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Ikäihmisenä Helsingissä

Helsinkiä halutaan kehittää kaupunkina niin, 
että ikäihmiset voivat asua ja vanheta turval-
lisesti täällä – olla elämässä mukana ja naut-

tia siitä. Ikäihmiset ei ole yhtenäinen joukko vaan eri-
laisia ihmisiä tarpeineen ja harrastuksineen. Siksi pal-
velujen, joita heille tarjotaan, tulee olla monipuolisia. 
Ikäihminen on useimmiten itse paras asiantuntija tar-
peidensa suhteen.
 Useimmat meistä haluavat asua kotona mahdol-
lisimman pitkään. Se onnistuu, kun tukena on oi-
keanlaiset palvelut ja tukimuodot. Hyvien palvelu-
jen avulla yhdeksän kymmenestä ikäihmisestä voi 
asua kotona. Harrastukset ja aktiivinen tekeminen 
pitävät yllä niin fyysistä kuin psyykkistäkin hyvin-
vointia ja edesauttavat omatoimisuutta. Kun kunto 
ei enää salli kotona asumista, on tarjolla palveluasu-
mis- ja vanhainkotipalveluja.
 Vanhusten palvelut nähdään laaja-alaisena koko-
naisuutena, johon kuuluvat sosiaali- ja terveyspalve-
lujen lisäksi myös kulttuuriin, liikuntaan, esteettö-
myyteen ja liikenteeseen liittyvät toiminnot.
 Julkisten palvelujen lisäksi Helsingissä toimii lu-
kuisia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavia järjestöjä 
ja yksityisiä palveluntuottajia. 
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Palvelut aakkosissa

A
Apuvälineet 
Apuvälineet helpottavat silloin, kun vamma tai sai-
raus tuo rajoituksia jokapäiväiseen elämään. Tavalli-
simpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apu-
välineitä (rollaattorit, kävelykepit, kyynärsauvat, wc-
korotukset ja peseytymistä helpottavat apuvälineet) 
voi lainata terveysasemien ja sairaaloiden fysiote-
rapia- ja toimintaterapiaosastojen apuvälinelainaa-
moista. Apuvälineen voi myös ostaa itse. Asuntoon 
asennettavia apuvälineitä voi kysyä sosiaaliviraston 
vammaisten sosiaalityön yksiköstä, yhteystiedot saa 
vaihteesta puh. 310 4011. 
 Apuvälinetarpeen arvioi asiantuntija. Usein tar-
vitaan myös lääkärintodistus. Ensimmäistä kertaa 
apuvälinettä tarvitseva voi ottaa yhteyden oman ter-
veysaseman fysioterapiayksikköön. Neuvoja apuvä-
lineasioissa saa terveysasemilta (s. 40), apuvälineyk-
siköstä ja kuntoutussuunnittelijoilta (s. 16).
 Erikoistason apuvälineitä (aktiivipyörätuolit, 
nostolaitteet ja erilaiset kotihoitoa ja kotona selviy-
tymistä helpottavat apuvälineet) lainataan terveys-
keskuksen apuvälineyksiköstä. Tiedustelut ja ajan-
varaus puh. 310 51055. Korkean erikoistason apu-
välineitä (sähköpyörätuolit, kommunikaatiovälineet 
ja ympäristönhallintalaitteet) lainaa HUS:n apuväli-
neyksikkö puh. 4711/vaihde. 
 HUS:n keuhkosairauksien klinikka ja Iho- ja 
allergiasairaala vastaavat hengitysapuvälineiden 
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keskitetystä lainaamisesta (kuntoutusohjaaja puh. 
050 402 5464). Näönhuollon apuvälineistä voi 
kysyä Laakson sairaalasta (kuntoutussuunnittelija 
puh. 310 67655). Kuulonhuollon kuntoutus hoi-
detaan HUS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien kli-
nikan Kuulokeskuksessa puh. 471 73015.          

Asuminen
Kaupungin vuokra-asuntoa haetaan sähköisellä ha-
kemuksella, jonka saa internet-osoitteesta www.hel.
fi/kv/asunto; liitteet toimitetaan vasta, kun asuntoa 
tarjotaan. Kaupungilla on ns. inva-asuntoja liikun-
taesteisille ja esteettömiä asuntoja. Hakemukses-
sa kannattaa mainita inva-asunnon tarpeesta. Li-
sätietoja saa kiinteistöviraston asuntoasiainosaston 
Asuntopalvelupisteestä, Toinen linja 7, puhelinpal-
velu 310 13030 ma-pe klo 9-15. 
 Helsingissä on asuintaloja, joiden vuokra-asun-
not on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneille kuntalai-
sille. Asunnot ovat pääasiassa yksiöitä ja kaksioita. 
Asunnon tarve, tulot ja varallisuus vaikuttavat asun-
non saantiin. Asuintaloihin haetaan normaalilla 
asuntohakemuksella. 
 Rintamaveteraaneille ja lottapalveluksessa olleil-
le tarkoitettuja vuokra-asuntoja on Kurkimäessä ja 
Oulunkylässä. Kurkimäen asunnoista saa lisätieto-
ja kiinteistövirastosta puh. 310 1671 ja Oulunkylän 
asunnoista puh. 0500 489 251. Erityisesti veteraa-
neille tarkoitettuja palveluasuntoja on Herttonie-
messä puh. 759 41711.
 Helsingin 400-vuotiskotisäätiöllä on edullisia 
vuokra-asuntoja, joita yli 60-vuotiaat, Helsingissä 
20 vuotta asuneet voivat hakea puh. 481 642. Säätiö 
noudattaa omia tulorajoja. 
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 Lotta Svärd Säätiön vuokra-asuntoja voi hakea 
lottana palvellut nainen (tai pariskunta). Tiedustelut 
säätiöstä puh. 4770 2881.
 Katso myös palveluasuminen ja pitkäaikaishoito, 
s. 23 ja 24.

Asumistuki
Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienitu-
loiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuo-
tiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa 
vuokra- tai omistusasunnossa. Puolisot hakevat asu-
mistuen yhteisesti ja tuki maksetaan heille puoliksi. 
 Tuen määrä riippuu mm. eläkkeensaajan tuloista, 
omaisuudesta ja asumiskustannuksista. Hakija mak-
saa aina itse asumismenoistaan omavastuuosuuden. 
Asumistuki on 85 % hyväksyttävistä asumismenois-
ta, jotka ylittävät omavastuuosuuden. Lisätietoja saa 
Kansaneläkelaitokselta, www.kela.fi.

Asunnon muutostyöt 
Asunnot kuluvat ja vaativat ajoittain korjaus- ja muu-
tostöitä ja asuntojen tulisi muuntua myös asujiensa 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Apua asunnon 
muutostöiden suunnitteluun voi kysyä Vanhustyön 
keskusliiton korjausneuvojalta puh. 0400 609 577,
kiinteistöviraston asuntoasiainosastolta puh. 310 1671 
ja Toimivasta kodista puh. 310 80353. Hissien raken-
tamisesta voi kysyä kaupungin hissiasiamieheltä puh. 
050 401 3530.
 Kiinteistöviraston asuntoasiainosaston korjaus-
avustusta voi saada mm. vanhusväestön asuntojen 
korjaukseen, hissien rakentamiseen vanhoihin ker-
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rostaloihin ja liikuntaesteiden poistamiseen. Avustus 
on tulosidonnainen. Lisätietoja saa korjausrahoitus-
yksiköstä puh. 310 13034.
 Asunnon muutostöihin voi hakea tukea vam-
maispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Li-
sätietoja saa oman asuinalueen vammaisten sosiaali-
työn yksiköstä ja vanhuspalvelujen sosiaali- ja lähi-
työn yksiköstä (s. 38), vaihde 310 4011.
 Helsingin kaupungin asuntolainarahastosta lai-
naa voivat hakea kaikki helsinkiläiset. Käyttötarkoi-
tus voi olla esim. taloyhtiön putkiremontista aiheu-
tuvat omat kustannukset. Lisätietoja saa kiinteistö-
virastosta puh. 310 1671.
 Myös valtion asuntorahastosta voi hakea korjaus-, 
energia- ja terveyshaitta-avustuksia asumisen paran-
tamiseen puh. 020 490 101.

