
 
§ 515 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän

asettaminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella
 
Diaarinumero HVA/800/00.00.01.00/2022
 
 
Valmistelijat Integraatiojohtaja Sirpa Kuronen ja projektipäällikkö Johanna Lehtola,

Tulevaisuuden sote-keskushankkeen lastensuojelun kehittämisen
osahanke

 
Selostus Lasten ja nuorten palvelujen valmistelulautakunta on käsitellyt asiaa

kokouksessaan 1.12.2022 § 43.
Lastensuojelulain 14 §:n mukaan hyvinvointialueen 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.

Edellä oleva velvoite koskee kuntia vuoden 2022 loppuun saakka.
Varsinais-Suomessa tilanne on ollut varsin huono, 46 % kunnista ei ole
ollut toimivaa lastensuojelun moniammatillista asiantuntijaryhmää (THL:
koko maa 26 % kunnista ja kuntayhtymistä). Moniammatillinen
asiantuntijaryhmä on paitsi tärkeä asiantuntijatuki lapsen asioista
vastaavalle sosiaalityöntekijälle myös sosiaalityöntekijöiden tunnistama
työn pitovoimatekijä.

Esityksenä on, että Varhan alueelle asetetaan kaksi moniammatillista
ryhmää, joista läntisen ryhmän toiminta-alue on Vakka-Suomi, Läntinen
Turun seutu, Loimaan seutu ja Turku pohjoinen (sosiaali- ja
vammaispalvelujen alueet ) ja itäisen ryhmän toiminta-alue on Itäinen
Turun seutu, Turunmaa, Salon seutu jaTurku eteläinen (sosiaali- ja
vammaispalvelujen alueet ).
Molempien ryhmien puheenjohtajaksi esitetään Sosiaalialan
osaamiskeskus Oy Vasso Ab:n lastensuojelun juridista asiantuntijaa.

Ryhmiin nimetään varsinainen jäsen ja varajäsen seuraavilta
asiantuntijatahoilta:

avopediatri-
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lastenpsykiatria-
nuorisopsykiatria-
lastensuojelu-
aikuispsykiatria-
päihdehuolto-
sivistyspalvelut-

Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua

poliisin edustaja (väkivalta-, rikos- ja jengiytymistilanteet)-
lastensuojelun kokemusasiantuntija-
vammaispalvelujen asiantuntija-
perheoikeudellisen yksikön edustaja-
oikeuspsykiatrian yksikön edustaja-
muut tarpeelliset asiantuntijat-

Ryhmän sihteerinä toimii perheterapeutti.
Juridisen asiantuntijan työpanos sisältyy Varhan ja Vasson väliseen
sopimukseen. Vasso on 1.1.2023 alkaen Varhan omistama osakeyhtiö.
Kustannuksia aiheutuu vähäisesti kokemusasiantuntijan palkkioista.

Lasten ja nuorten palvelujen valmistelulautakunta päätti 1.12.2022 § 43
esittää aluehallitukselle Varhan lastensuojelun moniammatillisen
asiantuntijuuden turvaamiseksi, että se asettaisi kaksi lastensuojelun
moniammatillista ryhmää edellä esitetyn mukaisesti.

 
Hyvinvointialuejohtajan päätösehdotus
 
 Aluehallitus päättää asettaa Varhan lastensuojelun moniammatillisen

asiantuntijuuden turvaamiseksi kaksi lastensuojelun moniammatillista
asiantuntijaryhmää siten, että molempien ryhmien puheenjohtajana
toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:n lastensuojelun
juridinen asiantuntija. Kumpaankin ryhmään nimetään varsinainen jäsen
ja varajäsen seuraavilta asiantuntijatahoilta:

avopediatria-
lastenpsykiatria-
nuorisopsykiatria-
lastensuojelu-
aikuispsykiatria-
päihdehuolto-
sivistyspalvelut-
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Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua

poliisin edustaja (väkivalta-, rikos- ja jengiytymistilanteet)-
lastensuojelun kokemusasiantuntija-
vammaispalvelujen asiantuntija-
perheoikeudellisen yksikön edustaja-
oikeuspsykiatrian yksikön edustaja-
muut tarpeelliset asiantuntijat-

