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O I K E U S M I N I S T E R I Ö L L E

Oikeusministeriö asetti 30 päivänä syyskuuta 2016 työryhmän valmistelemaan ehdotusta 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain (361/1983) uudistamiseksi. Työryhmän 
tehtävänä oli arvioida, miltä osin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa ja 
sen soveltamisessa todetut epäkohdat on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista korjata 
lakia muuttamalla, sekä valmistella tarvittavat lakiehdotukset. Työryhmän oli mahdollista 
valmistella ehdotukset myös muiden lakien muuttamiseksi siltä osin kuin se on tarpeen lap-
sen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön toimivuuden, johdonmukaisuu-
den ja selkeyden kannalta. 

Työryhmän työn lähtökohtana oli oikeusministeriössä tammikuussa 2016 laadittu muistio 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon 
tulleista ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi, muistiosta saatu lausuntopa-
laute (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016) sekä asiasta keväällä 2016 järjestetystä verkko-
keskustelusta saatu palaute (OM Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016). 

Työryhmän oli laadittava lainsäädäntöehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmän puheenjohtajana toimi oikeusneuvos Tuomo Antila korkeimmasta oikeudesta. 
Jäseninä olivat lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen oikeusministeriöstä, erityisasiantun-
tija Pia Mäkeläinen ja 1.2.2017 alkaen Kirsi Kaikko sosiaali- ja terveysministeriöstä, perheoi-
keudellisten asioiden päällikkö Katja Niemelä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras-
tosta (1.6.2017 lukien Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala), käräjätuomari Pek-
ka Päivänsalo Helsingin käräjäoikeudesta ja johtava julkinen oikeusavustaja Esa Kyllästinen 
Pohjois-Savon oikeusaputoimistosta (1.10.2016 lukien Itä-Suomen oikeusapu- ja edunval-
vontapiirin johtaja). Työryhmän sihteerinä toimi lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen oi-
keusministeriöstä. 

Työryhmän toimikausi oli 3.10.2016–31.8.2017. Työryhmä kokoontui 23 kertaa. Työryhmä 
kuuli työnsä aikana kasvatustieteen tohtori Hannariikka Linnavuorta, psykologi Päivi Män-
tylä-Karppista, hallinto-oikeustuomari Jonna Konstaria (Helsingin hallinto-oikeus)  sekä ke-
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hityspäällikkö Juha Lempistä (Väestörekisterikeskus) ja ylitarkastaja Anne Sänkiahoa (Uu-
denmaan maistraatti).

Oikeusministeriö asetti 17.10.2016 myös seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työ-
ryhmän työtä. Seurantaryhmän toimikausi oli 24.10.2016–31.8.2017. Seurantaryhmän pu-
heenjohtajana toimi lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen oikeusministeriöstä. Seuranta-
ryhmässä olivat edustettuina valtiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö, Espoon käräjäoi-
keus, Pirkanmaan käräjäoikeus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestörekisterikeskus, Lap-
siasiavaltuutetun toimisto, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon kirkkohallitus, Helsingin oikeusaputoimisto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksik-
kö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Elatusvelvollisten 
liitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Etävanhempien liitto ry, Fasper-hanke / Suomen sovit-
telufoorumi ry, Isät lasten asialla ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Lastenvalvojat ry, Manner-
heimin Lastensuojeluliitto ry, Miessakit ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suo-
men Asianajajaliitto, Suomen isovanhemmat ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen tuomariliitto 
ry, Väestöliitto ry ja Yhden vanhemman perheiden liitto ry. Lisäksi seurantaryhmään kuu-
luivat professori emeritus Markku Helin, professori Suvianna  Hakalehto ja Lapsi- ja perhe-
palveluiden kärkihankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula. Seurantaryhmä 
kokoontui 6 kertaa. 

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä oikeusministe-
riölle.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2017
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H A L L I T U K S E N  E S I T YS  E D U S K U N N A L L E  L A E I K S I  L A P S E N 
H U O L LO S TA  J A  TA PA A M I S O I K E U D E S TA  A N N E T U N  L A I N  
J A  E R Ä I D E N  M U I D E N  L A K I E N  M U U T TA M I S E S TA

Esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia. 

Lain yleisiä säännöksiä lapsen huollon ja tapaamisoikeuden sisällöstä ehdotetaan täsmen-
nettäviksi. Lakiin esitetään uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suo-
jella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoi-
keuden toteutumiseen. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuo-
mioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Uutta olisi 
myös se, että lapselle voitaisiin sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistaa oikeus 
tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Tapaamisoikeuden toteutumisen varmistamiseksi 
ehdotetaan useita eri keinoja kuten säännöstä siitä, että tapaamisoikeutta koskevan tuomiois-
tuimen päätöksen yhteydessä voitaisiin tietyin edellytyksin asettaa uhkasakko. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten valikoimaa ehdotetaan laajen-
nettavaksi. Esityksen mukaan myös huoltajien välisestä tehtävienjaosta, oheishuoltajasta 
ja tietojensaantioikeudesta voitaisiin jatkossa sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla so-
pimuksella. 

Lakiin ehdotetaan useita muutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta saada 
äänensä kuuluville ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Laissa säädettäisiin 
myös nykyistä yksityiskohtaisemmin lapsen kuulemisesta eri menettelyissä. 

Oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttamiseksi ehdotetaan, että laissa säädettäisiin istunnon 
järjestämiselle määräaika lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Lisäksi tar-
kennettaisiin sosiaalilautakunnan selvityksen hankkimista koskevia säännöksiä. Tarpeetto-
mien uusintakäsittelyjen karsimiseksi ehdotetaan, että lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen tai sopimuksen muuttamiselle asetettaisiin nykyistä korkeampi kynnys. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi eräitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain, lapsen elatuksesta annetun lain, rii-
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ta-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 
ja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Vähäisiä muutoksia ehdotetaan myös eräisiin muihin 
lakeihin. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu.



11

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN – TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

YLEISPERUSTELUT

1  Nykytila

1.1  Lainsäädäntö ja käytäntö

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983, jäljempänä lapsenhuoltolaki) tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984. Lapsenhuoltolakia on sen antamisen jälkeen muu-
tettu pääasiassa täydentämällä sitä siltä osin kuin kansainvälisten sopimusten ja Euroopan 
unionin lainsäädännön kansallinen voimaansaattaminen ovat antaneet siihen aihetta: lakiin 
on lisätty kansainvälisen yksityisoikeuden alaa koskevat säännökset sekä lapsen palautta-
mista ja vieraassa valtiossa annetun päätöksen vahvistamista koskevat säännökset (4–6 lu-
vut). Lapsenhuoltolakia on myös täydennetty 1 päivänä toukokuuta 2014 voimaan tulleilla 
huolto- ja tapaamisriitojen sovittelua koskevilla säännöksillä (3 a luku). Niissä asiantuntija-
palveluiden järjestäminen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua varten on säädetty kunnan 
velvoitteeksi. Valtio maksaa kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden käyttämisestä. 

Vuonna 1995 voimaan tulleen perusoikeusuudistuksen yhteydessä perustuslakiin otettiin 
säännös lasten kohtelemisesta yksilöinä. Voimassa olevan perustuslain 6 §:n 3 momentin 
mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa it-
seään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Useimmiten lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva asia järjestetään sosiaalilautakunnan 
vahvistamalla sopimuksella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan lapsen 
huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta tehtiin 47 283 sosiaalilautakunnan vahvista-
maa sopimusta vuonna 2016. Vuoroasumisesta laajennetulla tapaamisoikeussopimuksella 
sovittiin 15 prosentissa asumissopimusten määrästä. 

Oikeusministeriön tilastojen mukaan käräjäoikeuksissa ratkaistiin vuosina 2015–2016 noin 3 
200 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa vuodessa. Noin puolet hakemuksista 
koski aiemman huolto- tai tapaamisratkaisun muuttamista. Kaikkien tapausten keskimääräi-
nen käsittelyaika oli 6 kuukautta, riitautetuissa tapauksissa noin 9 kuukautta. Käsittelyaika 
vaihtelee kuitenkin tapauskohtaisesti paljonkin. 
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Osa tapauksista on riidattomia ja ne ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Riitaisia huolto- ja 
tapaamisasioita oli käräjäoikeuksissa vuosina 2015–2016 yhteensä 2 582. Niistäkin osa päät-
tyi käsittelyn aikana sovintoon. Osa uusintariidoista muodostuu vaikeiksi, kroonistuneiksi 
konflikteiksi, joissa oikeutta käydään yhä uudelleen. 

Tuomioistuimen pyytämiä sosiaalilautakunnan selvityksiä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 
1 179. Selvitysten määrä on pysynyt tasaisena vuosina 2010–2016.  

Tuomioistuinsovittelun käyttäminen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa 
on vuonna 2014 voimaan tulleen lainsäädäntömuutoksen johdosta kasvanut merkittävästi. 
Oikeusministeriön tilastojen mukaan vuonna 2015–2016 riitautetuista lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevista asioista sovittelumenettelyssä käsiteltiin yhteensä 896 tapausta 
eli yli kolmasosa kaikista riitaisista tapauksista.     

Hovioikeuksissa ratkaistiin vuosina 2014–2015 yhteensä noin 200 lapsen huoltoa ja tapaa-
mista koskevaa asiaa vuodessa. Tämä asiaryhmä tuli lokakuussa 2015 jatkokäsittelyluvan 
piiriin eli valituksen käsittely hovioikeudessa edellyttää jatkokäsittelylupaa. Vuonna 2016 
jatkokäsittelylupa myönnettiin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan asiaan yh-
teensä 146 tapauksessa. 

Hallituksen kärkihankkeena on meneillään lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LA-
PE). Hankkeen tavoitteena on uudistaa lapsi- ja perhepalvelut vuosina 2016–2018 siten, että 
ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. LAPE-ohjelmaa joh-
tavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman toimeenpa-
non tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. LAPE-ohjelman yhtenä kehittämiskoko-
naisuutena on perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Osana tätä koko-
naisuutta kehitetään erotilanteen palveluita ja vahvistetaan vanhemmuuden ja parisuhteen 
tukea. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuudessa yhtenä kohde-
ryhmänä ovat pitkittyneet ja vaikeat huolto- ja tapaamisriidat.

1.2  Kansainvälinen kehitys
Yhdistyneet kansakunnat

Suomi on ratifioinut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 
60/1991). Sopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuo-
mioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, 
on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sopimuksen 12 artiklan mukaan sopimus-
valtioiden tulee taata lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeus 
vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset 
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on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Sopimuksen 19 artikla edellyt-
tää, että sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojellakseen lasta kaiken-
laiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Ko-
mitea julkaisee yleiskommentteja sopimuksen artiklojen tulkinnasta. Komitea on antanut 
yleiskommentit muun muassa 3 artiklan ja 12 artiklan soveltamisesta: yleiskommentti nro 
12 (2009) lapsen oikeudesta tulla kuulluksi ja yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudes-
ta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon. 

Suomi on ratifioinut YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuk-
sen (SopS 68/1986). Sopimuksessa kielletään naisiin kohdistuva syrjintä ja sen 16 artiklassa 
velvoitetaan sopimusvaltiot poistamaan naisten syrjintä kaikissa avioliittoon ja perhesuhtei-
siin liittyvissä asioissa ja erityisesti turvaamaan miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta muun 
muassa yhtäläiset oikeudet ja vastuu lapsen huollon suhteen. Sopimuksessa korostetaan 
lasten etujen ensisijaisuutta kaikissa tapauksissa.  

Euroopan neuvosto
Suomi on ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen (SopS 19/1990), jonka 8 artiklan mu-
kaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjevaihtoonsa 
kohdistuvaa kunnioitusta eivätkä viranomaiset saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, 
paitsi kun laki sen sallii ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen 
ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai 
rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oi-
keuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Suomi on ratifioinut lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
(SopS 13/2011). Yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa lasten oikeuksia siltä osin kuin 
ne mahdollistavat lapsen osallistumisen itseään koskeviin oikeudellisiin menettelyihin tuo-
mioistuimissa tai vastaavanlaista valtaa käyttävissä hallinnollisissa viranomaisissa. Sopimus-
valtioiden tulee nimetä vähintään kolme oikeusviranomaisessa käsiteltävää perheoikeudel-
listen asioiden ryhmää, joihin yleissopimusta sovelletaan. Suomi on nimennyt mainituiksi 
ryhmiksi isyyden vahvistamista, lapseksiottamista ja huostaanoton tuomioistuinkäsittelyä 
koskevat oikeudelliset menettelyt. 

Suomi on ratifioinut myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemises-
tä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, jäljempänä Istanbulin so-
pimus (SopS 53/2015). Sopimuksen 31 artiklan mukaan osapuolet toteuttavat tarvittavat 
lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, että määrättäessä lasten huoltajuudesta ja 
tapaamisoikeuksista otetaan huomioon tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat 
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väkivaltatapaukset. Edelleen sopimuksen mukaan osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsää-
däntö- tai muut toimet varmistaakseen, ettei tapaamis- tai huoltajuusoikeuksien käyttämi-
nen vaaranna uhrin tai lasten oikeuksia ja turvallisuutta. 

Euroopan neuvostossa hyväksyttiin vuonna 2003 lasten tapaamisoikeutta koskeva yleisso-
pimus. Yleissopimuksen tavoitteena on määrittää tietyt tapaamisoikeuteen sovellettavat 
periaatteet, vahvistaa takeet tapaamisoikeuden asianmukaiselle käytölle ja parantaa lasten 
mahdollisuuksia pitää säännöllistä yhteyttä erityisesti vanhempiinsa mutta mahdollisesti 
myös muihin henkilöihin, joihin lapsilla on läheinen perhesuhde. Yleissopimus kuuluu osit-
tain Euroopan unionin toimivaltaan ja päätös siihen liittymisestä tehdään Euroopan  unionin 
neuvostossa. Liittymisestä ei ole toistaiseksi päästy yksimielisyyteen.

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi vuonna 2010 suuntaviivat lapsiystävällises-
tä oikeudenkäytöstä. Suuntaviivat sisältävät käytännön ohjeita, joiden tavoitteena on lasten 
tehokas ja asianmukainen kohtelu oikeuslaitoksen kaikilla osa-alueilla eli siviili-, hallinto- ja 
rikosoikeudessa. Ohjeilla edistetään ja suojellaan muun muassa lasten oikeutta saada tietoa, 
käyttää edustajaa ja osallistua oikeudenkäynteihin ja muihin menettelyihin sekä annetaan 
lapsille mahdollisuus saada äänensä kuuluville oikeuslaitoksessa kaikissa menettelyn vai-
heissa.   

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi vuonna 2012 suosituksen lasten ja alle 
18-vuotiaiden nuorten osallistumisesta CM/Rec(2012)2. Suosituksessa on periaatteita ja toi-
menpiteitä, joilla vahvistetaan lasten oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä, tulla kuulluik-
si ja osallistua heitä koskevien asioiden käsittelyyn. 

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi vuonna 2015 suosituksen lapsen asuinpai-
kan muuttamista koskevien riitojen ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta CM/Rec(2015)4. 
Suositus koskee sellaista maan rajojen sisällä tai rajojen yli tapahtuvaa lapsen asuinpaikan 
muuttamista, joka voi heikentää lapsen ja vanhemman tai muiden henkilöiden välistä yh-
teydenpitoa.

