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§ 248
Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelu-palvelun nimen muutta-
minen 1.1.2021 alkaen

HEL 2020-012242 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan 
perhe- ja sosiaalipalvelujen lastensuojelu-palvelun nimi on 1.1.2021 al-
kaen lastensuojelu ja perhesosiaalityö. 

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalveluidenjohtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan voimassa olevan toimintasäännön kohdan 
3.1 mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintakokonaisuus muodos-
tuu neljästä palvelusta, jotka ovat: 1. lapsiperheiden hyvinvointi ja ter-
veys, 2. lastensuojelu, 3. nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö ja 4. 
vammaistyö.

Toimintasäännön kohdan 3.1.2 mukaan lastensuojelun tehtävänä on 
lastensuojelulain (417/2007) mukaisesti lastensuojelun palvelutarpeen 
arviointi, sosiaalityön ja avohuollon tukitoimet sekä lasten sijoituksen 
sosiaalityö ja lastenkotitoiminta. Lastensuojelu muodostuu viidestä yk-
siköstä, jotka ovat: 1. lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, 2. 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, 3. lastensuojelun palvelut, 4. si-
joituksen sosiaalityö ja 5. lastenkotitoiminta. Palvelua johtaa lastensuo-
jelun johtaja, joka toimii palveluun kuuluvien yksiköiden päälliköiden 
esimiehenä.
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Lastensuojelu-palvelun nimeä ollaan muuttamassa 1.1.2021 alkaen si-
ten, että palvelun nimeksi tulee lastensuojelu ja perhesosiaalityö. Li-
säksi lastensuojelun palvelut -yksikön nimeksi tulee lastensuojelun ja 
perhesosiaalityön palvelut. Toimialajohtaja päättää palvelujen alaisista 
yksiköistä ja niiden esihenkilöistä sekä palvelun ja yksiköiden tehtävistä 
hyväksyessään myöhemmin 1.1.2021 voimaan tulevan sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimintasäännön. Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toiminta-
säännön.

Palvelun nykyinen nimi lastensuojelu on liian kapea-alainen kuvaa-
maan nykyistä toimintaa. Nimestä ei käy ilmi, että lastensuojelu järjes-
tää lastensuojelulain mukaisten palvelujen lisäksi myös sosiaalihuolto-
lain mukaisia peruspalveluita. Tämä aiheuttaa sekaannuksia sekä 
asiakkaille että yhteistyökumppaneille. Lastensuojelu järjestää sosiaali-
huoltolain mukaisia palveluita erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, esi-
merkiksi perhesosiaalityötä, perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilötoimin-
taa ja vertaisryhmätoimintaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön luvun 10 luvun 1 §:n 2 momentin 
2 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonai-
suutta seuraavan tason organisaatiosta. Tästä syystä lastensuojelun 
nimenmuutos tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalveluidenjohtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
.


