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1. Varmista, e  ä  kuntanne sosiaalihuollosta   
 vastaava toimielin on vahvistanut käy  öönne  
 Pohjois-Savon lastensuojelun moniamma-
  llisen asiantun  jatyöryhmän lastensuojelun  
 toteutuksen ja päätöksenteon tueksi.

2. Tiedota asiakkaalle, e  ä olet viemässä hänen  
 asiansa moniamma  llisen asiantun  jatyö-
 ryhmän käsiteltäväksi. Ensisijaises    edot 
 luovutetaan asiakkaan suostumuksella.   
 Tiedot voidaan kuitenkin luovu  aa 
 Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja  
 oikeuksista 17 §:n perusteella ilman asiakkaan  
 suostumusta tai vastoin kieltoa.

3. Sovi kehi  ämisyksikön sosiaalityöntekijän   
 kanssa asiakastapauksen tuomisesta työ-
 ryhmän kokoukseen vähintään kaksi viikkoa 
 ennen kokousta.

4. Kokoa yhteenveto asiakasasiastasi lomak-  
 keelle, jonka voit tulostaa osoi  eessa 
 h  p://pslastensuojelu.fi /ajankohtaista/

 lastensuojelun-moniamma  llinen-
 asiantun  jaryhma/ 

 Pos  ta yhteenveto paperipos  na viimeistään  
 viikkoa ennen asian käsi  elyä asiantun  -  
 jatyöryhmän jäsenille virallisiin pos  osoit-
 teisiin (osoi  eet saatavissa kehi  ämis-
 yksiköstä). Yhteenveto on asiakirja, joka myös  
 asiakkaalla on oikeus nähdä.

5. Arkistoi yhteenveto ja asian käsi  elyssä   
 laaditut muis  inpanot ja mahdolliset lausun- 
 not kunnansalassapide  äviin asiakas  etoihin.



POHJOIS-SAVON LASTENSUOJELUN 
MONIAMMATILLINEN ASIANTUNTIJA-
RYHMÄ

Pohjois-Savon lastensuojelun moniamma  l-
linen asiantun  jaryhmä on koo  u toimimaan 
Lastensuojelulain 14 §:n mukaisena asiantun  jaryh-
mänä, joka voidaan ase  aa kunnan lastensuojelusta 
vastaavien sosiaalityöntekijöiden lastensuojelun 
toteutuksen, asiainvalmistelun ja päätöksenteon 
tueksi.
 
Ryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon 
edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantun  -
joista sekä muista lastensuojelutyössä tarvi  avista 
asiantun  joista.

Asiantun  jaryhmä o  aa käsiteltäväkseen 
lastensuojelun asiakastapauksia kun  en toimeksian-
nosta, yleensä lapsen asioista vastaavan työntekijän 
esi  elemänä. Työryhmä voi avustaa lapsen huostaan-
o  oa ja sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa 
ja antaa pyyde  äessä lausuntoja oikeudelle. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-  
 toimen asiantun  jat toimivat omalla  

 työajallaan ilman erillispalkkiota. Näin   
 työstä ei aiheudu kunnille lisäkustannuksia

• Juridinen asiantun  ja kutsutaan kokouksiin 
 vain tarvi  aessa. Hänen palkkionsa ja  
 matkakulunsa laskutetaan tarvi  aessa
 käsiteltävänä olevan asiakkaan ko  -
 kunnalta

• Moniamma  llinen asiantun  jaryhmä ei   
 tee päätöksiä

• Asiakkaalla on oikeus saada  etää, mitä 
  etoja asiantun  jaryhmälle luovutetaan,   
 ellei se ole vastoin lapsen etua

TYÖRYHMÄN TOIMINTAMALLI

• Asiantun  jaryhmä kokoontuu kerran kuu-  
 kaudessa

• Työryhmä on valinnut keskuudestaan puheen- 
 johtajan ja varapuheenjohtajan

• Sihteerinä ja yhdyshenkilöinä toimivat 
 Pohjois-Savon lastensuojelun kehi  ämisyk- 
 sikön työntekijät

• Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, 
 yhteistyökumppani tai johtava viranomainen  
 voi tuoda asiakasasian työryhmän käsi  elyyn

• Työryhmä on tarkoite  u täydentämään,  
 ei korvaamaan jo käytössä olevaa (esim 
 lapsen lähiverkoston, lasta ja perhe  ä 
 hoitavien ja ohjaavien tahojen sekä 
 viranomaisverkoston) asiantuntemusta


