 
laitospalvelujen sekä perhehoidon 
asiakkaat iän mukaan Helsingissä 
2012
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ta2. Kehitysvammahuollon asumispalveluja 
käytti vuoden 2012 aikana 980 helsinkiläistä, 
vuoden lopussa asiakkaita oli 710. Asumis-
palveluissa paikkoja oli 760, joista hieman 
yli puolet (53 %) oli kaupungin omissa tuki-
asunnoissa ja ryhmäkodeissa. Kehitysvam-
maisten asumispalveluita vuoden aikana 
käyttäneiden määrä on kasvanut 23 prosent-
tia vuodesta 2008 vuoteen 2012.  Asumis-
palvelujen asiakkaista yleisin palvelumuoto 
oli autettu asuminen (72 %). Palvelumuoto-
na autettu asuminen sisältää ympärivuoro-
kautisen henkilökunnan tuen ja ohjauksen2.  
Ohjattu asuminen oli palvelumuotona 19 
prosentilla vuoden 2012 aikana asumispal-
veluja saaneista ja tukiasumisessa asui 12 
prosenttia vuoden 2012 aikana asumispal-
veluja saaneista kehitysvammahuollon asi-
akkaista. Palvelumuodoista ohjattu asumi-
nen sisältää päivittäisen tuen ilman yöval-
vontaa kun taas tuetun asumisen tarkoitus 
on tukea omatoimista suoritusta ja siihen si-
sältyy asukkaan yksilöllisen tarpeen mukai-
nen tuki 2. 

Kehitysvammahuollon laitoshoidolla tar-
koitetaan ympärivuorokautista asumista 
ja hoitoa, johon sisältyvät kaikki asiakkaan 

tarvitsemat palvelut2. Kehitysvammahuol-
lon laitospalveluissa asui vuoden 2012 aika-
na 320 helsinkiläistä. Laitospalvelupaikko-
ja kyseisenä vuonna oli 230. Laitospaikoista 
65 prosenttia oli kaupungin omaa toimin-
taa. Toisin kuin asumispalveluissa, kehitys-
vammahuollon laitospalvelujen käyttö on 
vähentynyt viimeisen viiden vuoden aika-
na. Laitosasukkaita oli vuoden 2012 aikana 
27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Kehitysvammahuollon perhehoidossa oli 
vuoden 2012 aikana 130 kehitysvammaista. 
Perhehoito on henkilön hoidon järjestämis-
tä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksi-
tyiskodissa2. Paikkoja perhehoidossa oli 93, 
näistä 54 prosenttia kunnan omassa perhe-
hoidossa ja 46 prosenttia hoidettiin ostopal-
veluna. Perhehoidon asiakkaiden määrä las-
ki vuodesta 2008 vuoteen 2012 10 prosenttia, 
mutta toisaalta tarkasteltaessa paikkoja tai 
hoitovuorokausia, ei eroa viiden vuoden ta-
kaiseen juuri ole. 

2 Kuutostyöryhmä: Kuuden suurimman kaupungin kehi-
tysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 
vuonna 2012

Taulukko 3.2. Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelujen sekä perhehoidon asiak-
kaat Helsingissä 2012 ja 2008

Asiakkaat vuo-
den aikana

Asiakkaat 
31.12.

Paikat Asumisvuoro-
kaudet

2012

Asumispalvelut (Tukiasunnot 
ja ryhmäkodit)

978 710 756 262 829

Laitospalvelut 319 229 233 85 580

Perhehoito 126 88 93 33 144

2008

Asumispalvelut (Tukiasunnot 
ja ryhmäkodit)

793 621 631 226 152

Laitospalvelut 438 301 323 112 788

Perhehoito 140 87 92 33 507
Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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Määrällisesti omaishoidon tuen käyttö 
on kasvanut Helsingissä jo pitkään. Viimei-
sen viiden vuoden aikana kasvua on ollut 
13 prosenttia. Eniten on kasvanut 0-17-vuo-
tiaiden tuensaajien määrä, vuodesta 2008 
vuoteen 2012 kasvua on ollut 28 prosenttia. 
18–64-vuotiaiden osalta kasvua on samalla 
ajanjaksolla tullut 5 prosenttia. 65–74-vuo-
tiaiden hoidettavien määrä on kasvanut 15 
prosenttia ja 75 vuotta täyttäneiden omais-
hoidon tuen asiakkaiden määrä on kasvanut 
11 prosenttia. Kasvu kuitenkin johtuu pit-
kälti väestönkasvusta. Kun tilannetta tarkas-
tellaan väestönosuuksina, ei tuen käyttö ole 
kasvanut kovinkaan paljon vuodesta 2008 
vuoteen 2012. 

