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Moniammatillisen asiantuntijaryhmän perustelut
1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain (417/2007) 14 §:n mukaan
"Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon
edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista
lastensuojelutyössä
tarvittavista
asiantuntijoista
koostuva
lastensuojelun
asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää
lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa
lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja
lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi."
Moniammatillisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on arvioida lapsen ja perheen asioita, erityisesti
lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, turvallisuutta ja tarpeen mukaista hoitoa ja huolenpitoa.
Asiantuntijatyöryhmän työhön voi sisältyä esimerkiksi työntekijöiden suullista konsultointia,
asiantuntijalausuntojen laatimista tai asiantuntijoiden osallistumista lastensuojelun järjestämiin
neuvotteluihin. Asiantuntijaryhmä voi tarvittaessa antaa myös lausuntoja päätöksenteon tueksi,
erityisesti hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lausuntoja voidaan antaa myös
lapsen sijoittamisesta erityisen huolenpidon yksikköön. Asiantuntijaryhmällä ei ole kuitenkaan
päätösvaltaa, eikä sen lausunto sido sosiaalityöntekijää.
Asiantuntijaryhmän rooli ei liity ainoastaan oman asiantuntijuuden tarjoamiseen haastavissa
lastensuojeluasioissa,
vaan
myös
palveluiden
kehittämiseen;
moniammatillisen
asiantuntijatyöryhmän työskentelystä laaditaan toimintakertomus, joka on osaltaan tärkeä
maakunnallista lastensuojelua linjaava asiakirja.
Keski-Suomen kuntien sosiaalijohtajien ja maakunnan lastensuojelutoimijoiden kanssa käydyissä
keskusteluissa on nähty tärkeäksi, että Keski-Suomeen rakentuu vahva moniammatillinen
asiantuntijatyöryhmä.
Maakunnan
sosiaalijohtajien
työkokouksissa
on
linjattu
asiantuntijatyöryhmän toimintaa.
Moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet
Moniammatillisella asiantuntijaryhmällä tulee olla riittävää asiantuntemusta muun muassa
terveydenhuollosta (lastenlääkäri)
psykologityöstä (kunnan hallintokuntien sisältä, ostopalvelut tai perheneuvolat)
juridiikasta (kunnan oma organisaatio, lääninhallitus, Suomen Kuntaliitto, sopimukset
yksityisiltä palveluntuottajilta)
Lisäksi ryhmässä voi olla tarpeen mukaan jäseniä esimerkiksi
lapsi- ja nuorisopsykiatriasta
aikuispsykiatriasta
päihdetyöstä (nuorten ja aikuisten palveluista)
kuntouttavasta sosiaalityöstä tai aikuissosiaalityöstä
Ryhmän jäsenten on oltava puolueettomia suhteessa käsiteltävään asiakasasiaan. Mahdollisesti
syntyviä jääviyskysymyksiä voidaan ratkaista varahenkilöjärjestelmällä.

Keski-Suomen lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäseniksi on kutsuttu mm. seuraavia
asiantuntijoita:
Psykologityö:
Halttunen-Vierimaa, Leena, psykologi, Perusturvaliikelaitos Saarikka
Rantasila, Leena, johtava psykologi, Jyväskylän perheneuvola
Äikäs, Kirsi, psykologi, Jyväskylän perheneuvola
Terveydenhuolto (lastenlääkäri): avoin
Juridiikka:
Araneva, Mirjam, lakimies, VT, Merikratos sosiaalipalvelut Oy
Leskinen, Markku, asianajaja, Asianajotoimisto Markku Leskinen Oy
Lastensuojelun avohuolto:
Moisio, Satu, johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
Hiltunen, Sirpa, sosiaalityöntekijä, Muuramen kunta
Lastensuojelun sijaishuolto:
Pollari-Urrio, Paula, johtava sosiaalityöntekijä, Lastensuojelu/Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö
Soikkeli-Jakoaho, Päivi, sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
Salpakoski, Ritva, johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
Aro, Ulla-Maija, sosiaalityöntekijä, Pelastakaa lapset ry.
Lasten- ja nuorisopsykiatria:
Mustonen, Kirsi, ylilääkäri, lastenpsykiatria, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julma, Kauko, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
Mäntynen, Janne, nuorisopsykiatrian ylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Näkki, Riitta, erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus:
Kokkonen, Tuula, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, Jyväskylän kaupunki
Perus- ja erityisopetus:
Ahonen, Juha, rehtori, Kukkulan koulu
Varhaiskasvatus:
Kivijärvi, Taru, erityislastentarhanopettaja, Jyväskylän kaupunki
Aikuissosiaalityö/Kuntouttava sosiaalityö:
Markkanen, Outi, sosiaalityön johtaja, Äänekosken kaupunki
Aikuispsykiatria:
Laurila, Anne-Mari, erikoislääkäri, Jämsän kaupunki
Naarala, Mikko, psykiatrian erikoislääkäri
Piirtola, Olli, psykiatrian erikoislääkäri
Päihdetyö:
Ritamies-Veijalainen, Krista, sairaanhoitaja, Jyväskylän seudun Päihdepalvelusäätiö
Vammaistyö:
Vesimäki, Mirva, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, Äänekosken kaupunki
Lähisuhdeväkivalta:
Vuorela, Sinikka, kriisityöntekijä, Kriisikeskus Mobile
Sojakka, Tuija, johtava sosiaalityöntekijä, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
Lisäksi työryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita käsiteltävän asian ja tarpeen mukaan.
Työryhmän puheenjohtajina toimivat sosiaalityön johtaja Outi Markkanen ja vastaava sosiaalityöntekijä Tiina
Mankonen. Sihteerinä toimii vuonna 2015 Tanja Hänninen (varalla Pia Lahtinen).

