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Hei!
Kädessäsi on ikäihmisten palveluopas. Sen avulla saat tietoa 

Vantaan palveluista ja palvelupuhelimista, jotka auttavat sinua 
ratkaisemaan erilaisia elämäntilanteisiin tulevia pulmia. Jos olet 
netin käyttäjä, löydät Vantaan nettisivuilta ja tässäkin mainittujen 
eri toimijoiden omilta kotisivuilta lisää tietoa. Ellet ole netin käyttäjä, 
mutta haluaisit tulla sellaiseksi, kirjasto on paikka, jossa tällaista 
oppia on saatavilla. 

Eläkkeelle siirtyminen on uusi elämänvaihe, jolloin ajankäyttö 
ja yhteisöt elämässäsi muuttuvat paljon. Vanheneminen tuo myös 
mukanaan muutoksia, jotka vaikuttavat toimintakykyysi. Haluamme 
tukea Sinua uuden elämänvaiheen haltuunotossa tämän oppaan 
muodossa.

Voi hyvin! 
toivottaa Seniorineuvonnan tiimi

PS. Tämän oppaan tiedot on tarkistettu kesäkuussa 2022. Päivitetyn 
oppaan löydät www.vantaa.fi/seniorineuvonta. Huomiothan, että 
hyvinvointialuemuutoksen myötä osa tiedoista tulee muuttumaan 
1.1.2023 alkaen.
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1. NEUVONTA- JA PALVELUOHJAUS 

Seniorineuvonta tuntee senioreille suunnatun 
toiminnan ja palvelut

Seniorineuvonta: 
Puhelin 09 8392 4202 arkisin klo 9–15 
seniorineuvonta@vantaa.fi

Seniorineuvonta järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia ja on tavat-
tavissa niiden jälkeen:

 ■ Kuun ensimmäinen keskiviikko klo 9–11 
Myyrmäen Vantaa-info, Paalutori 3, 01600 Vantaa

 ■ Kuun viimeinen keskiviikko klo 9–11 
Tikkurilan asukastila, Lummetie 2bA, 01300 Vantaa

Sivulta www.vantaa.fi/seniorineuvonta näet tarkemmat tiedot 
infotilaisuuksien sisällöstä.

Seniorineuvonnasta saa tietoa ja ohjausta ikääntyville suunna-
tusta kaikille avoimesta toiminnasta ja palveluista. Seniorineuvonnan 

mailto:seniorineuvonta@vantaa.fi
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kautta toteutetaan ikääntyneiden palvelutarpeen arviot ja käynniste-
tään tarvittavat palvelut. 

Opastusta tarjotaan myös omahoitoon ja hyvinvointiin. Seniori-
neuvonnan kautta saa yhteyden myös muistisairaita ja omaishoito-
perheitä tukeviin palveluohjaajiin ja ikääntyneiden sosiaalityöhön. 

Oletko huolissasi läheisestäsi?
Voit tehdä huoli-ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta 
henkilöstä.

Jos tilanne on kiireellinen, ole yhteydessä kunnan sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen puhelimitse 09 8392 4005

Voit myös soittaa Seniorineuvontaan arkisin klo 9–15,  
puhelin 09 8392 4202.

Myös Maisan kautta voi tehdä huoli-ilmoituksen (maisa.fi -> tee 
sosiaalihuollon ilmoitus). Maisan kautta tehdyt ilmoitukset käsitel-
lään virka-aikana.

Vantaa-infot antavat tietoa ja neuvontaa laajasti
Vantaa-infot 
puhelin 09 83911, ma–pe klo 8–15.30, vantaa-info@vantaa.fi

Vantaa-info, Tikkurila
Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa 
Ma–ke klo 8.45–16.30, to klo 12–17, pe klo 7.45–15.30

Vantaa-info, Myyrmäki
Myyrmäkitalo Paalutori 3, 01600 Vantaa 
Ma–ke klo 8.45–16.30, to klo 12–17, pe klo 7.45–15.30

Vantaa-info, Korso 
Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa 
Ma–ke klo 8.45–16.30, to klo 12–17, pe klo 8–15.30

Vantaa-infon toimipisteistä saa tietoa kunnan ja valtion palveluista. 

mailto:vantaa-info@vantaa.fi
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Palvelupisteissä voi hoitaa usean eri viranomaisen asioita; saada 
lomakkeita ja jättää valmiit hakemukset edelleen toimitettavaksi. Palve-
lupisteissä on tietokoneet asiakkaiden käyttöön sähköistä asiointia 
varten. Vantaa-infoista saa myös opastusta sähköiseen asiointiin. 

Lisäksi Vantaa-infoissa voi mm.
 ■ maksaa Vantaan kaupungin laskuja ilman palvelumaksua
 ■ päivittää Helsingin seudun liikenteen matkakortin alennusryhmät 
 ■ ostaa eläkeläisen kaupunkikortin ruokailuun
 ■ hankkia yli 70-vuotiaiden sporttikortin kaupungin liikuntapaikkoihin 

Vantaa-infoista löydät seniorin tietokulman, joista saat tietoa ikäih-
misten palveluista sekä neuvontaa siitä, miten ja mistä mitäkin 
palvelua haetaan. 

Infektiolinja
Infektiolinja palvelee 13.6.2022 alkaen maanantaista perjantaihin  
klo 8–16. Infektiolinja ei enää palvele viikonloppuisin. 

Voit soittaa infektiolinjalle 09 8395 0070, jos tarvitset apua 
hengitystieinfektio-oireiden, esimerkiksi influenssan tai koronavirus-
taudin oireiden kanssa.

Infektiolinja pystyy auttamaan usein nopeammin kuin terveys-
asemien puhelinpalvelu, joten soitathan infektio-oireista tänne:  
09 8395 0070

Terveysneuvonnasta saa terveyttä koskevaa 
neuvontaa ja voi tehdä ajanvarauksen
Ajanvaraus ja terveysneuvonta: arkisin klo 8–16, oman terveys-
aseman numerosta:

 ■ Hakunilan ja Länsimäen terveysasemat 09 8393 5928
 ■ Koivukylän terveysasema 09 8393 5922
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 ■ Korson terveysasema 09 8393 5923
 ■ Martinlaakson terveysasema 09 8393 5924
 ■ Myyrmäen terveysasema 09 8393 5925
 ■ Tikkurilan terveysasema 09 8393 5926

Terveysasemien ajanvarausnumero palvelee kaikissa terveyteen 
liittyvissä asioissa. Ajanvarauksen lisäksi numerosta voi kysyä ylei-
sistä terveyteen liittyvistä asioista, kuten allergioista, rokotuksista tai 
hengitystieinfektioista. 

Päivystysapupuhelin 116 117 virka-ajan ulkopuolella
Terveysaseman ollessa kiinni, äkillisiin terveysongelmiin saa apua 
soittamalla Päivystysavun maksuttomaan numeroon. Sieltä voi kysyä 
myös neuvoja ja hoito-ohjeita. 
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2. YSTÄVIÄ, YHTEISÖJÄ JA 
MIELENKIINTOISTA TOIMINTAA

Tietoa, tapahtumia ja tilaisuuksia Vantaalla on senioreille runsaasti. 
Etsi mielekästä tekemistä, ystäviä ja yhteisöjä hyvinvointisi tueksi.

Seniorimenot-esite kertoo toiminnasta
Tapahtumia tilaisuuksia ja yhteisöjä löydät Seniorimenoista. 
Vantaalla on vilkasta toimintaa senioreille sekä eläkeläisjärjestöissä 
että seurakunnassa. Osallistumalla yhdistysten ja seurakunnan 
toimintaan pääset mukaan erilaisiin harraste- ja vertaisryhmiin. 
Vantaa-infoista saat tietää alueesi seniorijärjestöjen toiminnasta 
ja miten pääset mukaan. Seurakunnasta voit kysyä tietoa seura-
kunnan senioritoiminnasta. Vantaan kaupunki julkaisee yhdessä 
yhteistyöverkostojensa kanssa, tasaisin väliajoin sähköisen esitteen 
Seniorimenoista, joka julkaistaan Vantaan kaupungin verkkosivuilla 
kahden kuukauden välein. Koosteessa on tapahtumia ja tilaisuuksia 
eri aloilta: kulttuuria, musiikkia, tanssia, liikuntaa, tietokoneen käyt-
tökoulutusta, muistikahvilatoimintaa, koko perheen tapahtumia ja 
vertaistukiryhmiä omaishoitajille ja muistisairaille.
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Erilaista ryhmätoimintaa järjestetään Rasteilla
Marjatta-Säätiö, Havurasti
Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa 
Puhelin 050 340 7888, sähköposti havurasti@marjattasaatio.fi

Marjatta-Säätiö, Myyrasti
Jönsaksentie 6, 3.krs, 01600 Vantaa 
Puhelin 050 543 8396, sähköposti myyrasti@marjattasaatio.fi

Liikunta on parasta itsehoitoa 
Vantaan kaupungin liikuntapalvelut järjestää ikäihmisille ja erityis-
ryhmille erilaisia ohjattuja liikuntaryhmiä, muun muassa voimistelu-
ryhmiä, ohjattuja kuntosaliryhmiä ja vesijumppaa.
Lisätietoja kurssitoiminnasta puhelin 09 8392 4601, suositeltava soit-
toaika ma–ti ja to–pe klo 9–11. 

Sporttikortti 70+
70 vuotta täyttäneet vantaalaiset voivat noutaa Sporttikortin 
Vantaa-infosta. Mukana tulee olla henkilöllisyystodistus ja valokuva 
Sporttikorttia varten. Sporttikortilla pääsee maksutta liikunnan palve-
lualueen hallinnassa oleviin uimahalleihin ja kuntosaleille arkisin 
ennen klo 16, poikkeuksena Korson uimahalli ja Koivukylän vanhus-
tenkeskuksen kuntosali, joihin Sporttikortilla pääsee niiden aukiolo-
aikoina. Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalilla on käytössä 
sähköinen kulunvalvontajärjestelmä, joten kaikkien Koivukylän kunto-
saliasiakkaiden tulee lunastaa kulkutunniste omaksi. Kulkutunniste 
maksaa kaikilta 10 euroa ja se ostetaan Tikkurilan Vantaa-infosta 
osoitteesta Ratatie 11, 2. kerros.

Sporttikortti esitetään aina uimahallien ja kuntosalien henkilö-
kunnalle. Sporttikortilla ei pääse maksutta liikunnan palvelualueen 
järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin, erityisuintivuoroille tai erityis-
ryhmien kuntosalivuoroille.

Tiedustelut erityisliikunnan suunnittelija puhelin 050 314 6402, 
suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11. 

mailto:havurasti@marjattasaatio.fi
mailto:myyrasti@marjattasaatio.fi
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Uimahallit ja kuntosalit 

Tiedustelut kuntosalien toimintaan liittyen puhelin 09 8392 4601, 
suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11. 

Trio Uintikeskus, Tikkurilan uimahalli ja kuntosali 
Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 01300 Vantaa 
Uimahallin lipunmyynti puhelin 043 827 2577 

Hakunilan uimahalli ja kuntosali 
Sotungintie 17, 01200 Vantaa  
Uimahallin lipunmyynti puhelin 043 827 2573

Myyrmäen uimahalli ja kuntosali 
Myyrmäenraitti 4, 01600 Vantaa  
Uimahallin lipunmyynti puhelin 043 825 7500 

Martinlaakson uimahalli ja kuntosali 
Martinlaaksonkuja 2, 01620 Vantaa  
Uimahallin lipunmyynti puhelin 043 827 2574 

Korson uimahalli 
Kisatie 29, 01450 Vantaa  
Uimahallin lipunmyynti puhelin 043 827 1222 

Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosali 
Karsikkokuja 13, 01360 Vantaa 
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Eläkeläisalennuksella uimahalleihin ja kuntosaleille 
Alennuksen saadakseen asiakkaan tulee esittää vaadittu todistus 
etuuden saamiseksi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. 

Eläkeläisalennuksella pääsee liikunnan palvelualueen hallin-
nassa oleviin uimahalleihin ja kuntosaleille arkisin ennen klo 16 ja 
viikonloppuisin, poikkeuksena Korson uimahalli ja Koivukylän vanhus-
tenkeskuksen kuntosali, joihin eläkeläisalennuksella pääsee niiden 
aukioloaikoina.

Vertaisohjatut kuntosaliryhmät
Terveysasemien ja Laurean kuntosaleilla on ainoastaan vertaisoh-
jattuja ryhmiä. Tiedustelut erityisliikunnan suunnittelija, puhelin 
050 314 6402, suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11. 

 ■ Hakunilan terveysaseman seniorikuntosali, Laukkarinne 4
 ■ Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosali, Karsikkokuja 13
 ■ Korson terveysaseman Woimanurkka, Naalipolku 6 A
 ■ Vantaa Laurea ammattikorkeakoulun kuntosali (70+), 

Ratatie 22, 3. krs

Liikuntajärjestöt 
Vantaalla toimii paljon liikuntajärjestöjä ja urheiluseuroja, jotka 
järjestävät liikunta- ja urheilutoimintaa myös ikäihmisille. Lisätie-
toja järjestöjen toiminnasta liikuntapalvelukoordinaattori, puhelin 
050 314 6402.

Liikuntaneuvonta terveysasemilla
Vantaalaisilla on mahdollisuus saada opastusta ja neuvontaa Liikun-
ta-apteekeista. Toiminnan avulla pyritään aktivoimaan liikuntaan 
tottumattomia ja terveysliikunnan aloittamista harkitsevia aikuisi-
käisiä henkilöitä kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Liikunta-ap-
teekki on terveysliikunnan neuvontapiste, johon terveysaseman 
henkilökunnalla on mahdollisuus ohjata potilaitaan. Liikunta-ap-
teekkitoiminta on maksutonta. Liikunta-apteekit toimivat Koivukylän, 
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Hakunilan, Myyrmäen ja Martinlaakson terveysasemilla. Lisätietoja 
projektikoordinaattori, puhelin 040 190 7136. 

