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18 §
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelujen ympärivuorokauti-
sen perhekuntoutuksen toiminnan supistaminen vuonna 2021 ajalla 
1.1.2021-27.6.2021

HEL 2021-003495 T 05 00 00

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti ympärivuorokautisen perhe-
kuntoutuksen paikkamäärästä vuoden 2021 ajalle 1.1.-27.6.2021 seu-
raavasti:

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Harjantekijäntie 2, 00640 Hel-
sinki on auki supistetusti aikavälillä 1.1.2021 - 27.6.2021 siten, että 
seitsemän (7) paikan sijasta käytössä on kuusi (6) paikkaa. Lisäksi ky-
seinen toimipiste on kokonaan suljettu ajalla 28.6. - 25.7.2021.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kun-
talaisia aukioloaikojen ja paikkamäärien muutoksista hyvissä ajoin en-
nen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Tilapäisen paikkamäärän supistamisen syynä on koronaepidemiasta 
johtuva lasten vastaanoton tarve voida ottaa vastaan ja hoitaa altistu-
neita tai koronaan sairastuneita lapsia erillään muista asiakkaista. Per-
hekuntoutuksen yksiö sijaitsee samassa rakennuksessa, erillään muis-
ta lasten vastaanoton osastoista ja perhekuntoutuksen asunnoista. 

Päätös yhden paikan vähentämisestä tehdään poikkeuksellisesti takau-
tuvasti. 

Toimipisteen tilapäisen sulkemisen syynä ajalla 28.6.-25.7.2021 on ke-
säloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve (asiakasperheiden moti-
voimattomuus palvelun vastaanottamiseen kesällä) ja henkilöstön vuo-
silomien keskittäminen, millä turvataan henkilökunnan käytettävyys 
Apotin käyttöönoton yhteydessä syksyllä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja 
päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toi-
mintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot
Jaakko Syrjälä, perhekuntoutuksen päällikkö, puhelin: 310 54853

jaakko.syrjala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus
Lastenvastaanotto
Viestintä
Tukipalvelut