Euroopan unioni
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artikla sisältää lapsen oikeuksia koskevia määräyk-
siä. Artiklan mukaan lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun 
ja huolenpitoon. Lapsen on saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä. Lapsen mielipide on 
hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti otettava huomioon häntä koskevissa asioissa. 
Kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti 
otettava huomioon lapsen etu. Lisäksi artiklan mukaan jokaisella lapsella on oikeus ylläpi-
tää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, 
jollei se ole lapsen edun vastaista.
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Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avio-
liittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoa-
misesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 eli niin sanottu Bryssel IIa –asetus 
sisältää muun muassa rajat ylittävissä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asiois-
sa sovellettavia kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä. Komissio antoi 30 päivänä ke-
säkuuta 2016 ehdotuksen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asiois-
sa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta, KOM (2016) 411 lopullinen. Ehdotuksessa esite-
tään Bryssel IIa -asetuksen tarkistamista siten, että asetuksesta laaditaan kokonaan uusi toi-
sinto. Ehdotusta on selostettu valtioneuvoston kirjelmässä U 52/2016 vp. Ehdotus on neu-
voston työryhmän käsiteltävänä.

1.3  Ulkomaiden lainsäädäntö
1.3.1  Lapsen kuuleminen ja osallistuminen oikeudenkäyntiin

Ruotsi

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetään vanhemmuuslain (föräldrarbalken 
(381:1949); FB) 6 luvussa. 

Lapsi ei ole lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa prosessissa asianosainen. Lapsen 
kuuleminen tapahtuu yleensä sosiaaliviranomaisen välityksellä olosuhdeselvityksen yhtey-
dessä (FB 6:19.4 §). Lapsen henkilökohtainen kuuleminen tuomioistuimessa on poikkeuk-
sellista: lasta voidaan kuulla jos siihen on erityistä syytä ja jos on ilmeistä, ettei kuuleminen 
vahingoita lasta (FB 6:19.6 §). Lasta ei yleensä myöskään kuulla erikseen, kun tuomioistuin 
vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen. Vanhempien välisen sopimuksen katsotaan 
yleensä olevan lapsen edun mukainen.

Tuomioistuimen tehtävä on huolehtia siitä, että lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeut-
ta koskevat kysymykset tulevat riittävän hyvin tutkituiksi. Ennen päätöstään tuomioistui-
men tulee antaa sosiaaliviranomaisille tilaisuus antaa asiassa tietoja. Mikäli sosiaaliviran-
omaisilla on tiedossaan seikkoja, jotka saattavat olla merkityksellisiä asian ratkaisun kannal-
ta, heillä on velvollisuus tällaisten tietojen antamiseen (FB 6:19.1–2 §). 

Tuomioistuin voi määrätä, mikäli se katsoo tarpeelliseksi, että sosiaalilautakunta tai muu 
vastaava elin tekee asiasta tarkemman selvityksen. Tuomioistuin voi vahvistaa suuntaviivat 
selvitykselle ja määrätä selvitykselle tietyn ajan, jonka kuluessa sen on oltava valmis. Tar-
vittaessa tuomioistuin voi pidentää antamaansa määräaikaa. Lisäksi tuomioistuimen tulee 
huolehtia siitä, että selvitys tehdään ilman aiheettomia viivästyksiä (FB 6:19.3 §). Määräajan 
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asettamisen tarpeellisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti ja sen pituuden määrittelyyn vai-
kuttavat kunkin tapauksen olosuhteet. Kohtuullisena aikana selvityksen tekemiselle on pi-
detty noin 3–4 kuukautta.1 

Jättäessään selvityksensä tuomioistuimelle selvittäjän tulee antaa suosituksensa siitä, miten 
huolto, asuminen ja tapaamiset tulisi kyseessä olevassa tapauksessa järjestää (FB 6:19.4 §). 
Poikkeuksena esitöissä mainitaan esim. erityisen herkkäluontoiset tapaukset. Mikäli selvit-
täjä antaa oman suosituksensa siitä, miten asia tulisi ratkaista, tulee hänen myös antaa arvio 
siitä, mitä kyseinen ratkaisu lapsen kannalta tulisi tarkoittamaan.2  

Sosiaalihallitus on antanut ohjeen siitä, miten selvitystyö olisi suoritettava lapsen huoltoa, 
asumista ja tapaamista koskevissa asioissa.3 Ohjeiden mukaan sosiaaliviranomaisten tulee 
mahdollisimman nopeasti selvitystehtävän saatuaan olla yhteydessä lapsen vanhempiin ta-
paamisen järjestämiseksi. Vanhemmille tulee kertoa selvityksen tarkoitus ja se, että myös 
lasta ja mahdollisesti muita henkilöitä tullaan selvityksen aikana kuulemaan ja tapaamaan. 
Sosiaaliviranomaiset keskustelevat vanhempien kanssa muun muassa lapsesta ja vanhem-
muudesta, minkä lisäksi vanhemmat saavat esittää omia näkemyksiään muun muassa lap-
sen nykytilanteesta ja sen järjestämisestä tulevaisuudessa. Lisäksi selvityksen tekijä keskus-
telee lapsen kanssa ja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ns. yhteyshenkilöön (referensperson). 
Yhteyshenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka tuntee lapsen hyvin ja jolla voi olla tärkeitäkin 
tietoja lapsen asioista ja tilanteesta. 

Tuomioistuimella on mahdollisuus antaa lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista väli-
aikaismääräys oikeudenkäynnin ajaksi (FB 6:20 §). Tuomioistuimella on mahdollisuus teet-
tää niin sanottu pikaselvitys ennen kuin se antaa määräyksen. Pikaselvityksessä sosiaalivi-
ranomaiset tarkistavat tiedot vanhemman taustoista omista rekistereistään ja mahdollisesti 
myös poliisin rekisteristä, mikäli tähän ilmenee tarvetta. Lisäksi sosiaaliviranomaiset kes-
kustelevat vanhempien ja mahdollisesti myös lapsen kanssa. Tuomioistuin asettaa yleensä 
hyvin lyhyen määräajan pikaselvityksen tekemiselle.4 

Norja
Norjassa keskeinen säädös on lapsilaki (lov om barn og foreldre; barnelova). Lapsen osallis-
tumisesta itseään koskevaan päätöksentekoon säädetään lapsilain 31–33 §:ssä. Lain 31 §:n 
mukaan yli 7-vuotiailla on ennen päätöksentekoa oikeus ilmaista mielipiteensä itseään kos-

1 Prop. 1997/98:7 s. 90–91.

2 Prop. 2005/06:99 (Nya vårdnadsregler) s. 59. Ks. myös Ks. sosiaalihallituksen ohje SOSFS 2012:4.

3 Ks. SOSFS 2012:4.

4  SOSFS 2012:4 s. 9–10; Prop 2005/06:99 s. 61.
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kevista asioista kuten siitä, kumman vanhemman luona hän haluaa asua. 12-vuotiaan lap-
sen mielipiteelle on annettava suuri painoarvo.

Lapsilain 7 lukuun on koottu lapsiasioiden tuomioistuinkäsittelyä koskevat pykälät. Lapsilain 
61 §:ssä säädetään tapauksen valmisteluun liittyvistä päätöksistä. Säännös mahdollistaa sen, 
että tuomari voi asian valmisteluvaiheessa hyödyntää erilaisia lasten asioihin perehtyneitä 
asiantuntijoita, kuten esimerkiksi lapsipsykologia, sekä hankkia tarvittaessa tietoja lasten-
suojelu- ja sosiaaliviranomaisilta. Pykälän 4 kohdassa todetaan, että tuomioistuin voi keskus-
tella lapsen kanssa joko yksin tai asiantuntijan avustuksella (em. 31 §:n osallistumisoikeuden 
täyttämiseksi). Tuomioistuin voi myös antaa asiantuntijan keskustella lapsen kanssa yksin. 

Tanska
Vanhempainvastuulain (forældreansvarsloven) 34 §:ssä säädetään lapsen mielipiteen huo-
mioimisesta huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Erityistä ikärajaa ei 
ole. Lapsen mielipiteen selvittäminen voi tapahtua esim. keskustelun kautta tai lapsiasian-
tuntijan selvitysten muodossa. Näin ei kuitenkaan menetellä siinä tapauksessa, että tästä 
aiheutuisi lapselle haittaa.

Oikeudenkäyntilain (retsplejeloven) 42 luvun 450 a–d §:ssä on säännökset tuomioistuimen 
määräämän lapsiasiantuntijan keskustelusta lapsen kanssa huoltoa ja asumista koskevassa 
asiassa. Säännösten mukaan tuomioistuin voi pyytää lapsiasiantuntijaa muun muassa osallis-
tumaan valmisteluistuntoihin ja keskustelemaan osapuolten tai lapsen kanssa sovinnon saa-
vuttamiseksi. Tuomioistuin voi pyytää lapsiasiantuntijaa tekemään selvityksen lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Asiat tulevat tuomioistuimeen, mikäli vanhemmat ei-
vät ole päässeet yhteisymmärrykseen asioista erityisen viranomaisen (statsforvaltning) luona.

Selvityksen tekijät ovat usein lastenpsykologeja, lastenpsykiatreja tai sosiaalityöntekijöitä. 
Selvityksen laajuus vaihtelee riippuen tapauksen olosuhteista. Selvitys sisältää yleensä myös 
suosituksen siitä, miten asia tulisi ratkaista. Selvityksen tekijä voi antaa selvityksensä myös 
suullisesti oikeuden istunnossa, mutta tällainen on erittäin harvinaista. Yleensä selvitykset 
annetaan kirjallisina ja selvitys käydään vanhempien kanssa läpi ennen kuin se lähetetään 
tuomioistuimelle.5 

Ranska
Lapsen kuulemista koskevat säännökset ovat Ranskan siviiliprosessilaissa (Code de procé-
dure civile, artiklat 338-1 – 338-12.)

5  Danielsen: Nordisk børneret II, 2003, s. 347.
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Tuomari voi kuulla lasta henkilökohtaisesti itse tai antaa kuulemistehtävän henkilölle, jolla 
ei ole sidoksia lapseen tai asianosaisiin. Kyseisellä henkilöllä on oltava kokemusta sosiaa-
lialalta tai psykologiasta. Lasta voidaan kuulla yksin tai tämän valitseman asianajajan tai 
muun henkilön läsnä ollessa. 

Tuomioistuimen on varmistauduttava siitä, että lapselle on annettu tieto oikeudesta tul-
la kuulluksi. Kuulemisoikeudesta tiedottamisesta on oltava maininta myös tuomioistuimen 
päätöksessä. Myös tilanteissa, joissa tuomioistuin vahvistaa vanhempien välisen sovinnon, 
tuomioistuimen on varmistettava, että lapselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi. 

Ranskan siviililain (Code civile, 373-2-12) mukaan tuomioistuin voi ennen päätöstään lapsen 
huoltoa ja tapaamista koskevassa asiassa määrätä hankittavaksi sosiaalisen selvityksen. Sel-
vityksen tavoitteena on hankkia tietoa perheen tilanteesta ja lapsen elinolosuhteista. Selvi-
tyksen tekee yleensä lastensuojeluviranomainen tai luvan saanut paikallinen järjestö.

Ranskassa on ollut vuodesta 2015 alkaen voimassa uudenlainen menettely avioeroa ja lap-
sen huoltoa koskevissa asioissa: avioerosta ja vanhemmuudesta tehdään asianajajan avulla 
sopimus, jonka notaari hyväksyy. Tällaiset sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia Rans-
kassa. Hyväksyessään sopimuksen notaari tarkistaa muodolliset edellytykset eli että asian-
ajaja on ollut mukana, että sopimus täyttää oikeusjärjestyksen perusteiden mukaisuutta 
koskevan edellytyksen ja että lapselle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi. Menettelyssä 
lapselle annetaan lomake, jossa kerrotaan, että hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Lap-
sen allekirjoittama lomake palautetaan viranomaiselle. Jos lapsi haluaa tulla kuulluksi, asia 
siirtyy tuomioistuimen käsittelyyn.

Saksa
Saksan perheasioita koskevan prosessilain (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG) 159 §:n mukaan tuo-
mioistuimen on kuultava henkilökohtaisesti lasta, kun hän on täyttänyt 14 vuotta. Alle 
14-vuotiasta kuullaan vain, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kuitenkin Saksan liittotasavallan 
perustuslakituomioistuimen kannanoton mukaan tuomioistuimen on kuultava lapsia kol-
men vuoden iästä alkaen, jos se on lapsen edun mukaista (BVerfG 23.3.2007 – 1 BvR 156/07). 
Tämä koskee myös tilanteita, joissa tuomioistuin vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa tuomioistuin kuulee myös nuoriso-
viranomaista, Jugendamtia (§ 162 FamFG). Tuomioistuin voi nimetä lapselle prosessiedun-
valvojan (Verfahrensbeistand). Prosessiedunvalvojan tehtävänä on kertoa lapselle sopivalla 
tavalla oikeudenkäyntimenettelystä ja sen mahdollisesta tuloksesta. Tuomioistuimen mää-
räyksestä prosessiedunvalvoja voi saada tehtäväkseen myötävaikuttaa vanhempien väli-



19

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN – TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

seen sovintoon. Hänellä on myös oikeus tehdä valituksia lapsen puolesta. Hän ei ole kuiten-
kaan lapsen oikeudellinen edustaja. 

1.3.2  Muun kuin vanhemman tapaamisoikeus

Ruotsi

Vanhemmuuslain 6 luvun 15 ja 15 a §:ssä säädetään lapsen oikeudesta tavata vanhemman 
lisäksi muuta läheistä henkilöä. Alun perin oikeudesta muun läheisen tapaamiseen säädet-
tiin jo vuonna 1983, mutta oikeutta on sittemmin täsmennetty ja vahvistettu (mm. lailla 
2006:458; Reg. prop 2005/06:99). 

Vanhemmuuslain mukaan lapsen huoltaja vastaa siitä, että lapsen tarve tavata muita erityi-
sen läheisiä henkilöitä turvataan niin pitkälle kuin mahdollista. Lisäksi huoltajan tulee antaa 
tällaiselle erityisen läheiselle henkilölle lapsesta sellaiset tiedot, jotka voivat edesauttaa ta-
paamista, jolleivät erityiset syyt estä tällaisten tietojen antamista (6 luvun 15 §:n 2 ja 3 mo-
mentti). Muulla erityisen läheisellä henkilöllä voidaan esitöiden mukaan tarkoittaa esimer-
kiksi isovanhempia tai muita sukulaisia, sijaisvanhempia taikka isä- tai äitipuolta. 

Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa huolehtia lapsen yhteyksistä muihin läheisiin henki-
löihin, sosiaaliviranomaiset voivat puuttua asiaan läheisten aloitteesta. Kanneoikeus erityi-
sen läheisen henkilön tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on sosiaalilautakunnalla (15 a 
§:n 2 momentti). Sosiaalilautakunnan katsotaan olevan taho, joka voi objektiivisesti arvioida 
kanteen nostamisen tarvetta. Esitöissä korostetaan sitä, että lasta ei tule altistaa tarpeetto-
mille oikeudenkäyneille tai prosesseille. 