Hyvinvointimentorointi
Vantaan kaupunki toteuttaa pitkäkestoista elintapaohjausta elintapo-
jensa puolesta riskiryhmiin kuuluville henkilöille. Hyvinvointimentorointi 
sopii erityisesti henkilöille, jotka ovat motivoituneita elintapamuutok-
siin, ja haluavat sitoutua noin vuoden mittaiseen elintapaohjaukseen. 
Mentorointiin valitaan henkilöitä, joilla on ylipainoa tai jokin elintapa-
sairaus, kuten diabetes tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus. 
Lisätietoja terveysasemaltasi tai projektikoordinaattorilta, puhelin 
040 190 7136. 

Kirjastossa on monipuolista tarjottavaa

Kirjastossa voit
 ■ Lainata kirjoja, lehtiä, äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja, musiikkia, 

elokuvia
 ■ Saada tukea älylaitteiden ja sähköisten palvelujen käyttöön
 ■ Osallistua kirjailijavierailuihin, lukupiireihin ja muihin tapahtumiin
 ■ Järjestää haluamaasi toimintaa tai toimia vapaaehtoisena

Helmet.fi 
Helmet-verkkokirjastossa voi mm. uusia lainat sekä varata kirjaston 
aineistoja noudettavaksi omasta lähikirjastosta tai kirjastoautosta. 
Varaaminen on maksutonta. Asiakkaat voivat käyttää älylaitteella tai 
tietokoneella e-kirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja kielikursseja. Opastusta 
verkkokirjaston käyttöön on saatavilla kaikista Vantaan kirjastoista. 

Kirjastoautot Haave ja Tarina pysähtyvät noin 100 pysäkillä 
ympäri Vantaata. Tiedustelut puhelimitse: 043 825 1752

Celia-äänikirjapalvelu on tarkoitettu kaikille, joille lukeminen on 
vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi sairauden tai vamman takia. 
Voit rekisteröityä Celian käyttäjäksi Hakunilan, Koivukylän, Lumon, 
Martinlaakson, Myyrmäen, Pointin, Pähkinärinteen ja Tikkurilan 
kirjastoissa. 
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Kirjastot 

Hakunilan kirjasto 
Kimokuja 5 
Puhelin 043 824 8306

Hiekkaharjun kirjasto
Urheilutie 4 
Puhelin 043 825 7498

*Kivistön kirjasto
Topaasikuja 11 
Puhelin 050 302 8367

Koivukylän kirjasto 
Ojalehdonkuja 1  
Puhelin 043 825 0961

Lumon kirjasto 
Urpiaisentie 14  
Puhelin 043 825 1305

*Länsimäen kirjasto 
Suunnistajankuja 2  
Puhelin 043 825 1548

Martinlaakson kirjasto 
Laajaniityntie 3  
Puhelin 043 825 0909

Myyrmäen kirjasto 
Paalutori 3  
Puhelin 043 825 1308

*Pointin kirjasto 
Hagelstamintie 1 
Puhelin 050 303 0251

*Pähkinärinteen kirjasto 
Mantelikuja 4  
Puhelin 040 594 1325

Tikkurilan kirjasto 
Lummetie 4  
Puhelin 043 824 8307

*Kivistön, Länsimäen, Pointin 
ja Pähkinärinteen kirjastoissa 
on omatoimijärjestelmä, jonka 
avulla asiakkaat voivat käyttää 
kirjastoa itsenäisesti normaa-
lien aukioloaikojen ulkopuolella. 
Sisään pääsee kirjastokortilla ja 
tunnusluvulla.
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Onko sinun tai läheisesi hankalaa tulla kirjastoon iän, sairauden 
tai vamman takia? Oletko liikuntaesteinen? 

Joustoasiakkuus helpottaa asiointia, kun et itse pääse kirjastoon. 
Joustoasiakkuus tarkoittaa, että asiakas valtuuttaa jonkun muun 
hoitamaan kirjastoasioinnin puolestaan. Joustoasiakkaaksi voit rekis-
teröityä missä tahansa Helmet-kirjastossa. Kotikirjasto-palvelu tuo 
toivomasi kirjat suoraan kotiin. Vantaan kotikirjaston palvelu toteute-
taan yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.  
Lisätietoa verkossa: www.helmet.fi/vantaankotikirjasto
Ota yhteyttä kotikirjastoon: puhelin 050 302 8449,  
sähköposti kotikirjasto@vantaa.fi

Kulttuuriharrastuksen ja opiskelun voit aloittaa nyt
Tapahtumista saa tietoa kulttuuripalveluista, tapahtuma- ja kaupun-
kikulttuuriyksiköstä, paikallislehdistä tai Vantaan kaupungin verkko-
sivuilta.

Kulttuuriluotsi – kaveri kulttuurikokemuksiin
Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia kulttuuritarjontaan 
perehtyneitä vertaisohjaajia. He toimivat maallikko-oppaina kult-
tuuri- ja taide-elämyksiin. Kulttuuriluotsin kanssa pääsee ilmaiseksi 
tai luotsialennuksella teatteriin, konserttiin, museoon, näyttelyyn 
sekä erilaisiin tapahtumiin. Kulttuuriluotsin voi pyytää kaveriksi joko 
itselle, tutulle tai ryhmälle. Kulttuuriluotsin seura on ilmaista, mutta 
oma matka tai alennuslippu kustannetaan itse.

Lisätietoa ja kulttuuriluotsin tilaus puhelin 043 826 9011, sähkö-
posti kulttuuriluotsit@vantaa.fi

Vantaan aikuisopisto
Ikäihmiset ovat tervetulleita kaikille Aikuisopiston kursseille. Lukukau-
sittain järjestetään runsaasti ilmaisia luentokursseja sekä kaksi Seni-
oriakatemian luentosarjaa, vaihtuvilla ja toivotuilla aiheilla. Senio-
reille on suunnattu myös runsaasti erilaisia liikunnan- ja hyvinvoinnin 
kursseja, niin Länsi- kuin Itä-Vantaalla. Vuosittain järjestetään lukuisia 

mailto:kulttuuriluotsit@vantaa.fi
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senioreille suunnattuja päiväkursseja. Tarjonnasta löytyy laulu- ja 
musiikkikursseja, käsityö- ja kuvataidekursseja, tietotekniikan help-
poja peruskursseja, sekä runsaasti kielten kursseja. Lisäksi aikuis-
opisto järjestää tapahtumia, kuvataide- ja käsityönäyttelyitä sekä 
retkiä. Kaikki kurssit löytyvät verkosta Ilmonet.fi-palvelusta. Lisätietoa 
opistosta löydät osoitteesta aikuisopisto.fi. 

Ilmoittautua voit Ilmonet.fi-palvelussa tai soittamalla asiakas-
palveluun.
Vantaan Opistotalo, Tikkurila, Lummetie 5 
Asiakaspalvelu 09 8392 4342, sähköposti aikuisopisto@vantaa.fi 

Ruokailu kaupunkikortilla
Ruokailemista varten tulee hankkia Vantaa-infoista käyttöön kaupun-
kikortti, johon ostetaan ladattavaa arvoa. Sitä hakiessasi ota mukaan 
henkilötodistus ja eläkekortti. Eläkeläisen kaupunkikortin hinta 5,00 €. 
Eläkeläisen kaupunkikorttiaterian hinta vuonna 2021 on 8,08 €.

Osa ruokapaikoista veloittaa lounaasta isomman hinnan kuin 
mikä kaupunkikorttilounaalle on määritelty. Tällöin ylimenevä osuus 
maksetaan käteisenä tai pankkikortilla.

Itä-Vantaa 
 ■ Herkkupaikka Tikkurilan terveysasema, Kielotie 11 D, 01300 Vantaa 
 ■ Bistro Liekki Talvikkitie 30, 01300 Vantaa 
 ■ Ravintola Mississippi, Peltolantie 5, 01300 
 ■ Simonkoti, Simontie 5, 01300 Vantaa 
 ■ Ravintola Unikko, Uusiniityntie 3, 01350 Vantaa 
 ■ Lounasravintola Puistokulma Talkootie 4, 01350 Vantaa 
 ■ Varia Talvikkitien toimipiste, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa 
 ■ Ravintola Mansikkapaikka, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa 
 ■ Varia Tennistien toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa 
 ■ Ravintola Villiankka, Lumo, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa 

mailto:aikuisopisto@vantaa.fi
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Länsi-Vantaa 
 ■ Ravintola Leija, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa 
 ■ Ravintola Mama Mozza, Elannontie 5, 01510 Vantaa 
 ■ Lounaskahvio Saarikoski, Niittytie 12, 01510 Vantaa 
 ■ Varia Ojahaan toimipiste, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa 
 ■ Ravintola Sapusca, (Myyrmäen terveysasema), Jönsaksentie 4, 

01600 Vantaa 
 ■ Myyrinkodin päivätoimintakeskus Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa 
 ■ Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

Asukastilat ovat kohtaamispaikkoja
Asukastilat toimivat kaikille vantaalaisille yhteisinä olohuoneina. Ne 
tarjoavat mahdollisuuden kohtaamiseen, yhdessä tekemiseen ja 
osallistumiseen erilaisiin harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan.

Asukastiloihin voi aukioloaikojen puitteissa piipahtaa koska 
tahansa vaikka kahville, juttelemaan muiden kanssa tai kysymään 
neuvoa. Toiminta on lähes aina maksutonta.

Myyrinki
Kauppakeskus Isomyyri 
Vaskivuorentie 10 B, 3. krs, myyrinki@vantaa.fi 
Yhteisötyöntekijä puhelin 040 359 0485 
Vahtimestari puhelin 043 825 0873

Tikkurilan asukastila
Lummetie 2 A, 4. krs 
Vahtimestari puhelin 040 193 5932 
tikkurilanasukastila@vantaa.fi

Asukastila Kafnetti
Rautkallionkatu 3 
Vahtimestari puhelin 043 827 0114 
kafnetti@vantaa.fi 

mailto:Myyrinki@vantaa.fi
mailto:tikkurilanasukastila@vantaa.fi
mailto:kafnetti@vantaa.fi
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Hakunilan asukastila
Ratsumiehenpolku 1
Puhelin 043 826 7470, 043 827 0113 
asukastilaskomarsintorppa@vantaa.fi

Katrinebergin kartano
Katriinankuja 5
Puhelin 040 359 0485 
katrineberginkartano@vantaa.fi

Länsimäen asukastila
Kilpakuja 1 
Yhteisötyöntekijä puhelin 043 827 0113 
lansimaenasukastila@vantaa.fi

Asukastila Tuulikontti
Konttitie 4, 01360 Vantaa
Puhelin 040 827 0114
tuulikontti@vantaa.fi 

Korson asukastila
Puhelin 040 827 0114
korsonasukastila@vantaa.fi

Koivukylän asukastila
Hakopolku 2
Puhelin 040 827 0114
koivukylanasukastila@vantaa.fi 

mailto:asukastilaskomarsintorppa@vantaa.fi
mailto:katrineberginkartano@vantaa.fi
mailto:lansimaenasukastila@vantaa.fi
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Kansalaistoiminnan keskus Leinikki
Vantaan Järjestörinki ry, Leinikkitie 22 A 
Leinikki on järjestötalo, joka palvelee erityisesti Tikkurilan ympäristön 
yhdistyksiä ja alueen asukkaita. 
Puhelin 045 238 6367
toimisto@vantaalla.info 

Tule vapaaehtoiseksi
Vapaaehtoisena voit toimia 

 ■ ystävänä sairaalan potilaalle tai palvelutalojen ja  
hoiva-asumisen asukkaille sekä kotona asuville senioreille

 ■ ulkoiluapuna palvelutaloissa, päivätoiminnassa ja  
hoiva-asumisen palveluissa

 ■ avustajana erilaisissa ryhmissä, kuten musiikki-,  
luku- ja jumppahetkissä

 ■ ohjaajana senioreiden korttelikerhossa
 ■ esiintyjänä juhlissa ja tapahtumissa joko yksin tai  

yhdessä harrastusryhmän kanssa
 ■ vammaisten henkilöiden avustajina esimerkiksi  

retkillä ja erilaisissa tapahtumissa

Vapaaehtoistoiminnan yhteystietoja
Kulttuuriluotsi
Kulttuurituottaja puhelin 043 826 9011, kulttuuriluotsit@vantaa.fi

Seniorikuntosaliohjaaja
Erityisliikunnan suunnittelija puhelin 050 314 6402,  
suositeltava soittoaika ma–ti ja to–pe klo 9–11

Kirjastovapaaehtoinen
Vapaaehtoiset vievät kirjoja heille, jotka eivät itse pääse enää kirjas-
toon. Lisätietoja puhelin 050 302 8449, kotikirjasto@vantaa.fi 

mailto:toimisto@vantaalla.info
mailto:kulttuuriluotsi@vantaa.fi
mailto:kotikirjasto@vantaa.fi
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Menokaveri
Menokaveri on tukihenkilö, joka tukee kodin ulkopuolella liikkumisessa 
asioinneilla ja julkisissa liikennevälineissä. Lisätiedot:  
puhelin 040 700 5685, vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi

Vapaaehtoinen ikäihmiselle kotiin, korttelikerhoon, vanhusten 
päivätoimintakeskukseen tai vammaiselle työ- ja päivätoimintaan: 
puhelin 040 700 5685, vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi

Vapaaehtoinen hoiva-asumisessa 
Lisätiedot: puhelin 050 314 6263, vapaaehtoiset.hoiva@vantaa.fi

Vantaan kaupungin ja Punaisen 
Ristin paikallisosastojen ylläpitämät 
vapaaehtoistoiminnan välitykset

LÄNSI-VANTAA
Asukastila Myyrinki, Liesitori 1  
01600 Vantaa 
Puhelin 050 470 8443 ja 043 824 7474 
Päivystys ma klo 16–18 ja to klo 10–12 
spr.myyrinki@eduvantaa.fi

ITÄ-VANTAA
Tikkurila: Tikkuraitti 11 A 
Puhelin 043 826 9999, ma klo 14.30–17  
spr.ystavatikkurila@gmail.com

Korso: puhelinpäivystys 050 314 5722 ke klo 14.30–17  
spr.korso.ystava@gmail.com

mailto:vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi
mailto:vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi
mailto:vapaaehtoiset.hoiva@vantaa.fi
mailto:spr.myyrinki@eduvantaa.fi
mailto:spr.ystavatikkurila@gmail.com
mailto:spr.korso.ystava@gmail.com
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3. OMAHOITO JA TERVEYDEN  
YLLÄPITO

Sähköinen terveystarkastus
Tiedätkö, miten elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi? Voit 
tehdä sähköisen terveystarkastuksen ja osallistua valmennukseen. 
Linkin löydät Vantaan kaupungin internetsivuilta hakusanalla 
“itsehoito”.