Ateriointi
Vanhusten palvelukeskuksissa (yhteystiedot sivulla 
39) on arkipäivisin tarjolla edullisia aterioita. Jois-
sain vanhusten palvelutaloissa myös kotona asuvilla 
on mahdollisuus ruokailuun.
 Ateriapalvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään 
heikentyneille vanhuksille, jotka eivät kykene itse lait-
tamaan ruokaa. Tällöin kaupunki maksaa osan ateri-
an hinnasta. Palvelua haetaan oman lähipalvelualueen 
kotihoidon ohjaajalta puh. 310 5015 (vaihde).
 Valmiita kotiaterioita myyvät myös yksityiset 
palvelutuottajat. Kotiaterioita ja niiden kotiinkulje-
tusta kannattaa kysyä läheisistä lounasravintoloista. 
Monilla järjestöillä on ateriapalveluja ja seurakunnat 
järjestävät ruokailupalveluja eläkkeellä oleville. Täl-
löin ateriat ovat kokonaan asiakkaan maksettavia.
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F
Fysioterapia
Fysioterapiayksiköt huolehtivat liikkumisen ja toi-
mintakyvyn edistämisestä ja ylläpidosta sekä perus-
apuvälineiden lainauksesta. Fysioterapiaa toteute-
taan yksilöllisesti tai ryhmässä. Tarvittaessa fysio-
terapiakäyntejä tehdään potilaan kotiin. Jokaisesta 
hoitokerrasta peritään kertamaksu. Lisätietoja fy-
sioterapiasta voi kysyä oman alueen fysioterapiayk-
siköistä. Fysioterapiaan tarvitaan terveyskeskuslää-
kärin lähete. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät 
esitteen lopusta (s. 40).

H
Hammashoito
Kaikilla helsinkiläisillä on iästä riippumatta mah-
dollisuus terveyskeskuksen hammashoitoon. Etusi-
jalla ovat kiireellistä hammashoitoa tarvitsevat sekä 
sellaiset potilaat, joiden hoidontarve on lääke- tai 
hammaslääketieteellisesti arvioiden suuri. Ham-
mashoidosta peritään maksu, joka vaihtelee hoidon 
vaativuudesta riippuen. Ajanvaraus keskitetyn ajan-
varauksen kautta.

• Eteläisen ja läntisen alueen asukkaat 
   puh. 310 51400 

• Keskisen ja pohjoisen alueen asukkaat 
   puh. 310 53500

• Koillisen alueen asukkaat puh. 310 53438
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• Itäisen ja kaakkoisen alueen asukkaat
   puh. 310 61450

 Aikuisten kiireellinen hammashoito on keski-
tetty Ruskeasuon hammashoitolaan. Yhteydenotot 
keskitetyn ajanvarauksen kautta. Hammashuollon 
päivystyksessä hoidetaan vain kiireellisiä ja äkillisiä 
särkytapauksia, turvotuksia ja tapaturmia. Viikon-
loppuisin päivystää Kallion terveysaseman hammas-
hoitola. Yhteydenotot puhelimitse 310 47450. 
 Kaikki yksityiseen hammashoitoon hakeutuvat  
saavat kustannuksista korvauksen Kelalta. Korva-
usta ei saa oikomishoidosta eikä proteettisesta hoi-
dosta. Poikkeuksena tässä kohdin ovat rintamave-
teraanit ja miinanraivaajat, jotka saavat KELA-kor-
vausta proteettisesta hoidosta. Tietoa päivystävis-
tä yksityishammaslääkäreistä saa terveyspalvelujen 
neuvontanumerosta puh. (09) 10023. 

J
Jalkojen hoito
Terveysasemilla annettava maksuton jalkojen hoi-
to on tarkoitettu diabeetikoille, verenkiertohäiri-
öistä kärsiville, reumapotilaille sekä ihotautia sai-
rastaville. Hoitoon tarvitaan lähete, jonka kirjoittaa 
terveyskeskus- tai sairaalalääkäri, terveydenhoitaja 
tai diabeteshoitaja. Aika varataan puhelimitse oman 
alueen jalkahoitolasta. 
 Maksullista jalkojen hoitoa saa mm. vanhusten 
palvelukeskusten jalkahoitoloissa, palvelukeskukset 
sivulla 39.
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Joukkoliikenteen palvelut
Kansaneläkeläiset, jotka saavat täyttä kansaneläket-
tä, saavat 50 % alennuksen matkalippuihin. Vähen-
netyn kansaneläkkeen saajat saavat 25 % alennuk-
sen. Alennusta varten tarvitaan Kelan antama eril-
linen todistus kansaneläkkeen saamisesta. Myös in-
validit saavat alennuksen tietyin edellytyksin; mat-
kakortin hankkimiseksi tarvitaan invalidilippuha-
kemus lääkärinlausuntoa varten. Hakemuksen voi 
tulostaa HKL:n internetsivuilta tai noutaa HKL:n 
palvelupisteestä. Rintamaveteraanit saavat ilmaisen 
vuosilipun pääkaupunkiseudun joukkoliikenneväli-
neisiin.
 Alennusliput kelpaavat kaikilla Helsingin liiken-
nelaitoksen ja yhteistariffiin kuuluvien yksityisten 
liikkeenharjoittajien linjoilla sekä Suomenlinnan 
lautalla ja VR:n Helsingin rataosuuksilla. 
 Lisätietoja ja matkakortteja saa liikennelaitok-
sen palvelupisteistä Rautatientorin metroasemalla 
ja Itäkeskuksessa. Itäkeskuksen metroasema, ma-pe 
klo 10-17.15 ja Rautatientorin metroasema, tunne-
litaso ma-to klo 7.30-19, pe klo 7.30-17, la 10-15. 
Matkakortteja koskevat tiedustelut puh. 310 12345 
ja HKL:n liikenneneuvonta puh. 0100 111.
 HKL:n palvelulinjat on tarkoitettu kaikkien 
käyttöön, mutta reitit ja aikataulut on suunniteltu 
erityisesti ikääntyneiden ja liikuntaesteisten tarpeita 
silmälläpitäen. Palvelulinjojen pikkubussit ja pysäkit 
tunnistat helposti aurinkotunnuksesta. Palvelulin-
joista saat lisää tietoa HKL:n www-sivuilta kohdasta 
Palvelulinjat.
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K
Kirjaston palvelut
Helsingin kaupunginkirjastolla on tiheä kirjasto-
verkko, kirjasto on lähellä jokaista. Kirjastojen yhte-
ystiedot löytyvät mm. www.lib.hel.fi > seniorisivut.
 Näkövammaisille kirjastot tarjoavat sekä isoteks-
tisiä kirjoja että kasettikirjoja. Helsingin kaupungin-
kirjasto välittää myös Näkövammaisten keskusliiton 
kirjaston materiaalia. Kasettikirjoja voi kuunnella 
kirjastossa tai lainata kotiin.
 Kirjastoissa on asiakaskäyttöön tietokoneita ta-
vallisine toimisto-ohjelmineen ja internet-yhteyk-
sineen. Tietokoneen voi varata ennalta, mutta kir-
jastoissa on myös koneita, joita ei voi varata vaan 
niihin jonotetaan. Helmet-verkkokirjastopalvelulla 
voi hakea ja varata aineistoa sekä uusia lainoja. Verk-
koasiointiin tarvitaan kirjastosta tunnusluku.
 Kaupunginkirjastolla on kotipalvelu, joka pal-
velee niitä helsinkiläisiä, jotka eivät esimerkiksi 
sairauden tai iän vuoksi voi itse asioida kirjastos-
sa. Kotipalvelun kautta voi lainata pääkaupunki-
seudun kirjastojen kirjoja, äänikirjoja, musiikkia ja 
videoita. Tietoa kirjaston kotipalvelusta saa ma-pe 
klo 13-15 numerosta 310 85214 tai sähköpostitse 
kotipalvelu@hel.fi.

