HELSINGIN YLIOPISTO
KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS
PALMENIA

LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJAKOULUTUS
5. – 6.2. sekä 20. – 21.3.2013, Helsinki
”Minusta on ollut hyvä, että on ollut edunvalvoja, joka on
selittänyt minulle asioita. Kun minä en itse aina muista, mitä
viimeksi sanoin. Itse en myös uskalla kertoa omaa mielipidettä, joten hän auttaa minua ja kertoo puolestani. On kiva,
kun joku puhuu puolestani, jota kuunnellaan.”
(Viivi 5 v.)

Koulutus toteutetaan Pelastakaa Lasten lastensuojelun
edunvalvojatoiminnan ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenian yhteistyönä. Koulutus on
kehitetty Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Lastensuojelun edunvalvojahankkeen (2005–2011) aikana.
Sosiaali- ja terveysministeriö on osallistunut koulutuksen
suunnitteluun.

Kuka puhuu lapsen puolesta kaikkein vaikeimmissa lastensuojelutapauksissa? Kuka varmistaa, että lapsen ääni
kuuluu lastensuojelussa? Kuka ottaa kantaa lapsen etuun
silloin, kun se on vähällä unohtua prosessissa? Kuka astuu
tilalle, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen
etua? Kuka huolehtii siitä, että lapsen oma oikeudellinen
asema häntä koskevassa päätöksenteossa toteutuu?

Koulutuksessa luennoivat mm. edustaja lapsiasiavaltuutetun toimistosta, erikoissuunnittelija Jaana Tervo
THL:stä ja lastensuojelupalvelujen johtaja Riitta Hyytinen
Pelastakaa Lapset ry:stä. Myös lastensuojelu edunvalvojana toimivien kokemuksia kuullaan ja hyödynnetään
koulutuksessa.

Näitä kysymyksiä avataan Lastensuojelun edunvalvojakoulutuksessa!

Koulutus antaa valmiudet lapsen edunvalvojana toimimiseen lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Koulutuksen
käyneellä henkilöllä on tehtävää varten riittävät tiedot
asiaankuuluvasta lainsäädännöstä, lapsen edun arvioimisesta ja lastensuojelun edunvalvonnan prosessista.
Koulutus antaa myös lisävalmiuksia lastensuojelutyöhön
ja lapsen kanssa työskentelyyn.

Koulutuksessa käydään läpi edunvalvonnan kannalta keskeinen lainsäädäntö ja pohditaan edunvalvonnan paikkaa
suomalaisessa lastensuojelussa. Erityisesti keskitytään
lapsen oikeuksien, edun ja puhevallan ymmärtämiseen
sekä lapsen kanssa työskentelyn edellytyksiin ja lapsen
edun arvioimiseen edunvalvonnan näkökulmasta. Lisäksi
käydään läpi Lastensuojelun edunvalvojahankkeessa
mallinnettu edunvalvontaprosessi. Koulutuksessa käytetään oppimateriaalina hankkeessa tuotettua käsikirjaa
”Lastensuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa”.

Koulutuksen tavoite

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat perehtyneet
lastensuojelun työprosessiin, lapsen kuulemiseen ja lapsen mielipiteen selvittämiseen.

Koulutuspaikka

Pelastakaa Lapset, Tiukula-talo,
Koskelantie 38, 00610 Helsinki
ks. http://www.pelastakaalapset.fi/ > Järjestö > Tiukulatalo
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Laajuus

Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää sekä välitehtävä. Koulutuksen laajuus on 4 opintopistettä.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antavat:
Projektivastaava Milja Laakso,
Pelastakaa Lapset ry
puh. 050 433 1389
milja.laakso@pelastakaalapset.fi
Projektipäällikkö Päivi Sinko,
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
puh. (09) 191 54051, 050 388 0683
paivi.sinko@helsinki.fi
Katso lisätietoja lastensuojelun edunvalvonnasta
www.lastensuojelunedunvalvonta.fi

Koulutuksen hinta ja koulutukseen hakeminen
Koulutuksen hinta on 490 €/osallistuja. Laskutus tapahtuu yhdessä erässä koulutuksen alussa. Hinta sisältää
lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, välitehtävän tarkastuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit
lähiopiskelupäivinä.

Koulutukseen haku tapahtuu täyttämällä sähköinen
hakulomake Palmenian verkkosivuilla www.helsinki.fi/
palmenia/koulutus 17.12.2012 mennessä. Hakulomakkeen
lisätietoja -kohdassa pyydetään kuvaamaan oma koulutus ja työkokemus lasten kanssa tehtävästä työstä tai
lastensuojelutyöstä.
Jos osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, hinnasta peritään 25 %. Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta
ennen kurssin alkua, hinnasta peritään 50 %. Tämän
jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei
palauteta. Poikkeuksena vat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.
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