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JOHDANTO
Selvityksen tavoitteena on tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa kunnille verkkosivujen kehittämisen tueksi.

Tarkoituksena on verkkosivujen tarkastelun kautta selvittää, millaisia tietoja aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen palveluista on saatavilla kuntalaisten ja
yhteistyökumppanien näkökulmasta katsottuna sekä miten tiedot aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuen palveluista ovat löydettävissä. Selvitimme
seuraavanlaisia tietoja:
•
•
•
•
•

tiedot palveluista ja niiden sisällöistä
kuntalaisten ohjaus ja neuvonta
verkkosivujen tietojen ulkoasu ja selkeys
palvelujen saavutettavuus ja työntekijöiden tavoitettavuus
miten matalan kynnyksen- periaate näyttäytyy verkkopalvelujen kautta?

Tiedot kerättiin kuntien avoimilta verkkosivuilta vuoden 2019 alun tilanteen mukaisesti.
Tiedot jaoteltiin taulukkoon seuraavalla tavalla:
•
•
•
•
•
•
•

kunnan perustiedot
palvelut/nettipolku
sosiaalitoimi
aikuissosiaalityö
perustoimeentulotuki
täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
huomiot
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AKAA
Ent. Toijala ja Viiala.
Myöhemmin
Akaaseen on liittynyt
Kylmäkoski.
Akaan kaupunki
Myllytie 3, Akaa
PL 34, 37801 Akaa
Puh. (03) 569 1120
akaan.kaupunki@ak
aa.fi
Avoinna ma-pe
klo 9-15
Sähköpostiosoitteet
muotoa
etunimi.sukunimi@a
kaa.fi
Viialan toimipisteen
käyntiosoite
Keskuskatu 43, Viiala

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Terveys ja perusturva

Sosiaalitoimen palveluilla ylläpidetään ja
lisätään akaalaisten
hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.
Sosiaalityöllä tuetaan ja
edistetään yksilön ja
perheen itsenäistä
suoriutumista. Lisäksi
tavoitteena on sosiaalisten ongelmien ja
syrjäytymisen ehkäiseminen.

Akaan Yhteispalvelukeskus
tarjoaa aikuissosiaalityön,
TYP:n, TE-palveluiden ja Kelan
palveluita keskitetysti
yhdestä paikasta.
Yhteispalvelukeskus
Kirkkotori 10, 37800 Akaa

Perustoimeentulotuen
käsittely on siirtynyt
Kelaan 1.1.2017.
Hae toimeentulotuki
verkossa
www.kela.fi/asiointi tai
hakemuslomakkeella
Lomakkeita saa
yhteispalvelukeskuksest
a tai verkosta
www.kela.fi/lomakkeet

Jos sinulla on erityisiä
menoja, joita Kelan
myöntämä
perustoimeentulotuki
ei kata, kunnan
sosiaalitoimisto voi
harkintansa mukaan
myöntää täydentävää
tai ehkäisevää
toimeentulotukea.

Sosiaalipalvelut avattu
lyhyesti.

Yhteispalvelukeskus
Kirkkotori 10
37800 Akaa

Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin voi soittaa
sosiaalityön asioissa ja
mihin mennään +
aukioloajat. Välitystileistä
ei tietoa.

Sosiaalipalvelut
Narikka
Toimeentuloturva
Yhteispalvelukeskus
https://www.akaa.fi/te
rveys-japerusturva/sosiaalipalv
elut/yhteispalvelukesk
us/

Akaalla ja Urjalalla on
yhteinen
perusturvajohtaja.
Sosiaalityön palveluista
kunta huolehtii itse.
ma Perusturva-johtaja
Elina Anttila
040 335 4270
Perusturvatoimen
hallinto
Sampolantie 5
Toijala
https://www.akaa.fi/ter
veys-ja-perusturva/
Yhteispalvelukeskus
Kirkkotori 10, Toijala
aikuissosiaalityö, TYP,
Kela, TE-palvelut:
https://www.akaa.fi/eli
nkeinot-yrittaminen-jatyo/tyollisyyspalvelut/y
hteispalvelukeskus/

Palveluneuvoja Katja
Kukkonen
puh. 040 335 3049
Kirkkotori 10 Toijala
Aukioloajat
ma-ti klo 9-12 ja 13-15
ke-pe klo 9-12
Etuuskäsittelijä Annika
Markkula 040 335 3394
Puhelinaika ti-to klo 13–14
Sosiaalityöntekijä Anu Suonto
040 335 3391 Puhelinaika tito klo 13–14.
Yhteispalvelukeskuksessa
sijaitsee Narikka, joka on
työikäisille tarkoitettu
osallistumisen ja kohtaamisen paikka. Se tarjoaa
neuvontaa, ohjausta ja
vertaistukea. Lisätietoja
https://www.akaa.fi/terveysjaperusturva/sosiaalipalvelut/n
arikka/

Postita hakemuksesi
osoitteeseen
Kela, PL 30, 33056 KELA
http://www.kela.fi/toi
meentulotuki
Yhteispalvelukeskus
Kirkkotori 10, 37800
Akaa
Sosiaalityöntekijä Anu
Suonto 040 335 3391
puh. aika ti-to klo 13-14
Etuuskäsittelijät
Annika Markkula
ti-to klo 13-14
Eeva Keskinen
ke-to klo 13-14

Sosiaalityöntekijä Anu
Suonto 040 335 3391
puh. aika ti-to
klo 13-14
Hakemus
täydentävälle tai
ehkäisevälle
toimeentulotuelle

Aikuissosiaalityötä ei ole
mainittu otsikkotasolla,
ei sisällöllistä kuvausta,
maininta palvelusta
yhteispalvelukeskuksen
esittelyssä. Narikalla
omat Facebook-sivut.

Perustoimeentulotuesta
yleistä tietoa niukasti,
ohjaus Kelaan + linkki
löytyy. Täydentävästä ja
ehkäisevästä tietoa
niukasti, ohjaus kuntaan
+ linkki + hakemus löytyy.
Sosiaalipäivystys virkaajan ulkopuolella
(Tampere) 0500 625 990.
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HÄMEENKYRÖ
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100
Hämeenkyrö
Puhelinvaihde
avoinna arkisin klo
8.00 – 15.45
Puh. 03 565 23000
Faksi 03 371 4182
Kunnan sähköposti:
kirjaamo(at)hameen
kyro.fi
Sähköposti viranhaltijoille:
etunimi.sukunimi(at)
hameenkyro.fi

Mukavasti
maalla.

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Palvelut

Sosiaalipalvelujen
tehtävänä on huolehtia
siitä, että kuntalaisilla
on mahdollisuus saada
tukea erilaisissa
elämäntilanteissa.

Palvelu sisältää suunnitelmallisen ja kuntouttavan
sosiaalityön erilaisissa arkielämän vaikeuksissa ja akuuteissa kriisitilanteissa,
toimeentulotukityön
(ehkäisevä ja täydentävä
toimeentulotuki) ongelmalliseen päihteidenkäyttöön
liittyvän neuvonnan,
ohjauksen sekä kuntoutusta
koskevan päätöksenteon.

PERUSTOIMEENTULOTUEN MAKSAMINEN
ON SIIRTYNYT KELALLE,
lisätietoja www.kela.fi

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan
myöntää sellaisiin
sinun tai perheesi
erityisistä tarpeista
tai olosuhteista aiheutuviin menoihin,
joihin et voi saada
perustoimeentulotukea.
Sosiaalityöntekijä
Anna-Maija Hoffrén
puh. 050 596 9136
soittoaika ma-pe klo
11.00-11.30
Sosiaaliohjaaja Marjut
Kankaanpää puh. 044
486 0024
Härkikuja 10, 39100
Hämeenkyrö
TÄYDENTÄVÄN JA
EHKÄISEVÄN
TOIMEENTULOTUEN
HAKEMUSLOMAKE
Tulosta lomake ja
toimita se sosiaali- ja
terveyskeskukseen.
https://www.hameen
kyro.fi/palvelut/terve
ys-jasosiaalipalvelut/aikuis
sosiaalityo/

Sosiaalipalvelut avattu
lyhyesti.

Asiointipiste
Hämeenkyrön kunnantalon aulassa on asiointipiste, josta saa
Kansaneläkelaitoksen
ja Työ- ja elinkeinotoimiston palveluita.
Sieltä voit hakea esitteitä ja lomakkeita,
ottaa kopioita hakemusten liitteeksi, ja
sinne voit jättää Kelalle
ja TE-palveluille
osoitetun postin.
Asiakaspäätteellä voit
asioida sähköisesti
sekä Kelan että TEtoimiston palveluissa.
Tarvittaessa saat opastusta ja neuvontaa
sähköisessä asioinnissa.
https://www.hameenk
yro.fi/palvelut/yhteisp
alvelu/
Terveys -ja
sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki

Sosiaalityön palvelut:
UUSI OSOITE 16.1.2017
ALKAEN:
Härkikuja 10, 39100
Hämeenkyrö
(vuodeosasto II:n
alakerrassa, käynti
Härkikujalta)
Puh. 03 565 23000
Sosiaalipalveluja johtaa
vs. sosiaalijohtaja
Päivi Niemi
puh. 050 322 6367
Välitystiliasiat
Toimistosihteeri Virpi
Pelttari
puh. 050 569 9700
https://www.hameenky
ro.fi/palvelut/terveysja-sosiaalipalvelut/

Sosiaalityöntekijä
Anna-Maija Hoffrén,
puh. 050 596 9136,
soittoaika ma-pe
Sosiaaliohjaaja
klo 11.00-11.30.
Marjut Kankaanpää
puh. 044 486 0024
Hämeenkyrön sosiaali- ja
terveyskeskus, Sosiaalityön
palvelut, Härkikuja 10, 39100
Hämeenkyrö
https://www.hameenkyro.fi/
palvelut/terveys-jasosiaalipalvelut/aikuissosiaali
tyo/

Aikuissosiaalityö avattu
kohtalaisesti.
Asiointipiste avattu.
Asiakaspääte on.
Lisätietoa yhteispalvelusta: Mitä
Yhteispalvelu on?Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin voi soittaa
sosiaalityön asioissa ja
mihin mennään +
aukioloajat. Välitystilit
on.
Perustoimeentulotuesta ei yleistä tietoa,
ohjaus Kelaan + linkki
löytyy. Täydentävästä ja
ehkäisevästä niukasti
tietoa, ohjaus kuntaan
+ linkki + hakemus
löytyy.
Arkipäivisin klo 8-16
sosiaalipäivystys puh.
040 133 1277.
Sosiaalipäivystys virkaajan ulkopuolella
(Tampere) 0500
625 990.
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IKAALINEN
Ikaalisten kaupunki
Valtakatu 5-7, PL 33,
39501 IKAALINEN |
Vaihde: (03) 45 011,
fax: (03) 450 1206 |
e-mail:
kanslia@ikaalinen.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Sosiaalityössä selvitetään ja autetaan etsimään ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaiden sosiaalisissa ja taloudellisissa ongelmissa sekä
elämäntilanteiden muutoksissa ja kriiseissä.