Rokotukset
Ajanvaraus omalta terveysasemalta.
Matkailuterveyden neuvonta keskiviikkoisin klo 9–11 puhelin 
09 8392 3120

Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset saa maksutta 
omalta terveysasemalta: jäykkäkouristus-, kurkkumätärokotukset ja 
MPR-rokotukset (tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko). Matkailijoiden 
erityisrokotukset pistetään Tikkurilan ja Myyrmäen rokotusvas-
taanotolla. 
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Influenssarokotukset
Influenssarokotusta suositellaan kaikille 65 vuotta täyttäneille tervey-
dentilasta riippumatta. Yli 65-vuotiaat saavat influenssarokotteen 
maksutta.

Influenssarokotuksia annetaan terveysasemien normaalin 
toiminnan puitteissa. Tarkista oman terveysasemasi rokotus-
käytännöt. 

Pneumokokkirokotukset
Yli 50-vuotiailla tai perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvilla on 
kohonnut riski sairastua vakavaan pneumokokkitautiin. Pneumokokki-
rokote on omakustanteinen.

Pneumokokkirokotteeseen tarvitaan resepti, jota voit pyytää 
lääkäriltä sähköisesti joko Maisa-portaalin kautta (maisa.fi), tai 
puhelimitse terveysasemalta samalla kun varaat ajan influenssa-
rokotusta varten. Jos lääkäri arvionsa perusteella määrää sinulle 
pneumokokkirokotteen, osta se apteekista ja ota mukaan, kun tulet 
influenssarokotukseen.

Tupakoinnin lopettaminen
Vantaalla saa tupakkavieroitusta sekä ryhmissä että yksilöohjauk-
sena. Vieroitus pyritään räätälöimään jokaiselle asiakkaalle yksilöl-
lisesti. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, lähetettä ei tarvita. 
Ikääntyneenäkin lopettaminen on hyödyllistä. Ole yhteydessä 
kouluttajaan, puhelin 050 302 4850.

Päihteille stoppi
Päihdepoliklinikka tarjoaa neuvoa ja tukea päihteidenkäytön lopetta-
miseen tai hallintaan. Palvelut on suunnattu täysi-ikäisille vantaalai-
sille asuinpaikasta ja käytetystä päihteestä riippumatta. Myös päih-
deongelmaisten läheiset voivat varata ajan itselleen.
Päihdepoliklinikalle voi tulla päivystyksen kautta, varaamalla ajan 
puhelimitse tai tulemalla avoimiin keskusteluryhmiin. Palvelu on 
maksutonta.

https://www.maisa.fi/maisa/Authentication/Login?lang=finnish
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Tikkurilan päihdepoliklinikka 
Kielotie 20 C (2 krs.), 01300 Vantaa 
Ajanvaraus ja neuvonta: puhelin 09 8392 3415 
ma–pe klo 12–13 tai sähköisellä ajanvarauksella.
Päivystysvastaanotto on tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin, ilmoit-
tautuminen klo 8.30–10.30 välisenä aikana.

Martinlaakson päihdepoliklinikka
Laajaniityntie 3 (5. krs), 01620 Vantaa 
Ajanvaraus ja neuvonta: puhelin 09 8393 5534 
ma–pe klo 12–13 tai sähköisellä ajanvarauksella
Päivystysvastaanotto on maanantaisin ja torstaisin klo 12–14. Ilmoit-
tautuminen päivystysajan alussa, mikäli mahdollista.

Päivystys on tarkoitettu päihdekierteen katkaisuun ja muun päihtei-
denkäyttöön liittyvän kriisitilanteen hoitoon. Päivystyksessä tehdään 
tarvittaessa lähete laitosvieroitushoitoon.

Järjestöillä on lisäksi paljon oma-apu- ja vertaistoimintaa, joihin 
voi hakeutua suoraan oman kiinnostuksen mukaan. Ryhmiä järjes-
tävät muun muassa Vantaan A-kilta, AA- ja AL ANON-ryhmät.

Kokemusasiantuntijalta vertaistukea päihdeongelmaan
Päihdetyön kokemusasiantuntijan kanssa voit keskustella luottamuk-
sellisesti ja kysyä neuvoa, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö 
huolestuttaa. 

Kokemusasiantuntija on tavattavissa seuraavilla terveys-
asemilla:

 ■ maanantaisin Martinlaakso (Laajaniityntie 3, 5. krs) klo 8–16
 ■ tiistaisin Korso (Naalipolku 6 A, 1. krs) klo 8–16
 ■ keskiviikkoisin Hakunila (Laukkarinne 4) klo 8–16

Varaa aika kokemusasiantuntijan vastaanotolle numerosta 050 318 
1649 ma, ti tai ke klo 12–13 tai varaa aika Maisan kautta maisa.fi.

http://www.maisa.fi


26

Päihdepalvelu kotiin 

Kotona tapahtuvaan päihdepalveluun tarvitaan lähete, jonka voi 
saada esimerkiksi omalta terveysasemalta, A-klinikalta, Seniorineu-
vonnan asiakasohjauksesta, kotihoidosta, laitoksesta, sosiaalitoi-
mesta tai sairaalapalveluista.

Vantaan päihdepalvelut, kotiin annettavat päihdepalvelut
Laajaniityntie 3, 01620 Vantaa 
puhelin 040 579 8151, ma–to klo 8–15, pe klo 8–14

Alkoholin riskikäyttö
Ikääntyessä elimistön nestepitoisuus vähenee ja aineenvaihdunta 
hidastuu, jonka vuoksi alkoholi vaikuttaa ikääntyneen henkilön elimis-
tössä voimakkaammin kuin nuoremmilla ihmisillä. Monet lääkkeet 
lisäävät alkoholin vaikutuksia ja saattavat aiheuttaa yhteisvaikutuk-
sena vakavan myrkytystilan. Varsinkaan niin sanottuja kolmiolääk-
keitä, jotka vaikuttavat suoraan aivotoimintaan, ei tulisi käyttää alko-
holin kanssa lainkaan. 

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajat
 ■ enintään kaksi annosta kerralla
 ■ enintään seitsemän annosta viikossa

Yksi annos on:
 ■ pullo keskiolutta tai siideriä (33 cl) 4,5 % puhdasta alkoholia
 ■ lasi mietoa viiniä (12 cl) 12 % puhdasta alkoholia
 ■ ravintola-annos väkeviä (4 cl) 40 % puhdasta alkoholia
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4. JULKINEN LIIKENNE JA 
ALENNUKSET

HSL:n eläkeläisalennukset
Vantaa-infoista saat tarkemmat tiedot ja ohjeet alla kuvatuista 
alennuksista.
Jos saat Kelalta kansan- tai takuueläkettä tai kuntoutustukea, voit 
ostaa 50 prosentin alennuksella kausi-, arvo- ja lisävyöhykelippuja, 
jotka maksat henkilökohtaisella HSL-kortilla, alennusoikeuden voit 
päivittää palvelupisteessä. Ota mukaan palvelupisteeseen henki-
löllisyystodistus, HSL-kortti, kansaneläkkeensaajan kortti tai Kelan 
todistus siitä, että saat kansaneläkettä, takuueläkettä tai kuntou-
tustukea.

70 vuotta täyttäneet
Jos olet täyttänyt 70 vuotta, voit ostaa kausilippuja 45 prosentin 
alennuksella. Alennusta saat kausilipuista, jotka ostat joko henkilö-
kohtaisella HSL-kortilla tai HSL-sovelluksella. HSL-kortin alennusoi-
keuden voit päivittää palvelupisteessä tai itse HSL-sovelluksessa. Ota 
aina HSL-korttisi mukaan palvelupisteeseen.
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Jos sinulla on liikuntarajoite
Jos sinulla on liikuntakykyä heikentävä pysyvä vamma tai pitkä-
aikainen sairaus, saat lipuista 50 prosentin alennuksen, jos alla 
luetellut ehdot täyttyvät. Saat alennusta kausi-, arvo- ja lisävyöhy-
kelipuista, jotka maksat henkilökohtaisella HSL-kortilla. HSL-kortin 
alennusoikeuden voit päivittää palvelupisteessä. Ota mukaan palve-
lupisteeseen HSL-kortin lisäksi henkilöllisyystodistus ja täytetty HSL:n 
alennuslippuhakemus. HSL:n alennuslippuhakemuksen voi kirjoittaa 
terveyskeskus-, erikois- tai yksityislääkäri. Saadaksesi alennusta 
sinun pitää asua vakituisesti HSL-alueella.

Pysyvät vammat ja pitkäaikaiset sairaudet, jotka oikeuttavat 
alennukseen:

 ■ alaraajojen, selän tai selkäytimen vamma, vähintään vaikea  
(haittaluokka vähintään 11)

 ■ liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus, 
vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11)

 ■ aivojen vamma tai kehitysvammaisuus, vähintään vaikea  
(haittaluokka vähintään 11)

 ■ muu liikuntaesteisyys, vähintään vaikea (haittaluokka vähintään 11)

Ketkä voivat saada maksuttoman HSL-kortin?
Näkövammaiset, jos näkövamman haitta-aste on vähintään 50 
prosenttia (haittaluokat 10–18) sekä sotaveteraanit saavat maksut-
toman HSL-kortin.

Pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lippua HSL:n joukko-
liikenteessä. Saattaja, joka matkustaa yhdessä kanssasi, ei tarvitse 
matkalippua, jos sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti.

Alennuslippuasioita käsitellään kaikissa matkakortin palvelu-
pisteissä.
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Kuka voi saada oikeuden käyttää saattajaa?
Jos sinulla on pysyvä sairaus tai vamma, jonka vuoksi et kykene 
liikkumaan yksin joukkoliikenteessä, sinulle voidaan myöntää oikeus 
saattajaan. 

Mukanasi oleva saattaja ei tarvitse matkalippua, kun hän 
matkustaa yhdessä kanssasi, jos sinulla on Oikeus saattajaan 
-kantakortti. Sinä kuitenkin tarvitset voimassa olevan matkalipun, 
paitsi jos sinulla on käytössäsi pyörätuoli: pyörätuolia käyttävät 
henkilöt eivät tarvitse lippua HSL:n joukkoliikenteessä.

Kantakortti esitetään kuljettajalle linja-autoon noustaessa. 
Muissa liikennevälineissä kantakorttia on pidettävä mukana ja se 
esitetään pyydettäessä tarkastajalle tai konduktöörille.

Saat Oikeus saattajaan -kantakortin palvelupisteestä, jos asut 
vakituisesti HSL-alueella.

Ota mukaasi palvelupisteeseen: 
 ■ henkilöllisyystodistus 
 ■ passikuva, joka liitetään kantakorttiin ja 
 ■ lääkärin allekirjoittaman kantakorttihakemus.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Sipoon ja Siuntion 
asukkaille hakemuksen voi allekirjoittaa terveyskeskus-, erikois- tai 
yksityislääkäri. 

Jos sinulla on näkövamma, jonka haitta-aste on vähintään 
50 prosenttia, saat palvelupisteestä kantakortin ilman erillistä 
hakemusta.

Lähibussit
Lähibussit ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunni-
teltua liikennettä. Linjojen suunnittelussa on huomioitu erityisryhmien 
tarpeet, mutta niitä voivat käyttää kaikki matkustajat. Autoina käyte-
tään pikkubusseja, joiden lattia on matalalla. Aikataulu on rauhal-
lisen hidas ja kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen 
kyytiin ja kyydistä pois.
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Lähibussien reiteille on merkitty niiden pysäkit, mutta tarvit-
taessa kyytiin voi nousta ja kyydistä poistua muuallakin reitin 
varrella, liikennesääntöjen puitteissa. Linjojen aikatauluihin voi myös 
olla merkittynä paikkoja, joissa poiketaan vain tarvittaessa. Kutsu 
esitetään tällöin soittamalla kunkin linjan aikataulussa ilmoitettuun 
puhelinnumeroon.

Lähibussit liikennöivät arkipäivisin ja tietyllä reitillä ajetaan 
tavallisesti vain joinakin tiettyinä aikatauluissa ilmoitettuina viikon-
päivinä. Lähibusseissa kelpaavat normaalit liput kelpoisuusaluei-
densa mukaan. Lähibussien aikataulut löytyvät HSL-internetsivuilla 
Reittioppaassa.

Vantaan alueen lähibussit
313 Kaivoksela – Myyrmäki – Hämeenkylä
413 Martinlaakso – Myyrmäki
618 Tikkurila – Simonkylä – Leinelä – Peijas
713 Kuninkaanmäki – Hakunila – Vaarala
723 Päiväkumpu – Rekola – Havukoski – Koivukylä – Peijas

VR:n alennukset

Alennukset 65 vuotta täyttäneille 

Kaukoliikenteessä saat eläkeläisalennusta peruslipusta, säästöli-
pusta, sarjalipuista ja junalipusta makuupaikalle. VR:n lähiliiken-
teessä saat alennusta kertalipusta ja sarjalipusta.

