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1 Esipuhe 

 
Kuvaus lastenkodista 
 
Lakkatien erityslastenkoti on Turun kaupungin ylläpitämä lastenkoti, joka tarjoaa psyykkistä, fyy-
sistä ja sosiaalista huolenpitoa 7 - 17 vuotiaille turkulaisille lapsille ja nuorille. Lakkatiellä anne-
taan huostaan otetuille lapsille pitkäaikaista ja kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Lastenkodissa 
on kolme osastoa, joissa on yhteensä 18 asiakaspaikkaa.  

 
Kuvaus sijoitusprosessista 
 
Lastenkotiin tullaan pääsääntöisesti Turun Hyvinvointitoimialan perhetukikeskuksista, joissa on 

tehty moniammatillinen arviointi laitossijoitusta tarvitsevan lapsen tuen tarpeesta sijaishuollon ai-

kana. Yksittäisissä tapauksissa lastenkotiin tullaan kiireellisen sijoituksen tai avohuollon sijoituk-

sen tai sijaishuollon muutoksen seurauksena suoraan omasta kodista, perhehoidosta tai toisesta 

lastenkodista.  

 

Perhetukikeskuksen moniammatilliseen arviointiin osallistuvat lapsen asioista vastaavan sosiaa-

lityöntekijän lisäksi perhetukikeskuksen vastaanotto-osaston hoitotiimi yhteistyössä psykologin ja 

perhetukikeskuksen sosiaalityöntekijän kanssa. Myös lastenkodin hoito- ja kasvatustiimi arvioi 

lastenkodin johtajan kanssa, miten lastenkodissa kyetään vastaamaan sijoitettavan lapsen tar-

peisiin. Ennen sijoituksen toteuttamista kartoitetaan lapsen koulun käyntiin liittyvät erityiskysy-

mykset ja terveydenhuoltoon liittyvät tarpeet.   

 
Lapsi ja läheiset käyvät aina tutustumassa sijaishuoltopaikkaan ennen lapsen muuttoa lastenko-
tiin.  
 

Sijoitusprosessiin liittyvät vaiheet: 
 
1. Avohuollon sosiaalityöntekijä/perhetukiyksikön sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä sijoittaja-

sosiaalityöntekijään, sijoituspyyntölomakkeella annetaan tiedot sijoitettavasta ja hoidon tar-
peesta. Yhteistyössä arvioidaan mahdollista sijoituspaikkaa. 
 

2. Yhteys sijoituspaikan johtajaan. Arviointi sijoitusmahdollisuudesta, jonka jälkeen johtaja vie 
alkuinformaation henkilökunnalle ja erityistyöntekijöille. Yhteinen arvio hoitomahdollisuuk-
sista. Tarvittaessa yhteinen neuvottelu sijoittajasosiaalityöntekijän ja lähettävän sosiaali-
työntekijän kanssa ja uusi yhteinen arviointi sijoitusmahdollisuuksista ja tarvittavista tukitoi-
mista sijoituksen aikana (koulu, psykiatria, vammaispalvelu). 
 

3. Päätös sijoituksesta tehdään neuvottelussa, jossa kirjataan tiedot alustavasti hoito- ja kas-
vatussuunnitelmaan. Tavoitteena on saada mahdollisemman tarkka kuva nykytilanteesta 
ja määritellä hoidon tavoitteet. Neuvotteluun koetetaan koota mahdollisimman paljon tietoa, 
jonka avulla kokonaisuus olisi hahmotettavissa. 
 
Päätös työnjaosta sijoitusprosessin aikana (3-6 viikkoa) 
- työskentely perheen kanssa 
- työskentely osaston lasten kanssa 
- konkreettiset valmistelut (huone ym) 
- yhteydenotot muihin tarvittaviin viranomaisiin 
- aikataulutus  
- päätös omaohjaajasta 

 
4. Tavataan lasta vastaanottokodissa /psykiatrisella osastolla/kotona. Tapaamiseen osallistuu 

omaohjaaja. 
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5. Lapsen ja hänen perheensä tutustumiskäynti osastolle. Tapaamiseen osallistuu omaoh-

jaaja. Lastenkodin tilojen esittely, osaston esittely, huoneen esittely ja kerrotaan konkreet-
tisia asioita lapsen tason mukaan. 
 

6. Siirtopalaveri, jossa lapsen asiakkuus siirtyy avohuollosta sijaishuoltoon. Tällöin tehdään 
lapselle asiakassuunnitelma tai sovitaan uusi aika sen tekemiseksi. Vanhemmalle tulee 
laatia oma asiakassuunnitelma vanhemmuuden tukemiseksi, jollei sitä pidetä tarpeetto-
mana. Tapaamiseen osallistuu lähettävä ja vastaanottava sosiaalityöntekijä, psykologi, 
omaohjaaja. Sosiaalityöntekijä kirjaa tapaamisen. 
 

7. Tavattuaan lasta osaston henkilökunta jatkaa hoidon suunnittelun työstämistä mielessä. 
”Tilan” tekemistä lapselle niin henkilökunnan kuin lastenkin mielessä 
Osastolla muistelua aikaisemmista lasten tuloista, lasten omat kokemukset aktivoituvat. 
 

8. Sijoitus. Huone on valmisteltu. Omaohjaaja työvuoroissa, jolloin mahdollisuus keskittyä/tu-
tustua lapseen. Infovihko annetaan lapselle, jossa perehdyttämisasiat kirjallisesti. Lapsi esi-
tellään henkilökunnalle, lapsille lapsen tahdin mukaan. Lapsen kanssa tutustutaan ympä-
ristöön ja harjoitellaan koulumatkoja. Omaohjaaja tekee tulohaastattelun. Perhe ja sukulai-
set vierailevat osastolla. Yhteydenotot sukulaisiin, omaohjaaja. Perhetyö alkaa, kotikäynti, 
sosiaalityöntekijä, psykologi, omaohjaaja. 
 
Sijaishuollon aikana toteutettava hoito suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen lapsen ja per-
heen kohdalla yksilöllisesti. Kaikilla lapsilla ja perheillä on omat tavoitteensa, joiden toteu-
tumista kohti hoitoa suunnitellaan.  

 
  
Perhetyö Lakkatien erityislastenkodissa  
 

 Lakkatien erityislastenkodissa lähtökohtana perheiden kanssa työskentelylle on arvostava ja 

kunnioittava työote sekä jaettu vanhemmuus. Perhetyön yleisiä tavoitteita ovat lapsen ja perheen 

yhteydenpidon säilyttäminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, sijoituksen herättämien tunteiden 

käsittely, vanhemmuuden arviointi ja tukeminen sekä yhteistyösuhteen luominen perheen ja lai-

toksen välille. 

 

Lastenkotiin sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa, huoltajansa ja muiden läheisten yhteyden-

pito suunnitellaan yhteistyössä huoltajien, sosiaalityöntekijän ja lastenkodin moniammatillisen 

työryhmän kanssa. 

Lastenkodissa perheitä tavataan säännöllisesti ja heihin pidetään yhteyttä myös puhelimitse vä-

hintään viikoittain. Perhetapaamisten sisältö ja yksilölliset tavoitteet suunnitellaan yhdessä per-

heen kanssa. Perhetyön tavoitteiden toteutumista seurataan ja päivitetään asiakassuunnitelman 

sekä hoito- ja kasvatussuunnitelman yhteydessä. 

 

Lakkatien erityislastenkodin perhetyötä ohjaa Perhetyön toimintamalli (katso s.3). 
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2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
 

Toimintayksikön nimi 
Lakkatien erityislastenkoti 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Perhe- ja sosiaalipalvelut, sijaishuollon palvelut, paikkaluku 18 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Lakkatie 11 
 

Postinumero 
20720 
 

Postitoimipaikka 
Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Katariina Pohjalainen 

Puhelin 
0505616752 
 

Sähköposti 
katariina.pohjalainen@turku.fi 
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3 Toiminta-ajatus, arvot ja periaatteet 

 

 
Toiminta-ajatus 
 
Turun kaupungin omat lastenkodit tuottavat lastensuojelulain mukaisia palveluja sijaishuoltoon 
sijoitetuille lapsille ja heidän perheilleen. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Turun kaupunkistrategian mukaisia arvoja ovat:  
Asukas- ja asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus, Uudistuminen ja yhteistyö. 
Hyvinvointitoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja.  
 
Arvojen pohjalta on luotu hyvinvointitoimialan toimintaa ohjaavat periaatteet: 
1) Turkulaisten hyvinvointi on meille tärkeintä 
2) Olemme rohkeita ammattilaisia 
3) Kannamme vastuumme tulevaisuudesta 
4) Toimintamme perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen 
5) Toimimme kumppanuudesssa turkulaisten hyväksi 
 
Kaupunkitasoinen strateginen sopimus ohjaa arvoja ja toimintaperiaatteita: 

- Avoimuus ja läpinäkyvyys 
- Tasavertaisuus ja asiakkaan kunnioittaminen 
- Ihmisarvo ja tasa-arvo 
- Oikeudenmukaisuus 
- Luottamus, mm. vaitiolovelvollisuus, lapsen yksityisyyden kunnioittaminen, 

osallistaminen ja osallisuus, vastuullisuus 
- Lapsilähtöisyys, lapsen kuuleminen.  

 

Toimintaperiaatteena on työskentely lapsen läheisverkoston kanssa.  
 
Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa ja toimivat kriteereinä arjen valintatilanteissa. Työs-
kentelyn keskiössä on sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.  
 

Yksikön arvot ja toimintaperiaatteet ovat: 
 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
- lastenkotityö on lapsilähtöistä ja kaikkia asiakkaita kunnioittavaa 
- lapset huolletaan, hoidetaan ja kasvatetaan hyvin 
- lapsia kohdellaan yksilöllisesti ja heitä kuunnellaan ja kannustetaan osallistumaan 
- teemme työtä lapsen parhaaksi yhdessä huoltajien ja muun lapsen läheisverkoston 

kanssa 
- tuemme huoltajia yhteistyöhön ja ylläpitämään suhdetta lapseensa   
- työskentely perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen eri tahojen kanssa 
- toimimme eri viranomaistahojen kanssa yhteistyössä lapsen parhaaksi 

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 

- ammatillisuus 
- työtä ohjaavia lakeja noudatetaan 
- lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon suunnitelmia tehdessä 
- toimimme kestävän kehityksen mukaisesti  
- toiminnan asianmukaisuutta seurataan omavalvonnan periaatteiden mukaisesti ja 

poikkeamista ilmoitetaan Hyvinvointitoimialan ja lastensuojelulain käytäntöjen 
mukaisesti ja ne korjataan välittömästi.  
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Uudistuminen ja yhteistyö 

- henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
- henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen 

kannustetaan 
- Hyviä työkäytäntöjä jaetaan lastenkotien kesken 
- henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa työtään tekemällä aloitteita työyksikössä 

esimiehelle tai Turun Hyvinvointipalveluiden aloitepalvelun kautta.  
- toimimme yhteistyössä kaikkien lapsen elämään kuuluvien tahojen kanssa 

 

 

4 Riskinhallinta 

 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
Toimitaan Turun kaupungin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. 
 

Sosiaalihuoltolaki 48 §  

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai 

itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle an-

nettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle 

henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan 

uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on il-

moitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

Seuraavien ohjelmien ja suunnitelmien avulla varmistetaan asiakasturvallisuutta ja mi-
nimoidaan riskejä: 
 

- Turvallisuusopas, turvallisuusselvitys, pelastussuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma  
- Turvallisuuskoulutus 3 vuoden välein 
- Alkusammutuskoulutus 3 vuoden välein 
- Ensiapukoulutus 3 vuoden välein 
- Työpaikalla turvallisuusvastaava tai – ryhmä 
- Työntekijöiden perehdyttämisestä huolehditaan pitämällä perehdytysmateriaalit ajan ta-

salla 
- Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön pelastussuunnitelman tekemisestä 
- Työtapaturmien ilmoittamismenettely 
- Vaarat- ja haitat ilmoitukset tehdään, kun kyseessä on työntekijään kohdistuva vaara- ja 

haittatilanne Haipro- järjestelmässä. 
- Haipro -ilmoitus tehdään, kun kyseessä on asiakkaaseen kohdistuva poikkeama. Haipro 

-ilmoitukset ja niiden käsittely raportoidaan säännöllisesti Hyvinvointitoimialan asiakas-, 
ja potilasturvallisuusneuvottelukuntaan. 

- Yksiköissä järjestetään säännölliset turvallisuuskävelyt kaupungin turvallisuusvastaavan 
kanssa.  
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Riskien tunnistaminen 

Henkilökunta tarkkailee ja havainnoi työskentelyolosuhteita jatkuvasti työnsä ohessa. Asiat 

nostetaan esille viikoittaisissa työpaikkakokouksissa tai tarvittaessa heti omalle esimiehelle, 

joka ottaa asian esille työpaikkakokouksessa.  

 
Henkilökunnalla on käytössään seuraavat menetelmät epäkohtien, laatupoikkeamien ja riskien 
ilmoittamiseen tai kartoittamiseen: 

- vaarat ja haitat ohjelma, haipro - ohjelma 
- vaara- ja uhkatilannelomakkeet, läheltä piti – tilanteista ilmoittaminen 
- jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on välittömästi ilmoitettava havaitsemansa epäkohdat 

ja puutteet esimiehelle 
- työpaikkaselvitykset säännöllisesti työterveyshuollon toimesta 
- epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit kootaan puolivuosittain toimistopäällikön toimesta 

ja ne käsitellään työpaikan työpaikkakokouksissa.  
 

Riskien käsitteleminen 
 
Yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti- tilanteet seuraavasti: 

- henkilö täyttää vaara- ja uhkatilanne ilmoituksen Haipro järjestelmässä 
- esimies käsittelee lomakkeen saatuaan siitä tiedon sähköpostiin 
- Haipro-ilmoitus siirtyy sähköisesti ylemmille esimiehille ja työsuojeluun 
- esimies käsittelee vaara- ja uhkatilanneilmoituksen henkilön ja muun henkilökunnan 

kanssa osastoilla ja koko henkilökunnan kanssa Henkilökuntakokouksissa 
- vakavassa vaara- ja uhkatilanteessa yksikköesimies on heti yhteydessä omaan esimie-

heensä 
- Yli 15-vuotiaan aiheuttaman vaara- ja uhkatilanteen osalta arvioidaan tutkintapyynnön 

tekeminen 
- esimies järjestää tarvittavat kriisikokoukset työterveyshuollon ja mahdollisesti debriefing 

ryhmän kanssa. Työnohjaus otetaan mukaan tarvittaessa.  
- työntekijän ohjaus työterveyshuoltoon 

 
Yksikössä käydään keskustelua läheltä piti – tilanteista, sekä vaara- ja uhkatilanteista. Mieti-

tään vaihtoehtoisia tapoja ennaltaehkäistä niitä ja tarvittaessa toimintatapoja/ fyysistä toimin-

taympäristöä muutetaan. Työ- ja menettelytapojen muutoksella pyritään riskien minimointiin. 

Turvallisuuskoulutuksella pyritään lisäämään vahvistamaan henkilöstön ennakointitaitoja.  

 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Muutoksista tiedotetaan suullisesti ja/ tai kirjallisesti esimiehelle. 
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5 Omavalvontasuunnitelman laatiminen 
 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Lastensuojelun johtaja, lastenkodin esimies ja lastenkodin henkilökunta ovat osallistuneet oma-

valvonnan suunnitteluun.  

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Katariina Pohjainen, 050 5616752 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain, johtajan ja hänen nimeämänsä työryhmän toi-

mesta. 