Aikuissosiaalityötä hoitava sosiaalityöntekijä
toimii lisäksi terveyskeskuksen
sosiaalityöntekijänä:
Anneli Mielonen,
p. 03 45011
puhelinaika ke-pe
klo 11-12
https://ikaalinen.fi/sosiaa
li-jaterveyspalvelut/sosiaalipa
lvelut/sosiaalityo/

Toimeentulotuki on
viimesijainen yhteiskunnan
tukimuoto taloudellisiin
vaikeuksiin joutuneille
henkilöille ja perheille.
Se koostuu
perustoimeentulotuesta
sekä täydentävästä ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Perustoimeentulotuki
haetaan Kelasta.

Täydentävää ja
ehkäisevää
toimeentulotukea
haetaan
sosiaalitoimesta.
Täydentävää ja/tai
ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea,
kun päätös
perustoimeentulotuesta on tehty.
Täydentävää ja/tai
ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea
kirjallisesti. Voit myös
varata ajan
sosiaalityöntekijälle.
https://ikaalinen.fi/so
siaali-jaterveyspalvelut/sosia
alipalvelut/toimeentu
lotuki/

Sosiaalityö avattu
lyhyesti. Aikuissosiaalityötä ei avattu.

Sosiaalipalvelut
Sosiaalityö
Ajanvaraus ja
neuvonta
sosiaalipalvelut
Asiointipiste
Vanha Tampereentie
11
39500 Ikaalinen.
asiointipiste (at)
ikaalinen.fi
p. 044-730 6555
Avoinna
maanantai – perjantai
klo 9-12 ja 13-16
https://ikaalinen.fi/kau
punki-jahallinto/asiointipiste/

Perusturvajohtaja
Timo Tallila, puh.
044 730 1256
Sosiaalityöntekijä
Anneli Mielonen,
p. 03 45011
puhelinaika ke-pe klo
11-12
Sosiaalipalvelut
Silkintie 3, PL 33
39501 IKAALINEN
p. 03 45011/vaihde
Avoinna ma – pe
klo 8.00 – 12.00 ja
13.00-14.00
Ajanvaraus ja neuvonta
ma – pe klo 8.00-12.00
ja 13.00- 15.30
p. 03 450 1523 tai 03
450 1524
sähköposti: SOTEkirjaa
mo@ikaalinen.fi
(osoite ei ole suojattu).

Asiointipiste avattu
laajasti. Asiointipisteessä
etäpalvelumahdollisuus.
Asiointipisteeseen on
suora numero. Mikä on
Asiointipiste?Löytyy kuka vastaa toiminnasta, kenelle ja milloin voi soittaa sosiaalityön asioissa ja mihin
mennään + aukioloajat.
Sosiaalityöntekijälle ei
suoraa numeroa. Ei
tietoa välitystileistä.
Perustoimeentulotuesta
yleistä tietoa niukasti,
ohjaus Kelaan on, mutta
linkki puuttuu. Täydentävästä ja ehkäisevästä
tietoa niukasti, ohjaus
kuntaan on, mutta
hakemus puuttuu.
Arkisin klo 8.00-16.00
päivystysvastuu on yksin
Ikaalisten kaupungilla,
puh. 03-45011. Virkaajan ulkopuolella
Sosiaalipäivystys
(Tampere) 0500-625 990.
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JUUPAJOKI
JUUPAJOEN
KUNNANVIRASTO
Koskitie 50
35500 KORKEAKOSKI
puh. 03 377 5100
telefax: 03 335 8820
juupajoki.kunta@juu
pajoki.fi
Avoinna:
ma 9.00-16.00
ti-pe 9.00-15.00
Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@t
aidekaupunki.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Palvelut

Juupajoen kunta ja
Mänttä-Vilppulan
kaupunki muodostavat
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen. Isäntäkuntana
toimii Mänttä-Vilppula.
Palvelujen tuotannosta
vastaa Mäntänvuoren
Terveys Oy: toiminta
on jaettu neljään palvelualueeseen, jotka ovat
terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut, sosiaalipalvelut ja hyvinvointipalvelut.
Johtava sosiaalityöntekijä Raili LindenHakanen MänttäVilppulan kaupunki
p. 044 7972 005
Sosiaalityöntekijä
Niina Äijö
Mänttä-Vilppulan
kaupunki, Juupajoen
sosiaalitoimisto
p, 044 7288 489
Soittoaika ma-pe klo
11.00-12.00.
Juupajoen
sosiaalitoimisto
Koskitie 50, 35500
Korkeakoski
puhelin 044 728 8350
Ma 9-16, ti-pe 9-15.
http://www.juupajoki.fi
/palvelut/sosiaali-jaterveys/sosiaalityo

Sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, jota tukee asiakkaan kanssa laadittu asiakassuunnitelma. Sosiaalityöhön
sisältyy neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluiden ja –
etuuksien hakemisessa, erilaisten sosiaalipalvelujen ja etuuksien myöntämistä ja
yksilöiden, perheiden ja
lasten tukemista erilaisissa
kriiseissä.

Tammikuusta 2017
toimeentulotukea voi
hakea Kelasta verkossa
osoitteessa
www.kela.fi/asiointi.

Yta-alue (MänttäVilppula) avattu.

Aikuissosiaalityö on yli 18vuotiaiden kanssa tehtävää
suunnitelmallista sosiaalityötä. Aikuissosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä,
jos tarvitset apua ja tukea
esim. olet velkaantunut tai
tarvitset sosiaaliturvaan ja
muihin palveluihin liittyvää
ohjausta ja neuvontaa.

Kelan
palvelunumerossa
020 692 207 vastataan
toimeentulotukeen
liittyviin kysymyksiin.

Kunta voi myöntää
edelleen täydentävää
toimeentulotukea
sellaisiin erityisiin
menoihin, joita
perustoimeentulotuki
ei kata.
Toimeentulotukea
haetaan kirjallisella
hakemuksella tai
asioimalla
aikavarauksella
sosiaalityöntekijän
luona.
(Hakemuksessa ei
tekstiä täydentävä/
ehkäisevä)

Sosiaali- ja terveys
Sosiaalityö
Aikuissosiaalityö ja
toimeentulotuki

Sosiaalityöntekijä
Niina Äijö
puh. 044 7288 489,
soittoaika ma-pe klo 11-12,
Välitystilit Juupajoen
sosiaalitoimistossa.
Etuuskäsittelijä MänttäVilppulan sosiaalitoimistossa.
http://www.juupajoki.fi/palv
elut/sosiaali-jaterveys/sosiaalityo/aikuissosi
aalityo-ja-toimeentulotuki

Vaihtoehtoisesti voit
hakea tukea
paperilomakkeella.
Lomakkeita saa Kelan
toimistoista ja niitä voi
tulostaa myös sivulta
www.kela.fi/lomakkeet.

http://www.juupajoki
.fi/palvelut/sosiaalijaterveys/sosiaalityo/ai
kuissosiaalityo-jatoimeentulotuki

Ohjaus Mänttä-Vilppulan
kotisivuille löytyy.
Sosiaalityö ja
aikuissosiaalityö avattu
kohtalaisen laajasti.
Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin voi soittaa sosiaalityön asioissa, mihin
mennään ja aukioloajat.
Välitystilit on.
Perustoimeentulotuesta
osittain (liitteet) vanhentunutta tietoa, ohjaus
Kelaan on + linkki, täydentävästä ja ehkäisevästä toimentulotuesta
niukasti tietoa, ohjaus
kuntaan on + linkki.
Sosiaalipäivystys hoidetaan kunkin kunnan
sosiaalitoimessa sosiaalitoimistojen aukioloaikoina. Sosiaalisissa hätätilanteissa virastoajan
(maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00) ulkopuolella ja viikonloppuisin soita numeroon 112
(Hätä-keskus), jonka
kautta tavoittaa päivystävän sosiaalityöntekijän.
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MÄNTTÄVILPPULA
Mänttä-Vilppulan
kaupunki
Seppälän puistotie
15
PL 69, 35801
MÄNTTÄ
(kaupungintalon
virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo
13.00-15.00)
Vaihde
+358 (0)3 488 811

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Mänttä-Vilppulan
sosiaalitoimisto
Keskuskatu 2, 35700
Vilppula
puhelin 03 488 811
(vaihde)

Aikuissosiaalityö
Puhelinaika
aikuissosiaalityöntekijöille
maanantai - perjantai
klo 11.00 - 12.00

Toimeentulotukiasiakkaan on
päästävä sosiaalityönte
kijän tai
sosiaaliohjaajan
puheille viimeistään
seitsemäntenä
arkipäivänä siitä, kun
hän on sitä pyytänyt.
Hoitotakuu ja
odotusajat

Hyvinvointi- ja
sosiaalipalvelut
Sosiaalityö
Hoitotakuu ja
odotusajat
Asiointipiste
Asiointipiste palvelee
osoitteessa
Hallituskatu 23.
Palvelupiste avoinna
ma-pe klo 9.00-12.00
ja 13.00-15.00.
https://www.manttavil
ppula.fi/kaupunkipalve
lut/te-palvelupiste-1/

Johtava
sosiaalityöntekijä
Raili Lindén-Hakanen,
puhelin 044 797 200
https://www.manttavil
ppula.fi/kaupunkipalvel
ut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaali-japerhepalvelut/sosiaality
ontekijat/
Sosiaalitoimiston
ajanvarausvastaanotto
asiointipisteellä.

Sosiaalityöntekijä
Niina Äijö, puhelin 044 728
8489, sijaisena 15.10.2018
alkaen Eero Pirttijärvi
Etuuskäsittelijä Marja Heino
(välitystilit Mänttä-Vilppula),
puhelin 044 728 8433
https://www.manttavilppula.
fi/kaupunkipalvelut/sosiaalija-terveyspalvelut/sosiaali-japerhepalvelut/sosiaalityontek
ijat/

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue (Juupajoki).
Sosiaalityötä ja aikuissosiaalityötä ei avattu.
Asiointipiste avattu
laajasti.
Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin voi soittaa, mihin
mennään + aukioloajat.
Välitystilit on.
Perustoimeentulotukea
ei ole avattu.
Täydentävästä ja
ehkäisevästä ei tietoa.
Sosiaalipäivystys
Virka-ajan ulkopuolella
Sosiaali-päivystys 24
t/vrk, vuoden jokaisena
päivänä. Tampereen
Sosiaalipäivystys, p. 0500
625 990. Arkisin virkaaikana klo 8.00-16.00
päivystysvastuu on
Mänttä-Vilppulan ja
Juupajoen yhteistoiminta
alueella p. 03 488 811.
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KANGASALA
Kangasalan kaupunki
Kunnantie 1, 36200
Kangasala
PL 50, 36201
Kangasala
Puhelinvaihde:
03 5655 3000
(klo 8-15)

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Sosiaalipalvelujen/
Sosiaalikeskuksen
neuvonta
palvelee arkisin 9-11
Puh. 040 133 6198.

