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Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä; MIKSI?
LSL 14 § (voimaan 1.1.2008)
Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen
• Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä
on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista
sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.
• 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.

LAKIMUUTOS EHDOTUS
meneillään:
14 §. Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen. Pykälän 1 momenttia esitetään muutettavan
siten, että kunnan lastensuojelulla tulisi olla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua sekä jälkihuoltoa
järjestettäessä käytettävissään sosiaalityön, lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oppimisen
ja koulunkäynnin tuen, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.
Esimerkiksi erilaisten tiimimallien syntymistä tulisi tukea, jotta sosiaalityöntekijä saisi tarvitsemansa
asiantuntemuksen työnsä tueksi. Juridisen asiantuntemuksen lisäämisellä lastensuojelutyön tukena olisi
mahdollista vahvistaa eri osapuolten oikeusturvaa ja prosessuaalisesti oikeiden menettelytapojen
toteutumista.
Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin lastensuojelun asiantuntijaryhmään myös oppimisen ja koulukäynnin
asiantuntijat.
Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jolla selkeytettäisiin eri viranomaisten monialaista
yhteistyövelvoitetta. Monialainen yhteistyö on edellytys eri hallinnonalojen tukea tarvitsevien
asiakkaiden tuen tarpeeseen vastaamiseksi. Monialaisella yhteistyöllä voidaan varmistaa, että lapsi saa
tuen tarpeisiinsa parhaiten vastaavan avun ja oikeanlaisen palvelun.
14 §
Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen
Kunnan on huolehdittava siitä, että sillä on perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua sekä siihen liittyvää jälkihuoltoa järjestettäessä
käytettävissään sosiaalityön, lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oppimisen ja koulunkäynnin tuen, oikeudellista sekä muuta
lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista sekä lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja
koulunkäynnin tuen 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.
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua sekä siihen liittyvää jälkihuoltoa järjestettäessä sovelletaan viranomaisten yhteistyöhön lisäksi mitä
sosiaalihuoltolain 41 §:ssä ja terveydenhuoltolain 32 § säädetään monialaisesta yhteistyöstä.

Keski-Suomen maakunnallinen
lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä (Master)

Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä;
historiaa
• Keski-Suomen
lastensuojelun kehittämisyksikkö II-hankkeessa
v. 2007-2008
Kehittämisyksikkö kokosi moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän loppuvuodesta
2007.
• Kehittämisyksikön ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimana
käynnistettiin vuoden 2008 alussa lastensuojelulain (417/2007) 14 §:n mukainen
moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä.
• Asiantuntijatyöryhmän kokoamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota
jääviyskysymysten minimoimiseen ja laaja-alaiseen asiantuntijuuteen.
• Vuoden 2009 alusta asiantuntijatyöryhmän koordinointi siirtyy Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen vastuulle.

Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä; viime
aikoina
* Master -ryhmälle on varattuna ajat vuodeksi kerrallaan kuukausittain
* Viimeistään 3 vko aiemmin lapsen asioista vastaavan sos.tt:n on varattava konsultaatioaika Master ryhmän
koordinaattorilta, Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijältä ja määritettävä, keitä asiantuntijoita haluaa
paikalle
• Koordinaattori kutsuu tarvittavat asiantuntijat paikalle
• Asiantuntijaryhmä kokoontuu sovittuna aikana paikan päällä Koskessa ja/tai etänä Teamsin kautta
• Asiakkaalla, jonka asiaa ryhmässä käsitellään, tai hänen läheisillään, on mahdollisuus osallistua ryhmän alkuun
yhteensä 30 min.
• Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä + mahdollinen työpari/työryhmä ovat paikalla konsultaatiossa
tämän jälkeen seuraavat 30 min

• Sihteeri kirjoittaa mahdollisen lausunnon pohjan ja muokkaa sitä asiantuntijoiden kommenttien pohjalta
turvapostin avulla seuraavan viikon aikana.

Lastensuojelun
moniammatillinen master
asiantuntijaryhmä; Tällä
HETKELLÄ
Käytettävissä on asiantuntijat seuraavilta aloilta:
* Lastensuojelun sijaishuolto

* Juridiikka

* Lastensuojelun avohuolto

* Poliisi

* Psykologityö

* Lähisuhdeväkivalta

* Lastenpsykiatria

* Päihdetyö

* Nuorisopsykiatria

* Oikeuspsykiatria

* Lasten neurologia

* Vammaistyö

* Lapsioikeudelliset palvelut

* Aikuispsykiatria

* Perus- ja erityisopetus

* Aikuissosiaalityö/Kuntouttava sosiaalityö

* Varhaiskasvatus/erityisvarhaiskasvatus

* Väkivaltatyö

* Puheenjohtajana sosiaalityöntekijä

* Koordinoijana/sihteerinä sosiaalityöntekijä

* teams tuki kokouksissa

Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä; harjoittelijan
raportti
Noora-Maria
Laurila teki harjoitteluraportin (2020) Lastensuojelun moniammatillisen
asiantuntijaryhmän toiminta Keski-Suomessa. Esille nousi erityispiirteinä seuraavaa:
• Poikkeuksellinen tapa; vaihtuva ryhmä, laskutus, lausunto
• Hidas
• Koordinointi vaivalloista vaihtuvien asiantuntijoiden vuoksi; aikataulujen sovittelu
• Syvällistä moniammatillista asiantuntijuutta
• Laadukas moniammatillinen yhteistyö, ei vain lain velvoite
• Ajallinen panostus huomattava
• Tapauskohtainen asiantuntijuus merkittävää
• Vahvan moniammatillisuuden mahdollistaminen kevyemmällä rakenteella tuskin onnistuisi
→gradu tulossa

Lastensuojelun
moniammatillinen
asiantuntijaryhmä
Useita yhteydenottoja eri puolilta Suomea tullut, ettei
asiantuntijaryhmää ole toiminnassa vaan sitä ollaan vasta
kehittämässä→pyydetty kertomaan Masterin toiminnasta
Tulossa:
OT-keskus tason konsultaatiotoimintaa lisää osaksi Masteria→
pyritään pilotoimaan syksyllä 2021 KYS:n TOIPSyn
(toiminnalliset häiriöt) ja HARSYn (harvinaissairaudet)
asiantuntemuksen liittämistä lastensuojelun lakisääteiseen
moniammatilliseen työryhmään

KIITOS

