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37 §
Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2020, per-
he- ja sosiaalipalvelut

HEL 2019-011521 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti vahvistaa, että perhe- ja so-
siaalipalvelujen lastensuojelun asumisharjoittelun paikkoja on 1.8.2020 
alkaen 39 paikkaa.

Outamon lastenkodin osasto, joka on ollut suljettuna ajalla 1.1. - 
4.8.2020, on edelleen suljettuna ajalla 5.8. - 31.12.2020.

Päätöksen perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti 27.11.2019 § 43 lastensuoje-
lun ympärivuorokautisen laitoshoidon, ympärivuorokautisen perhekun-
toutuksen ja asumisharjoittelun paikoista vuodelle 2020. Lastensuoje-
lussa on valmisteltu asumisharjoittelun paikkamäärän lisäämistä vuo-
den 2020 aikana. Asumisharjoittelun paikkamäärä on ollut vuoden 
alussa 36 paikkaa. Edellä mainitun päätöksen mukaisesti perhe- ja so-
siaalipalvelujen johtaja päättää mahdollisista paikkamäärien lisäyksistä 
vuoden aikana erikseen. Tällä päätöksellä lastensuojelun asumishar-
joittelun paikkojen määrä on 1.8.2020 alkaen 39 paikkaa.

Edellä mainitulla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan päätöksellä pää-
tettiin myös Outamon lastenkodin yhden osaston sulkemisesta ajalla 
1.1. - 31.12.2020 ja toisen osaston sulkemisesta ajalla 1.1. - 4.8.2020 
henkilöstöpulan vuoksi. Outamon lastenkodin henkilöstön saatavuu-
teen liittyvät haasteet jatkuvat, joten Outamon lastenkodin toinen suljet-
tuna ollut osasto tullaan pitämään suljettuna myös ajalla 5.8. - 
31.12.2020.

Helsingin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuu-
den johtaja vahvistaa oman toiminnan sairaansijojen ja muiden ympäri-
vuorokautisten hoitopaikkojen määrät sekä päättää toimintayksiköiden 
tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.
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