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
 
Liitteet 1. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Varhalla
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    Annettu tiedoksi sähköisesti
  Päivämäärä: 28.12.2022
  Vastaanottajat: Sirpa Kuronen, Johanna Lehtola
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Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuetta

Lastensuojelulain 14 §:n mukainen 
lastensuojelun moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä Varhalla

Tulevaisuuden sotekeskus -hanke
Osahanke 5, Toimenpide 11 Lastensuojelun kehittäminen 

Projektipäällikkö Johanna Lehtola

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Milla Lumio 

Liite Aluehallitus 20.12.2022 § 515
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Moniammatillisen asiantuntijuuden 
turvaaminen 

LsL 14 §: 

• Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että lapsen asioista 
vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja 
kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta 
lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.

• Hyvinvointialueen 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.

Liite Aluehallitus 20.12.2022 § 515

 6



Nykytilanne: 

• 42 % kunnista / kuntayhtymistä ilmoittaa ettei moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä ole toiminnassa lainkaan
• Varsinais-Suomen tilanne kansallisesti huono; THL:n (2022, 27) mukaan ryhmä 

puuttuu kansallisesti noin 26 % kunnista / kuntayhtymistä 

• THL:n (2022, 27) lastensuojelumitoituksen seurantaraportin mukaan 
sosiaalityöntekijät nostavat moniammatillisen asiantuntijaryhmän esiin 
kolmanneksi tärkeimpänä pitovoimatekijänä  

• Nykytilanteen haasteet
• Kuntien erilaiset toimintatavat

• Ryhmän vajaakäyttö; ryhmää ei ole osattu hyödyntää

Liite Aluehallitus 20.12.2022 § 515
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Moniammatillinen 
asiantuntijaryhmä Varhalla

• Kaksi ryhmää: 
• Läntinen: Vakka-Suomi, Läntinen Turun seutu, 

Loimaan seutu, Turku pohjoinen
• Itäinen; Itäinen Turun seutu, Turunmaa, Salon 

seutu, Turku eteläinen  

• Periaatteet:
• 2,5 tunnin kokous, jossa käsitellään 2 casea
• Toinen case-aika akuuttitapaukselle
• Akuuttitilanteita voidaan käsitellä tarvittaessa 

myös toisen alueen kokouksessa
• Tuetaan systeemistä toimintamallia: ryhmässä 

perheterapeutti 
• Kytketään ryhmässä nousevat ilmiöt osaksi 

sosiaalista raportointia
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Asiantuntijaryhmän jäsenet: 
• Puheenjohtaja Vasson juridinen asiantuntija

• Sihteeri 20 % työajalla Vassosta

• Nimettävä vakituinen jäsen ja varajäsen:
• Avopediatri
• Perheterapeutti (ryhmän siht.)
• Lastenpsykiatrian edustaja
• Nuorisopsykiatrian edustaja
• Lastensuojelun asiantuntija
• Aikuispsykiatrian edustaja
• Päihdeasiantuntija
• Sivistyspalveluiden edustaja

• Tarvittaessa kutsuttavat:
• Poliisin edustaja (väkivalta-, rikos- ja jengiytymistilanteet)
• Lastensuojelun kokemusasiantuntija
• Vammaisten palvelut
• Perheoikeudellisen yksikön edustaja
• Oikeuspsykiatrian yksikön edustaja
• Muut tarpeelliset asiantuntijat
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Kustannukset 2023 

• Juridisen asiantuntijan kustannukset osana Varhan ja Vasson välistä 
sopimusta

• Sihteerin työpanos osana Tulsoten syty-hankintaa Vassosta vuonna 
2023

• Kokemusasiantuntijan palkkiot?  

Liite Aluehallitus 20.12.2022 § 515
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Jatkokehittäminen: 

• Toimintatapojen selkiyttäminen suhteessa 
• OT-tasoiseen konsultointiin 

• Vaatu-konsultaatioon 

• Moniammatillisen asiantuntijaryhmän käytön ja toiminnan seuranta
• Tilastointi ja raportointi

• Kytkeminen osaksi sosiaalista raportointia; lapsiperhepalveluiden raporttien 
määrän kasvattaminen 
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