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Lagmansgårdenin koulukodin rakennushankkeen hyväksyminen ja vuokravaltuuksien
myöntäminen
Tausta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulosohjauksessa toimii viisi valtion koulukotia, joiden toiminnasta säädetään laissa THL:n alaisista lastensuojeluyksiköistä (1379/2010). Valtion koulukodeilla on valtakunnallinen erityistehtävä tuottaa sijaishuollon ja siihen liittyvän erityisopetuksen palveluita vaikeimmin
oireileville lapsille ja nuorille, joita ei voida tarkoituksenmukaisesti kasvattaa ja hoitaa muussa lastensuojeluyksikössä ja jotka eivät sairautensa vuoksi tarvitse muualla annettavaa hoitoa. Valtion koulukodeissa voidaan antaa myös mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun ottamatta
tahdosta riippumatonta hoitoa.
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotukset
(4.9.2020) sisältävät Valtion lastensuojeluyksiköiden toiminnasta säätävän lain uudistamista. Esitys vahvistaisi entisestään koulukotien valtakunnallista tehtävää vaativimman sijaishuollon ja siihen liittyvien perusopetuksen palvelujen tuottajana sekä vaativan sijaishuollon tutkimusta ja kehittämistä yhteistyössä
THL:n kanssa. Valtion koulukodit ovat mukana valtakunnallisessa vaativimpien sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamis- ja tukikeskusrakenteen valmistelussa sekä sijaishuollossa annettavan opetuksen asiantuntijana perusopetuksen vaativan erityisen tuen VIP-verkostossa.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen, huostassa olleiden ja kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on valtakunnallisesti tarkasteltuna kasvanut 1990-luvun alusta lukien, lukuun ottamatta vähäistä laskua vuosina 2017–
2019. 2010-luvulla huostassa olleiden 16–17 vuotta täyttäneiden lasten määrä on ollut suurin ja kasvu voimakkainta suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön. Valtion koulukoteihin sijoitettavista nuorista valtaosa kuuluu tähän ikäryhmään. Lastensuojelun asiakkaina olevien kaikista vaikeimmin oireilevien nuorten
osuuden arvioidaan kasvavan. Vaativimman tason palveluita tarvitsevien lasten hoito, kasvatus ja perusopetus ovat koulukodin palvelujen ydintä. Viimeisten vuosien aikana koulukotien erityisen huolenpidon
osastojen käyttöaste on ollut noin 100 % ja aina ei ole pystytty edes vastaamaan kysyntään.
Valtion koulukotien johtokunta päätti kokouksessaan 1.9.2015, että suomenkielistä koulukotitoimintaa
tuotetaan ja kehitetään vastaisuudessa Limingan, Sairilan, Sippolan ja Vuorelan yksiköissä. Valtion koulukotien toimitilojen kehittäminen suunnitellaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja huomioiden
valtion toimitilastrategian linjaukset sekä koulukotien uuden toimitilakonseptin määrittelyt.
Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyössä tapahtuvan toimitilakehittämisen lähtökohtina on ollut Valtion
toimitilastrategia (2/2014) ja vuonna 2011 valmistunut koulukotien tilaselvitys ja siihen liittyneen toimitilojen kuntokartoituksen perusteella tehty toimitilahankkeiden priorisointilista, jota myöhemmin on päivitetty. Valtion koulukodit on yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa valmistellut (2017–2019) uuden, asiakastarpeista liikkeelle lähtevän ja koulukotien palvelutuotannon erityistarpeet huomioivan toimitilakonseptin.
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Valtion koulukotien toiminnan volyymi on paikkaluvuissa mitattuna 130, mutta se tulee lähivuosina toteutettavien toimitilahankkeiden myötä hieman tästä kasvamaan. Valtion koulukotien käyttöaste on jo pitkään ollut tasaisesti korkealla tasolla.