Aikuisten sosiaalipalvelut
sisältää aikuisasiakkaiden
kanssa tehtävän kuntouttavan ja suunnitelmallisen
sosiaalityön. Aikuissosiaalityö
auttaa sinua, kun tarvitset
esim. tukea arkielämän
hallintaan ja suunnitteluun
Aikuisten sosiaalipalveluja
ovat mm. sosiaalityöntekijän
ja/tai sosiaaliohjaajan antama
ohjaus ja neuvonta ja
palvelutarpeen arviointi.

Perustoimeentulotukeen liittyvästä
ohjauksesta ja
neuvonnasta ja
perustoimeentulotuen
käsittelystä vastaa Kela.
http://www.kela.fi/toi
meentulotuki

Kaupungin sosiaalitoimi voi harkintansa
mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.
https://www.kangasa
la.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosia
alinen-tuki-jatoimeentulo/tukeatoimeentuloon/

Yta-alue (Pälkäne).

Sosiaalinen tuki ja
toimeentulo
Työikäisten
sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö
Tukea Toimeentuloon
Sähköinen asiointi
Omapalvelu
Sähköisessä
asiointipalvelussa voi
hakea täydentävää tai
ehkäisevää
toimeentulotukea.
https://www.kangasal
a.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaal
inen-tuki-jatoimeentulo/tukeatoimeentuloon/sahkoi
nen-asiointi/

Asiointi ajanvarauksella
ma – pe 9 – 15.
https://www.kangasala.
fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaali
nen-tuki-jatoimeentulo/tyoikaiste
n-sosiaalipalvelut/
aikuissosiaalityo/
Sosiaalityön johtaja
Kaisa Bragge
050 406 1186
Sosiaali- ja
terveyskeskus
Kaupunginvirasto 2
Urheilutie 15
PL 50
36201 Kangasala

Ohjaus, neuvonta ja
ajanvaraus
ma-pe klo 9-10.
Sosiaalityöntekijät
Haapalainen Sari
040 133 6467
Silvennoinen Vesa
040 133 6533
Sosiaaliohjaajat
Jaakkola Iida 040 133 6465
Lahtinen Sanna to, pe
044 423 5776
Männikkö Johanna ma, ti, ke
040 133 6251
Yhteydenotto
sosiaalihuoltoon aikuisen
tuen tarpeen arvioimiseksi
(viranomaisille)

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kaupungilta erillisellä
lomakkeella tai
sähköisesti. Hakijan
tulee aina hakea
perustoimeentulotukea Kelasta ennen
täydentävän tai
ehkäisevän toimeentulotuen hakemista.
https://www.kangasa
la.fi/wpcontent/uploads/201
8/03/Kuolinpesantoimeentulotukihake
mus.pdf

Hyvin avatut sosiaalipalvelut. Aikuissosiaalityö laajasti avattu.
Selkeät sivut.
Sähköinen asiointi hyvin
avattu. Sähköinen
omapalvelu.
Löytyy kuka vastaa toiminnasta, kenelle ja milloin voi soittaa sosiaalityön asioissa, mihin
mennään + aukioloajat.
Välitystileistä ei tietoa.
Perustoimeentulotuesta
ei yleistät tietoa, ohjaus
Kelaan on + linkki. Täydentävästä ja ehkäisevästä kohtalaisesti tietoa,
ohjaus kuntaan on +
linkki. Hakemukset on.
Sosiaalipäivystyksestä
erittäin laajat tiedot.
Sosiaalipäivystys arkisin
klo 8-16: +358504699724
Virka-ajan ulkopuolella:
Toimi näin:
https://www.kangasala.fi
/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ensiapu-jasosiaalipaivystys/
sosiaalipaivystys/
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PÄLKÄNE

Pälkäneen kunta
Keskustie 1
36600 Pälkäne
p.(03) 579 11
ma - pe klo 9.0015.00
palkane[at]palkane.f
i

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Kunta ja hallinto

Pälkäne ja Kangasala
muodostavat sosiaali- ja
terveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen.
Isäntäkuntana toimii
Kangasala.

Yhteispalvelu/KELA
https://www.palkane.f
i/kunta-jahallinto/yhteispalvelu/
kelanyhteispalvelupiste
Yhteispalvelu/TE
https://www.palkane.f
i/kunta-jahallinto/yhteispalvelu/
te-hallinnonyhteispalvelupiste
Kelan ja TE-hallinnon
asiointipiste palvelee
Kostiakeskuksessa.
Asiointipiste on
avoinna tiistaisin ja
perjantaisin klo 9-12 ja
13-15.
Kostiakeskus,
Onkkaalantie 76,
36600 Pälkäne.
Palveluneuvoja p. 050
306 1571

Kangasalan kunta
järjestää pälkäneläisten
sosiaalipalvelut
yhteistoiminta-alueella.
Lisätiedot löydät
Kangasalan kaupungin
sivuilta kohdasta
sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Asiakasraatitoiminta:
https://www.palkane.fi
/images/terveys-jahyvinvointi/Asiakasraati
%20_nettisivuilmoitus%
202018.pdf

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki
Toimeentulotuki on
viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin
joutuneille henkilöille ja
perheille. Toimeentulotukea saa henkilö, joka
on tuen tarpeessa eikä
voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa
ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muista
tuloista tai varoistaan,
häneen nähden elatusvelvollisen henkilön
huolenpidolla tai ensisijaisen sosiaaliturvan
kautta.
Perustoimeentulon
hakeminen siirtyi
kunnilta Kelaan vuoden
2017 alussa. Hakemuslomakkeita on saatavilla
Kelan toimistoista ja
kuntien sosiaalitoimistoista. Lisätiedot
Kelan kotisivuilta.

Asiointi
Terveys ja hyvinvointi
Sosiaalipalvelut
Toimeentulo
Toimeentulotuki

Lisätietoja
toimeentulotuesta
löydät Kangasalan
kotisivuilta kohdasta
sosiaalinen tuki ja
toimeentulo.

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue (Kangasala)
avattu.
Ohjaus Kangasalan
kotisivuille löytyy.
Asiakasraatitoimintaa.
Yhteispalvelupiste on.
Perustoimeentulotuen
yleistä tietoa. Kelaohjaus
on + linkki ja ohjaus
Kangasalan kotisivuille
on.
Virka-aikana kiireellisissä
lastensuojeluasioissa ja
muissa sosiaalisissa
hätätapauksissa
Kangasalan ja Pälkäneen
yhteinen
sosiaalipäivystys
ma-pe klo 8.00-16.00 p.
050 469 9724
Virka-ajan jälkeen yhteys
hätänumeroon 112
ma-pe klo 16.00-8.00, lasu 24 h
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KIHNIÖ
Kihniöntie 46
39820 Kihniö
Puh. 03 444 11
Fax. 03 448 4773
etunimi.sukunimi@k
ihnio.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Perusturva

Kihniön ja Parkanon
kunnat muodostavat
sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueen, jonka vastuukuntana on Parkanon
kaupunki.
Käytännössä Kihniön ja
Parkanon
yhteistoiminta-alueen
sosiaali- ja
terveystoimen palvelut
tuottaa Kolmostien
Terveys Oy.
Anni Vanhala
Avopalvelupäällikkö
Puh. 044 786 5311.
Anne Perälä
Hyvinvointikoordinaatt
ori.

SOSIAALIPALVELUIDEN
TAPAAMISET TARVITTAESSA
AJANVARAUKSELLA KIHNIÖN
TOIMIPISTEESSÄ.

Toimeentulotuki on
tarkoitettu tilanteisiin,
joissa muut tulot tai
varat eivät riitä
kohtuullisiin
elinkustannuksiin.

Toimeentulotuki
muodostuu
perustoimeentulotuesta ja täydentävästä
toimeentulotuesta.
Lisäksi voidaan
myöntää ehkäisevää
toimeentulotukea.
Toimeentulotukiasioista
vastaa sosiaaliohjaaja,
p. 044 7865 219
(varmimmin
tavoitettavissa arkisin
klo 9:00-9:30)

Yta-alue (Parkano)
avattu.

Palvelut säilyvät
nykyisessä laajuudessa
ja nykyisissä
toimipaikoissa.

AIKUISSOSIAALIPALVELUT
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
EIJA MANTILA 044 7865 317
SOSIAALIOHJAAJA
ANNE KIVISTÖ 044 7865 320

Sosiaalipalvelut
Toimeentulo
Sähköiset lomakkeet
Tälle sivulle tullaan
kokoamaan kunnan
palveluita koskevia
lomakkeita. Ohjeet
lomakkeiden täyttöön
löytyvät lomakkeista.

Katso tästä linkistä
sosiaalipalvelujen
tiedote koskien
yhteistoiminta-alueen
palveluja 2018.06.20
alkaen.

Katso tästä linkistä
sosiaalipalvelujen tiedote
koskien yhteistoimintaalueen palveluja 2018.06.20
alkaen.
TYÖNTEKIJÄN TAVOITAT
PARHAITEN PUHELINAIKANA
ARKISIN KLO 9.00-9.30
SEURAAVISTA NUMEROISTA:
AIKUISSOSIAALIPALVELUT
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ RIITTA
KAITARANTA 044 7865 313
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ HANNA
MUSTANIEMI 044 7865 343

Toimeentulotuki
muodostuu
perustoimeentulotuesta ja täydentävästä
toimeentulotuesta.
Lisäksi voidaan
myöntää ehkäisevää
toimeentulotukea.
Vuoden 2008 alusta
lähtien kunnan
sosiaalitoimistosta
toimeentulotukea
hakevan henkilön on
saatava tukea koskeva
päätös seitsemän
arkipäivän sisällä
hakemuksen
jättämisestä.
Toimeentulotukiasioista
vastaa sosiaaliohjaaja,
p. 044 7865 219
(varmimmin
tavoitettavissa arkisin
klo 9:00-9:30)

Niukka ohjaus
Parkanoon.
Tieto kenelle ja milloin
soitetaan. Kihniön
toimipisteen osoitetta
ei mainita.
Perustoimeentulotuesta yleistä tietoa
niukasti, osin
vanhentunutta, ei Kelaohjausta.
Täydentävästä ja
ehkäisevästä
toimeentulotuesta
maininta, ei
hakemuksia.

Sosiaalipäivystyksestä
ei tietoa.
Verkkosivut
keskeneräiset.
.
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PARKANO
Parkanon Kaupunki
Parkanontie 37
39700 Parkano
Sähköpostiosoite:
kaupunki@parkano.f
i

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Palvelut

Parkanon kaupunki
järjestää sosiaalipalvelut Kihniön
kunnan ja Parkanon
kaupungin muodostamalla yhteistoimintaalueella yhteistyössä
Kolmostien Terveys
Oy:n kanssa.
Anni Vanhala
Avopalvelupäällikkö
Anne Perälä Puh. 044
786 5311.
Hyvinvointikoordinaatt
ori.