Norja
Lapsilain 45 §:ssä säädetään muun kuin vanhemman tapaamisoikeudesta. Jos lapsen van-
hemmista toinen tai molemmat ovat kuolleet, voi tuomioistuin vahvistaa sukulaiselle tai 
muulle lapselle läheiselle henkilölle tapaamisoikeuden (45 §:n 1 momentti). Esitöiden mu-
kaan tapaamisoikeuden vahvistaminen ei edellytä erityisiä syitä, mutta tapaamisoikeus ei 
näissä tapauksissa ole yhtä itsestään selvä kuin silloin, kun kyseessä on lapsen vanhempi. 
Jos jäljellä oleva vanhempi vastustaa tapaamisoikeuden vahvistamista, tulee päätöksente-
ossa noudattaa erityistä varovaisuutta.6  

Lisäksi vanhempi, jolle ei ole myönnetty tapaamisoikeutta tai jonka tapaamisoikeus on evät-
ty, voi pyytää tuomioistuinta vahvistamaan tapaamisoikeuden omille vanhemmilleen. Edel-

6  Ot prp nr 56 (1996-97), luku 7.1.
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lytyksenä isovanhempien tapaamisoikeuden vahvistamiselle on tällöin se, että vanhempi 
ei itse saa tavata lastaan (45 §:n 2 momentti). Esitöiden mukaan vanhempi ei tällaisessa ti-
lanteessa voi itse turvata lapsensa ja isovanhempien välistä yhteyttä. Huomattavaa on, että 
isovanhemmilla ei ole oikeutta vaatia tapaamisoikeuden vahvistamista, vaan vaatimuksen 
tekee lapsen vanhempi. 

Isovanhempien mahdollisuutta vaatia tapaamisoikeutta myös tilanteissa, joissa lapsen mo-
lemmat vanhemmat ovat elossa, on pohdittu lain esitöissä sekä 1980- että 1990-luvuilla. 
Toistaiseksi on kuitenkin päädytty siihen, että lapsen ja isovanhempien välisten yhteyksien 
toteuttamisen tulee lähtökohtaisesti olla vanhempien vastuulla.  

Tanska
Tanskan lainsäädännössä muun kuin vanhemman tapaamisoikeudesta säädetään vanhem-
painvastuulain 20 §:ssä. Lainkohdan mukaan statsforvaltningen, joka on lapsi- ja sosiaali-
ministeriön alainen erityinen viranomainen, voi hakemuksesta päättää läheisten omaisten 
tapaamisesta silloin, kun toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet tai 
kun toinen vanhempi on tuntematon. Em. viranomainen voi päättää tapaamisesta läheisten 
kanssa myös silloin, kun lapsi ei ole lainkaan tai on hyvin rajallisesti tekemisissä sen vanhem-
man kanssa, jonka luona hän ei asu.

Lain 22 §:n mukaan viranomainen voi 20 §:n edellytysten täyttyessä erityistapauksissa päät-
tää myös muusta yhteydenpidosta (esim. puhelut, viestit, valokuvat) lapsen kanssa. 

Sosiaali- ja sisäasianministeriö on antanut tapaamisoikeussääntelyä koskevan ohjeen (VEJ 
nr 11362 af 30/12/2015). Ohjeesta käy ilmi, että em. viranomaisen tulee järjestää tapaami-
nen tapaamisoikeuden hakijoiden ja sen vanhemman kanssa, jonka luona lapsi asuu, jotta 
osapuolet pääsisivät tapaamisoikeudesta keskenään vapaaehtoiseen ja lapsen etuun perus-
tuvaan yhteisymmärrykseen. Tarvittaessa viranomaisen tulee tarjota neuvontaa tai sovitte-
lua. Jolleivät osapuolet saavuta asiasta yhteisymmärrystä, viranomainen päättää tapaami-
sesta lapsen edun mukaisesti. Viranomaisen tulee myös pitää huolta siitä, että lapsen näkö-
kulma huomioidaan prosessissa.

Hakemuksen tapaamisoikeuden vahvistamisesta voivat ohjeen mukaan tehdä isovanhem-
mat, täysikäiset sisarukset, sisaruspuolet, vanhempien sisarukset tai muut läheiset omaiset.  
Jos lapsella ei ole vanhempia, isovanhemmat sekä isän että äidin puolelta voivat hakea ta-
paamisoikeutta. Sen vanhemman, jonka luona lapsi asuu, sukulaiset eivät voi hakea tapaa-
misoikeuden vahvistamista, jos vanhempi on elossa. Arvioitaessa sitä, voidaanko henkilöä 
pitää pykälässä tarkoitettuna läheisenä omaisena, ratkaisevaa on lapsen sosiaalinen suhde 
hakijaan, eivät biologiset tekijät. Säännöstä voidaan soveltaa myös sosiaalisen (ei-biologi-
sen) vanhemman vanhempiin. Edellytyksenä on kuitenkin aina se, että lapsen ja henkilön 



21

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN – TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

välille on jo syntynyt säännöksessä tarkoitettu läheinen suhde, jonka säilyttäminen on lap-
sen edun mukaista.

Niissä tapauksissa, joissa tapaajavanhempi on elossa, muttei ole lapsen kanssa tekemisissä, 
annetaan yhteyden puuttumisen syylle painoarvoa arvioitaessa sitä, tulisiko omaisille vah-
vistaa tapaamisoikeus. Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa vanhempi asuu ulkomailla 
tai on vankilassa. Yleensä myös tapaajavanhemman suhtautuminen läheisen tapaamisoi-
keuteen on otettava huomioon. Lisäksi erityistä varovaisuutta on noudatettava silloin, kun 
vanhemman tapaamisoikeus on evätty turvallisuussyistä. 

Muut maat
Vaikuttaa siltä, että myös useissa muissa Euroopan maissa on lainsäädäntöä muiden kuin 
vanhempien tapaamisoikeudesta (mm. Ranska, Saksa, Italia). Esimerkiksi Ranskan lainsää-
dännön mukaan tapaamisoikeus voidaan lapsen edun sitä vaatiessa vahvistaa muuhun kuin 
vanhempaan – erityisesti sellaiseen henkilöön, joka on asunut vakiintuneesti lapsen ja tä-
män toisen vanhemman kanssa, osallistunut lapsen kasvatukseen ja elatukseen ja jonka 
kanssa lapsella on ollut läheinen ja pysyvä suhde (Code Civil, 371-4 artikla). Saksan siviilikoo-
din (BGB 1685) mukaan tapaamisoikeus lapseen nähden on hänelle läheisillä henkilöillä, jos 
heillä on ollut tosiasiallinen vastuu lapsesta (sozial-familiäre Beziehung). Tällaisen vastuun 
on katsottu olevan esimerkiksi henkilöillä, jotka ovat asuneet samassa taloudessa lapsen 
kanssa pitkähkön ajan kuten esimerkiksi vanhemman entisellä avopuolisolla. Saksan lain-
säädännön mukaan tapaamisoikeuden tulee aina olla lapsen edun mukaista. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa määrätään oikeudesta nauttia yksityis- ja per-
he-elämän kunnioitusta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on muutamissa ratkaisuis-
sa ottanut kantaa lapselle läheisten henkilöiden tapaamisoikeuteen yleissopimuksessa tar-
koitetun perhe-elämän suojan kunnioittamisen näkökulmasta.

Tapauksessa Kopf ja Liberda v. Itävalta (17.1.2012) EIT katsoi sijaisvanhempien perhe-elämän 
suojaa loukatun, kun heille ei myönnetty oikeutta tavata biologiselle äidilleen palautettua 
sijaislastaan ja kun heidän hakemuksensa käsittely kesti useita vuosia. Kansallisen lain mu-
kaan kolmansilla osapuolilla ei ollut subjektiivista oikeutta lapsen tapaamiseen paitsi siinä 
tapauksessa, että lapsen hyvinvointi voisi vaarantua.

EIT totesi muun muassa, että perhe-elämä 8 artiklan mielessä ei rajoittunut avioliitolla pe-
rustettuihin suhteisiin vaan saattoi ulottua myös tosiasiallisiin perhesuhteisiin. Kysymys oli 
olennaisesti siitä, oliko suhde käytännössä läheinen. Yleensä sellaisen suhteen syntyminen 
edellytti yhdessä asumista mutta poikkeuksellisesti myös muilla seikoilla saatettiin osoittaa, 
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että suhde oli riittävän vakaa perustaakseen tosiasiallisen perhesuhteen. Sijaislapsi oli tullut 
valittajien talouteen kahden vuoden ikäisenä ja asunut heidän luonaan lähes neljä vuotta. 
Valittajat olivat hakeneet hänen huoltajuuttaan ja yrittäneet saada hänet ottolapsekseen. 
Tuomioistuimet olivat katsoneet, että valittajat olivat aidosti tunteneet huolta lapsen hy-
vinvoinnista ja että vanhemman ja lapsen välinen suhde oli alkanut kehittyä heidän välil-
leen tuona aikana. Näissä oloissa EIT katsoi, että kysymys oli perhe-elämästä EIS 8 artiklan 
1 kohdan mielessä ja että artikla siten soveltui. Mitä tuli artiklan noudattamiseen, EIT tote-
si, että artikla ei pelkästään velvoittanut valtiota pidättymään mielivaltaisilta puuttumisilta 
perhe-elämän suojaan vaan lisäksi valtiolla saattoi olla positiivisia velvollisuuksia suojella 
yksityis- tai perhe-elämää. Kummassakin tapauksessa oli löydettävä oikeudenmukainen ta-
sapaino kilpailevien intressien välillä.

Tapauksessa Bronda v. Italia (9.6.1998) oli kyse siitä, oliko huostaanottotilanteessa rikottu per-
he-elämän suojaa, kun kasvatusvanhempien hoitoon määrättyä lasta (valittajien tyttärentytär) 
ei ollut palautettu luonnolliselle perheelleen. EIT totesi muun muassa olevan riidatonta, että 
valittajien perhe-elämän suojaan oli puututtu. EIT totesi tältä osin, että vanhemman ja lapsen 
molemminpuolinen toistensa seurasta nauttiminen oli perhe-elämän suojan perusaineksia ja 
sen estäminen merkitsi puuttumista artiklan suojaamaan oikeuteen. Periaate soveltui myös tä-
män tapauksen kaltaisiin tilanteisiin, joissa kysymys oli jonkin aikaa yhdessä asuneiden lapsen 
ja isovanhempien suhteista. Rikkomusta ei kuitenkaan todettu.

Tapauksessa Manuello ja Nevi v. Italia (20.1.2015) EIT katsoi perhe-elämän suojan koskevan 
myös lapsen ja hänen isovanhempiensa välistä suhdetta7. Tapauksessa oli kyse lapsen isän 
vanhemmista, joilta oli evätty heille vahvistettu tapaamisoikeus lapsenlapsensa kanssa sillä 
perusteella, että heidän poikaansa syytettiin tämän seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen 
katsottiin yhdistävän isovanhempansa siihen kärsimykseen, jonka hänen isänsä oli hänel-
le aiheuttanut.  Isä vapautettiin syytteistä myöhemmin. EIT totesi, että tämäntapaisissa ti-
lanteissa on noudatettava hienovaraisuutta. Viranomaisten katsottiin kuitenkin loukanneen 
hakijoiden perhe-elämän suojaa, koska heidän toimintansa seurauksena isovanhemmat ei-
vät olleet tavanneet lapsenlastaan 12 vuoteen.

Perhe-elämän suoja voi koskea myös lapsen ja hänen enonsa välistä suhdetta (Boyle v. 
 Yhdistynyt kuningaskunta 28.2.1994):

Enon ja hänen sisarensa lapsen välille oli vuosien aikana lapsen syntymästä lukien kehitty-
nyt läheinen suhde. Kun lapsen äitiä epäiltiin lapseensa kohdistuneista sukupuolirikoksis-
ta, lapsi otettiin äitinsä huollosta ja sijoitettiin sosiaaliviranomaisen hoitoon. Enon sallittiin 
tavata lasta kerran valvonnan alaisena mutta lukuisat muut tapaamispyynnöt evättiin. En-

7  Ks. myös Marckx v. Belgia (13.6.1979).
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nen vuonna 1989 annettua lapsilakia muut sukulaiset kuin vanhemmat eivät voineet pyy-
tää tuomioistuinta antamaan määräystä pakkotoimenpitein viranomaisen huostaan otetun 
lapsen tapaamisesta. Sanotun lain voimaantultua eno teki tapaamismääräystä koskevan ha-
kemuksen, joka kuitenkin hylättiin. Sittemmin vuonna 1993 enolle ilmoitettiin, että hänen 
ja lapsen väliset suhteet oli tarkoitus palauttaa ennalleen. Ihmisoikeuskomissio katsoi va-
littajan perhe-elämän suojaa rikotun, mutta asia jäi EIT:ssa sillensä valittajan ja hallituksen 
tehtyä sovinnon.

1.3.3  Vuoroasuminen
Pohjoismaista ainoastaan Norjan lainsäädännössä on nimenomaiset säännökset vuoroasu-
misesta.

Norja
Norjan lapsilain 36 §:n mukaan vanhemmat voivat sopia, että lapsi asuu vakituisesti molem-
pien vanhempien tai toisen vanhemman luona (delt bosted). Vuoroasumiselle ei ole asetettu 
ajallisia kriteerejä, vaikka ns. viikko-viikko-järjestelmä onkin monella perheellä käytössä. Suu-
rin ero vuoroasumisen ja laajan tapaamisoikeuden välillä on lasta koskeva päätöksenteko: 
vuoroasumisessa vanhemmat tekevät kaikki lasta koskevat päätökset yhdessä. 

Vuoroasuminen edellyttää pääsääntöisesti vanhempien yksimielisyyttä järjestelystä. Jos 
vanhemmat eivät ole asiasta yhtä mieltä, tuomioistuin voi määrätä vuoroasumisesta vain, 
jos siihen on erityisiä syitä (36 §:n 2 momentti). 

