
KUNTAYHTYMÄN KATSAUS 2.7.2019



LASTENSUOJELUN KUNTOUTUSYKSIKKÖ

. 



▪ Kuntayhtymällä on kolme  lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikköä; Auerkulman 
perhetukikeskus Järvenpäässä, Kotirinteen vastaanottokoti Hyvinkäällä ja Koivukujan 
vastaanotto- ja arviointiyksikkö Tuusulassa. 

▪ Auerkulmassa vastaanotto- ja arviointipaikkoja on kuusi, Kotirinteessä seitsemän ja 
Koivukujalla seitsemän eli yhteensä 20 paikkaa. Lisäksi Auerkulmassa on kuusipaikkainen 
pitkäaikainen, kuntouttava lastenkotiosasto. 

▪ Omissa yksiköissä on vuositasolla sijoitettuna yhteensä n. 130 lasta. Lapset on sijoitettu joko 
kiireellisen sijoituksen päätöksellä, jolloin taustalla on lapsen kasvun ja kehityksen välitön ja 
vakava vaarantuminen, tai avohuollon päätöksellä, jolloin nuori ja vanhemmat yhdessä 
sosiaalityöntekijän kanssa ovat suunnitelmallisesti päätyneet nuoren tilanteen 
pysäytykseen ja arviointiin lastensuojelulaitoksessa.  

▪ Sijoitus kodin ulkopuolelle on aina viimesijainen keino ja tällöin muut keinot tukea lasta ja 
perhettä, on jo kokeiltu ja todettu riittämättömiksi tai lapsen edun vastaisiksi. 

▪ Laitosyksiköihin on sijoitettu pääasiassa nuoria; pienet lapset pyritään sijoittamaan 
perheisiin. Perhehoitoyksikkö Pihlajan lyhytaikaisiin sijaisperheisiin sijoitettiin v. 2018 Keusoten
alueella yhteensä 42 lasta.

LASTENSUOJELUN VASTAANOTTO- JA ARVIOINTITYÖ



VASTAANOTTO- JA ARVIOINTIPAIKKOJEN TARVE

▪ Keusoten alueella sijoitetaan kiireellisesti vuositasolla yhteensä noin 200 
lasta. 

▪ Tämän lisäksi moni lapsista joudutaan sijoittamaan useamman kerran, 
eli kiireellisten sijoitustilanteiden määrä vuositasolla on noin 250. 

▪ Lisäksi päätöksiä avohuollon arvioiville ja kuntouttaville sijoitusjaksoille 
tehdään noin 300 vuodessa. 

▪ Kiireellisten ja avohuollon sijoitusjaksojen tarve on siis vuositasolla yli 400
lasta, 550 päätöstä. 

▪ Kuntayhtymän omat laitokset sekä Pihlajan perheet pystyvät siis 
nykyresurssillaan vastaamaan noin 43 % (lapsikohtaisesti) 
sijoitustarpeesta. 
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OMIA LAITOSPAIKKOJA EI OLE RIITTÄVÄSTI

▪ Kuntayhtymän yksiköiden ollessa täynnä joudutaan lapset 
sijoittamaan yksityisten palveluntuottajien laitoksiin. 

▪ Ostopalveluna hankittavat laitospaikat on kilpailutettu ja sijoituspaikat 
pyritään löytämään kilpailutuslistoilta. 

▪ Tilanne on viime vuosina ollut se, että myös kilpailutetut yksiköt eri 
puolilla maata ovat olleet usein täynnä ja kiireellisessä tilanteessa 
sijoituspaikkaa on jouduttu etsimään useita tunteja. Tällöin jouduttu 
sijoittamaan lapsia myös kilpailutuksen ulkopuolisiin laitoksiin. 

▪ Tilanne kuormittaa merkittävästi myös Keski-Uudenmaan sosiaali- ja 
kriisipäivystystä, joka joutuu virka-ajan ulkopuolella etsimään kiireellistä 
sijaishuoltoa tarvitseville lapsille paikkaa. 