Aikuissosiaalityö tukee
aikuisväestön sosiaalista
hyvinvointia, toimintakykyä ja
omatoimista suoriutumista
elämän erilaisissa ongelmissa.
Aikuissosiaalityö auttaa
asiakkaita asumiseen,
työllistymiseen ja sosiaalisiin
ongelmiin liittyvissä asioissa.
Aikuissosiaalityön palvelut on
tarkoitettu 18 vuotta
täyttäneille.
https://www.parkano.fi/aikui
ssosiaalityo/

Toimeentulotukeen on
oikeus henkilöllä tai
perheellä, jonka omat
tulot tai varat eivät riitä
tarpeen mukaiseen
toimeentuloon.
Toimeentulotuki on
viimesijainen henkilön
ja perheen vähintään
välttämätöntä
toimeentuloa turvaava
etuus.

Kaupunki tekee
päätöksen
täydentävästä ja
ehkäisevästä
toimeentulotuesta,
joita perustoimeentulotuen asiakas voi
tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää
toimeentulotukea
voidaan myöntää,
tulee sinulla olla
voimassa oleva
perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

Yta-alue (Kihniö)

Sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö
Taloudellinen tuki

Henkilökohtaiset
sähköpostiosoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@p
arkano.fi
Vaihde
03 44331
Telefax
03 4433 200

Sosiaalipalveluiden
yhteystiedot
https://www.parkano.f
i/sosiaalipalveluidenyhteystiedot/
Yhteispalvelu
https://www.parkano.f
i/asiointipiste/

Käyntiosoitteet
Parkanon
sosiaalitoimisto
Parkanontie 37
Kihniön sosiaalitoimisto
Kihniöntie 46
Vastaanottoaika
tiistaisin klo 12-15
Sosiaalityön päällikkö
Jenni Halava
puh. 044 786 5321

Lisätietoja ja
henkilökohtaisen
ajanvarauksen
sosiaalityöntekijälle tai
sosiaaliohjaajalle voit tehdä
puhelinaikana
ma-pe klo 9.00-9.30:
Sosiaalityöntekijä
044 786 5317
Sosiaaliohjaaja
044 786 5320

Perustoimeentulotuki
siirtyi Kelaan 1.1.2017
alkaen. Lisätietoa Kelan
asioinnista

Täydentävän ja
ehkäisevän
toimeentulotuen
hakemuslomake
Lisätietoja
toimeentulotuesta
puhelinaikana ma-pe
klo 9:00-9:30:
Sosiaalityötekijä
044 786 5317
Sosiaaliohjaaja
044 786 5320
Sosiaalipalvelusihteeri
044 786 5322

Sosiaalipalvelut avattu
lyhyesti. Kolmostien
terveydestä annetaan
myös tietoja esim.
toimeentuloon liittyvissä
kysymyksissä, mutta asia
on ilmaistu epäselvästi.
Aikuissosiaalityö avattu
kohtalaisesti.
Löytyy tiedot kenelle ja
milloin voi soittaa
sosiaalityön asioissa,
mihin mennään.
Välitystieleistä ei
mainintaa.
Perustoimeentulotuen
yleinen tieto, täydentävän ja ehkäisevän tieto
kohtalaisesti avattu +
ohjaus Kelaan ja kuntaan
löytyy + linkit ja hakemukset löytyy.
Virka-aikana (klo 8-16)
kiireellisissä
sosiaalihuollon asioissa
yhteys Parkanon
kaupungin neuvontaan
puh. 03 44331
Virka-ajan ulkopuolella
kiireellisissä
sosiaalihuollon asioissa
yhteys hätänumeroon
112.
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LEMPÄÄLÄ
PL 36, 37501
Lempäälä
käyntiosoite:
Tampereentie 6
puh. 03 565 51 000
fax. 03 565 51 058
kunta@lempaala.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Palvelut

Toiminnan tavoitteena
on ylläpitää ja edistää
kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalista
turvallisuutta sekä
itsenäistä selviytymistä
silloin kun yksilöllä tai
perheellä on arkeen
liittyviä sosiaalisia,
psyykkisiä tai taloudellisia vaikeuksia.

Aikuissosiaalityö tarjoaa
täysi-ikäisille yksinasuville ja
perheille sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityö auttaa
silloin, kun tarvitset tukea,
ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arjen tilanteissa.

Toimeentulotuki muodostuu jokapäiväisiin
menoihin tarkoitetusta
Kelasta haettavasta
perustoimeentulotuesta sekä kunnasta
haettavasta täydentävästä ja ehkäisevästä
toimeentulotuesta.

Täydentävää
toimeentulotukea
voidaan myöntää
sellaisiin erityisistä
tarpeista tai
olosuhteista johtuviin
erityismenoihin, joita
perustoimeentulotuki
ei kata.

Sosiaalityö ja
aikuissosiaalityö laajasti
avattu.

Perustoimeentulotukea
haetaan Kelasta. Oikeus
toimeentulotukeen ratkaistaan Kelassa tehtävällä perustoimeentulotukilaskelmalla, joka
perustuu hakijan tuloihin ja menoihin. Perustoimeentulotukea haetaan sähköisesti Kelan
asiointipalvelussa.

https://www.lempaal
a.fi/sosiaali-jaterveys/perhe-jasosiaalipalvelut/tukih
enkilo-jatukiperhetoiminta/toi
meentulotuki/

Sosiaali ja terveys
Ajanvaraus, neuvonta
ja päivystys
Perhe- ja
sosiaalipalvelut

Palvelemme:
Työikäistenpalvelut
Kunnanvirasto
ma – pe 9.00 – 15.00
(vaihde 8.00 – 16.00)
Kunnan palvelupiste
käyntiosoite:
Tampereentie 8
ma – pe 8.30 – 15.30

Sosiaalityö =
aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki

Perhe- ja sosiaalipalveluiden neuvonta
ma-pe klo 9:00–11:00
03 565 51 254
Postiosoite
PL 34, 37501 Lempäälä
Käyntiosoite
Himminpolku 6, 37500
Lempäälä
Vs. sosiaalityön johtaja
Marjo Taipale
050 383 9745
Anna palautetta perheja sosiaalipalveluista:
https://lempaala.trimbl
efeedback.com/eFeedb
ack/fi/Feedback/2/14 -

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, päihdetyöntekijä,
sosiaaliohjaajia ja etuuskäsittelijä.
Voit saada neuvoja ja apua,
kun haet täydentävää tai
ehkäisevää toimeentulotukea
Aikuissosiaalityöntekijät
puhelinaika ma, ti, to ja pe
klo 12:30-13:30
eteläinen alue (postinumerot
37500, 37530)
03 565 51 246
pohjoinen alue
(postinumerot 37550, 37560,
37570, 33880)
03 565 51 252
Sosiaaliohjaaja
puhelinaika ma, ti, to ja pe
klo 12:30-13:30
03 565 51 275

Toimeentulotukea voi
hakea myös kirjallisesti
Kelan toimistoista ja
Kelan verkkosivuilta
saatavilla lomakkeilla.
Lisätietoa katso numero
täältä.
Oheismateriaalia:
https://www.kela.fi/toi
meentulotuki

Täydentävän tai
ehkäisevän
toimeentulotuen
hakemus
Kuolinpesän
toimeentulotukihake
mus
Toimeentulotukilasku
ri

Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin voi soittaa
sosiaalityön asioissa,
mihin mennään +
aukioloajat löytyy.
Palvelupiste on.
Perustoimeentulotuesta
yleistä tietoa laajasti ja
ohjeistuksesta Kelaan.
Täydentävä ja ehkäisevä
avattu niukasti, ohjeistus
kuntaan + linkit +
hakemukset löytyvät.
Välitystileistä ei
mainintaa.
Sosiaalipäivystys Ma-pe
klo 8-16, Lempäälän
lastensuojelun päivystys
040 133 7491
Muina aikoina
Tampereen
sosiaalipäivystys (24/7)
0500 625 990
Kriisiapu
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Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Harjukatu 23
PL 2, 37101
Nokia Puhelinvaihde
(03) 5652 0000

Perusturvapalveluiden
hallinto

etunimi.sukunimi@n
okiankaupunki.fi

Työikäisten sosiaalityö

Perusturvapalveluiden
tehtävänä on tuottaa
omana tai ostopalveluina kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
toimintaa ohjaavien
lakien määrittämällä
tasolla.
Ota yhteyttä:
https://www.nokiankau
punki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/perustu
rvapalveluiden-hallinto/

Työikäisten sosiaalipalvelut
sisältävät täysi-ikäisten asiakkaiden kanssa tehtävän kuntouttavan ja suunnitelmalliisen sosiaalityön. Soittoajat
arkisin 11-12.
Ota yhteyttä:
https://www.nokiankaupunki
.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvel
ut/tyoikaisten-sosiaalityo/

NOKIA

Työikäisten palvelut

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Kovalainen Erja
sosiaalityön johtaja
040 8443 908
Aikavarauksetonta palveluohjausta ke 9-11 ja
to 13-15.
https://www.nokiankau
punki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaali
palvelut/
Hyvinvointikioski
NOSTE:
https://www.nokiankau
punki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/tietoaasiakkaille-potilaille-jaopiskelijoille/palveluohj
aus/

Työikäisten sosiaalityön
chat on käytettävissäsi 3.12.
alkaen ma-ti klo 9-13.
https://www.nokiankaupunki
.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/lastennuorten-ja-perheidenpalvelut/etaasiointi-chat/
AAPO-ohjauksen eli nuorten
palvelun chat on käytettävissäsi 4.12. alkaen ti klo 14-15
https://www.nokiankaupunki
.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/lastennuorten-ja-perheidenpalvelut/etaasiointi-chat/
Asiakasraati:https://www.no
kiankaupunki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvel
ut/asiakasraati/

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Jos haet täydentävää
tai ehkäisevää
toimeentulotukea
suoraan kunnasta,
voit hakea sitä joko
sähköisesti toimeentulotuen verkkoasioinnin kautta tai
kirjallisella hakemuksella. Sähköisessä
asiointipalvelussa voi
hakea täydentävää tai
ehkäisevää toimeentulotukea.
Yhteys- ja lisätiedot:
https://www.nokiank
aupunki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosia
alipalvelut/taydentav
a-toimeentulotuki/

Perusturvapalvelut avattu lyhyesti. Työikäisten
sosiaalipalvelut avattu
laajasti ja selkeästi.
Paljon palveluja.
Löytyy kuka toiminnasta
vastaa, kenelle ja milloin
voi soittaa sosiaalityön
asioissa, minne mennään
ja aukioloajat.
Perustoimeentulotukea
ei ole avattu. Täydentävä
ja ehkäisevä toimeentulotuki avattu lyhyesti ja
ohjaus kuntaan + hakemukset on. Hautausavustus ja omaisen kuollessa/
sosiaaliturvaopas avattu
erityisen laajasti.
Välitystilistä ei
mainintaa.
Sosiaalipäivystys: Virka aikana kiireellisissä
asioissa sosiaalityön
neuvontaan
+358356521522 Soittoajat arkisin klo 11 -12 vai
8-16? Virka-ajan ulkopuolella Tampereen
sosiaalipäivystys 0500
625 990.
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Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Oriveden kaupunki
PL 7 (Keskustie 23)
35301 ORIVESI
Vaihde (03) 5655
6000
Fax (03) 5655 6190

