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8. H u o l t o v i r a s t o j a l a i t o k s e t 

Yleiskatsaus 

Työllisyystilanteen kannalta kertomusvuosi oli parempi kuin edellinen vuosi, sillä työttömyys avun-
tarpeen syynä laski edelleen ja oli 0.2 % (ed. v. 1.2 %). Kotiavustusta saaneista työttömien osuus 
oli 0.3 %. Työttömyyden tai työriidan takia huoltoapua saaneita perheitä ja yksinäisiä henkilöitä 
oli yht. 32. 

Huoltoaputapausten lukumäärä oli kertomusvuonna 17 455. Lasku edellisestä vuodesta oli 15.9 %. 
Huoltoavun kotiavustustapauksia oli eniten maaliskuussa ja vähiten heinäkuussa. Asuntojen vuok-
rien suuruus oli useissa tapauksissa syynä huoltoavun tarpeeseen, näin oli myös useiden kaupungin 
uusissa vuokra-asunnoissa asuvien kohdalla. 

Huoltoavun vaikutuspiiri, johon luetaan kotiavustusta ja laitoshoitoa saaneet yksinäiset henkilöt 
sekä vastaavasti perheen päämiehet aviopuolisoineen ja alle 18 vuoden ikäisine lapsineen, käsitti 
kertomusvuonna 27 141 henkilöä eli 5.4 % (ed. v. 6.3 %) henkikirjoitetusta väestöstä. Osa sai vain 
tilapäistä huoltoapua. 

Yleisen sosiaaliturvan lisääntyessä on sosiaalihuollon tehtävien painopiste siirtynyt yhä enemmän 
auttamistoiminnan muille alueille, joista ovat esimerkkeinä palvelutoiminta, sopeuttaminen, kun-
touttaminen, neuvonta ja ohjaus. Varsinkin kodinhoitohenkilökunnan riittämättömyys on kui-
tenkin jatkuvasti vaikeuttanut toiminnan kehittämistä. 

Vanhusten laitospaikoista ja asunnoista oli edelleen suuri puute, vaikka avohuoltoa pyrittiin kehit-
tämään. Tilannetta helpottivat kertomusvuonna valmistuneet Roihuvuoren ja Pasilan vanhusten 
asuintalot, joissa on yht. 200 yksiötä. Vuoden lopulla oli vanhuksia n. 60 500 eli 11.9 % koko vä-
estöstä. 

Huoltoapuna hoitoa saaneiden osuus kaikista Koskelan sairaskodissa hoidetuista laski edelleen. 
Hoitovuorokausista oli heidän osuutensa 30.1 % (33.0 %). 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjinä huollettujen lukumäärä nousi hieman. Asunnottomien al-
koholistien tilapäisoleskelua varten oli edelleen Porkkalankatu (ent. Lauttasaarenkatu) 1 :ssä ensi-
suoja, jossa oli enimmillään samanaikaisesti n. 360 miestä. 

Kotiuttamisrahaa saaneiden määrä nousi huomattavasti. Vanhusten väliaikaisen asumistuen lisää sai 
vain kolme henkilöä. Viimeinen asumistuki maksettiin kertomusvuoden elokuussa. 

Kansaneläkelaitokselle suoritettuja tukiosa- ja asumistukikustannuksia lukuunottamatta huoltotoi-
men bruttomenot olivat 147.6 mmk eli 13.7 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nettomenot 
olivat 121.3 mmk eli 15.7 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kansaneläkelaitokselle suorite-
tut kustannusosuudet olivat tukiosien osalta 31.87 mmk ja asumistukien osalta 9.27 mmk, yht. 
41.14 mmk eli 21.8 % kokonaismenoista. 


