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Valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallituk-
selle / Aarne Heikkilä

Kh 9.4.2018, § 108

Valtuutettu Aarne Heikkilä on osoittanut kaupunginhallitukselle 21.3.2018 seuraa-
van kirjallisen kysymyksen:

”Kysymys Seinäjoen kaupunginhallitukselle 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt toteuttaa oman 14-paikkaisen lastensuojeluyksi-
kön. Tavoitteena oli laajentaja tilat Kärjenmäen entiseen nuorisokotiin, se ei toteu-
tunut. Toteutus vaihtui saneerattaviin tiloihin Kuusenlahteen, johon budjetissa va-
rattiin rahat.

Aika kuluu, eikä saneerauksen ole ryhdytty. Jos sote toteutuu 2020 alusta alkaen 
niin meillä pitää olla yksikkö nopeasti toiminnassa. Yksikkö siirtyy sitten maakun-
nalle, jos se saadaan toimintaan. Tuskin maakunta sitä rupeaa toteuttamaan, jos 
se ei ole kaupungin toimin liikkeelle saatettu.

Seinäjoella 21.03.2018

Aarne Heikkilä
Kaupunginvaltuutettu”

Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 14 luku 125 § 
Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys
Valtuutettu voi tehdä kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta
ja hallinnosta.

Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokoukses-
sa, joka ensiksi pidetään kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan aset-
tamisesta selvittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, 
asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä ei asiassa saa tehdä.

-------

Kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen selvitys valmistelutilanteesta:

Kaupungin oman 7+7 -paikkaisen lastensuojeluyksikön toteuttamista on valmistel-
tu usealla eri sijaintivaihtoehdolla. Hankesuunnitelmavaiheessa tutkittiin Kärjen 
entisen nuorisokodin laajennuksella toteutettavaa vaihtoehtoa. Jatkoselvityksissä 
tiloiltaan ja ympäristöltään toimivaksi sekä toteutukseltaan nopeammaksi ja kus-
tannustehokkaammaksi vaihtoehdoksi todettiin Nurmon Kuusenlahden vanhainko-
din uusimman osan muutosrakentaminen ja peruskorjaus kyseiseen käyttöön. 
Kuusenlahteen tehtiin tarvittavat kuntoselvitykset alkuvuodesta 2017, ja toteutus-
suunnittelu käynnistettiin kesällä 2017.

Syksyn 2017 kuluessa Kuusenlahden yksikön arkkitehtisuunnittelu valmistui. Sa-
manaikaisesti selviteltiin lastensuojeluyksikölle kuitenkin myös vaihtoehtoisia si-
jaintimahdollisuuksia, mm. kaupungin omistukseen siirtyneistä Eskoon palvelukes-
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kuksen rakennuksista ja Törnävän alueen vapaista sairaalarakennuksista. Tavoit-
teena oli selvittää, olisiko kaupunkialueelta löydettävissä Kuusenlahden muutosra-
kentamista nopeampaa ratkaisua lastensuojeluyksikön perustamiseen.

Alkuvuodesta 2018 vaihtoehtoisia toimitiloja on katsastettu yhdessä sosiaalitoimen
ja lastensuojelun johdon kanssa. Aikataulullisesti lastensuojeluyksikön rakentami-
nen ja perustaminen ennen maakuntahallinnon aloittamista on vielä realistista 
useammallakin käsillä olevalla vaihtoehdolla, mukaan lukien Kuusenlahden muu-
tosrakentaminen. Nopeimmat esillä olleet vaihtoehdot perustuvat kuitenkin muiden
olemassa olevien tilojen hyödyntämiseen. Päätökset etenemistavasta olisi syytä 
tehdä kevään kuluessa, että laitoksen käynnistyminen alkuvuodesta 2019 voitai-
siin varmistaa.      

Kaupunginhallituksen kokoukseen on kutsuttu kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi
ja sosiaalityön tulosaluejohtaja Harri Lintala kertomaan lastensuojeluyksikön pe-
rustamisen tilavaihtoehdoista ja valmistelutilanteesta muutoin.

Mikäli lastensuojeluyksikköä ei perusteta Kuusenlahden kiinteistöön, mahdollisuus
ko. kiinteistön myymiseen voidaan selvittää.

Valmistelija: hallintojohtaja Jari Jokinen

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa asiatekstissä olevan vastauksen Aarne Heikkilälle
valtuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen ja saattaa vastauksen valtuus-
tolle tiedoksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi, p. 040 585 3917,
jussi.aittoniemi(at)seinajoki.fi

- - - 

Valt 24.3.2018, § 32

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi asiatekstissä olevan vastauksen Aarne Heikkilälle val-
tuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen. 

Päätös:

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi, p. 040 585 3917,
jussi.aittoniemi(at)seinajoki.fi