Kotihoito – kotipalvelua 
ja kotisairaanhoitoa
Terveyskeskuksen kotihoitoa annetaan henkilölle, 
joka tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa (syö-
minen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja 
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tuolista siirtyminen, kävely, WC-käynnit). Kotihoi-
dosta tehdään yhdessä potilaan ja omaisten kanssa 
palvelu- ja hoitosuunnitelma. 
 Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa 
terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjes-
täminen muilla tavoin ei ole järkevää. Kotisairaan-
hoitoon tarvitaan lääkärin lähete.
 Kotihoito-osasto järjestää kotihoidon asiakkai-
den siivouspalvelua omana toimintana, ostopalve-
luna tai palvelusetelillä. Kotihoidon palvelu- ja hoi-
tosuunnitelmassa sovitaan asiakkaan siivouksen jär-
jestämisestä. Kotihoito-osasto antaa palveluohjausta 
siinä, miten asiakkaat voivat hyödyntää kotitalous-
vähennystä käyttäessään yksityisiä palveluyrityksiä 
siivouspalveluihin. Kotihoitokäyntiin kuuluu myös 
ylläpitävää siistimisapua tarvittaessa.
 Ruokailu järjestetään yleensä ateriapalveluna. 
Kauppa-asiat hoidetaan kauppapalveluna, josta pe-
ritään erillinen toimitusmaksu. Kotihoidon työn-
tekijä käy lähikaupassa vain poikkeustilanteissa ja 
useimmiten asiakkaan kanssa.
 Pyykkihuoltoavusta sovitaan hoito- ja palvelu-
suunnitelmaa tehtäessä. Kotihoidon moniammatil-
linen tiimi avustaa tarvittaessa myös muiden palve-
luiden kuten päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon 
järjestämisessä. Siivous-, saattamis- ja asiointiapua 
voi tiedustella mm. vapaaehtoisjärjestöiltä ja yksityi-
siltä yrityksiltä.
 Kotihoidosta perittävä kuukausimaksu määräytyy 
palvelujen määrän, asiakkaan talouden bruttotulojen 
sekä perheen koon mukaan. Kotihoidon yhteystiedot 
saa terveyskeskuksen vaihteesta puh. (09) 310 5015, 
terveyspalvelujen neuvonnasta puh. (09) 10023 (24 
h) ja ne löytyvät osoitteesta www.hel.fi/terveyskeskus 
kohdasta Terveyspalvelut > Kotihoito.
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Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys myönnetään omassa kodissa tai 
vapaa-ajan asunnossa tehtävään työhön, esim. sii-
voustyöhön tai kodin remonttityöhön. Kotitalous-
työn kuten siivous-, hoito- tai hoivatyön verovähen-
nyksellä on enimmäismäärä ja omavastuuosuus. Li-
sätietoja voi kysyä pääkaupunkiseudun verotoimis-
tosta, vaihde 731 120.

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolle jul-
kisen joukkoliikenteen käyttö tuottaa kohtuuttomia 
vaikeuksia. Asiakas, jolle on tehty sosiaalihuoltolain 
tai vammaishuoltolain perusteella päätös kuljetus-
palvelujen myöntämisestä, voi hakea kuljetuspalve-
lua työ- ja opiskelumatkoihin sekä asiointi- ja vapaa-
ajan matkoihin. Kuljetuspalveluja haetaan sosiaali-
viraston vammaisten sosiaalityön yksiköistä, yhteys-
tiedot saa vaihteesta 310 4011. 
 Asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaisen kau-
punkikortin. Matkat tilataan Helsingin matkapalve-
lukeskuksesta numerosta 2312 3000. Matkapalvelu-
keskus pyrkii järjestämään matkat niin, että samaan 
aikaan ja samaan suuntaan matkustavat menevät yh-
teisellä kuljetuspalveluautolla, palvelulinjan bussilla 
tai muulla soveltuvalla kunnan järjestämällä kulje-
tuksella. Kaupunkikortilla voi matkustaa pääsään-
töisesti Helsingissä, Helsingistä lähikuntiin ja lähi-
kunnissa (Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Sipoo). 
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Kuntoutus
Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan 
toimintakykyä. Kuntoutustarpeen arvioi hoitava 
lääkäri omalla terveysasemalla, psykiatrian poliklini-
kalla tai terveyskeskuksen sairaalassa, jossa potilaalle 
voidaan myös tarjota kuntoutuspalveluja.
 Joskus kuntoutuksen järjestäminen vaatii erityis-
osaamista. Silloin potilasta tukevat kuntoutuksen 
erityispalvelut. Kaupungin kuntoutuspalveluja ovat 
mm. sairaalakuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus, 
neurologinen avokuntoutus, vaikeavammaisuudes-
ta johtuva kuntoutus, kuntoutusohjaus, apuväline-
huolto, sopeutumisvalmennus ja rintamaveteraanien 
kuntoutus.
 Kuntoutussuunnittelijat palvelevat kuntoutusta 
koskevissa asioissa. He neuvovat ja ohjaavat asiak-
kaita kuntoutuspalveluissa sekä valmistelevat ja te-
kevät maksusitoumuspäätöksiä yhdessä kuntoutus-
vastuulääkärin kanssa.

Kuntoutussuunnittelijoitten yhteystiedot

• Kuntoutusyksikkö puh. (09) 310 50970
• Laakson sairaala
 - eteläinen puh. (09) 310 46352
 - läntinen puh. (09) 310 47590
• Koskelan sairaala
 - keskinen puh. (09) 310 50969

• Malmin sairaala
 - koillinen ja pohjoinen puh. (09) 310 67367

• Näönhuolto 
 Laakson sairaala puh. (09) 310 67655 

Myös Kela järjestää kuntoutuskursseja 
puh. 020 692 205.
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L
Laboratoriot
Helsinkiläiset voivat lähetteen saatuaan hakeutua la-
boratoriotutkimuksiin ilman ajanvarausta minkä ta-
hansa terveysaseman tai terveyskeskuksen sairaalan 
laboratorioon tai ajanvarauksella Laakson ja Mal-
min sairaalan laboratorioon. 

Liikuntaa ja jumppaa
Liikuntavirasto järjestää monipuolista ohjattua se-
nioriliikuntaa. Senioritoiminta on tarkoitettu 60 
vuotta täyttäneille ja eläkeläisille. Senioriryhmissä 
voi harrastaa vesivoimistelua, kuntosaliharjoittelua 
ja voimistelua. Toiminta tapahtuu päiväaikaan. Lii-
kuntapaikkoja on eri puolilla kaupunkia.
 Liikuntavirasto järjestää liikuntaa myös erityisryh-
mille, joissa jokainen osallistuu toimintaan oman toi-
mintakykynsä mukaisesti. Ohjatut ryhmät ovat vapaa-
ajan liikuntaryhmiä, joissa kyse ei ole kuntoutuksesta.
 Ohjattu liikunta on maksullista, mutta rintama-
sotilas- tai rintamapalvelutunnus ja sotainvaliditeet-
ti oikeuttavat maksuttomaan ohjattuun liikuntaan 
ja uimahallikäyttöön. Uimakortteja liikuntavirasto 
myöntää erityisperustein.
 Joka syksy ilmestyy Senioriliikunnan esite, josta saa 
lisätietoja liikuntamahdollisuuksista. Opasta saa lii-
kuntapaikoista. Ruotsinkielistä neuvontaa saa puh. 
310 87817. 
 Osassa vanhusten palvelukeskuksista toimii myös 
muita liikuntaryhmiä, kuntosaleja ja vesiliikuntaryh-
miä. Tarkempia tietoja saa suoraan palvelukeskuk-
sista. 
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Lomatoiminta
Lomajärjestöt tarjoavat Raha-automaattiyhdistyk-
sen tuella lomia sosiaalisin, terveydellisin ja talou-
dellisin perustein.
 Ohjelma ja loman kustannukset vaihtelevat loma-
kohteen ja ajankohdan mukaan. Lisätietoja lomajär-
jestöistä saa esim. Seniori-infosta puh. 410 44556.

Lyhytaikainen hoito
Kaupungin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa jär-
jestetään lyhytaikaista hoitoa, jonka tarkoituksena 
on ensisijaisesti tarjota omaishoitajille mahdolli-
suutta levätä hoitotyöstä ottamalla hoidettava hen-
kilö lyhytaikaisesti ympärivuorokautiseen hoitoon. 
Lyhytaikaisella hoidolla halutaan turvata erityisesti 
omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät. Lisätietoja 
antavat mm. vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähi-
työnyksiköt; yhteystiedot esitteen lopussa.

Lääkärin ja terveydenhoitajan 
vastaanotto
Jokaiselle helsinkiläiselle on nimetty oman asuinalu-
een terveysasemalle hoidosta vastaava lääkäri-hoita-
jatiimi. Kiireettömissä asioissa lääkärin tai tervey-
denhoitajan vastaanotolle tulee varata aika etukä-
teen. Äkillisissä sairaustapauksissa tulee ottaa yhteys 
oman terveysaseman ajanvaraus- ja neuvontanume-
roon. Oman terveysaseman ollessa kiinni, äkilli-
sissä sairaustapauksissa ja tapaturmissa voi hakeu-
tua terveyskeskuspäivystykseen. Terveysasemien ja 
päivystyksen yhteystiedot löytyvät esitteen lopusta. 



19

Terveyspalvelujen neuvonnasta puh. (09) 10023 saa 
tietoa terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita 
ympäri vuorokauden. 

M
Maahanmuuttajat
Maahanmuuttaja tarvitsee kerralla paljon erilaista 
tietoa yhteiskunnastamme ja palveluistamme. Val-
takunnallisesta verkkopalvelusta www.infopankki.fi 
löytyy myös paikallistietoa Helsingistä. Verkko pal-
velee 13 kielellä.
 Maahanmuuttajien neuvontapiste, Tallinnanau-
kio 1 A 4. krs, puh. 310 62674 opastaa ja neuvoo 
maahanmuuttajia erilaisissa elämäntilanteissa.

