LASTEN OIKEUDET

UUDISTUNUT LASTENSUOJELULAKI
Uudet säännökset tulivat voimaan 1.1.2020. Tule mukaan asiantuntijapäivään!
Lastensuojelulakiin on lisätty täysin uusia säännöksiä muun muassa lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin, oikeussuojakeinojen tiedottamisvelvollisuudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön lapsikohtaisesta arvioinnista.
Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lastensuojelun sosiaaliohjaajan ja muiden työntekijöiden sekä lastensuojelulaitoksien hoito- ja kasvatushenkilöstöjen täytyy tuntea ne
lastensuojelulain säännökset sekä tulkinnat, jotka koskevat uudistettuja säännöksiä. Päivän aikana
pureudutaan lastensuojelulain muutoksiin käytännönläheisen ja asiantuntevan kouluttajan johdolla.
Ilmoittaudu nyt!
Ajankohta ja paikka
20.4.2020 klo 9-15,
Savonia AMK, auditorio, Iisalmen kampus
Haukisaarentie 2, Iisalmi
Ilmoittautuminen ja hinta
30.3.2020 mennessä osoitteessa:
www.savonia.fi/taydennys
95 euroa + alv 24 % / osallistuja

Lisätietoja
terveysalan.taydennyskoulutus@savonia.fi
tai puh. 044 785 6420
Kouluttaja
Asiantuntija OTK, Kati Saastamoinen
Lakimiespalvelut Aavalex Oy
Sisältö
Katso tarkempi ohjelma esitteen kääntöpuolelta

Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa kouluttaen tuhansia lasten parissa
työskenteleviä alan ammattilaisia viime vuosina. Aiemmin hän on työskennellyt
kunnassa sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Lapsen oikeuksiin
liittyvän syventyneisyyden sekä pitkän alan kokemuksen perusteella häntä voidaan pitää lapsen suojelua koskevan juridiikan ammattilaisena. Saastamoinen on
perehtynyt lapsen oikeuksien ohella myös kehitysvammaisia koskeviin rahoitustoimenpiteisiin sekä sosiaalihuollon tietosuojakysymyksiin.
Julkaisut
•
Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010)
•
Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä
(Edita 2016)
•
Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet
(Edita 2018)
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OHJELMA

20.4.2020
8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Päivän avaus ja johdatus lastensuojelulain uudistukseen

9.10

Yhteenveto lastensuojelulakiin lisätyistä ja uudistetuista säännöksistä
Säännös lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin
Lapsen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma
Velvollisuus antaa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista
Lapsen sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana

10.15

Tauko

10.30

Lastensuojelulaitoksen henkilöstöä koskeva uudistettu säännös
Lapsen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma
Mitkä ovat lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitukset?
Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto
Rajoitusten käytön yleiset edellytykset
Rajoitustoimenpiteiden täsmennetyt toimivaltasäännökset:
• Aineiden ja esineiden haltuunotto
• Henkilöntarkastus

11.30

Lounas (omakustanteinen)

12.30

Henkilönkatsastus
Omaisuuden ja tilojen tarkastaminen
Lähetyksen tarkastaminen ja luovuttamatta jättäminen
Kiinnipitäminen
Liikkumisvapauden rajoittaminen
Eristäminen

13.30

Tauko

14.00

Luvatta lastensuojelulaitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen
Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
Rajoituksen lapsikohtainen arviointi
Lastensuojelulaitosten valvonta
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon - ikärajan nosto 25 vuoteen

14.45

Kysymyksiä ja keskustelua

15.00

Koulutuspäivä päättyy

