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151 §
Sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun asiantuntijaryhmän 
asettaminen ja jäsenten nimeäminen

HEL 2019-000100 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti asettaa lastensuoje-
lun asiantuntijaryhmän.

Samalla toimialajohtaja päätti, kumoten 24.1.2019 (14§/2019) Sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksen, nimetä lastensuojelun 
asiantuntijaryhmään kokoonpanon seuraavasti:

********** lastensuojelupalvelujen päällikkö, puheenjohtaja, Perhe- ja 
sosiaalipalvelut

********** lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, varapuheenjohtaja, 
Perhe- ja sosiaalipalvelut

********** johtava sosiaalityöntekijä, Nuorisoasema, Terveys- ja päihde-
palvelut

********** ts. osastonhoitaja, Nuorisoasema, Terveys- ja päihdepalvelut, 
varajäsen

********** johtava psykologi, Perheneuvola, Perhe- ja sosiaalipalvelut

********** johtava psykologi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, varajäsen

********** lääkäri, pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskus, Terveys- ja 
päihdepalvelut

********** ylilääkäri, psykiatria- ja päihdepalvelut, Terveys- ja päihdepal-
velut, varajäsen

********** pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö, Terveys- 
ja päihdepalvelut

********** apulaisylilääkäri, psykiatria- ja päihdepalvelut, Terveys- ja 
päihdepalvelut, varajäsen

********** terveyskeskuslääkäri, Lasten- ja nuorten lääkäripalvelut, Ter-
veys- ja päihdepalvelut

********** ylilääkäri, Lasten- ja nuorten lääkäripalvelut, Terveys- ja päih-
depalvelut, varajäsen
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********** vastaava psykologi, Kehitysvammapoliklinikka, Perhe- ja so-
siaalipalvelut

********** psykologi, Kehitysvammapoliklinikka, Perhe- ja sosiaalipalve-
lut, varajäsen

********** johtava lakimies, Toimialan hallinto, päätöksenteon tuki -yk-
sikkö

********** lakimies, Toimialan hallinto, päätöksenteon tuki -yksikkö, va-
rajäsen.

Toimialajohtaja on pyytänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä 
(HUS) sekä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa 
nimeämään omat edustajansa varajäsenineen asiantuntijaryhmään.

Nimetyt edustajat ovat:

********** lastenpsykiatri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
(HUS)

********** lastenpsykiatri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
(HUS) , varajäsen

********** apulaisylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
(HUS)

********** ylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), 
varajäsen.

********** erityislastentarhanopettaja, Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala

********** esiopetuksen kuraattori, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 
varajäsen

********** oppilashuollon aluevastaava, Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

********** oppilashuollon aluevastaava, Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, varajäsen.

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että asiantuntijaryhmän esittelijänä toimii 
lapsen asioista vastaava sosiaalityötekijä tai valmisteluun osallistunut 
lastensuojelun johtava työntekijä.

Päätöksen perustelut
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Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain (13.4.2007/417) 
14 § mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vas-
taavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehi-
tyksen sekä terveydenhuollon, oikeudellista ja muuta lastensuojelu-
työssä tarvittavaa asiantuntemusta.

Kunnan tulee lastensuojelulain 14 §:n 2 momentin mukaan asettaa so-
siaali-ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen 
asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantunti-
joista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun 
asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa 
sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lasten-
suojelun toteuttamisessa. 

Työryhmä on asetettu ensimmäisen kerran sosiaalijohtajan päätöksellä 
v. 2008. Työryhmän jäsenistä osa on vaihtunut, tästä johtuen on perus-
teltua asettaa työryhmä uudelleen ja nimetä työryhmän jäsenet.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja päättää lastensuojelun asian-
tuntijaryhmän asettamisesta ja nimeää siihen toimialan edustajat ja 
pyytää samalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS),  kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialaa nimeämään omat edustajansa va-
raedustajineen asiantuntijaryhmään.

Lisätiedot
Anita Lindfors, lastensuojelupalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43059

anita.lindfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Työryhmään nimetyt Sote Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Palvelukokonaisuuksien joh-
tajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Työryhmärekisteri Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

.


