
Lastensuojelun edunvalvojan 
hakeminen

• LsL 24§
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuus on huolehtia, 
että edunvalvojaa haetaan tarvittaessa

LsL:n22§: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.
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Lapsen huolto
• Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt joille lapsen huolto 

on uskottu

• Lapsen huolto päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta tai jos hän sitä ennen 
menee avioliittoon

• Lapsen huolto koostuu arkihuollosta, päätöksenteosta lapsen asioissa ja 
edustamisesta viranomaisessa

• Lapsen huoltaja on lähtökohtaisesti lapsen edunvalvoja

• Huoltajan ollessa estynyt hoitamasta lapsen edunvalvojan tehtävää, 
edunvalvoja määrätään huoltajan sijaan tähän tehtävään

• Edunvalvonnan tarve perustellaan siksi aina huoltajan tilanteella. (LSL 22§
Huoltaja ei pysty puolueettomasti valvomaan lapsen etua) Hakemuksessa 
perusteltava MIKSI huoltaja ei pysty.
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Kaakkois-Suomen käytännöt

• Socomin sivuilta löytyy hakemuslomake: 
http://www.socom.fi/lastensuojelunedunvalvonta/

• Mahdollisuus saada tukea hakemuksen laatimiseen 
• Puhelimitse
• Salattu sähköposti
• Sovittu tapaaminen

• Edunvalvoja haetaan valvomaan lapsen etua ja oikeutta 
huostaanottoprosessissa, hallinto-oikeuden käsittelyssä, sijaishuollon 
muutosprosessissa, lastensuojeluprosessissa jne. On tärkeää mikä prosessi, 
sillä se määrittää edunvalvonnan keston ja tehtävät.

• Käyttämään alle 12-vuotiaan puhevaltaa

• Muissa erikseen määritellyissä tehtävissä
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Edunvalvojan määrääminen

• Lapselle täytyy määrätä edunvalvoja, kun lapsen huoltaja ei voi käyttää käsiteltävässä 
asiassa lapsen puhevaltaa

• Päätöksen edunvalvojan määräämisestä tekee käräjäoikeus, maistraatti tai muu 
tuomioistuin

• Lastensuojeluprosessissa useimmiten käräjäoikeus ja Kaakkois-Suomessa käytännössä 
käräjäoikeus tai hallinto-oikeus

• Laitetaan vireille hakemuksella
• Lapsen huoltajia ja yli 15-vuotiasta lasta kuullaan haettaessa alaikäiselle edunvalvojaa

• Edunvalvoja voidaan hakea väliaikaismääräyksellä, kun edunvalvojan määräämistä ei voi 
viivyttää: Tällöin kiireellisyys on perusteltava, koska päätös tehdään ilman huoltajien 
kuulemista.
• Loukkaa tavallaan perusoikeuksia ja oltava perustelu

Marjukka Heikkilä 18 10 19



Edunvalvojan määrääminen
• Edunvalvojan toiminta alkaa vasta, kun hän saa 

käräjäoikeuden antaman edunvalvojan määräämistä 
koskevan päätöksen

• Päätös määrittää edunvalvojan tehtävän ja toimivallan. Tämän takia 
tehtäviä on tärkeää pohtia hakemusvaiheessa.

• Edunvalvoja käyttää päätöksen mukaisessa asiassa lapsen puhevaltaa

• Edunvalvonnan alkaessa edunvalvoja tutustuu lapseen ja lapsen 
elämäntilanteeseen

• Edunvalvojalla on oikeus saada luettavakseen lasta koskevat 
viranomaisasiakirjat

• Esivaiheessa on tärkeää tietää myös, minkä verran eri toimijoita lapsen 
asiassa on jo mukana, jotta edunvalvoja voi suhteuttaa omaa 
toimintaansa muiden tahojen työskentelyyn lapsen kanssa
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Hakemuksen laatiminen

• Mihin tehtäviin haetaan

• Kannattaa kirjoittaa tehtävät konkreettisella tasolla

• Periaatteessa edunvalvojaa haetaan aina valvomaan lapsen etua ja oikeutta 
jossakin asiassa

• Tehtävät on perusteltava

• Edunvalvonnan kesto määräytyy hakemuksesta 

• Voi olla määrätty prosessi tai sitten määräaikaisesti haettu edunvalvoja

• Keskeiset liitteet, jotka kuvaavat tilannetta esim. huostaanottohakemus laitetaan 
liitteeksi
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Lapsen puhevalta 

• Keskeinen termi edunvalvonnassa

• Puhevalta sisältää oikeuden tehdä hakemuksia, tulla kuulluksi 
ennen päätöksentekoa ja hakea itsenäisesti muutosta viranomaisen 
tekemään päätökseen

• Oikeus saada asiasta valituskelpoinen päätös -> 
lastensuojeluprosessissa lastensuojeluviranomaisen antama 
hallintopäätös

• Lapsen puhevaltaa voi lastensuojeluprosessissa käyttää huoltaja, yli 
12-vuotias lapsi tai lapselle määrätty edunvalvoja
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Edunvalvonnan näkökulmasta keskeiset 
lastensuojelun toimijat
• Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa 

lapsen edun toteutumista, avustaa lasta puhevallan käytössä, ohjata 
lapsi oikeusavun piiriin sekä hakea lapselle edunvalvoja 
lastensuojeluprosessiin, mikäli sen edellytykset täyttyvät

• Edunvalvojan määrääminen ei vaikuta sosiaalityöntekijän 
lakisääteisiin velvoitteisiin suhteessa lapseen, tämän tapaamiseen, 
kuulemiseen ja mielipiteen selvittämiseen

• Huoltajan kuuluu edustaa lasta tämän henkilöä koskevassa asiassa, 
ellei toisin ole säädetty. Edunvalvoja toimii pääsääntöisesti yhtä 
laajoin/suppein valtuuksin kuin huoltaja käyttäessään lapsen 
puhevaltaa ko. Asiassa
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Edunvalvonnan näkökulmasta 
keskeiset lastensuojelun toimijat
• Huoltajalle jää edunvalvojamääräyksen jälkeen lastensuojeluasiassa 

oikeus käyttää omaa puhevaltaa, sekä oikeus päättää niistä asioista, 
jotka eivät kuulu lastensuojeluasioihin. Näitä asioita ovat nimi, 
kansalaisuus ja uskonto 

• Sijaishuoltopaikan henkilöstö on vastuussa lapsen hoivasta, 
huolenpidosta ja kasvatuksesta. Heillä on myös oikeus päättää näihin 
lapsen arkeen liittyvistä toimenpiteistä. Sijaishuollon henkilöstöllä ei 
ole oikeutta käyttää lapsen puhevaltaa, eikä edustaa lasta 
tuomioistuinprosessissa.

• Lastensuojeluprosessin suhde rikosprosessiin tulee arvioitavaksi 
tilanteessa, jos lapsi on asianosaisena rikosasiassa -> tarvitseeko lapsi 
myös rikosprosessiin edunvalvojan?
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