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§ 257
Ilmoitusasiat

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta tiedottaa seuraavat päätökset ja muut tie-
dotusluonteiset asiat (asiakirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa):

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje 10.10.2016: Lastensuojelun 
määräaikojen valtakunnallinen valvonta. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos (THL) pyytää lastensuojelulain 27 a §:n perusteella kunnilta tai kun-
tayhtymiltä kaksi kertaa kalenterivuodessa  tiedot lastensuojelulaissa 
säädettyjen määräaikojen noudattamisesta. Lastensuojelulain 26 §:n 
mukaan lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaali-
työntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön 
lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen taikka 
saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevassa 
lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai 
muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mah-
dollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi on tehtävä sosiaali-
huoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin te-
keminen ole ilmeisen tarpeetonta. Arvio on aloitettava viipymättä ja 
saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästymistä. Arvio on aloitettava 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on 
valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.
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Helsingin kaupungin lastensuojelun antamien vastausten perusteella 
on ilmennyt, että ajanjaksolla 1.10.2015−31.3.2016 lastensuojelutar-
peen arvioinnin käsittely on aloitettu kahdeksassa (0,2 %) tapauksessa 
8−14 arkipäivän kuluessa. Seitsemän lastensuojelutarpeen arvioinnin 
käsittely aloitettiin yli 14 arkipäivän kuluessa (0,1 %). Palvelutarpeen 
arviointi valmistui yli kolmen, mutta alle neljän kuukauden kuluessa yh-
deksässä (0,5 %) tapauksessa. Aluehallintovirasto muistuttaa ohjaus-
kirjeellään lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen ehdottomasta 
noudattamisesta. Asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