Norjalaisten esitöiden mukaan toimivan vuoroasumisen kriteereinä on mainittu se, että van-
hemmat tulevat riittävässä määrin toimeen keskenään pystyäkseen tekemään lasta koske-
vat päätökset yhdessä ja asuvat toistensa lähellä. Norjassa ¼ eroperheistä ovat sopineet 
vuoroasumisesta. Vuoden 2010 lakiuudistuksen yhteydessä tuomioistuinten mahdollisuutta 
määrätä vuoroasumisjärjestely kavennettiin siten, että se on mahdollista vain erityisin pe-
rustein. Ajatuksena oli se, että vuoroasumisjärjestely ei ole lapsen edun mukainen, jos van-
hemmat ovat siinä määrin konfliktiherkkiä ja kykenemättömiä yhteiseen päätöksentekoon, 
että asia on jouduttu viemään tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Norjassa hyväksyttiin keväällä 2017 lapsilain muutos, jonka valmistelussa harkittiin vuoro-
asumisjärjestelyn ottamista lain lähtökohdaksi. Lausuntokierroksen jälkeen tästä vaihtoeh-
dosta luovuttiin, sillä vuoroasumisen ei haluttu olevan automaattinen ratkaisu myös riitaisis-
sa tapauksissa. Lain 36 §:n 1 momentin sanamuotoa muutettiin kuitenkin siten, että vuoro-
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asumisjärjestely mainitaan lainkohdassa ensin. Kyse on pikemminkin asenteita luovasta kuin 
sisällöllisestä muutoksesta – esitöissä korostetaan, että lapsen etu ratkaisee asumismuodon.8 

Myös uutta väestörekisterilakia koskevassa hallituksen esityksessä9 todettiin, että muun 
muassa lapsen vuoroasumista koskevissa tilanteissa olisi hyödyllistä kirjata väestötietojär-
jestelmään tieto lapsen tosiasiallisesta asumisesta kahdessa osoitteessa, vaikka vain yksi 
osoite voikin olla väestötietojen ym. perusteena. Tieto vuoroasumisesta toisessa osoittees-
sa voitaisiin lisätä esimerkiksi lisätietona vakituiseen osoitteeseen. Laki hyväksyttiin keväällä 
2017.10  

Ruotsi
Ruotsissa yhteishuoltajat voivat sopia vuoroasumisesta (växelvist boende) ja sosiaalilauta-
kunta voi vahvistaa sopimuksen. Vuodesta 1998 lukien tuomioistuimet ovat voineet määrä-
tä vuoroasumisesta silloin, kun se on lapsen edun mukaista (jopa vanhempien toivomusten 
vastaisesti). Oikeuskäytännössä edellytyksenä on ollut muun muassa, että vanhemmat asu-
vat lähellä toisiaan ja tulevat toimeen keskenään. 

Lapsella voi kuitenkin olla vain yksi asuinpaikka väestörekisterissä. Lapsen asuinpaikan kir-
jaamisesta vuoroasumistilanteissa on säädetty laissa (folkbokföringslag, 1991:481). Lisäksi 
Skatteverket on antanut asiasta tarkemman ohjeen. Myös Ruotsissa on lähtökohtana, että 
lapsen huoltajat saavat päättää, kumman luokse lapsi kirjataan asumaan (folkbokföringslag 
7 a §), jos lapsi oleskelee molempien luona suunnilleen yhtä paljon ja vanhemmat pääsevät 
asiasta yhteisymmärrykseen. Jos nämä kriteerit eivät täyty, lapsi kirjataan Skatteverketin oh-
jeen mukaan asumaan sen vanhemman luokse jonka luona tämä asuu enemmän. Jos lapsi 
kuitenkin asuu yhtä paljon molempien vanhempiensa luona, hänet pidetään kirjoilla van-
hempien viimeisessä yhteisessä asunnossa, vaikka lapsi viettäisikin enemmän aikaa toisessa 
asunnossa. Viime kädessä Skatteverket ratkaisee, minne lapsi kirjataan asumaan. Arviossa 
otetaan mukaan kokonaistilanne, pysyvyys ja lapsen aiempi asuinpaikka. 

Ruotsissa lapsilisää ja elatustukea on mahdollista saada, vaikka lapsi ei olisikaan kirjoilla van-
hemman luona. Molemmat etuudet on myös mahdollista jakaa vanhempien kesken vuoro-
asumistilanteessa.11 

8  Prop. 161 L (2015–2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap).

9  Prop. 164 L (2015–2016) (folkeregisterloven).

10  Innst 65 L (2016–2017).

11 Sarasoja & Rantala: Ero lapsiperheessä: Elatus, sopiminen ja vuoroasuminen, Helsingin yliopiston Kriminologian ja 
oikeuspolitiikan instituutin julkaisuja. Katsauksia 2/2015
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Tanska
Tanskassa ei ole säännöksiä vuoroasumisesta, mutta tapaamisoikeus voidaan määrätä hy-
vin laajaksi (50/50). Jos vanhemmat eivät pääse asumisesta yhteisymmärrykseen, mutta toi-
nen vanhemmista toivoo vuoroasumista, voi viranomainen vahvistaa tällaisen järjestelyn. 
Edellytyksenä on, että järjestely toimii käytännössä lapsen kannalta. Tavallista on edellyttää 
myös, että vanhemmat asuvat lähellä toisiaan. Lapsen arki ei saa olennaisesti muuttua sen 
mukaan, kumman vanhemman luona tämä asuu. 

1.3.4  Tapaamisoikeus ja vastuu tapaamiskustannuksista
Ruotsin vanhemmuuslaissa (15 §) asetetaan molemmille vanhemmille yhteinen vastuu huo-
lehtia siitä, että lapsen oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu, toteutuu mah-
dollisimman pitkälle. Lisäksi laissa asetetaan lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle velvol-
lisuus antaa lapsesta tietoja, jotka helpottavat tapaamisoikeuden toteutumista. Vanhem-
muuslain 15 b §:n mukaan lapsen kanssa asuvan vanhemman on osallistuttava lapsen ja 
toisen vanhemman välisiin tapaamiskustannuksiin. Kustannustenjaossa otetaan huomioon 
vanhempien taloudellinen tilanne ja muut olosuhteet. Kustannustenjakoa koskevaa päätös-
tä tai sopimusta voidaan muuttaa, jos olosuhteet ovat muuttuneet.

Norjan lapsilain 42 §:ssä säädetään molemmille vanhemmille vastuu tapaamisoikeuden 
toteutumisesta. Lapsilain 44 §:n mukaan molemmat vanhemmat vastaavat tapaamiskus-
tannuksista suhteellisin osuuksin tulojensa mukaan. Kustannuksiin luetaan lapsen matkan 
lisäksi lapsen viemisestä tai noutamisesta aiheutuvat toisen vanhemman kustannukset. Ai-
nakin tietyissä tilanteissa päätös on täytäntöönpanokelpoinen.

Tanskan vanhemmuuslaissa (19 §) vanhemmille on asetettu yhteinen velvollisuus huolehtia 
tapaamisoikeuden toteutumisesta ja lapsen kuljetuksesta tapaamisiin.

Saksan siviilikoodin (§ 1684 BGB) mukaan lapsella on tapaamisoikeus kumpaankin van-
hempaansa ja kummallakin vanhemmalla on tapaamisoikeus ja -velvollisuus lapseen näh-
den. Edelleen säännöksen mukaan vanhempien on pidättäydyttävä kaikesta, mikä vaikeut-
taa lapsen ja toisen vanhemman välistä suhdetta tai kasvatusta. Jos vanhempi jatkuvasti 
ja toistuvasti rikkoo tätä velvoitetta, tuomioistuin voi nimetä erityisen valvojan valvomaan 
tapaamista.

Ranskan siviilikoodin mukaan kummankin vanhemman on ylläpidettävä henkilökohtaisia 
suhteitaan lapseen ja kunnioitettava lapsen suhdetta toiseen vanhempaan (Code Civil , 373-
2 artikla).
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1.3.5  Velvollisuus ilmoittaa muuttoaikeista (relocation)
Ruotsin lainsäädännössä ei ole velvollisuutta ilmoittaa asuinpaikan muutoksesta. Muissa 
tutkituissa maissa ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty. Sen rikkomiselle ei ole suoranaista 
sanktiota.

Norjan lapsilaissa (42 §) on ollut säännös vanhemman velvollisuudesta ilmoittaa vähintään 
6 viikkoa etukäteen muuttoaikeistaan, jos tapaamisoikeus on vahvistettu. Säännöksen esi-
töissä12 todetaan, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi olla osoitus osapuolen yhteis-
työkyvyistä ja siitä, miten hän huolehtii lapsen yhteydenpidosta molempiin vanhempiin. 
Tämä on yksi seikka, jonka tuomioistuin ottaa huomioon arvioidessaan lapsen edun mu-
kaista ratkaisua. Keväällä 2017 hyväksytyn lainmuutoksen myötä määräaikaa pidennettiin 
kolmeen kuukauteen. Ilmoitusvelvollisuuden rikkominen ei johda suoraan sanktioon. 

Tanskan vanhemmuuslaissa (18 §) on säännös vanhemman velvollisuudesta ilmoittaa vä-
hintään 6 viikkoa etukäteen toiselle vanhemmalle omasta tai lapsen muutosta toiselle paik-
kakunnalle tai ulkomaille.

Ranskan siviilikoodin (artikla 373-2) mukaan vanhemman on ilmoitettava etukäteen ja ajois-
sa toiselle vanhemmalle asuinpaikkansa muuttumisesta, jos sillä on vaikutusta vanhempain-
vastuun toteuttamiseen. Jos asiasta syntyy erimielisyyttä, toinen vanhemmista voi saattaa 
asian tuomarin ratkaistavaksi ja asia ratkaistaan lapsen edun vaatimalla tavalla. Tuomari te-
kee päätöksen muuton aiheuttamien kustannusten jakautumisesta ja täsmentää tämän joh-
dosta myös lapsen elatusavun suuruuden.

1.4  Nykytilan arviointi

Yhteiskunta ja perhemuodot ovat muuttuneet lapsenhuoltolain säätämisen jälkeen. Sol-
mittujen avioliittojen määrä on vähentynyt ja toisaalta avioerojen määrä on lisääntynyt. 
Perheistä on tullut entistä monimuotoisempia. Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten 
myötä vanhemmuusroolit ovat muuttuneet. Nykyään on tavallista, että molemmat vanhem-
mat osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti lapsen elämään. Tämän tulisi heijastua myös 
lainsäädäntöön. 

Lapsenhuoltolain suhteellisen yleispiirteiset säännökset ovat kestäneet hyvin aikaa ja mah-
dollistaneet yksilöllisten tilanteiden huomioon ottamisen. Epäkohtia on kuitenkin havaittu. 
Niistä osa on sellaisia, joita ei voida tai ole tarkoituksenmukaista pyrkiä korjaamaan lain-

12  Ot. prp. nr. 104 2008–2009.
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muutoksilla. Yhteiskunnan muutokset ja kansainväliset sitoumukset huomioon ottaen lain-
säädäntöä on kuitenkin tarpeen muuttaa eräiltä osin. Ensinnäkin on tarpeen vahvistaa lap-
sen mahdollisuuksia osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Riidattomissa asioissa 
menettelyjä on myös mahdollista keventää niin, että oikeudellisesti sitova ratkaisu voitaisiin 
saada nykyistä laajemmin myös sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Perhera-
kenteiden monimuotoistuminen puoltaa sitä, että lainsäädäntö mahdollistaisi myös mui-
den kuin lapsen biologisten vanhempien huomioon ottamisen lapsen huoltoa, asumista ja 
tapaamista järjestettäessä. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden tuomioistuinkäsittelyä on tarpeen 
tehostaa. Lainsäädäntömuutoksia tarvitaan myös tapaamisoikeuden toteutumisen varmis-
tamiseen nykyistä tehokkaammin.
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2  Esityksen tavoitteet ja keskeiset  
 ehdotukset

2.1  Tavoitteet

Esityksen keskeisin tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevissa asioissa. Tavoitteena on myös saattaa lapsenhuoltolaki ajan tasalle 
siten, että se vastaa yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja oikeuskäytäntöä. Lisäksi eh-
dotuksella pyritään vahvistamaan lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä 
ja tehostamaan lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä. 
Esityksessä ei ehdoteta muutoksia kansainvälisen yksityisoikeuden alaa koskeviin säännök-
siin eikä vieraassa valtiossa annetun päätöksen vahvistamista tai lapsen palauttamista kos-
kevaan menettelyyn.

2.2  Keskeiset ehdotukset 
2.2.1  Lapsen huolto ja asuminen 

Huoltajien oikeuksien ja velvollisuuksien täsmentäminen 

Lapsen huollossa on keskeistä turvata lapsen ja hänen vanhempiensa väliset ihmissuh-
teet. Samanaikaisesti lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille on tärkeää myös 
muiden ihmissuhteiden vaaliminen. Erityisen tärkeää läheisten ihmissuhteiden säilyminen 
esimerkiksi isovanhempiin, sisaruksiin ja muihin läheisiin on erotilanteessa. Tämän vuok-
si lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain (jäljempänä lapsenhuoltolaki) yleisiin 
säännöksiin ehdotetaan otettavaksi huoltajien nimenomainen velvollisuus vaalia lapselle 
tärkeitä ihmissuhteita. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös nykyistä selkeämpi säännös sii-
tä, että molempien vanhempien on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden 
toteutumiseen. 
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Voimassa oleva lapsenhuoltolaki ei sisällä nimenomaista velvollisuutta suojella lasta väki-
vallalta. Lain yleisiä säännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi säätämällä huoltajien velvol-
lisuudeksi suojella lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta koh-
telulta ja hyväksikäytöltä.  Ehdotuksella toteutetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19 
artiklan 1 kappaleessa sopimusvaltioille asetettua velvoitetta ryhtyä muun muassa kaikkiin 
asianmukaisiin lainsäädännöllisiin toimiin suojellakseen lasta ruumiilliselta ja henkiseltä 
väkivallalta silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahan-
sa muun hoidossa. Ehdotettu säännös yhdessä lain 10 §:ssä säädettyjen, lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan asian ratkaisemisessa huomioon otettavien tekijöiden kanssa 
vahvistaisi myös Istanbulin sopimuksen 31 artiklan velvoitetta ottaa perheväkivalta huo-
mioon määrättäessä lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta.    

Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lapsen vanhemmalle velvollisuus ilmoittaa etukäteen 
toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla on vaikutus-
ta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Säännöksellä toteutetaan Euroopan 
neuvoston ministerineuvoston vuonna 2015 hyväksymää suositusta. Ehdotuksella pyritään 
kannustamaan vanhempia pohtimaan jo etukäteen oman muuttonsa mahdollisia vaikutuk-
sia lapsen huollon ja tapaamisoikeuden toteutumiseen ja järjestelemään tarvittaessa nämä 
asiat oikeudellisesti uudelleen. Ehdotuksella ei puututa lain säännöksiin siitä, että toinen yh-
teishuoltaja ei voi yksipuolisesti muuttaa lapsen asuinpaikkaa, vaikka lapsi asuisikin hänen 
luonaan. Alaikäisen lapsen puolesta tehtyyn muuttoilmoitukseen liittyvää rekisterimerkin-
tämenettelyä on vastikään täsmennetty kotikuntalain (201/1994) 15 §:ään tehdyllä muutok-
sella (669/2016), jolla varmistetaan molempien huoltajien kuuleminen muuttotilanteessa. 

Lapsen huoltoon liittyvien sopimusten alan laajentaminen
Esityksessä ehdotetaan sosiaalilautakunnan toimivallan laajentamista sopimusten vahvistami-
sessa niin, että sosiaalilautakunnan toimivalta olisi pääsääntöisesti yhtä laaja kuin tuomioistui-
men toimivalta. Voimassa olevan lapsenhuoltolain mukaan vain tuomioistuin voi antaa niin sa-
nottuja työnjakomääräyksiä eli päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. Samoin oheishuol-
tajasta voi päättää vain tuomioistuin. Esityksessä ehdotetaan sosiaalilautakunnan toimivallan 
laajentamista niin, että riidattomissa tilanteissa tehtävienjaosta ja oheishuoltajasta voitaisiin 
sopia myös sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Lapsen huolto voitaisiin uskoa 
vanhempien sijasta muulle henkilölle kuitenkin vain tuomioistuimen päätöksellä. 