Saat 20 % eläkeläisalennuksen kaukoliikenteen perus- ja säästö-
lipusta, 10 ja 30 matkan sarjalipuista sekä junalipusta makuupaikalle.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella saat 50 % eläkeläisalennuksen 
lähiliikenteen kertalipusta ja 10 matkan sarjalipusta.

Junassa on esitettävä lipuntarkastuksen yhteydessä poliisi- 
viranomaisen myöntämän henkilötodistuksen (henkilökortti, passi, 
ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti)
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5. TUKEA KOTONA ASUMISEEN 

Palvelutarpeenarviointi tehdään Seniorineuvonnassa 
ennen palvelupäätöksiä

Seniorineuvonta: 
puhelin 09 8392 4202 arkisin klo 9–15, seniorineuvonta@vantaa.fi

Palvelutarpeenarviointi tarkoittaa ikäihmisen elämäntilanteen 
selvittämistä ja tuen sekä palvelujen tarpeen arviointia. Seniori-
neuvonnan kautta voi varata ajan palvelutarpeen selvittämiselle. 
Arviointi tehdään yleensä asiakkaan kotona. Varatulle kotikäynnille 
tulee palveluohjaaja ja tarvittaessa lisäksi joku muu sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilainen. On aina toivottavaa, että kotikäynnillä olisi 
myös paikalla asiakkaan läheisiä ihmisiä, jotka täydentävät tietoja 
asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista. 

Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan voimavarat, terveydentila, 
toimintakyky, sosiaalinen tilanne, käytössä olevat palvelut sekä 
uusien palvelujen tarve. Palvelutarpeenarvioinnin perusteella pyri-
tään yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemaan kattava palvelu- ja 

mailto:seniorineuvonta@vantaa.fi
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hoitosuunnitelma, jolla asiakkaan kotona asumista ja pärjäämistä 
voidaan tukea.

Kotikäynnin yhteydessä kartoitetaan asiakkaan palvelutarve 
kokonaisuudessaan: Kotihoidon ja erilaisten tukipalvelujen tarve, 
omaishoidon, sosiaalityön, palvelutaloasumisen, hoivapalvelujen 
sekä muiden kuin kunnan tarjoamien palvelujen tarve. Liikkumista 
tukevat palvelut, apuvälineet, toiminta- ja fysioterapia sekä kuntout-
tava päivätoiminta ovat myös palveluja, joiden tarvetta käynnillä 
kartoitetaan. Seniorineuvonnan palveluihin kuuluvat myös muistiper-
heiden tukeminen ja neuvonta.

Kotihoito
Kotihoidon palvelutarve arvioidaan Seniorineuvonnassa.
Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa 
sovitaan palveluista. Suunnitelmassa huomioidaan myös mahdolliset 
yksityiset palvelut, vapaaehtoistoiminta sekä lähipiirin osallistumis-
mahdollisuudet.

Kotihoidon palvelut:
 ■ kotona selviytymisen tukeminen, ohjaus ja neuvonta
 ■ asiakkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen
 ■ ravitsemuksesta huolehtiminen
 ■ henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
 ■ lääkehoito hoitavan lääkärin ohjeen mukaisesti
 ■ sairaanhoidolliset toimenpiteet ja seurannat
 ■ laboratorionäytteiden ottaminen, jos asiakas ei itse pääse labora-

torioon terveydellisistä syistä

Kotihoito on maksullista palvelua. 

Kotona asumisen tukipalvelut
Asiakkaalle voidaan järjestää myös erilaisia tukipalveluja, joita ovat 
esimerkiksi ateria- ja turvapalvelu. Palvelut ovat maksullisia ja niiden 
saamiselle on omat arviointiperusteet.
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Liikkumista tukevat palvelut 
Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensisijainen tapa 
järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Kun liikkumisessa on 
vaikeuksia, niin voit ottaa yhteyttä

 ■ Alle 65-vuotiaiden vammaisten henkilöiden liikkumista tukevat 
palvelut puhelin arkisin klo 9–15. Puhelin 09 8392 4682 
sähköposti: vammaisneuvonta@vantaa.fi

 ■ Yli 65-vuotiaiden henkilöiden liikkumista tukevat palvelut puhelin 
arkisin klo 9–15. Puhelin 09 8392 4202 
sähköposti: seniorineuvonta@vantaa.fi

Sitten kun olet jo Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaana, voit 
asioida tiimin kanssa sähköpostitse kuljetuspalvelut@vantaa.fi.
Postiosoite: Liikkumista tukevat palvelut / Itä-Vantaan Asiakas- 
ohjausyksikkö, PL 4716, 01310 Vantaan kaupunki

Menokaveri-tukihenkilötoiminta
Asiakkaalle voidaan myöntää tukihenkilö kodin ulkopuolella liikku-
mista varten palvelutarpeenarvioinnin perusteella. Asiakkaan kanssa 
harjoitellaan käyttämään itsenäisesti julkista liikennettä ja käyttä-
mään matkakorttia

Vahvistetaan asiakkaan kykyä liikkua itsenäisesti kodin ulkopuo-
lella, esim. kuntoutumistilanteessa.

Asiakkaaksi haluavat: 
 ■ alle 65-vuotiaat asiakkaat: vammaisneuvonta arkisin klo 9–15, 

puhelin 09 8392 4682
 ■ yli 65-vuotiaat asiakkaat: seniorineuvonta arkisin klo 9–15, 

puhelin 09 8392 4202

Toiminnassa jo mukana olevat:
puhelin 040 700 5685, menokaveri@vantaa.fi 
Postiosoite: Menokaveri-toiminta, Hakunilan päivätoimintakeskus, 
Laukkarinne 4, 01200 Vantaa

mailto:vammaisneuvonta@vantaa.fi
mailto:seniorineuvonta@vantaa.fi
mailto:kuljetuspalvelut@vantaa.fi
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Kuljetuspalvelut
Silloin kun kevyemmät palveluratkaisut eivät riittävästi tue asiakasta, 
hän voi saada palvelutarpeen arvioinnin perusteella taksikuljetuksia. 
Tällöin asiakkaalla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa 
ja suuria tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikenne-
välineitä tukitoimista (esim. Menokaveri) huolimatta.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kuukausittainen 
matkamäärä on 18 yhdensuuntaista matkaa ja sosiaalihuoltolain 
mukainen kuljetuspalvelun kuukausittainen matkamäärä 2–8 yhden-
suuntaista matkaa kuukaudessa asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen 
perustuen.

 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään 
henkilöille, jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua asioimisen tai muun 
jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Asiakkaan tulee 
olla pääsääntöisesti yli 65-vuotias ja hänellä tulee olla pitkäaikai-
sesti vaikeuksia liikkumisessaan ja suuria vaikeuksia käyttää julkisia 
liikennevälineitä. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myön-
tämiseen vaikuttaa paitsi asiakkaan toimintakyky, myös kokonaisval-
tainen elämäntilanne.

Maahanmuuttajapalvelut
Oletko yli 65-vuotias, saanut juuri oleskeluluvan Suomeen ja 
muuttanut Vantaalle? 
Maahanmuuttajapalveluissa tehdään alkukartoitus, jonka tarkoi-
tuksena on tukea kotoutumista. Alkukartoituksessa selvitetään 
asiakkaan tausta ja toiveet sekä mietitään asiakasta hyödyttävät 
palvelut. Alkukartoituksessa asiakas saa myös tietoa Vantaan tarjoa-
mista palveluista, etuuksien hakemisesta, kielikursseista ja erilaisista 
harrastusryhmistä.

Sosiaaliohjaaja puhelin 040 764 3251, maahanmuuttajapalvelut@
vantaa.fi

mailto:maahanmuuttajapalvelut@vantaa.fi
mailto:maahanmuuttajapalvelut@vantaa.fi
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Kuntouttava päivätoiminta
Kuntouttavan päivätoiminnan palvelutarve arvioidaan Seniori-
neuvonnassa.
Toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille,
omaishoidettaville ja ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea
osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kuntouttavalla 
päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajia ja samankaltaisessa 
tilanteessa olevia. Päivätoiminnassa käydään pääsääntöisesti kerran 
viikossa, sovittuna päivänä noin kuuden kuukauden ajan tai yksilöl-
lisen tarpeen mukaan.
Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään kokopäivä- tai osapäivä-
toimintana: Kokopäivätoiminnassa toimintapäivän kesto on 6 tuntia 
klo 9–15. Toimintapäivä sisältää yhteiskuljetuksen, aamupalan, 
lounaan, päiväkahvin, ulkoilua ja liikuntaa sekä erilaisia aktiviteet-
teja toimintatuokioissa. Päivätoiminnan asiakasmaksu määräytyy 
sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien maksujen mukaisesti. 
Osapäivätoiminnan kesto on 2,5 tuntia, aamu- tai iltapäivällä. 
Osapäivätoimintaan ei ole järjestettyä kuljetusta. Osapäivätoiminta 
on maksutonta.

 ■ Myyrmäen päivätoimintakeskus, Ruukkukuja 5
 ■ Simonkylän päivätoimintakeskus, Simontie 5
 ■ Hakunilan päivätoimintakeskus, Laukkarinne 4

Omaishoito 
Omaishoidon tukea mietittäessä, ole yhteydessä Seniori-
neuvontaan.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai 
muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Palvelutarpeen selvittely tehdään aina ennen tuen myöntä-
mistä. Hoidon tarve sekä muiden välttämättömien palveluiden tarve 
ja määrä arvioidaan kotikäynnillä. Arviossa huomioidaan hoidon 
sitovuus, hoidettavan selviytyminen henkilökohtaisissa päivittäisissä 
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toiminnoissa, esim. liikkumisessa, pukeutumisessa, syömisessä, 
peseytymisessä, ja lääkityksestä huolehtimisessa sekä yöllisen 
hoidon tarpeessa. Lisäksi arvioidaan hakijan sosiaalinen toiminta-
kyky, asuinympäristön toimivuus ja kuntoutumisen mahdollisuudet.

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta 
hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluista, vapaasta ja hoitotehtävää tukevista palveluista. 
Tuki ja omaishoitajan velvollisuudet määritellään omaishoitosopimuk-
sessa. Rahallinen tuki on omaishoitajalle verotettavaa ja osalle myös 
eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Lyhytaikainen hoito-, kuntoutus- ja arviointitoiminta
Ikääntyneen asiakkaan tarve lyhytaikaiselle kuntouttavalle hoidolle 
arvioidaan Seniorineuvonnassa asiakkaan palvelutarpeenarvioinnin 
perusteella.

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan suunnitelmallista kotona 
asumista tukevaa hoitoa, joka voidaan järjestää joko yksittäisenä 
hoitojaksona (esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen) tai säännölli-
sinä vuorohoitojaksoina (esim. viikko kerran kuukaudessa).

Lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon lähtökohtana ovat asiak-
kaan elämänhistoria, perheen nykytilanne sekä asiakkaan ja häntä 
hoitavan omaisen jäljellä oleva toimintakyky ja voimavarat. 

Kuntouttava lyhytaikaishoito toteutetaan Vantaalla kolmessa 
tähän toimintaan erikoistuneessa hoivakodissa tai yksikössä; 
Simonkylän vanhustenkeskuksessa lyhytaikaisyksikkö 1:ssä, Korson 
vanhustenkeskuksen arviointi- ja kuntoutusyksikössä sekä Myyrmäen 
vanhustenkeskuksen arviointi- ja kuntoutusyksikössä.

Perhehoito
Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolen-
pidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan 
asiakkaan kotona. Perhehoitoa voidaan myöntää joko pitkä- tai 
lyhytaikaisena palveluna. Perhehoito on kodinomainen vaihtoehto 
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myös omaishoitajan vapaapäivien toteuttamistapana. Asiakkaan 
palvelusuunnitelmaneuvottelun yhteydessä arvioidaan asiakkaan 
perhehoidon tarve.

Lisätietoa perhehoitopalvelusta: Laatukoordinaattori,  
perhehoito.vahva@vantaa.fi, puhelin 050 304 2907 

Asunnon muutostyöt ja korjausavustukset

Pienimuotoiset muutostyöt

Kotona asuvalle ikääntyneelle tai sairaalasta kotiutuville asiakkaille 
voidaan tehdä korjauspalveluna pieniä muutostöitä, kuten tukikah-
vojen asentaminen tai kynnysten poisto. Asiakas maksaa muutos-
töistä omavastuuosuuden. Muutostöiden tarve voidaan todeta palve-
lutarpeenarvion yhteydessä. 

Korjausneuvontaa
Vanhustyön keskusliitolla, VTKL:lla on 15 alueellista korjausneuvojaa, 
jotka avustavat muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa 
ja korjausavustusten hakemisessa. Tarvittaessa korjausneuvojat 
auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä.