 

Lasten osallistuminen omavalvontasuunnitelman laatimiseen: 

- omavalvontasuunnitelma käydään läpi lastenkokouksessa vähintään kerran vuodessa 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Lastenkodin omavalvontasuunnitelma on nähtävillä lastenkodin ilmoitustaululla, Turun kaupun-

gin nettisivuilla ja Turun kaupungin dokumenttienhallintajärjestelmässä (Dotkussa). 

 

Omavalvontasuunnitelma esitellään tulotilanteessa lapselle ja hänen vanhemmilleen. 
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6 Asiakkaan asema ja oikeudet 

Lapsen oikeudet sijaishuoltopaikassa:  

 

Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus hänelle tärkeisiin, turvallisiin ja läheisiin ihmissuh-

teisiin.  Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä ihmi-

siä. Yhteydenpito voi tapahtua vierailuin, puhelimitse, postitse, sähköpostilla tai muulla vas-

taavalla tavalla. Yhteydenpidosta sovitaan lapsen ja läheisten osalta asiakassuunnitelmapa-

laverissa. Yhteydenpidosta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Mikäli yhtey-

denpidosta ei päästä sopimukseen asiakassuunnitelmaa laadittaessa, tulee yhteydenpidon 

rajoittamisesta tehdä päätös.   
 

Lapsella on oikeus tavata sosiaalityöntekijänsä kahden kesken ja lapsella on oikeus saada 

tietoa omasta tilanteestaan. Lapsen ja sosiaalityöntekijän tapaamiset perustuvat luottamuk-

sellisuuteen. Kahdenkeskeiset tapaamiset mahdollistavat sen, että lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä voi varmistua lastenkodin toimintatavoista ja lastenkodin sopivuudesta lap-

selle. Lapselle annetaan sosiaalityöntekijän yhteystiedot ja sosiaalityöntekijä sopii lapsen 

kanssa, miten he pitävät yhteyttä sijoituksen aikana.  

 

Lapsella on oikeus yksilölliseen taustaansa perustuen ylläpitää ja harjoittaa kulttuurisia ja 

uskonnollisia tapojaan sijaishuoltopaikassa huomioiden muiden sijoitettujen lasten kulttuuri-

set ja uskonnolliset taustat ja loukkaamattomuuden.  

 

Nuorella on oikeus yksilölliseen seksuaaliseen suuntautumiseen huomioiden muiden nuorten 

yksilöllisyyden ja koskemattomuuden.   

 

Lastenkodissa lapsella on oikeus hyviin ja lämpimiin ihmissuhteisiin, omien tunteiden osoit-

tamiseen, hyvään hoitoon ja huolenpitoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä fyysisen 

ja henkisen itsemääräämisoikeuden loukkaamattomuuteen.  

 

Käyttövarat:  

 

Lapsella on oikeus käyttövaroihin sijoituksen aikana.   

• alle 15 -vuotiaalle käyttövarana maksetaan määrä, joka vastaa hänen yksilöl-

listä tarvettaan 

• 15 vuotta täyttäneelle lapselle tai nuorelle käyttövarana maksetaan vähintään 

määrä, joka vastaa kolmasosaa kulloinkin voimassa olevasta elatustuen 

määrästä.  

• Käyttövarojen määrä tarkastetaan vuosittain ja lista lapselle luovutetuista käyt-

tövaroista toimitetaan lapsen sosiaalityöntekijälle.  

 

Lapsen koulunkäyntiä, opintoja ja harrastuksia tulee tukea sijoituksen aikana. Käyttövaroja 

ei ole tarkoitettu opiskeluun tai harrastuksiin liittyvien menojen kattamiseen.  

 

Sijaishuollon aikaset muut palvelut: 
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Lapsella on sijaishuollon aikana oikeus saada sijoituskunnasta tarvitsemansa palvelut. Täl-

laisia palveluita ovat esim. terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja koulun palvelut.   

 

Liikkuminen lastenkodin ulkopuolella:  

 

Lapsi voi liikkua lastenkodin ulkopuolella sovitusti, mikäli hänelle ei ole määrätty poistumis-

kieltoa. Lastenkodin ulko-ovet on lukittu ulkoapäin., mikä ei estä lasta menemästä ulos. Ul-

koilujen ja muiden menojen aikataulusta sovitaan omaohjaajan tai muun hoito-, ja kasvatus-

henkilöstöön kuuluvan ohjaajan kanssa. 

 

Lastenkodin arki:  

 

Lastenkodissa noudatetaan Tv-ohjelmien, elokuvien, videoiden ja pelien kohdalla ikärajoja.. 

Pyrimme opettamaan lapsille, mikä on oikein ja sopivaa, mikä rikollista ja sopimatonta. Las-

tenkodissa elämä rakentuu päivä- ja viikkorytmin pohjalle. On tärkeää, että lapsi hoitaa omat 

velvollisuutensa (koulu, läksyt, huoneen siivous, osallistuminen osaston siivoukseen, isom-

milla lapsilla pyykinpesu jne.), viettää vapaa-aikaansa turvallisesti ja sovitusti ja saa riittävästi 

unta.  

 

Koulun käyminen ja opiskelu 

 

Lapsella on sijaishuollon aikana oikeus koulun käyntiin ja opiskeluun. Lastenkodissa tuetaan 

lapsen koulun käyntiä huolehtimalla säännöllisestä päivärytmistä ja tukemalla lasta kouluteh-

tävissä. Tavoite on, että jokainen lastenkodissa asuva lapsi ja nuori suorittaa peruskoulun ja 

pääsee aloittamaan toisen asteen opinnot. Jos peruskoulun käyminen muuttuu lapselle yli-

voimaiseksi, voidaan lapsen koulun käyminen väliaikaisesti toteuttaa kotikouluna. Kotikoulun 

suunnittelu ja sopiminen tehdään yhteistyössä lapsen, vanhemman, opettajan, koulun rehto-

rin ja kuraattorin kanssa. 

 

Asiakassuunnitelma 

 

Lastensuojelulain 30 §:n mukaan lapsen asiakassuunnitelmaan tulee, miten lapsen tervey-

denhuolto, varhaiskasvatus, perusopetus ja muu opetus järjestetään. Vanhempien erillisessä 

asiakassuunnitelmassa on lisäksi arvioitava, millä tavoin vanhemmille järjestettävän erityisen 

tuen avulla voidaan edistää perheen jälleen yhdistämistä lapsen etu huomioiden. 

 

Lapsen asiakassuunnitelma on jatkossakin täydennettävä tarvittaessa lapsen hoito- ja kas-

vatussuunnitelmalla. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on aina tehtävä, jos lapseen kohdiste-

taan tai oletetaan kohdistettavan sijaishuollossa rajoituksia. Tarkoituksena on rajoitusten en-

naltaehkäisy ja niihin varautuminen. Suunnitelma ei itsessään oikeuta rajoitusten käyttöä. 

Suunnitelman tekoon osallistuu sijaishuoltopaikan lisäksi lapsi ja lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä. Lapsen huoltajat on otettava mukaan suunnitelman laatimiseen, ellei se 

ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta 

 

Lapsen ja vanhempien palvelujen tarve arvioidaan asiakassuunnitelman laatimisen yhtey-

dessä vähintään kerran vuodessa. Lapsi osallistuu asiakassuunnitelman laatimiseen ikänsä 

ja kehitystasonsa mukaan. Mikäli lapsi ei osallistu asiakassuunnitelman laatimiseen, omaoh-
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jaaja tai sosiaalityöntekijä kertoo lapselle suunnitelmassa sovituista asioista. Asiakassuunni-

telman laatimiseen osallistuu aina lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, lapsen oma-

hoitaja, vastaava ohjaaja ja huoltaja tai muu läheinen.  

 

Asiakassuunnitelman sisältö käydään omaohjaajan toimesta läpi lapsen ja läheisten kanssa 

ennen asiakassuunnitelmatapaamista. Suunnitelma pyritään kirjaamaan mahdollisuuksien 

mukaan tapaamisessa tai välittömästi sen jälkeen. Lapsella ja vanhemmilla on mahdollisuus 

kirjaamisen jälkeen täydentää asiakassuunnitelmaa tai pyytää muuttamaan sitä, Asiakas-

suunnitelmaan kirjataan kaikkien osapuolten näkemykset ja toiveet lapsen tilanteesta.   

 

Asiakassuunnitelmaan kirjataan mm. 

• sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet,  

• erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai 

muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille.  

• miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden 

hänelle läheisten henkilöiden kanssa 

• miten otetaan huomioon lapsen edun mukaisella tavalla tavoite perheen jälleen yhdis-

tämisestä.  

Tavoite on, että asiakassuunnitelma kirjataan asiakastietojärjestelmään yhdessä lapsen ja 

asiakassuunnitelmatapaamiseen osallistuneiden läheisten ja viranomaisten kanssa.  

 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma 

 

Lastensuojelulain 30 a §:n mukaan sijaishoitopaikan tulee täydentää yhteistyössä lapsen asi-

oista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa asiakassuunnitelmaa tarvittaessa erillisellä hoito- 

ja kasvatussuunnitelmalla. Suunnitelma tulee laatia yhdessä lapsen kanssa ja tarvittaessa 

ottaa huoltajat mukaan suunnitteluun silloin, kun se on lapsen edun mukaista. Hoito- ja kas-

vatussuunnitelma on toimitettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 

 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma päivitetään Lakkatiellä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Lapsi/nuori osallistuu suunnitelman tekemiseen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Suun-

nitelman tekemiseen osallistuvat tarvittaessa lapsen vanhemmat tai läheiset. Mikäli lapsi tai 

vanhemmat eivät osallistu hoito- ja kasvatussuunnitelman tekemiseen, omaohjaaja kertoo 

heille suunnitelmassa sovitut asiat.  

 

Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huol-

lon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijaishuollon tarkoi-

tuksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa 

ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- 

ja kasvatussuunnitelma annetaan tiedoksi lapselle, lapsen asioista vastaavalle sosiaalityön-

tekijälle sekä lapsen huoltajille. 

 

Omahoitaja/lasta hoitava tiimi seuraa hoito- ja kasvatussuunnitelman toteutumista säännölli-

sesti mm. osastopalavereissa. Hoito- ja kasvatussuunnitelman toteutumisesta tehdään seu-

ranta asiakastietojärjestelmään 1-3 kuukauden välein (kuukausikooste).   
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Hoito- ja kasvatussuunnitelman vaikuttavuutta seurataan kolmen kuukauden välein siten, että 

lapsi arvioi omaa tilannettaan yhdessä omaohjaajan kanssa.  

 

vaikuttavuuden arviointi 

 

Vanhemmuudensuunnitelma 

 

Lastenkodissa vanhemmuuden suunnitelman laatimisesta sovitaan yhdessä vanhemman ja 

lapsen aisoista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Laitoksen tukena vanhemman kanssa 

työskentelyssä voidaan käyttää lastensuojelun sosiaaliohjaajia. 

 

Lastensuojelulain muutokset 1.1.2020 
Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten perusoikeuksia vahvistetaan 

Lastensuojelulain muutoksilla vahvistetaan kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeutta hy-

vään kohteluun, huolenpitoon, valvontaan sekä ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun. Li-

säksi tarkennetaan rajoitusten käytölle asetettavia yleisiä edellytyksiä, kuten välttämättö-

myys- ja suhteellisuusvaatimusta sekä täsmennetään rajoitustoimenpiteiden kirjaamisvaati-

muksia. Samalla jälkihuollon ikäraja korotetaan 25 vuoteen. 

Muutosten painopiste on ennakollisissa keinoissa, joiden avulla on tarkoitus ehkäistä haas-

tavien tilanteiden syntyä ja rajoitustoimenpiteiden tarvetta 

Lapsen hyvän kohtelun suunnitelma 

 

Lakkatien erityislastenkodissa on suunniteltu Lapsen hyvän kohtelun suunnitelmaa vuoden 

2020 alusta alkaen. Suunnitelmaa valmistelee siihen nimetty työryhmä yhdessä lasten 

kanssa. Hyvän kohtelun suunnitelmaa työstetään osastoilla lasten kokouksissa ja asiakas-

raatitoiminnassa. 

 

Lasten kanssa on keskusteltu heidän ajatuksistaan lastenkodin toiminnasta ja arjen turvalli-

suudesta, hyvästä lastenkodista, ympäristöstä sekä ilmapiiristä. Lapset ovat kertoneet myös 

näkemyksiään siitä, millainen on hyvä ohjaaja sekä esittäneet toiveita ja kehittämisideoita. 

Lasten ajatukset ja näkemykset tulevat osaksi Lapsen hyvän kohtelun suunnitelmaa. 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 

Yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityi-

syyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja 

omannäköiseen elämään seuraavasti:  

- Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustamiseen voi vaikuttaa 

- Lapset osallistuvat ikänsä ja kykyjensä mukaan kaikkiin itseään koskeviin palaverei-

hin, (asiakassuunnitelma, hoito- ja kasvatussuunnitelma) 

- Osastolla pidetään lastenkokouksia säännöllisesti 

- Lapsilla on vapaus liikkua lastenkodin ulkopuolella sovitusti, ellei ole erillistä rajoitus-

päätöstä 

- Lapsen yksilöllisyyttä, yksityisyyttä ja omaa rauhaa kunnioitetaan 

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/sijaishuollon_sosiaalityo/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BB80E0C82%2DC5C0%2D4342%2D9A57%2D81D8041A0C72%7D&ID=3&ContentTypeID=0x010400D5A8132F5DBD7C4589585DF12249C113


13 
 

- Lapsen itsemääräämisoikeuteen ja perusoikeuksiin puuttumisesta tehdään aina pää-

tös 

- Lasta kuullaan ennen päätöksen tekoa  
 

Lastenkodin kasvatus- ja hoitohenkilöstö tukee ja kannustaa lasta itsenäisten valintojen te-

kemisessä esim. vaatetukseen, ruokavalioon ja vapaa-ajan viettämiseen liittyen. Lasta kan-

nustetaan harrastuksiin. Lastenkodissa ei rajoiteta lapsen mahdollisuutta määrätä itseensä 

liittyvistä normaaliin arkeen liittyvistä asioista silloin kun niistä ei ole haittaa lapsen iänmukai-

selle kasvulle ja kehitykselle tai muille lastenkotiin sijoitetuille lapsille.  

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 

Tavanomainen kasvatus sisältää siihen liittyvien hyväksyttävien rajojen asettamisen, valvon-

nan ja huolenpidon lapsen iän kehitystason, kulttuuritaustan sekä muiden yksilöllisten tarpei-

den mukaisesti. Lastenkodissa rajojen asettaminen liittyy lapsen valvontaan ja huolenpitoon. 

Lapsen tarpeet vaihtelevat eri ikäkausina ja ne riippuvat myös lapsen kehitystasosta ja hen-

kilökohtaisista kyvyistä.  

 

Lapsen itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on kyse silloin, kun toimenpiteellä joudutaan 

puuttumaan joihinkin perustuslain lapselle turvaamiin perusoikeuksiin, kuten hänen liikkumis-

vapauteensa tai henkilökohtaiseen koskemattomuuteensa. Tällaisia rajoitustoimenpiteitä ar-

vioidaan aina hoito- ja kasvatustehtävää suorittavien aikuisten toimesta se, että lastensuoje-

lulaissa asetetut edellytykset kustakin rajoituksesta täyttyvät ja missä tilanteessa puuttumi-

nen lapsen perusoikeuksiin on hyväksyttävää.  

  

Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään aina valituskelpoinen päätös. 

Kiinnipitotilanteista tehdään erillinen selvitys laitoksen johtajalle ja annetaan tiedoksi sosiaa-

lityöntekijälle asiakastietojärjestelmän muistutuksen kautta.  