Lagmansgårdenin koulukodin uusi tilaratkaisu ja kielelliset vaikutukset
Lagmansgårdenin koulukodille rakennetaan uudet toimitilat Pietarsaaren Pirilöön Senaatti-kiinteistöjen
omistamalle tontille. Uusilla toimitiloilla korvataan koulukodin nykyiset laadultaan sekä nykyaikaisten palvelujen järjestämisen näkökulmasta erittäin huonokuntoiset toimitilat Pedersöressä. Nykyiset toimitilat ja
niiden kunto eivät vastaa nykyaikaisen vaativan sijaishuollon ja siihen liittyvän erityisopetuksen vaatimuksia. Olemassa olevia valtion tai muiden kiinteistönomistajien toiminnalle sopivia tiloja ei Senaatti-kiinteistöjen kartoituksessa ole löydetty. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut uuden Lagmansgårdenin koulukodin toteuttaminen uudisrakentamalla valtion omistamaan kiinteistöön Pietarsaaren Pirilöön.
STM on linjannut, että ruotsinkielisen koulukotipalvelun tuottaa valtio. Ministeriön toimeksiannosta THL:n
asettama ruotsinkielistä koulukotipalvelun kehittämistä selvitellyt työryhmän oli aiemmin (2017) esittänyt,
että ruotsinkielistä koulukotipalvelua tuottavan yksikön sijaintipaikka olisi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
Pedersöressä toimiva Lagmansgårdenin koulukoti on ainoa ruotsinkielistä vaativimman sijaishuollon ja
siihen liittyvän perusopetuksen palvelua järjestävä koulukoti Suomessa. Käytännössä yksikössä järjestetään palvelua sekä ruotsin että suomen kielellä. Vuosien 2011–2017 aikana Lagmansgårdeniin tehdyistä
uusista sijoituksista noin 85 % tuli kaksikielisistä kunnista ja näistä noin 50 % ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta.
Nykyisten toimitilojen kunnosta johtuen Lagmansgårdenin tämänhetkinen paikkaluku on 12, mutta se tulisi uudisrakennuksen myötä kasvamaan 19:ään. Yksikössä järjestetään vaativan tason sijaishuoltoa ja perusopetusta. Tällä hetkellä palveluiden järjestämisen kannalta merkittävänä heikkoutena on erityisen huolenpidon osaston puuttuminen. Uudisrakennuksessa on tarkoitus aloittaa myös erityisen huolenpidon palvelua. Siihen tarvitaan oma osasto. Erityisen huolenpidon jaksoja ei tarjota ruotsin kielellä muissa yksiköissä. Tämän vaativan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sitä, että Lagmansgårdenilla on
nykyaikaisen vaativan sijaishuollon tarpeita vastaavat toimitilat.
Uusi 19-paikkainen Lagmansgårdenin koulukoti koostuisi kolmesta vaativan sijaishuollon ja yhdestä erityisen huolenpidon osastosta (tai kahdesta vaativan sijaishuollon ja kahdesta erityisen huolenpidon osastosta), opetustiloista (mukaan lukien liikunta- ja ruokailutilat), sekä toimisto- ja teknisistä tiloista. Hankesuunnitelman mukainen huoneistoala on noin 2 750 htm2. Kokonaisuutena uudet toimitilat tuovat laadun
ja toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi huomattavasti lisää tilatehokkuutta.
Käytöstä poistuu 2 407,3 m2:n toimitilat, joiden kuukausivuokra on 18 794 euroa (alv 0 %).