Mielenterveyspalvelut
Mielenterveysongelmissa auttaa oman alueen ter-
veysasema. Sieltä saa tarvittaessa lähetteen oman 
alueen psykiatrian poliklinikalle tai muuhun hoito-
paikkaan.
 Kiireellisen avun tarpeessa olevat voivat ympäri 
vuorokauden ottaa yhteyttä Auroran sairaalan päi-
vystyspoliklinikkaan, Nordenskiöldinkatu 20, raken-
nus 14. Psykiatrian neuvonta palvelee ympäri vuoro-
kauden, puh. 310 65721.
 Puhelinnumerosta (09) 10023 välitetään tarvitta-
essa lääkäri kotikäynnille esimerkiksi vaikeissa mie-
lenterveyden kriisitilanteissa ympäri vuorokauden.
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O
Omahoitotarvikkeet
Helsingin terveyskeskus on keskittänyt omahoito-
tarvikkeiden jakelun Kivelän, Koskelan ja Hertto-
niemen sairaaloihin. Omahoitotarvikkeiden saan-
tiin tarvitaan lähete omalta terveysasemalta. Koti-
hoidossa lähetteen kirjoittaa kotihoidon lääkäri ja 
tarvikkeet voidaan toimittaa asiakkaan kotiin. Oma-
hoitotarvikkeet tulee tilata etukäteen. Toimitusaika 
on yksi viikko. Asiakas voi tilata puhelimella, faksilla 
tai sähköpostitse tarvitsemansa omahoitotarvikkeet 
ja noutaa ne sopivimmasta jakelupisteestä. Jakelu-
pisteet ovat avoinna ma, ke ja pe klo 8-16 ja ti ja to 
klo 10-18, puhelinajat klo 10-14.

Koskelan sairaala 
puh. 310 55000, fax 310 55012 
koskela.omahoitotarvikejakelu@hel.fi 
Käpyläntie 11, AB-talo, katutaso
00600 Helsinki 

Kivelän sairaala 
puh. 310 55001, fax 310 55013 
kivela.omahoitotarvikejakelu@hel.fi 
Sibeliuksenkatu 14, rak. 27, katutaso 
00260 Helsinki

Herttoniemen sairaala 
puh. 310 55002, fax 310 55014 
herttoniemi.omahoitotarvikejakelu@hel.fi 
Kettutie 8 A-talo, katutaso
00800 Helsinki 
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Omaishoidon toimintakeskukset
Omaishoidon toimintakeskukset palvelevat ja tu-
kevat omaishoitoperheitä. Toimintakeskukset jär-
jestävät hoitajille ja hoidettaville mm. neuvontaa, 
palveluohjausta, vertaisryhmiä ja virkistyspäiviä. 
Itäkeskuksessa toimii omaishoidon toimintakeskus 
osoitteessa Tallinnanaukio 1 A, puh. 310 73995 ja 
Töölössä palvelukeskuksessa Töölönkatu 33, puh. 
310 74208.

Omaishoidon tuki
Kotona asuvien vanhusten, vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden hoitajille voidaan maksaa omaishoi-
don tukea. Hoitaja voi olla omainen, sukulainen 
tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tehtävään. 
Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopi-
muksen. Kaupunki huolehtii hoidon tarkoituksen-
mukaisesta järjestämisestä omaishoitajan lakisääteis-
ten vapaiden ajaksi. Omaishoidon tukea yli 65-vuo-
tiaille haetaan oman alueen vanhusten palvelujen 
sosiaali- ja lähityön yksiköstä. Alle 65-vuotiaiden 
hoidettavien omaishoidon tukiasiat hoidetaan vam-
maisten sosiaalityön yksiköissä. Yhteystiedot puhe-
linvaihteesta 310 4011.

Opiskelu
Oikeus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on 
taattava ihmiselle myös työelämävaiheen jälkeen. 
Opiskelu edistää ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia monin tavoin.
 Aikuislukioissa on mahdollista suorittaa perus-
koulu- ja lukiotutkinto tai opiskella yksittäisiä oppi-
aineita kuten kieliä. Aikuiskoulutusopas löytyy Ope-
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tushallituksen internet-sivuilta www.oph.fi. Katso 
myös www.koulutusnetti.fi.
 Ikäihmisten yliopisto on Helsingin yliopiston 
avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto. Se välit-
tää ikääntyville ihmisille ajankohtaisia tutkimustie-
toja ja tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen yliopis-
tolliseen opiskeluun, joka ei tähtää opintosuorituk-
siin. Opetus käsittää luentoja, seminaareja, etäope-
tusta, opintomatkoja ja verkko-opetusta. Koulutus-
paikkana on yliopisto ja kansalais- ja työväenopistot 
pääkaupunkiseudulla. Tiedustelut puh. 191 28056, 
191 28069.
 Työväenopisto on huomioinut eläkeläiset tar-
joamalla erityisesti tälle ikäryhmälle suunniteltu-
ja kursseja. Kursseilla on mahdollisuus opiskella ja 
harrastaa lukuisia aineita ympäri kaupunkia. Valtaosa 
kursseista pidetään palvelukeskuksissa ja ne ajoittu-
vat päiväaikaan. Kurssimaksut ovat 50 % normaali-
maksuista. Eläkeläiskursseille ilmoittaudutaan opis-
ton normaalin ilmoittautumiskäytännön mukaisesti. 
Ilmoittautua voi numeroon 310 88610, aluetoimis-
tossa paikan päällä tai internetin kautta. Työväen-
opiston asiakaspalvelunumero on puh. 310 88610 ja 
ruotsinkielisen opiston, Arbiksen puh. 310 49494. 
 Lisäksi mm. Helsingin aikuisopisto, Helsingin 
Evankelinen opisto, Toimelan opisto ja eri eläkeläis-
järjestöt tarjoavat monenlaisia kursseja ja opiskelu-
mahdollisuuksia.
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P
Palveluasuminen
Kaupungilla on useita palvelutaloja vanhuksille, 
jotka eivät selviydy omassa kodissaan, mutta eivät 
vielä tarvitse laitoshoitoa. Palvelutalossa on tarjolla 
ympärivuorokautisia palveluja, joista asukas valitsee 
tarvitsemansa. Palveluasumisesta perittävä maksu 
riippuu asukkaalle tehdyn hoito- ja palvelusuun-
nitelman mukaisesta tuntimäärästä kuukaudessa, 
minkä lisäksi peritään vuokra, perusmaksu ja ate-
riamaksu. Palvelutalossa tai kotona asuva henkilö, 
joka täyttää tietyt kuntoisuus- ja tulokriteerit, voi 
hakea palveluasumisen palveluseteliä hoivapalvelui-
hin. Kunnallisesta palveluasumisesta ja palvelusete-
listä voi kysyä vanhuspalvelujen sosiaali- ja lähityön 
yksiköistä, s. 38.
 Helsingissä on myös yksityisiä palvelutaloja. 
Palvelujen kustannukset määräytyvät asumisen ja 
palvelumaksujen perusteella. Yhteystietoja saa mm. 
Seniori-infosta puh. 310 44556. 

Palvelukeskukset
Helsingissä toimii kahdeksan palvelukeskusta ja kol-
me virkistyskeskusta eri puolilla kaupunkia. Palve-
lu- ja virkistyskeskukset tarjoavat toimintaa helsin-
kiläisille eläkeläisille ja työttömille. Niissä voi ateri-
oida, harrastaa, kuntoilla, osallistua opintopiireihin 
ja erilaisiin tilaisuuksiin tai vain oleskella ja viihtyä 
toisten seurassa. 
 Palvelukeskuksesta saa maksuttoman palvelukes-
kuskortin. Kortti oikeuttaa osallistumaan kaupun-
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gin järjestämiin toimintoihin kaikissa palvelu- ja vir-
kistyskeskuksissa. 
 Kinaporin, Riistavuoren, Kantti Ry:n ja Käpy-
rinne ry:n palvelukeskuksissa kokeillaan hyvinvoin-
tikeskustoimintaa, joka kannustaa omatoimiseen 
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tar-
jolla on mm. terveydenhoitoa tukevia ITE-pisteitä 
ja uudenlaista ryhmätoimintaa. 
 Tarkempia tietoja keskusten palveluista ja ajan-
kohtaisista tapahtumista saa internetistä www.hel.
fi/sosv ja suoraan keskuksista. Yhteystiedot löytyvät 
sivulta 39.