 

Lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden päätöksenteon perusteisiin ja valitusoh-

jeisiin voi tutustua mm. THL sivuilla: 

 

THL; Rajoitustoimenpiteet pähkinänkuoressa.  

 

Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen 

 

Lapsen asioista vastavan sosiaalityöntekijän on arvioitava lapsen kokonaistilannetta koko si-

joituksen ajan. Sijaishuoltopaikan on ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityönte-

kijälle, jos lapseen on kohdistettu rajoituksia. Sosiaalityöntekijän on keskusteltava lapsen 

kanssa häneen kohdistettujen rajoitusten syistä ja mahdollisista vaikutuksista esimerkiksi 

hoito- ja kasvatussuunnitelmaan ja asiakassuunnitelmaan. Yhteistyö lapsen huoltajien 

kanssa on tärkeää, joten myös heidän kanssaan tulisi keskustella lapseen kohdistetuista ra-

joituksista, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta. 

 

Toisinaan lastenkodissa joudutaan käyttämään lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpi-

teitä.  Rajoitustoimenpiteiden käyttö selvitetään lapselle ymmärrettävällä tavalla. Rajoitustoi-

menpiteitä ei käytetä rangaistuksena eikä kollektiivisesti. Rajoitustoimenpiteiden käytöstä il-
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moitetaan lapsen sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijän pyrkii olemaan yhteydessä lap-

seen saatuaan tietää rajoitustoimenpiteen käyttämisestä. Myös lapsi voi olla yhteydessä so-

siaalityöntekijäänsä rajoitustoimenpiteen käyttämisen jälkeen.  

 

Rajoitustoimenpiteiden käytön yhteydessä muiden lasten turvallisuudesta pyritään huolehti-

maan mm. ohjaamalla muut lapset pois tilanteesta tai siirtämällä rajoitustoimenpiteitä tarvit-

seva lapsi eri tilaan.  

 

Hoito- ja kasvatustyötä tekeville työntekijöille järjestetään turvallisuuskoulutusta tilanteiden 

ennakointiin. Uudet työntekijät perehdytetään siihen, miten ennakointi tapahtuu ja miten tulee 

toimia mikäli rajoitustoimenpide näyttää todennäköiseltä. Henkilökunnalle järjestetään sään-

nöllinen työnohjaus ja yllättävissä kriisitilanteissa työnohjausta järjestetään yksittäiseen ta-

pahtumaan liittyen.  

  

Lastenkodin arjessa väkivaltatilanteita ehkäistään ennakoimalla ja huolehtimalla, että työvuo-

roissa on paikalla riittävästi hoito- ja kasvatushenkilöstöä. Jos osastolla tapahtuu väkivaltati-

lanne, työvuorossa olevat aikuiset käyttävät hälytintä, joka kutsuu kaikki työvuorossa olevat 

paikalle turvaamaan muut osastolla olevat lapset.  Lisäksi vartiointiliike tulee hälytyksen jäl-

keen paikalle.  

 

Henkistä tai fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan tai lasten välillä tai hoito-, ja kasvatushenkilös-

töön tai muuhun henkilöstöön kohdistuvana ei sallita. Lasta ei niin ikään saa kohdella väki-

valtaisesti tai alistavasti hoito- ja kasvatushenkilöstön taholta. Jos lapsi kokee tulleensa las-

tenkodissa kohdelluksi väkivaltaisesti tai alistavasti aikuisten tai toisten lasten taholta, on hä-

nen hyvä kertoa asiasta omaohjaajalle tai muulle työvuorossa olevalle hoito- ja kasvatushen-

kilölle. Lapsen on hyvä olla asiasta yhteydessä myös sosiaalityöntekijään.      
 

Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen avohuollon sijoituksen aikana 

Avohuollon sijoitus perustuu vapaaehtoisuuteen, joten avohuollon sijoituksen ai-

kana ei ole mahdollista käyttää lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä. 

Mikäli avohuollon sijoituksen aikana tulee tarvetta käyttää lastensuojelulain mu-

kaisia rajoitustoimenpiteitä, hoito- ja kasvatushenkilöstön tulee ilmoittaa asiasta 

lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijän tehtävänä 

on arvioida yhdessä sosiaalipäivystyksen kanssa, täyttyvätkö kiireellisen sijoituk-

sen kriteerit vai tuleeko lapsi kotiuttaa.   

Rajoittamistoimenpiteet kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton aikana 

Lastensuojelulain 65-70 § liittyvät lastenkotilaitoksissa tehtäviin rajoitustoi-

menpiteisiin.  

Laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluva henkilö= ohjaaja, lastenhoitaja, 

yöhoitaja 

Laitoksen johtajan määräämä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuu-

luva henkilö = Laitoksen johtaja on tehnyt yksikössään päätöksen siitä, minkä 
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vakanssin haltijat voivat tehdä lastensuojelulain 66§, 67§, 69§ ja 70§ mukaiset 

päätökset.  

Yhteydenpidon rajoittaminen (Lastensuojelulaki 62§) 

Kiireellisen sijoituksen ja huostaanottopäätökseen perustuvan sijoituksen aikana 

lapsen ja vanhemman välisestä yhteydenpidosta päätetään asiakassuunnitel-

matapaamisessa. Mikäli lapsen, vanhemman ja sosiaalityöntekijän näkemys ta-

paamisten toteuttamisesta eriävät toisistaan, tulee kyseeseen yhteydenpidon ra-

joittaminen.  

Lyhytaikaisesta, enintään 30 vuorokautta kestävästä, 62 §:n 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetusta rajoittamisesta voi kuitenkin päättää myös lastensuojelulaitoksen 

johtaja. 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee päätöksen yhteydenpi-

don rajoittamisesta enintään yhdeksi vuodeksi. Päätöksessä on mainittava rajoi-

tuksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus 

koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. Päätöksen vahvistaa huostaan 

otetun lapsen osalta Ulkopuoliset sijoitukset yksikön johtava sosiaalityöntekijä. 

Kiireellisessä sijoituksessa yhteydenpidon rajoittamiseen liittyvän päätöksen val-

mistelee sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä ja vahvistaa sosiaalipäivystyk-

sen sosiaalityöntekijä kiireellisen sijoituspäätöksen yhteydessä.  

Yhteydenpidon rajoitus on lopetettava heti, kun se ei enää ole 62 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetulla tavalla tarpeellinen. 

Aineiden ja esineiden haltuunotto (Lastensuojelulaki 65§) 

Jos lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta tai tällai-

sen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä, ne on otettava laitoksen hal-

tuun. Samoin on otettava laitoksen haltuun lapsella olevat aineet tai esineet, 

jotka on tarkoitettu lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen 

Haltuunoton voi tehdä laitoksen johtaja tai laitoksen hoito- ja kasvatushenkilö-

kuntaan kuuluva henkilö. Asiasta on viipymättä ilmoitettava johtajalle tai hänen 

määräämälleen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka tu-

lee tehdä haltuunotosta päätös, jollei omaisuutta palauteta. 

Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (Lastensuojelulaki 66§) 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan päihtymistarkoituk-

sessa käytettävää ainetta tai tällaisen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia väli-

neitä, on suoritettava henkilöntarkastus. Samoin on otettava suoritettava henki-

lökatsastus, jos lapsella epäillään olevan aineita tai esineitä, jotka on tarkoitettu 

lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen 
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Tarkastuksen tekee laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja 

kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tarkastus on tehtävä laitoksen hoito- 

ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan toisen henkilön läsnä ollessa, jollei erityi-

sestä syystä muuta johdu. Tarkastuksen tekijän ja siinä läsnä olevan henkilön on 

oltava lapsen kanssa samaa sukupuolta, jollei kyseessä ole terveydenhuollon 

ammattihenkilö. 

Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. Lähetysten luovuttamatta jättäminen (Lastensuoje-

lulaki 67§) 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan päihtymistarkoituk-

sessa käytettävää ainetta tai tällaisen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia väli-

neitä, aineita tai esineitä taikka lapsen olinpaikka on sijaishuollon tarkoituksen 

toteuttamiseksi kiireellisesti selvitettävä, saadaan hänen käytössään olevat tilat 

tai hallussaan oleva omaisuus tarkastaa. 

Tarkastamisesta päättää ja tarkastamisen tekee laitoksen johtaja tai hänen mää-

räämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tarkasta-

minen on tehtävä lapsen ja laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan 

toisen henkilön läsnä ollessa. Lapsen käytössä olevat tilat tai hallussa oleva 

omaisuus voidaan kuitenkin erityisestä syystä tarkastaa myös lapsen tai toisen 

henkilön läsnä olematta. Lapselle tulee selvittää tarkastuksen syy. 

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oikeus erityisestä syystä 

tehdä päätös siitä, että lapselle tarkoitettu viesti on jätettävä kokonaan tai osaksi 

toimittamatta tai muu lähetys kokonaan tai osaksi luovuttamatta lapselle, jos 

viestin tai lähetyksen sisällön voidaan olosuhteet kokonaisuutena huomioiden 

perustellusti arvioida vakavasti vaarantavan lapsen tai toisen henkilön henkeä, 

terveyttä, turvallisuutta tai kehitystä. Lähetys on viipymättä toimitettava lapsen asi-

oista vastaavalle sosiaalityöntekijälle päätöksentekoa varten. 

Kiinnipitäminen (Lastensuojelulaki 68§) 

Lastenkodin hoitohenkilöstö pyrkii kouluttautumisella ja omalla toiminnallaan 

välttämään kiinnipitotilanteita. Kiinnipitoon ei pidä koskaan ryhtyä, mikäli itsellä 

on epävarma olo sen toteuttamisesta. Kiinnipidossa tulee olla läsnä toinen työn-

tekijä. Kiinnipitoa ei voi tehdä lapsen omassa huoneessa siten, että huoneen ovi 

on suljettu ilman että huoneessa on toinen henkilö.  

Kiinnipito kirjataan aina asiakastietojärjestelmään ja sen lukevat kaikki kiinnipito-

tilanteessa olleet työntekijät. Kiinnipidosta ilmoitetaan laitoksen johtajalle. Mikäli 

johtaja tekee kiinnipidon, on siitä ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaa-

lityöntekijälle.  

Kiinnipitoa eivät suorita muut kuin kiinnipitoon koulutuksen saaneet henkilöt. 

KIINNIPIDON TOIMINTATAVAT TURUN LASTENKODEISSA:  
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Kiireellisessä sijoituksessa tai huostaanottopäätöksen ollessa voimassa:  

• Kiinnipitoon turvaudutaan vain tilanteessa kun lapsi on vaaraksi itselleen tai 

muille eikä muita toimintatapoja ole käytettävissä.  

• Kiinnipidon suorittanut työntekijä ilmoittaa kiinnipidosta mahdollisimman pian 

omalle esimiehelleen. 

• Mikäli yksikön esimies (vastaava ohjaaja) suorittaa kiinnipidon, tulee siitä il-

moittaa mahdollisimman pian sijaishuollon toimistopäällikölle ja toimittaa kiin-

nipidosta erillisen kirjallinen selvitys. 

 

o Esimiehelle tehdään erillinen, kirjallinen kuvaus tapahtuneesta, esi-

merkiksi kopioidaan asiakastietojärjestelmään tehty kirjaus ja printa-

taan se erilliselle paperille. 

o Laitoksen johtajan turvautuessa kiinnipitämiseen on selvitys annet-

tava 13 b §:ssä tarkoitetulle lapsen asioista vastaavalle sosiaalityön-

tekijälle 

 

• Kiinnipidossa pyritään siihen, että tilanteessa on aina paikalla toinen hoito-

henkilöstöön kuuluva henkilö.  

• Kiinnipidon suorittanut henkilö tekee kiinnipidosta kirjaukset lapsen asiakas-

tietoihin ja antaa selvityksen kiinnipidosta lapsen asioista vastaavalle sosiaa-

lityöntekijälle.  

o Tilanteessa mukana olleet lukevat kirjauksen läpi. 

o Jos he haluavat lisätä/korjata jotain tekevät ensimmäisen kirjauksen 

perään omilla tunnuksillaan uuden kirjauksen. 

o Tilanteet kuvaillaan tarkasti, kuka oli paikalla, missä kukin seisoi, mitä 

teki, miten tapahtumat etenivät. 

o Tämä on tärkeää hoidollisista syistä ja osapuolten oikeusturvan kannalta. 

• Kaikki mukana olleet tekevät aina vaara- ja uhkatilanneilmoituksen. 

• Lastenkotien henkilöstölle järjestetään koulutusta joka antaa henkilöstölle 

toimintamalleja ennakoida tilanteita ja välttää kiinnipitotilanteita. 

• Jokainen yksikköön tuleva työntekijä tulee perehdyttää kiinnipitojen toiminta-

tapoihin.  

• Kesäsijaisia varten tehdään päivitetty ohje, jossa on tiivistetysti kunkin lapsen 

kesän aikataulu ja pieni ohjeistus lapsikohtaiseen toimitaan. 

• Harjoittelijoina toimivat henkilöt eivät voi suorittaa kiinnipitoja. Lyhytaikaiset 

sijaiset tulee perehdyttää kiinnipitojen tekemiseen työhönottotilanteessa.  

• Harjoittelijoina olevien henkilöiden työskentely osastolla, jossa on vaara en-

nakoimattomille tilanteille, tulee arvioida erityisellä huolella ja vastuuhenkilön 

tulee olla tietoinen vastuustaan suhteessa harjoittelijaan.  

 

Kirjaukset kiinnipitotilanteesta: 

• Tarkat kirjaukset, tärkeää varsinkin kiinnipito/väkivaltatilanteissa. Tilannetta johta-

nut henkilö kirjaa tilanteen asiakastietojärjestelmään; 

- Tilanteessa mukana olleet lukevat kirjauksen läpi. 

- Jos he haluavat lisätä/korjata jotain tekevät ensimmäisen kirjauksen pe-

rään omilla tunnuksillaan uuden kirjauksen. 

- Tilanteet kuvaillaan tarkasti, kuka oli paikalla, missä kukin seisoi, mitä teki, 

miten tapahtumat etenivät. 

- Tämä on tärkeää hoidollisista syistä ja osapuolten oikeusturvan kannalta. 
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• Kaikki mukana olleet tekevät aina vaara- ja uhkatilanneilmoituksen. 

• Lisäksi johtajalle tehdään erillinen, kirjallinen kuvaus tapahtuneesta, esimerkiksi ko-

pioidaan efficaan tehty kirjaus ja printataan se erilliselle paperille 

• Kiinnipitotilanne on aina myös purettava keskustelemalla kiinnipidossa olleen lapsen 

kanssa. Lapsen kanssa on hyvä sopia, miten vastaavassa tilanteessa tulisi jatkossa 

toimia, jotta kiinnipitoon ei päädyttäisi.  

 

 

Liikkumisvapauden rajoittaminen (Lastensuojelulaki 69§) 

Laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilö-

kuntaan kuuluva henkilö voi päättää yhteensä enintään seitsemän vuorokautta 

kestävästä rajoittamisesta. Tätä pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta 

kestävästä rajoittamisesta tekee päätöksen lapsen asioista vastaava sosiaali-

työntekijä. Asiasta on ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityönteki-

jälle päätöksen tekemistä varten. 

Laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilö-

kuntaan kuuluva henkilö voi päättää yhteensä enintään seitsemän vuorokautta 

kestävästä rajoittamisesta.  

Rajoituspäätöksellä voidaan määräajaksi asettaa kielto toistua laitoksen alu-

eelta, laitoksesta tai tietyn asuinyksikön tiloista.  

Rajoittaminen ei saa ilman uutta päätöstä jatkua yli seitsemää vuorokautta. Yh-

täjaksoisesti rajoittaminen saa jatkua enintään 30 vuorokautta. Rajoittamista ei 

saa määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen hoito ja kasvatus 

välttämättä edellyttää. Toimenpide on myös lopetettava heti, kun se ei enää ole 

välttämätön. 