Moniammatillisen asiantuntijaryhmän käytännöt
Ryhmän toiminnasta vastaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Konsultaatiokerran hinta on
1200 euroa, ja se sisältää 2,5 tunnin moniammatillisen asiantuntijakonsultaation sekä tarvittaessa
kirjallisen lausunnon. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus laskuttaa kuntia käytön
perusteella. Muita kustannuksia ovat mahdolliset Jyväskylän perheneuvolan ja Jyväskylän
kaupungin sijaishuoltoyksikön käytöstä aiheutuneet kuntasuoritemaksut, jotka laskutetaan
asianomaisten yksikköjen käytäntöjen ja sopimusten perusteella.
Moniammatillisen asiantuntijaryhmän ajat ovat pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä
perjantaina klo 13.00–15.30 Jyväskylässä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa.
Työryhmä ei kokoonnu kesä-, heinä- ja elokuussa.
Vuodelle 2014 varatut kokoontumisajat (9 kpl) ovat: 30.1.2015, 27.2.2015, 27.3.2015, 24.4.2015,
29.5.2015, 25.9.2015, 30.10.2015, 27.11.2015 ja 18.12.2015.
Kuntien työntekijöiden tulee varata aika konsultaatioon viimeistään kahta viikkoa aiemmin, p. 044
265 1064 tai sähköpostitse tanja.hanninen(a)koske.fi. Sähköpostitse ei voi lähettää muuta tietoa
kuin pyynnön ajanvarauksesta tai yhteydenotosta. Puhelimitse keskustellaan käsiteltävästä
tapauksesta ja sovitaan, keitä asiantuntijoita konsultaatioon pyydetään sekä miten etukäteistiedot,
esimerkiksi yhteenvetolomake (liite 1.) toimitetaan asiantuntijatyöryhmän jäsenille. Etukäteistiedot
tulee lähettää tai toimittaa viimeistään 10 arkipäivää ennen konsultaatiota osoitteeseen:
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske), Lastensuojelun moniammatillinen
asiantuntijatyöryhmä, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä.
Kun käsiteltävästä tapauksesta on sovittu koordinaattorin kanssa, hän vahvistaa työryhmän jäsenten
osallistumisen. Kunnan työntekijä lähettää kirjeitse työryhmän jäsenille yhteenvetolomakkeen (liite
1) sekä muut käsiteltävän tapauksen kannalta keskeiset asiakirjat, esimerkiksi lastensuojelutarpeen
selvityksen yhteenvedon, asiakassuunnitelman, huostaanottohakemuksen yhteenvedon ja/tai
päätöksen sekä muita arviointeja, lausuntoja tai selvityksiä lastensuojelutoimenpiteistä.
Työntekijällä on oikeus käyttää asiantuntijaryhmän konsultaatiota asiakkaan vastustuksesta
huolimatta, mutta hyvän hallintokäytännön ja asiakkaiden oikeuksien näkökulmasta on tärkeää, että
työntekijä ilmoittaa konsultaatiosta asiakkaalle etukäteen.
Konsultaatioissa ovat mukana lapsen oma sosiaalityöntekijä ja hänen mahdollinen työparinsa tai
työryhmänsä kunnasta, asian kannalta keskeiset asiantuntijaryhmän jäsenet, puheenjohtaja ja
sihteeri. Konsultaatioihin osallistuvat ovat vaitiolovelvollisia. Tärkeitä periaatteita konsultaatioissa
ovat luottamuksellisuus, dialoginen keskustelukulttuuri ja kaikkien osallisten asiantuntemuksen
kunnioittaminen. Asiantuntijaryhmän käytäntöjä tarkennetaan ja arvioidaan jatkuvasti palautteiden
perusteella.
Lisätietoja asiantuntijaryhmän toiminnasta antaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
johtaja Raili Haaki, p. 050 304 6245.
Käyntiosoite
Postiosoite

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4 (Koulutustila
Mat100), Jyväskylä (Tourula)
Keski-Suomen
sosiaalialan
osaamiskeskus,
Lastensuojelun
moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä, Matarankatu 4, 40100
Jyväskylä

Liite 1.

Yhteenvetolomake lastensuojelun moniammatilliseen asiantuntijaryhmään
Tämä kaksisivuinen yhteenvetolomake täytetään manuaalisesti ja lähetetään muiden asiakirjojen kanssa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta osoitteeseen: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lastensuojelun
moniammatillinen asiantuntijaryhmä, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä.
Kuvaus lapsesta ja perheestä

Tapahtumaajankohta

Yhteydenotto/ huolenaiheet

Suunnitelmat ja sopimukset
(esim. tukitoimet)

Toteutuminen ja arviointi

Kysymykset asiantuntijaryhmälle:
1)
2)
3)

Seuraavia moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäseniä toivotaan paikalle:

Lausuntopyyntö (merkitse rasti)

konsultaatiosta pyydetään lausunto
konsultaatiosta ei pyydetä lausuntoa
Lapsen työntekijät (merkitse rasti, jos osallistuu työryhmän kokoukseen):

____________________________ _________________________________
Nimi

Virka-asema

____________________________ _________________________________
Nimi

Virka-asema

____________________________ _________________________________
Nimi

Virka-asema

__________________________________ _______________________________________
Nimi
Virka-asema

Yhteyshenkilö kunnassa:
Nimi: _________________________________________________________________
Osoite: ________________________________________________________________
Puhelin: _______________________________________________________________
Sähköposti: ____________________________________________________________

Lähetyspäivämäärä: ___ / ____ 20 ___ Allekirjoitus: _____________________________________________