Palvelutarpeen arviointi
Jokaisella 80 vuotta täyttäneellä henkilöllä ja jokai-
sella kansaneläkkeen erityishoitotuen saajalla on oi-
keus saada sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi seit-
semän arkipäivän kuluessa. Arviointi koskee kaikkia 
sosiaalitoimen palveluja mm. omaishoidontukea, 
asumispalveluja, kuljetuspalvelua, asunnon muutos-
töitä, toimeentuloturvaa ja kotihoidon kotipalvelua. 
Sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnilla halutaan tu-
kea ikäihmisten omatoimisuutta ja toimintakykyä 
sekä varmistaa, että he saavat apua ja tukea ajoissa. 
Palvelujen tarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, 
omainen tai muu tilanteen tunteva henkilö. Yhtey-
denotot oman alueen vanhusten palvelujen sosiaali- 
ja lähityön yksikön työntekijään (yhteystiedot löy-
tyvät esitteen sivulta 38) tai terveyskeskuksen koti-
hoidonohjaajaan.
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Pitkäaikaishoito
Pitkäaikaisia hoitopaikkoja on kaupungin vanhus-
tenkeskuksissa ja pitkäaikaissairaaloissa. Asiantunti-
jat arvioivat pitkäaikaishoidon tarpeen.
 Vanhainkotihoito on tarkoitettu ikääntyville, jot-
ka eivät selviä kotonaan eivätkä palveluasunnossa, 
vaan tarvitsevat jatkuvasti ympärivuorokautista hoi-
toa. Eri puolilla kaupunkia olevat paikat ovat kaik-
kien helsinkiläisten käytettävissä. Kaupungin nel-
jän oman vanhainkodin (Kontula, Kustaankartano, 
Riistavuori, Roihuvuori) lisäksi palveluja ostetaan 
yksityisiltä palveluntuottajilta. 
 Pitkäaikaista sairaalahoitoa järjestetään terveys-
keskuksen pitkäaikaissairaaloissa ks. Sairaalahoito s. 
30.

Potilasasiamies
Potilasasiamies neuvoo potilaita ja omaisia potilas-
lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Potilasasia-
mies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta mm. 
muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden 
käsittelemisessä sekä vahingonkorvausasioissa. Po-
tilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, vaan rooli on 
neuvova ja ohjaava.
 Terveyskeskuksen potilasasiamies ohjaa ja neu-
voo terveyskeskuksen palvelujen osalta. Potilasasia-
miehen puhelinneuvonta-aika on pääsääntöises-
ti ma-pe klo 8.30-11.00, puh. 310 43355. Henki-
lökohtaisesta tapaamisesta tulee sopia aina etukä-
teen.
 Sosiaaliviraston potilasasiamies neuvoo sosiaa-
lipalvelujen osalta ja hänet tavoittaa numerosta 
310 42837. Henkilökohtaiseen tapaamiseen tulisi 
aina sopia aika.
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Päihdepalvelut
Jos päihteet alkavat hallita elämää, apua voi hakea 
sosiaaliaseman tai terveysaseman kautta; yhteystie-
dot esitteen lopussa. A-klinikan toimipisteitä on eri 
puolilla Helsinkiä; yhteystietoja voi kysyä vaihteesta 
310 4011. A-klinikat tarjoavat avohuollon palvelu-
ja päihdeongelmaisille sekä heidän läheisilleen sekä 
auttavat tarvittaessa katkaisuhoitoon tai laitoshoi-
toon hakeutumisessa. 

Päivystys
Terveyskeskuspäivystys
Oman terveysaseman ollessa kiinni avun kiireelli-
sissä sairaustapauksissa saa arkisin klo 16-22 ja vii-
konloppuisin sekä pyhinä klo 8-22 terveyskeskus-
päivystyksestä:

• Malmin sairaala
Talvelantie 6, puh. 310 67468
(itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen 
Helsingin asukkaat)

• Marian sairaala
Lapinlahdenkatu 16, rakennus 15, C-porras
puh. 310 63231 
(eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin asukkaat) 

Sairaalapäivystys
Kun sairastutaan vakavasti tai joudutaan tapaturman 
tai onnettomuuden uhriksi, päivystävät sairaaloiden 
päivystyspoliklinikat 24 tuntia vuorokaudessa: 

• Malmin sairaalan päivystyspoliklinikka
Talvelantie 6, puh. (09) 10023 
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• Marian sairaalan päivystyspoliklinikka
Mechelininkatu 1, puh. 310 34361

Ambulanssi 
kiireellisiin kuljetuksiin puh. 112 ja 
kiireettömiin kuljetuksiin puh. 394 600

Kiireellinen psykiatrinen sairaanhoito
Auroran sairaala
Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 14
puh. 310 65721 (ks. Mielenterveyspalvelut sivu 19)

Hammaslääkäripäivystys 
(numerot sivuilla 10-11)

Terveysneuvonnasta saa tietoa terveyspalveluis-
ta ja hoito-ohjeita ympäri vuorokauden, puh. (09) 
10023. 

Päivätoiminta
Kotona asuville ikääntyneille helsinkiläisille järjes-
tetään päivätoimintaa, jonka tavoitteena on tukea ja 
edistää ikääntyneen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 
hyvinvointia mm auttamalla ikääntynyttä säilyttä-
mään toimintakykynsä. Kaupungin päivätoiminta-
paikkoja on ympäri kaupunkia lähes parikymmentä. 
Päivätoiminnan palveluja ovat mm. kuljetus, ruokai-
lu, liikunta, viriketoiminta, yhdessäolo, hygieniapal-
velut sekä hoiva ja huolenpito. Yhteydenotot oman 
alueen vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yk-
sikön työntekijään; yhteystiedot löytyvät esitteen si-
vulta 38. 
 Yksityisiä päiväpaikkoja voi tiedustella mm. 
Helsingin Alzheimer-yhdistyksestä (muistihäiriöi-
sille) puh. 454 2750, Ilmari Helanderin Vanhusten 
säätiöstä (muistihäiriöisille) puh. 4770 3050, Hely 
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ry:stä (asumispalvelut) puh. 050 534 7856, Palvelu-
keskus Ainolasta puh. 580 3860 (ikääntyneet kuulo-
näkövammaiset) ja Vanhusten Palvelutaloyhdistyk-
sestä puh. 5860 1320 (kuntouttavaa päivätoimintaa 
ja muistihäiriöisten ryhmiä). 

R
Ravitsemusneuvonta 
ja ravitsemusterapia
Helsinkiläiset saavat ravitsemusneuvontaa oman 
terveysasemansa terveydenhoitajalta. 
 Ravitsemusterapiapalveluja tarjoavat lisäksi ra-
vitsemusterapeutit, joiden puoleen voi kääntyä eri-
laisissa ravitsemukseen liittyvissä pulmatilanteissa. 
Tällaisia ovat mm. erityisruokavaliota vaativat sai-
raudet, syömiseen liittyvät ongelmat tai ravitsemuk-
sen avulla ehkäistävissä olevien sairauksien riskiteki-
jät. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle voi hakeu-
tua lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan 
lähetteellä. 

Rintasyöpäseulonnat
Kaupunki tarjoaa kaikille 50-69-vuotiaille naisille 
kahden vuoden välein maksuttoman kansanterveys-
asetuksen velvoittaman rintasyöpäseulonnan. Mam-
mografiatutkimuksiin kutsutaan kirjeitse vuosittain 
parillisia vuosia täyttävät naiset. 
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Rokotukset
Helsinkiläiset saavat normaaliin rokotusohjelmaan 
kuuluvia rokotuksia, kuten jäykkäkouristus-, polio- 
ja kurkkumätärokotuksia maksutta omalta terveys-
asemalta. 
 Riskiryhmiin kuuluvat ja kaikki 65 vuotta täyt-
täneet saavat maksuttoman influenssarokotuksen. 
Riskiryhmiä ovat mm. sydän- ja verisuonitautia, so-
keritautia, keuhkosairauksia sekä munuaistautia sai-
rastavat. 
 Kansanterveyslaitoksen suositukset rokotuksista 
matkailijoille löytyvät Matkailijan terveysoppaasta, 
joka löytyy mm. internetistä osoitteesta www.ktl.fi > 
Tietoa terveydestä > Matkailijan terveys.