Liikkumisvapauden rajoittamispäätöksen aikana lapsella on oikeus osallistua 

opetukseen normaalisti.  

Liikkumisvapauden ja yli 30 vrk kestävän yhteydenpidon rajoittamispäätöksen 

yhteydessä sosiaalityöntekijä järjestää lapselle ja läheiselle hallintolain mukaisen 

kuulemisen. 

 

Eristäminen (Lastensuojelulaki 70§) 

Eristämisestä tekee päätöksen laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitok-

sen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Eristämisen tulee tapah-

tua laitoksen hoito- ja kasvatushenkilöstön jatkuvan huolenpidon alaisena. 

Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä pe-

rusteella on vaaraksi itselleen tai muille taikka jos eristäminen on muusta erityi-

sen perustellusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden kannalta 

välttämätöntä. Eristämistä ei saa ilman uutta päätöstä jatkaa yhtäjaksoisesti yli 

24 tuntia. Eristäminen on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä. 
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Kun lapsi on määrätty eristettäväksi, on samalla määrättävä, kenen tehtävänä 

on huolehtia lapsen turvallisuudesta. Lapsen olosuhteet eristämisen aikana on 

järjestettävä niin, että lapsi saa riittävän huolenpidon ja hoidon sekä mahdolli-

suuden keskustella hoitajan kanssa. 

Eristämistä voidaan välittömästi jatkaa uudella päätöksellä, jos eristämisen edel-

lytykset ovat edelleen olemassa. Edellytyksenä on lisäksi, ettei lapsen hoitoa ole 

edelleenkään tarkoituksenmukaista tai mahdollista järjestää muulla tavalla. Täl-

löinkään eristämisen pisin kokonaisaika ei saa ylittää 48 tuntia. 

Ennen eristämisen jatkamista koskevan päätöksen tekemistä on lapselle suori-

tettava lääkärintarkastus, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Tarvittaessa lää-

kärintarkastus tulee suorittaa myös eristämisen alkaessa tai eristämisen aikana. 

Lääkärintarkastusta varten lapselle tulee varata aika omasta terveyskeskuksesta 

tai pyytää lääkäriä käymään lastensuojeluyksikössä.  

Eristämisestä on ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 

Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilö-

kuntaan kuuluvan henkilön tulee viipymättä ilmoittaa eristämisestä tai sen jatka-

misesta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.  

Vierihoitohuone ja sen käyttö Lakkatien erityislastenkodissa 
 

Vierihoitohuone sijaitsee lastenkodin yläkerrassa, samassa kerroksessa, jossa lapset asuvat. 

Huoneeseen johtava ovi on aulatilassa, josta on kulku lastenkohdin kaikille kolmelle osas-

tolle. Näin ollen jokainen osasto pystyy tarvittaessa käyttämään huonetta. Huone on tavalli-

sen makuuhuoneen kokoinen ja siellä on kalusteina kaksi yksinkertaista sohvaa ja sänky, 

jossa on patja ja petivaatteet. Huoneessa ei ole mitään ylimääräistä irtotavaraa, jota voisi 

käyttää vahingoittamistarkoituksessa.  

 

Vierihoitohuoneen käyttötarkoitukset 
 

- Kiihtyneessä mielentilassa oleva lapsi voidaan ohjata keskustelemaan aikuisen kanssa 

turvalliseen tilaan sekä pois osaston muiden lasten kuuloetäisyydeltä.  

- Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi voidaan useamman aikuisen turvin ohjata vierihoito-

huoneeseen rauhoittumaan ja tarvittaessa vierihoitohuoneessa voidaan tällaisessa tilan-

teessa toteuttaa myös kiinnipito turvallisemmin kuin lapsen makuuhuoneessa, joissa 

yleensä on lasten henkilökohtaista irrallista tavaraa esillä. Näin myöskään muiden lasten 

ei tarvitse pelätä osastolla aggressiivisesti käyttäytyvää lasta. 

- Jos öiseen aikaan tulee uusi lapsi tai hatkoilla ollut lapsi lastenkotiin ja on syytä pelätä, 

että lapsi voi käyttäytyä itsetuhoisesti, voidaan tarvittaessa toimia niin, että lapsi nukkuu 

vierihoitohuoneessa, jossa aikuinen voi paremmin valvoa lapsen unta ja sitä, ettei tämä 

vahingoita itseään. 

 

Vierihoitohuoneeseen ei eristetä ketään. Vierihoitohuoneen ovea ei koskaan lukita, kun siellä 

on lapsi. Vierihoitohuone ei ole myöskään tarkoitettu yhdenkään lapsen pitkäaikaiseen ma-

joittumiseen. Vierihoitohuone on tarkoitettu siihen, että aikuinen pystyy huoneessa tarjoa-

maan lapselle lyhytaikaista vierihoitoa turvallisessa tilassa.  
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Vierihoitohuoneessa on kameravalvonta. Kameravalvonnasta jää videotallenne, jonka voi 

tarvittaessa  laitoksen johtaja pyytää nähtäväksi kaupungin teknisen tuen kautta. Mikäli jo-

honkin vierihoitohuoneessa tapahtuneeseen tilanteeseen liittyy jotain epäselvää, on videotal-

lenne saatavilla ja sen avulla voidaan taata sekä lasten että aikuisten oikeusturva. 

 

Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen. Vaikutus asiakassuunnitelmaan sekä hoito- ja 

kasvatussuunnitelmaan (Lastensuojelulaki 71§) 

Lastensuojelulaitoksen on asianmukaisesti kirjattava käyttämänsä rajoitustoimenpiteet. Kir-

jaamisen tulee sisältää rajoitustoimenpiteen kuvaus, toimenpiteen peruste ja kesto, toimen-

piteestä päättäneen, sen käytännössä toteuttaneen ja siinä läsnä olleen henkilön nimi sekä 

tarvittaessa erityinen syy. Lisäksi on mainittava toimenpiteen mahdollinen vaikutus hoito- ja 

kasvatussuunnitelmaan. Kirjaamisessa on myös mainittava, miten lasta on kuultu ennen ra-

joitustoimenpiteestä päättämistä tai sen toteuttamista ja lapsen mielipide asiasta.  

Kirjaamisten sisältö on lähetettävä tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 

kuukausittain.  

Sosiaalityöntekijän suorittama arviointi rajoitustoimenpiteistä:  

Lasta koskevaa asiakassuunnitelmaa tarkistettaessa tulee erityisesti arvioida lapseen koh-

distettujen rajoitustoimenpiteiden tavoitteiden toteutumista ja niiden vaikutusta asiakassuun-

nitelmaan. Jos tarvetta asiakassuunnitelman välittömään tarkistamiseen ilmenee, laitoksen 

johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henki-

lön tulee ilmoittaa asiasta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.  

Lapsen kanssa tulee riittävästi keskustella häneen kohdistettujen rajoitustoimenpiteiden 

syistä ja mahdollisista vaikutuksista hoito- ja kasvatussuunnitelmaan ja asiakassuunnitel-

maan. 

Asiakkaan kohtelu  

 

Lapsen kohtelu lastenkodissa ei saa olla alistavaa eikä lapsen ruumiillista koskemattomuutta 

tai fyysistä tai henkistä itsemääräämisoikeutta saa loukata ilman lastensuojelulaissa ilmene-

viä perusteltuja syitä. 

 

Työntekijän kohtelu työpaikalla asiakkaan taholta 

 

Mikäli lapsi tai hänen läheisensä kohdistaa epäasiallista käyttäytymistä, uhkaa tai väkivaltaa 

henkilökuntaan, tilanteeseen puututaan välittömästi yksikön toisen työntekijän tai esimiehen 

toimesta. Lapsi ja hänen läheisensä puhutellaan tilanteessa. Rikosoikeudellisessa vastuussa 

olevan henkilön osalta arvioidaan tutkintapyynnön/rikosilmoituksen tekeminen poliisille. Hy-

vinvointitoimialan ja konsernihallinnon lakimiehet antavat ohjeistusta työntekijälle, mikäli ri-

kosilmoitus johtaa oikeudenkäyntiin. Turun kaupungilla on ohjeistus näitä tilanteita varten.  

 

Asiakkaan osallisuus 
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Jokaisessa lastenkodissa pidetään omia lastenkokouksia, jossa suunnitellaan retkiä ja muuta 

vapaa-ajan toimintaa sekä hyviä yhteisiä käytäntöjä lastenkodin arkeen. Lisäksi Turun Hy-

vinvointitoimialan lastensuojelulaitoksille on perustettu vuoden 2018 aikana asiakasraatitoi-

mintaa. Niin sanotut pikkuraadit kokoontuvat omissa lastenkodeissaan 4-6 kertaa vuodessa. 

Tämän lisäksi on iso asiakasraatitapaaminen1-2 kertaa vuodessa. Isossa raadissa kokoon-

tuu lastenkotien pikkuraadit samanaikaisesti. 

 

Lyhyesti tiivistettynä asiakasraatitoiminnassa on kyse lasten ja nuorten oikeuksista ja osalli-

suudesta sekä sijaishuollon kehittämisestä palvelun käyttäjiä kuunnellen. Haluamme antaa 

vaikuttamisen mahdollisuuden heille, jotka ovat parhaimpia asiantuntijoita omaan elämään ja 

arkeen liittyvissä asioissa. Samalla lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden harjoitella kansa-

laisuustaitoja ja aikuisille avautuu mahdollisuus osoittaa arvostusta lasten ajatuksille. Raati-

toiminta tekee lapset ja heidän tilanteensa näkyväksi. 

 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

 

Lasta kuullaan yhteisten asioiden ja tilojen hoitamisen yhteydessä. Aikuisten tehtävänä on 

antaa välitöntä palautetta lasten mukanaolon merkityksestä ja tätä kautta vahvistaa heidän 

kokemusta osallisuudesta. Osallisuuden toteutuminen edellyttää lapsen saavan kokemuksen 

siitä, että hänelle tärkeät asiat ovat tulleet kuulluiksi ja niillä on ollut merkitystä. Osallistumisen 

mahdollisuuksien ja edellytysten luominen on kaikkien aikuisten yhteinen velvollisuus. 

 

Asiakkaiden (lasten, vanhempien ja läheisten) antama suora asiakaspalaute ja vuosittain to-

teutettavan asiakaskyselyn kautta saatu asiakaspalaute huomioidaan osana yksikön laadun 

arviointia ja kehittämistä.  Mikäli asiakkaan tekemässä muistutuksessa kiinnitetään huomiota 

lastenkodin toiminnan laatupoikkeamaan, tehdään siitä asianmukaiset ilmoitukset (Haipro) ja 

käsitellään osana riskienhallintaprosessia.  

 

Asiakaspalautteen kerääminen 

 

• Asiakkailla on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti turku.fi sivustolla, kir-

jallisesti lastenkotien palautelaatikoihin sekä sanallisesti suoraan henkilökunnalle.  

• Vuosittain tehdään erillinen asiakastyytyväisyyskysely.  

• Kaikilla nuorilla on yhteystiedot omalle sosiaalityöntekijälle. 

• DoTkussa on oma vaikuttavuuskysely asiakkaille. 

 

Palautteen käsittely 
 

Lastenkotien omissa kokouksissa on oma erillinen tila ja aika asiakasraatiasioille sekä muille 

asiakaspalautteille. Esimieskokouksissa käsitellään asiakaspalautetta säännöllisesti. Kehi-

tämme sijaishuoltoa kokoajan ja asiakkaiden kuuleminen on tärkeä osa sitä.  

 

Lisäksi lastensuojelulaki velvoittaa kunnallisten tai alueellisten lasten ja nuorten hyvinvointi-

suunnitelmien tekemiseen ja suunnitelmien käsittelyyn kunnanvaltuustossa vähintään kerran 

valtuustokauden aikana.  Suunnitelman on tarkoitus ohjata lastensuojelun kehittämistä, sii-

hen varattavia resursseja ja niiden kohdentamista sekä määrittää työn painopisteet. Tämän 
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vuoksi olisi hyvä, että valtuusto ottaisi vastaan Turun hyvinvointitoimialan ison asiakasraadin 

muistion kerran kaudessa vastaan.  

 

Asiakkaan oikeusturva 

 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toteuttaa tehtävässään sijaishuoltopaikan val-

vontaa ja huolehtii lapsen oikeusturvan toteutumisesta. Tarvittaessa lapselle haetaan lasten-

suojelun edunvalvoja. Lapsella ja huoltajalla on mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasia-

mieheen tai tehdä muistutus tai valitus kohtelustaan. Asiakkaalle selvitetään päätösten teke-

misen yhteydessä oikaisuvaatimuksiin liittyvät käytännöt.   

 

Muistutuksen vastaaminen 

 

Katariina Pohjalainen, palvelupäällikkö Markku Hirvelä, lastensuojelun johtaja Eira Virolainen 

tai palvelualuepäällikkö Sirpa Kuronen. Muistutukset lähetetään kirjallisina Hyvinvointitoi-

mialan kirjaamoon. 

 

Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sari Huusko p.02 2626171 / 040 8372013, puhelinajat ma – to 10.00 – 12.00. 

 

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita asiakalain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa 

muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa oikeuksista. Hän toimii asiakkaiden oikeuksien edis-

tämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Hän 

antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista / kanteluista kaupunginhallitukselle. 

 

Muistutus tehdään asiallisesti ja mahdollisimman nopeasti ilman tarpeetonta viivettä. Muistu-

tus tehdään vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeelle, joka on sähköisessä muodossa. 

Muistutuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi tul-

kita sellaiseksi. Muistutus tehdään Lakkatien johtajalle. Se toimitetaan kirjaamoon kirjallisena. 

Palvelualue johtaja (Kuronen) vastaa siihen kirjeitse kohtuullisessa ajassa (enint.1 kk). 

 

Asiakasperhe voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysministeriön lupa- ja valvontavirastoon 

(Valvira), Lounais – Suomen aluehallintavirastoon (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai 

oikeuskanslerille. 

 

Kantelu ja muistutus kirjataan Hyvinvointipalveluiden asiakirjan hallintaohjelma JoutseNettiin, 

hallinnon toimistosihteeri ohjaa asiakirjan yksikön esimiehelle, palvelupäällikölle,  lastensuo-

jelun päällikölle ja palvelualuejohtajalle. Laitoksen johtaja selvittää tapahtumien kulun, pyytää 

lausunnon asianosasisilta työntekijöiltä ja vastaa kirjallisesti kanteluun. Kantelu käsitellään 

lastenkodin työryhmässä - ja toimitetaan lastensuojelun päällikölle. Lastenkodissa mietitään 

asiakasprosessin kulku ja mietitään jatkotyöskentelyä asiakaslähtöisemmin. 

 

 

Muistutuksen tavoiteaika käsittelylle on 14 vuorokautta (enintään 1 kk). 

 

Kuluttajaneuvonta 
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Kuluttajaneuvonta on siirtynyt 1.1.2019 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, www.kuluttajaneu-

vonta.fi. 

 

 

 

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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7 Palvelun sisällön omavalvonta 

 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
Lapselle laaditaan yksilölliset hoito- ja kasvatussuunnitelmat asiakassuunnitelman lisäksi ja ne 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Suunnitelmat sisältävät asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, 
kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet. 
 
Lapsen toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevat tavoitteet on kirjattu 
asiakassuunnitelmiin. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan. Lisäksi seurantaa tapahtuu 
päivittäisraporteissa, Effica-seurannoissa, palavereissa yms. Jokaisen asiakkaan perheen 
kanssa laaditaan myös vanhemmuuden suunnitelma.  
 