Korjausneuvonta on maksutonta, mutta asiakas maksaa korjaus-
kulut itse. 
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta 09 350 8600 
Rakennusinsinööri puhelin 050 449 3395 

Tilapäismajoitus
Tilapäismajoituksen järjestely kannattaa aloittaa hyvissä ajoin 
ennen sijaisasunnon tarvetta. Vuokrahuoneiston asukkaan tulee itse 
järjestää tilapäismajoitus, ellei vuokranantajalla ole velvollisuutta 
tarjota sijaisasuntoa. Omistusasunnossa asuva voi tiedustella myös 
taloyhtiöltä, järjestyykö sen kautta vaihtoehto asumiselle. 
Lyhytaikaista asumista kalustetuissa asunnoissa tarjoavat 
esimerkiksi: 

mailto:perhehoito.vahva@vantaa.fi
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 ■ Spotapartments.fi 
Ma–pe klo 9–17 (kiireellisissä asioissa päivystyspalvelu 24 h) 
puhelin 010 406 6000

 ■ Unihome.fi, puhelin 029 412 4727
 ■ Comodo.fi, puhelin 010 470 4380
 ■ Kotimaailma.com, puhelin 029 170 0851
 ■ Talorengas.fi, puhelin 040 558 9626
 ■ Lumo.fi/mylumo, puhelin 020 508 5000, ma–ke, pe 8–16, to 10–16, 

sähköposti: asiakaspalvelu@lumo.fi
 ■ M2-kodit, puhelin 09 7742 5500 arkisin klo 9–15 

m2.asiakaspalvelu@ysaatio.fi
 ■ Forenom.fi, puhelin 020 198 3420
 ■ Huoneistorinki.fi, puhelin 040 551 1334

Haittaeläimet
Kodeissa tavattavia haittaeläimiä ovat tekstiilituholaiset, elintarvike-
tuholaiset, syöpäläiset ja muut vahinkoa aiheuttavat hyönteiset sekä 
rotat ja hiiret. Kesäaikaan sisätiloihin kulkeutuvat luonnonvaraiset 
hyönteiset voivat olla kiusallisia, mutta yleensä täysin vaarattomia.

Haittaeläinneuvonta:
puhelin 09 8392 3126, arkisin klo 9–11 ja 13–15 
haittaeläimet@vantaa.fi

http://www.Spotapartments.fi
http://www.Spotapartments.fi
http://www.Comodo.fi
http://www.Kotimaailma.com
http://www.Talorengas.fi
http://www.Lumo.fi/mylumo
mailto:asiakaspalvelu@lumo.fi
mailto:m2.asiakaspalvelu@ysaatio.fi
http://www.Forenom.fi
http://www.Huoneistorinki.fi
mailto:haittaeläimet@vantaa.fi
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6. KUN KOTONA EI ENÄÄ PÄRJÄÄ

Yksityiset seniori- ja palvelutalot

Asiakas hakeutuu yksityisiin seniori- ja palvelutaloihin yksityisesti ja 
vastaa kustannuksista itse.

Asuminen senioritalossa voi olla hyvä vaihtoehto, kun esimerkiksi 
ikääntyessä liikkuminen on alkanut vaikeutua ja tarvitaan esteet-
tömämpi asunto ja asuinympäristö. Senioriasunto voi olla vuok-
ra-asunto tai omistusasunto. Pääsääntöisesti senioritalossa ei ole 
omia hoivapalveluja eikä hoitohenkilökuntaa.

Vantaan kaupungin palvelutalot
Ikääntynyt, joka ei vielä ole palvelujen piirissä palvelutaloon pääsy 
arvioidaan Seniorineuvonnassa. Jo palvelun piirissä olevien asiak-
kaiden palvelutarpeen arvioinneista huolehtii asiakkaan hoidosta 
vastaavat työntekijät, esimerkiksi kotihoitoa saavalle asiakkaalle 
palvelutarpeenarvioinnin tekee kotihoidon henkilökunta. 

Palvelutalot ovat joko nk. päiväpalvelutaloja, joissa henkilökunta 
työskentelee kahdessa vuorossa ma–su klo 7–21.30 tai ympärivuoro-



41

kautisia palvelutaloja, joissa hoitaja on paikalla myös yöaikaan.
Palvelutalon asukkaille tehdään yhteistyössä asiakkaan ja 

läheisten kanssa henkilökohtainen palvelu- ja hoitosuunnitelma. Koti-
hoidon lisäksi palveluihin voi sisältyä tukipalveluja. Palvelutalossa 
järjestään elämys- ja harrastetoimintaa yhteistyössä vapaaehtoisten 
ja muiden toimijoiden kanssa. 

Palvelutalossa asumisesta asukas tekee vuokrasopimuksen ja 
kalustaa asunnon omilla kalusteillaan. Asunnon vuokra määräytyy 
asunnon koon mukaan. Asumisesta asukas maksaa saamistaan 
palveluista sovitun palvelusuunnitelman mukaisesti.
Vantaalla toimii tällä hetkellä kuusi kaupungin palvelutaloa. 

Länsi-Vantaa
 ■ Pähkinärinteen palvelutalo, Kastanjakuja 1 a
 ■ Myyrmäen vanhustenkeskus, Ruukkukuja 7

Keski- ja Itä-Vantaa
 ■ Suopursun palvelutalo, Kielotie 25
 ■ Heporinteen palvelutalo, Heporinne 1

Pohjois-Vantaa
 ■ Koivukylän palvelutalo, Karsikkokuja 13
 ■ Metsotien palvelutalo, Metsotie 25 

Tehostettu palveluasuminen 
Tehostetun palveluasumisen tarve tulee esille, kun ikääntyvä ei enää 
selviä omassa kodissa kotihoidon ja muiden palvelujen avulla. Hoivan 
ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista, jolloin ikäihminen 
tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan 1–2 hoitajan apua.

Kun ikääntyneen elämäntilanne muuttuu, arvioidaan hänen 
yksilöllinen tilanteensa ja palvelujen tarpeensa. Asumisen ja hoivan 
muutos suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä sosi-
aali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten kanssa.



42

Vantaalla toimii viisi kaupungin omaa pitkäaikaishoivaa tarjoavaa 
vanhustenkeskusta: 

 ■ Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5 B
 ■ Myyrinkoti, Ruukkukuja 5
 ■ Myyrmäen vanhustenkeskus, Ruukkukuja 7
 ■ Korson vanhustenkeskus, Metsotie 2
 ■ Malminiityn asumis- ja toimintakeskus, Uusiniityntie 3
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7. PÄIVYSTYKSET JA 
KRIISITILANTEET

Hätänumero 112 
Päivystysapu 116 117 
Sosiaali- ja kriisipäivystys 09 8392 4005 
Myrkytystietokeskus 0800 147 11

Terveysaseman kiireellinen hoito
Kiireellistä hoitoa saa terveysasemien päiväpoliklinikoilla

 ■  arkisin klo 8–16. (huom. koronaepidemian aikana terveysasemalla 
voi asioida vain ajanvarauksella)

 ■ Voit soittaa kiireettömissä ja kiireellisissä asioissa oman terveys-
asemasi numeroon arkisin klo 8–16. Kiireellisissä asioissa takaisin-
soittopyyntö on mahdollista jättää klo 8–10.

Terveysasema (arkisin klo 8–16), ota yhteys heti aamusta!
 ■ Hakunilan ja Länsimäen terveysasemat, puhelin 09 8393 5928
 ■ Korson ja Koivukylän terveysasemat, puhelin 09 8393 5923
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 ■ Martinlaakson terveysasema, puhelin 09 8393 5924
 ■ Myyrmäen terveysasema, puhelin 09 8393 5925
 ■ Tikkurilan terveysasema, puhelin 09 8393 5926
 ■ Äkillisen sairaustapauksen ja tapaturman sattuessa mene 

suoraan mille tahansa terveysaseman päiväpoliklinikalle arkisin 
klo 8–16. Poikkeuksena potilaat, joilla on omalääkäri.

 ■ Jos vointi on niin heikko, että aulassa odottaminen on hankalaa, 
voi omaa vuoroa päästä odottamaan myös lepohuoneeseen, 
mikäli siellä on tilaa. 

Päivystys HUS Peijaksen sairaalassa
HUS Peijaksen sairaala, Sairaalakatu 1, 01400 Vantaa

Päivystysapu 116 117. Soita maksuttomaan päivystysavun nume-
roon ennen kuin hakeudut päivystykseen. Puhelimessa tehdään arvio 
hoidon kiireellisyydestä. 

Kiireellisessä tilanteessa päivystykseen voi hakeutua suoraan, 
jos päivystysapuun ei saa yhteyttä kohtuullisessa ajassa.

Päivystykseen tulee hakeutua heti, jos esiintyy esim.:
 ■ kova puristava rintakipua
 ■ hengitysvaikeuksia sekä äkillisesti heikentynyt yleistila tai 

sekavuustila
 ■ halvausoireita
 ■ isot haavat
 ■ luunmurtumaepäilyt

Hammaslääkäripäivystys
Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon vastaanotolla hoidetaan 
kiireelliset ja äkilliset särky- ja tapaturmatapaukset.

Kiireellinen ja välttämätön hammashoito
Jos hammashoitosi tarve on kiireellinen, ota aina ensin yhteyttä 
puhelimitse hammashoitoon. Hammashoidon ajanvaraus puhelin 
09 8393 5300 ma–pe klo 7.30–15.
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Kiireellinen hammashoito: Tikkurilan terveysaseman hammashoi-
tola, Kielotie 11, 01300 Vantaa

Suusairauksien päivystys iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä
 ■ Koko väestön kiireellinen ensiapu Haartmanin sairaalassa (Haart-

maninkatu 4, 00290 Helsinki, rakennus 12: ma–pe klo 14–21, la–su 
ja arkipyhinä klo 8–21.

 ■ Hoitoon tullaan ajanvarauksen kautta, puhelin 09 471 71110
Asiakasmaksu ilta- ja viikonloppupäivystyksessä on 32,10 €/käynti 
(maksuton alle 18-vuotiaille).

Suusairauksien yöpäivystys 
 ■ Töölön tapaturma-asema (Töölönkatu 40, 00260 Helsinki)  

klo 21–8. Soitathan ennen kuin hakeudut päivystykseen, puhelin 
040 621 5699.

Vakavat vammat
Vakavat hammas-, suu-, sekä leuka- ja kasvovammat hoidetaan 
ympäri vuorokauden Töölön sairaalassa (Töölönkatu 40).

Psykiatrian päivystys
Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa hakeudutaan ensisijaisesti 
terveysaseman päivystykseen. Terveysaseman päivystyksen ollessa 
kiinni tulee soittaa päivystysapunumeroon 116 117. 

Hätätilanteessa soita 112
Jos sinulla on esim. harhaisuutta, psykoottisuutta tai itsetuhoisia 
ajatuksia, älä jää yksin, vaan hae apua nopeasti

Neuvoa ja tukea voi kysyä myös 
Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelimesta

 ■ Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa numerossa  
09 2525 0111

https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/hammashoidon-paivystys/
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/toolonsairaala/poliklinikat/Sivut/Tapaturma-asema.aspx
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/toolonsairaala/Sivut/default.aspx
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 ■ Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja, Kristelefon på svenska:  
tfn 09 2525 0112, mån. och ons. kl. 16–20 och tis., tors., fre. kl. 9–13.

 ■ Kriisipuhelimen englannin ja arabiankielinen linja, Cri sis helpline 
in Ara bic and Eng lish: tel. 09 2525 0113, Mon and Tue at 11.00–
15.00, Wed at 13.00–16.00 and at 17.00–21.00, Thu at 10.00–15.00.

Puhelun hinta määräytyy soittajan oman liittymän mukaisesti.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h
Puhelin 09 8392 4005, päivystys 24 h
Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua järkyttävissä 
elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Apua voi hakea itselle, lähei-
selle tai ystävälle. Palvelut ovat maksuttomia. 

Esimerkkejä kriisitilanteista:
 ■ väkivaltatilanteet tai väkivallan uhkatilanteet
 ■ akuutti huoli ikääntyneen selviytymisestä kotona (esim. omaishoi-

tajan sairastuessa äkillisesti) 
 ■ läheisen kuolema
 ■ onnettomuudet (esim. tulipalo)
 ■ huoli alaikäisen lapsen olosuhteista tai turvallisuudesta

Rikosuhripäivystys
Apua ja toimintaohjeita, kun on joutunut rikoksen uhriksi 
Rikosuhripäivystys 116 006 palvelee suomeksi ma–pe klo 9–20 ja ruot-
siksi klo 12–14. Puhelu on maksuton.

Juristin puhelinneuvonta 0800 161 177 ma–to klo 17–19. Neuvon-
nassa rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa lainmukaisia 
oikeuksiaan ja saada näihin asioihin liittyvää ohjausta. Palvelu on 
maksuton.
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Seurakunnan kriisityö
Palveleva puhelin
Puhelin 0400 221 180 joka ilta klo 18–24 (operaattorisi veloittaa puhe-
lusta liittymäsopimuksesi mukaan pvm/mpm)

På svenska
Tfn. 0400 221 190 varje kväll kl. 20–23 (Samtalsavgiften är vanlig 
lokal- eller mobilsamtalsavgift)

Lähisuhdevakivalta
Käyttäytyykö läheisesi sinua kohtaan uhkaavasti?
Satuttaako hän sinua sanoilla tai teoilla?
Joudutko antamaan rahaa tai omaisuutta vasten tahtoasi?
Tarvitsetko apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen?

Valtakunnallisen kansalais- ja asiantuntijajärjestön Suvanto 
ry:n työntekijöihin voi ottaa yhteyttä virka-aikana numeroihin 
050 577 0214 ja 050 577 0218.

Nollalinja 
Puhelinnumero 0800 05005 päivystys 24 h
Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, 
jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen 
uhkaa. Nollalinjalla päivystävät koulutetut ammattilaiset. Päivystä-
jien kanssa voi keskustella suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Nolla-
linjalle soittaminen on maksutonta. 
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8. TERVEYDENHUOLTO

Terveysasemat

Terveysasemilla tarjotaan sekä kiireellistä vastaanottoa, että ajanva-
rausvastaanottoa.

Ajanvaraus ja terveysneuvonta arkisin klo 8–16
 ■ Hakunilan ja Länsimäen terveysasemat 09 8393 5928
 ■ Korson ja Koivukylän terveysasemat 09 8393 5923
 ■ Martinlaakson terveysasema 09 8393 5924
 ■ Myyrmäen terveysasema 09 8393 5925
 ■ Tikkurilan terveysasema 09 8393 5926

Huom. Koronatilanteen aikana voit asioida terveysasemalla vain 
ajanvarauksella.