Ruotsinkieliset sosiaali- ja 
terveyspalvelut
Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut on Helsingissä kes-
kitetty samaan toimintayksikköön, osoitteeseen 
Hämeentie 13, 00530 Helsinki. Palveluista voi ky-
syä asiakasneuvonnasta arkisin klo 8.15-16 puh. 
310 44965.
 Ruotsinkieliset terveysasemapalvelut on keski-
tetty Munkkiniemen, Itäkeskuksen ja Viiskulman 
terveysasemille. Niille asiakkaille, jotka ovat ilmoit-
tautuneet näiden terveysasemien ruotsinkielisiksi 
asiakkaiksi, neuvonnan ja ajanvarauksen puhelinnu-
mero on 310 50050.
 Ruotsinkielisiä kotihoitotiimejä toimii Etelä-
Helsingissä ja tietyillä alueilla Länsi-Helsingissä. 
Suomenkieliset tiimit antavat taitojensa mukaan 
myös ruotsinkielistä palvelua. 
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S
Saattohoito
Saattohoitoon on mahdollisuus akuutti- ja pitkäai-
kaissairaaloissa. Tarvittaessa saattohoitoa saa kotona.
 Terho-säätiön ylläpitämä Terhokoti, Kuparitie 7, 
00440 Helsinki, puh. 615 4466 antaa vakavasti sai-
raalle henkilölle saattohoitoa. Terhokotiin voi tulla 
yksityispotilaana. Hoitoa voidaan hakea myös poti-
laan asuinkunnan maksusitoumuksella. Terhokotiin 
voi hakeutua lisäksi lyhytaikaiseen oirehoitoon esi-
merkiksi kipulääkityksen tarkentamisen ajaksi. Hoi-
toon tarvitaan lääkärin lähete ja maksusitoumus.

Sairaalahoito
Akuuttisairaalat vastaavat kaupungin terveyskeskus-
tasoisesta sairaalahoidosta ja kuntoutuksesta sekä toi-
mivat yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa. Akuut-
tisairaaloita ovat Laakson, Herttoniemen, Malmin 
ja Marian sairaalat. Potilaat tulevat akuuttiosastoille 
pääasiassa päivystyspoliklinikoiden kautta tai jatko-
hoitoon erikoissairaanhoidon (HUS:n) osastoilta. 
Laakson, Herttoniemen, Malmin ja Marian sisätau-
tien poliklinikat tarjoavat helsinkiläisille monipuoli-
sia sisätautien erikoislääkäreiden palveluja.
 Pitkäaikaissairaalat järjestävät helsinkiläisten vai-
keasti ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden yksi-
löllistä, asiantuntevaa sekä kuntoutumista ja toimin-
takykyä tukevaa pitkä- ja lyhytaikaista sairaalahoitoa 
ja saattohoitoa. Pitkäaikaissairaaloita ovat Kivelän, 
Koskelan, Myllypuron ja Suursuon sairaalat. Poti-
laat tulevat pitkäaikaissairaaloiden osastoille pääasi-
assa akuuttisairaaloiden osastoilta tai kotihoidosta.
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 Kaupungin sairaaloissa hoidetaan lääkäreiden 
lähettämiä potilaita. Lähete toimitetaan etukäteen 
poliklinikalle, josta asiakkaalle ilmoitetaan vastaan-
ottoaika joko puhelimitse tai kirjeitse.
 Sairaaloiden yhteystiedot löytyvät esitten sivulta 
44.

Seurakunnan palvelut
Seurakunnissa on monenlaista toimintaa; raamat-
tu- ja keskustelupiirejä, diakonia- ja lähetyspiirejä, 
vanhempien ihmisten kerhoja, kuoroja, liikunta- ja 
askartelupiirejä, lomaleirejä, retkiä, matkoja sekä lä-
himmäispalvelua. Monissa seurakunnissa on myös 
ateriapalveluja. Puhelinluettelossa Helsingin seura-
kuntayhtymän alla on lueteltu seurakuntien osoit-
teet ja puhelinnumerot.

Sosiaaliasiamies
Sosiaaliasiamies huolehtii sosiaalihuollon asiakas-
lain mukaisista tiedotus- ja neuvontatehtävistä. So-
siaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu sosiaalipalveluja 
ja -etuuksia koskevan tiedottamisen ja neuvonnan 
lisäksi asiakkaan oikeuksien edistäminen eri tavoin. 
Helsingin kaupungin sosiaaliasiamies on tavoitetta-
vissa ma-to klo 10-12 puh. 310 43365. Henkilökoh-
taisesta tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen.

Sosiaalineuvonta
Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info puh. 310 44000 
ja sen yhteydessä Seniori-info, puh. 310 44556, Sa-
lomonkatu 21 b Kampin palvelukeskuksen yhtey-
dessä, palvelevat ma-pe klo 10-16. Seniori-info on 
erikoistunut ikäihmisten kysymyksiin. Neuvontaan 
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voi soittaa, tulla paikan päälle tai kysyä sähköpostit-
se osoitteella: sosiaalineuvonta@hel.fi 
 Tietoa ikäihmisten palveluista löytyy internetistä 
osoitteesta www.hel.fi/seniorinfo

Sosiaalipäivystys
Sosiaalipalveluja haetaan ensisijaisesti oman asuin-
alueen sosiaaliaseman, perhekeskuksen sekä vanhus-
ten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksikön kautta. 
Hätätilanteessa ja virka-ajan ulkopuolella auttaa so-
siaalipäivystys puh. 020 696 006, joka päivystää ym-
päri vuorokauden.

T
Terveysasemat
Terveysasemat vastaavat perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon palveluista. Helsingin terveys-
asemat luetellaan aakkosjärjestyksessä sivuilla 40-
44. Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellisen 
avun saa päivystyksestä, ks. sivu 44. Ajankohtaista 
tietoa terveysasemien palveluista saa terveyspalvelu-
jen neuvontanumerosta (09) 10023 sekä terveyskes-
kuksen internet-sivuilta www.hel.fi/terveysasemat.

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi 
silloin kun hakija ei tule toimeen omilla tuloillaan 
tai varoillaan. Hakijan kaikki käytettävissä olevat tu-
lot ja varat lasketaan yhteen ja niistä vähennetään 
hyväksyttävät menot. Jos tulot ovat pienemmät kuin 
hyväksyttävät menot, on hakijalla oikeus saada toi-
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meentulotukea. Toimeentulotukea haetaan oman 
asuinalueen sosiaaliasemalta, jonka yhteystiedot saa 
sosiaaliviraston vaihteesta puh. 310 4011.

Toimintaterapia
Toimintaterapeutin antaman toimintaterapian ta-
voitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan omatoi-
misuutta. Toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lä-
hete, mutta ohjausta ja neuvontaa saa myös ilman 
lähetettä.

Toimiva koti
Toimiva koti on keskus, joka esittelee erityisesti ikään-
tyneiden ja vammaisten henkilöiden asumista helpot-
tavia ratkaisuja, mutta myös esteettömän asumisen 
ideoita kaikille, joita kodin toimivuus kiinnostaa. Kä-
vijät voivat itse kokeilla miten mallikeittiö, erilaiset 
apuvälineet, kylpyhuonevarusteet yms. helpottavat 
elämää. Toimiva koti on avoinna ajalla 1.10.-30.4. ti, 
to, pe klo 10-16 ja ke klo 10-18; ajalla 1.5.-30.9. ti-pe 
10-16. Toimiva koti on suljettu maanantaisin. Osoite 
on Käpyläntie 13, puh. 310 80354.

Turvapuhelin 
Kotiin voi hankkia turvapuhelimen, jonka avulla voi 
ympäri vuorokauden helposti hälyttää apua häly-
tyskeskuksesta. Turvapuhelinten käytöstä peritään 
yleensä kuukausimaksu ja auttamiskäyntimaksut ve-
loitetaan erikseen. Turvapuhelimia voi tiedustella 
terveyskeskuksen kotihoidonohjaajilta. Turvapuhe-
limen voi hankkia myös yksityisesti. 
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Turvakodit
Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön tekijät 
auttavat virka-aikana. Virka-ajan jälkeen voi soittaa 
sosiaalipäivystykseen puh. 020 696 006 (päivystää 
24 h/vrk). Pääkaupungin turvakoti, Steniuksentie 
20, 00320 Helsinki puh. 4777 180 palvelee ympäri 
vuorokauden. 
 Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry toimii 
vanhusten kaltoinkohtelun ja perheväkivallan eh-
käisemiseksi ja vanhusten aseman parantamiseksi. 
Vanhusten turvakotiyhdistyksellä on vanhuksille 
tarkoitettu puhelinpäivystys Helsingissä. Puhelin-
numero 726 2422 päivystää tiistaisin klo 12-15. La-
kiasioissa saa neuvontaa parillisten viikkojen keski-
viikkona klo 15-17 puh. 726 2422.