Lakkatien erityislastenkodissa on oma psykologi, joka on osana moniammatillista työryhmää 
suunnittelemassa ja toteuttamassa lasten hoitoa ja kasvatusta. 
 
Lapsen liikunta- ja harrastustoimintaa tuetaan. Lapsella on mahdollisuus jatkaa jo aiemmin aloi-
tettua harrastustaan tai häntä tuetaan uuden harrastuksen aloittamisessa. 
 
Ravitsemus 
 
Lasta ohjataan monipuoliseen ja terveelliseen ruokavalioon. Lisäksi lapsella on neuvola- ja kou-
luterveydenhoidon seuranta ja tarvittaessa yksilölliset painon seurannat. 

 
Lasten ja nuorten riittävää ravitsemuksen tasoa tuetaan säännöllisen ruokailun avulla: 
Lastenkodin ruokailut ovat rytmitetty seuraavasti: aamupala klo 6-8, lounas klo 12, välipala klo 
14, päivällinen klo 16, iltapala klo 19–20. Lasta ohjataan monipuoliseen ja terveelliseen ruoka-
valioon.  
 
Hygieniakäytännöt 
 
Lastenkodissa on Hyvinvointi toimialan hygieniaohjeistus käytössä; käsidesit, käsipaperit ja rul-
lapyyhkeet ovat käytössä. Epidemia-aikana on käytössä tiiviimpi kosketuspintojen puhdistus. 
Lastenkodissa käytetään kertakäyttöisiä siivousliinoja. Henkilökohtaisesta hygieniasta huoleh-
ditaan yksilökohtaisesti ja käytäntöjä tarkistetaan päivittäin arjessa. Jokaisen yksilökohtainen 
tarve on määritelty hoito- ja kasvatussuunnitelmassa. Toteutumista seurataan päivittäin. 
 
Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Lakkatien erityislastenkodin henkilökunta on vastuussa lasten terveyden- ja sairaanhoidosta. 
Jokaisella osastolla on oma sairaanhoitaja, joka on päävastuussa oman osastonsa lasten ter-
veysasioista. Lastenkodin henkilökunta tekee yhteistyötä perusterveydenhuollon, koulutervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa lasten asioissa. 
 
Lastenkodissa asuvilla lapsilla ja heidän perheillään on mahdollisuus tavata lastenkodin omaa 
psykologia yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsi voi tavata psykologia omilla tukikäynneillään 
ja psykologi voi arvioida lapsen psyykkistä vointia, ja olla tarvittaessa yhteydessä psykiatriseen 
erikoissairaanhoitoon. 
Lakkatien erityislastenkodissa käy nuorisopsykiatri kerran kahdessa viikossa. Nuorisopsykiatri 
konsultoi henkilökuntaa ja tarvittaessa tapaa nuoria. 
 
Lasten sairaanhoito sekä hammashoito järjestetään kunnallisten palveluiden kautta. Kiireelli-
sestä sairaanhoidosta huolehtii virka-aikana terveysaseman päivystys ja virka-ajan ulkopuolella 
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TYKS:n lasten päivystys ja yhteispäivystys. Äkillisissä kuolemantapauksissa yhteydenotto hä-
täkeskukseen, jossa jatketaan tilanteen hoitamista. Oma yksikkö on yhteydessä vainajan omai-
siin. Yksiköissä on esillä myös yleinen hätänumero sekä yksikön osoitetiedot mahdollista hätä-
tilannetta varten.  
 
Lääkehoito 
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Yksikön lääkehoidosta vastaavat esimies 
sekä koulutuksen saaneet ohjaajat. Henkilökunta suorittaa lääkeosaamiskoulutuksen, joko 
LOVE:n tai miniLopin. 
 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
Tiedonkulku ja yhteistyö asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa toteu-
tetaan muun muassa moniammatillisissa verkostopalavereissa, palavereissa, puhelinkontak-
tein, omahoitajan mukana ololla asiakkaan kontrollikäynneillä eli verkostoitumalla lapselle tär-
keiden yhteistyötahojen kanssa avoimesti ja perhettä kunnioittaen ja heidän kanssaan yhteis-
työssä toimien. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut  
Kaupunkitasolla on määritelty ulkopuolisten hankintojen kilpailutuksista. Lapsen / nuoren sosi-
aalityöntekijä vastaa muista hankinnoista / palveluista (terapia, tukihenkilö jne.) 
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8 Asiakasturvallisuus 

 

 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua asiakasturvallisuudessa havaitsemiin epäkohtiin 
ja tiedottaa niistä muulle henkilökunnalle. 
 
Joka yksikköön on laadittu turvallisuusopas ja-suunnitelma, joihin on koottuna (asiakas)turval-
lisuuteen liittyvät asiat. 
 
Turvallisuusoppaassa on näkyvissä työyksikön perustiedot:  

• rakennus, asiakkaat, henkilökunta ja vierailijat.  

• Millaiset fyysiset tilat ovat, ketkä siellä työskentelevät ja keitä siellä vierailee, kuka ulko-
puolinen mahdollisesti käyttää tiloja 

 
Turvallisuusohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilantei-
den aiheuttamat seuraamukset.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toiminta-ohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus; miten ennaltaehkäis-
tään tulipaljon syntyminen (=paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tuli-
palon syttyessä (> hälytys, evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahin-
got. 
 
Palosammutus koulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille.  
Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
Poistumisturvallisuusselvitys on hyväksytty maaliskuussa 2019. Pelastussuunnitelma on päivi-
tetty maaliskuussa 2019. 
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten vartiointi, hälytys ja turvahälyttimet on ohjeistettu 
ja niistä on laadittu kirjalliset ohjeet yksiköissä.  
Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen asiakasperheen tai ulkopuolisen henkilön aiheutta-
massa vaaratilanteessa.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassa pidettävien tietojen oikeanlaisesta kä-
sittelystä, säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet) 
Toiminta-ohjeet ja koulutus sähkö-, vesi-, hissi ym. ongelmien sattuessa eli kiinteistöturvallisuus 
 
Lastenkodissa on turvallisuusopas, pelastussuunnitelma ja turvallisuusvastaava tai -ryhmä. Pa-
loilmoitusjärjestelmä on automaattinen. Hyvinvointi toimialan organisaatiossa on oma turvalli-
suussuunnittelija, joka kouluttaa henkilökuntaa säännöllisin välein sekä koordinoi eri tahojen 
yhteistyötä. Yksiköt käyttävät vartiointipalveluja tai poliisia tarvittaessa. 
 
Asiakkaalle hankitaan edunvalvonta tarvittaessa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Joka osastolla on vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja 7 ohjaajaa, yökkö ja talousapulainen. Lisäksi 
Lakkatiellä on oma psykologi. 
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Sijaisten hankinnassa käytetään harkintaa ottaen huomioon riittävä henkilökuntamäärä sekä 
riittävä ammattitaito hoidon laadun ja asiakasturvallisuuden saavuttamiseksi. Yksikköön rekry-
toidaan alan ammattilaisia sekä opiskelijoita. Esimies vastaa vuorojen henkilöstövoimavarojen 
riittävyydestä. 
 
Työhyvinvointi 
 
Tyky-toimintaa tarjotaan kaikille työntekijöille saman sisältöisenä ja tasamääräisenä. Tyky-toi-
minta kattaa laajan kirjon kaupunkikonsernin itse tuottamia kulttuuri- ja liikuntakohteita. 
 
Turun kaupungilla on varhaisen välittämisen toimintatapa, jota käyttämällä havaitaan työnteki-
jän / työyhteisön työn tekemiseen liittyvät ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
 
Turun kaupungissa noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoimin-
nasta. Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden 
työkyvyn ylläpitämistä. 
 
Työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet 
 
Jokaisella kaupungin työntekijällä on mahdollisuus henkilöstöaloitteiden tekemiseen.  

 
Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää 
virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja työntekijän välillä syntyvien eri-
mielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työ-
rauhan ylläpitämistä. 
 
Turun kaupungilla on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma 
 
Hyvinvointitoimialalla on yhteistoimintaelin. Toimialan yhteistoiminnalla turvataan säännöl-
linen vuorovaikutus henkilöstön ja toimialan johdon välillä 
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Sijaisia ja vakituisia työntekijöitä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, ko-
kemukseen ja kiinnostukseen. Hakijat haastatellaan esimiehen toimesta. Kelpoisuuslaki mää-
rittää kelpoisuusvaatimukset. Palkattavalta henkilöltä tarkistetaan tutkinto- ja työtodistukset 
sekä lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriote sekä todistus terveystilasta.  
 
Yksikön henkilökunnan rekrytointia ohjaavat seuraavat periaatteet: 

- Henkilökunta rekrytoidaan Kunta Rekryn kautta. 
- Vakansseihin vaadittavia kelpoisuusehtoja noudatetaan. 
- Avoimet vakanssit pyritään täyttämään mahdollisimman pian. 
- Rikosrekisteriotteet vaaditaan yli 3 kk työsopimuksilla olevilta. 
- Pyritään käyttämään samoja sijaisia, yleensä alan opiskelijoita. 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Jokainen työntekijä lukee ja allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen työsuhteen alkaessa. Tietoturva- 
ja tietosuoja ohjeet löytyvät Turun kaupungin digitaaliselta työpöydältä (Metkusta). Uudet työn-
tekijät perehdytetään asiakastietojärjestelmään. Tietohuoltopäiviä on säännöllisesti. Jokainen 
henkilökuntaan kuuluva tekee vuosittain Tietoturvakoulutuksen (Navisec), josta tulostetaan to-
distus hyväksytystä suorituksesta. 
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Hyvinvointi toimialalla on oma koulutuskalenteri, josta jokainen työntekijä voi valita itselleen 
tarpeellisen koulutuksen. Työntekijä osallistuu koulutukseen esimiehen hyväksynnällä ja täy-
dentää esimiehen kanssa omaa osaamisprofiiliaan henkilökohtaiseen SapHr-osioon. Henkilö-
kunnan kouluttautumiselle ollaan avoimia. 
 
Lakkatien henkilöstö osallistuu KKT/DKT koulutuksiin. Koulutuksella pyritään löytämään toimin-
tatapoja lasten tunnesäätelyn haasteissa. 
 
Toimitilat 
 
Osastolla olevat tilat henkilökunnan toimistotilaa lukuun ottamatta ovat lasten käytössä. Lapset 
voivat itse vaikuttaa paljon huoneensa sisustukseen. Lapsen omaa huonetta ei käytä kukaan 
muu kuin lapsi itse. 
 
Talous- ja laitosapulaiset vastaavat tilojen siivouksesta. Nuoret imuroivat huoneensa kerran 
viikossa. Pääsääntöisesti nuoret pesevät omat pyykkinsä. Laitoksessa käytetään tekstiilihuol-
lon palveluja tarvittaessa. 
 
Teknologiset ratkaisut 
 
Lastenkodissa on henkilöturvallisuusjärjestelmä. Hälytys menee myös vartijalle. Lastenkodin 

piha-alueella on kameravalvonta. 

 
Lisäksi esteettömyysosastolla on turva- ja hälytyslaitteet WC- ja pesutiloissa 
 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinta, käytönohjaus ja huollon asianmukainen to-
teutuminen varmistetaan terveydenhuollon henkilöstön kanssa yhteistyössä jokaisen henkilö-
kohtaisen tarpeen mukaan räätälöidysti sekä sieltä saatujen ohjeiden mukaan. 
 
Jos lastenkodissa on lastenkodin omia laitteita tai tarvikkeita, (esim. verensokerin mittauslait-
teet) henkilökunta huolehtii välineistä. Jos lastenkodissa on liikuntarajoitteisen apuvälineitä, 
Apuvälinelainaamo hoitaa lastenkotien osalta huollot yms. 
 
Mahdolliset vaaratilanteet laitteista kirjataan HAIPRO- järjestelmään osastojen sairaanhoitajien 
toimesta. 
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9 Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

Informointitiedote henkilötietojen käsittelyssä (www.turku.fi) 
 
Työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen ja vaitiolositoumuksen. Jokainen työntekijä kirjau-
tuu omalla roolillaan/ tunnuksillaan asiakastietojärjestelmään. Kirjauksen allekirjoittanut henkilö 
vastaa kirjoittamastaan tekstistä. Lokitietoja tarkistetaan säännöllisesti. Työsuhteen alussa 
työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen. Tietosuojakoulutus ja –testi suoritetaan vuosittain. 
(Navisec-koulutus) 

 

Henkilötietojen käsittely hyvinvointitoimialalla 

Hyvinvointitoimialan tietosuojavastaavana toimii tietoturvasuunnittelija Sari Järvinen. Tieto-
suojavastaava avustaa henkilökuntaa tietosuojaan liittyvissä asioissa, osallistuu asiakas- 
sekä potilastietojen käytön valvontaan sekä suunnittelee tietosuojaan sekä tietoturvaan liit-
tyviä menettelytapoja ja ohjeistusta henkilökunnalle. 

p. 050 595 5028 

 

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyohjeet 

• Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyn ohjeistus 
• Terveydenhuollon potilastietojen käsittelyn ohjeistus 
• eOpisto 

Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset 

 

Navisec Flex tietoturvakoulutus 

Henkilökunta suorittaa koulutuksen (SAP HR:n kautta) vähintään kerran vuodessa. Suori-
tetusta koulutuksesta toimitetaan todistus lähiesimiehelle. Ylin johto saa vuosittain yhteen-
vedon suorituksista. 
 

Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) asettama asiantuntija-
ryhmä on julkaissut tietosuojan edistämiseksi tietosuojavideon, nettitestin ja tukimateriaa-
lin.  

Johdon ja esimiesten tietosuojakoulutusvideo 

Video esittelee uutta tietosuojalainsäädäntöä ja organisaatioiden velvoitteita.  

Viranomaisen toiminta 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sääntelee viranomaisten hallussa olevien asia-
kirjojen julkisuutta ja salassapitoa. 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta [Finlex] 

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta [Finlex]  

Muistutus, kantelut ja muutoksenhaku 

• Potilasasiamies 
• Sosiaaliasiamies 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/informointitiedote_asiakkaalle_0.pdf
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/hallinto/tietoturvallisuus/ohjeet/Henkil%c3%b6tietojen%20k%c3%a4sittely%20Turun%20kaupungin%20hyvinvointitoimialalla.pdf
http://tietus.navisec.fi/cr2sqfh/kasikirja_selaa.php?kkid=85
http://tietus.navisec.fi/cr2sqfh/kasikirja_selaa.php?kkid=86
https://fronter.com/sote/index.phtml?logout=1
https://tietus.navisec.fi/cr2sqfh
http://tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front
https://vimeo.com/234313084/f874f6b947
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030
http://dotku.adturku.fi/hyvinvointi/hallinto/tietoturvallisuus/ohjeet/Muistutus%2c%20kantelu%20ja%20muutoksenhaku.pdf
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saatavuus/potilasasiamies
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelun-laatu-ja-saatavuus/sosiaaliasiamies
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Suojatti-koulutukset 
 
Tietosuoja- ja tietoturva-aiheiset sivut Metkussa ja Dotkussa 
 

Metkun ja Dotkun tietosuoja- ja tietoturva-aiheiset sivustot ovat uudistuneet. Metkussa olevalta 

sivulta löydät kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaihmisten yhteystiedot, useimmin käytetyt ohjeet, 

lomakkeet ja muut dokumentit sekä linkit koulutusmateriaaleihin. Dotku-sivusto toimii aihee-

seen liittyvänä dokumenttipankkina. Sieltä löydät ohjeiden ja lomakkeiden lisäksi kaupungin 

voimassa olevat tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet, tietoturvan kehittämisryhmän kokousmuis-

tiot sekä muut aiheeseen liittyvät dokumentit.  
 