Jos vaivasi on äkillinen tai tarvitset kiireellistä hoitoa, voit soittaa 
oman terveysasemasi numeroon klo 8–16. Kiireellisissä asioissa takai-
sinsoittopyyntö on mahdollista jättää klo 8–10.
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Päivystys ja terveysneuvonta virka-ajan ulkopuolella:  
Päivystysapu 116 117
Kiireettömissä asioissa (kuten määräaikaiskontrolleissa, tutkimustu-
losten tiedusteluissa, lääkärinlausunnoissa tai reseptin uusinnassa) 
voit jättää takaisinsoittopyynnön klo 8–12 välillä oman terveysase-
masi puhelinnumeroon.

Kuulovammaisten asiointi kiireettömissä asioissa
https://pro.klinik.fi/contact/vantaan-terveysasemat -palvelun kautta 
tai tekstiviestillä puhelin 040 574 4555. Kirjoita tekstiviestiin koko 
nimi, henkilötunnus ja ajanvarauksen tarpeen syy.

Terveysasemalta voi varata ajan lääkärille, sairaanhoitajalle tai 
terveydenhoitajalle. Lisäksi terveysasemalla on mm. depressiohoi-
tajan, päihde- ja diabeteshoitajien vastaanottoja. 

Osa vastaanottoajoista on varattavissa myös Maisa-asiakaspor-
taalissa, jossa voi myös perua ajan. Valtakunnallisen sähköisen 
kantapalvelun kautta pystyy uusimaan reseptejä sekä katsomaan 
omia potilastietoja, www.kanta.fi.

Laboratorio
Ajanvaraus ja neuvonta 
Puhelin 09 4718 6800, ma–pe 7.30–15.30 
www.huslab.fi

Laboratoriokokeita varten tarvitaan aina lähete. Laboratorioko-
keet ja röntgenkuvat voidaan ottaa missä tahansa HUSLABin toimi-
pisteessä ympäri pääkaupunkiseutua.

Röntgen
Ajanvaraus
Puhelin 09 4718 0900 ma–pe 8–15.30
ajanvaraus.hus.fi 
Röntgeniä varten tarvitaan aina lähete. Perusröntgenkuvat voidaan 
ottaa missä tahansa HUS Kuvantamisen toimipisteessä ympäri 
pääkaupunkiseutua. 

http://www.kanta.fi
http://www.huslab.fi
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Kuulontutkimus
Kuulontutkijan yhteystiedot:
Aikaperuutukset ja aikamuutokset, puhelin 043 827 0116, ma klo 8–9.
Kuulontutkimukseen hakeudutaan terveysasemalta saatavalla lähet-
teellä. Ennen kuulontutkimusta tulee tarkistuttaa korvat ja poistaa 
kuulontutkimusta haittaavat vahatulpat korvista esimerkiksi terveys-
asemalla. 

Jos sinulla on jo kuulokoje, niin silloin asiointi siinä yksikössä, 
josta kuulokoje on saatu. Tarvittaessa lisätietoja saa HUS pää- ja 
kaulakeskuksesta puhelin 09 4717 5030 ma–pe klo 9–11.30 ja klo 
12–13.30.

Hoitotarvikkeet
Hoitotarvikejakelu palvelee kaikkia vantaalaisia Koivukylän terveys-
asemalla, Karsikkokuja 15, (4. krs) 

Tarvitset hoitotarvikkeiden ja diabeteshoitovälineiden tilauk-
seen lähetteen. 
Hoitotarvikkeita jaetaan niille asiakkaille, joiden pitkäaikaissairauden 
hoitoon tarvitaan jatkuvasti sairaanhoitotarvikkeita. Tällaisia hoito-
tarvikkeita ovat esim. verensokeriliuskat, vaipat tai avannetuotteet.
Yhteydenotot (tilaukset) etänä joko puhelimella tai sähköisesti 
Maisasta.

Ota yhteyttä
 ■  Puhelinpalveluun puhelin 09 8395 0020 ma–pe klo 10–13
 ■ maisa.fi -palveluun, 24/7. Viesteihin vastataan kahden arki-

päivän aikana.

Tilausten nouto
 ■ Koivukylän terveysasemalta, Karsikkokuja 15, infopiste (1. krs) 

ma, ke, pe klo 7.30–16 sekä ti ja to klo 7.30–18. Huom. juhlapyhien 
aattoina nouto klo 16 asti.

https://www.maisa.fi/maisa/Authentication/Login?
https://www.maisa.fi/maisa/Authentication/Login?
http://www.Comodo.fi
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 ■ Myyrmäen terveysasemalta, Jönsaksentie 4, infopiste (1. krs) ma–
pe klo 7–17. Huom. juhlapyhien aattoina nouto klo 16 asti.

 ■ Postin toimipisteestä. Pyydä tilaus pakettiautomaattiin (Smart-
post) tai noutopisteeseen. Katso noutopaikat Postin sivulta.

Kun haet tarvikkeita
 ■ Esitä Kela-kortti
 ■ Tarkasta, että olet saanut oikeat hoitotarvikkeet.
 ■ Jos asioit toisen puolesta, tarvitset asiointiin kirjallisen suostu-

muksen henkilöltä, jonka puolesta asioit. 

Pistäydy vuoronumerolla
 ■ Voit tulla asioimaan jakelupisteeseen Koivukylän terveysasemalle 

ma–to klo 9–11, Karsikkokuja 15, 4. krs
 ■ Jos tarvikkeita ei ole varastossa, voit tehdä tilauksen paikan 

päällä. Palvelu vuoronumerolla.

Kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää toimintakykyä, itse-
näistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia. Kuntoutusyksikkö 
järjestää vantaalaisille tätä tarkoitusta varten suunnitellusti arvi-
ointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia- ja apuvälinepalveluita.

Perusterveydenhuollon kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysio-, 
puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapia, apuvälinepalvelut, veteraani-
kuntoutus ja kuulontutkimus.

Fysioterapia 
Fysioterapian neuvonta ja ajanvaraus
Ajanvaraus puhelin 09 8392 2193 ma–pe klo 8–14

Voit ottaa itse yhteyttä ajanvaraukseen. Fysioterapeutti arvioi 
fysioterapian tarpeen puhelimessa terveydenhuollosta saadun suosi-
tuksen perusteella.

Fysioterapiassa keskitytään kuntoutustarpeen arvioon ja 
asiakkaan omatoimisen harjoittelun ohjaukseen ja omaan harjoitte-
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luun kannustamiseen. Tuoreesta tuki- ja liikuntaelinvaivasta kärsivä 
asiakas voi päästä fysioterapeutin suoravastaanotolle hoitajan 
tekemän hoidontarpeen arvioinnin perusteella, ilman lääkärin 
arviota/käyntiä.

Yksilölliset fysioterapiakäynnit ovat maksullisia. Ryhmäpalvelut 
ovat asiakkaalle maksuttomia lukuun ottamatta ryhmään tulevalle 
aina kuuluvaa ensimmäistä ja viimeistä yksilökäyntiä, josta veloite-
taan yksilökäynnin hinta.

Toimipisteet terveysasemien fysioterapiassa
 ■ Koivukylä: Karsikkokuja 15, 1. kerros, 01360 Vantaa
 ■ Myyrmäki: Jönsaksentie 4, 3. kerros, 01600 Vantaa
 ■ Tikkurila: Kielotie 11 A, 1. kerros, 01300 Vantaa
 ■ Myyrinkodin fysioterapia, Ruukkukuja 5, 1. kerros, 01600 Vantaa

Toimintaterapia
Toimintaterapian ajanvaraus
puhelin 09 8395 0081 ma, ti, to, pe klo 12–13
Toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisen aloitteesta. 
Usein toimintaterapiaan ohjaudutaan myös seniorineuvonnan, 
vammaispalvelun, kotihoidon tai muun terveydenhuollon henkilöstön 
lähetteestä.

Toimintaterapiassa keskeinen tavoite on arjen toimintakyvyn 
kohentuminen ja asiakkaan osallisuuden lisääminen arjen toimissa.
Mikäli sinulla on vaikeuksia seuraavissa asioissa, voidaan sinut 
ohjata arvioon toimintaterapeutille:

 ■ Vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä johtuva toimintakyky-
rajoite, joka vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista 
kotona tai lähiympäristössä (esim. pukeutuminen, ruoanlaitto tai 
kodinulkopuolinen asiointi ei onnistu)

 ■ Vaikeuksia suunnitella, aloittaa, edetä ja viedä loppuun tarkoi-
tuksenmukaisia toimintakokonaisuuksia (esim. kahvinkeitto/
ruoanlaitto)

 ■ Kipu rajoittaa merkittävästi päivittäisiä toimintoja
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 ■ Sairaalasta kotiutuvat kuntoutusta tai kontrollikäyntiä tarvitsevat 
neurologiset, vaikeavammaiset ym. lääkinnällisen kuntoutuksen 
piiriin kuuluvat asiakkaat.

Toimintaterapiaa voi olla esimerkiksi:
 ■ päivittäisten toimintojen harjoittelu
 ■ uudenlaisten toimintatapojen löytäminen arjessa selviytymiseksi
 ■ tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu
 ■ apuvälineiden ja yläraajan ortoosien tarpeen arviointi ja 

käytön ohjaus

Toimintaterapia on asiakkaille maksutonta.

Apuvälineet
Ajanvaraus: puhelin 09 8395 0040  
ma–pe klo 8–11
Asiointi tapahtuu vain ajanvarauk-
sella. Lähetettä ei tarvita. Apuväli-
neitä voi palauttaa Koivukylän ja 
Myyrmäen apuvälinelainaamoihin 
arkisin klo 8–16.

Apuvälinelainaamosta voi lainata 
liikkumisen ja päivittäisten toimintojen 
apuvälineitä. Tällaisia apuvälineitä on mm. 
rollaattori, kävelykeppi, wc-pöntön koroke ja 
suihkutuoli. Apuvälineen tarpeen voi todeta asiakas itse,  
hänen läheisensä tai sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä.

Apuvälinelainaamossa
 ■ selvitetään apuvälineiden tarve
 ■ sovitetaan sopiva apuväline
 ■ ohjataan apuvälineen käytössä
 ■ huolletaan ja korjataan apuvälineitä (Varaa aika etukäteen 

puhelimitse)
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Koivukylän ja Myyrmäen apuvälinelainaamot palvelevat jatkossa 
aina ajanvarauksella. 

Toimipisteet
 ■ Koivukylän apuvälinelainaamo: Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
 ■ Myyrmäen apuvälinelainaamo: Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa

Fysioterapiasta ei ole mahdollista saada lainaan akuuttiin vaivaan 
tai koekäyttöön erilaisia tukia esim. selkä-, niska- ja yläraajatukia tai 
SI-tukivöitä. Asiakas voi ostaa näitä itse apuvälineitä myyvistä liik-
keistä, apteekeista sekä urheiluliikkeistä.

Puheterapia 
Ajanvaraus puhelin 09 8392 3822, ma–to klo 12–13
Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa puheilmaisun ja puheen ymmär-
tämisen häiriöitä, äänihäiriöitä sekä nielemisvaikeuksia. Tavoitteena 
on, että asiakas voi kommunikoida ja toimia itsenäisesti ja sujuvasti 
arjessa. Asiakas varaa ajan puheterapiaan aina itse. Puheterapia on 
asiakkaalle maksutonta ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan 
jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana. Käynnille tilataan tulkki 
tarvittaessa.

Jos olet jo aloittanut puheterapian, voit varata ajan suoraan 
omalta puheterapeutiltasi. 
Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa henkilöitä, joilla on vaikeuksia 
liittyen

 ■ puheen tuottamiseen
 ■ ymmärtämiseen
 ■ äänen käyttöön
 ■ tai nielemiseen.

Puheterapian toimipisteet:
Keski-Vantaa

 ■ Vernissakatu 6, 01300 Vantaa
 ■ Länsimäen terveysasema, Keilakuja 1, 01280 Vantaa
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Länsi-Vantaa
 ■ Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa

Pohjois-Vantaa
 ■ Koivukylän sosiaali- ja terveysasema,  

Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa

Ruotsinkieliset puheterapiapalvelut
 ■ Koivukylän sosiaali- ja terveysasema,  

Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa

Ravitsemusterapia
puhelin 040 185 6730 ma–to klo 12–13
Ravitsemusterapiaan tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete esimer-
kiksi omalta terveysasemalta tai palveluohjaajalta. Aikuisasiakkaalle 
lähetetään aika kirjeitse lähetteen saapumisen jälkeen. Varatun ajan 
voi perua myös tekstiviestillä.

Ravitsemusterapeutit vastaavat syömiseen ja ravitsemukseen 
liittyviin kysymyksiin ja arvioivat ravinnonsaannin riittävyyttä. He 
neuvovat syömisongelmissa, erityiselintarvikkeiden käytössä sekä 
silloin, kun sairaus tai muu syy rajoittaa ruokavaliota.

Toimipaikka
Tikkurilan terveysasema, Kielotie 11, 3. krs, 01300 Vantaa

Rintamaveteraanien kuntoutus
Veteraanikuntoutus
Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa
Itä-Vantaa puhelin 050 318 1671
Länsi-Vantaa puhelin 050 312 4538
veteraanipalvelut@vantaa.fi

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voi hakea Suomessa asuva 
vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut veteraani, jolla on rintamasoti-

mailto:veteraanipalvelut@vantaa.fi


57

lastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.
Kuntoutuksessa veteraanille tehdään kuntoutustarpeen arviointi 

ja kuntoutussuunnitelma. Fysio- tai toimintaterapeutti ja lähihoitaja 
tekevät 1–3 kotikäyntiä veteraanin luokse, ja laativat arviointinsa 
perusteella kuntoutussuunnitelman yhdessä veteraanin kanssa.