Vuoden 2012 aikana 0,6 prosenttia hel-
sinkiläisistä oli omaishoidon tuen asiakkai-
ta. Väestöosuus on pysynyt samana vuo-
desta 2008 lähtien. Pidemmällä ajanjaksol-
la väestönosuus on kasvanut jonkin verran, 
vuonna 2000 omaishoidon tuella oli 0,4 pro-
senttia väestöstä. Ikäryhmittäin katsottuna 
omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on 
väestöön suhteutettuna kasvanut vuodesta 
2008 vuoteen 2012 alle 18-vuotiaiden ja 75 
vuotta täyttäneiden keskuudessa kun taas 
65–74-vuotiaiden asiakkaiden väestönosuus 

on vastaavalla ajanjaksolla laske-
nut. 10–64-vuotiaiden osalta ei ole 
tapahtunut muutoksia. 

Vuoden 2012 alkoi 620 
omaishoitosuhdetta, eli 17 pro-
senttia kaikista asiakkuuksista al-
koi kyseisenä vuonna. Asiakkuuk-
sista myös 17 prosenttia oli kes-
tänyt vuoden. Asiakkuuksista 36 
prosenttia oli kestänyt vähintään 
viisi vuotta ja 12 prosenttia vähin-
tään 10 vuotta. 

Omaishoidon hoitoisuusryh-
mä määräytyy hoidettavan kun-
nosta. Tuen suuruuteen siis vai-
kuttaa hoidettavan vaatiman 
hoidon taso, ja se on Helsingis-

sä hoidon sitovuudesta riippuen jaettu nel-
jään hoitoluokkaan. Vuonna 2013 tuen suu-
ruus oli korkeimmillaan 1560 euroa ja vä-

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos hen-
kilö alentuneet toimintakyvyn, sairauden, 
vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi 
tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Hoi-
to tai muu huolenpito on järjestettävä hoi-
dettavan kotona, ja hoidosta on sovittava hä-
nen hyväksymänsä omaisen tai muun lähei-
sen kanssa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan 
häntä hoitavalle henkilölle maksettavaa hoi-
topalkkiota ja henkilökohtaisessa hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa määriteltyjä palve-
luita. Tuen myöntämisestä ja maksamisesta 
vastaa kunta.1  

Omaishoidon tukea sai Helsingissä vuo-
den 2013 aikana noin 3 670 henkeä, vuoden 
lopussa asiakkaita oli 3 100. Yli puolet vuo-
den 2012 aikana omaishoidon tukea saa-
neista asiakkaista oli eläkeikäisiä, 17 pro-
senttia hoidettavista oli 65–74-vuotias ja 42 
prosenttia hoidettavista oli täyttänyt 75 vuot-
ta. Tuen asiakkaista 22 prosenttia oli työiäs-
sä eli 18–64-vuotiaita ja 19 prosenttia oli alle 
18-vuotiaita. Omaishoidon tuen asiakkais-
ta 58 prosenttia sai tukea vanhusten palve-
luiden kautta. 26 prosentille tuki maksettiin 
vammaispalveluista ja 16 prosentille kehi-
tysvammahuollosta.

1 Sosiaali- ja terveysviraston internetsivut (http://www.
hel.fi /hki/sosv/fi /omaishoito/palvelut/omaishoidontuki) 

Kuva 3.14. Omaishoidon tuen asiakkaat 2008–2012 
Helsingissä ikäryhmittäin

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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hintään 375 euroa.  Lähes puolet 
(49 %) omaishoidon tuen asiak-
kaista kuuluivat alimpaan, eli ke-
vyimpään hoitoluokkaan. Kai-
kista vuoden 2012 aikana omais-
hoidettavista 38 prosenttia kuului 
toiseksi alimpaan ja 18 prosenttia 
toisiksi ylimpään hoitoluokkaan. 
Ylimpään hoitoluokkaan kuului 
ainoastaan 3 prosenttia omaishoi-
dontuen asiakkaista. 

