
Lapsen edunvalvoja lastensuojelun päätöksenteossa

Lastensuojelun edunvalvojan määrää käräjäoikeus tai maistraatti 
lastensuojelulain 22 § perusteella. Lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että lapselle haetaan 
tarvittaessa edunvalvoja (LSL 24§). Myös huoltaja ja maistraatti 
voivat hakea edunvalvojaa.

Lastensuojeluprosessi
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä

Valvoo lapsen edun toteutumista 
ja avustaa virkansa puolesta lasta 

puhevallan käytössä 
(24 §)

Lapsen mielipiteen 
selvittäminen ja kuuleminen 

(20 §)

Lapsen 
tapaaminen 

(29 §)

Puhevalta
Oikeus laittaa asia vireille viranomaisessa tai 
tuomioistuimessa, osallistua asian selvittelyyn 
ja muuhun käsittelyyn sekä hakea päätöksiin 
muutosta. Oikeus vaatia etuutta tai sosiaa-
lipalvelua sekä hakea etuutta tai palvelua 
koskevaan viranomaispäätökseen muutosta.
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Lapsen puhevalta lastensuojeluasiassa 

•	 Lapsi on lastensuojeluasiassa aina asianosainen
•	 Puhevalta on vahvin osallisuuden muoto
•	 Normaalisti huoltaja edustaa lasta eli käyttää lapsen puhevaltaa 

lastensuojeluasiassa - myös silloin, kun lapsi on otettu huostaan
•	 12 vuotta täyttäneellä lapsella on huoltajan tai edunvalvojan rin-

nalla aina oma itsenäinen puhevalta

Edunvalvoja lapsen puhevallan käyttäjänä

•	 Jos huoltaja ei voi edustaa lasta puolueettomasti, edunvalvoja 
määrätään huoltajan sijaan edustamaan lasta

•	 Huoltajalla säilyy aina oma asianosaisasema eli hän käyttää 
omaa puhevaltaa  

•	 Edunvalvojan tehtävänä on tuoda esiin lapsen näkemys ja mieli-
pide sekä oma arvionsa lapsen edusta

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja edunvalvojan 
erilainen tehtävä

•	 Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on viranomainen, joka johtaa 
lastensuojeluprosessia. Sosiaalityöntekijä ei voi käyttää lapsen 
puhevaltaa

•	 Sosiaalityöntekijän lakisääteinen tehtävä on valvoa lapsen edun 
toteutumista, selvittää lapsen mielipide, kuulla lasta ja tavata las-
ta säännöllisesti. Näihin tehtäviin ei vaikuta se, edustaako las-
ta lastensuojeluprosessissa huoltaja vai tämän sijaan määrätty 
edunvalvoja.

•	 Sosiaalityöntekijällä on yhteistyövelvoite kaikkien asiaan osallis-
ten kanssa. Edunvalvoja on puolueeton ja riippumaton kaikista 
osapuolista, myös sosiaalitoimesta. Hän arvioi tarvittaessa myös 
lastensuojelun ratkaisuja lapsen edun näkökulmasta

Lastensuojelun edunvalvojan hakemista tulee 
harkita kun huoltaja ei kykene edustamaan lasta 
puolueettomasti, esimerkiksi jos

•	 huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapseen kohdis-
tuneesta rikoksesta

•	 huoltaja ei terveydellisistä syistä kykene edustamaan lasta
•	 huoltajat eivät kykene riittävästi erottamaan omia ja lapsen tar-

peita käyttäessään lapsen puhevaltaa esimerkiksi huostaanotto- 
tai asiakassuunnitelmatilanteissa.

•	 huoltaja ei osallistu lasta koskevien asioiden käsittelyyn

www.lastensuojelunedunvalvonta.fi
www.lastensuojelunkasikirja.fi
www.pelastakaalapset.fi


