
Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi

Lastensuojelun edunvalvoja
Lastensuojelun edunvalvonta perustuu lastensuojelulain 22 §:ään. Sosiaalitoimen velvollisuus on 
hakea lapselle edunvalvojaa, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla 
edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi.
Edunvalvoja toimii huoltajan sijaan määrätyssä asiassa lapsen puhevallan käyttäjänä.
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Toimittaneet Paula Marjomaa ja Milja Laakso

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus lujittaa lapsen omaa oikeudellista asemaa 

häntä koskevassa päätöksenteossa. Tätä oikeutta turvaamaan tarvitaan joissakin ti-

lanteissa lapselle huoltajan sijaan määrätty edustaja tai edunvalvoja. Edunvalvoja 

vahvistaa lapsen etua, osallisuutta ja lapsen oman puhevallan käyttöä tilanteissa, 

joissa huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua. Lapsen oikeuksien sopi-

muksen myötä useissa maissa on luotu järjestelmiä, jotka takaavat lapsen oikeu-

den edustajaan esimerkiksi lapsen huoltoon, asumiseen ja lastensuojeluun liitty-

vässä päätöksenteossa. Edustajajärjestelmiä kehitettäessä kiinnitetään huomiota 

siihen, että lapsen edustajilla on riittävästi osaamista lapsen kohtaamiseen ja lap-

sen kanssa työskentelyyn.Lastensuojelun edunvalvonta -käsikirjassa pohditaan tämän suomalaisessa lasten-

suojelun kentässä uuden ilmiön, lastensuojelun edunvalvojan, tarkoitusta ja paik-

kaa. Miksi lastensuojelun suureen toimijajoukkoon tarvitaan vielä tällainen ”las-

tensuojelun edunvalvoja”? Mitä hyötyä edunvalvonnasta on lapselle? Mistä tässä 

ilmiössä on kyse? 
Käsikirjassa kuvataan edunvalvojan tehtäviä, oikeuksia ja juridista roolia edunval-

vontaprosessin eri vaiheissa. Käsikirja tukee edunvalvojana toimivaa lapsilähtöi-

sessä työskentelyssä. Se antaa eväitä myös edunvalvonnan tarvetta harkitseval-

le sosiaalityöntekijälle ja edunvalvojamääräystä muotoilevalle käräjäoikeudelle tai 

maistraatille.
Lastensuojelun edunvalvojahankkeessa on Raha-automaattiyhdistyksen tuella 

(2005–2009 ja 2010–2011) luotu edellytyksiä lastensuojeluasioihin ja lapsen kans-

sa työskentelyyn perehtyneiden edunvalvojien käyttämiselle Suomessa. Hank-

keessa on kehitetty edunvalvonnan käytäntöjä yhteistyössä pilottialueiden kanssa, 

selkiytetty tilanteita, joissa edunvalvojaa tulee käyttää, kerätty tietoa toteutuneis-

ta edunvalvonnoista ja koulutettu kymmeniä lastensuojeluasioihin erikoistuneita 

edunvalvojia.

Lastensuojelun edunvalvonta –  
lapsen oikeus osallisuuteen häntä  

koskevassa päätöksenteossaKäsikirja lastensuojelun edunvalvonnasta

Lastensuojelun edunvalvonta – lapsen oikeus osallisuuteen häntä koskevassa päätöksenteossa
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Lastensuojelun edunvalvoja vahvistaa 
lastensuojelun päätöksenteossa

•	lapsen osallisuutta

•	lapsen edun toteutumista

•	lapsen puhevallan käyttöä häntä itseään 
koskevissa asioissa

Milloin lastensuojelun edunvalvojan 
hakemista tulee harkita?

Kun huoltaja ei kykene edustamaan lasta puo-
lueettomasti, esimerkiksi jos

•	huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäil-
lään lapseen kohdistuneesta rikoksesta 

•	huoltaja ei terveydellisistä syistä kykene 
edustamaan lasta

•	huoltajat eivät kykene riittävästi erotta-
maan omia ja lapsen tarpeita käyttäessään 
lapsen puhevaltaa esimerkiksi huostaanot-
to- tai asiakassuunnitelmatilanteissa.