Vuoden 2012 lopussa 73 pro-
senttia omaishoitajista oli naisia 
ja 27 prosenttia oli miehiä. Hoi-
tajista hieman yli puolet, 55 pro-
senttia oli alle 65-vuotiaita ja 23 
prosenttia oli 65–74-vuotaita. 23 
prosenttia omaishoitajista oli täyt-
tänyt 75 vuotta. 

Omaishoitajien lomien aika-
na asiakkaille voidaan järjestää korvaava 
hoitomuoto. Tämä voidaan järjestää oma-
na toimintana tai ostopalveluna esimerkiksi 
hoitolaitoksessa, vanhustenkeskuksessa tai 
asumispalveluyksikössä. Vuoden 2012 aika-
na lomitusta korvaavan palvelua käytti 840 
omaishoidon tuen asiakasta, eli 23 prosent-
tia kaikista. 

Kuva 3.15. Omaishoidon tuen asiakkaat 2005–
2012 Helsingissä ikäryhmittäin osuutena 
vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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vuotta täyttäneistä eniten on kasvanut van-
hemmat ikäryhmät. 95 vuotta täytteitä on 
vuoden 2013 alussa 16 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2009. 

Valtakunnallisen laatusuosituksen ja 
kaupungin oman strategian tavoitteena on 
lisätä avopalvelujen osuutta kaikista ikään-
tyneiden palveluista. Tavoitteena on, että 
ikäihmiset pystyisivät asumaan kotona pi-
dempään. Lisäksi Helsingissä laitosasu-
mista, eli vanhainkoteja, on systemaattises-
ti muutettu palveluasumiseksi. Tästä syys-
tä, erityisesti kuntien välisiä vertailuissa, on 
perusteltua tarkastella ympärivuorokautista 
hoitoa yhtenä kokonaisuutena. 

75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä 89 
prosentti asui vuoden 2012 lopussa kotona1. 
Tämä oli lähes yhtä suuri osuus kuin koko 
maassa, jossa 75 vuotta täyttäneistä 90 pro-
senttia asui kotona. Kotona asuvien osuus 

on kuitenkin kasva-
nut Helsingissä no-
peammin kuin koko 
maassa, vuonna 2008 
kotona asui 87 pro-
senttia helsinkiläisis-
tä ikäihmisistä ja 89 
prosenttia koko maan 
75 vuotta täyttäneistä. 
Muualla pääkaupunki 
seudulla kotona asut-
tiin vähän enemmän 
kuin Helsingissä, sekä 
Espoossa että Van-
taalla kotona asui 91 
prosenttia 75 vuotta 
täyttäneistä kuntalai-
sista.

Helsingissä oli vuoden 2013 alussa yli 
95 000 eläkeikäistä ja 16 prosenttia helsin-
kiläisistä oli täyttänyt 65 vuotta. Eläkeikäi-
sistä yli puolet (57 %) oli 65–74-vuotiai-
ta. Ikäihmisten sosiaalipalvelujen kannalta 
keskeisemmän väestöryhmän eli 75 vuotta 
täyttäneiden osuus oli 43 prosenttia kaikis-
ta eläkeikäisistä ja 7 prosenttia kaikista hel-
sinkiläisistä. Väestön ikääntyminen luo pai-
neita ikääntyneiden palveluihin. 65 vuotta 
täyttäneiden määrä on kasvanut viimeisen 
viiden vuoden aikana 15 prosenttia, koko vä-
estön kasvuprosentti oli samalla ajanjaksol-
la 5 prosenttia. Eniten on kasvanut nuorem-
pien eläkeikäisten määrä, joten palvelujen 
käyttöön suurimmat vaikutukset ovat vas-
ta edessä. 75 vuotta täyttäneiden määrä on 
kasvanut viiden vuoden aikana 5 prosenttia, 
eli saman verran kuin väestö keskimäärin. 
Toisaalta eliniän piteneminen näkyy, ja 75 

