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Edunvalvojan hakeminen perustuu 
lastensuojelulakiin 

• LSL 22§
• Lapsen huoltajalla on lojaliteettiristiriita lastensuojeluprosessissa 

suhteessa lapseen ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen 
asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

• Yleensä kyseessä on lastensuojelun sijaishuollon prosessi 
• Lastensuojelun avohuollon prosessissa on erityisiä perusteita, jos 

edunvalvojaa perustellusti haetaan



Lastensuojeluprosessin pääpiirteet 
edunvalvonnan näkökulmasta



Lapsen etu lastensuojeluprosessissa

• Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä 
huomiota lapsen kehitykseen, ihmissuhteisiin, 
huolenpitoon, turvallisuuteen ja 
koskemattomuuteen (LSL 4§)

• LOS kolme periaatetta: lapsen oikeus suojeluun, 
lapsen oikeus huolenpitoon ja tasapainoiseen 
kasvatukseen sekä lapsen oikeus tulla kuulluksi 
itseään koskevissa asioissa.



Lapsen etu 
lastensuojeluprosessissa

• Miten lapsi itse muodostamaan käsityksen siitä, mikä hänen etunsa 
asiassa on? Ja pystyykö hän ilmaisemaan sen vapaasti?

• Lastensuojeluprosesseissa on tyypillistä, että asiaan osallisilla on lapsen 
edusta poikkeavia näkemyksiä -> konflikti (samanaikaiset, erisuuntaiset 
pyrkimykset tai toiveet)

• Lapsen edun mukainen ratkaisu voi myös loukata jonkun muun, yleensä 
vanhemman, oikeuksia

• Edunvalvojan määräämistä koskeva lastensuojelulain säännös vahvistaa 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti lapsen oikeutta 
osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja saada tietoa häntä 
koskevista lastensuojelun toimenpiteistä ja päätöksistä



Arvioitaessa edunvalvojan hakemista lapselle 

Toteutuvatko lapsen oikeudet 
hänen asiansa käsittelyssä?

Tuleeko lapsen todellinen tilanne 
riittävästi esiin?

Mitä koet lapsen kaipaavan 
tilanteeseensa / Mitä koet lapsen 

tilanteesta nyt puuttuvan?

Kuka käyttää lapsen puhevaltaa 
asiakassuunnitelmapalavereissa?

Onko lapsen mahdollisuus olla 
osallisena omassa asiassaan iän ja 
kehitystason mukaisella tavalla?

Onko lapsen edunvalvojan 
määrääminen tarpeen jonkin 

asian selvittämiseksi tai lapsen 
edun turvaamiseksi?



Arvioitaessa edunvalvojan hakemista lapselle 

• Tärkeää pohtia mihin tehtäviin edunvalvojaa tarvitaan? 
Jonkin asian selvittäminen vai lapsen edun turvaaminen?

• Mikäli lapsen ikä ja kehitystaso mahdollistavat; keskustelu 
lapsen kanssa
• Yli 15-vuotiaan lapsen mielipide asiaan on 

merkityksellinen

• Huoltajien kanssa keskustelu
• Merkityksellistä, kun huoltajat suhtautuvat 

myönteisesti



Edunvalvojaa edellyttävät 
tilanteet
• Kiireellinen huostaanotto ja huostaanotto, kun lapsen tilanne edellyttää 

perustellusti puolueetonta edunvalvojaa

• Sijaishuoltopaikan muutostarpeen arviointi ➤ puolueeton näkökulma lapsen 
tilanteesta tarpeen

• Huostaanoton purkuhakemus

• Sijaishuollossa olevan lapsen lapsen kohdalla tilanne, jossa lapsen ”ääni” ei 
kuulu lainkaan (esim. vaikeat ristiriidat sijaishuoltopaikka, huoltajat, sukulaiset 
tai suuri huoli lapsen tilanteesta)

• Pitkäaikaisen sijoituksen aikana huoltajan tilanne muuttunut. Tapaamiset ja 
kotiutus kaipaavat puolueetonta lapsen edun näkökulmaa prosessiin.

• Huoltajat ovat passiivisia esim. Kukaan ei osallistu sijaishuollossa olevan lapsen 
asiakassuunnitelmiin ja lapsen tilanne vaatii erityistä arviointia tai 
vaihtoehtoehtojen puntarointia ja/tai lapsella on erityisiä tuen tarpeita.



Edunvalvojaa edellyttävät tilanteet

• Hallinto-oikeuden käsittely on tulossa
• Huoltaja ei terveydentilansa vuoksi kykene käyttämään puolueettomasti 

lapsen puhevaltaa
• Lapsen huoltaja ei suostu lapsen hoitoon, joka on lapsen terveydentilan 

kannalta lääkärin arvion mukaan välttämätöntä
• Huoltaja tarvitsee edunvalvojan
• Lapsen kansaisuuteen tai nimeen liittyvä toimenpide, eikä huoltaja ole sitä 

hoitamassa

• Huoltajan/huoltajien menehtyminen 
• Edunvalvojamääräys siihen asti kunnes uusi huoltaja löytyy
• Tällöin usein myös taloudelliset asiat samalla edunvalvojamääräyksellä, 

etuuksien hakemista varten ja perunkirjoitukseen -> edunvalvoja voi 
hakea lapselle taloudellisen edunvalvojan, jos se on tarpeen