Tietojensaantioikeuden vahvistaminen
Tietojensaantioikeutta koskevan säännöksen lisäämisellä lakiin selkeytetään oikeustilaa kirjaa-
malla lakiin oikeuskäytäntö, jonka mukaan tuomioistuin voi tehdä päätöksen vanhemman tie-
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tojensaantioikeudesta, vaikka lapsen huolto on muutoin uskottu yksin toiselle vanhemmalle 
(KKO 2003:7). Ehdotuksella selkeytetään myös sosiaalilautakunnan mahdollisuutta vahvistaa 
tietojensaantioikeutta koskeva sopimus. Erillisellä tietojensaantioikeudella voidaan edistää 
vanhemman ja lapsen välisen suhteen kehittymistä ja kannustaa huollosta erotetun van-
hemman sitoutumista vanhemman rooliin. Ehdotuksen mukaan tietojensaantioikeus voitai-
siin antaa myös muulle kuin vanhemmalle. Tällä tavoin voitaisiin tarvittaessa edistää lapselle 
läheisen henkilön mahdollisuuksia osallistua lapsen hoitoon ja kasvatukseen. 

Lapsen huoltajuus tunnustettaessa isyys ennen lapsen syntymää
Isyyslain (11/2015) mukaan mies voi tunnustaa lapsen ennen tämän syntymää. Samalla voi-
daan tehdä etukäteen sopimus lapsen yhteishuoltajuudesta. Isyyslain soveltamisesta saa-
tujen kokemusten mukaan valtaosa etukäteen lapsensa tunnustaneista miehistä tekee yh-
teishuoltosopimuksen lapsen äidin kanssa.

Esityksessä ehdotetaan uutta sääntelyä, jonka mukaan mies tulisi isyyden vahvistamisen 
myötä suoraan lain nojalla äidin ohella lapsen huoltajaksi, jos hän on tunnustanut isyyden 
ennen lapsen syntymää. Muutoksen johdosta erillistä sopimusta yhteishuollosta ei tarvitsisi 
tehdä. Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa huoltajuuskysymyksen rat-
kaisemista sekä perheiden että viranomaisten kannalta. Samalla poistetaan tarpeettomia 
eroja avio- ja avoliittoperheiden kohtelussa.

Jos isyys tunnustetaan vasta lapsen syntymän jälkeen, sovelletaan nykyisinkin voimassa ole-
via säännöksiä. Niiden mukaisesti äiti on yksin lapsensa huoltaja, jollei muuta sovita tai tuo-
mioistuimen päätöksellä määrätä.   

Vuoroasuminen
Lapsenhuoltolakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka mahdollistavat yhtenä laissa tarkoitettuna 
lapsen asumisjärjestelynä sen, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luo-
na. Tieto vuoroasumisesta merkittäisiin väestötietojärjestelmään huollon sisältöä koskeva-
na tietona. Tällä tavoin tehtäisiin näkyväksi järjestely, jossa lapsi asuu tosiasiassa vuorotellen 
molempien vanhempiensa luona yhtä paljon tai lähes yhtä paljon. Nykyisin vastaava järjes-
tely toteutetaan tapaamisoikeutta koskevia säännöksiä soveltaen, mikä ei anna todellista 
kuvaa lapsen asumisesta.  

Vuoroasumisen ehdot määriteltäisiin tapauskohtaisesti samalla tavoin kuin tapaamisoikeu-
desta sovittaessa tai määrättäessä. Vuoroasumisella tarkoitettaisiin lähtökohtaisesti tilannet-
ta, jossa lapsi asuu vähintään 40 prosenttia kalenterivuodesta toisen vanhempansa luona. 
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Lapsenhuoltolain nojalla tehty sopimus tai tuomioistuimen antama määräys siitä, kenen tai 
keiden luona lapsen tulee asua eli kenellä on pääasiallinen vastuu lapsen tosiasiallisesta hoi-
dosta, ei määrää automaattisesti lapsen kotikuntaa ja hänen siellä olevaa niin sanottua viral-
lista asuinpaikkaansa. Henkilön virallinen asuinpaikka määräytyy kotikuntalain perusteella ja 
päätöksen siitä tekee maistraatti. Kotikuntalain perusajatuksena on kirjata väestötietojärjestel-
mään tieto siitä, missä henkilö tosiasiallisesti asuu. Henkilöllä voi olla vain yksi virallinen asuin-
paikka, vaikka hänellä olisi käytössään useampia asuntoja. Tämä sääntely koskisi myös vuoro-
asumistilanteita eli vuoroasumisessakin lapsella voisi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. 

Lapsen virallisen asuinpaikan määräytyminen on perheille merkityksellinen asia. Monet yh-
teiskunnan palvelut ja etuudet suoritetaan sen mukaan, kumman vanhemman luona lapsen 
väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka on, kun vanhemmat asuvat eri osoitteissa. 
Arjen kannalta tärkeiksi on koettu erityisesti oikeus asumistukeen, koulukuljetuksiin, ter-
veydenhoitopalveluihin ja lapsilisään vuoroasumistilanteessa. Huoltajien näkemys lapsen 
kotikuntalain mukaisesta asuinpaikasta olisi aiheellista selvittää lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevan asian yhteydessä. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mu-
kaan vuoroasumista koskevaan sopimukseen kirjattaisiin ehto siitä, kumpi kodeista ilmoite-
taan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä myös tuomiois-
tuimen olisi otettava asia omasta aloitteestaan esille ja annettava tästä määräys tarvittaessa.   

Tämän työryhmän toimeksiannon puitteissa ei ole ollut mahdollista puuttua erityislainsää-
dännössä säädettyjen etuuksien ja oikeuksien määräytymisperusteisiin esille tulleista muu-
tostarpeista huolimatta. Ehdotettujen vuoroasumista koskevien säännösten toivotaan kui-
tenkin toimivan myös vahvana signaalina sen arvioimiseksi, olisiko vuoroasumisen vuoksi 
tarvetta tehdä muutoksia etuuksia ja palveluita koskevaan erityislainsäädäntöön. Tällaiset 
muutostarpeet ja muutoksista aiheutuvat kustannus- ja muut vaikutukset tulisi arvioida kul-
lakin hallinnonalalla erikseen. Tiedossa myös on, että valtiovarainministeriössä on vireillä 
kaksoiskuntalaisuusselvitys osana Tulevaisuuden kunta -hanketta. Selvitystyön määräaika 
päättyy vuoden 2017 lopussa.

Ehdotetut vuoroasumista koskevat säännökset eivät siis vaikuttaisi välittömästi lapsen ja per-
heen saamien palveluiden ja etuuksien määräytymiseen. Säännösten voimaantulo ei siten ai-
nakaan pääsääntöisesti aiheuttaisi tarvetta muuttaa vuoroasumista koskeviksi päätöksiksi tai 
sopimuksiksi sellaisia nykyisen lain aikana tehtyjä päätöksiä tai sopimuksia, joissa vuoroasumis-
ta tosiasiallisesti vastaava järjestely on vahvistettu laajan tapaamisoikeuden muodossa.
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2.2.2 Lapsen tapaamisoikeus

Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa 

Lapsenhuoltolain mukaan tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain lapsen ja tämän vanhem-
man välille. Lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan tapaamisoikeus voitaisiin vahvis-
taa oikeudellisesti sitovalla tavalla myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. 
Säännöksellä toteutetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen perhe-elämän suojaa koske-
van 8 artiklan velvoitetta ja saatetaan lainsäädäntö sopusointuun Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa.  

Lapselle erityisen läheisellä henkilöllä tarkoitettaisiin ehdotuksen mukaan sellaista henki-
löä, jonka kanssa lapsella on erityisen läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen 
verrattava vakiintunut suhde. Lapselle on voinut muodostua tällainen suhde esimerkiksi 
samassa taloudessa asuneeseen isovanhempaan tai sijaisvanhempaan taikka vanhemman 
entiseen puolisoon. 

Tällaisesta tapaamisoikeudesta voitaisiin sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuk-
sella tai siitä voitaisiin määrätä tuomioistuimen päätöksellä. Tapaamisoikeuden vahvistamis-
ta tulee arvioida tässäkin tapauksessa aina lapsen edun näkökulmasta.   

Tapaamiskustannukset
Nykyisin tapaamisoikeuden toteuttamisesta johtuvat kustannukset ovat lähtökohtaisesti ta-
paavan vanhemman vastuulla. Tilanne on koettu epäoikeudenmukaiseksi, etenkin jos kus-
tannukset ovat aiheutuneet toisen vanhemman yksipuolisesta toiminnasta, kuten muutos-
ta toiselle paikkakunnalle. Asiaa koskeva oikeuskäytäntö (KKO 2003:66) ehdotetaan kirjat-
tavaksi lakiin. Ehdotettujen säännösten mukaan vuoroasumisesta tai tapaamisoikeudesta 
sovittaessa tai päätettäessä voitaisiin määritellä myös se, miten vastuu lapsen kuljetuksista 
tai matkakuluista jakautuu. Lähtökohtana olisi se, että vanhemmat vastaavat kuljetuksista 
ja matkakustannuksista yhdessä. Kuljetus- ja kuluvastuuta jaettaessa voitaisiin ottaa huo-
mioon asianomaisten kyky vastata kuljetuksista samoin kuin myös muut olosuhteet eli esi-
merkiksi se, mistä syystä lisäkustannukset ovat aiheutuneet.  

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
Lapsenhuoltolaissa ei nykyisin säädetä erikseen lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten 
määräämisestä tuetuiksi tai valvotuiksi. Oikeuskäytännössä on kuitenkin vakiintuneesti an-
nettu tällaisia määräyksiä. Se, että asiasta ei ole säädetty tarkemmin, on aiheuttanut jossain 
määrin ongelmia. Tapaamisia on esimerkiksi saatettu tarpeettomasti määrätä valvotuiksi ti-
lanteissa, joissa tapaamisten tukeminen olisi riittänyt turvaamaan lapsen edun toteutumi-
sen. Kun erityisesti tapaamisiin liittyvä valvonta merkitsee varsin voimakasta puuttumista 
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lapsen ja vanhemman väliseen perhe-elämään, on asianmukaista, että tällaisen määräyksen 
antamisen perusteista säädetään laissa.

Edellä mainituista syistä lapsenhuoltolakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomaiset säännökset 
siitä, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset voidaan toteuttaa tuettuina tai valvottui-
na taikka että tapaamiset aloitettaisiin tai lopetettaisiin valvotusti (valvotut vaihdot). Tällainen 
järjestely edellyttäisi lapsen edun kannalta perusteltua syytä. Tapaamisen toteuttaminen val-
vottuna olisi näistä viimesijaisin järjestely. Tapaamisten turvaaminen tällä tavoin voitaisiin so-
pia sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai siitä voitaisiin määrätä tuomioistuimen 
päätöksellä. Ehdotus täydentäisi sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) lapsen ja vanhemman välis-
ten tapaamisten valvonnasta olevia säännöksiä. Siinä otettaisiin huomioon myös Istanbulin so-
pimuksen velvoite varmistaa, ettei tapaamis- tai huoltajuusoikeuksien käyttäminen vaaranna 
perheväkivallan uhrin tai lasten oikeuksia ja turvallisuutta.  

Uhkasakko tapaamisoikeuden turvaamiseksi
Lakiin ehdotetaan kirjattavaksi mahdollisuus määrätä tapaamisoikeuden toteutumatta jää-
misen varalle sakon uhka jo niin sanotussa perustepäätöksessä eli tapaamisoikeudesta tuo-
mioistuimessa päätettäessä. Tällainen mahdollisuus koskisi vain tapauksia, joissa lapsen 
kanssa asuvan henkilön aiemman käyttäytymisen perusteella on aihetta epäillä, että hän 
ei tulisi noudattamaan tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä. Säännöksen tarkoituksena on 
turvata tapaamisoikeuden toteutuminen nykyistä tehokkaammin ja jouduttaa täytäntöön-
panomenettelyä, jos tapaaminen estyisi edelleen ilman pätevää syytä.

Lakiehdotuksen mukaan uhkasakkoa ei voitaisi liittää vuoroasumista koskevaan päätök-
seen. Tämä perustuu siihen, että vuoroasumisjärjestelyä koskevan määräyksen antamista ei 
ylipäätään voida pitää lapsen edun mukaisena, jos on jo lähtökohtaisesti epävarmaa, ovatko 
vanhemmat sitoutuneita myötävaikuttamaan sen toteutumiseen.

Vieraannuttaminen ja muu tapaamisoikeuden estäminen

a. Lainsäädäntötoimenpiteet vieraannuttamisen estämiseksi

Esityksessä ehdotetaan useita lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään nykyistä tehok-
kaammin ehkäisemään nk. vieraannuttamisesta tai muusta syystä johtuvia tapaamisoikeu-
den toteutumisen ongelmatilanteita ja antamaan keinoja puuttua niihin. Vieraannuttami-
sella ei ole tarkkaa merkityssisältöä, mutta sillä tarkoitetaan usein vanhemman käyttäyty-
mistä tavalla, joka vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman tai muun henkilön välistä vuoro-
vaikutussuhdetta ja johtaa joissakin tapauksissa sen katkeamiseen kokonaan. 
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Ensinnäkin ehdotetaan lain yleisten säännösten tarkistamista edellä selostetuin tavoin niin, 
että niissä korostetaan nykyistä selvemmin lapselle läheisten ihmissuhteiden merkitystä ja 
molempien vanhempien velvollisuutta huolehtia lapsen suhteen säilymisestä molempiin 
vanhempiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös nimenomainen säännös siitä, että van-
hemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan hait-
taa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Tarkoituksena on kieltää kaikenlainen 
manipulointi ja muu epäasiallinen vaikuttaminen lapseen, esiintyipä se missä muodossa ja 
mistä syystä tahansa. Näillä ehdotuksilla pyritään tukemaan vanhempien ymmärrystä siitä, 
että lapsen tapaamisoikeus on lapselle tärkeä asia ja että sen estäminen on lapselle haital-
lista. 

Lakiin ehdotetaan myös kirjattavaksi lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta 
päätettäessä huomioon otettavia seikkoja, kuten vanhemman kyky asettaa lapsen tarpeet 
vanhempien välisten ristiriitojen edelle. Laissa ehdotetaan säädettäväksi myös nykyistä täs-
mällisemmin se, että ratkaisua tehtäessä olisi kiinnitettävä huomiota muun ohella siihen, 
mikä ratkaisu voisi parhaiten turvata lapsen ja vanhemman välisen suhteen säilymisen. Näil-
lä säännöksillä korostettaisiin tapaamisoikeuden ja lapselle läheisten ihmissuhteiden kun-
nioittamisen painoarvoa tuomioistuimen ratkaisuharkinnassa. 

Mahdollisuus asettaa uhkasakko jo perustepäätöksen yhteydessä sekä jäljempänä seloste-
tut ehdotukset oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi ja toistuvien oikeudenkäyntien hillitse-
miseksi antaisivat myös uusia mahdollisuuksia puuttua lapsen edun vastaiseen toimintaan. 