4.  IKÄIHMISTEN SOSIAALIPALVELUT

© Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY, 2012
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75+ vuotiaat
%:a koko väestöstä

vähintään 8,0
6,0 – 7,9
5,1 – 5,9
alle 5,0

Kartta 4.1. 75 vuotta täyttäneet peruspiireittäin 2012, % osuutena 
alueen väestöstä

Lähde:  Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus

1 THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet
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Vanhusten päivätoiminta 
ja virkistyspalvelut

Ikäihmisten toimintakykyä pyritään pitä-
mään yllä ehkäisevillä palveluilla ja kuntou-
tuksella. Palveluihin sisältyvät mm. neuvon-
tapalvelut kuten seniori-infot, hyvinvointia 
edistävät kotikäynnit, päiväkeskustoiminta 
ja rokotukset. Palvelukeskusten toiminnan 
tavoitteena on ylläpitää ikäihmisten toimin-
takykyä, tukea heidän kotona asumistaan 
ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Keskuk-
set tarjoavat vanhuksille ja työttömille mo-
nenlaista toimintaa ja erilaisia tapahtumia. 
Keskuksissa on mm. erilaisia kädentaidon 
pajoja, kursseja ja liikuntapalveluja. Toi-
mintamuotona voi myös olla ystäväpiirejä, 
vertaistukiryhmiä, kirjasto- ja atk-palveluja.1

Helsingissä oli vuonna 2012 kymmenen 
vanhusten palvelu- ja virkistyskeskusta, jois-
sa käytiin yhteensä 717 500 kertaa vuoden 
aikana. Yleisimmin käyttökerrat liittyivät 
ruokailuun, 29 prosenttia kerroista oli ate-
rioita ja 22 prosenttia kahviopalveluita. 23 
prosenttia käyttökerroista liittyi liikunnalli-

seen toimintaan ja 12 prosenttia oli kerho-
toimintaa tai opintopiirejä.

Vanhuspalvelun päivätoiminta on koto-
na asuville, ensisijaisesti muistihäiriöisille ja 
omaishoidossa oleville ikäihmisille tarkoi-
tettu palvelu. Palveluun kuuluu mm. kulje-
tus, ateriat, liikunta, viriketoiminta, sosiaa-
listen kontaktien ylläpito sekä hoiva ja huo-
lenpito.2 

Päivätoiminnassa hoidettiin kaupungin 
omana toimintana vuoden 2012 aikana vajaa 
1600 asiakasta, vuoden lopussa asiakkais-
ta oli noin 1 000. Vuoden aikana hoidettu-
jen asiakkaiden määrä on kasvanut vuodes-
ta 2008 vuoteen 2012 yhteensä 29 prosenttia. 
Vuoden lopussa päivätoiminnan asiakkaina 
olevista 86 prosenttia oli täyttänyt 75 vuot-
ta. Lisäksi ostopalveluna hoidettiin vuoden 
2012 aikana 340 asiakasta, joista 270 oli asi-
akkaina myös vuoden 2012 lopussa. Hoito-
päiviä ostopalveluina oli 10 100 kappaletta.

1 Sosiaali- ja terveysviraston internetsivut (http://
www.hel.fi /hki/sote/fi /Sairaala-%2C+kuntoutus-
+ja+hoivapalvelut) 

Taulukko 4.1. Ikäihmisten palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoi-
minta 2008–2012

2008 2009 2010 2011 2012

Palvelu- ja virkistyskeskus-
toiminta

Palvelukeskukset 8 9 8 8 9

Virkistyskeskukset 3 3 3 3 1

Palvelu- ja virkistyskeskus 
käynnit vuoden aikana

985 087 952 289 931 922 834 464 717 468

Päivätoiminta 

Oma toiminta

Asiakkaat 31.12. 865 862 917 1 003 1 012

Paikat 213 222 230 246 262

Hoitopäiviä 44 609 45 835 48 632 49 254 54 497

Ostopalvelut

Asiakkaat 31.12. 213 220 231 252 269

Paikat 36 33 32 32 33

Hoitopäiviä 8 512 8 566 9 552 10 370 10 147

Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto.