Palvelut

Kaupungintalon
asiakaspalvelupiste
avoinna:
ma-ke klo 10:0012:00 ja 13:00-14:00

Aikuissosiaalityö

Orivesi ja Tampere
muodostavat sosiaali- ja
terveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen.
Oriveden sosiaalipalvelujen tiedot
löytyvät Tampereen
kaupungin verkkosivulta alla olevasta
linkistä.
Sosiaalipalvelut

ORIVESI

Kaupunginviraston
toimistot avoinna:
ma-pe klo 9:0015.00

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut

Kansalaisneuvonta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista
vastaa Hyvinvointijohtaja: Tuija Peurala,
puh. 040 133 9263
tuija.peurala@orivesi.fi
Yleistä neuvontaa ja
ohjausta saat Tampereen sosiaalipalvelujen
neuvonnasta, puhelin
03 5657 0200, ma - pe
klo 9 -14.
https://www.tampere.fi
/sosiaali-jaterveyspalvelut/neuvon
ta/sosiaalipalvelujenneuvonta.html
Oriveden sosiaalitoimisto sijaitsee kaupungintalolla osoitteessa
Keskustie 23

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue (Tampere)
avattu.
Ohjaus Tampereen
kaupungin verkkosivuille.
Palveluista vastaava
löytyy + yhteystiedot.
Oriveden kaupungin
palveluopas on vuodelta
2016:
http://www.orivesi.fi/file
s/Tiedostot/Oriveden%2
0kaupunki%20palveluop
as%202017-2018.pdf
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TAMPERE
Tampereen
kaupunki
PL 487, 33101
Tampere
vaihde 03 565 611
Yhteystietoja
koskevat tiedustelut:
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
vaihde 03 565 611
avoinna ma - pe klo
8.30 - 15.45

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Aikuissosiaalityö auttaa
silloin, kun tarvitset
tukea, ohjausta ja
neuvontaa erilaisissa
arkielämän hankalissa
tilanteissa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet
jäänyt työttömäksi,
tarvitset apua elämänhallinnassa tai haluat
tukea esim. päihteisiin
liittyvissä asioissa.
Kartoitetaan yhdessä
tilanteesi ja etsitään
ongelmiisi ratkaisukeinoja:
https://www.tampere.fi
/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaali
nen-tuki-jatoimeentulo/aikuissosia
alityo.html

Uudet asiakkaat: Jos olet uusi
asiakas, kysy apua puhelimitse tai tule paikan päälle palvelupisteellemme Sarvikselle.
Sieltä sinut ohjataan tarvittaessa eteenpäin varsinaisiin
sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalvelujen neuvonta
puhelin 03 5657 0200
ma - pe klo 9 - 14
Hatanpäänkatu 3 J (1. krs)
avoinna ma - pe klo 9 - 14
Uudet asiakkaat

Perustoimeentulotukea
haetaan Kelasta:
Kela: Toimeentulotuki
www.kela.fi/toimeentul
otuki

Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita
perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita.
Jotta täydentävää ja
ehkäisevää toimeentulotukea voidaan
myöntää, tulee olla
voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.
https://www.tampere
.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinentuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki.html

Yta-alue (Orivesi).

Oriveden sosiaali- ja
terveyspalvelut
https://www.tampere.
fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/orivesi
.html
Hätätilanteet ja
päivystys
Sosiaalipäivystys
palvelee ympäri
vuorokauden (24 h):
puhelin 0500 625 990.
Voit ottaa yhteyttä
sosiaalipäivystykseen,
kun tarvitset
kiireellistä apua ja
neuvontaa esim.
sosiaalityöhön,
elämänhallintaan tai
asumiseen.
Sosiaalinen tuki ja
toimeentulo

Pyydä apua-lomake:
https://palvelut2.tampe
re.fi/e3/lomakkeet/167
69/lomake.html

Nykyiset asiakkaat:
Omatyöntekijäpalvelut
Omatyöntekijäpalvelujen
neuvonnat palvelevat ma, ti,
to, pe klo 9 - 11:
Hatanpäänkatu 3 J (3. krs)
postios. Hatanpäänkatu 3 F
33900 Tampere
Nykyiset asiakkaat
Sarviksen sosiaaliasema:
https://www.tampere.fi/tied
ostot/s/KfbEwzO29/Sarviksen
_sosiaaliasema.pdf

Aikuissosiaalityö
Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki
Verkkoasiointi

Aktiivipassi:
https://www.tampere.fi/sosi
aali-jaterveyspalvelut/sosiaalinentuki-jatoimeentulo/toimeentulotuki
/aktiivipassi.html

Verkkoasiointi:
https://www.tampere
.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosia
alinen-tuki-jatoimeentulo/toimeen
tulotuki/verkkoasioint
i.html
Aktiivipassi:
https://www.tampere
.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ sosiaalinentuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/verk
koasiointi.html

Vaikka on iso kaupunki,
on onnistuttu luomaan
suhteellisen selkeät
verkkosivut.
Monipuoliset palvelut ja
asiointimahdollisuudet.
Aikuissosiaalityö avattu
laajasti.
Neuvonta, ohjaus, ohjeet, palveluista vastaavien työntekijöiden yhteystiedot sekä minne
mennään + aukioloajat
löytyvät helposti. Työntekijöiden nimiä ei mainita.
Välitystileistä ei tietoa.
Yleistä tietoa perustoimeentulotuesta ei ole,
ohjaus Kelaan + linkki
löytyy. Täydentävä ja
ehkäisevä toimeentulotuki avattu
kohtalaisesti, samoin
hakeminen avattu
laajasti ja asiallisesti,
linkit ja hakemukset
löytyy.
Sähköinen
asiointimahdollisuus.
Aktiivipassi avattu.
Pyydä apua-lomake
avattu.
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PIRKKALA
PL 1001
33961 Pirkkala
Puhelinvaihde 03 565
24000
kirjaamo[at]pirkkala.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Palvelut

Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää
Pirkkalan ja Vesilahden
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
1.1.2013 alkaen.
Sosiaalipalveluja
tarjotaan kuntalaisille
Pirkkalan
sosiaalitoimistossa ja
Vesilahden
sosiaalitoimistossa.
Pirkkalan
sosiaalitoimisto
Vesilahden
sosiaalitoimisto

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja
palveluohjaaja.

Perustoimeentulotuen
myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan
hoidettavaksi vuoden
2017 alussa. Tälle
sivulle on koottu tietoa
muutoksesta.https://w
ww.pirkkala.fi/palvelut/
sosiaalipalvelut/toimee
ntuloturva/perustoime
entulotuki-kelasta1.1.2017-alkaen/

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki
haetaan kunnasta.
https://www.pirkkala.
fi/palvelut/sosiaalipal
velut/toimeentulotur
va/

Yta-alue (Vesilahti).
Hyvin seikkaperäisesti ja
laajasti avatut sosiaalipalvelut.Aikuissosiaalityö
avattu laajasti.

Sosiaalipalvelut
Sosiaalitoimistot
Aikuissosiaalityö

Sosiaalitoimisto,
Pirkkala
ma-pe 10–11.30
Käyntiosoite Koulutie
6
33960 Pirkkala
Puhelin 03 56524940

Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuki Kelasta
Verkkoasiointi
toimeentulotuessa
Asiointi
yhteispalvelussa
https://www.pirkkala.
fi/asiointi/yhteispalve
lu/

Sosiaalityön johtaja
Virpi Kokko
puh. 03 565 24921
virpi.kokko[at]pirkkala.f
i
Johtava
sosiaalityöntekijä
Mirka Forsström
puh. 040 1335747
mirka.forsstrom[at]pirk
kala.fi
Sosiaalipalvelujen
valvontasuunnitelma:
https://www.pirkkala.fi
/site/assets/files/12309
/1664331sosiaalipalvel
ujen_valvontasuu19430
17358.pdf

Aikuissosiaalityön palvelut on
tarkoitettu kunnassa vakinaisesti oleskeleville yksinasuville, pariskunnille ja lapsiperheille. Aikuissosiaalityö
auttaa silloin, kun tarvitset
tukea, ohjausta ja neuvontaa
erilaisissa arkielämän pulmatilanteissa.
Aikuissosiaalityön piiriin
kuuluu myös täydentävä ja
ehkäisevä toimeentulotuki.
Hakemuslomakkeen voi
tulostaa itse tai noutaa
sosiaalitoimistosta.
Palveluun pääset ja
tarkempia tietoja saat
ottamalla yhteyttä
sosiaalitoimistoon.
Pirkkalan sosiaalitoimisto
Vesilahden sosiaalitoimisto
Aikuissosiaalityöntekijä
puhelinaika
ma-ti ja to-pe 13.00 — 14.00
Mäkelä puh. 03 565 24925
Sosiaalityöntekijän
vastaanotto ainoastaan
ajanvarauksella.

Toimeentulotuki
varattomalle
kuolinpesälle.
https://www.pirkkala.
fi/palvelut/sosiaalipal
velut/toimeentulotur
va/
Verkkoasiointi
Sähköisessä
asiointipalvelussa
Omapalvelussa voi
hakea täydentävää tai
ehkäisevää
toimeentulotukea.
https://www.pirkkala.
fi/palvelut/sosiaalipal
velut/toimeentulotur
va/verkkoasiointitoimeentulotuessa/

Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin soitetaan
sosiaalityön asioissa ja
mihin mennään +
aukioloajat löytyy.
Hyvin avattu perus-, täydentävä ja ehkäisevä
toimeentulotuki. Ohjeistus Kelaan ja kuntaan +
linkit + hakemukset on.
Verkkoasioinnista
seikkaperäinen opastus.
Välitystilit on.
Asiointipiste hyvin
avattu.
Sosiaalipäivystys:
Akuutit sosiaaliset
kriisitilanteet puh. 050
516 7886 virka-aikana (816). Virka-ajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia
vaativat kriisitilanteet
hoidetaan Tampereen
kaupungin Sosiaalipäivystyksen toimesta 24 t /
vrk, vuoden jokaisena
päivänä: 0500 625 990.
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VESILAHTI
Vesilahden kunta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti
Puh. 03 5652 7500
Sähköposti:
vesilahdenkunta@ves
ilahti.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Vesilahden kunta ostaa
sosiaali- ja
terveydenhuollon
palvelut Pirkkalan
kunnalta, joka on
yhteistoiminta-alueen
vastuukunta.