Veteraanipalvelut
Kotona asumista tukeviin korvattaviin palveluihin kuuluu:

 ■ Ateriapalvelut, lounassetelit, ateria-automaatti
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 ■ Siivous- ja pyykkipalvelut
 ■ Pihatyöt, esim. lumen luonti, nurmikon leikkuu
 ■ Pienet parannustyöt asuntoon: luiskat, tukikaiteet, 

kynnysten poistot
 ■ Liikkumista tukevat palvelut: taksisetelit, asioinnit, virkistys
 ■ Omaishoitajan palkkiot ja muut omaishoidosta aiheutuvat kulut
 ■ Tuettu kotona kuntoutuminen ja jalkahoito kotona

Kotona asumista tukevat palvelut myönnetään palvelutarpeen arvi-
oinnin perusteella. 

 ■ veteraanipalveluista veteraanipalvelut@vantaa.fi
 ■ numeroista 050 312 4538 ja 050 318 1671

Mikäli veteraani tarvitsee edellä mainittujen tukipalveluja lisäksi 
säännöllisempää kotiapua tai kotisairaanhoitoa, hänen asiois-
saan tulee olla yhteydessä Seniorineuvontaan puhelin 09 8392 
4202, arkisin klo 9–15 ja sovi aika laaja-alaiseen palvelutarpeen 
selvittelyyn.

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Saat apua matalalla kynnyksellä psykiatriselta sairaanhoitajalta. 
Oma tunne avun tarpeesta riittää etkä tarvitse lähetettä.

Varaa aika psykiatriselle sairaanhoitajalle puhelimitse 
09 8393 4057 ma–pe klo 12–13 tai sähköisesti Maisan kautta. Voit 
varata ajan Korson, Martinlaakson tai Tikkurilan terveysasemalle.
Voit tulla vastaanotolle myös läheisesi kanssa.

Depressiohoitaja
Varaa aika ensin terveysasemasi lääkärille.

 ■ Hakunilan ja Länsimäen terveysasemat, puhelin 09 8393 5928
 ■ Korson ja Koivukylän terveysasemat, puhelin 09 8393 5923
 ■ Martinlaakson terveysasema, puhelin 09 8393 5924

mailto:veteraanipalvelut@vantaa.fi
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 ■ Myyrmäen terveysasema,  
puhelin 09 8393 5925

 ■ Tikkurilan terveysasema,  
puhelin 09 8393 5926

Lääkäri arvioi tilanteesi ja ohjaa sinut 
tarvittaessa lähetteellä depressiohoi-
tajalle. Depressiohoitaja ottaa sinuun 
yhteyttä ja ehdottaa tapaamisaikaa.

Muistihäiriöiden tutkiminen 
Muistihäiriötä epäiltäessä hakeudutaan muistitutkimuksiin omalle 
terveysasemalle. Jos alkuselvityksen jälkeen lisätutkimukset näyt-
tävät tarpeellisilta, muistioireinen ohjataan muistisairauksien tutkimi-
seen ja hoitoon erikoistuneelle muistipoliklinikalle lääkärin lähetteellä. 

Mikäli jatkotutkimuksissa todetaan muistisairaus, järjestelee 
hoitava taho jatkoseurannan yhteistyössä perusterveydenhuollon ja 
vanhuspalveluiden kanssa. 

Kuinka tunnista muistisairauden?
Muistisairaudet ovat yleisimpiä iäkkäillä ihmisillä, mutta niihin 
voidaan sairastua jo työiässä. 
Jokapäiväisessä elämässä muistisairaus voi ilmetä esimerkiksi:

 ■ vaikeutena muistaa, ymmärtää tai löytää oikeita sanoja
 ■ toistuvina kysymyksinä samasta asiasta
 ■ kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa tai paikkaa
 ■ vaikeutena selvitä arkipäivän toiminnoissa
 ■ persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina
 ■ opittujen taitojen ja asioiden pyyhkiytymisenä pois mielestä
 ■ läheisesi on huolissaan tai huolestut itse muistisi heikkenemisestä
 ■ lähisukulaisen nimi ei muistu enää mieleen useiden tuntien sisällä
 ■ avaimet ovat kadoksissa lähes päivittäin
 ■ silmälasit ja käsilaukku ovat usein kateissa
 ■ autolla ajaessasi joutuu silloin tällöin miettimään, minne 

on menossa
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 ■ palaa usein kaupasta ilman sitä tavaraa, jota lähti ostamaan
 ■ ei pysty luettelemaan, keiden kanssa on tänään puhunut 

puhelimessa

Miten ennaltaehkäisen muistisairautta?
Muistisairauksien puhkeamista on mahdollista ennaltaehkäistä ja 
viivästyttää. Ennaltaehkäisyssä on tärkeää kiinnittää huomiota 
terveellisiin elämäntapoihin sekä olemassa olevien sairauksien ja 
riskitekijöiden hoitoon. 

Muistisairauksien vaaratekijöitä ovat ylipaino, korkea veren-
paine, korkea kolesteroli ja diabetes, joita kaikkia voidaan ehkäistä ja 
hoitaa tehokkaasti. Erityisesti verenpaineen hallinta on tärkeää. 

Lisätietoa ja vertaistukea muistiasioihin
Vantaan Muistiyhdistys ry
Hiekkaharjuntie 13 C, 01300 Vantaa
Puhelin 040 726 4430
vantaan.muistiyhdistys@kolumbus.fi
www.vantaanmuisti.fi

Uudenmaan Muistiluotsi
Puhelin 0400 364 453, toimisto
toimisto@espoonmuisti.fi
www.uudenmaanmuistiluotsi.fi
Vantaan Muistiyhdistys ja Uudenmaan muistiluotsi järjestävät paljon 
erilaista toimintaa ja luentoja. Toiminta on suunnattu erityisesti muis-
tisairautta sairastaville, heidän läheisilleen sekä kaikille muististaan 
ja muistin hoitamisesta kiinnostuneille.

Vantaan sairaala
Vantaan sairaala vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaa-
latoiminnasta Vantaalla. Sairaalaan tullaan hoitoon lääkärin 
lähettämänä joko toisesta sairaalasta tai suoraan kotoa, muusta 
asuinpaikasta tai päivystyksestä. Tavoitteena on mahdollisimman 

mailto:vantaan.muistiyhdistys@kolumbus.fi
http://050 374 2271
mailto:toimisto@espoonmuisti.fi
http://www.uudenmaanmuistiluotsi.fi
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lyhytaikainen sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen 
takaisin aiempaan asuinpaikkaan. 

Katriinan sairaala
Postiosoite: PL 2603, 01030 Vantaan kaupunki
Käyntiosoite: Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
Puhelinvaihde 09 839 331 arkisin klo 8–15.30, muina aikoina nauhoite

Päiväsairaala
Päiväsairaala tarjoaa tutkimusta ja kuntoutusta useimmiten kotona 
asuville potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. 
Hoidossa korostuvat erilaiset lääkärin tai sairaanhoitajan tekemät 
selvittelyt sekä terapiat, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia. 
Päiväsairaala antaa jatkohoitoa myös vuodeosastoilta kotiutuneille 
potilaille. Se on avoinna arkisin päiväaikaan.

Sairaalan osastot ja geriatrinen vastaanotto
Sairaalaosastoja on 8 ja niillä on erilaisia painopistealueita. 
Geriatriset akuutiyksiköt (AKOS) sijaitsevat HUS Peijaksen sairaalan 
tiloissa. Niissä hoidetaan kiirreellistä arviointia tai lyhytaikaista 
hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissai-
raanhoidon tarpeessa. Potilaat tulevat osastolle pääasiassa päivys-
tyspoliklinikalta.

AKOS osastojen yhteydessä toimii Kotisairaala. Kotisairaala 
antaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai hänen muussa 
asumispaikassaan esim. palvelutalossa tai hoivakodissa. Tavallisia 
kotisairaalassa hoidettavia sairauksia ovat erilaiset tulehdustaudit, 
vaikean kivun hoito ja erilaiset haavat. Kotisairaalassa hoidetaan 
myös palliatiivisen hoidon eri vaiheissa olevia potilaita. Kotisairaa-
laan tullaan aina lääkärin lähetteellä.
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9. VAMMAISPALVELUT IKÄIHMISEN 
NÄKÖKULMASTA

Tarkemmat kuvaukset vammaisten palveluista löytyvät Vammaisten 
henkilöiden palveluohjeesta.

Yli 65-vuotiaiden vammaispalvelut
Seniorineuvonta
ma–pe klo 9–15
Puhelin 09 8392 4202
seniorineuvonta@vantaa.fi

Alle 65-vuotiaiden vammaispalvelut
Vammaisneuvonta
ma–pe klo klo 9–15
Puhelin 09 8392 4682
vammaisneuvonta@vantaa.fi
Vammaisneuvonnan asiantuntija tavattavissa

 ■ keskiviikkoisin klo 13–15 Tikkurilan Vantaa-infossa
 ■ perjantaisin klo 13–15 Myyrmäen Vantaa-infossa

mailto:seniorineuvonta@vantaa.fi
mailto:vammaisneuvonta@vantaa.fi
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Näkövammaiset
Näkövammaisten liitto ry antaa neuvontaa, ohjausta ja rohkaisua 
sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.  
Liitto julkaisee Näkövammaisen palveluopasta, jossa on kattavasti 
tietoa näkövammaisten tukimuodoista ja sosiaaliturvasta. 
Näkökulma on palveleva puhelin näkövammaisille ja läheisille
Puhelin 050 470 0371 arkisin klo 10–14.

Kuulovammaiset
Kuulovamman hoitokeinona on kuulon kuntouttaminen kuulokojeella. 
Yksilöllisten kuulon apuvälineiden lisäksi kuulovammainen voi tarvita 
myös muita apuvälineitä, kuten lisälaitteita kuulokojeisiin tai kaula-
silmukan. Suurin osa terveydenhuollon apuvälineistä myönnetään 
erikoissairaanhoidosta, kuten kuulokeskuksista. Vammaispalvelulain 
perusteella vaikeasti kuulovammainen voi saada asuntoon apuväli-
neitä kuten kiinteän induktiosilmukan, hälytinjärjestelmän ja kuulo-
vammaisen palovaroittimen.  KELAn kautta on mahdollista saada 
tulkkauspalveluja henkilöille, jotka vammansa vuoksi tarvitsevat 
tulkkausta. 

Kuuloliitto ry:n neuvontapuhelin 
puhelin 09 580 3370 maanantaisin klo 9–15 
info@kuuloliitto.fi

Kuulolähipalvelu 
Kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten 
toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Kuulolähipalvelusta annetaan 
opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä, apua kuulo-
kojeiden huoltamisessa sekä neuvoja kuuloon ja kuulonhuoltoon 
liittyvissä kysymyksissä. Lähipalvelu on maksutonta kaikille kuulo-
vammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen 
jäsenyyttä. 

Tiedustelut kuulolähipalvelusta
Vantaan Kuuloyhdistys ry, puheenjohtaja puhelin 0400 469 055

mailto:info@kuuloliitto.fi
tel:0400469055
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10. SOSIAALINEN JA 
TALOUDELLINEN TUKI

Kotipalvelua ilman arvolisäveroa
Julkisen toimijan asiakkailtaan perimät maksut sosiaalipalveluista 
ovat verottomia. Myös yksityisen palveluntuottajan palvelut on 
mahdollista saada ilman arvonlisäveroa. Tällöin edellytyksenä on 
asiakkaan korkean iän tai sairauden aiheuttama toimintakyvyn 
aleneminen. 

Palveluntuottajan tulee olla listattu yksityisten palveluntuot-
tajien rekisteriin (www.ytj.fi) tai hän on tehnyt elinkeinoilmoituksen 
tuottamistaan palveluista ja tukipalveluista. Asiakas tekee palvelu- 
sopimuksen palveluntuottajan kanssa palvelujen tuottamisesta sosi-
aalipalveluna. Asiakas kuvailee, miten hänen oma toimintakykynsä 
on huonontunut ja minkälaista apua tarvitsee. Virallisia lausuntoja 
tai lääkärintodistuksia ei tarvita, mutta oma arvio on tarpeellinen. 
Tämän jälkeen palveluntuottaja päättää mahdollisuudesta alvitto-
maan hintaan palveluissa. 
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Valtakunnallisella ELIAS.fi-nettitorilla on hakupalvelu palve-
lunmyyjistä kunnittain, joilla on oikeus myydä sosiaalipalveluja eli 
arvonlisäverotta kotipalvelun tukipalveluja. 
Lisätietoa: www.elias.fi, www.ytj.fi, www.vero.fi 

Kotitalousvähennys 
Kotitalousvähennys on verovähennys, jota voi saada, jota voi saada 
kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä kotitaloustyöstä. Koti-
talousvähennystä voi saada esimerkiksi remonttityöstä, siivous- ja 
kotitaloustyöstä sekä hoitotyöstä. Kotitalousvähennyksen voi saada 
vain työn osuudesta. Työn suorittavan yrityksen tulee olla ennakko-
perintärekisterissä. 