2 Sosiaali- ja terveysviraston internetsivut (http://
www.hel.fi /hki/sote/fi /Sairaala-%2C+kuntoutus-
+ja+hoivapalvelut/paivatoiminta) 



33

TI
LA

ST
O

JA
 2

01
3:

41
 

SO
SI

A
A

LI
PA

LV
EL

U
T 

H
EL

SI
N

G
IS

SÄ
 V

U
O

N
N

A
 2

01
2

misen yksiköissä ja 43 prosenttia hoidettiin 
ostopalveluna. Helsingissä kaikki palvelu-
asuminen on tehostettua, eli hoitoa on tar-
jolla ympärivuorokauden.

Palveluasumisen asukkaiden keski-ikä 
vuonna 2012 oli 84 vuotta. Lähes joka kym-
menes (9 %) 75 vuotta täyttäneistä helsinki-
läisistä asui palveluasumisessa vuoden 2012 
aikana. 75–84-vuotaista palveluasumises-
sa oli 5 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä 
17 prosenttia. 65–74-vuotiaiden keskuudes-
sa palveluasumisen tarve oli vielä suhteelli-

sen vähäistä, ainoastaan 1 prosentti 
ikäryhmästä asui vuoden 2012 aika-
na palveluasumisen yksiköissä. Viisi 
vuotta aikaisemmin palveluasumis-
ta käytti hieman harvempi ikääntynyt 
helsinkiläinen, vuoden 2008 aikana 7 
prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asui 
palveluasumisyksiköissä.  

Vuoden 2012 lopussa vanhusten 
palveluasumisessa oli 26 prosenttia 
enemmän asukkaita kun vuona 2008. 
Osaltaan tätä selittää väestön ikään-
tyminen ja tuetun asumisen tarpeen 
lisääntyminen, mutta osa syynä on 
vanhusten laitospalvelujen vähentä-
minen ja siirtyminen laitosasumises-
ta kohti tehostettua palveluasumista.

Vanhustenkeskukset tarjoavat pit-
käaikaista ja lyhytaikaista laitoshoi-
toa. Laitosasumisessa on tapahtu-
nut selkeä paikkojen sekä sitä myötä 
myös asiakasmäärien vähentyminen 
kun asumispaikkoja on muutettu te-
hostetun palveluasumisen suuntaan. 
Aikasarjoissa muutos ei suoraan näy, 
koska pitkäaikaissairaalat siirtyivät 
1.1.2010 terveyskeskuksesta sosiaali-
virastoon vanhustenkeskuksiksi. Vi-
rastojen yhdentymisen myötä kaikki 
vanhusten palvelut siirtyivät vuoden 
2013 alusta samalle sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelujen osastolle 

uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa. Tämä 
muutos ei kuitenkaan vielä näy vuoden 2012 
tilastoissa. 

Vanhusten asumispalvelut 
ja laitoshoito

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöil-
le, jotka eivät enää selviä omissa kodeis-
saan. Palveluasumista järjestetään moni-
puolisten palvelukeskusten palvelutaloissa 
ja ryhmäkodeissa.1 Vuoden 2012 aikana Hel-
singin vanhusten palvelutaloissa ja – kes-
kuksessa asui 4 100 ikääntynyttä. Vuoden 
lopussa asukkaita palveluasumisessa oli 
2 700. Asuntopaikkoja vuoden lopussa oli 
2 700, eli käyttöaste on 100.  Vuoden 2012 lo-
pussa palveluasumisessa asuneista 57 pro-
senttia asui kaupungin omissa palveluasu-

1 Sosiaali- ja terveysviraston internetsivut (http://
www.hel.fi /hki/sote/fi /Sairaala-%2C+kuntoutus-
+ja+hoivapalvelut/asuminen)

Kuva 4.1. Vanhusten palveluasumisen ja 
laitoshoidon asiakkaat vuoden 2008 
aikana Helsingissä, % -osuutena 
ikäryhmästä