▪ Usein lapset on jouduttu sijoittamaan kauaksi kotoa toiselle puolen 
Suomea. Tällöin yhteydenpito ja perheen jälleen yhdistäminen on 
huomattavasti haastavampaa, kuin lähelle kotia sijoittaessa.



OMAAN LAITOSYKSIKKÖÖN SIJOITTAMISEN EDUT

▪ Lastensuojelussa ensisijaista on auttaa ja tukea lasta hänen omassa 
kasvuympäristössään ja perheen jälleen yhdistäminen on lähes 
poikkeuksetta sijoituksen tavoite. 

▪ Sijoittaminen lähelle omaa kotia ja koulua on useimmiten nuorelle 
paras vaihtoehto, sillä yhteydenpito omiin läheisiin on helpompaa ja 
nuori voi jatkaa koulunkäyntiä tutussa lähikoulussaan. 

▪ Jos nuori joudutaan sijoittamaan kauas omasta kodista, on 
kuntouttavan työn tekeminen, esim. nuoren ja vanhempien 
tulehtuneiden välien korjaaminen, huomattavasti vaikeampaa. Kauas 
sijoitettaessa myös hoitokontaktit nuorisopsykiatriaan, nuorisoasemalle 
ym. katkeavat ja hoito alkaa alusta uudella paikkakunnalla. 

▪ On myös todettu, että nuoren hatkaaminen vähentyy, kun 
vastaanottoyksikkö sijaitsee lähellä nuoren omia verkostoja ja nuori voi 
pitää yhteyttä esim. kavereihinsa.



OMAAN LAITOSYKSIKKÖÖN SIJOITTAMISEN EDUT

▪ Vastaanotto- ja arviointityö olisi eettisesti varmemmalla pohjalla, jos se olisi 
julkisen sektorin käsissä ja sitä olisi helpompi valvoa. 

▪ Omista laitoksista tehdään työtä myös nuoren kotiin, jolloin kotiutumisen 
onnistuminen varmistuu ja toisinaan sijoitusta ei tarvita lainkaan. Esim. 
Tuusulan Napakka-työskentely perustuu siihen, että kiireellisessä tilanteessa 
vastaanottoyksikön työntekijät jalkautuvat nuoren kotiin ja nuori voi jatkaa 
asumista omassa kodissaan sijoituksen vaihtoehtona. Kotiin tehtävällä 
kiireellisellä tuella on pystytty ehkäisemään kodin ulkopuolisia sijoituksia.

▪ Yksityisten palveluntuottajien yksiköissä sijoitusjaksot pitenevät usein jopa 
vuoden mittaisiksi, sillä aktiivista arviointia ja kuntoutusta, joka edistäisi 
nuoren kotiinpaluuta ei pystytä tekemään pitkien välimatkojen ja 
epäyhtenäisten toimintakäytäntöjen takia.

▪ Useimmiten yksityisten palveluntuottajien yksiköt sijaitsevat kaukana ja 
sosiaalityöntekijöiden aikaa kuluu paikkoihin matkustamiseen.

▪ Kilpailutetuissa palveluntuottajissa vastaanotto-ja arviointityöhön 
erikoistuneita yksiköitä on vain 4. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
arviointia tarvitsevat lapset sijoitetaan pitkäaikaisen hoivan osastoille.



MIHIN TARVITSEMME UUDEN KUNTOUTUSYKSIKÖN?
▪ Avaamalla kuntoutusyksikön saataisiin vastaanotto- ja 

arviointiyksiköistä liikettä, eli nuoret, jotka eivät voi kotiutua, mutta joille 
on jo tehty arviointi, voisivat tarvittaessa siirtyä kuntoutusosastolle ja 
näin vapautuisi paikkoja uusille arvioitaville nuorille.

▪ Sijoitusten pituus omissa vastaanotto- ja arviointiyksiköissä pystytään 
pitämään lyhyempänä, koska nuoren ja perheen tilannetta voidaan 
aktiivisesti arvioida ja kuntouttaa. Tavoitteena 3 kk arviointijakso 
vastaanotto- ja arviointiyksikössä ja 3 kk tiivis kuntoutusjakso 
kuntouttavalla osastolla.