Toimitilaohjelman mukainen hankkeen laajuus on 2 068 ohm2. Arvio huoneistoalasta on 2 750 htm2, bruttoalasta 3 200 brm2 ja tilavuudesta 14 500 m3. Uudisrakennushankkeen yhteydessä toteutetaan myös koulukodin käytössä olevan ja uuden koulukodin välittömässä läheisyydessä olevan saunarakennuksen perusparannus.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset

3(3)

Taloudelliset vaikutukset
Valtion koulukotien toiminta rahoitetaan kunnilta perittävillä palvelumaksuilla sekä perusopetuksen valtakunnallisella rahoituksella. THL:n tulosohjauksessa koulukotien hallintoa sekä yksikkö- ja palvelurakennetta on määrätietoisesti kehitetty ja näillä toimenpiteillä on tehty muun muassa toiminnan saattamista
taloudellisesti vakaammalle perustalle. Koulukotien toimitilojen kehittämiseen on kuitenkin jouduttu tekemään merkittäviä panostuksia, jotta näissä valtion palveluissa pystyttäisiin vastaamaan nykyaikaisiin vaativan sijaishuollon ja siihen liittyvän perusopetuksen toiminnallisiin sekä laatuvaatimuksiin.
Valtion koulukodeille on aiemmin myönnetty valtion budjetissa vuosille 2015–2018 yhteensä 2 miljoonan
euron määräraha koulukotien toimitilojen kehittämiseen. THL on valtion koulukotien esityksestä tehnyt
valtion 2022–2025 talousarviokehykseen määrärahaesityksen koulukotien toimitilojen kehittämiseen
(THL:n alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot).
28.1.2021 päivitetty kustannusarvio on 12,13 miljoonaa euroa (alv 0 %). Jos rakentaminen päästään aloittamaan 3/2022, hinta-arvio on 12,4 miljoonaa euroa. Hinta-arvioon sisältyy suunnittelunaikainen nousuvaraus 0,28 miljoonaa euroa (alv. 0 %). Laskettu arvio kokonaisvuokraksi 1.6.2023 lähtien on 1 013 500 euroa/vuosi. Tehtävän vuokrasopimuksen irtisanomisaika olisi 12 kuukautta, jäännösarvovastuu 75 % ja jäännösarvovastuuaika 10 vuotta.
Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut (2020) uuden Lagmansgårdenin koulukodin arkkitehtisuunnittelukilpailun, jonka on voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Myönteisen päätöksen jälkeen Senaatti-kiinteistöjen
hallitus käsittelee Lagmansgårdenin hanketta koskevan investointiesityksen.
Suomen hallitus on vuoden 2020 IV lisätalousarviota koskevissa neuvotteluissaan sopinut noin 200 miljoonan euron toimitilahankkeiden nopeutetusta käynnistämisestä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloilla, ja että näistä aiheutuvat vuosittaiset vuokramenot
otetaan lisäyksinä huomioon asianomaisten virastojen toimintamenomäärärahoissa sekä huomioidaan
Senaatti-kiinteistöjen vuotuisissa investointi- ja lainanottovaltuuksissa 2021–2024. Senaatti-kiinteistöt on
esittänyt tätä ”elvytysrahaa” kohdennettavaksi Lagmansgårdenin toimitilahankkeeseen 10 miljoonaa euroa.

Esitys
STM esittää, että raha-asiainvaliokunta hyväksyy THL:n valtion koulukotien Lagmansgårdenin koulukotiyksikön uudisrakentamisen ja siihen liittyvää perusparannusta koskevan toimitilahankkeen, jonka kustannusarvio on 12,4 miljoonaa euroa, ja myöntää valtion koulukodeille valtuudet sitoutua esitettyihin
vuokramenoihin, jotka ovat Senaatti-kiinteistöjen 28.1.2021 päivittämän hinta-arvion perusteella 1 013 500
euroa vuodessa. Hankkeen aiheuttama vuokrakustannusvaikutus voidaan kattaa momentilta 33.01.05. kehykseen varatun määrärahan puitteissa. Toimitilaohjelman mukainen hankkeen laajuus on 2 068 ohm2.
Arvio huoneistoalasta on 2 750 htm2, bruttoalasta 3 200 brm2 ja tilavuudesta 14 500 m3. Tehtävän vuokrasopimuksen irtisanomisaika olisi 12 kuukautta, jäännösarvovastuu 75 % ja jäännösarvovastuuaika
10 vuotta.
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