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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Kuva 4.2. Vanhusten palveluasumisen ja 
laitoshoidon asiakkaat vuoden 2012 
aikana Helsingissä, % -osuutena 
ikäryhmästä

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
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Jos vanhusten laitospalveluissa katso-
taan ainoastaan sosiaaliviraston omia van-
hustenkeskuksia, ilman siirtyneitä pitkäai-
kaissairaaloita on laitospalveluita tarjoavien 
vanhustenkeskuksien määrä laskenut vuo-
desta 2008 vuoteen 2012 neljästä keskuk-
sesta yhteen.  Tämän lisäksi vuonna 2012 oli 
kolme laitospalveluja tarjoavia entisiä ter-
veyskeskuksen pitkäaikaissairaaloita. Koko-
naisuudessa vanhusten laitospaikat ovat sa-
malla tasolla vuonna 2012 kuin mitä ne olivat 
vuonna 2008, tilanne muuttuu täysin jos tar-
kastelun ulkopuolelle jätetään pitkäaikais-
sairaaloissa tapahtunut hoito, joka vuonna 
2008 ei ollut sosiaaliviraston vaan terveys-
keskuksen tilastoimaa. Ilman sitä muutos 
viiden vuoden aikana on raju, laitospalve-
lupaikkoja oli vuonna 2008 yhteensä 1080, 
kun nyt paikkoja oli 446, eli prosentuaalinen 
muutos oli 59 prosenttia. Vuoden aikana lai-
toksissa asuneiden vanhusten määrä on las-
kenut 37 prosenttia. 

Ostopalveluna tapahtuneen laitosasumi-
sen kehitys on tapahtunut samansuuntai-
sesti, joskaan ei yhtä rajusti. Helsingin kau-
pungin käyttämien ostopalvelupaikkojen 
määrä on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 
2012 yhteensä 29 prosenttia ja niissä vuoden 
aikana hoidettujen vanhusten määrä 23 pro-
senttia. 

Vanhusten laitospalvelussa asui vuoden 
2012 aikana yhteensä 4 300 helsinkiläistä. 
Näistä 48 prosenttia oli vuoden aikana lyhyt-
aikaisessa hoidossa ja 57 prosenttia pitkäai-
kaisessa hoidossa. Vuoden aikana hoidetuis-
ta 16 prosenttia oli alle 75-vuotias ja 47 pro-
senttia oli täyttänyt 85 vuotta. Hoidettavista 
62 prosenttia hoidettiin vuoden aikana kau-
pungin omassa vanhustenkeskuksessa ja 43 
prosenttia hoidettiin ostopalveluvanhain-
kodeissa. Asiakasta on vuoden aikana mah-
dollisesti voitu hoitaa sekä kunnan omassa 
vanhustenkeskuksessa että ostopalvelulai-
toksessa. Hoitoa on voitu vuoden aikana jär-
jestää sekä lyhytaikaisesti että pitkäaikaises-
ti. Vuonna 2012 laitospalveluissa hoidettiin 9 
prosenttia vähemmän vanhuksia kuin edel-
lisenä vuotena.

Laitosasumisen asukkaiden keski-ikä 
vuonna 2012 oli 83 vuotta, pitkäaikaisten 

asiakkaiden keski-ikä oli hieman korkeam-
pi (85) kuin lyhytaikaisten asukkaiden keski-
ikä (82). 9 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä 
helsinkiläisistä asui laitoksessa vuoden 2012 
aikana. 75–84-vuotaista 6 prosenttia asui 
vanhainkodeissa ja 85 vuotta täyttäneistä 17 
prosenttia oli vuoden aikana laitoshoidossa. 
65–74-vuotiaiden ikäryhmästä ainoastaan 1 
prosentti tarvitsi laitosasumista.
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män kuin naapurikunnissa, Espoossa pal-
veluja käytti 9,4 prosenttia ja Vantaalla 9,5 
prosenttia vastaavan ikäisistä. Toisaalta Hel-
singissä laskua viiden vuoden takaiseen on 
kaksi prosenttiyksikköä, vuoden 2008 jou-
lukuussa ympärivuorokautisten palvelujen 
kattavuus oli 12,2 prosenttia. 

