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132 §
Taistelualueelta palaavat -verkostoryhmän nimeäminen

HEL 2019-007969 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti perustaa Taistelualu-
eelta palaavat -verkostoryhmän ja nimetä ryhmään seuraavat jäsenet:

Lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski

Lastensuojelun päälliköt Riitta Vartio, Jonna Vanhanen, Ritva Mantila ja 
Anita Lindfors

Aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto

Perhepalvelujen johtaja Hanna Viitala

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen

Turvallisuuspäällikkö Jaakko Heinilä

Tiedottaja Markus Snellman.

Toimialajohtaja päätti kutsua työryhmän jäseniksi kaupunginkanslian 
valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmen ja kaupungin viestintäjohtaja Liisa 
Kivelän sekä poliisin edustajan. 

Edellä olevan lisäksi toimialajohtaja pyytää Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa, HUS:n aikuispsykiatriaa sekä lasten ja nuorten psykiatriaa 
nimeämään etukäteen asiantuntijat, jotka kutsutaan asialistan mukaan 
ryhmän kokouksiin. 

Päätöksen perustelut

Syyrian taistelualueelta on palaamassa Suomeen naisia lapsineen, 
joista useampi on nykytiedolla tulossa Helsinkiin. Hyvä ja sujuva viran-
omaisyhteistyö on tärkeää lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi ja 
ohjaamiseksi oikeanlaisiin palveluihin. Palaajien osalta viranomaisyh-
teistyötä on tehtävä poliisin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja minis-
teriöiden kesken.

Syyrian taistelualueelta on mahdollisesti palaamassa Suomeen naisia 
lapsineen, joista useampi on nykytiedolla tulossa Helsinkiin. Hyvä ja 
sujuva viranomaisyhteistyö on tärkeää lasten ja heidän perheidensä 
auttamiseksi ja ohjaamiseksi oikeanlaisiin palveluihin. Palaajien osalta 
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viranomaisyhteistyötä on tehtävä poliisin, sosiaalitoimen, terveyden-
huollon ja ministeriöiden kesken.

Helsingin on omalta osaltaan varmistettava sisäinen yhteistyö. Tämän 
perustettavan verkostotyöryhmän tarkoituksena on hahmottaa niitä pal-
veluja, jotka palaajien osalta on tarpeen Helsingissä huomioida, var-
mistaa tarvittavat palvelut ja yhteistyörakenteet sekä tukea taistelualu-
eelta Suomeen palaavien naisten ja heidän lastensa kanssa työskente-
levien viranomaisten työtä. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä poliisin, 
HUS:n, ministeriöiden sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöverkoston 
kanssa.

Ryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii lastensuojelun joh-
taja.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan toimialajohtaja johtaa sosiaali- 
ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa. Koska verkostoryhmä koskee 
pääsääntöisesti sosiaali- ja terveystoimialaa, sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtaja nimeää työryhmän jäsenet. 

Lisätiedot
Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

saila.nummikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ryhmään nimetyt
Kaupunginkanslia
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri
Helsingin poliisilaitos
Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala
Työryhmärekisteri
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