LASTENSUOJELUN
EDUNVALVONNAN
KOORDINAATIO

1.

ASIAKKAAT
• Kaakkois-Suomen kunnat (Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää,
Miehikkälä, Virojoki, Eksote) : lastensuojelun työntekijät
• poliisi
• käräjäoikeus
• maistraatti
• Kaakkois-Suomen lastensuojelun edunvalvojat
• lapsen huoltajat

2.

ASIAKKAIDEN PALVELUTARPEET
• kunnille: edunvalvojatarpeen arviointi, konsultaatio, sosiaa-   
lityöntekijän avustus edunvalvojan hakemisessa, edunvalvojapankin ylläpitäminen, yhteyslinkki muihin edunvalvonnan
prosessin toimijoihin, toimeksiantojen välittäminen
• poliisi: lastensuojelun edunvalvonnan tarpeen arviointi, konsultointi, edunvalvojien välittäminen (vuoden 2014 alusta),
yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimijoihin
• käräjäoikeus ja maistraatti: yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimijoihin, lastensuojelun edunvalvonnan
toimintatapojen tunnetuksi tekeminen
• Kaakkois-Suomen lastensuojelun edunvalvojat: konsultaatio,
tukirakenteet: työnohjauksen ja vertaistapaamisten järjestäminen, yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimijoihin, toimeksiantojen välittäminen

3.

LAINSÄÄDÄNTÖ
• LSL 22 §
Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi
Lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos:
1) on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti
valvoa lapsen etua asiassa; ja
2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.
Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuna
holhousviranomaisena toimiva maistraatti, sosiaalihuollosta
vastaava toimielin tai huoltaja itse
• Valvira:, kunnassa on oltava toimintamalli edunvalvonnan
tarpeen arviointiin ja käytettävissä asiantuntijalista edunvalvojana käytettävissä olevista henkilöistä.

4.

PALVELUN TEHTÄVÄT
• konsultaatioapu. Lastensuojelun edunvalvonnan sisältöihin,
tarvetta arvioitaessa, sekä lastensuojelun edunvalvonnan
hakemusta tehtäessä (lastensuojelun sosiaalityöntekijöille,
edunvalvojille, poliisille, oikeusaputoimistoille, maistraateille,
käräjäoikeuksille)
• edunvalvojapankin ylläpitäminen
• koulutusten ja alueellisten työkokousten järjestäminen
• tukirakenteiden järjestäminen edunvalvojille
• yhteyshenkilönä toimiminen prosessin eri toimijoiden välillä
• tiedottaminen
• toimintakäytänteiden kehittäminen: yhtenäisen toimintamallin luominen
• edunvalvojien välittäminen
• valtakunnallisissa ja alueellisissa lastensuojelun edunvalvonnan ja lastensuojelun kehittämisrakenteissa toimiminen ja
vaikuttaminen

5.

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN
(kts. viereinen sivu)

6.

RESURSSIT
•   1 koordinaattori 50 %  työaika.
     Toiminta-alueena Eksote, Kouvola, Kotka, Hamina,
     Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää

7.

TULOKSET
• jokaisella kaakkoissuomalaisella lapsella on yhtäläinen mahdollisuus saada tarvittaessa itselleen edunvalvoja lastensuojelu- tai rikosasiaan. Tällä varmistetaan lapsen oikeuksien ja
lapsen osallisuuden toteutuminen voimassa olevien säädösten
mukaisesti
• prosessit käynnistyvät nopeammin = lapsen hyöty
• LSL 22§ pykälän toteutuminen → heikossa asemassa olevien
lasten tilanteen kohentuminen / lapsilla vahvempi paikka
itseään koskevassa lastensuojeluasiassa
• lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tiedon lisääminen lastensuojelun edunvalvonnasta: missä tilanteissa pitää käyttää
• valtakunnallisissa lastensuojelun edunvalvonnan ja lastensuojelun kehittämisrakenteissa toimiminen ja vaikuttaminen
• verkostoituminen alueellisesti ja kansallisesti sekä hyvien
käytänteiden tuominen alueelle
• keskittynyt asiantuntemus (väestöpohjan kannalta kokonaistaloudellisin ratkaisu)
• palvelun tarve ja toimijat kohtaavat
• lastensuojelun edunvalvojien tukirakenne. Työnohjaus- ja
vertaistapaamisten järjestäminen
• kaakkoissuomalaisten hyvien käytänteiden syntyminen: yhdenmukaiset prosessit
• alueellisen tilastoinnin kehittäminen
• ajantasaisen tiedon välittäminen
• palvelun räätälöinti: kuntakohtaisiin tarpeisiin vastaaminen
• koordinaattori tuntee edunvalvojat hyvin: oikeanlaisen edunvalvojan etsiminen prosessiin

• käytännön kehittämistarpeiden esille tuleminen koordinaation kautta
• edunvalvojien määrän lisääminen alueella
• lastensuojelun sosiaalityöntekijän työaikaa voidaan käyttää
perus- ja asiakastyöhön, kun edunvalvonnan järjestelyyn liittyviä tehtäviä on siirretty alueelliselle koordinaattorille
• alueellisten työkokousten, koulutus- ja informaatiotilaisuuksien mahdollistuminen eri toimijoille

8.

HINTA
•   kuntien rahoitusosuus perustuu väestömäärään.
     Vuonna 2013: 0.17/hlö
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