
 

  

Aika 16.11.2017, 8.1.2018 ja 1.2.2018 klo 9.00 – 16.00  

Paikka Seinäjoki, Tiedekatu 26, Frami B, Watt & Edison (2.kerros) 

Tavoitteet  Tunnet lasten edunvalvonnan taustat, periaatteet ja ohjaavat säädökset. 
Tiedostat edunvalvonnan tehtävät lastensuojelu- ja rikosprosessissa.  
Osaat soveltaa ja käyttää oppimaasi edunvalvojan tehtävässä, sekä pystyt jäsentämään 
näiden kahden prosessin eroavaisuudet. 
 

Sisältö  Mitä tarkoittaa lapsen edunvalvonta? 

Millainen on ja miten säädellään edunvalvonnan prosesseja lastensuojelu- ja rikosprosesissa? 
Millainen on lastensuojeluprosessi ja rikosprosessi lapsen edunvalvonnan näkökulmasta?  
Millainen on edunvalvojan tehtävä lastensuojeluprosessissa ja rikosprosessissa? 
 

Opiskelu  Koulutuksessa on kolme lähiopetuspäivää. Lähiopetuksen tukena käytetään moodle -oppimis-

ympäristöä. Opetus sisältää ennakkomateriaalia, tehtäviä ja runsaasti tapausesimerkkejä. 
 
Kohderyhmä  Koulutukseen hakijoilta edellytetään kokemusta ja osaamista lasten kanssa työskentelystä sekä 

lastensuojeluprosessin tuntemisesta.  
 
Kouluttajat Marjukka Heikkilä, sosiaaliohjaaja, erikoissuunnittelija, lastensuojelun edunvalvonnan koordi-

naattori, Socom.  Lastensuojelun edunvalvoja 2010 ja lastensuojelun edunvalvonnan prosessien 
kehittäjänä Kaakkois-Suomessa vuodesta 2012 alkaen. 
Satu Rantaeskola, VT, OTK, yliopettaja (rikosprosessioikeus). Asiantuntijuus edunvalvonnan 
tehtäviin perustuu työskentelyyn eri tehtävissä rikosprosessissa vuodesta 1990 alkaen (tuomio-
istuin- ja syyttäjälaitos, asianajotoiminta sekä edunvalvonta). Lapsiin kohdistuvien rikosten tut-
kinnan koulutuksen kehittäminen vuodesta 2013.  
Tuija Suikkanen-Malin, VTL, sosiaaliala yliopettaja, Xamk. Lastensuojelun edunvalvoja vuo-
desta 2009, mukana Kaakonkulman pilottihankkeessa 2005 alkaen. 
Teija Kynkäänniemi, lehtori, SeAMK. Toiminut lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja opettajana. 

Hinta Koulutuksen hinta on 690 € + 165,60 € (alv 24%) yhteensä 855,60 € sisältäen muun koulutus-
materiaalin paitsi jäljempänä mainitut teokset ja kahvin lähipäivinä. Koulutuksen hinta jakautuu 
kahdelle vuodelle (230 € + 460 €). Lounas on omakustanteinen. Ryhmään voidaan ottaa 34 
osallistujaa. Paikalla jaettavan koulutusmateriaalin lisäksi on mahdollista hankkia aihepiiriin liit-
tyvät käsikirjat ”Edunvalvonta lastensuojeluprosessissa” ja ”Edunvalvonta rikosprosessissa” á 40 
€ (alustava hinta), mikäli teokset julkaistaan riittävän ajoissa.   

 

Lisätietoja suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo@seamk.fi ja p. 040 830 2386, SeAMK ja yliopettaja Tuija Suik-

kanen-Malin, s-posti tuija.suikkanen-malin@xamk.fi ja p. 044 702 8411 

 

Haku koulutukseen alkaa 4.9.2017 klo 07.00 ja päättyy 20.10.2017 klo 14.00. Hakulomake: https://www.lyyti.in/Lap-

sen_edunvalvonta Opiskelijavalinnat tehdään viikolla 43. Ilmoittautuminen on 20.10.2017 jälkeen sitova. 

 

Peruutusehdot: Osallistumisen peruuntuessa 20.10.2017 jälkeen perimme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa 

osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistus, veloitetaan     

20 % koulutuksen hinnasta. 

 

   Sosiaalityöntekijät, lastensuojelutyöntekijät ja muut lasten edunvalvonnasta kiinnostuneet 

  Lapsen edunvalvonta  
  lastensuojelu- ja rikosprosessissa (5op) 
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SeAMK Sosiaali- ja terveysala 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 
Postiosoite: Pl 412, 60101 SEINÄJOKI 
Käyntiosoite: Kampusranta 9 A, 3. krs, 60320 SEINÄJOKI 
  
www.seamk.fi/sosiaalijaterveysala/taydennyskoulutus 

 

 
 

 

 

Lapsen edunvalvoja lastensuojelu- ja rikosprosesseissa 

Edunvalvoja vahvistaa lapsen edun toteutumista ja lapsen osallisuutta määrätyssä 

prosessissa. Edunvalvojan tehtävä on henkilöön sidottua. Lastensuojeluprosessissa 

korvauksen työstä maksaa sosiaalitoimi ja rikosprosessissa valtio. Edunvalvoja käyt-

tää lapsen puhevaltaa vanhemman sijaan. Eri prosessilajeissa edunvalvojan tehtävät 

ovat erilaiset.    

Lastensuojeluprosessin osissa edunvalvojan tehtävät määrittyvät käräjäoikeuden an-

taman päätöksen mukaan. Näitä prosesseja voivat olla mm. huostaanotto, huostaan-

oton purku tai sijaishuollon muutos. Lapsen ikä huomioon ottaen lapsen edustaminen 

hallinnollisissa prosesseissa tapahtuu yksin tai lapsen rinnalla ja aina yhteistyössä 

lapsen kanssa. Käytännössä työ on lapsen kanssa työskentelyä vahvistaen hänen 

osallisuuttaan omassa prosessissa ja osallistumista asiakasneuvotteluihin ja muihin 

asiaan liittyviin neuvonpitoihin. 

Rikosprosessissa edunvalvoja huolehtii lapsen edun toteutumisesta rikosasian asian-

osaisena. Edunvalvojan tulee tässä tehtävässään valvoa lapsen edun toteutumista. 

Edunvalvoja tulee arvioida, että oikeudenkäynnissä toteutuu lapsen edun kannalta 

paras mahdollinen lopputulos. Edunvalvoja ratkaisee, kuka oikeudenkäyntiavustaja 

parhaiten avustaa pääsemisessä lapsen edun mukaiseen ratkaisuun. Hän tekee rat-

kaisun yksityisoikeudellisten vaatimusten osalta viime kädessä itsenäisesti mutta yh-

teistyössä lapselle määrätyn oikeudenkäyntiavustajan kanssa. Muutoinkin edunval-

voja tekee yhteistyötä oikeudenkäyntiavustajan kanssa lapsen edun edellyttämissä 

asioissa. 

Edunvalvojaksi on hyväksytty henkilöitä, joilla on sosiaalialalle soveltuva korkea-

koulututkinto: yhteiskuntatieteet, sosionomi (AMK), myös yksittäistapauksina yhteisö-

pedagogi, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi henkilöllä on oltava riittävä 

työkokemus lasten kanssa työskentelystä ja lastensuojeluprosessista (vähintään 2 

vuotta).  

 

 

SONet BOTNIA 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Koskenalantie 16 (Mediwest) 

60220 SEINÄJOKI 

http://www.seamk.fi/sosiaalijaterveysala/taydennyskoulutus