V
Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alu-
eella toimivien vanhusjärjestöjen pysyvä yhteistyö-
elin, johon kuuluu kaupungin luottamushenkilöi-
den, virastojen sekä eläkeläis- ja muiden järjestöjen 
edustajia.
 Vanhusneuvosto seuraa eri hallinnonalojen toi-
mintaa vanhusten näkökulmasta ja edistää kaupun-
gin ja vanhusjärjestöjen yhteistyötä. Vanhusneuvos-
to pyrkii vaikuttamaan siihen, että Helsinki kehit-
täessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyy-
destä ja soveltuvuudesta myös vanhuksille. Lisätie-
toja www.hel.fi/vanhusneuvosto.
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Vanhusten sosiaali- ja lähityö
Helsinkiläisiä ikäihmisiä tukevat vanhusten palve-
lujen sosiaali- ja lähityön yksiköt mm. sosiaalityön 
ja omaishoidontuen avulla. Sosiaali- ja lähityön en-
sisijaisena tavoitteena on turvata vanhusten kotona 
asuminen ja selviytyminen sekä suunnitella tarvitta-
vat palvelut ja hoiva yhdessä asiakkaan ja omaisten 
kanssa. Erilaisissa asumiseen, palveluihin, ja virkis-
tykseenkin liittyvissä kysymyksissä voi yhteyden ot-
taa oman asuinalueensa sosiaali- ja lähityön yksik-
köön; yhteystiedot löytyvät esitteen sivulta 38.

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistyötä tehdään sosiaalialan, seurakun-
nan, liikunnan, kulttuurin ja muun kansalaistoimin-
nan parissa. Vanhusjärjestöjen toimintaa on mm. tu-
kihenkilötoiminta, saatto-, ulkoilu- ja asioimisapu, 
edunvalvonta, virkistystoiminta, keskinäisen tuen 
mahdollistaminen, kerhot, retket ja auttavat puhe-
limet. Mukaan voi mennä ottamalla yhteyden va-
paaehtoisvälitykseen puh. 310 60241, 310 58237 tai 
suoraan vapaaehtoistoimintaa tarjoaviin järjestöi-
hin. Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta ja vanhus-
järjestöjen toiminnasta löytyy internetistä www.va-
paaehtoistoiminta.fi. 

Veteraaniasiamies
Veteraaniasiamies neuvoo ja auttaa sotiemme vete-
raaneja ja heidän läheisiään kuntoutukseen ja muihin 
etuisuuksiin liittyvissä asioissa. Veteraaniasiamiehen 
puhelinaika on ma-pe klo 9-11, puh. 310 50513. Ta-
paamiset ja kotikäynnit sovitaan erikseen. 
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Veteraanien hammashoito
Rintamaveteraaneilla ja miinanraivaajilla on oike-
us käyttää halutessaan kunnallista hammashoitoa. 
Heiltä ei peritä maksua hampaiston tarkastuksesta, 
ennaltaehkäisevästä hammashoidosta eikä hammas-
proteeseihin liittyvästä terveyskeskushammaslääkä-
rin työstä. Sen sijaan esim. paikkaushoidosta ja ien-
sairauksien hoidosta peritään hammashuollon käyn-
ti- ja asiakasmaksut.
 Veteraanien yksityinen hammashoito kuuluu sai-
rasvakuutuksen piiriin ja korvaus haetaan Kelalta. 
Veteraanit saavat Kela-korvausta tavanomaisten hoi-
tojen lisäksi myös proteettisesta hoidosta.

Veteraanien kuntoutus
Veteraaneilla on mahdollisuus hakea laitos-, avo- tai 
päiväkuntoutusta. Kuntoutusta on tarjolla lähinnä 
kotimaisissa laitoskuntoutuspaikoissa. Avokuntou-
tusta annetaan määrätyissä fysikaalisissa hoitolai-
toksissa tai kotona. Jalkahoito sisältyy kuntoutusjak-
soon, jos hoitolaitos sen voi tarjota. Kuntoutushake-
mus rintamaveteraaneille -hakulomakkeita (Te-267) 
saa terveysasemilta, veteraanijärjestöiltä tai interne-
tistä www.suomi.fi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan 
lääkärinlausunto. Myös rintamaveteraanin aviopuo-
liso voi osallistua laitoskuntoutukseen.
 Kuntoutushakemukset postitetaan osoitteella: 
Rintamaveteraanien kuntoutus, Koskelan sairaala, 
PL 6410, 00099 Helsingin kaupunki. Tiedustelut 
puh. 310 50544 ma-pe klo 9-12. 
 Erityisryhmien kuntoutusta, sotainvalidien, vai-
keavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien 
kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista. Postiosoite 
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on: Valtiokonttori, PL 60, 00054 Valtiokonttori, 
Kuntoutusasiat puh. 7725 8400, 7725 8200. 
 Kuntoutusta ja muuta toimintaa järjestävät myös 
rintamaveteraanien edunvalvontajärjestöt ja -yhdis-
tykset.

Veteraanien terveystarkastukset
Oman terveysaseman terveydenhoitajat tekevät ve-
teraaneille terveystarkastuksen maksutta. Sotiemme 
veteraanit ja miinanraivaajat on vapautettu terveys-
keskuslääkäri- ja terveyskeskuspäivystysmaksuista. 
Vapautuakseen maksuista rintamaveteraanin on esi-
tettävä joko rintamaveteraanipäätös tai Kela-kort-
ti, johon on merkitty R-tunnus ja miinanraivaajilla 
MR-tunnus.
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Yhteystietoja

Vanhusten palvelujen 
sosiaali- ja lähityön yksiköt
• Eteläinen sosiaali- ja lähityön yksikkö 
Vironniemi, Ullanlinna, Kampinmalmi, Taka-Töölö, 
Lauttasaari, Alppiharju, Kallio, Koskela, Kumpula, 
Käpylä, Pasila, Toukola, Vallila, Vanhakaupunki

Malminkatu 3 F, 4. krs
PL 7160, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 310 4011 (vaihde)

• Itäinen sosiaali- ja lähityön yksikkö 
Mellunmäki, Kulosaari, Herttoniemi ja Laajasalo, 
Vartioharju, Myllypuro, Kivikko, Vuosaari

Kivensilmänkuja 2
PL 7350, 00099 Helsingin kaupunki 
puh. 310 4011 (vaihde)

• Pohjoinen sosiaali- ja lähityön yksikkö 
Itä-Pakila, Jakomäki, Länsi-Pakila, Malmi, 
Maunula, Oulunkylä, Pihlajamäki, Puistola, 
Pukinmäki, Suutarila, Viikki
Suursuonlaita 1, 3. krs
PL 7910, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 310 4011 (vaihde) 

• Läntinen sosiaali- ja lähityön yksikkö 
Haaga, Kannelmäki, Malminkartano, Pitäjänmäki, 
Konala, Reijola, Munkkiniemi

Kaupintie 11, 5. krs
PL 8140, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 310 4011 (vaihde) 

38
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Palvelu- ja virkistyskeskukset
• Kampin palvelukeskus
Salomonkatu 21 B 
puh. 310 44513, neuvontapuh. 310 44514 
aukioloaika: ma-to klo 8-20, pe klo 8-16

• Kontulan palvelukeskus
Kotikonnuntie 14 
neuvontapuh. 310 61800
aukioloaika: ma-pe klo 8-16

• Kustaankartanon palvelukeskus
vanhustenkeskuksen yhteydessä 
Kivalterintie 16, C-talo, b-rappu, pohjakerros
puh. 310 4011 (vaihde), toimistopuh. 310 54805
aukioloaika: klo 8-15

• Munkkiniemen palvelukeskus
Laajalahdentie 30 
neuvontapuh. 310 48617 
aukioloaika: ma-pe klo 8-16 

• Palvelukeskus Kinapori
Kinaporinkatu 9 A 
puh. 310 52910
palveluneuvoja ma-pe klo 9-14 puh. 310 52916 
aukioloaika: ma-pe klo 8-16 

• Palvelukeskus Saunabaari
Metsäpurontie 25, 2. ja 3. krs, 
kahvila puh. 310 69722 
aukioloaika: ma-pe klo 8-16

• Riistavuoren palvelukeskus
Isonnevantie 28
neuvontapuh. 310 49200
aukioloaika: ma-pe klo 7.30-19, la-su klo 8-16

• Töölön palvelukeskus
Töölönkatu 33 
neuvontapuh. 310 44538
aukioloaika: ma-pe klo 8-18

YHTEYSTIETOJA
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• Malmin virkistyskeskus
Latokartanontie 9
kahvila puh. 310 58077
aukioloaika: ma-pe klo 8-16

• Meilahden virkistyskeskus
Heikinniementie 2 
puh. 310 41792
aukioloaika: ma-pe klo 8-16

• Pihlajasaaren virkistyskeskus Wirkkula
avoinna: 1.6.-3.8., myös viikonloppuisin

Terveysasemat
Terveysasemat ovat pääsääntöisesti avoinna 
ma-pe klo 8-16 puh. 310 5015 (vaihde)

• Haagan terveysasema
Huovitie 5, 00400 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 49270

• Herttoniemen terveysasema
Kettutie 8 M, 00800 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 55230

