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Lastensuojelulaitos Törnävän puisto

- Valtuuston päätös 2016 investoinnista omaan yksikköön. Valmistelutyöryhmä. 

- 21 -paikkainen laitos, yläkouluikäiset lapset. Aloitus 12 / 2018.

- Kehittäjäryhmät lapsille ja vanhemmille vuonna 2017. Laitoksen käsikirja 
tuotoksena, valmis 2018. Turvallisuus, tavallisuus ja vuorovaikutus myös perheen 
kanssa. Teesit luettavissa.

Kutsu osallistumaan (ote):

”Ryhmääsi osallistuu yhteensä 5-6 nuorta. Tarkoituksena on kuulla teitä nuoria ja kehittää uuden 
laitoksen toimintaa ajatuksienne pohjalta. Voit päättää vapaasti itse kuinka avoimesti haluat 
puhua omista kokemuksistasi. Jos haluat, voit myös kertoa toiveistasi yleisellä tasolla.” 

- Toiminta-ajatus, kasvatuskäytänteet, talon säännöt ja hyvän hoidon ja kasvatuksen 
§-suunnitelmat. Nuorten kokoukset. Henkilöstön kehittämissuunnitelma 2019-2020.

Seinäjoen sijaishuollon laitospalvelujen kehittäminen

18.9.2019 MATTI MEIKÄLÄINEN



Teemoista ja teeseistä

Asiakaskehittäjäryhmät Seinäjoki

- Laitokseen tuleminen; esittely kaikkien nuorten kanssa, tietoa työntekijöistä, 

läsnäoloa, omaan tahtiin tutustuminen. Vanhempien omat huolet sijoitukseen 

liittyen. Aktiivinen tiedotus. Kriisin huomiointi.

- Laitoksessa oleminen; ulkonäkö oma asia, vakaumuksen kunnioitus, oikeus 

itse määritellä läheiset yhteydenpitoon, tieto, miten saa yhteyden omaan 

sos.tt. Läpinäkyvyys laitoksen toiminnassa. Hyvät neuvottelut ja vanhempien 

oma asiakassuunnitelma.

- Laitoksesta lähteminen; perustelut poislähtemiselle, tukihenkilötuki ja 

vanhemmuuden tuki.
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Mitä itse asiassa hankitaan?

Ostopalveluna hankittavat lastensuojelulain (417/2007) mukaiset avo- ja sijaishuollon palvelut

Tarjouspyyntö:

Ammatillinen perhekotihoito, laitoshoito, vaativa laitoshoito.

Lapselle valitaan hänen tarpeitaan parhaiten vastaava sijaishoitopaikka 

lastensuojelulain edellyttämin perustein hankintapäätöksen mukaisessa 

edullisuusjärjestyksessä….myös puitesopimukseen kuulumattomalta 

palveluntuottajalta, mikäli se on lapsen edun ja Lsl 50 § mukaista.

liite 1 Palvelunkuvaus laitoshoito 3.1 (liitteitä kaiken kaikkiaan 10)
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Palvelunkuvauksessa vaadittuja sisältöjä:

LAITOSHOIDON EHDOTTOMAT SISÄLTÖ- JA LAATUVAATIMUKSET, Liite 1:

Lapsen tulee saada osakseen ymmärrystä ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, 

kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti.

Palvelun tuottaja antaa sijoitetulle lapselle tämän yksilöllisyyttä, yksityisyyttä ja 

osallisuutta kunnioittaen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1§

mukaiset kasvu- ja kehitysedellytykset.

Sijaishuoltopaikka huolehtii, että lapsi tai nuori kokee muuton 

sijaishuoltopaikkaan turvallisena ja ennakoitavana sekä kokee itsensä 

tervetulleeksi.  Omaohjaaja on paikalla kun lapsi tai nuori tulee laitokseen.

Ohjaajat ovat nuorten saatavilla ja aidosti läsnä. Sijaishuoltopaikka ohjaa ja 

valvoo aktiivisesti nuoria, jolla taataan sijaishuoltopaikan hyvä ilmapiiri ja 

turvallisuus.
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Lisää palvelunkuvauksen sisältöjä

LAITOSHOIDON EHDOTTOMAT SISÄLTÖ- JA LAATUVAATIMUKSET, Liite 1:

Laitoksen säännöt tulee laatia yhdessä nuorten kanssa ja niitä tulee pohtia 

yhteisökokouksissa. Olennaista on mahdollisuus yksilölliseen tulkintaan erityisin 

perusteisin.

Palveluntuottaja järjestää lapselle yhteisöllisiä ja/tai yksilöllisiä harrastuksia 

lapsen mielenkiinnon mukaisesti sekä vastaa harrastuskustannuksista ja 

tarvittaessa kuljetuksista harrastuksiin. 

Palveluntuottaja kehittää suunnitelmallisesti toimintansa laatua mm. lapsilta, 

nuorilta, heidän vanhemmiltaan ja muilta yhteistyökumppaneilta saadun 

palautteen perusteella.
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Vielä lisää palvelunkuvauksen sisältöjä

LAITOSHOIDON EHDOTTOMAT SISÄLTÖ- JA LAATUVAATIMUKSET, Liite 1:

Palveluntuottaja tekee säännöllistä ja suunnitelmallista yhteistyötä vanhempien ja 

muiden lapselle läheisten henkilöiden sekä viranomaisverkoston kanssa. 

Palveluntuottaja huomioi lapsen/ nuoren lähiverkoston tapauskohtaisesti ja luo 

sekä vahvistaa yhteydenpitoa nuoren toiveet huomioiden.

Palveluntuottaja huolehtii, että lapsi tulee kuulluksi ja että lapsen mielipiteet 

huomioidaan ja ne kirjataan. Lasta kannustetaan olemaan yhteydessä omaan 

sosiaalityöntekijäänsä.
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Kysy ja kuuntele, älä tee yksin, älä jätä tekemättä

Osallisuus ja osallistuminen - havaintoja hankinnan toteuttamisesta

Käytetyt lähteet:

- Kehittäjätapaamiset, lasten ja vanhempien ryhmät 2017, neljä tapaamista per ryhmä 

(Laitoksen käsikirjan, Törnävän puiston valmistelu).

- Kehittäjätapaaminen 17.4.2019, Seinäjoki. (Hankinta-asia)

- ”Loppusyksystä 2018 laatukriteerit valmistuvat ja julkaistaan osana/syventävänä osana 

STM ja Kuntaliiton antamia ja päivitettyjä Lastensuojelun laatusuosituksia. ”(16.11.2018, 

Susanna Hoikkala LSKL) Kriteeristö.

- Arki ja erityisyys lastensuojelulaitoksessa - Lastensuojelulaitoksen käsikirja, 

(www.seinäjoki.fi sosiaali- ja terveys/lastensuojelulaitos Törnävän puisto).
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http://www.seinäjoki.fi-
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