Tietosuoja- ja tietoturva-aiheiset koulutukset 
 
Kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tavoitteena on, että jokainen 

työntekijä suorittaa sähköisessä oppimisympäristössä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevan testin 

aluksi perehdytyksen yhteydessä ja myöhemmin säännöllisesti taitojensa ylläpitämiseksi ja ar-

vioimiseksi. On suositeltavaa suorittaa testi noin kerran vuodessa. Tutustu kaupungin tieto-

suoja- ja tietoturvaohjeisiin ja voit tehdä testin Suojatti-oppimisympäristössä. Huomioi, että Suo-

jatti-sovellukseen on tulossa vuoden vaihteessa testin suorittajan tunnistus sähköpostiosoitteen 

perusteella. Tuolloin saat hyväksytystä suorituksesta merkinnän henkilöstöhallinnon SAP HR -

järjestelmään. Epäonnistuneet suoritusyritykset eivät haittaa, vaan ovat pelkkää harjoitusta. 

 

Lisää hyödyllistä tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta löydät osoitteesta  
 
Arjen tietosuojaa videokoulutukset ja nettitestit 
 

 
 
 

 
 

10 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 
 

Paikka ja päiväys 
 
Turussa 12-05-2020 

Allekirjoitus 
 
Katariina Pohjalainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dotku.turku.fi/yhteiset/tietoturva/Ohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://dotku.turku.fi/yhteiset/tietoturva/Ohjeet/Forms/AllItems.aspx
https://tyo.turku.fi/sisaiset/IT-palvelut/Lists/tietojarjestelmat/DispForm.aspx?ID=123&Source=https%3a//tyo.turku.fi/sisaiset/IT-palvelut/Sivut/tietojarjestelmat.aspx%23InplviewHasha2176e10-494a-455a-b12b-54a524b3bc93%3DPaged%253DTRUE-p_Title%253DSAP%252520BI%252520tietovarasto-p_ID%253D8-PageFirstRow%253D61&ContentTypeId=0x01006FCCC4C8579D49478481EEB1F2E338DA
https://arjentietosuoja.fi/fi/#/front
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Lapsen Hyvän kohtelun suunnitelma 
 

 

LAPSEN HYVÄN 

KOHTELUN SUU-

NITELMA 
Näin lapset itse sen näkevät 

Tämän suunnitelman 
avulla varmistetaan, että 
asiat hoide-taan sijais-
huoltopaikassa lasten nä-
kökulmasta hyvällä ta-
valla. Ääni annetaan 
heille, jotka ovat parhaita 
asiantuntijoita omaan elä-
mään ja arkeen liittyvissä 
asioissa. Ohessa aikuiset 
saa-vat mahdollisuuden 
osoittaa arvostusta lasten 
ajatuksille. Sillä, miten 
asioita esitetään ja miten 
niistä puhutaan, on väliä. 
Osallisuuden vahvistami-
nen on ennen kaikkea 
asennekysy-mys. 
 

 
Johdantoa yksiköille oman - Lapsen hyvä kohtelu- suunnitelman tekoon 

 

 

Muutama vuosi sitten Turun kaupungin lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidossa käynnistyi asiakasraa-

titoiminta. Raatitoiminta on ollut kaikille osapuolille erittäin antoisaa osallisuuden opettelua lapsen oikeuk-

sien nimissä. Asiakasraadeissa on pohdittu eri näkökulmista lapsen hyvää kohtelua sijaishuoltopaikassa. 

Pohdittuja teemoja ovat olleet mm. lapsen osallisuus ja oikeudet, millainen on hyvä lastenkoti, millainen 

on hyvä ohjaaja ja mitä turvallisuus tarkoittaa. 
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Näistä lasten ja nuorten ajatuksista syntyi vihkonen -Lastenkoti lasten silmin. Vihkosesta käy ilmi, että 

lapsilla ja nuorilla on erittäin vahva näkemys turvallisesta lastenkodista. Käytämme tuota vihkosta, ”Hyvää 

kohtelua koskeva suunnitelma” (61 b §) sekä ”Meidän omavalvontasuunnitelma” opaskirjaa tämän Lapsen 

hyvä kohtelu suunnitelmarungon pohjana. Kursivoidut osiot ovat suoria lainauksia lainauksia – Lastenkoti 

lasten silmin- vihkosesta.  

 

”Huomioimme nuorten kanssa työskentelyn suunnittelussa 

ja toteutuksessa lasten osallistumista koskevat eettiset 

periaatteet. (Hipp & Palsanen 2014.) Niiden mukaan osallisuutta 

vahvistavassa toiminnassa on tärkeää, että 

lapselle tai nuorelle annetaan tietoa siitä, mihin häneltä 

saatua tietoa käytetään, ja millaisia vaikutuksia sillä 

saattaa olla. On tärkeää kertoa osallistumisen tavoitteet 

ja se, mihin se todella vaikuttaa. Lapselle ja nuorelle on 

rehellisesti kerrottava, mihin hänellä on mahdollisuus 

vaikuttaa” (Meidän omavalvontasuunnitelma s.16). 

 

Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lastensuojelulaitoksessa, jossa tämän lain nojalla sijoitetun lapsen 

hoito ja huolenpito järjestetään, laaditaan yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma osana omavalvon-

tasuunnitelmaa. 

 

Hyvää kohtelua koskeva (61 b §) suunnitelman tulee sisältää tiedot: 

 

1) toimenpiteistä lasten ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, tukemiseksi ja ylläpitä-

miseksi; 

2) menettelytavoista ja 4 a §:ssä tarkoitetuista hyvästä hoidosta, kasvatuksesta sekä lapsen ikään ja ke-

hitystasoon nähden tarpeellisesta valvonnasta ja huolenpidosta, joiden avulla sijaishuolto toteutetaan en-

sisijaisesti ilman tässä laissa tarkoitettuja rajoituksia; 

3) siitä, miten rajoitusten käytön yhteydessä huolehditaan kaikkien yksikössä olevien lasten turvallisuu-

desta; 

4) siitä, miten palvelujen tai hoidon toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja muiden toimintayksikössä 

työskentelevien tai oleskelevien turvallisuudesta huolehditaan rajoitusten käytön yhteydessä ja muissa 

tilanteissa, joissa heihin saattaa kohdistua väkivallan uhkaa; 

5) siitä, miten tässä laissa tarkoitetut rajoitukset toteutetaan ja missä tilanteissa niitä voidaan käyttää; 

6) yleisistä toimintatavoista rajoitusten käytön jälkeen; 

7) siitä, kuinka lapsille kerrotaan heidän muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuuksistaan. 

 

Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimisessa ja sen tarkistamisessa on kuultava toimintayksik-

köön sijoitettuja lapsia ja heille on annettava mahdollisuus osallistua suunnitelman tekemiseen. Valmis 

suunnitelma tulee käydä yhdessä läpi yksikköön sijoitettujen lasten kanssa ja suunnitelma tulee sijoittaa 

kaikkien nähtäville. Suunnitelma tulee lähettää tiedoksi lapsen sijoituksesta vastaavalle kunnalle ja yksik-

köön sijoitetun lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä se tulee arvioida ja tarkistaa vuosit-

tain. 

 

 

 

 

1. Lapsen hyvän kohtelun suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

 

Palvelupäällikkö, lastenkodin esimies ja lastenkodin henkilökunta tekevät yhteistyössä lastenkotien viralli-

sen omavalvontasuunnitelman. Sen suunnittelusta ja seurannasta vastaa lastenkodin esimies, p. 
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0505616752. Lastenkodin omavalvontasuunnitelma on nähtävillä lastenkodin ilmoitustaululla, Turun kau-

pungin nettisivuilla ja Turun kaupungin dokumenttienhallintajärjestelmässä (DoTkussa). Yksikkö lisää 

oman -Lapsen hyvän kohtelun suunnitelmansa- yksikön oman omavalvontasuunnitelman liitteeksi.  

 

Lapset tekevät yhdessä oman Lapsen hyvän kohtelun suunnitelman lastenkodin ohjaajien kanssa. Sen 

sisältöön pääsevät vaikuttamaan yksikössä asuvat lapset ja sitä päivitetään kerran vuodessa. Lasten hy-

vän kohtelun suunnitelma käydään läpi lastenkokouksissa, uuden lapsen tullessa taloon sekä aina tarvit-

taessa.  

 

 

 

2. Lastenkodin tiedot 

 

Kuvaus lastenkodista 

 

Lakkatien erityislastenkoti on 18 -paikkainen Turun kaupungin ylläpitämä lastenkoti, joka tarjoaa psyyk-

kistä, fyysistä ja sosiaalista huolenpitoa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lastenkoti antaa sinne sijoite-

tuille lapsille pitkäaikaista ja kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Tällä hetkellä lastenkodissa asuvien lasten 

keski-ikä on n. 14 vuotta. 

 

Lakkatien erityislastenkodissa lähtökohtana perheiden kanssa työskentelylle on arvostava ja kunnioittava 

työote sekä jaettu vanhemmuus. Perhetyön yleisiä tavoitteita ovat lapsen ja perheen yhteydenpidon säi-

lyttäminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, sijoituksen herättämien tunteiden käsittely, vanhemmuuden 

arviointi ja tukeminen sekä yhteistyösuhteen luominen perheen ja laitoksen välille. 

 

Lastenkotiin sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa, huoltajansa ja muiden läheisten yhteydenpito suun-

nitellaan yhteistyössä huoltajien, sosiaalityöntekijän ja lastenkodin moniammatillisen työryhmän kanssa. 

Lastenkodissa perheitä tavataan säännöllisesti ja heihin pidetään yhteyttä myös puhelimitse vähintään 

viikoittain. Perhetapaamisten sisältö ja yksilölliset tavoitteet suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. Per-

hetyön tavoitteiden toteutumista seurataan ja päivitetään asiakassuunnitelman sekä hoito- ja kasvatus-

suunnitelman yhteydessä. 

 

Työskentelyn pohjalla on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva työskentely. Työskentelyssä py-

ritään vaikeiden tilanteiden ja voimakkaiden tunnerektioiden kanssa selviytymiseen sekä uusien taitojen 

oppimiseen.  

 

Lastenkodin sijainti: 

Lakkatien erityislastenkoti sijaitsee Vasaramäessä, osoitteessa Lakkatie 11 20720 Turku 

http://www.turku.fi 

 

Hyvä lastenkoti:  

 

siellä on mahdollisuus ruokaan ja nukkumapaikkaan 

- siellä on mahdollisuus tehdä asioita 

- siellä on mahdollisuus rahan käyttöön 

- siellä on poreallas ja hyvät ohjaajat 

- siellä on leppoisa ja rauhallinen ympäristö 

- siellä on trampoliini 

- siellä on ymmärrettävät ja perustellut säännöt 

- siellä yritettäisiin opettaa lasta jo varhaisessa vaiheessa 

käyttämään puhelinta itsenäisesti (esim. yön) 

- siellä on piha-alue 

http://www.turku.fi/
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Millainen ympäristö ja ilmapiiri tulee hyvässä lastenkodissa olla? 

 

- hyvässä lastenkodissa on mukavat ohjaajat jotka kuuntelee 

ja osaa olla rennosti. Siellä on mukavat nuoret. Täällä on 

turvallista olla kun on kamerat ja hälytykset 

- lastenkoti on rauhallisessa paikassa eikä missään 

keskustassa missä on paljon ihmisiä 

- näyttää normaalilta talolta ja ei ole lastenkoti-kylttiä 

- hyvässä lastenkodissa on kotitekoista ja hyvää ruokaa 

- pitää olla hyvä ilmapiiri ja nuoret tulee toimeen toistensa 

kanssa 

- lastenkodista tekee hyvän ohjaajat jotka ovat mukavia ja 

rentoja 

- talon pitää näyttää normaalilta asunnolta 

- hyvää ruokaa ja aikuiset juttelee 

 

Muita huomioita, jotka tekevät lastenkodista hyvän 

 

- vaaterahan pitäisi olla ainakin 200 euroa enemmän 

- itsenäistyminen ajoissa ja yksilökohtaisesti 

- asioiden järjestelyssä ei saisi mennä niin kauan 

- oma huone ja toimivat tilat, kodinomaisuus 

- lastenkodille pitäisi saada oma auto! 

- ei liian kireä tunnelma 

- jutteluhetket 

- piha on jees 

- hyvä sosiaalinen tunnelma 

- hyvä ryhmähenki ja aktiviteetit 

- ulkomaanmatkat lastenkotilapsille ja leipägrilli 

 

Lastenkodin henkilöstö:  

● Johtaja  

● 3 osastovastaavaa 

● 21 ohjaajaa 

● 3 yöhoitajaa 

● 3 sairaanhoitajaa 

● Psykologi 

● Konsultoiva nuorisopsykiatri ja kiertävä sairaanhoitaja 

● Kokki & 2 laitosapulaista 

 

 

 

Hyvä ohjaaja on:  

 

Vakaa aikuinen (huom. ei välttämättä vakava), seikkailunhaluinen, iloinen, positiivinen, kannustava, ei liian 

tiukka mut kuitenkin tiukka, tykkää ruuasta, huumorintajuinen, antaa helposti rahaa, opettavainen, hauska, 

hyvä leikkimään piilosta, sosiaalinen, urheilullinen, monitoiminen, omanlainen huumorintaju, pitää huolta, 

uskaltaa nähdä vaivaa että saa kaikki ympärillään iloisemmaksi, musikaalinen, omanlainen tyyli, puhelias, 

antaa rauhaa ja ymmärtää kun on vaikeuksia, luotettava, erityinen, huolehtii omasta 

terveestä elämästä, osaa huolehtia pienemmistä ja vanhemmista, haluaa parasta kaikille, ihana persoona, 

on kiltti ja joustava, yrittää pitää kiinni sovituista aikatauluista, yleisesti yrittää, ottaa asiat tosissaan, on 
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perehtynyt lapsen asioihin, ei tuomitse, elämänkokemusta eikä vain koulutusta, omaa hyvän tunneälyn, 

vähän lepsu, keskusteltaessa nuoren kanssa tulisi puhua myös ohjaajan omasta elämästä ja kokemuk-

sista, antaa lapselle rauhan olla omassa huoneessaan, ei paheksu tai vähättele nuorta, kiltti ja kuuntelee, 

ohjaa nuorta oikeassa ja väärässä, tuo ilmi että on silti tukena vaikka nuori törppöilee, pitää kyllä pystyä 

luottamaan, muistaa asioita.  

 

Lastenkoti, jossa on hoitajina erilaisia persoonia, on minusta todella mahtava asia nuoren kannalta. 

 

 

 

3. Miten lastenkotiin tullaan 

 

Lastenkotiin tullaan pääsääntöisesti Turun Hyvinvointitoimialan perhetukikeskuksista, joissa on tehty mo-

niammatillinen arviointi laitossijoitusta tarvitsevan lapsen tuen tarpeesta sijaishuollon aikana. Yksittäisissä 

tapauksissa lastenkotiin tullaan kiireellisen sijoituksen tai avohuollon sijoituksen tai sijaishuollon muutok-

sen seurauksena suoraan omasta kodista, perhehoidosta tai toisesta lastenkodista.  

 

Perhetukikeskuksen moniammatilliseen arviointiin osallistuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityönteki-

jän lisäksi perhetukikeskuksen vastaanotto-osaston hoitotiimi yhteistyössä psykologin ja perhetukikeskuk-

sen sosiaalityöntekijän kanssa. Myös lastenkodin hoito- ja kasvatus-tiimi arvioi lastenkodin johtajan 

kanssa, miten lastenkodissa kyetään vastaamaan sijoitettavan lapsen tarpeisiin. Ennen sijoituksen toteut-

tamista kartoitetaan lapsen koulun käyntiin liittyvät erityiskysymykset ja terveydenhuoltoon liittyvät tarpeet.   

