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Muut toimintatiedot (taulukko 51) 

• Tukiopetustuntien lukumäärä, kpl/v (tilastovuodesta 
2011 lähtien) 

 

• Perusopetuksen opetustuntimäärään sisältyvät 
tukiopetustunnit. Perusopetuslain (628/1998) 13 §:n 
mukaan oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen 
opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 
lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. 

 

•  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
tukiopetusta  annetaan joko oppilaan työjärjestyksen 
mukaisten, sellaisten oppituntien  aikana, joihin tuen tarve 
liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa 
samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa 
opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti. 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Vammaisten työtoiminta, toiminnan piirissä 
asiakkaita 31.12 (tilastovuodesta 2012 lähtien) 

• Vammaisten henkilöiden työtoiminta on toimintakykyä 
ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään 
työkyvyttömille henkilöille, joilla ei ole vammaisuuden takia 
edellytyksiä osallistua tai hakeutua tavanomaiseen työhön 
avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa järjestetään kuntien ja 
kuntayhtymien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa sekä 
tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana. 
Työtoiminta on tyypillisesti tekstiili- ja puutöitä sekä yrityksille 

alihankintana tehtävää kokoonpano- ja pakkaustyötä.  
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvan 
henkilön ja toiminnan järjestäjän välille ei synny 
työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Työtoimintaan 
osallistuvien henkilöiden toimeentulo perustuu pääosin 
sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi toimintaan osallistuvalle 
voidaan maksaa työosuusrahaa tai vastaavaa korvausta. 
Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (SHL) 27 e 
§:n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(KVL) 2 §:n 4 kohdan perusteella. 

 

•  Työ- ja päivätoimintaan osallistunut asiakas voidaan 
kirjata toimintatilastossa sekä työ- että päivätoiminnan 
asiakkaaksi. 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Vammaisten päivätoiminta, toiminnan 
piirissä asiakkaita 31.12 (tilastovuodesta 
2012 lähtien) 

• Vammaisten henkilöiden päivätoiminta on kodin 
ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä 
selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta 
edistävää toimintaa. Päivätoiminta voi sisältää 
esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, luovaa 
toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. 
Vammaisten henkilöiden päivätoimintaa järjestetään 
vaikeavammaisille henkilöille, joilla ei erittäin vaikean 
vammaisuuden takia ole edellytyksiä tehdä työtä tai 
osallistua sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaiseen 
työtoimintaan.  
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Päivätoimintaan osallistuvien toimeentulo perustuu 
pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettäviin etuuksiin.  Päivätoimintaan osallistuville 
ei makseta työosuusrahaa tai vastaavaa 
korvausta.  Päivätoimintaa järjestetään vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tuista annetun 
lain (VPL) 8 b §:n ja kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain (KVL) 2 §:n 4 kohdan perusteella. 

•   

• Työ- ja päivätoimintaan osallistunut asiakas voidaan 
kirjata toimintatilastossa sekä työ- että päivätoiminnan 
asiakkaaksi. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Kotihoidon palvelusetelimenot (tilastovuodesta 
2012 lähtien) 

• Palveluasumisen palvelusetelimenot 
(tilastovuodesta 2012 lähtien) 

• Terveydenhuollon palvelusetelimenot 
(tilastovuodesta 2012 lähtien) 

• Muut palvelusetelimenot (tilastovuodesta 2012 
lähtien) 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Kotihoidon palvelusetelimenot (tilastovuodesta 
2012 lähtien) 

• Kotihoidon palvelusetelimenoihin luetaan kotipalvelun 
ja kotisairaanhoidon palvelusetelimenot. 
 

• Kotipalvelu sisältää kodinhoitoavun sekä asiakkaiden 
selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun 
tukipalvelut, kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, 
kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, 
turvapalvelut, lumityöapu, ilta- ja 
yötyöpartiotoiminta. 
 

• Kotisairaanhoito sisältää kotona annettavat 
terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Palveluasumisen palvelusetelimenot 
(tilastovuodesta 2012 lähtien) 

• Palveluasumiseen annettujen palvelusetelien 
menot (sekä ympärivuorokautinen että ei-
ympärivuorokautinen palveluasuminen). 
Palveluasumisessa palveluseteli voidaan antaa 
hoito- ja hoivapalveluihin ja siivous-, turva- ja 
muihin tukipalveluihin. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Terveydenhuollon palvelusetelimenot 
(tilastovuodesta 2012 lähtien) 

• Palvelusetelillä järjestetyt terveydenhuollon 
avohoidon, vuodeosastohoidon sekä suun 
terveydenhuollon palvelut. Kotisairaanhoidon 
palvelusetelimenot sisältyvät kotihoidon 
palvelusetelimenoihin. 
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Eräitä tietoja kunnan ja 
kuntayhtymän taloudesta, taulukko 
07 

• Muut palvelusetelimenot (tilastovuodesta 
2012 lähtien) 

• Muut palvelusetelillä järjestetyt toiminnot, jotka 
eivät sisälly kohtiin kotihoidon, palveluasumisen 
ja terveydenhuollon palvelusetelimenot. 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Ikäjaottelu poistuu: 

» Vanhusten laitospalveluiden ikäjaottelu poistuu (rivit 
220 110 - 220 170) 

» Vanhustenhuollon palveluasumisen ikäjaottelu poistuu 
(rivit 240 110 - 240 170) 

» Vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen 
ikäjaottelu poistuu (rivit 240 193 - 240 197) 
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Sosiaalipalveluiden 
toimintatilasto, taulukko 54 

• Ikäjaottelu tarkentuu: 

» Kotipalveluiden ikäjaottelu tarkentuu siten, että 
nykyinen ikäluokka 75–84-vuotiaat jaetaan kahdeksi: 
75–79- sekä 80–84-vuotiaat (rivit 235 134 ja 235 340) 

 

» Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärän ikäjaottelu 
tarkentuu siten, että nykyinen ikäluokka 75–84-vuotiaat 
jaetaan kahdeksi: 75–79- sekä 80–84-vuotiaat (rivi 
240 617) 
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Lisäksi vuoden 2012 alussa kerättävään 
tilinpäätösarviotilastoon tulee seuraavat 
lisäykset (tilastovuodesta 2011 lähtien): 

• lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 

• pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 

• lyhytaikaiset lainat (yhteenlaskettuna lainat 
rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnalta ja 
kuntayhtymältä, julkisyhteisöiltä sekä muilta 
luotonantajilta) 

• pitkäaikaiset lainat (yhteenlaskettuna lainat 
rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, kunnalta ja 
kuntayhtymältä, julkisyhteisöiltä sekä muilta 
luotonantajilta) 
» siitä: pitkäaikaiset lainat valtiolta 

» siitä: pitkäaikaiset lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 
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