Kotitalousvähennys myönnetään siltä vuodelta, jolloin yrityksen 
lasku on maksettu. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa 
henkilöltä vuodessa (vuonna 2021) ja vähennyksen omavastuu on 
100 euroa henkilöltä. Kotitalous-vähennys on henkilökohtainen, joten 
puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennyksen. 
Lisätietoja www.vero.fi/kotitalousvahennys

Toimeentulotuki
Perustoimeentulotuen puhelinpalvelu
Kela puhelin 020 692 207
Jos tulot ja varallisuus eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin 
menoihin, hae Kelasta perustoimeentulotukea.
Perustoimeentulotukihakemuksen voi tehdä:

 ■ Kelan nettisivuilla sähköisen asiointipalvelun kautta.
 ■ Kelan asiointipisteissä, jolloin kannattaa varata aika joko kelan 

sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä tai soittamalla.
 ■ Asioimalla Kelan asiointipisteissä ilman ajanvarausta. HUOM! Vain 

osa Kelan toimipisteistä toimii ilman ajanvarausta.
 ■ Kelan puhelinpalvelun kautta

http://www.elias.fi
http://www.ytj.fi
http://www.vero.fi
http://www.vero.fi/kotitalousvahennys
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Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 
Keskitetty palvelunumero palvelee numerossa 
09 8392 3384 ma–pe klo 8.15–16
Vantaan sosiaalitoimi voi myöntää harkinnanvaraista täydentävää 
tai ehkäisevää toimeentulotukea. Ensin kuitenkin tarvitaan päätös 
Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää eri elämän-
tilanteista johtuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeen-
tulotukea tai menoihin, jotka aiheutuvat erityisistä tarpeista tai 
olosuhteista. 

Täydentävää toimeentulotukea voi hakea Kelan kautta samalla 
lomakkeella, jolla haetaan perustoimeentulotukea. Tällöin Kela voi 
pyynnöstä välittää hakemuksen Vantaan sosiaalitoimeen. Täyden-
tävää toimeentulotukea voi hakea myös suoraan Vantaan sosiaalitoi-
mesta joko sähköisesti, lähettämällä hakemuksen postitse osoittee-
seen PL 6703, 01030 Vantaan kaupunki tai asioimalla paikan päällä 
osoitteessa Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa, 2. kerros. Toimipiste on 
avoinna klo 10–15. Hakemuksen voi jättää myös aikuissosiaalityön 
palvelupisteisiin.

Sosiaalityön asiakas voi hakea yksilölliseen harkintaan perus-
tuvaa ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevän toimeentulotuen 
hakemisen osalta tulee olla yhteydessä omatyöntekijään. 

Vantaan seniorineuvonta
Yli 65-vuotiaiden kuntalaisten sosiaalityö on keskitetty Seniorineu-
vontaan. Soittamalla seniorineuvontaan tai käymällä Seniori-Infossa 
saa apua ja ohjeita myös sosiaaliseen ja taloudelliseen tukeen 
liittyen. 
Puhelin 09 8392 4202 ma–pe klo 9–15, seniorineuvonta@vantaa.fi

Asumistuki
Kelan asumistuki, puhelin 020 692 201, www.kela.fi
Asumistuki on tarkoitettu tukemaan pienituloisia asumiskustannuk-
sissa. Asumistuessa otetaan huomioon kaikkien samassa talou-

mailto:seniorineuvonta@vantaa.fi
http://www.kela.fi
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dessa asuvien tulot. Pienituloiset eläkeläiset voivat hakea Kelasta 
eläkkeensaajan asumistukea. Jos samassa taloudessa asuu henki-
löitä, joilla ei ole oikeutta eläkkeen saajan asumistukeen, tulee 
koko ruokakunnan hakea yleistä asumistukea. Asumistukea myön-
netään myös tuettuihin asumismuotoihin kuten palvelutaloihin tai 
hoiva-asumiseen.

Eläkkeensaajan hoitotuki
Kela puhelin 020 692 202 
Eläkettä saavan hoitotukea voi hakea Kelasta, jos toimintakyky on 
alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi ja 
päivittäisistä toimista selviytymiseen tarvitsee toisen henkilön apua. 
Eläkettä saavan hoitotukea varten tarvitsee lääkärin lausunnon.

Matkakorvaukset
Kela puhelin 020 692 204
Kelasta voi saada matkakorvausta julkisen tai yksityisen terveyden-
huollon matkoista, jos matkan syy on sairaus tai kuntoutus, johon 
on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Pitkäaikais-
sairaat, joiden terveydentila edellyttää säännöllistä terveydenhuol-
lossa asiointia voi saada todistuksen määräaikaisena tai toistaiseksi 
voimassa olevana.

Lisätietoja Kelan matkakorvauksesta löytyy kelan internet 
sivuilta kohdasta sairastaminen.

Asiakasmaksujen maksukatto
Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on maksukatto, eli 
vuosittainen omavastuu. Maksukatto on 692 euroa vuonna 2022. 
Maksukattoa kerryttävät laissa määrätyt kunnalliset sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksut sekä kunnan ostamista palveluista 
perittävät asiakasmaksut. Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelut 
ovat pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Poikke-
uksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu päivä-
maksu 18,20 euroa maksukaton täyttymisen jälkeen. 



68

Maksukatossa otetaan huomioon mm. seuraavat maksut:
 ■ terveysaseman lääkärikäyntien maksut
 ■ lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaali-

huollon laitoksissa
 ■ päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
 ■ poliklinikkamaksut
 ■ päiväkirurgian maksut
 ■ fysioterapiamaksut
 ■ sarjahoidon maksut
 ■ kuntoutushoidon maksut
 ■ suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 ■ suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut mm.:
 ■ sairaankuljetusmaksut
 ■ maksut lääkärintodistuksista
 ■ yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja  

kuvantamistutkimusten maksut
 ■ kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
 ■ tulosidonnaiset maksut
 ■ asumispalveluiden maksut
 ■ maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi  

toimeentulotuesta
 ■ suun ja hampaiden hoitoon liittyvät hammastekniset kulut

Todistuksen hakeminen maksukaton ylittymisestä
Asiakasmaksutiimi  Puhelin 043 848 6768 ma-to 9.00-11.30 tai sähköi-
sesti Oma Vantaa -palvelussa https://asiointi.vantaa.fi

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on asiakkaan vastuulla. 
Asiakkaan saamissa laskuissa on merkintä niiden palveluiden 
kohdalla, jotka kerryttävät maksukattoa. Kun asiakasmaksuja on 
kertynyt yli 692 euroa, asiakkaan tulee pyytää todistus maksukaton 
ylittymisestä. Todistuksen kirjoittaa se yksikkö, jossa maksukatto 
tulee täyteen. Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Vantaan kaupungin 
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tuottamissa palveluissa, todistusta haetaan asiakasmaksutiimistä.
Asiakasmaksutiimi palvelee maksukattoa koskevissa kysymyk-

sissä, selvittää maksukertymät ja kirjoittaa todistukset.

Talous- ja velkaneuvonta
Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma 
velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi ja kun laskujaan ja velko-
jaan ei niiden erääntyessä pysty maksamaan.  Vantaalaisia palvelee 
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimistojen talous- ja 
velkaneuvonta on maksutonta.

Puhelinneuvonta
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan puhe-
linpalvelu ma–pe klo 8–16.15 numerossa 029 566 0175. 
Toimipaikan osoite on Vernissakatu 4, 6. krs, 01300 Vantaa.

Sosiaalinen luototus
Neuvonta ja ajanvaraus
Puhelin 040 162 5970 maanantaina klo 9–10.30, tiistaina klo 14–15.30 
ja keskiviikkona klo 9–10.30
Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista 
syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Ota yhteyttä, jos sinulla on vuok-
rarästejä tai muita painavia syitä saada luotto ennen kuin tilanne 
kriisiytyy. 

Kenelle luotto on tarkoitettu?
Pienituloisille ja vähävaraisille vantaalaisille, joilla ei ole:

 ■ mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esim. puut-
tuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi

 ■ riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen käteisellä tai 
säästämällä kohtuu ajassa

 ■ perusteita saada avustusta tai muuta rahoitusta
 ■ mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman 

syvempää velkaantumista
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Mihin tarkoituksiin luottoa voi saada?
 ■ kotiin liittyviin hankintoihin
 ■ pieniin asunnon muutostöihin
 ■ muuttokustannuksiin, takuuvuokriin ja vuokrarästien hoitamiseen
 ■ työllistymiseen liittyvänä työvälineisiin
 ■ muiden lainojen takaisinmaksuun tai
 ■ muihin itsenäisen selviytymisen kannalta perusteltuihin menoihin

Sosiaalisen luoton määrä on 200–10 000 euroa. Laina-aika on 
korkeintaan viisi vuotta.
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11. VAIKUTTAMINEN

Vantaan vanhusneuvosto 
Vantaan vanhusneuvosto on ikääntyneiden vantaalaisten vaikutta-
misväylä. Vantaalla vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 1999 
lähtien.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä vanhusneuvoston sihteeriin puhelin 
040 141 8164, sähköpostitse vantaanvanhusneuvosto@vantaa.fi
Lisätietoa vanhusneuvostosta myös netissä:  
www.vantaa.fi/vanhusneuvosto

Aloitteet ja palautteet 
Haluatko kertoa mielipiteesi kaupungin palveluista tai osallistua 
toimintamme kehittämiseen? Voit kertoa mielipiteesi tai esittää 
kysymyksen Vantaan kaupungin toiminnasta tai palveluista. 
Palautteen voi jättää osoitteessa asiointi.vantaa.fi tai lomakkeella 
Vantaa-infoissa.

mailto:vantaanvanhusneuvosto@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/vanhusneuvosto
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12. OIKEUSTURVA

Vantaan kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies

Yhteystiedot
Neuvontaa puhelimitse, henkilökohtainen käynti ajanvarauksella
Sosiaali- ja potilasasiamies, puhelin 09 8392 2537
Asematie 10 A, 2. krs, 01300 Vantaa
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on edistää sosiaali- ja  
terveystoimen asiakkaiden oikeusturvaa. 

Sosiaali- ja potilasasiamies
 ■ neuvoo terveydenhuoltoalan henkilökunnan antamaan hoitoon tai 

kohteluun liittyvissä ongelmissa.
 ■ avustaa potilasvahinkoasioissa tai muistutuksen tekemisessä.
 ■ edellyttää, että potilas/asiakas ottaa mahdollisimman pian 

yhteyttä viimeisimpään hoitopaikkaan asioiden selvittämiseksi
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Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta
Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioi-
densa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemät-
tömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydenti-
lansa vuoksi.

Valtuutus tehdään kirjallisesti. Valtakirjalla henkilö nimeää 
valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua 
tehtävään.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän 
voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa 
hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista 
asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan.

Suositeltua on käyttää asiantuntijaa kuten oikeusaputoimistoa, 
asianajotoimistoa, lakiasiantoimistoa tai notariaattipalveluita apuna 
valtakirjan laatimisessa.

Edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa on hyvä pyytää apua 
asiantuntijalta. 

Valtuutus vahvistetaan vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene 
hoitamaan asioitaan itse. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaa Digi- 
ja väestötietovirasto.

Lisätietoa saat Digi- ja väestötietovirastosta numerosta 029 553 
6256 arkisin klo 9–12 sekä verkkosivulta dvv.fi/edunvalvontavaltuutus

Hoitotahto
Hoitotahto tehdään etukäteen sellaisen tilanteen varalle, jossa 
henkilö ei ole enää kykenevä tekemään omaa hoitoaan koskevia 
päätöksiä vakavan sairauden, onnettomuuden tai muun vastaavan 
syyn vuoksi. Laatimalla hoitotahdon itse voi varmistaa, että mahdol-
lisessa tulevassa hoidossa noudatetaan omia elämänarvoja ja että 
hoitoratkaisut perustuvat omaan tahtoon.  Hoitotahdon voi tehdä 
suoraan Omakantaan tai lomakkeella, joka voidaan tallentaa myös 
potilasasiakirjoihin.

https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus
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MAISA – ASIOI JONOTTAMATTA

Maisa on uusi, kätevä sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteinen asiakasportaali. Maisan käyttö onnistuu sujuvasti niin tieto-
koneella, tabletilla kuin kännykän mobiilisovelluksellakin. Voit käyttää 
Maisaa helposti verkossa www.maisa.fi tai mobiilisovelluksella. 
Järjestelmään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella 
tai sähköisellä henkilökortilla, joten Maisan käyttö on tietoturvallista. 
Maisassa voit esimerkiksi mm.

 ■ katsoa ja täydentää sosiaali- ja terveystietoja
 ■ tarkastella tutkimus- ja laboratoriotuloksia
 ■ kysyä neuvoa tilaasi tai palveluihin liittyen
 ■ varata, perua ja tarkistaa aikoja
 ■ täyttää esim. toimeentulotukihakemuksen
 ■ vastata kyselyihin ennen vastaanottoa
 ■ tallentaa mittaustuloksia omaseurantaa varten
 ■ pyytää reseptin uusintaa
 ■ tilata hoitotarvikkeita ja diabeteshoitovälineitä

http://www.maisa.fi/
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Maisassa voi varata sähköisesti aikoja 
Kaikille avoimet sähköiset palvelut:

 ■ Influenssarokotus
 ■ Kokemusasiantuntijan ajanvaraus
 ■ Psykiatrisen sairaanhoitajan ajanvaraus
 ■ Päihdetyöntekijän ajanvaraus
 ■ Sairaanhoitajien ajanvaraukset terveysasemilla
 ■ Terveydenhoitajien ajanvaraukset
 ■ Uusien sosiaalihuollon asiakkaiden neuvonta ja ajanvaraus
 ■ Vammaispalvelujen neuvonta

Huom! Lääkärille ei voi varata vastaanottoaikaa sähköisesti, sillä lain-
säädäntö edellyttää terveysasemilta ensin hoidon tarpeen arviointia. 
Varaa lääkäriaika soittamalla terveysasemien ajanvarausnumeroon 
09 8395 0000 (ma–pe klo 8–16).

Maisa mahdollistaa myös toisen puolesta asioinnin
Maisan avulla voit asioida sähköisesti myös toisen puolesta. Täysi-
ikäinen voi antaa sinulle, mikäli olet täysi-ikäinen, valtuudet puoles-
ta-asiointiin, jolloin voit hoitaa vaikkapa iäkkään vanhempasi asioita 
Maisassa.



Kuvat Vantaan kaupungin aineistopankki ja  
kuvatoimisto Pixmac
Opas päivitetty 9/2022
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