Tapaamisten estämistilanteita tulisi työryhmän mielestä ennaltaehkäistä jo mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa erilaisilla perhettä tukevilla sosiaalitoimen toimenpiteillä. Vai-
keiden tapausten taustalla olevien syiden selvittäminen edellyttää moniammatillista asian-
tuntemusta. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (ns. LAPE) sekä sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistushanke (SOTE) ovat keskeisellä sijalla siinä, että lasten ja perheiden 
palveluissa otetaan huomioon sekä näiden tilanteiden ennaltaehkäisy että sosiaali- ja ter-
veystoimen moniammatillinen osaaminen. Tärkeää on myös viranomaisten kouluttaminen 
niin, että heillä olisi valmiuksia tunnistaa tällaiset tilanteet.   

b. Vieraannuttamisen kriminalisointi

Tapaamisoikeuden toteutumisessa esiintyviä vaikeuksia tarkastellessaan työryhmä on poh-
tinut mahdollisuutta kriminalisoida vieraannuttaminen tai muu tapaamisoikeuden estämi-
nen. Uutta kriminalisointia harkittaessa on otettava huomioon rikoslainsäädännön käytölle 
asetettavat yleiset edellytykset. Tapaamisoikeuden estämisen kriminalisoinnissa on näiden 
edellytysten ja kriminalisointiperiaatteiden kannalta monia ongelmia. Merkittävimmät on-
gelmat liittyvät rikostunnusmerkistön täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksiin se-
kä näyttökysymyksiin. Vieraannuttamista on ensinnäkin vaikea määritellä selväpiirteisesti. 
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Se voi ilmetä passiivisesti tai aktiivisina toimenpiteinä. Vanhempi voi toimia paitsi tietoisesti 
myös tiedostamattaan, mikä vaikeuttaisi tahallisuuden arviointia. Tapaamisoikeuden toteu-
tumatta jääminen voi johtua erilaisista tekijöistä. Lapsen haluttomuus tavata vanhempaan-
sa ei myöskään johdu aina toisen vanhemman käytöksestä. Vieraannuttamiseksi kutsuttu 
toiminta tapahtuu usein kotona tai muuten perhepiirissä ilman että ulkopuolisia on läsnä. 
Nämä näkökohdat huomioon ottaen vieraannuttamista koskevaan rangaistussäännökseen 
liittyisi vaikeita näyttöongelmia. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 
mukaiseen sakon uhkaan verrattuna kriminalisoinnilla ei olisi todennäköisesti myöskään 
merkittävää ennaltaehkäisevää merkitystä. Jos tilanne johtuisi vanhemman psyykkisestä 
sairaudesta, rangaistuksen uhka ei todennäköisesti saisi vanhempaa muuttamaan näke-
myksiään ja edesauttamaan tapaamisoikeuden toteutumista. Seurauksena voisi pikemmin-
kin olla kriisin syveneminen. Kriminalisointi ei olisi myöskään lapsen edun mukaista säänte-
lyä: vanhempaa koskeva rikosoikeudenkäynti pitkittäisi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevia oikeudenkäyntejä ja toisi yhden lasta kuormittavan oikeudenkäyntimenettelyn li-
sää. Näiden syiden vuoksi työryhmä ei ole pitänyt perusteltuna ehdottaa vieraannuttamisen 
tai muun tapaamisoikeuden estämisen kriminalisointia.

Muuta
Lapsen kannalta merkittävänä ongelmana on koettu toisaalta myös tilanteet, joissa toinen 
vanhempi ei halua pitää lainkaan yhteyttä lapseensa. Työryhmä ei ole kuitenkaan pitänyt 
lapsen edun mukaisena ehdottaa sääntelyä, jolla lapsen tapaamiseen haluton vanhempi 
voitaisiin määrätä sakon uhalla tapaamaan lasta. Lapselle läheisten ihmissuhteiden ylläpitä-
misen tärkeyttä korostavan sääntelyn toivotaan kuitenkin muokkaavan vanhempien asen-
teita myös siihen suuntaan, että tällaisia tilanteita olisi nykyistä vähemmän. 

2.2.3  Lapsen osallisuuden vahvistaminen 

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan useita lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla on tarkoitus parantaa lapsen 
oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Ehdotuksissa on otet-
tu huomioon YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden 
periaatteet sekä Euroopan neuvoston lapsen oikeuksien käyttöä koskeva sopimus.   

Huoltajien tehtävät
Esityksessä vahvistetaan huoltajien velvollisuutta selvittää lapsen mielipide ja ottaa se huo-
mioon lasta koskevia päätöksiä tehtäessä kirjaamalla tämä velvollisuus lakiin. Lakiin ehdo-
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tetaan kirjattavaksi myös huoltajien velvollisuus kertoa lapselle häntä koskevista päätök-
sistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 
sopivalla tavalla. Riidattomissa asioissa lapsen mielipiteen selvittäminen ja informointi olisi 
ensisijaisesti huoltajien tehtävä. 

Lastenvalvojan tehtävä sopimusta vahvistettaessa
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lastenvalvojan velvollisuutta varmistua siitä, että 
vanhemmat ovat selvittäneet lapsen mielipiteen ja ottaneet sen huomioon ennen kuin so-
pimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta vahvistetaan. Lakiin ehdotetaan selkeyden 
vuoksi kirjattavaksi myös säännös lastenvalvojan velvollisuudesta kuulla lasta henkilökoh-
taisesti, jos se on tarpeen lapsen mielipiteen selvittämiseksi. Tällainen mahdollisuus sisältyy 
myös voimassa olevan lain periaatteisiin, mutta ehdotetulla muutoksella tämä ilmenisi laista 
selkeämmin.

Tuomioistuimen tehtävät
Lapsen mielipiteen selvittämisestä tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden yhteydessä eh-
dotetaan säädettäväksi laissa nykyistä yksityiskohtaisemmin. Voimassa olevaa sääntelyä tiu-
kennettaisiin niin, että lapsen mielipide on selvitettävä myös riidattomissa asioissa. Esityk-
sen mukaan myös riidatonta tai sovittelussa käsiteltävää asiaa käsiteltäessä tuomioistuimen 
olisi varmistuttava siitä, että huoltajat ovat selvittäneet lapsen mielipiteen. 

Riitaisessa asiassa lapsen mielipiteen selvittäminen tapahtuisi nykyiseen tapaan ensisijaises-
ti sosiaalilautakunnalta pyydettävän selvityksen yhteydessä. Tämä on perusteltua sen vuok-
si, että sosiaaliviranomaisilla on lapsen mielipidettä selvittäessään mahdollisuus keskustella 
lapsen kanssa useammin kuin kerran ja nähdä lapsi hänen luonnollisessa ympäristössään. 
Kynnystä lapsen kuulemiseen tuomioistuimessa ehdotetaan kuitenkin alennettavaksi niin, 
että siihen ei tarvitsisi olla painavia syitä. Lasta voitaisiin kuulla tuomioistuimessa joko sosi-
aalitoimen selvityksen yhteydessä tapahtuvan kuulemisen lisäksi tai sen sijasta. Edellytyk-
senä kuulemiselle olisi se, että kuuleminen on asian ratkaisemisen kannalta tarpeen ja lapsi 
pyytää sitä tai suostuu siihen. 

Lapsen henkilökohtaisesta kuulemisesta tuomioistuimessa annettaisiin nykyistä tarkemmat 
säännökset. Säännöksiin sisältyy kuitenkin laajasti harkinnanvaraa. Tällä on pyritty siihen, että 
kuuleminen voidaan kussakin tapauksessa toteuttaa mahdollisimman lapsilähtöisesti.

Esityksessä ehdotetun uuden sääntelyn mukaan tuomioistuimella olisi lasta kuullessaan 
mahdollisuus käyttää apunaan asiantuntija-avustajaa, jota nykyään käytetään lapsen huol-
toa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen sovittelussa. Asiantuntija-avustajan tehtävä lap-
sen kuulemisessa olisi erilainen kuin sovittelumenettelyssä. Lapsen kuulemisessa avusta-
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jan tehtävänä olisi ennen kaikkea myötävaikuttaa siihen, että lapsen kuuleminen tuomiois-
tuimessa tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla. Hän voisi antaa asiaa käsittelevälle tuomarille 
apua lapsen kohtaamiseen. Asiantuntija-avustaja ei kuitenkaan kuuluisi tuomioistuimen rat-
kaisukokoonpanoon. 

Sosiaalilautakunnan selvityksen tekijän tehtävä
Esityksessä ehdotetaan muutosta sosiaalilautakunnan selvitystä tekevän virkamiehen teh-
täviin ja asemaan oikeudenkäynnissä. Lakiin kirjattaisiin säännös, jossa täsmennettäisiin sel-
vityksen tekijän velvollisuus selvittää lapsen mielipide tarvittaessa lasta henkilökohtaisesti 
kuulemalla. Selvityksen tekijän olisi myös kerrottava lapselle siitä, että tämä voi halutessaan 
pyytää tulla kuulluksi tuomioistuimessa. Tuomioistuin voisi kutsua selvityksen tekijän kuul-
tavaksi suulliseen käsittelyyn. Nykyisestä käytännöstä poiketen häntä ei kuultaisi oikeuden-
käynnissä todistajana, vaan lapsenhuoltolaissa erityisesti säädettynä kuultavana. Tällä ko-
rostettaisiin sitä, että selvityksen tekijä ei edustaisi kumpaakaan osapuolta. Hänen tehtävä-
nään olisi ennen kaikkea lapsen näkökulman tuominen tuomioistuimen tietoon ja lapsen 
edun valvominen asiassa. 

Selvityksen tekijän on ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 
mukaisiin tukipalveluihin. Yhtenä palvelumuotona lapselle voidaan tarvittaessa nimetä sosi-
aalihuoltolain 28 §:n mukainen tukihenkilö.  Tämä tukihenkilö voisi tukea lasta paitsi oikeu-
denkäyntivaiheessa, myös erotilanteessa kokonaisvaltaisemminkin.   

Edunvalvojan määrääminen lapselle
Työryhmä on harkinnut myös säännöstä, jonka mukaan lapselle voitaisiin määrätä huol-
toa ja tapaamisoikeutta koskevaa oikeudenkäyntiä varten edunvalvoja. Työryhmä ei ole kui-
tenkaan katsonut tällaista säännöstä tarpeelliseksi. Erityisesti kärjistyneissä huoltoriidoissa 
lapsella on yleensä jo useita sosiaalihuollon asiakkuuksia. Yhden uuden toimijan tuominen 
tähän kokonaisuuteen ei työryhmän mielestä olisi lapsen edun mukaista. Vain oikeuden-
käyntiä varten määrättävä edunvalvoja ei olisi myöskään luonnollinen taho tukemaan las-
ta kokonaisvaltaisesti huoltoriidan aikana. Tarkoituksenmukaisempaa olisi nimetä lapselle 
edellä mainittu sosiaalihuoltolain mukainen tukihenkilö, joka voisi tukea lasta prosessin ai-
kana muutoinkin kuin vain lasta tuomioistuimessa kuultaessa. 

Tuomioistuimessa tapahtuvan kuulemisen ei ole myöskään katsottu olevan tilanteena sel-
lainen, että se edellyttäisi erillisen edunvalvojan nimeämistä lapselle tätä varten. Lapsen 
kuuleminen voidaan järjestää suhteellisen epämuodollisissa olosuhteissa, tarvittaessa myös 
tuomioistuinrakennuksen ulkopuolella. Tuomarin mahdollisuus käyttää apuna asiantunti-
ja-avustajaa myötävaikuttaisi lapsen kuulemisen toteutumiseen lapsiystävällisellä tavalla. 
Lapsen kuuleminen tapahtuisi jatkossakin pääsääntöisesti sosiaalilautakunnan selvityk-
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sen yhteydessä. Nyt ehdotettujen säännösten mukaan yksi selvityksen tekijän keskeisistä 
rooleista olisi lapsen edun valvojana toimiminen ja lapsen näkemyksen välittäminen tuo-
mioistuimelle. 

2.2.4  Oikeudenkäyntien nopeuttaminen ja tarpeettomien 
uusintakäsittelyjen karsiminen

Sosiaalilautakunnan selvityksen hankkiminen

Yksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien oikeudenkäyntien kestoon vaikuttava seik-
ka on ollut tuomioistuimen sosiaalilautakunnalta pyytämän selvityksen viipyminen. On tär-
keää, että tuomioistuimella on käytettävissä lapsen olosuhteita koskevia tietoja ratkaisunsa 
tueksi ja että selvitys voidaan tarvittaessa laatia perusteellisesti. Lapsen edun mukaista kuiten-
kin on, että hänen huoltoaan, asumistaan ja tapaamisoikeuttaan koskeva asia ratkaistaan il-
man aiheettomia viivytyksiä. Nykyisen tilanteen parantamiseksi ehdotetaan useita säännöksiä 
jäntevöittämään ja sitä kautta lyhentämään selvitysprosessiin käytettävää aikaa. 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tuomioistuimen harkintavaltaa sen suhteen, milloin sel-
vitys on pyydettävä. Tämän lisäksi liiallista selvittämistä pyritään välttämään sillä, että tuo-
mioistuin yksilöi jo etukäteen, mistä kysymyksistä selvitystä erityisesti kaivataan. Yksilöin-
nillä nopeutetaan asiaan perehtymistä sosiaaliviranomaisessa ja ehkäistään sitä, että asiaa 
selvitetään liian laajamittaisesti. Yksilöity pyyntö on myös omiaan selkeyttämään koko sel-
vitysprosessia, koska se auttaa myös lapsen vanhempia hahmottamaan, mitkä seikat riidan 
kohteena olevassa asiassa ovat tuomioistuimen mielestä merkityksellisiä. Sosiaaliviranomai-
nen saisi kuitenkin selvityksessä saattaa tuomioistuimen tietoon myös sellaisia selvitystä 
tehtäessä esille tulleita lapsen edun arvioimiseen vaikuttavia seikkoja, joista selvitystä ei 
nimenomaisesti ole pyydetty. 

Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan tuomioistuimen olisi asetettava selvityksen toi-
mittamiselle määräaika. Määräaika riippuisi luonnollisesti pyydetyn selvityksen laajuudesta; 
suppeasti rajatulle selvitykselle voitaisiin asettaa lyhyempi määräaika. Tuomioistuin voisi har-
kintansa mukaan pidentää määräaikaa tai pyytää saamansa selvityksen täydentämistä. 

Joissain tilanteissa tuomioistuimelle olisi riittävää vain tiettyjen tietojen saaminen tai asioi-
den tarkistaminen. Tietojen saamisen nopeuttamiseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi pykälä, 
joka oikeuttaa tuomioistuimen saamaan asian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja suo-
raan poliisilta tai terveyden- tai sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta toimintayksiköltä. 
Tuomioistuimen oikeudesta saada tietoja sosiaaliviranomaiselta esimerkiksi lastensuoje-
luun liittyen säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun laissa.    
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Määräaika istunnolle
Oikeudenkäyntimenettelyä pyritään jouduttamaan myös säätämällä tuomioistuimen vel-
vollisuudesta käsitellä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia joutuisasti. Jos asiaa 
on käsiteltävä käräjäoikeuden istunnossa, ensimmäinen istunto olisi ehdotuksen mukaan 
järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä. Kiireellisiin tilanteisiin olisi puututtava erityisen no-
peasti. Tämän vuoksi ehdotetaan lisäksi säännöstä, jonka mukaan istunto olisi väliaikaista 
määräystä pyydettäessä järjestettävä viimeistään kuuden viikon kuluttua pyynnön esittä-
misestä.