Sosiaalipalvelut

Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ve
silahti.fi
Aukioloajat
ma-pe
klo 9.00-15.00
muina aikoina sovittaessa
vesilahdenkunta@ves
ilahti.fi

Siirry
yhteisteistoimintaalueen sosiaalipalvelujen sivuille:
https://www.pirkkala.fi
/palvelut/sosiaalipalvel
ut/
Vesilahden
sosiaalitoimisto:
https://www.pirkkala.fi
/palvelut/sosiaalipalvel
ut/sosiaalitoimisto/vesil
ahden-sosiaalitoimisto/

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue (Pirkkala).
Ohjaus Pirkkalan kunnan
kotisivuille.
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Palvelut/
PUNKALAIDUN nettipolku
Vesilahdentie 5,
31900 Punkalaidun
Puh. (02) 760
801, kunta@punkalai
dun.fi

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Asiointipiste
https://www.punkalai
dun.fi/sivu.tmpl?sivu
_id=10299

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Punkalaitumen kunnan
sosiaalipalvelut hoitaa
Sastamalan yhteistoiminta-alue.
Lisätietoja löydät:
Sastamalan sosiaali- ja
terveyspalveluista.

Aikuissosiaalityö järjestää
Punkalaitumen kunnantalolla
neuvontapalvelua ilman ajanvarausta. Ajanvaraukseton
neuvontapalvelu on auki joka
kuukauden kolmas keskiviikko klo 9-11 ja 12-14.00
Punkalaitumen kunnantalolla,
osoite Vesilahdentie 5, 31900
Punkalaidun. Neuvontapalvelua saatavilla: 16.1.2019,
20.2.2019, 20.3.2019,
17.4.2019, 15.5.2019.
Tervetuloa kysymään aikuissosiaalityön palveluista, kuten esimerkiksi toimeentulotuesta, suunnitelmista ja välitystiliasioista. Voit kysyä
asioita yleisesti tai voit kysyä
omista henkilökohtaisista
päätöksistä, esim. omassa
toimeentulotukipäätöksessä
olevat epäselvät asiat. Palvelussa ei tehdä toimeentulotuenpäätöksiä. Paikka:
Kunnantalo
Osoite:
Vesilahdentie 5
https://www.punkalaidun.fi/s
ivu.tmpl?sivu_id=7459

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue (Sastamala).
Ohjaus Sastamalan
kuntaan.
Asiointipiste avattu
hyvin.
Aikuissosiaalityön
ajanvaraukseton
neuvontapalvelu kerran
kk. Maininta
välitystileistä.
Ei kelaohjausta.
Ei tietoa
sosiaalipäivystyksestä
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SASTAMALA
Sastamalan kaupunki,
Aarnontie 2 A, PL 23,
38201 Sastamala.
Avoinna ark. 9-15
puh. (03) 52
131, sastamala(at)sas
tamala.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Vs. perhe- ja
sosiaalipalvelujohtajana
toimii Natalia Kettunen.

Aikuissosiaalityön tiimi

Perustoimeentulotuen
maksaminen kuuluu
Kelalle 1.1.2017 alkaen.
Kelan toimeentulotukisivuille pääset tästä.

Perhe- ja
sosiaalipalvelut
Neuvontapalvelut
https://www.sastama
la.fi/sastamala/sivu.t
mpl?sivu_id=8093

Sosiaalikeskuksen/
perhe- ja
sosiaalipalvelujen
neuvonta ja ajanvaraus
puh. 03 5213 4114
ma-ke ja pe klo 9-11
sekä torstaisin klo 9-11
ja klo 12-14, Puistokatu
10, 3. kerros.
https://www.sotesi.fi/si
vu.tmpl?sivu_id=6025;s
id=6025
Asiakirjapyyntö -lomake
löytyy täältä.
Yhteydenotto
sosiaalihuoltoon tuen
tarpeen arvioimiseksi
Ota yhteyttä Pyydä
apua! -napin kautta.
https://www.sotesi.fi/l
omake/show.tmpl?id=8
76&sivu_id=10727

Sosiaalityöntekijät tapaavat
kaikki aktivointiehdon piiriin
kuuluvat asiakkaat ja tarjoavat vaihtoehtoja ja palveluita asiakkaan tilanteen
mukaisesti. Sosiaalityöntekijät laativat asiakkaan
kanssa myös suunnitelman
tilanteen edistämisestä.
Aikuissosiaalityön tiimi:
https://www.sotesi.fi/sotesi/
sivu.tmpl?sivu_id=6036
Käyntiosoite: Kauppalantalo,
Puistokatu 10, 3. kerros.
Sosiaalityöntekijä Osara Terhi
puh. 03 5213 4108,
puhelinaika ma, ti ja to klo
12-13. Sosiaalityön
palveluohjaajia useita.
Alla olevan linkin kautta
avautuu palautekysely, johon
voit vastata asioituasi
aikuissosiaalityössä.
https://www.webropolsurvey
s.com/S/C711AA355ED78428
.par
Aikuissosiaalityön
omavalvontasuunnitelman
löydät tästä

Lomakkeita saat Kelan
toimistoista ja
osoitteesta
www.kela.fi/lomakkeet.
Sähköisesti voit hakea
toimeentulotukea
Kelasta osoitteessa
www.kela.fi/asiointi.
Neuvontapalvelu torstaisin klo 9-11 ja 12-14.
Neuvontapalvelussa voi
kysyä aikuissosiaalityön
palveluista kuten toimeentulotuesta, suunnitelmista, omista päätöksistä yms.
Sosiaalikeskuksen
aulassa voi käyttää
tietokonetta ja
tulostinta esim.
tiliotteiden
tulostamiseen
sosiaalikeskuksen
aukioloaikoina.

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue. (Punkalaidun).
Täydentävää tai
ehkäisevää toimeentulotukea voidaan
myöntää sellaisiin
sinun tai perheesi
erityisistä tarpeista
tai olosuhteista
aiheutuviin menoihin,
joihin et voi saada
perustoimeentulotuk
ea. Täydentävää ja/tai
ehkäisevää
toimeentulotukea
voit hakea tällä
lomakkeella .
Täydentävän
/ehkäisevän
toimeentulotuen
soveltamisohjeen
löydät tästä.
Jos haet
toimeentulotukea
hautauskuluihin voit
hakea oheisella
lomakkeella.
hautausavustushake
mus
hautausavustusohje

Aikuissosiaalityö avattu
kohtalaisesti. Omavalvontasuunnitelma on.
Löytyy kuka vastaa
toiminnasta, kenelle ja
milloin voi soittaa
sosiaalityön asioissa ja
mihin mennään +
aukioloajat löytyy erittäin
hyvin. Ajanvaraukseton
neuvontapalvelu.
Perustoimeentulotuesta
ei yleistä tietoa. Ohjaus
kelaan + linkit löytyy.
Täydentävä ja ehkäisevä
niukasti avattu, ohjaus
kuntaan + hakemukset
löytyy. Välitystilit on.
Aikuisväestön sosiaalipäivystys ma-pe klo 816 puh. 050 536 7764
ma-to klo 16-8, pe klo 16
- ma klo 8, puh. 112.
Sosiaalipäivystyksen
asiakkaita ovat kaikki
kiireellisesti hoi-vaa,
turvaa ja apua
tarvitsevat henkilöt.
Informatiiviset sivut.
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RUOVESI
Ruoveden kunta
Ruovedentie 30,
34600 RUOVESI
Vaihde: (03) 486 111
kirjaamo[at]ruovesi.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Ruoveden kunnan
sosiaalitoimiston
käyntiosoite:
Ruovedentie 30
(kunnantalon viereinen
keltainen rakennus).

Suosittelemme:
Keiturin Sote Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Asioi verkossa:
Omakanta

Viranomaistoiminnasta
vastaa Virtain kaupunki.
Lisätietoja
sosiaalipalveluista:
Virtain ja Ruoveden
sosiaalipalvelut, vaihde
p. 03 485 111.

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Yta-alue (Virrat).
Ohjaus Virtain kaupungin
sivuille.
YLEINEN HÄTÄNUMERO
112

22
Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Käyntiosoite:
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

Terveys- ja
sosiaalipalvelut

Perustoimeentulotukea
haetaan Kelasta
01.01.2017 alkaen.
Perustoimeentulotuen
myöntäminen ja
maksaminen ovat
siirtyneet kunnilta
Kelan vastuulle.

Yta-alue (Ruovesi).

Aikuisten
sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja
sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijöihin ja sosiaaliohjaajaan voit olla yhteydessä silloin, kun tarvitset
tukea, ohjausta ja neuvontaa
erilaisissa arkielämän
pulmatilanteissa. Syitä
yhteydenottoon ovat
esimerkiksi asunnottomuus,
taloudelliset ongelmat,
työllisyyden esteet ja muut
elämän kriisitilanteet.
Aikuissosiaalityön tavoitteena
on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen antaminen sekä
kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen
edistäminen. Sosiaaliohjauksessa on keskeistä palveluohjaus, joka tarkoittaa
sosiaaliturvaetuuksien ja
asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden yhteensovittamista.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Avoinna
Ma-to 8-16, pe 8-15
Vaihde (03) 485 111
Fax (03) 475 8555
kirjaamo@virrat.fi

Sosiaalipalveluihin kuuluvat: Aikuissosiaalityö
(esim. toimeentulotuki,
sosiaaliohjaus, mielenterveys- ja päihdetyö ja
TYP). Aikuisten sosiaalipalveluissa tehdään
suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Tavoitteena on sosiaalisen
ja/tai taloudellisen tuen
antaminen sekä kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.
Aikuisten sosiaalipalveluista löydät apua
silloin, kun olet yli 18vuotias ja tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän pulmatilanteissa.

VIRRAT

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki
Sosiaalipäivystys
Asiointipiste
http://www.virrat.fi/e
linkeinot-jatyollisyys/tukeaarkeen-jatyollistymiseen/asioin
tipiste/

Virtain sosiaalitoimisto:
Virtaintie 26 (2. krs),
34800 VIRRAT
Ajanvaraus
puh. 044 715 1248
Sosiaalityöntekijöiden
puhelinaika
ma-pe klo 13-13.30
Tuija Häll
sosiaalityöntekijä,
aikuissosiaalityö,
puh. 044 715 124

Sosiaalityöntekijä
Tuija Häll
sosiaalityöntekijä,
aikuissosiaalityö,
puh. 044 715 1244
Ota yhteyttä:
https://www.virrat.fi/terveys
-jasosiaalipalvelut/sosiaalipalvel
ut/aikuistensosiaalipalvelut/aikuissosiaali
tyo/

Tuen voi hakea
verkossa
www.kela.fi/asiointi
(vaatii sähköisen
tunnistautumisen) tai
tulostamalla paperilomake osoitteessa
www.kela.fi/lomakkeet
ja toimittamalla se
Kelan toimistoon.
Tukea voi hakea myös
suullisesti ottamalla
yhteyttä Kelan
puhelinpalveluun tai
Kelan toimistoon.
Kelan palvelunumero
on 020 692 207.
Lisätietoa perustoimeentulotuesta ja
sen myöntämisperusteista löydät
osoitteesta
www.kela.fi/toimeentul
otuki.