Kuitenkin Helsingissä käytettiin myös ko-
tiin tuotavia ikäihmisten palveluja enem-
män kuin Espoossa ja Vantaalla, säännöllistä 
kotihoitoa käytti Helsingissä 11,9 prosenttia, 
Espoossa 8,4 ja Vantaalla 8,1 prosenttia 75 
vuotta täyttäneestä väestöstä kun tarkaste-
lussa ikä on vakioituna. Toisaalta, toisin kuin 
naapurikunnissa, Helsingissä ei ole keski-
raskasta palveluasumista ja jos tarkasteluun 
otetaan myös tämä, pienenee Helsingin ero 
muihin. Myös omaishoidon tuen käyttö oli 
Helsingissä hieman yleisempää kuin Es-
poossa ja Vantaalla. 

Palvelurakenne suhteessa 
Kuusikko kuntiin

Ikääntyneiden palvelut jaetaan Kuuden suu-
rimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 
2012 -julkaisussa avopalveluihin ja ympäri-
vuorokautisiin palveluihin. Julkaisussa avo-
palvelut sisältävät säännöllisen kotihoidon, 
omaishoidon tuen sekä keskiraskaan pal-
veluasumisen (ns. ei tehostettu), jota Hel-
singin palvelurakenteessa ei tosin ole. Ym-
pärivuorokautinen hoito pitää sisällään te-
hostetun palveluasumisen, vanhainkodin ja 
pitkäaikaisen terveyskeskuksen vuodeosas-
tohoidon sekä lyhytaikaisen terveydenhuol-
lon palvelut, eli lyhytaikaisen terveyskeskus-
hoidon ja erikoissairaanhoidon.

Kuntien välisessä vertailussa on hyvä 
poistaa kuntien välisten erot ikäjakaumas-
sa vakioimalla ikä. Joulukuussa 2012 ympä-
rivuorokautisia ikäihmisten palveluja käytti 
10,2 prosenttia kaikista 75 vuotta täyttäneis-
tä helsinkiläisistä. Tämä oli hieman enem-

Taulukko 4.2. Ikääntyneiden palvelujen vertailutietoja  joulukuussa 
2012, 75 vuotta täyttäneet %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä (ikä-
vakioituna)

2012 2008

Helsinki Espoo Vantaa Helsinki

Avopalvelut

Säännöllinen 
kotihoito

11,9 8,4 8,1 11,3

Omaishoidon 
tuki

2,9 1,9 1,2 2,5

Keskiraskas 
palveluasumi-
nen

0,0 0,8 2,1 0,0

Ympärivuorokautiset palvelut

Yhteensä 10,2 9,4 9,5 12,2

Tehostettu pal-
veluasuminen

5,7 6,8 5,9 4,8

Vanhainkoti 4,1 1,8 3,4 5,2

Terveyskeskuk-
sen pitkäaikai-
nen hoito

0,4 0,8 0,2 2,2

Lähde: Kuusikkotyöryhmä. Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja 
kustannusten vertailu 2012
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LIITETAULUKKO 1. 
Sosiaalipalvelut 2008-2012 ja muutos (%) 2011-2012 ja 2008-2012

Muutos, %
2008 2009 2010 2011 2012 2011-

2012
2008-
2012

Väestö 31.12.1

Yhteensä 576 632 583 350 588 549 595 384 603 968 1 5
0-6-vuotiaat 37 971 39 170 40 064 41 127 42 224 3 11
7-17-vuotiaat 58 249 57 420 56 868 56 418 56 305 -0 -3
18-24-vuotiaat 58 534 58 953 59 677 60 754 61 994 2 6
25-49-vuotiaat 226 397 229 355 230 670 233 163 236 253 1 4
50-64-vuotiaat 112 830 113 661 113 204 112 237 111 812 -0 -1
65-74-vuotiaat 43 771 45 478 48 163 51 417 54 439 6 24
75-84-vuotiaat 27 959 28 134 28 376 28 473 28 934 2 3
85 vuotta täyttäneet 10 921 11 179 11 527 11 795 12 007 2 10
Lapset, nuoret ja perheet

Päivähoito 31.12.