 

Uuden nuoren tullessa taloon, mitä hyvässä lastenkodissa tulisi 

huomioida? 

 

- uusi nuori saattaa olla ujo ja ei ehkä uskalla syödä heti kaikkien 

kanssa yhdessä ruokapöydässä, niin sen ei tarttis heti syödä 

kaikkien muitten kanssa samaan aikaan 

- että pystyy vaikuttaa oman huoneen järjestykseen 

- mukava vastaanotto ohjaajilta ja nuorilta kun tulee uutena 

- kun uusi nuori tulee hänen pitäisi päästä vaikuttamaan huoneen 

sisustukseen 

- ohjaajien pitää olla mukavia ja keskustelevaisia 

 

 

 

4. Lastenkodin toiminta 

 

Lastenkodissa on omat arkipuuhat ja rutiinit, joita lapset yhteisesti muiden asukkaiden ja ohjaajien kanssa 

tekevät, kuten retkipäivät, lastenkoti-illat, yhteisillat, vastuutehtävät, ruokailut ja muut. Yhteisillä hetkillä ja 

tekemisillä pyritään kohottamaan ryhmähenkeä, jotta osaston lapset kokisivat mukavia hetkiä yhdessä ja 

mieleisen ilmapiirin ympärillään. Yhteisen ryhmähengen syntyminen vaatii myös tekemistä yhteisen hyvän 

vuoksi, kuten osastosta huolehtiminen, jolloin samalla lapset oppivat kodinomaiset tavat huolehtia yhtei-

sistä asioista. Tällä tavalla edistetään yhteisöllisyyttä, kun kaikki tekevät asioita yhdessä ryhmässä ja asi-

oita ryhmän eteen.  

 

Ruokailut ja siivouspäivät ovat osa osaston ohjelmaa, jotka luovat johdonmukaista ja säännöllistä rutiinia 

lapsille. Ruokailuhetket ovat yhteisiä ja tiettyinä aikoina joka päivä, jolloin lapset syövät yhdessä ohjaajien 

ja mahdollisten vierailijoiden kanssa. Siivouspäivinä jokaiselle lapselle on oman huoneen siivouksen li-

säksi osaston yleinen vastuutehtävä, jolloin lapsella on oma tehtävä yksikön yhteisessä kunnossa pidossa. 
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Lastenkoti-iltoina lapsi hoitaa velvollisuuksia, tekee koulutehtäviä tai muutoin viettää aikaansa osaston 

muiden lasten ja ohjaajien kanssa.  

 

Lapsella on oikeus käyttövaroihin sijoituksen aikana.   

• alle 15 -vuotiaalle käyttövarana maksetaan määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvet-

taan 

• 15 vuotta täyttäneelle lapselle tai nuorelle käyttövarana maksetaan vähintään määrä, joka 

vastaa kolmasosaa kulloinkin voimassa olevasta elatustuen määrästä.  

• Käyttövarojen määrä tarkastetaan vuosittain ja lista lapselle luovutetuista käyttövaroista 

toimitetaan lapsen sosiaalityöntekijälle.  

Lapsi saa liikkua lastenkodin ulkopuolella sovitusti, mikäli hänelle ei ole määrätty poistumiskieltoa. 

Lastenkodin ulko-ovet on lukittu ulkoapäin, mikä ei estä lasta menemästä ulos. Ulkoilujen ja mui-

den menojen aikataulusta sovitaan omaohjaajan tai muun hoito-, ja kasvatushenkilöstöön kuulu-

van ohjaajan kanssa. 

Lastenkodissa noudatetaan tv-ohjelmien, elokuvien, videoiden ja pelien kohdalla ikärajoja. Py-

rimme opettamaan lapsille, mikä on oikein ja sopivaa, mikä rikollista ja sopimatonta. Lastenko-

dissa elämä rakentuu päivä- ja viikkorytmin pohjalle. On tärkeää, että lapsi hoitaa omat velvolli-

suutensa (koulu, läksyt, huoneen siivous, osallistuminen osaston siivoukseen, vanhemmilla lap-

silla pyykinpesu jne.), viettää vapaa-aikaansa turvallisesti ja sovitusti ja saa riittävästi unta.  

Lapsella on sijaishuollon aikana oikeus koulunkäyntiin ja opiskeluun. Lastenkodissa tuetaan lap-

sen koulunkäyntiä huolehtimalla säännöllisestä päivärytmistä ja tukemalla lasta koulutehtävissä. 

Tavoite on, että jokainen lastenkodissa asuva lapsi ja nuori suorittaa peruskoulun ja pääsee aloit-

tamaan toisen asteen opinnot. Jos peruskoulun käyminen muuttuu lapselle ylivoimaiseksi, voi-

daan lapsen opiskelu väliaikaisesti toteuttaa kotikouluna. Kotikoulun suunnittelu ja sopiminen teh-

dään yhteistyössä lapsen, vanhemman, opettajan, koulun rehtorin ja kuraattorin kanssa. 

Lakkatien lastenkodin oma psykologi on läsnä lastenkodin arjessa ja tapaa lapsia ja nuoria joko lastenko-

din alakerrassa sijaitsevassa vastaanottohuoneessa, lasten omissa huoneissa tai lastenkodin ympäris-

tössä. Lapsen muuttaessa Lakkatielle psykologi pitää tutustumiskäynnin hänen kanssa. Psykologin osal-

lisuus jokaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksessa määritellään yksilökohtaisesti lapsen tai nuoren omien 

tarpeiden ja toiveiden mukaan. Jokaiselle psykologin tapaamista toivovalle tai tarvitsevalle lapselle järjes-

tyy Lakkatiellä psykologin tapaaminen, tarvittaessa nopeallakin aikataululla.  Psykologi pitää Lakkatiellä 

myös tunnetaitoryhmiä sekä tarpeen mukaan kertaluontoisia psykoedukaatiohetkiä esimerkiksi lastenko-

kousten yhteydessä.  

 

Lakkatien lastenkodissa tavataan myös säännöllisesti lastenkotiin sijoitettujen lasten vanhempia. Lapsen 

omaohjaajat ja psykologi ovat yleensä ne työntekijät, jotka vanhempien tapaamisia järjestävät. Tapaami-

set voivat toteutua välillä aikuisten kesken ja välillä siten, että lapsi on itsekin mukana. Lapsi voi myös itse 

esittää toiveita siitä, millaisia asioita haluaisi vanhempien kanssa käsiteltävän ja haluaako osallistua kes-

kusteluun itse vai ei.  

 

 

 

5. Arjen rakenteet ja turvallisuus 

 

Arkea rakentavat säännöllinen päivärytmi, koulunkäynti, säännölliset ruokailut ja arkiaskareet. Lapsen 

kanssa tehdään yhdessä viikko-ohjelma, jonka avulla lapsi oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöään ja 

arkeaan. Viikko-ohjelma laaditaan koulu etusijalla. Myös vanhemmat voivat halutessaan osallistua lapsen 

viikko-ohjelman suunnitteluun. Arjessa tavoitteena on, että lapsi osallistuu arjen askareisiin ja harjoittelee 
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tekemään asioita itsenäisesti. Lapset siivoavat huoneensa kerran viikossa ja pesevät oman pyykkinsä. 

Ohjaajat ovat lapsen arjessa mukana ja tukena. 

 

Lapsen kohtelu lastenkodissa ei saa olla alistavaa eikä lapsen ruumiillista koskemattomuutta tai fyysistä 

tai henkistä itsemääräämisoikeutta saa loukata ilman lastensuojelulaissa ilmeneviä perusteltuja syitä.  

 

Turvallisuutta tuo: 

Ilmapiiri missä kaikki (asukkaat tai henkilökunta) kunnioittasi toisiaan 

yksilöinä eikä nälvittäisi ja ”vitsailtais” niin et saattaa vahingossa 

satuttaa toista vaa muistettas, että lastenkodin asukkailla 

usein saattaa olla ns. suojakilpi, jota he koittavat näyttää muille, 

mutta on oikeasti herkkä sisältä. 

- Rauhallinen ja turvallinen, ei esimerkiksi tarvitse pelätä muiden 

lasten raivokohtauksia (ettei tarvitsisi joutua näkemään niitä eikä 

pelkäämään muita asukkaita/nuoria) 

- Jotenkin et nuoret tuntis et he vetävät yhtä köyttä, eivätkä ole 

yksin tai ainoita, jotka ovat vaikeassa elämäntilanteessa. Itse 

pitäisin hauskana esim. nuoret vs aikuiset peleistä. 

- Ilman tietoista päätöstäkään hoitaja näyttää mallia nuorelle, 

joten on tärkeää, et hoitajatkin pyrkii kiinnittää puheisiinsa huomiota. 

Esimerkiksi moraalisissa asioissa ja miten hoitaja puhuu 

kollegoistaan tai muista ihmisistä. Etenkin, koska lastenkodin 

henkilökunta saattaa olla nuoren ensimmäinen kunnollinen malli 

aikuisesta, jolloin nuori alkaa ymmärtää mitä aikuisuus oikeesti 

on ja saa nähdä jotain parempaa mitä kohti tavoitella, kuin jotain 

huumeluolassa elämistä esimerkiksi. 

 

 

 

6. Dokumentointi 

 

Lastenkodissa on tarkat lakiin ja asiakaslähtöisyyteen pohjautuvat ohjeet dokumentoinnista.  

 

• Kaikki sosiaalihuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä 

• Myös kirjaamaton tieto on salassa pidettävää, esim. tieto asiakkuudesta 

• Salassapitovelvoite jatkuu, vaikka tehtävien hoito loppuisi 

 

• Työntekijällä on velvollisuus kirjata työn (sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, to-

teuttamisen, seurannan ja valvonnan) kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot 

> huom! asiakas ei voi kieltää työtekijän tärkeäksi arvioiman tiedon kirjaamista  

(esim. vanhempiin liittyvät asiat) 

• Asiakastietojen kirjaaminen tehdään asiakaskohtaisesti  

> huom! lastensuojelussa asiakkaana vain lapsi, joten hänen tietoihin kirjataan esim. 

perheeseen liittyvät asiat 

 

• Asiakkaalla on oikeus tietojensa asianmukaiseen käsittelyyn 

• Asiakkaalle/asiakasperheelle pitää kertoa hänen tietojen käsittelystä, kirjaamisesta ja oi-

keuksistaan 

> asiakastiedot tulee kirjata siten, että niiden luovuttaminen asiakkaalle tai joissakin tapauk-

sissa toiselle viranomaiselle on mutkatonta  
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> asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseänsä (tai lastansa) koskevat tiedot ja virheelliset tiedot 

on oikaistava 

> lapsen/nuoren oma sosiaalityöntekijä arvioi tilanteen, kuka saa ja mitä tietoja 

 

Lapsella on oikeus olla mukana omissa palavereissaan ja osallistua oman kuukausikoosteensa kirjoitta-

miseen omaohjaajan kanssa. 

 

 

 

7. Lapsen ja nuoren asema ja oikeudet 

 

Lastenkodissa asuessa lapsella on edelleen oikeus omaan yksityisyyteensä ja omaan rauhaan. Lapsella 

on oikeus läheisiin ihmissuhteisiin ja niiden ylläpitoon. Lapsella on oikeus osallistua itseään koskeviin pa-

lavereihin ja päätöksiin. Lapsen mielipidettä kuullaan ja se huomioidaan päätöksiä tehdessä. Huomioimi-

nen ei tarkoita, että aina toimittaisiin lapsen mielipiteen mukaisesti.  Aikuisten velvollisuus on tehdä vas-

tuullisia päätöksiä ja perustella ne lapselle.  

 

Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus hänelle tärkeisiin, turvallisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin.  Lap-

sella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Yhteydenpito voi ta-

pahtua vierailuin, puhelimitse, postitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, ja siitä sovitaan lapsen 

ja läheisten osalta asiakassuunnitelmassa. Yhteydenpidosta päättää lapsen asioista vastaava sosiaali-

työntekijä. Mikäli yhteydenpidosta ei päästä sopimukseen asiakassuunnitelmaa laadittaessa tai siitä tulee 

osapuolten kesken erimielisyyttä, tulee yhteydenpidon rajoittamisesta tehdä päätös.   

 

Lapsella on oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä kahden kesken ja oikeus saada tietoa omasta tilantees-

taan. Lapsen ja sosiaalityöntekijän tapaamiset perustuvat luottamuksellisuuteen. Kahdenkeskeiset tapaa-

miset mahdollistavat sen, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi varmistua lastenkodin toi-

mintatavoista ja lastenkodin sopivuudesta lapselle. Lapselle annetaan sosiaalityöntekijän yhteystiedot ja 

sosiaalityöntekijä sopii lapsen kanssa, miten he pitävät yhteyttä sijoituksen aikana.  

 

Lapsella on oikeus yksilölliseen taustaansa perustuen ylläpitää ja harjoittaa kulttuurisia ja uskonnollisia 

tapojaan sijaishuoltopaikassa, huomioiden muiden sijoitettujen lasten kulttuuriset ja uskonnolliset taustat 

ja loukkaamattomuuden.  

 

Lapsella on oikeus yksilölliseen seksuaaliseen suuntautumiseen huomioiden muiden nuorten yksilöllisyy-

den ja koskemattomuuden.   

 

Lastenkodissa lapsella on oikeus hyviin ja lämpimiin ihmissuhteisiin, omien tunteiden osoittamiseen, hy-

vään hoitoon ja huolenpitoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä fyysisen ja henkisen itsemäärää-

misoikeuden loukkaamattomuuteen. 

 

Mitä sinulle tulee mieleen sanayhdistelmistä  

a. lapsen/nuoren osallisuus? 

- nuortenkokoukset 

- mieleen tulee miten paljon lapsi tai nuori haluaa vaikuttaa 

- kysytään kaikesta 

- miten lapsi/nuori voisi vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin, 

että häntä aidosti kuunnellaan 

- lapset saavat osallistua lastenkodin yhteisiin päätöksiin 

erittäin hyvin (lapsia kuunnellaan) 

- tekee asioita, jos pyydetään esim. kotitöissä 
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b. lapsen oikeudet? 

- kaikilla on mahdollisuus oppia ja käydä koulua 

- lapsilla on mahdollista elää mahdollisimman 

normaalia elämää, ainakin meidän yksikössä 

(hauska sana XD) 

- lapsella on erityisiä oikeuksia sijaishuollon aikana: 

laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja tarpeita vastaavaan 

sijaishuoltopaikkaan, oikeus hyvään kohteluun, oikeus 

saada tietoa omasta tilanteesta 

- yksityisyys, koskemattomuus 

- kuinka paljon/vähän lapsilla on oikeuksia 

- jossakin maassa pakotetaan lapset töihin, niitä ei 

kuunnella että haluaako ne kouluun vai mitä ne haluaa 

tehdä 

 

 

 

8. Lapsen mahdollisuus vaikuttaa 

 

Osastolla järjestetään säännöllisesti lastenkokouksia. Kokouksissa kuullaan lapsia ja heille annetaan tie-

toa. Heidän mielipidettään kysytään erilaisiin asioihin ja ohjaajat saavat heiltä uusia näkökulmia lastenko-

din arkeen ja kehittämistyöhön. Kokouksissa suunnitellaan retkiä ja muuta vapaa-ajan toimintaa sekä hy-

viä yhteisiä käytäntöjä lastenkodin arkeen. Lastenkokouksissa pohditaan yhdessä arkea ja sovitaan osas-

ton asukkaiden kanssa yhteisistä pelisäännöistä, jotka juuri kyseiselle lapsiryhmälle ovat tärkeitä ja ajan-

kohtaisia. 

