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LASTENSUOJELUN 
EDUNVALVONNASTA

Vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa lastensuojelulaissa 

vahvistettiin lapsen oikeuksia osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen ja 

mielipiteensä ilmaisuun. Lain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä 

edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja 

edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai 

lapsen edun turvaamiseksi. Lapsi voi tarvita edunvalvojaa 

lastensuojeluprosessissa tiettyihin vaiheisiin ja rikosoikeudellisessa 

prosessissa oikeusavustajan ohella valvomaan lapsen etua ja 

käyttämään puhevaltaa. Tämä tukee lapsen suotuisaa kehitystä ja voi 

vähentää vakavia häiriöitä sekä kalliiden erityispalvelujen käyttöä 

myöhemmin. 
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LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJAN 
MÄÄRÄÄMINEN

• LsL:n 22§:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja 

käyttämään hänen puhevaltaansa, jos on perusteltu syy 

olettaa:

1. Ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja

2. Edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian 

selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi

Perusteltu syy on olemassa silloin, kun voidaan objektiivisesti 

arvioiden olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteettiristiriitaan tai 

on ilmeinen eturistiriita niin, että hänen puolueettomuutensa 

vaarantuu.

	



TARPEEN ARVIOIMINEN ☛ TEHTÄVÄN 
MÄÄRITTELY

• Edunvalvojamääräys määrittää toimivallan rajat

• Työskentely tehtävän edellyttämällä tavalla lapsen kanssa

• Lapsen edun arvioiminen

• Edunvalvojalla on itsenäinen puhevalta suhteessa eri toimijoihin:

lsev:lla ei ole sosiaalityöntekijöille kuuluvaa yhteistyövelvoitetta esim. vanhempien kanssa

• Edunvalvojalle siirtyy huoltajan oikeuksia: saada lasta koskevia tietoja julkisuuslain nojalla, 

laittaa lasta koskeva asia vireille, tulla kuulluksi, muutoksenhaku, antaa SHAL 16§:n mukainen 

suostumustietojen luovuttamiseen sivulliselle 

• Lapsi säilyttää kuitenkin omat oikeutensa esim. SHAL 11§3mom mukaisesti kieltää antamasta 

itseään koskevaa tietoa lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi vastoin lapsen etua

• Lapsi käyttää omaa puhevaltaansa silloin, kun hänelle on se annettu: lastensuojeluprosessissa yli 

12-vuotias

	



EDUNVALVOJAN HAKEMINEN

• Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on 

velvollisuus huolehtia, että edunvalvojaa haetaan 

tarvittaessa (lastensuojelulaki 24 §, Finlex). Lisäksi lapsella 

on mahdollisuus saada oikeusavustaja 

oikeuskäsittelyyn (lastensuojelulaki 87 §).

Lastensuojelulaki 24 § (Finlex)

Lastensuojelulaki 87 § (Finlex)

	

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L4P24
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L14P87


LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJAN 
TEHTÄVÄ

• Edunvalvojapäätös määrittää tehtävän

• Edunvalvoja on puoleeton hlö, jonka tehtävä on:

• tuoda lapsen etu esiin 

• huolehtia, että lapsen oikeudet toteutuvat

• huolehtia, että lapsen mielipiteet ja toivomukset tulevat esille 

lastensuojelun työskentelyssä ja päätöksenteossa sellaisina, kuin lapsi 

itse tuo ne esiin silloin, kun se on lapsen iän ja ilmaisukyvyn puolesta 

mahdollista

• pitää lapsi ajan tasalla prosessin etenemisestä

	