Kunnan järjestämässä päiväho-
dossa2

20 497 21 220 21 711 22 475 22 769 1 11

Kunnallisessa päiväkotihoidossa2 17 918 18 625 19 289 20 243 21 084 4 18
Kotihoidon tuella3 7 861 8 311 8 510 8 467 8 787 4 12
Yksityisen hoidon tuella3 1 512 1 714 1 798 2 114 2 548 21 69
Perheitä tukevat palvelut

Perheneuvoloiden asiakkaita (mu-
kana myös osalliset)

7 023 7 599 7 555 7 213 7 159 -1 2

Perheneuvoloiden varsinaisia asi-
akkaita

2 322 2 526 2 620 3 268 3 771 15 62

Lapsiperheiden kodinhoitoapua 
saaneet kotitaloudet

1 067 1 076 1 045 1 084 1 247 15 17

Lastensuojelu

Lastensuojelun asiakkaat 8 232 8 961 10 022 10 564 10 773 2 31
Avohuollon asiakkaat 7 450 7 935 9 356 9 753 9 660 -1 30
Sijoitetut 2 572 2 487 2 474 2 389 2 280 -5 -11
Huostaanotetut (voimassa olevien 
päätösten mukaan, sis. myös kii-
reell.)

2 092 1 816 1 936 1 968 1 930 -2 -8

Kiireellisesti sijoitet (vuoden aikana 
alkaneet päätökset)

354 389 435 475 478 1 35

Sosiaalipalvelut elämän riskitilanteissa

Toimeentulotuki 

Tukea saaneita kotitalouksia 35 181 40 947 41 947 41 575 42 480 2 21
Henkilöitä tuen piirissä 50 970 59 062 60 492 59 953 61 588 3 21
Päihdepalvelut

Polikliininen päihdehuolto 8 345 7 234 6 984 6 061 5 372 -11 -36
Päihdehuollon laitospalvelu 2 501 2 412 2 208 2 095 2 153 3 -14
Päihdehuollon palveluasuminen 495 421 388 361 334 -7 -33

taulukko jatkuu seuraavalla sivulla
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LIITETAULUKKO 1. 
Sosiaalipalvelut 2008-2012 ja muutos (%) 2011-2012 ja 2008-2012

Muutos, %
2008 2009 2010 2011 2012 2011-

2012
2008-
2012

taulukko jatkuu edelliseltä sivulta

Vammaisten palvelut

Vammaisten henkilökohtaisia pal-
veluja ja taloudellista tukea saa-
neita

11 345 11 557 11 714 12 017 12 455 4 10

 -niistä kuljetuspalvelua saaneita 10 516 10 668 10 831 11 197 11 577 3 10
Vaikeavammaisten palveluasumis-
asiakkaita

316 355 387 382 380 -1 20

Vaikeavammaisten päiväkeskus-
asiakkaita

168 192 194 182 204 12 21

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten erityishuolto-
ohjelmien tiedossa olleet kehitys-
vammaiset

2 001 2 009 2 064 2 108 2 182 4 9

Toimintayksiköiden palveluja saa-
neita

1 772 1 822 1 878 1 890 1 923 2 9

Kehitysvammaisten muun päivä-
toiminnan/työllisyyspalvelujen asi-
akkaita

983 1 002 1 022 1 034 1 063 3 8

Asumispalvelujen asiakkaita 793 878 898 943 978 4 23
Laitospalvelun asiakkaita 438 411 372 347 319 -8 -27
Perhehoidon asiakkaita 140 137 142 139 126 -9 -10
Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tukea saaneita 3 262 3 401 3 445 3 610 3 698 2,4 13,4
Ikääntyneiden palvelut (31.12.)

Vanhusten päivätoiminta 1 078 1 082 1 148 1 255 1 281 2,1 18,8
Vanhusten itsenäinen asuminen 271 282 269 215 116 -46,0 -57,2
Vanhusten palveluasuminen 2 169 2 256 2 502 2 655 2 729 2,8 25,8
Vanhusten laitospalvelu 2 483 2 129 2 032 -4,6

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Poikkeuksena:

1Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus; Aluesarjat.

2Lähde: Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto

3Lähde: Kela, Tilastotietokanta Kelasto
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