Toistuvat oikeudenkäynnit
Toistuvat huoltoriidat ovat lapsen kannalta vahingollisia ja kuormittavat koko perhettä. Täl-
laisten tilanteiden ehkäisemiseksi esityksessä ehdotetaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeut-
ta koskevan sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen muuttamiselle asetetun kynnyksen 
korottamista. Sopimuksen tai päätöksen muuttamiseen ei lähtökohtaisesti riittäisi olosuh-
teiden muutos, vaan edellytyksenä olisi olosuhteiden olennainen muutos. Ratkaisua voi-
taisiin kuitenkin muuttaa myös silloin, kun asiaan osalliset olisivat muutostarpeesta samaa 
mieltä tai muuttamiseen olisi muuten lapsen edun kannalta perusteltu syy. 

Tämän ohella lapsenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan tuomiois-
tuimen tulisi hylätä sopimuksen tai päätöksen muuttamista koskeva hakemus jo kirjallises-
sa menettelyssä, jos hakemuksen perusteet ja asian aiemmat käsittelyt huomioon ottaen 
on selvää, että hakemus ei ylitä muutoskynnystä. Myös tällä ehdotuksella pyritään katkai-
semaan sellainen toistuvien oikeudenkäyntien kierre, jossa ratkaisun muuttamiselle ei ole 
lapsen edun kannalta perusteltua syytä.   

Toistuvien oikeudenkäyntien vähentämiseen pyritään myös edellä selostetulla ehdotuksel-
la, jonka mukaan tapaamisoikeuden turvaamiseksi voitaisiin tietyissä tilanteissa asettaa sa-
kon uhka jo perustepäätöksessä.

Oikeudenkäyntikulut
Tiedossa on, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä näiden päätösten täytäntöönpa-
noa samoin kuin elatusapua koskevien asioiden oikeudenkäyntikulusäännöksiin liittyy sovel-
tamisongelmia. Tämän asian arvioiminen ei kuitenkaan ole kuulunut työryhmän toimeksian-
toon. Oikeudenkäyntikulusäännöksiä olisikin tarkoituksenmukaisempaa pohtia kaikkien näi-
den prosessien osalta yhdessä, osana oikeudenkäyntikuluja koskevaa kokonaisselvitystä.
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3  Esityksen vaikutukset 

3.1  Taloudelliset vaikutukset 
3.1.1  Vaikutukset valtion talouteen
Väestötietojärjestelmän muuttamisesta siten, että merkintä lapsen vuoroasumista koskevas-
ta sopimuksesta tai päätöksestä voidaan koodata järjestelmään, aiheutuu kertaluonteinen 
kustannus. Samoin kustannuksia aiheutuu väestötietojärjestelmän muuttamisesta niin, että 
eräiden isyysratkaisujen ehdotetut vaikutukset lapsen huoltajuuteen kirjautuisivat järjestel-
mään. Näiden kustannusten suuruus on selvitettävä jatkovalmistelun yhteydessä.

Vähäisiä lisäkustannuksia aiheutuu mahdollisuudesta käyttää asiantuntija-avustajaa apuna 
lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa. On vaikea esittää tarkkaa arviota siitä, kuinka yleis-
tä asiantuntija-avustajan käyttämisestä tulee. Lapsen kuuleminen sosiaalitoimessa tehtä-
vän selvityksen yhteydessä tulee kuitenkin olemaan pääsääntö myös uudistuksen jälkeen. 
Asiantuntija-avustajan käyttäminen lasta tuomioistuimessa kuultaessa ei olisi pakollista. 
Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa ei myöskään koskisi aivan pieniä lapsia. 

Nykyisten tapausmäärien perusteella voidaan arvioida, että asiantuntija-avustajia käytet-
täisiin vuosittain käräjäoikeuksissa enintään joissakin kymmenissä tapauksissa, hovioikeuk-
sissa todennäköisesti vain muutamissa tapauksissa ja korkeimmassa oikeudessa hyvin har-
voin.  Kyse on hyvin marginaalisesta ilmiöstä verrattuna asiantuntija-avustajien käyttöön 
tuomioistuinsovittelussa. Karkeasti arvioiden asiantuntija-avustajan käytöstä lapsen kuu-
lemisessa aiheutuisi valtiolle enintään noin 50 000 euron vuosittainen lisäkustannus, joka 
kohdistuu oikeusministeriön hallinnonalalle. 

Lapsenhuoltolain uudistamisesta aiheutuu valtiolle jonkin verran tiedottamiseen ja koulut-
tamiseen liittyviä kustannuksia. 

Toisaalta tuomioistuinlaitokselle koituisi säästöjä oikeudenkäyntien vähentämiseen liittyvis-
tä ehdotuksista eli muun muassa mahdollisuudesta asettaa uhkasakko jo perustepäätöksen 
yhteydessä ja keinoista vähentää uusintakäsittelyjä. Samalla säästyy oikeusapukuluja. Lisäk-



41

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN – TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

si uudet sopimusmahdollisuudet vähentävät oikeudenkäyntien tarvetta. Säästöjen tarkkaa 
määrää on vaikea arvioida. Kaiken kaikkiaan ehdotuksista johtuvien säästöjen arvioidaan 
olevan suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset.

3.1.2  Vaikutukset kunnallistalouteen 
Oikeudenkäynnin yhteydessä pyydettävään sosiaalilautakunnan selvitykseen liittyvät lain-
säädäntömuutokset – harkinnanvaran lisääminen selvityspyynnön tekemisessä, selvitys-
pyynnön tarkempi yksilöinti ja tuomioistuimen mahdollisuus pyytää tietoja viranomaisilta 
suoraan – vähentävät joissain tapauksissa tarvetta laajojen selvitysten tekemiseen ja pie-
nentävät siten niistä aiheutuvia kustannuksia. Myös ehdotus, jonka mukaan lasta voitaisiin 
nykyistä useammin kuulla henkilökohtaisesti tuomioistuimessa, on omiaan vähentämään 
selvitysten tekemisen tarvetta.

Sosiaalilautakunnan toimivallan laajentamisesta aiheutuvaa lisätyötä on vaikea arvioida. 
Uudistuksesta voi jossain määrin seurata kokonaan uusia sopimuksia vahvistettavaksi. Toi-
saalta sopimusvalikoiman laajentaminen vaikuttaa enemmänkin sopimusten sisältöön kuin 
niiden määrään. Varsinkin uudistuksen voimaantulon yhteydessä saattaa tulla tilapäisesti 
runsaammin yhteydenottoja lastenvalvojien palveluihin asiakkailta, jotka haluavat tehdä 
uudenlaisia sopimuksia tai tiedustella nykyisten sopimusten päivitystarvetta. 

Ennen lapsen syntymää lapsen huollosta tehtyjen sopimusten vahvistaminen sosiaalilau-
takunnassa lakkaisi kokonaan, kun lapsen huoltajuus tulisi näissä tapauksissa suoraan lain 
nojalla molemmille vanhemmille yhteisesti. 

Kokonaisuutena arvioiden ehdotetuista muutoksista ei aiheudu ainakaan merkittävää lisäkus-
tannusta sosiaalitoimeen ja sitä kautta kunnallistalouteen. Valmisteilla olevan SOTE-uudistuk-
sen myötä edellä tarkoitettujen sosiaalitoimen tehtävien on tarkoitus siirtyä maakunnille.

3.1.3  Vaikutukset kotitalouksien asemaan 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista oikeudenkäynneistä kotitalouksille aiheutu-
vat oikeudenkäyntikustannukset vähenevät siltä osin kuin asioista voidaan nykyistä laajem-
min sopia sosiaalitoimessa oikeudenkäynnin sijaan. Tämä koskee erityisesti tehtävienjaosta, 
oheishuoltajasta ja vanhemman tietojensaantioikeudesta sopimista. 
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3.2  Vaikutukset viranomaisten toimintaan
3.2.1  Vaikutukset tuomioistuinten toimintaan 

Ehdotetun sääntelyn myötä käräjäoikeuksissa käsiteltävien asioiden määrän voidaan olet-
taa vähenevän jossain määrin, kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia voi-
daan entistä useammin järjestää tuomioistuinkäsittelyn sijasta sopimuksella. Myös uusin-
takäsittelyjen määrä vähenee. Tuomioistuinkäsittelylle asetettavilla määräajoilla on se vai-
kutus, että käräjäoikeuksien on organisoitava menettelyt nykyistä tarkoituksenmukaisem-
malla tavalla.

Ehdotetut säännökset lapsen kuulemisesta henkilökohtaisesti tuomioistuimessa ja asian-
tuntija-avustajan käyttämisestä apuna lapsen kuulemisessa mahdollistavat uudenlaisten 
toimintatapojen käyttöönoton. Ehdotettuihin säännöksiin liittyy kuitenkin laaja harkinnan-
vara. Lisäksi kuulemisessa käytettäisiin apuna samoja asiantuntija-avustajia kuin jo nykyisin 
tuomioistuinsovittelussa. Nämä seikat ovat omiaan helpottamaan uusien menettelytapojen 
käyttöönottoa.  

Hovioikeuksien toiminnan kannalta ehdotetun sääntelyn vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

3.2.2 Vaikutukset sosiaalitoimen tehtäviin
Sopimusmahdollisuuden laajentaminen vaikuttaa ensisijaisesti lastenvalvojien luona laa-
dittavien sopimusten sisältöön. Tämä edellyttää lastenvalvojien koulutusta ja perehtymistä 
uudistukseen. 

Sosiaalilautakunnan selvitystyölle asetettava määräaika sekä yksilöidyt selvityspyynnöt no-
peuttavat asiaan perehtymistä ja tehostavat selvitystyötä sosiaalitoimessa. Yksilöidyt selvi-
tyspyynnöt myös vähentävät tarvetta laajoihin selvityksiin joissakin tilanteissa. 

Huoltajuuden määräytyminen lain nojalla silloin, kun mies tunnustaa isyytensä ennen lap-
sen syntymää, vähentää etukäteen tehdyn yhteishuoltosopimuksen vahvistamiseen liittyviä 
sosiaalilautakunnan tehtäviä. Mahdollisuus tunnustaa isyys ennen lapsen syntymää ja tehdä 
samalla sopimus yhteishuollosta on ollut voimassa uuden isyyslain voimaantulosta 1.1.2016 
alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuonna 2016 vahvistettiin 22 
774 avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys. Lähes kaikissa tapauksissa isyys vahvis-
tettiin tunnustamisen perusteella. Tunnustamisista 55 prosenttia tehtiin ennen lapsen syn-
tymää. Valtaosassa näistä, arviolta yli 90 prosentissa tapauksista, tehtiin myös ennakollinen 
yhteishuoltosopimus. Muutoksesta johtuen yhteishuoltosopimuksia tulisi sosiaalilautakun-
nan vahvistettaviksi vuosittain todennäköisesti useita tuhansia nykyistä vähemmän.
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3.2.3  Muutokset tehtäviin isyyden tunnustamisen yhteydessä neuvolassa
Edellisessä kohdassa mainittu muutos, jonka johdosta terveydenhoitajan tai kätilön luona 
isyyden tunnustamisen yhteydessä tehtävä yhteishuoltosopimus jäisi pois, yksinkertaistaisi 
myös neuvoloissa isyyden tunnustamiseen liittyviä tehtäviä.

3.3  Yhteiskunnalliset vaikutukset

3.3.1  Vaikutukset lapsiin
Ehdotettu sääntely parantaa usein eri tavoin lapsen asemaa ja oikeuksia YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimuksessa edellytetyllä tavalla. Vaikutukset kohdistuvat lapsiin sekä suoraan että 
välillisesti perheisiin kohdistuvien vaikutusten kautta.  

Lapsen oikeuksia vahvistetaan ensinnäkin täsmentämällä laissa säädettyjä vanhempien vel-
vollisuuksia ottaa lapsi ja hänen mielipiteensä erilaisissa tilanteissa huomioon. Huoltajien 
velvollisuus vaalia lapselle tärkeitä ihmissuhteita sekä mahdollisuus vahvistaa lapselle oi-
keus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä korostavat lain lapsilähtöisyyttä. Myös lapsen 
suojeleminen henkiseltä ja ruumiilliselta väkivallalta on ehdotuksessa nykyistä sääntelyä 
keskeisemmässä asemassa. Lisäksi sääntelyllä pyritään mahdollistamaan tasapainoisen suh-
teen luominen kumpaankin vanhempaan. 

Uudistukseen sisältyy myös monia lapsen osallisuutta parantavia säännöksiä. Niitä on esitel-
ty edellä jaksossa ’keskeiset ehdotukset’.  

Myös muut muutokset toteuttavat lapsen etua nykyistä paremmin. Esimerkiksi vanhemman 
velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta vaikuttaa siihen, että vanhemmat ottavat etukä-
teen huomioon muuton vaikutuksen lapseen. Laajemmat sopimusmahdollisuudet sujuvoit-
tavat ja parantavat lapsen ja koko perheen asemaa. Oikeudenkäyntimenettelyn nopeutu-
minen sekä mahdollisuus ehkäistä pitkittyviä oikeudenkäyntejä vaikuttavat myönteisesti 
ennen kaikkea lapsen asemaan.

3.3.2 Vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon
Ehdotus tukee sekä naisten että miesten mahdollisuuksia toimia vanhempana. Säännöksil-
lä luodaan edellytyksiä ja muokataan asenteita tasa-arvoisempaan suuntaan korostamalla 
yhteistoiminnan periaatetta ja molempien vanhempien velvollisuuksia sekä tasa-arvoista 
vanhemmuutta. Mahdollisuus määrätä tai sopia lapsen asumisesta vuorotellen molempien 
vanhempien luona lisää vanhempien välistä yhdenvertaisuutta. Ehdotukset perustuvat kui-
tenkin edelleen lain lähtökohtaan siitä, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa 
ratkaisua harkittaessa lähtökohtana on lapsen etu ja yksilöllinen arvio. 
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3.3.3  Vaikutukset yhdenvertaisuuteen
Säännös isyyden etukäteisen tunnustamisen myötä isälle suoraan lain nojalla tulevasta 
huoltajuudesta saattaa avio- ja avoparien lapset nykyistä yhdenvertaisempaan asemaan. 

Monet ehdotetuista säännöksistä helpottavat erilaisten monimuotoisten perheiden mah-
dollisuuksia järjestää asiat lapsen ja perheen yksilöllisiä tarpeita vastaavalla tavalla. Ehdotus 
parantaa siten ihmisten mahdollisuuksia päättää perhe-elämästään.

3.3.4  Vaikutukset kansalaisten asemaan 
Yleiset säännökset vanhempien velvollisuuksista ottaa lapsen mielipiteet huomioon ja vaa-
lia läheisiä ihmissuhteita vaikuttavat kaikkiin lapsiperheisiin, olivatpa vanhemmat eronneet 
tai ei. 

