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Huom. Tämä on ohjeellinen lista. Kaikukortin jakajat valitaan aina yhteistyössä Kaikukortin tuki- ja 

kehittämispalvelun kanssa. Kriteerinä on se, että sote-/hyte-toimijan asiakkaat ovat pääsääntöisesti kaikki 

taloudellisesti tiukassa tilanteessa. 

Ei sovellu jakajiksi 
- Yleiset terveyspalvelut 

o terveyskeskus 

o neuvola 

o opiskelijaterveydenhuolto 

o oppilasterveydenhuolto 

- Yleiset ikäihmisten palvelut 

- Yleiset eläkeläisjärjestöt, eläkeläisten keskukset jne. 

- Yleinen perhetyö ja perheiden päivätoimintakeskus (perhekerhot, ym.) 

- Kaikille avoimet asukastilat 

- Sosiaalipalvelujen neuvonta (mutta voi ohjata toki eteenpäin asiakkaaksi jollekin Kaikukortin jakajalle) 

- Kela (esim. koska Kelalla ei ole kasvokkaista asiakastyötä) 

Voi mahdollisesti soveltua: 
- rajatummat ikäihmisten palvelut, silloin kun niihin ohjataan esim. sosiaalityöstä 

o Esim. takuueläkeläiset 

- Rajatumpi opiskelijaterveydenhuolto: jälkihuolto (esim. Kajaanin AMK:ssa mukana) 

- Rajatummin osa vammaispalveluista, (ei esim. kokopäivätöissä käyvät) ks. alla 

- Rajatummin osa psykiatrisista palveluista, (ei esim. kokopäivätöissä käyvät)  

o Akuuttipsykiatria harkitummin (ei esim. kokopäivätöissä käyvät)  

o ks. alla   

- Omaishoitajien tuki / tukipalvelut 

- Lapsiperheiden perhesosiaalityö / Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu 

o Esim. silloin kun se on perheen kotiin tehtävää työtä tai sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan 

- Mikäli toimija valitaan näiden palveluiden joukosta, on tärkeää viestiä selkeästi esitteissä ja verkkosivuilla 

asiakkaille: "Huom. Kaikukortti ei ole kaikille toimija x:n asiakkaille, vaan ainoastaan tiukassa taloudellisessa 

tilanteessa oleville henkilöille, joita työntekijät kohtaavat.” 

Soveltuu ja suositellaan jakajiksi 

Kuntien ja soten palvelut 
- Aikuissosiaalityö 

o Erityisesti sosiaalitoimistot 

o kuntouttava työtoiminta 

▪ sosiaalinen kuntoutus 

o TYP, Työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu / työvoiman palvelukeskus / 

työhönvalmennuskeskus 

o Työ- ja oppimiskeskukset 

o Osa vammaispalveluista, esim. 

▪ Asumispalvelut 

▪ Kehitysvammaisten palvelut 

- Etsivä nuorisotyö 

o Myös Nuorten pajatoiminta 



o Vamos (nuoriso) 

- Etsivä seniori/vanhustyö 

o Vamos (seniori) 

- Aikuispsykiatria / mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut / riippuvuuksien hoitopalvelut:  

o esim. Kuntoutustukea saavat / eläkkeellä olevat 

o kuntouttavat asumispalvelut ja avopalvelut (ml. kotikuntoutus) 

o mielenterveystoimisto /psykiatrian poliklinikka / mielialahäiriöpoliklinikka / psykoosipoliklinikka, 

jossa sosiaalityöntekijä arvioi tarpeen 

o Varhaispsykoosi- ja psykoosipalvelut 

▪ Voi olla esim. kuntoutusosasto 

- Maahanmuuttajapalvelut ja vastaanottokeskukset 

- Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaalinen luototus 

Seurakunnat 
- Seurakunnan diakoniatyö 

Muut palvelut 
- Järjestöt, esim. erilaiset kohtaamispaikat 

o A-Klinikat 

o Klubitalot 

o Maahanmuuttajille tarkoitetut päivätoimintakeskukset 

o Mielenterveysyhdistykset 

o Pitkäaikaistyöttömien yhdistykset 

o Päihdekuntoutujien päivätoimintakeskukset 

o Ei yleiset, kaikille avoimet paikat, vaan kohtaamispaikan kävijät ovat suurimmaksi osaksi tiukassa 

taloudellisessa tilanteessa.  

 


