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Oikaisuvaatimus eräiden lasten- ja nuorisokotien paikkaluvun 
muuttamista koskevasta päätöksestä 

HEL 2013-002930 T 05 00 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee hylätä esityslistalla esitetyillä 
perusteilla ********** oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 18.6.2013 tekemästä eräiden lasten- ja 
nuorisokotien paikkaluvun muuttamista koskevasta päätöksestä (§ 
240).

Esittelijä

Muutoksenhakija perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että 
lautakunnan 18.6.2013 tekemä päätös perustui virheellisiin tietoihin. 
Oikaisuvaatimuksen mukaan Kannelmäen nuorisokodin käyttöaste ei 
ollut 91,6 % vuonna 2012, kuten kokouksessa esitettiin, vaan 100,5 %. 
Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että lasten- ja nuorisokodeissa, 
joita paikkaluvun muutos koskee, oli 18 paikkaa tyhjillään alkuvuodesta 
2013, aivan kuten kokouksessa esitettiin, mutta tämä johtui 
täyttökiellosta, jota ilman vajaakäyttöä ei olisi ollut. Edelleen 
muutoksenhakija toteaa, että häntä estettiin vastoin kuntalain 40 §:ää 
tutustumasta eri laitosten toimintaan saadakseen siitä puolueetonta 
tietoa, ja lisäksi virasto uhkasi laitosten henkilökuntaa irtisanomisilla, 
mikäli ********** päästetään laitokseen.

Lautakunnalle 18.6.2013 esitetty Kannelmäen nuorisokodin käyttöaste 
91,6 % on tilastoportaalin luku, joka perustuu muun muassa sosiaali- ja 
terveyslautakunnan vahvistamaan paikkalukuun. Sosiaali- ja 
terveysvirastossa käytetään tilastoportaalin lukuja, kun käsitellään 
lastensuojelulaitosten käyttöasteita. Muutoksenhaussa esitetty luku 
100,5 % on saatu tuottavuusmatriisitaulukosta, jonka laskenta poikkeaa 
käyttöastelaskennasta.

Tammi-huhtikuussa oli kaikkien kaupungin omien lasten- ja 
nuorisokotien vajaakäyttö 18 paikkaa, ei ainoastaan niiden viiden, 
joiden paikkalukua muutettiin. Uusien sijoitusten välttäminen 
asuinyksiköihin, joiden paikkalukujen muutoksia suunniteltiin (ns. 
täyttökielto), otettiin käyttöön helmikuussa 2013. Tavoitteena oli estää 
lapsia mahdollisesti kuormittavia sijoituspaikan muutoksia tilanteessa, 
jossa paikkaluvun muutoksia koskeva valmistelu oli kesken ja 
päätöksiä ei vielä ollut tehty.
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Mitä tulee oikaisuvaatimuksen tekijän estämiseen tutustumasta 
laitoksiin, on syytä todeta, että lastensuojelulaitos ja sen tilat on 
tarkoitettu laitokseen sijoitettujen lasten ja nuorten laitoshuollon 
järjestämistä varten, ja mahdollisuudet tilojen käyttöön muita 
tarkoituksia varten ovat tästä syystä rajalliset. Lastensuojelulaitos on 
sinne sijoitettujen lasten oma koti sijoituksen aikana, mikä asettaa 
rajoituksia ulkopuolisten, muiden kuin lasten läheisten, käynneille 
laitoksissa.  Perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelun linjajohto ilmoitti 
Kannelmäen nuorisokodin johtajalle, että lautakunta vierailee 
laitoksissa sovitusti sekä siten, että linjajohdon edustajat ovat läsnä. 
Ketään ei ole uhattu tässä yhteydessä palvelussuhteen päättämisellä. 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että laitoksiin tutustumisen estäminen 
oli vastoin kuntalain 40 §:ää tarkoittaen todennäköisesti lain 43 §:ää, 
joka oikeuttaa luottamushenkilön saamaan kunnan viranomaisilta 
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää 
tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijä olisi pyytänyt tarpeellisiksi katsomiaan 
tietoja, tiedot olisi annettu tai asiassa olisi tehty viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettu 
valituskelpoinen päätös. Tiedon antamatta jättäminen on eri asia, kuin 
sen toteaminen, että henkilön vierailua lastensuojelulaitokseen ei voida 
toteuttaa. 
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