• Itäkeskuksen terveysasema
Itäkatu 7 K, 00930 Helsinki

 Puotila, Vartioharju, Vartiokylä
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 60360

 Itäkeskus, Marjaniemi, Puotinharju, 
 Roihupellon teollisuusalue
 ajanvaraus puh. 310 60337

 Myllypuro 
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 60682
 ruotsinkieliset palvelut puh. 310 50050

• Jakomäen terveysasema
Vuorensyrjä 8, 00770 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 53153

YHTEYSTIETOJA
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• Kallion terveysasema
00530 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta

 Alppiharju
 Toinen linja 4 C, puh. 310 50755

 Hakaniemi
 Eläintarhantie 3 E, puh. 310 50577

 Sörnäinen
 Eläintarhantie 3 D, puh. 310 50599

• Kannelmäen terveysasema
Kaustisenpolku 6 A, 00420 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 47355

• Kivikon terveysasema
Kivikonkaari 21, 00940 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 61520

• Kontulan terveysasema
Ostoskuja 3, 00940 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 60410

• Koskelan terveysasema
Käpyläntie 11, 00600 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 50222

• Laajasalon terveysasema
Koulutanhua 2 A, 00840 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 55400

• Laakson terveysasema
Lääkärinkatu 8 P ja R, 00250 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta 

 Laakso
 Meilahti puh. 310 47810

 Pikku Huopalahti
 Ruskeasuo puh. 310 47850

• Lauttasaaren terveysasema
Taivaanvuohentie 6, 00200 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 45260

YHTEYSTIETOJA
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• Malmin terveysasema
Talvelantie 4, 00700 Helsinki

 Tapanila, Tapaninvainio, Pukinmäki 
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 57700

 Ala-Malmi, Ylä-Malmi 
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 57702 

• Malminkartanon terveysasema
Luutnantintie 12-14, 00410 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 48210, 310 48220

• Maunulan terveysasema
Suursuonlaita 3 A, 00630 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 69100

• Munkkiniemen terveysasema
Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 48600
ruotsinkieliset palvelut puh. 310 50050

• Myllypuron lähipalvelupiste
Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki 
 - itsehoitopiste, tarvittaessa mahdollisuus 
   terveydenhoitajan vastaanottoon
 - terveysasemapalvelut Itäkeskuksen terveysasemalta

• Oulunkylän terveysasema
Kylänvanhimmantie 25, 00640 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 69791

• Paloheinän terveysasema
Paloheinäntie 22, 2. krs, 00670 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 69200

• Pihlajamäen terveysasema
Meripihkatie 8, 00710 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 59800, 310 59700

YHTEYSTIETOJA
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• Pitäjänmäen terveysasema
Konalantie 6-8 C, 00370 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 48300

• Puistolan terveysasema
Ajurinaukio 1, 00750 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 53300

• Pukinmäen lähipalvelupiste
Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki
 - itsehoitopiste, tarvittaessa mahdollisuus 
   terveydenhoitajan vastaanottoon Säterintiellä
 - terveysasemapalvelut Malmin terveysasemalta

• Suutarilan terveysasema
Suutarilantie 32, 00740 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 53410

• Töölön terveysasema
Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
Ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 45500

• Vallilan terveysasema
Rautalammintie 2, 00550 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 50333

 Viikin lähipalvelupiste
 Agronominkatu 5, 00790 Helsinki
 - itsehoitopiste, tarvittaessa mahdollisuus 
   lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanottoon
 - terveysasemapalvelut Pihlajamäen terveysasemalta

• Viiskulman terveysasema
Pursimiehenkatu 4, 00150 Helsinki
ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 45930
ruotsinkieliset palvelut puh. 310 50050

 Vironniemen lähipalvelupiste
 Vironkatu 2, 00170 Helsinki

 - itsehoitopiste, tarvittaessa mahdollisuus 
   lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanottoon
 - terveysasemapalvelut Viiskulman terveysasemalta
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• Vuosaaren terveysasema
Kahvikuja 3 A, 00980 Helsinki

 Keski-Vuosaari 
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 60940

 Kallahti 
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 60950

 Aurinkolahti, Meri-Rastila 
 ajanvaraus ja neuvonta puh. 310 60850

Sairaalat
• Herttoniemen sairaala
Kettutie 81, 00800 Helsinki
puh. 310 5511 (vaihde) 

• Kivelän sairaala
Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
puh. 310 4611 (vaihde)

• Koskelan sairaala
Käpyläntie 11, 00600 Helsinki
puh. 310 5011 (vaihde)

• Laakson sairaala
Lääkärinkatu 8, 00250 Helsinki
puh. 310 4701 (vaihde)

• Malmin sairaala
Talvelantie 6, 00700 Helsinki
puh. 310 6611 (vaihde)

• Marian sairaala
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
puh. 310 5018 (vaihde)

• Myllypuron sairaala
Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki
puh. 310 6011 (vaihde)

• Suursuon sairaala
Suursuonlaita 3 B, 00630 Helsinki
puh. 310 5017 (vaihde)

YHTEYSTIETOJA
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Päivystykset
• Terveyspalvelujen neuvonta
(09) 10023 ympäri vuorokauden. 
Terveysneuvonta välittää tarvittaessa lääkärin 
kotikäynnille esim. vaikeissa mielenterveyden 
kriisitilanteissa.

• Terveyskeskuspäivystys
Terveyskeskuspäivystys arkisin klo 16-22 
ja viikonloppuisin sekä pyhinä klo 8-22

Malmin sairaala
Talvelantie 6, puh. 310 67468
itäisen, kaakkoisen, koillisen ja pohjoisen 
Helsingin asukkaat

Marian sairaala
Lapinlahdenkatu 16, rakennus 15, C-porras, 
puh. 310 63231
eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin asukkaat 

• Sairaalapäivystys ympäri vuorokauden 
Malmin sairaalan päivystyspoliklinikka
Talvelantie 6, puh. 310 67204 

Marian sairaalan päivystyspoliklinikka
Mechelininkatu 1, puh. 310 34361

• Kiireellinen psykiatrinen sairaanhoito
Auroran sairaala
Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 14, puh. 310 65721 

Välitön lääkärinapu tai kiireellinen sairaankuljetus, 
puh. 112 ympäri vuorokauden. 

• Aikuisten kiireellinen hammashoito
Ruskeasuon hammashoitola
Mannerheimintie 172, 4. krs, klo 8-15 
yhteydenotot keskitetyn ajanvarauksen kautta, s. 10

Viikonloppuina ja pyhinä (la-su ja pyhinä klo 8.30-14) 
päivystää Kallion terveysaseman hammashoitola, 
Toinen linja 4 C, 2. krs
Yhteydenotto etukäteen puh. 310 47450

YHTEYSTIETOJA
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Hyödyllisiä järjestöjä
• HELY ry eli Itä-Helsingin lähimmäistyö 
puh. 3424 7012
avo- ja asumispalveluja

• Leevi ry eli Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu ry. 
puh. 2539 1400, 2539 1115 
ateria- ja asumispalveluja

• Milja ry eli Koillis-Helsingin Lähimmäistyö 
puh. 725 15151
asumis- ja ateriapalveluja

• Pulmu ry eli Pohjois-Helsingin Lähimmäistyö 
puh. 754 3854
kotihoito, kauppakassipalvelu

• 4H-yhdistyksen Ikäihmisten palvelu 
puh. 050 3737 006, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15 
kodinhoito, asiointi, ulkotyöt

• Folkhälsan 
puh. 315 000 (vaihde) 
kotihoito, päivätoiminta, dementianeuvonta

• www.elias.fi -nettitori 
siivous-, remontti- ja huoltoapu, pitopalvelu, hoivapalvelut

• Helsinki Mission / Senioripysäkki
puh. 7740 5470 
keskustelumahdollisuuksia ja henkistä tukea

YHTEYSTIETOJA
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• Sosiaalipäivystys 
puh. 0206 96006 päivystää ympäri vuorokauden.
Virka-aikana auttaa ensisijaisesti oman alueen 
sosiaali- ja lähityön yksikkö ja virka-ajan ulkopuolella 
sosiaalipäivystys.
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Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info
puh. (09) 310 44000

ja Seniori-info puh. (09) 310 44556
avoinna arkisin klo 10-16

Salomonkatu 21 b 

Terveyspalvelujen neuvontanumero 
puh. (09) 10023 ympäri vuorokauden.

PL 7000, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 4011 (vaihde) | www.hel.fi/sosv

Valokuvat: Helena Tuomaala / Kuvaliiteri.
Ulkoasu: Helena Kajander. Painotyö: Paintek Pihlajamäki Oy, 2008.

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 5015 (vaihde) | www.hel.fi/terveyskeskus