Hakijalla tulee olla
voimassa oleva perustoimeentulotuki päätös Kelasta.
Täydentävä
toimeentulotuki:
http://www.virrat.fi/t
erveys-jasosiaalipalvelut/sosia
alipalvelut/aikuistensosiaalipalvelut/aikuis
sosiaalityo/
Ehkäisevä:
http://www.virrat.fi/t
erveys-jasosiaalipalvelut/sosia
alipalvelut/aikuistensosiaalipalvelut/aikuis
sosiaalityo/

Selkeästi ja kohtalaisen
laajasti avattu sosiaalipalvelut ja aikuissosiaalityö.
Löytyy kuka vastaa toiminnasta, kenelle ja milloin voi soittaa sosiaalityön asioissa ja mihin
mennään + aukioloajat
löytyy yhteystiedoista.
Asiointipisteessä sähköinen asiointi, nettipalveluiden esittely, käytön
opastaminen ja ohjaus.
Perustoimeentulotuen
yleiset ohjeet.
Täydentävä ja ehkäisevä
toimeentulotuki kohtalaisen hyvin avattu.
Kelaohjaus ja ohjaus
kuntaan on + linkit +
hakemukset on.
Sosiaalipäivystys arkisin
klo 8.00-16.00 VirratRuovesi yhteistoimintaalueen sosiaalitoimella
puh. 03 485 1248. Virkaajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviranomaisen
arviointia vaativat kriisitilanteet Tampereen
Sosiaali-päivystys: puh.
0500 625 990
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URJALA
PL 33, 31761 Urjala
Käyntiosoite:
Tampereentie 6 (Avaa
kartta)
Avoinna: klo 9-15
(Neuvonta: klo 9-12 ja
13-15)
Puhelin: 03 5691 110
Sähköpostiosoite:
urjalan.kunta@urjala.
fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Perhe- ja hyvinvointi

Sosiaalityöntekijälastenvalvoja
Hanna-Leena Pohjola
puh. 040 335 4014 (mato klo 11-12)
hannaleena.pohjola@urjala.fi

Sosiaalityön tarkoituksena on
mahdollistaa yksilön ja perheen elämänkriiseistä selviytyminen sekä tukea yhteisön
toimivuutta vaikuttamalla
asiakkaiden elinolosuhteisiin.

Toimeentulotuen
hakeminen siirtynyt
1.1.2017 Kelaan
http://www.urjala.fi/pe
rhe-jahyvinvointi/toimeentul
oturva

Aikuissosiaalityö
Toimeentuloturva

Sosiaaliohjaaja Mikko
Karonen puh. 040
3354355,
mikko.karonen@urjala.
fi
Urjalalla ja Akaalla on
yhteinen
perusturvajohtaja
Elina Anttila.
040 335 4270.

Sosiaalietuuksien myöntämisen lisäksi sosiaalityötä
toteutetaan kehittämällä
vaikuttavia ennaltaehkäiseviä
työmuotoja ja järjestämällä
yhteistyössä asiakkaan ja
muiden toimijoiden kanssa
hänelle tarpeelliset ja
tarkoituksenmukaiset
palvelut ja tukitoimet.
http://www.urjala.fi/perhejahyvinvointi/aikuissosiaalityo
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Hanna-Leena Pohjola
puh. 040 335 4014 (ma-to klo
11-12)hannaleena.pohjola@urjala.fi
Sosiaaliohjaaja Mikko
Karonen puh. 040 3354355,
mikko.karonen@urjala.fi
NARIKKA
Tampereentie 4
http://www.urjala.fi/perheja-hyvinvointi/narikkasosiaalisen-kuntoutuksenhanke

Toimeentulotuen
perusteet:
http://www.urjala.fi/pe
rhe-jahyvinvointi/toimeentul
oturva/toimeentulotue
n-perusteet
Toimeentulotuen
hakeminen:
http://www.urjala.fi/pe
rhe-jahyvinvointi/toimeentul
oturva/toimeentulotue
n-hakeminen
Lisätiedot
Palvelusihteeri Päivi
Nummi
puh. 040 335 4238 (mati klo 11-12)
Sähköposti:
paivi.nummi@urjala.fi

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Palvelut avattu niukasti.
Palveluista vastaava
löytyy yhteystietoineen,
samoin kenelle soitetaan
ja milloin, mutta ei
mainintaa minne
työntekijät sijoittuvat.
Perustoimeentulotuen
ohjeet osin vanhentuneita, ohjaus Kelaan +
linkit. Ei ohjausta Kelasta
kuntaan. Ei mainintaa
täydentävästä eikä ehkäisevästä toimeentulotuesta. Välitystileistä ei
mainintaa.
Narikan aukioloajat?
Sosiaalipäivystys:
Kiireellisissä lastensuojeluasioissa ja
lastensuojeluilmoitukset
ma-pe klo 9.00-15.00,
puh. 040 335 4351. Ei
aikuissosiaalityöhön,
toimeentulotukeen tai
lapsen huolto-, tapaamis- tai elatussopimukseen liittyviä asioita.
Virka-ajan ulkopuolella
kiireellisissä lastensuojeluasioissa yhteys
hätänumeroon 112.
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VALKEAKOSKI
Valkeakosken
kaupunki
Sääksmäentie 2,
PL 20
37601 Valkeakoski
03 5691 100
valkeakosken.kaupun
ki@valkeakoski.fi
Henk. koht.
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@va
lkeakoski.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Perhe- ja
sosiaalipalvelut

Perhe- ja
sosiaalipalvelut:
http://www.valkeakoski
.fi/portal/suomi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/

Sosiaalityöllä tarkoitetaan
ohjausta, neuvontaa ja
sosiaalisten ongelmien
selvittämistä sekä muita
tukitoimia, jotka ylläpitävät ja
edistävät yksilöiden ja
perheen turvallisuutta ja
suoriutumista sekä yhteisöjen
toimivuutta.
Aikuissosiaalityö tarjoaa 18
vuotta täyttäneille aikuisille ja
heidän perheilleen sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityössä tehdään
suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja
moniammatillista työtä.
Aikuissosiaalityön asiakkuus
ei edellytä toimeentulotuen
tarvetta.
Lisä- ja yhteystiedot:
http://www.valkeakoski.fi/po
rtal/suomi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/aikuissosi
aalityo/

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta,
joka on vastuussa sen
myöntämisestä ja maksamisesta. Lisätietoa:
www.kela.fi/toimeentul
otuki

Täydentävä
toimeentulotuki on
tarkoitettu henkilön
tai perheen erityisistä
tarpeista tai olosuhteista johtuviin tarpeelliseksi harkittuihin menoihin.
Ehkäisevää
toimeentulotukea
voidaan myöntää
esimerkiksi asumisen
turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai
taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien
lieventämiseksi.
Täydentävän ja
ehkäisevän
toimeentulotuen
hakeminen
Toimeentulotuen
myöntää se kunta,
jonka alueella henkilö
tai perhe vakinaisesti
oleskelee. hakemus
lomake

Sosiaalityö ja
aikuissosiaalityö avattu
kohtalaisesti.

Aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki
Yhteispalvelukeskus
http://www.valkeako
ski.fi/portal/suomi/pe
rhe_ja_sosiaalipalvelut/y
hteispalvelukeskus/

Sosiaali- ja
perhepalveluiden
päivystyspuhelin
040 335 7095 ma-pe
klo 8-16.
Sosiaali- ja
perhepalvelujen johtaja
Soile Merilä, puh. 040
335 7385
Sosiaalipalvelut
Palvelupäällikkö
Salla Heiskanen 040
335 7890
Sosiaalityön puhelinajat
Sosiaaliohjaaja puh. 040
335 7199, maanantai,
tiistai, torstai ja
perjantai klo 9.00-10.00
Sosiaalityöntekijä puh.
040 335 7430, tiistai ja
torstai klo 9.00-10.00
Pyydä apua-lomake:
http://www.valkeakoski
.fi/portal/suomi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/pyy
da+apua/

Kohtaamispaikka Narikka on
työikäisille tarkoitettu osallistumisen ja kohtaamisen
paikka. Kohtaamispaikassa
voit saada neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea.
Apiankatu 4 (linja-autoasemalla katutasossa)
Avoinna tiistaisin klo 12-15 ja
torstaisin klo 9-12

Toimeentulotuki:
http://www.valkeakoski
.fi/portal/suomi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/toi
meentulotuki/

Kuntainfo ja hallintosivulta löytyy kaikki
sosiaalityön vastaavat ja
työntekijät.
Kenelle (ei nimeä) ja
milloin voi soittaa
sosiaalityön asioissa,
minne mennään +
aukioloajat löytyy.
Välitystileistä ei
mainintaa.
Perustoimeentulosta
lyhyesti yleistä tieota,
ohjaus Kelaan + linkki
löytyy. Täydentävästä ja
ehkäisevästä tietoa,
ohjaus kuntaan ja
hakemukset löytyy.
Sosiaalipäivystys virkaaikana: Sosiaali- ja
perhepalveluiden
päivystyspuhelin
040 335 7095. Virka-ajan
ulkopuolella Tampereen
kaupungin sosiaalipäivystys 24 t/vrk 0500 625990.

25

YLÖJÄRVI
Kuruntie 14, PL 22,
33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Sosiaali- ja
perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalvelut tukevat eriikäisiä kuntalaisia
erilaisissa elämän
vaiheissa ja -tilanteissa.
Kaikissa palveluissa
painopisteenä on
ennaltaehkäisevä työ.
https://www.ylojarvi.fi/
perhe-jasosiaalipalvelut/

Työikäisten sosiaalityö on
suunnitelmallista,
tavoitteellista ja
moniammatillista työtä,
sosiaalisen ja taloudellisen
tuen ja palvelun tarpeessa
olevan täysi-ikäisen asiakkaan
tai perheen kokonaisvaltaisen
kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.
Palvelu sisältää suunnitelmallisen ja kuntouttavan
sosiaalityön erilaisissa
arkielämän vaikeuksissa ja
akuuteissa kriisitilanteissa.
Aikuissosiaalityön
alkukartoituslomake (25 kB)

Kiireellisissä asioissa
sosiaalityöntekijä on
tavoitettavissa arkipäivinä klo 12–13,
p. 03 565 30 000.

Kunta tekee
päätöksen
täydentävästä ja
ehkäisevästä
toimeentulotuesta,
joita perustoimeentulotuen asiakas voi
tarvita. Jotta
täydentävää ja
ehkäisevää
toimeentulotukea
voidaan myöntää,
tulee sinulla olla
voimassaoleva
perustoimeentulotuki
päätös Kelasta.
> www.kela.fi/toimee
ntulotuki
Täydentävän ja
ehkäisevän
toimeentulotuen
hakemus (38 kB)
Toimeentulotukihake
mus
hautauskustannuksiin
(24 kB)

Sosiaali- ja perhepalvelut
sekä työikäisten
sosiaalityö, samoin
toimeentulotuki avattu
kohtalaisesti.