 

Lastenkodissa toimii asiakasraati. Asiakasraatitoiminnassa on kyse lasten oikeuksista ja osallisuudesta 

sekä sijaishuollon kehittämisestä palvelun käyttäjiä kuunnellen. Samalla lapset saavat mahdollisuuden 

harjoitella kansalaisuustaitoja ja aikuisille avautuu mahdollisuus osoittaa arvostusta lasten ajatuksille. 

Raatitoiminta tekee lapset ja heidän tilanteensa näkyväksi. Tämän lisäksi iso, kaikkien Turun kaupungin 

lastenkotien yhteinen, asiakasraatitapaaminen toteutetaan kerran vuodessa, lastenoikeuksien päivänä.  

 

”Aina ollessaan töissä tai sillon kuin vaan ehtii, niin pyrkisi 

antamaan pienen hetken hoidettavalleen, vaikka tavallisten askareiden 

ohessa, jotta nuorella olisi matala kynnys kertoa asioista, 

jotka vaivaavat ja vahvistaisi luottamusta omahoitajaan, joka taas 

lisää turvallisuuden tunnetta, kun nuori kokee et hoitaja on 

oikeesti nuoren puolella ja on kiinnostunut tämän asioista.” 

 

Lakkatien lastenkodissa on oma keittiö, joka tarjoaa lapsille riittävästi ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. 

Lasten erityisruokavaliot huomioidaan tarpeen mukaan. Ruoan valmistuksessa ja elintarvikehankinnoissa 

lasten toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi tilaamalla jotain tiettyä jogurttia tai lei-

pää. Syksyisin ja keväisin toteutetaan toiveruokaviikot, jolloin jokaisen osaston lapset saavat suunnitella 

ruokalistan. Jokainen lapsi saa toivoa pääruoan ja iltapalan. Toiveista koostetaan viikon ruokalistat koko 

taloon. Syntymäpäivätarjoilut tehdään lasten yksilöllisten toiveiden mukaisesti ja syntymäpäiväsankarille 

valmistetaan kakku hänen toiveidensa mukaan. Osastoilla lasten kanssa tehdään ruokaa, iltapaloja ja lei-

votaan viikoittain. 

 

 

 

9. Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet 
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Lakkatien erityislastenkodin toimintaa toteutetaan ensisijaisesti kasvatuksellisin toimin, lapsen perus- ja 

ihmisoikeuksia rajoittamatta. Tärkeintä toiminnassamme on turvallisuus. Mikäli lapsi omalla toiminnallaan 

vaarantaa omaa tai muiden turvallisuutta, rajaamme häntä lastensuojelulakiin perustuvien rajoitustoimen-

piteiden avulla. Rajoituspäätöksestä kerrotaan lapselle ja perustellaan, niin että lapsi voi sen ikätasonsa 

mukaan ymmärtää. Samalla lapselle kerrotaan hänen mahdollisuudestaan halutessaan valittaa päätök-

sestä ja mikäli hän näin haluaa toimia, annetaan hänelle tarvittavat yhteystiedot ja autetaan tarvittaessa 

valituksen tekemisessä. Rajoituspäätöksiä tehdessä kuullaan myös huoltajia ja päätökset valitusoikeuksi-

neen annetaan heille pikimmiten. 

 

Rajoitustoimenpiteestä voi toimintayksikössä päättää laitoksen johtaja ja hänen määräyksellään toimival-

lan saanut henkilöstö. Toimintayksikön johtajan vastuu on varmistua rajoitustoimenpiteitä käyttävän hen-

kilökunnan ymmärtävän käyttämiensä rajoitustoimenpiteiden rajoittavan, tai puuttuvan merkittävällä ta-

valla rajoitustoimenpiteen kohteeksi joutuneen henkilön perusoikeuksiin, joten yleiset edellytykset käyt-

töön ovat:  

 

• Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen rangaistuksena on kiellettyä. 

• Toimenpiteitä voidaan käyttää vain siinä määrin kuin lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turval-

lisuus tai lapsen huostaanoton tarkoituksen toteuttaminen välttämättä vaatii. 

• On valittava aina lievin mahdollinen toimenpide. 

• Rajoitustoimenpiteen käyttäminen on lopetettava heti, kun sen käytölle ei enää ole lain mukaisia pe-

rusteita. Toimenpidettä on myös heti lievennettävä, jos se on mahdollista. 

• Lapsen tilannetta on seurattava jatkuvasti ja on tehtävä päätös toimenpiteen lopettamisesta, jos pe-

rusteita jatkamiselle ei enää ole. 

• Rajoitustoimenpiteet on toteutettava aina mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioit-

taen. 

• Rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen kuin kussakin säännöksessä on erikseen 

määritelty. 

• Rajoitustoimenpiteiden kohteena oleva lapsi pyritään siirtämään toiseen tilaan tai yksi osaston ohjaaja 

huolehtii muiden paikalla olevien lasten turvallisuudesta ohjaamalle heidät omiin huoneisiin tai toiseen 

tilaan  

• Lapsilla on mahdollisuus keskustella tilanteesta omaohjaajan tai jonkin muun osaston aikuisen kanssa.  

 

 

Lastensuojelulain luvun 11 rajoitustoimenpiteiden käytön tavoitteena on turvata lapsen vahvempi perusoi-

keus eli oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään huolenpitoon. Rajoituksien käytön 

tarkoituksena on huolehtia, että lapsi ei vaarantaisi omaa tai toisen henkilön henkeä, terveyttä, turvalli-

suutta tai vahingoittaisi omaisuutta. Samalla tavalla myös varmistetaan sijaishuollon tarkoituksen toteutu-

minen, että lapsi saisi turvallisen ympäristön ja tarvittavan tuen. Lasta ja vanhempia kuullaan aina rajoi-

tuksien ja päätöksen tekemisen aikana. Lapsella on myös oikeus nähdä päätökset ja valittaa niistä, jos 

kokee kaltoinkohtelua. Lapsen kuulemiseen liittyy myös puhevalta.  

 

Lapselle tulee puhevalta 12-vuotiaana, jolloin lapsi voi hakea apua, vaatia palveluja ja vastustaa häntä 

koskevia päätöksiä. Yli 12-vuotiaalla lapsella on oikeus tutustua itseään koskeviin asiapapereihin ja lasta 

on kuultava todisteellisesti, kun päätöksiä tehdään. Hänelle on myös annettava tieto tehdyistä päätöksistä 

ja valitusmahdollisuuksista. Puhevallalla tarkoitetaan lainmukaista toimijuutta, jolloin voi itse puhua omasta 

puolestaan ja ilmaista omaa mielipidettä esim. päätöksissä. Alle-12-vuotiaan lapsen tapauksessa lapsen 

puolesta puhuu yleensä vanhemmat tai lapselle määrätty edunvalvoja.  

 

Kiireellisen sijoituksen ja huostaanottopäätökseen perustuvan sijoituksen aikana lapsen ja vanhemman 

välisestä yhteydenpidosta päätetään asiakassuunnitelmatapaamisessa. Mikäli lapsen, vanhemman ja so-

siaalityöntekijän näkemys tapaamisten toteuttamisesta eriävät toisistaan, tulee kyseeseen yhteydenpidon 

rajoittaminen.  
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Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta 

tai tällaisen aineen käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä, aineita tai esineitä, lapsen itsensä, muiden 

henkilöiden tai ympäristön vahingoittamiseen soveltuvia aineita tai esineitä taikka lapsen olinpaikka on 

sijaishuollon tarkoituksen toteuttamiseksi kiireellisesti selvitettävä, saadaan hänen käytössään olevat tilat 

tai hallussaan oleva omaisuus tarkastaa. 

 

Kiinnipitoon turvaudutaan vain tilanteessa, kun lapsi on vaaraksi itselleen tai muille eikä muita toimintata-

poja ole käytettävissä. Kiinnipidon suorittanut työntekijä ilmoittaa kiinnipidosta mahdollisimman pian 

omalle esimiehelleen. Kiinnipitotilanteet käydään aina lapsen kanssa jälkeenpäin läpi keskustellen ja sa-

malla tarkistetaan lapsen fyysinen ja psyykkinen terveyden tila, arvioiden jatkotoimenpiteiden tarvetta. 

 

Laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö voi 

päättää yhteensä enintään seitsemän vuorokautta kestävästä rajoittamisesta. Tätä pidemmästä yhteensä 

enintään 30 vuorokautta kestävästä rajoittamisesta tekee päätöksen lapsen asioista vastaava sosiaali-

työntekijä. Asiasta on ilmoitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle päätöksen tekemistä 

varten.  

 

Yleiset toimintatavat rajoitusten jälkeen: 

 

• Varmistutaan että kohteena oleva henkilö on tietoinen siitä, miksi rajoitustoimenpide on tehty ja 

mikä on sen tarkoitus. 

• Varmistetaan asianosaisen olevan tietoinen oikeusturvastaan ja neuvotaan häntä näiden käyttä-

misessä tai ohjataan oikean tahon puoleen (esim. sosiaalityöntekijä tai asiamies). 

• Pohditaan yhdessä keinoja välttää rajoitustoimenpiteiden käyttäminen tulevaisuudessa. 

• Varmistetaan toimenpiteen olleen asianmukaisesti toimitettu. 

• Asianosaiselle on tarjottava mahdollisuus esittää toiveensa siitä, kenen kanssa haluaa keskustella 

rajoitustoimenpiteestä halutessaan, ja toive on huomioitava mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

 

10. Lapsen ja nuoren oikeusturva 

 

Lapselle kerrotaan ikätasoisesti ja ymmärrettävästi muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuuksista. Mahdol-

lisuutta tähän on tarjottava ilman erillistä pyyntöä sekä siihen on varattava riittävästi aikaa. Lapsella on 

oikeus ilmoittaa toiveensa siitä henkilöstä, kenen kanssa haluaa asiasta keskustella.  

 

pidettä on myös heti lievennettävä, jos se on mahdollista. 

• Lapsen tilannetta on seurattava jatkuvasti ja on tehtävä päätös toimenpiteen lopettami-

sesta, jos perusteita jatkamiselle ei enää ole. 

• Rajoitustoimenpiteet on toteutettava aina mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisar-

voa kunnioittaen. 

• Rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain siihen tarkoitukseen kuin kussakin säännöksessä 

on erikseen määritelty.  

 

• Lapsi voi tehdä muistutuksen lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle tai lastensuojelun 

johtajalle. Muistutus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi toimittaa Hyvinvointitoimialan kirjaamoon 

(os. Yliopistonkatu 30) 

• Lapsi voi tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai eduskunnanoikeusasiamiehelle (linkki AVI ja EOA 

sivuille) 
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http://www.avi.fi/web/avi/kantelu3, https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/kantelu-oi-

keusasiamiehelle 

• Lapsi voi olla asiassaan yhteydessä sosiaaliasiamieheen.  Sosiaaliasiamies neuvoo asi-

akkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Hän avustaa tarvittaessa sosiaalihuollon pal-

veluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä. 

Sosiaaliasiamiehen Sari Huusko p.02 2626171 / 040 8372013, puhelinajat ma – to 10.00 – 12.00.  

sosiaaliasiamies(a)turku.fi  

 

 

 

 

 

11. Turvallisuuden varmistaminen tilanteissa, joissa on läsnä väkivallan uhka 

 

Toimintayksikössä tulee olla ajantasainen turvallisuusohjeistus sekä omavalvontasuunnitelma. Asuinyksi-

kön johtajan vastuulla on huolehtia ohjeistusten ajantasaisuudesta, sekä varmistaa että henkilökunta on 

perehtynyt ohjeistuksiin. Ohjeistuksen tulee kattaa hätälanteiden, kuten tulipalon, lisäksi toiminta tilan-

teissa, joissa henkilökuntaan tai muihin asuinyksikössä oleskeleviin kohdistuu väkivallan uhkaa. Ohjeis-

tuksessa on huomioitava asuinyksikön sisällä tapahtuva väkivallan uhka, sekä ulkopuolelta tuleva väkival-

lan uhka. 

 

Lastenkodissa on käytössä hälytinjärjestelmä, jolla voi hälyttää paikalle toiselta osastolta apua. Hälytinjär-

jestelmä ilmoittaa hälytyksen myös hätäkeskukseen, joka lähettää vartijan turvaamaan muita asiakkaita 

sekä ohjaajia. Vartijan tarkoitus on paikalle saavuttuaan turvata ohjaajien työ tilanteessa.  

 

Mikäli syntyy tarve hälyttää apua hätäkeskuksen kautta, tulee ohjaajilla olla puhelin saatavilla ja siihen 

asennettu 112-sovellus, joka ilmoittaa hätäkeskukselle puhelimen sijainnin. 

 

Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että sellaisessa tilanteessa, missä henkilökuntaan kohdistuu 

uhkaa väkivallasta, ei henkilökunta joudu työskentelemään yksin toimintayksikössä. 

Toimintayksikön hoito- ja kasvatushenkilökunnan tulee olla koulutettu kiinnipitotilanteisiin. Jotta kiinnipito-

tilanteet olisivat turvallisia, on tarkoituksenmukaista kouluttaa koko henkilökunta samaan menetelmään 

(esim Mapa, Avekki jne.). Kiinnipitotilanteita varten tulee olla selkeä toimintasuunnitelma, joka mahdollis-

taa tilanteeseen hälytetyn työntekijän nopean ja turvallisen osallistumisen tilanteen hoitamiseen. 

 

 

 

12. Valvonta   

 

Turun kaupungin lastenkotien toimintaa valvoo Turun Hyvinvointitoimialan Tukipalvelut yksikkö, joka var-

mistaa, että Turun hyvinvointitoimialan alaisissa lastenkodeissa toimitaan samojen periaatteiden mukai-

sesti kuin muissakin lastensuojelulaitoksissa. Kaikkien alueella toimivien lastensuojelulaitosten toimintaa 

valvoo Lounais-Suomen aluehallintovirasto, jolle tukipalvelut yksikkö raportoi valvontatilanteesta. 

 

Turvallisuutta on: - se, että ovet ovat aina lukossa 

- että on oikeus yksityisyyteen 

- että on aikuisia ympärillä 

- se, että on palohälyttimet ja että on ehjät kaapit, jotteivat 

ovet tipu päähän 

- se, ettei ole teräaseita kaikkien käytettävissä/nähtävissä 

- jos olisi palosprinklerit katossa 

- jos olisi villaverhot / muuten paloturvalliset tekstiilit 

http://www.avi.fi/web/avi/kantelu3
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/kantelu-oikeusasiamiehelle
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/kantelu-oikeusasiamiehelle
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- yleinen siisteys; ei voi kompastua tavaroihin, kun on siistiä 

- ympäristö 

- Suomi, läheiset ihmiset, puhuminen, ohjaajan ei pidä pelätä 

tai näyttää pelkoa 

- itselle tuo turvallisuutta minä itse, äiti, puhelin, poliisi, 

työvaatteet, koti, eläimet 

- ohjaaja olisi luotettava, vahva, eikä pelkäisi ja hänen pitää olla mukava 

- heijastin tuo turvaa, aikuiset, läheiset, kaverit, poliisi 

- turvallisuus = läheiset ihmiset, aikuiset, kamerat, hälytykset, 

on aina joku kenelle voi soittaa, poliisit, valot/valoisuus, 

lukitut ovet yöllä, Suomi, luottamus ihmisiin 

- ohjaajaan voi luottaa ja sille voi puhua tai soittaa, kun 

pelottaa 

- ohjaajan pitää olla paikalla, kun pelottaa 

- että omissa huoneissa on lukot 

- tutut ohjaajat ja omaohjaajat 

- talossa aina joku paikalla 

- joku huolehtii 

- tunnemme muut lapset 

- luotettavuus 

 