▪ Tuusulaan on nopeasti avattavissa Kotorannan yksikkö 
kuntoutusyksiköksi. Kotoranta sijaitsee Koivukujan vastaanottoyksikön 
pihapiirissä ja tiloissa on aiemmin toiminut lastensuojelun  
kuntoutusyksikkö. Tilat ovat heti käyttöönotettavissa 
kuntoutusosastotarkoitukseen. Henkilökuntaa kuntouttavaan yksikköön 
pitäisi rekrytoida arviolta kahdeksan htv.



SIJOITUSJAKSOJEN KOKONAISKUSTANNUKSET

▪ Omassa seitsemänpaikkaisessa kuntoutusyksikössä voidaan toteuttaa 
vuoden aikana 28 lapsen kuntoutusjakso, tavoiteaika 3 kk, vrk-hinta 
385 €.

 Kokonaiskustannukset 28 lapsen kuntouttava hoito vuoden aikana 
omassa yksikössä 0,97 M€

▪ Laitoshoitovuorokauden hinta keskimäärin yksityisen palveluntuottajan 
yksikössä on 400 € ja keskimääräiset sijoitusjaksot vuoden mittaisia.

 Kokonaiskustannukset 28 lapsen sijoitusjakso yksityisen 
palveluntuottajan laitoksessa 4,08 M€
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Auerkulma
kuntoutus

Auerkulma 
VOK Koivukuja Kotirinne

Henkilöstökulut 529.386 € 574.855 € 856.434 € 651.035 €

Palveluiden ostot 22.118 € 14.519 € 31.884 € 25.130 €

Aineet, tarvikkeet 
tavarat 38.444 € 34.735 € 38.448 € 34.693 €

Muut toimintakulut 
mm. vuokra 82.607 € 61.667 € 122.944 € 101.727 €

Toimintakulut 
yhteensä 672.555 € 685.776 € 904.449 € 812.525 €

Hallinnon vyörytykset (71.400 € ) (71.400 € ) 74.700 € 71.400 €

YHTEENSÄ 743.955 € 757.176 € 1.112.4410 € 886.585 €

täyttöste 90% hvrk 2300/2555 377,00 € 384,00 € 435,00 € 385,47 €

täyttöste 95% hvrk 2422/2555 357,00 € 364,00 € 413,00 € 366,05 €

täyttöaste 100% hvrk 2555/2555 339,00 € 345,00 € 392,00 € 347,00 €



SIJAISHUOLLON KUSTANNUKSET
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LASTENSUOJELUN KUNTOUTUSYKSIKKÖ 

▪ Keusoten lastensuojeluun tarvitaan nopeasti lisää omia laitospaikkoja 
lasten kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia varten

▪ Nopea ratkaisu on avata 7-paikkainen lasten kuntouttava osasto 
Tuusulan Kotorantaan, jossa on remontoidut ja heti käyttöönotettavat 
tilat kuntoutusosastotarkoitukseen 

▪ Vastaanotto-ja arviointipaikkoja vapautuu uusille lapsille, kun 
lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarvitsevat lapset voidaan siirtää 
kuntoutusyksikköön

▪ Lastensuojelun kuntoutusyksikön avaaminen tuodaan 
yhtymähallitukseen päätettäväksi 3.9.2019



KIITOS!


	Kuntayhtymän KATSAUS 2.7.2019
	LASTENSUOJELUN KUNTOUTUSYKSIKKÖ
	LastEnsuojelun vastaanotto- ja arviointityö
	VASTAANOTTO- JA ARVIOINTIPAIKKOJEN TARVE
	Kiireelliset ja avohuollon arvioivat/kuntouttavat sijoitukset / vuosi
	Omia laitospaikkoja ei ole riittävästi
	Omaan laitosyksikköön sijoittamisen edut
	Omaan laitosyksikköön sijoittamisen edut
	Mihin tarvitsemme uuden kuntoutusyksikön?
	Sijoitusjaksojen kokonaiskustannukset
	Sijoitusjaksojen kokonaiskustannukset 28 lapsen osalta
	Dia numero 12
	Sijaishuollon kustannukset
	LASTENSUOJELUN KUNTOUTUSYKSIKKÖ 
	KIITOS!

