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Uskomme, että jokaisen perheen ja 
lapsen ongelmat ovat ratkaistavissa 
oikea-aikaisella ja tarpeen mukaisella 
tuella, hoidolla ja kasvatuksella. 
Lähtökohta työhömme on asenne tehdä kaikkemme 
haasteellisimpienkin tilanteiden ratkaisemiseksi. 
Päivittäinen tekeminen on aina yksilöityä 
lapsen ja perheen elämäntilanteet huomioiden. 
Yhteisiä askeleita oikeaan suuntaan ohjaavat 
lapsille yksilöllisesti asetetut tavoitteet tuettuna 
monipuolisella omaohjaajatyöskentelyllä.

Mukana askelissa



Pihakoivu 3, Ylistaro
Muuntautumiskykyisen 
henkilökunnan 
erityisosaamiseen kuuluu 
käytöshäiriöisten lasten 
hoito- ja kasvatustyö. Kokemusta löytyy 
myös monikulttuurisesta kohtaamisesta. 
Pystymme vastaamaan tarpeisiin nepsy- 
ja art-valmennuksen, psykiatrisen 
osaamisen ja tiukasti strukturoiden arjen 
keinoin. Lapsen kuntoutumista tukee 
myös mahdollisuus käydä peruskoulua 
yksikön tiloissa toimivassa pienluokassa. 
Vahvalla omaohjaajatyöskentelyllä 
pystymme kohtaamaan jokaisen 
yksilölliset tarpeet, tavoitteena itsetunnon 
vahvistaminen ja kokonaisvaltainen 
hyvinvointi. 

Sijaishuoltopalvelua 
lapsille ja nuorille kolmessa  
lastensuojeluyksikössä.
Pihakoivu on kodikas kasvuympäristö 
huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin 
sijoitetuille lapsille. Yksiköidemme sijainnit 
lähellä kouluja ja palveluita tekevät arjesta 
sujuvan. 

Harjaantumisasuntomme ovat hyvä välietappi 
täysi-ikäisyyttä lähestyville lapsille itsenäisen 
asumisen ja elämisen harjoitteluun. 

Pihakoivu 1, Ylistaro
Yksikkömme arki 
koostuu koulunkäynnistä, 
harrastuksista sekä 
luotettavista aikuisista lasten 
ympärillä. Turvaamme lapsen normaalia 
kasvua ja kehitystä toiminnalla, jota 
ohjaavat ratkaisukeskeisyys sekä 
kuntoutus vakaassa ja strukturoidussa 
arjessa. Haasteet kohtaamme yksilöllisesti 
vahvan omaohjaajatyöskentelyn sekä eri 
tilanteisiin mukautuvan henkilöstön tuella.

Pihakoivu 2, Ylistaro
Ratkaisukeskeisyys 
ja toiminnallisuus 
osana strukturoitua ja 
aikuisjohtoista arkea, luovat 
turvallisen ympäristön haastavienkin 
elämäntilanteiden hallinnassa. Näihin 
pystymme vastaamaan esimerkiksi 
nepsy- ja art-valmennuksen, psykiatrisen 
osaamisen ja seksuaalikasvatuksen 
erityisosaamisen keinoin. Yksikkömme 
arkea tukee myös vahvaksi rakentunut 
kouluyhteistyö ja mahdollisuus käydä 
peruskoulua yksikön pihapiirissä. 
Kohtaamme asiakkaamme yksilöllisyyttä 
arvostaen ja positiivisia asioita 
voimavarana käyttäen.
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Vahva ja rytmitetty arki ohjaa lapsia 
heidän haasteissaan kannustaen 
koulunkäyntiin ja harrastuksiin.
Motivoiva ja kannustava tiimimme vie eteenpäin
niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä.
Tavoitteenamme on löytää jokaiselle lapselle 
mielekäs harrastus. Pihakoivun alueella Ylistarossa
on oma leikkipuisto sekä jalkapallo- ja rantalento-
pallokentät. Pihakoivun yksiköiden loistavan 
sijainnin vuoksi toiminnallisuus on vahvasti läsnä 
yksikön arjessa mahdollistaen monipuoliset 
aktiviteetit.

Meillä työskentelee moniammatillinen ja ammatti-
taitoinen henkilöstö, jolle lasten kokonaisvaltainen 
hyvinvointi on ykkösasia. Monipuolinen erityis-
osaaminen tukee lasten kasvua ja kehitystä. 
Pihakoivun Ylistaron yksikössä toimii Seinäjoen 
kaupungin opetusryhmä, joka on tarkoitettu 
peruskouluikäisille lapsille. Opetuksesta 
vastaa erityisluokanopettaja yhdessä koulun-
käyntiavustajien kanssa.

Arjen hallinta



Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaali- ja 
hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 700, ja autamme 
päivittäin yli 4 200 ihmistä kohti hyvää elämää. Meille Humanassa on tärkeää olla avoin, 
laadukas ja vastuullinen toimija. 
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Jokaisella on oikeus hyvään elämään.


