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95 §
Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2019, per-
he- ja sosiaalipalvelut

HEL 2018-010170 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti vahvistaa perhe- ja sosiaali-
palvelujen ympärivuorokautiset hoitopaikat vuodelle 2019 seuraavasti:

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen laitoshoito vuoden 2019 alussa 
250 paikkaa ja vuoden lopussa 257 paikkaa

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 2019 
alussa 7 paikkaa ja vuoden lopussa 12 paikkaa

- Lastensuojelun asumisharjoittelu vuoden 2019 alussa ja lopussa 36 
paikkaa 

- Kehitysvammaisten laitospalvelut vuoden 2019 alussa ja lopussa 0 
paikkaa 

- Kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2019 alussa 335 ja vuo-
den lopussa 363 paikkaa

- Vaikeavammaisten asumispalvelut vuoden 2019 alussa ja lopussa 46 
paikkaa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.11.2016 (§291) ja 
3.5.2017 (§206) ja 13.6.2018 (174) tarkistettujen päätösten mukaisesti-
Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4§:n 1-2 kohtien perus-
teella palvelukokonaisuuden johtaja päättää oman toiminnan sairaansi-
jojen ja muiden hoitopaikkojen määrän vahvistamisesta sekä päättää 
toimintayksiköiden tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukio-
loajoista. 

Vuoden 2018 käyttösuunnitelman mukaisesti pienten lasten vastaanot-
toperhepaikkoja on saatu tavoitteen mukaisesti lisättyä. Vastaavasti 
lasten vastaanottopaikkoja on vähennetty siten, että Malmin pienten 
lasten vastaanotosta lakkautettiin 5 laitospaikkaa 1.10.2018 alkaen ja 5 
paikkaa lakkautetaan 31.12.2018. Lastensuojelun ympärivuorokautinen 
perhearviointiyksikkö perustetaan vuoden 2019 aikana. Yksikköön tu-
lee paikat 5 perheelle. Outamon lastenkodin yksi osasto on tilapäisesti 
suljettuna 15.4.2019 asti henkilökuntapulan vuoksi. 
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Kehitysvammaisten laitoshoito Killinmäessä ja Visiitissä on lakkautettu 
vuoden 2018 aikana. Suurin osa asiakkaista on siirtynyt asumispalve-
luihin ja loput tarvittavat laitospaikat on hankittu ostopalveluina. Kehi-
tysvammaisten asumispalvelujen osalta tässä ilmoitetut paikat ovat ym-
pärivuorokautisia paikkoja. Vaikeavammaisten asumispalvelujen osalta 
on ilmoitettu kaikki palveluasumispaikat. Kehitysvammaisten asumises-
sa valmistuu uusia yksiköitä vuoden 2019 aikana 2, Patolan ja Tullivuo-
ren autetun asumisen yksiköt.
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