
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

26.11.2020

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

95 §
Hoitopaikkojen ja sairaansijojen vahvistaminen vuodelle 2021, per-
he- ja sosiaalipalvelut

HEL 2020-012490 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti vahvistaa perhe- ja sosiaali-
palvelujen ympärivuorokautiset hoitopaikat vuodelle 2021 seuraavasti:

-Lastensuojelun ympärivuorokautinen laitoshoito vuoden 2021 alussa 
249 paikkaa ja vuoden lopussa 256 paikkaa

- Lastensuojelun ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoden 2021 
alussa ja lopussa 11 paikkaa

- Lastensuojelun asumisharjoittelu vuoden 2021 alussa ja lopussa 39 
paikkaa

- Kehitysvammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut vuoden 2021 
alussa 394 paikkaa ja vuoden lopussa 417 paikkaa ja 

- Vaikeavammaisten ympärivuorokautiset asumispalvelut vuoden 2021 
alussa ja lopussa 46 paikkaa

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen paikkamäärä 
pysyy vuoden 2020 tasolla. 

Lastensuojelun asumisharjoittelun paikkamäärä kasvaa kolmella pai-
kalla vuodesta 2020. Lastensuojelun asumisharjoittelun paikkamäärän 
kasvattamisesta kolmella paikalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 
päätti erillisellä päätöksellä 7.7.2020 § 37. 

Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon vuoden 2021 alun 
paikkamäärä on neljä paikkaa vähemmän kuin arvioitiin olevan vuoden 
2020 lopussa. Outamon lastenkodin yhden osaston sulun oli tarkoitus 
olla voimassa 1.1.-4.8.2020, mutta sulkua on jouduttu jatkamaan henki-
löstöpulan vuoksi. 

Outamon lastenkodin yksi osasto pidetään suljettuna 31.8.2021 asti ja 
toinen osasto 31.12.2021 asti henkilöstöpulan vuoksi. Osastojen 
avaamisen edellyttämiä rekrytointeja ja muita toimenpiteitä valmistel-
laan vuoden 2020 aikana. 1.9.2021 avattavalle vaativahoitoisten lasten 
osastolle tulee viisi lisäpaikkaa. Toinen osasto on suunniteltu avatta-
vaksi 1.1.2022. 
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Teinilän lastenkotiin lisätään kaksi paikkaa alkuvuonna 2021.

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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