Työikäisten
sosiaalityö
Toimeentulotuki

Tiihala, Marketta
Sosiaalityön johtaja
Sosiaalipalvelut
050 561 1037
Johtava
sosiaalityöntekijä
Katajisto, Päivi
Sosiaalipalvelut
050 521 5202
Käyntiosoite: Kuruntie
10, 33470 Ylöjärvi
Sosiaalityöntekijöiden
vastaanotto:
https://www.ylojarvi
.fi/perhe-jasosiaalipalvelut/toim
eentulotuki-jaaikuissosiaalityo/toim
eentulotuenhakeminen/
Etuuskäsittelijät
sosiaalitoimessa.

Asiakkaat voivat asioida
sosiaalitoimessa joko
soittamalla (p. 03 565 30
000) tai käymällä arkisin
kello 8.15-10.00 ja 13.3015.00. Asiakaspalvelu on
päivittäin kiinni kello 10.0013.30.
Sosiaalityöntekijän soittoaika
on ma-ti ja to-pe klo 12-13.
Noora Katajisto, p. 03 565
28500
Päivystysvastaanotto tiistaisin
ja torstaisin ilman ajanvarausta klo 9.00 - 10.00:
Noora Katajisto, p. 03 565
28500

Perustoimeentulotuen
maksaminen on
siirtynyt
Kelalle 1.1.2017
www.kela.fi/toimeentul
otuki
Kiireellisissä asioissa
sosiaalityöntekijä
tavoitettavissa ma–ti ja
to-pe klo 12–13, p. 03
565 30 000.
Asiakkaat voivat asioida
Ylöjärven sosiaalitoimessa soittamalla tai
käymällä arkisin mape kello 9-11 ja 12-14.
Kiireellisissä asioissa voi
asioida sosiaalityöntekijän päivystysvastaanotolla tiistaisin ja torstaisin ilman ajanvarausta klo 9-10.00.
https://www.ylojarvi.fi/
perhe-jasosiaalipalvelut/toimee
ntulotuki-jaaikuissosiaalityo/toime
entulotuen-hakeminen/

Aikuissosiaalityössä
alkukartoituslomake.
Löytyy oikein hyvin kuka
vastaa toiminnasta,
kenelle ja milloin voi
soittaa sosiaalityön
asioissa ja mihin
mennään + aukioloajat.
Perustoimeentulosta
niukasti tietoa, ohjaus
Kelaan + linkki löytyy.
Täydentävästä ja
ehkäisevästä ohjaus
kuntaan + hakemus
löytyy Välitystileistä ei
mainintaa.
Kiireellisissä asioissa
sosiaalityöntekijä on
tavoitettavissa arkipäivin
klo 12–13, p. 03 565 30
000. Virka-ajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia
vaativat kriisitilanteet
hoidetaan Tampereen
kaupungin Sosiaalipäivystyksen toimesta 24
t / vrk, p. 0500-625 990.
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HUITTINEN
Risto Rytin katu 36
32700 HUITTINEN
vaihde: 02 560 4111
sähköposti:
kaupunki@huittinen.f
i
Kaupungintalo
avoinna
ma – pe klo 9 – 15

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Palvelut
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Perhe- ja
sosiaalipalvelut
Perhepalvelut
Sosiaalikeskuksen
yhteystiedot
Sosiaalipäivystys

Perustoimeentulotuki

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki

Huomiot

Huittisten kaupungissa
sosiaali- ja terveyspalvelut on yhdistetty
perusturvapalveluiksi,
joita ovat sosiaalityö,
ikäihmisten palvelut,
terveyskeskus ja
erikoissairaanhoito.
Perusturvajohtaja
Piirala, Kristiina

TOIMEENTULOTUKI
1.1.2017 ALKAEN
Hae perustoimeentulotukea KELA:sta.

Aikuissosiaalityöstä ei
mainintaa. Kun laittaa
hakusanaksi
aikuissosiaalityön;
http://www.huittinen.fi/f
iles/188/Aikuissosiaalityo
.png

Perhepalveluiden
esimiehenä toimii
Sosiaalityön johtaja
Piranen, Sinikka

Postita hakemuksesi
osoitteeseen Kela, PL
30, 33056 KELA.

Täydentävää ja ehsevää toimeentulotukea voidaan hakea
tarvittaessa kunnalta
sen jälkeen, kun Kela
on tehnyt päätöksen
perustoimeentulotue
sta.
http://huittinen.fi/pal
velut/sosiaali_ja_terveyspalvelut/p
erhe_ja_sosiaalipalvelut/t
oimeentulotuki
http://www.huittinen
.fi/palvelut/sosiaali_ja_terveyspalvelut/p
erhe_ja_sosiaalipalvelut/t
oimeentulotuki

Toimeentulotuki
Sähköinen asiointi
perusturvassa
http://www.huittinen
.fi/palvelut/sosiaali_ja_terveyspalvelut/s
ahkoinen_asiointi_pe
rusturvassa

Sosiaalikeskuksen
yhteystiedot:
http://www.huittinen.fi
/palvelut/sosiaali_ja_terveyspalvelut/per
he_ja_sosiaalipalvelut/sos
iaalikeskuksen_yhteysti
edot

Aikuissosiaalityö

Hae verkossa
www.kela.fi/toimeentul
otuki TAI täytä
perustoimeentulotuen
hakemuslomake.

Lomakkeita saa Kelan
toimistoista,
sosiaalitoimistoista tai
verkosta
www.kela.fi/lomakkeet.

Hakemus:
http://www.huittinen
.fi/files/5344/Taydent
avan_hakemus_Huitti
nen_2016.pdf

Toiminnasta vastaavat
löytyy hyvin, samoin
kenelle ja milloin voi
soittaa sosiaalityön
asioissa ja mihin
mennään +aukioloajat.
Välitystieleistä ei
mainintaa.
Sähköinen asiointi on.
Perustoimeentulosta
niukasti yleistä tietoa,
ohjaus Kelaan + linkki
löytyy. Täydentävästä ja
ehkäisevästä niukasti
tietoa. Hakemus löytyy.
Sosiaalipäivystys erittäin
hyvin avattu:
http://huittinen.fi/palvel
ut/sosiaali_ja_terveyspalvelut/perh
e_ja_sosiaalipalvelut/sosia
alipaivystys
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RIIHIMÄKI
PL 125 (Eteläinen
Asemakatu 2)
11101 Riihimäki
Vaihde: 019 758 4000
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@rii
himaki.fi

Palvelut/
nettipolku

Sosiaalitoimi

Aikuissosiaalityö

Perustoimeentulotuki

Palvelut

Palveluneuvonta
Tutustu esitteeseemme
täältä.

Aikuissosiaalityö:
Palveluneuvonta ohjaus- ja
neuvontakäynti - Palveluneuvonta tarjoaa ohjausta ja
neuvontaa erilaisissa
pulmatilanteissa. Käyntiajan
voi varata palveluohjaajan
toimistolle, Jarrumiehenkatu
15.
Ajanvaraus aikuisten
palveluihin

Kela myöntää perustoimeentulotukea ja kunta
täydentävää sekä ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotukea haetaan aina ensin Kelasta. Samassa hakemuksessa voi myös
ilmoittaa, jos haetaan
täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin menoihin,
joihin ei voi saada perustoimeentulotukea.
Kelaa voi pyytää siirtämään hakemuksen
kunnalle.
http://www.kela.fi/toi
meentulotuki-nain-haet

Sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö ja
toimeentulotuki

Sosiaalipalvelujen
tehtävänä on huolehtia
riihimäkeläisten
sosiaalisen hyvinvoinnin
ja sosiaalisen
turvallisuuden
ylläpitämisestä sekä
toimeentulon
toteutumisesta. Sen
tarkoituksena on parantaa kuntalaisten
edellytyksiä omaan
elämänhallintaan sekä
lisätä valmiuksia
itsenäiseen
suoriutumiseen.
Sosiaalikeskus
Jarrumiehenkatu 15
Voit varata ajan
haluamaasi palveluun
sähköisestä ajanvarauskalenterista ja tarvittaessa perua varaamasi
ajan:https://nettivaraus
5.ajas.fi/ajanvaraus.php
?lid=097df6364197

Palveluihin on edelleen
mahdollista olla yhteydessä
myös puhelimitse,
sähköpostitse tai käymällä
asiakaspalvelupisteessä.
Yhteystiedot
https://www.riihimaki.fi/palv
elut/sosiaalipalvelut/toimeen
tulotuki/yhteystiedot/
Mokka-maanantaipalveluihin
kuuluvat muun muassa
aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaus- ja neuvonta, sosiaalinen luototus ja työllistymistä edistävä monialainen
yhteispalvelu.
https://www.riihimaki.fi/mok
ka-maanantai-kutsuuasioimaan/

Sosiaaliohjaus, neuvonta ja asiakkaiden ajanvaraus työntekijöille:
Soittoaika ma, ke, to ja
pe klo 9.00 – 11.00 ja
13.00 – 15.00, ti klo
9.00 – 11.00.
p. 019 758 4200
https://www.riihimaki.f
i/palvelut/sosiaalipalvel
ut/toimeentulotuki/yht
eystiedot/

Täydentävä ja
ehkäisevä
toimeentulotuki
Täydentävää
toimeentulotukea
voidaan myöntää
silloin, kun hakijalla
tai perheellä on tarpeelliseksi katsottavia
erityismenoja ja pelkkä perustoimeentulotuki ei riitä turvamaan
henkilön tai perheen
toimeentuloa toimeentulotukilaissa
tarkoitetulla tavalla.
Täydentävän toimeentulotuen erityismenon arvioidaan
suhteessa toimeentulotuen hakijan tai
perheen tilanteeseen,
ja siksi sen tarve arvioidaan aina asiakaskohtaisesti.
Täydentävän ja
ehkäisevä
toimeentulotuen
hakemus
Hautausavustus pdf

Huomiot

Selkeät lyhyet sivut.
Helppolukuiset
Palveluneuvonnan
(aikuissosiaalityö)
palveluesite.
Mihin ja milloin voi
soittaa sosiaalityön
asioissa ja mihin
mennään +aukioloajat
löytyy. Ei sosiaalityöntekijän yhteystietoja,
painotus palveluohjaukseen. Aikuissosisaalityön numeroihin
soittaessa ei tiedä kuka
vastaa
Perustoimeentulotuesta
niukasti yleistä tietoa,
ohjaus kelaan + linkki
löytyy. Täydentävä ja
ehkäisevä avattu, ohjaus
kuntaan + hakemukset
löytyy. Välitystilit on.
Sähköinen ajanvaraus on.
Kysy Chatissa
mahdollisuus.
Sosiaalipäivystyksestä ei
mainintaa.