•	huoltaja ei osallistu lasta koskevien asioiden 
käsittelyyn

Edunvalvojan tarvetta on hyvä 
arvioida

•	lastensuojeluasiakkuuden alkaessa

•	asiakassuunnitelman tekemisen yhteydessä

•	huostaanottotilanteissa

•	sijoitustarpeen arvioinnin yhteydessä

•	poliisin tutkintapyynnön yhteydessä

Lapsen asioista vastaa-
van sosiaalityöntekijän 
velvollisuus on huo-
lehtia siitä, että lapsel-
le haetaan tarvittaessa 
edunvalvoja (Lsl 24§)

Hakija voi olla maist-
raatti, sosiaalihuollosta 
vastaava toimielin tai 
huoltaja itse

Maistraatti tai käräjäoi-
keus tekee päätöksen

Päätös määrittää val-
tuudet ja toimialan

Kun toimeksianto on 
suoritettu
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Miten lastensuojelun edunvalvojaa 
haetaan?

•	www.lastensuojelunedunvalvonta.fi 

 - edunvalvojan hakemiseen liittyvät ohjeet 
ja tarvittavat lomakkeet

 - ”Löydä edunvalvoja” -hakukone, jo-
hon pätevät, lapsen asioihin perehtyneet 
edunvalvojat päivittävät tietojaan

 - Lastensuojelun edunvalvonnan käsikirja 
pdf-muodossa

•	Lastensuojelun edunvalvojakoulutusten 
myötä on koulutettu lähes kaksisataa las-
tensuojeluasioihin erikoistunutta edunval-
vojaa

•	lastensuojelun edunvalvojan määräystä 
haetaan maistraatista tai käräjäoikeudesta 

Mitä lastensuojelun edunvalvoja 
tekee?

•	käyttää huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa 
määräyksen mukaisessa tehtävässä

•	tutustuu lapseen, keskustelee lapsen tilan-
teesta, antaa tietoa lapselle

•	selvittää lapsen toivomuksen ja mielipiteen 
ja tuo esille lapsen edun kannalta parhaan 
ratkaisun

•	osallistuu lapsen kanssa tai lapsen edustaja-
na lastensuojelun neuvotteluihin tai oikeu-
denkäynteihin

•	voi olla lapsen edustaja myös rikosproses-
sissa jolloin hän hoitaa lapsen asiaa yhdessä 
oikeusavustajan kanssa.

Lastensuojelulaki 22 §: 
Edunvalvojan määrääminen 
huoltajan sijaiseksi

Lapselle tulee lastensuojeluasiassa 
määrätä edunvalvoja käyttämään 
huoltajan sijasta lapsen puheval-
taa, 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 turvaami-
seksi

Hakemuksen edunvalvojan mää-
räämiseksi voi tehdä holhous- 
toimesta annetussa laissa 
(442/1999) tarkoitettuna holhous-
viranomaisena toimiva maistraatti, 
sosiaalihuollosta vastaava toimielin 
tai huoltaja itse.

Holhousviranomaisena toimiva 
maistraatti voi määrätä edunval-
vojan, jos huoltaja ja sosiaalihuol-
losta vastaava toimielin ovat siitä 
yksimieliset. Muutoin edunvalvojan 
määrää tuomioistuin. Edunvalvo-
jan määräämiseen sovelletaan, mitä 
holhoustoimesta annetussa laissa 
tai muussa laissa säädetään sijaisen 
määräämisestä edunvalvojalle.



Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojatoiminta

 • taustalla vuodesta 2005 toiminut kehittämishanke

 • vaikuttaa yhteistyössä järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa

 • tavoitteena on, että lapsen oikeus saada tarvittaessa lasten edustamiseen ja 
lastensuojeluasioihin perehtynyt edunvalvoja toteutuisi koko maassa

 • kerää, tuottaa ja jakaa tietoa 

 • järjestää viranomaisille koulutusta lastensuojelun edunvalvojan tarpeen arvioinnista

 • kouluttaa lastensuojelun edunvalvojia ja järjestää vertaistukea edunvalvojien verkostolle

 • kokoaa yhteen toiminnan kehittäjiä eri puolilta Suomea
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Lisätiedot: 

Kehittämispäällikkö Paula Marjomaa
Lastensuojelun edunvalvojatoiminnan koordinaattori Milja Laakso

Pelastakaa Lasten lakimiespalvelun juridista konsultaatiota voi käyttää myös 
lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä:

Lakimies Maria Haarajoki, lastensuojelun lakimiespalvelu
puhelin 0600 12 323 (2,20 € min), arkisin klo 10-14

Kaikissa Pelastakaa Lasten viidessä aluetoimistossa on käytettävissä lapsen 
edustamiseen ja edunvalvojatyöhön perehtyneitä lastensuojelun edunvalvojia. 

puhelin 010 843 5000
sähköposti etunimi.sukunimi@pelastakaalapset.fi

www.pelastakaalapset.fi
www.lastensuojelunedunvalvonta.fi