TILANTEITA, JOISSA EDUNVALVOJAA ON 
HAETTU

• Huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapsen pahoinpitelystä , 

kaltoin kohtelusta: LS ja rikosprosessi

• Huoltajan passiivisuus käyttää lapsen puhevaltaa esim. huoltaja ei ole 

yhteydessä lapseen, on kadonnut lapsen elämästä

• Huoltajat eivät kykene erottamaan riittävästi toisistaan omia ja lasten 

tarpeita ja siten puolueettomasti valvomaan lapsen etua

• Lapsen yksityisyyden suojaan liittyvät kiistatilanteet:  yksityisen tiedon 

levittäminen 

• Lapsille turvataan mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

heidän kehitystään vastaavasti

• Huoltaja ei terveydentilansa vuoksi kykene käyttämään 

puolueettomasti lapsen puhevaltaa

	



LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJAN 
HAKEMINEN

• Lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä asioissa ei yleensä 

määrätä ls- edunvalvojaa – ellei huoltoriitaan liity 

lastensuojeluprosessia

• Erimielisyys huoltajan ja lapsen tai huoltajan ja 

sosiaalityöntekijän välillä ei riitä perusteeksi edunvalvojan 

määräämiseksi

• Lastensuojeluprosessiin, jossa erimielisyyksiä monella eri 

osapuolella esim. huostaanoton purku tai sijaishuollon 

muutos

	



LASTENSUOJELUN EDUNVALVONTA

• Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa 

lastensuojeluprosessia.

• Edunvalvojan määrääminen ei vaikuta millään tavalla 

sosiaalityöntekijän lakisääteisiin velvoitteisiin suhteessa 

lapseen, tämän tapaamiseen, kuulemiseen ja mielipiteen 

selvittämiseen

• Myös sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa lapsen etua, 

mutta hän ei voi käyttää lapsen puhevaltaa

• Edunvalvojalla on asiassa johon hänet on määrätty, samat 

asianosaisen oikeudet kuin huoltajalla.  Oikeus saada lasta 

koskevat asiakirjat ja käyttää lapsen puhevaltaa tämän 

asiassa. Edunvalvojaa tulee kuulla lasta koskevia päätöksiä 

tehtäessä

	



LASTENSUOJELUN EDUNVALVONTA 
TEHTÄVÄNÄ

• Lastensuojelu, poliisi, hallinto-oikeus tai maistraatti tekee 
hakemuksen

• Käräjäoikeus määrää lastensuojelulain tai holhoustoimilain 
perusteella

• Edunvalvojan on annettava suostumus tehtävään

• Edunvalvojaa haetaan hoitamaan tiettyjä tehtäviä, jotka vaativat 
perustelun

• Henkilöön sidottu tehtävä

• Lastensuojeluprosessissa laskutetaan lastensuojelua ja 
rikosprosessissa toimitetaan lasku käräjäoikeuteen prosessin 
päätyttyä

	



LASTENSUOJELUN EDUNVALVONTA 
TEHTÄVÄNÄ

• Edunvalvojalle siirtyy huoltajan oikeuksia: 

saada lasta koskevia tietoja julkisuuslain nojalla, laittaa lasta koskeva asia 

vireille, tulla kuulluksi, muutoksenhaku, antaa SHAL 16§:n mukainen

suostumustietojen luovuttamiseen sivulliselle 

• Lapsi säilyttää kuitenkin omat oikeutensa esim. SHAL 11§3mom mukaisesti 
kieltää antamasta itseään koskevaa tietoa lailliselle edustajalleen, jollei se ole 
selvästi vastoin lapsen etua

• Lapsi käyttää omaa puhevaltaansa silloin, kun hänelle on se annettu

• Lastensuojeluprosessissa yli 12-vuotias

• Rikosprosessissa yli 15-vuotias

	



LASTENSUOJELUN NÄKÖKULMA 
EDUNVALVONTAAN

• Edunvalvoja tuo lapsen äänen kuuluville esim. asiakassuunnitelmissa, 

hallinto-oikeudessa, hoitoneuvotteluissa jne.

• Edunvalvoja pääsee lapsen ja perheen lähelle, verkostoon, tuo lapsen 

mielipiteen esille

• Edunvalvojan näkemys, lapsen edun esille tuominen

• Edunvalvoja antaa juridista turvaa lastensuojeluprosessiin ja 

hallintokäsittelyyn

	