Ehdotetut säännökset lapsen oikeudesta tavata hänelle erittäin läheistä henkilöä, oheis-
huoltajuudesta, tietojensaantioikeudesta, vuoroasumisesta, matkakustannusten jakautu-
misesta, väestötietojärjestelmän kirjauksista sekä tuetuista ja valvotuista tapaamisista sel-
keyttävät vanhempien ja muiden läheisten asemaa usein eri tavoin. Eri osapuolten asemaa 
selkeyttävät ja täsmentävät säännökset ovat omiaan vähentämään konflikteja näiden osa-
puolten välillä, mikä koituu myös lapsen eduksi. 

Ehdotettu sosiaalitoimelle ja tuomioistuimelle asetettuja määräaikoja koskeva sääntely 
edistää toisaalta sitä, että sosiaalilautakunnan selvitykset annettaisiin nykyistä nopeammin 
ja toisaalta sitä, että oikeudenkäyntimenettely muutoinkin nopeutuu. Muutoksilla vähenne-
tään lapselle ja vanhemmille asian käsittelyn viipymisestä aiheutuvia haittoja. Erityisesti vä-
henee vaara siitä, että selvityksen viipymisestä johtuvalla oikeudenkäynnin pitkällä kestol-
la ja sen aikana tapahtuvalla olosuhteiden vakiintumisella on vaikutusta oikeudenkäynnin 
lopputulokseen lapsen huollon ja asumisen osalta. Tämä on omiaan parantamaan lapsen 
edun toteutumista ja vanhempien yhdenvertaista kohtelua huoltoa ja asumista koskevia 
ratkaisuja tehtäessä. 

Mahdollisuus määrätä tapaamisoikeuden toteutumatta jäämisen varalle tietyin edellytyksin 
sakon uhka jo tapaamisoikeudesta tuomioistuimessa päätettäessä turvaa tapaamisoikeu-
den toteutumista ja jouduttaa mahdollista täytäntöönpanomenettelyä.
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4  Asian valmistelu 
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö 
uudistetaan.  (Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 s. 21). Uu-
distushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016 laatimalla muistio lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleis-
ta ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi (OM 31/41/2015). Muistiosta saadus-
ta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016). Oi-
keusministeriö selvitti lain muutostarpeita myös avoimessa verkkokeskustelussa keväällä 
2016. Verkkokeskustelussa saadusta palautteesta on laadittu yhteenveto (OM Mietintöjä ja 
lausuntoja 36/2016). 

Oikeusministeriö asetti 30 päivänä syyskuuta 2016 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen 
lapsenhuoltolain uudistamiseksi. Lisäksi oikeusministeriö asetti 17 päivänä lokakuuta 2016 
seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmän työtä. 
Työryhmän mietintö valmistui syyskuussa 2017.

 



46

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lakiehdotusten perustelut    

1.1  Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta  

1 LUKU. Yleiset säännökset

1 §. Lapsen huolto. Lain 1 §:ssä määritellään huollon sisältö ja tarkoitus. Tällä tavoin se yhdes-
sä lain 4 §:n kanssa myös määrittelee huoltajan tehtävät. Ehdotettu pykälä vastaa pääosin 
voimassa olevaa pykälää. Pykälän 1 ja 2 momenttia ehdotetaan kuitenkin täydennettäväksi. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jossa asetetaan huollon yhdeksi ta-
voitteeksi se, että lapsen ja hänen vanhempiensa välisten suhteiden lisäksi vaalitaan myös 
muita lapselle tärkeitä ihmissuhteita. Tällaisia lapselle tärkeitä ihmissuhteita voivat olla esi-
merkiksi lapsen suhde sisaruksiinsa tai isovanhempiinsa. Tärkeä ihmissuhde voi vallita myös 
lapsen ja sellaisen henkilön välillä, joka on joko yksin tai vanhemman ohella huolehtinut 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta niin, että hänen ja lapsen välille on muodostunut lapsen ja 
vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde. 

Ehdotetun säännöksen on tarkoitettu kattavan ensinnäkin kaikki sellaiset ihmissuhteet, jot-
ka ovat tosiasiallisesti muodostuneet lapselle erityisen läheisiksi ja merkityksellisiksi. Suhtei-
ta tiettyihin lähisukulaisiin, erityisesti sisaruksiin ja isovanhempiin, voidaan kuitenkin pitää 
lasten kannalta myös yleisesti tärkeinä. Siksi vanhempien tai muiden huoltajien tulisi pyr-
kiä siihen, että lapsella on mahdollisuus oppia tuntemaan sisaruksensa ja isovanhempansa, 
vaikka lapselle ei vielä olisikaan päässyt muodostumaan kiinteää suhdetta heihin. 

Ihmissuhteiden tärkeyttä on arvioitava lapsen näkökulmasta. Varsinkin varttuneemman lapsen 
osalta on olennainen merkitys sillä, mitä ihmissuhteita lapsi itse pitää itselleen tärkeinä.

Säännöksessä asetetun tavoitteen toteuttaminen voi käytännössä edellyttää esimerkiksi 
huolehtimista siitä, että lapsi voi tutustua isovanhempiinsa ja tavata heitä tai pitää heihin 
muulla tavalla yhteyttä. Yhteydenpidon tapa ja taajuus riippuvat siitä, mitä kussakin tapauk-
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sessa voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää lapsen edun mukaisena. Myös lapsen mie-
lipide ja omat toivomukset yhteydenpidosta on otettava huomioon. 

Erityisissä tilanteissa lapsen etu voi kuitenkin vaatia, että lapsen yhteyttä hänelle tärkeäksi 
muodostuneeseen henkilöön ei enää pidetä yllä. Jos yhteydenpidosta olisi lapselle haittaa, 
se voidaan säännöksen estämättä katkaista. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voi-
daan mainita se, että lapselle läheinen henkilö on syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväk-
sikäyttöön. 

Lakiehdotuksen 10 §:n 1 momentin mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa 
asiaa ratkaistaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten 1 §:ssä säädetyt huol-
lon tavoitteet parhaiten toteutuvat vastaisuudessa. Ratkaisua tehtäessä olisi siten osana ko-
konaisharkintaa arvioitava sitä, millaisen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan 
järjestelyn voidaan otaksua parhaiten turvaavan myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityi-
sesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä mutta myös lapsen ja muiden hänelle tärkeiden 
ihmisten välillä. Jos myöhemmin havaitaan, että tehty ratkaisu ei turvaa lapsen läheisten 
ihmissuhteiden säilymistä, se voi antaa aiheen ratkaisun muuttamiseen lain 12 §:n nojalla.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan lasta on suojeltava 
kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 
Säännös pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19 artiklan 1 kappaleeseen. 

Ehdotettu 2 momentin säännös eroaa pykälän 3 momentissa olevasta kiellosta, jonka mu-
kaan lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Ero-
na on muun muassa se, että 3 momentti koskee lähinnä kiellettyjä kasvatuskeinoja, kun taas 
2 momenttiin ehdotetun uuden säännöksen mukaan vanhempien ja muiden huoltajien on 
suojeltava lasta myös muiden henkilöiden lapseen kohdistamalta väkivallalta ja muulta kal-
toinkohtelulta. Selvää on, että vanhemmat ja muut huoltajat eivät saa itsekään kohdistaa 
lapseen minkäänlaista väkivaltaa, huonoa kohtelua tai hyväksikäyttöä.

Säännöksen mukaan lasta on suojeltava myös henkiseltä väkivallalta. Henkinen väkivalta 
voi heijastua vanhempien välisestä suhteesta lapseen. Yhtenä säännöksessä tarkoitettuna 
henkisen väkivallan muotona voidaan pitää edellä yleisperustelussa tarkoitettua vieraan-
nuttamista, jossa toinen vanhempi omalla käytöksellään vaikeuttaa lapsen ja toisen van-
hemman välistä vuorovaikutussuhdetta. Myös tapaamisoikeuden käyttämättä jättämistä 
voidaan pitää säännöksessä tarkoitettuna henkisenä väkivaltana. 

Lakiehdotuksen 10 §:n 1 momentin perusteella lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
vaa asiaa ratkaistaessa olisi muiden seikkojen ohella arvioitava sitä, millaisen huoltoa, asu-
mista ja tapaamisoikeutta koskevan järjestelyn voidaan otaksua parhaiten turvaavan sen, 
että lapsi ei vastaisuudessa altistu väkivallalle, muulle huonolle kohtelulle eikä hyväksikäy-
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tölle. Jos myöhemmin havaitaan, että tehty ratkaisu ei turvaa hänen asianmukaista suoje-
luaan, se voi antaa aiheen ratkaisun muuttamiseen lain 12 §:n nojalla. 

Ehdotettu uusi säännös yhdessä 10 ja 12 §:n säännösten kanssa tehostaa naisiin kohdis-
tuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta Istanbulissa 11 päivänä 
toukokuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 31 artiklan mukaisten vel-
voitteiden täytäntöönpanoa. Mainitun artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltioiden tu-
lee toteuttaa tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, että määrättäessä 
lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista otetaan huomioon kyseisen yleissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvat väkivaltatapaukset.

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

2 §. Tapaamisoikeus. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi, jotta tapaamisoikeu-
den tarkoitus ja sisältö sekä vanhempien velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden to-
teutumiseen tulisivat tarkemmin määritellyiksi.

Pykälän 1 momentissa säädetään tapaamisoikeuden tarkoituksesta, joka on turvata lapselle 
oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi 
ei asu. Vaikka tapaamisoikeuden ensisijainen tarkoitus siten onkin lapsen ja hänestä erossa 
asuvan vanhemman välisen suhteen lujittaminen, hyvin toimivan tapaamisoikeuden avulla 
voidaan usein samalla edistää sitä, että lapsella säilyy myönteinen ja läheinen suhde hänen 
kanssaan asuvaan vanhempaan. 

Tavallisesti tapaamisoikeus vahvistetaan, jotta lapsi voi ylläpitää jo olemassa olevaa läheistä 
suhdetta vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeus voidaan kuitenkin vahvis-
taa myös tilanteessa, jossa tällaista läheistä suhdetta ei tapaamisoikeutta vahvistettaessa 
vielä ole, vaan se vasta pyritään luomaan. Ilmaisulla ”luoda ja säilyttää” pyritään kattamaan 
molemmat edellä mainitut tilanteet.

Voimassa olevassa laissa ei ole tapaamisoikeuden yleistä määritelmää, vaikkakin tapaamis-
oikeuden käsitteen voidaan katsoa olevan vakiintunut. Ehdotetun 1 momentin jälkimmäi-
sessä virkkeessä kirjataan lakiin tapaamisoikeuden sisältö. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että 
lapsi saa ajoittain olla sen vanhemman luona, jonka luona hän ei asu, tai tavata tätä muualla. 
Tapaamisoikeuteen voi kuulua myös se, että lapsi pitää tähän vanhempaan yhteyttä muulla 
tavoin, kuten puhelimitse taikka videopuhelun tai muiden sähköisten viestintämenetelmien 
avulla. Tällaisesta muusta yhteydenpidosta voidaan tavallisesti sopia tai päättää varsinaisten 
tapaamisten ohella. Poikkeuksellisissa erityistilanteissa tapaamisoikeus voi myös koostua 
pelkästään muusta yhteydenpidosta kuin samassa tilassa tapahtuvista tapaamisista.
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Tapaamisoikeuden tarkempi sisältö määriteltäisiin kussakin tapauksessa erikseen siten kuin 
7 b §:n 1 momentissa ja 9 a §:n 1 momentissa säädetään.

Tapaamisoikeutta koskevia säännöksiä ei olisi tarkoitus soveltaa tilanteessa, jossa on sovittu 
tai päätetty, että lapsen tulee asua vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Jos vuoro-
asumisjärjestelyssä on lapsen edun mukaista, että lapsi voi asuessaan yhden vanhempansa 
luona tavata välillä toista vanhempaansa, tällaisista vuoroasumisjaksojen sisään sijoittuvista 
tapaamisista voidaan sopia tai päättää osana vuoroasumisen ehtoja 7 b §:n 1 momentin tai 
9 a §:n 1 momentin mukaisesti. Vuoroasumisjärjestelyyn voi kuitenkin liittyä lapsen oikeus 
tavata jotakin kolmatta henkilöä. Jos lapsen tulee esimerkiksi asua vuorotellen isänsä ja isän 
ohella huoltajaksi määrätyn isoäitinsä luona, hänelle voidaan tämän lisäksi vahvistaa oikeus 
tavata äitiään.

Pykälän 2 momentin ensimmäiseksi virkkeeksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan lapsen 
kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteu-
tumiseen. Lapsen kanssa asuvan vanhemman on siis sallittava lapsen ja toisen vanhemman 
väliset tapaamiset sekä ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin tapaamisten toteuttamiseksi si-
ten kuin tapaamisoikeutta koskevassa sopimuksessa tai päätöksessä on määrätty. Jos lap-
sen kanssa asuva vanhempi laiminlyö tämän velvollisuutensa, toinen vanhempi voi hakea 
sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpanoa siten kuin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (619/1996) säädetään.

Myös sillä vanhemmalla, jota lapsella on sopimuksen tai päätöksen mukaan oikeus tava-
ta, on velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vanhemman on siis 
niin pitkälle kuin mahdollista pyrittävä huolehtimaan siitä, että lapsen oikeus tavata häntä 
toteutuu sopimuksen tai päätöksen mukaisesti. Jos vanhempi laiminlyö tämän velvollisuu-
tensa, häntä vastaan ei kuitenkaan voida ryhtyä täytäntöönpanotoimiin edellä mainitun lain 
mukaisesti. 

Jos on 7 b §:n 3 momentin mukaisesti sovittu tai 9 a §:n 3 momentin nojalla määrätty, miten 
vastuu lapsen kuljettamisesta tapaamisiin tai tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutu-
vista matkakuluista jakautuu vanhempien kesken, kummankin vanhemman on myötävai-
kutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen myös noudattamalla tätä sopimusta tai mää-
räystä.

Momentin toisessa virkkeessä säädetään vanhemman velvollisuudesta välttää kasvatusteh-
tävässään kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman vä-
liselle suhteelle. Velvollisuus koskee yhtäläisesti sekä lapsen kanssa asuvaa vanhempaa että 
sitä vanhempaa, jota lapsella on oikeus tavata. Yhtenä esimerkkinä asioista, jotka ovat omi-
aan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle, voidaan mainita 
toista vanhempaa koskevien kielteisten tietojen tai mielikuvien välittäminen lapselle. 
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Velvollisuus välttää kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja vanhemman 
väliselle suhteelle, koskisi lapsen kasvatukseen liittyviä tehtäviä. Vanhempi saa näin ollen 
säännöksen estämättä tehdä omia elämänvalintojaan, esimerkiksi hakea avioeroa lapsen 
toisesta vanhemmasta ja vaatia tämän velvoittamista muuttamaan yhteisestä kodista, vaik-
ka tällainen ratkaisu voikin olla omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman 
väliselle suhteelle.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi otettavaksi informatiivinen viittaussään-
nös 9 c §:ssä säädettyyn tapaamisoikeuteen. 

4 §. Huoltajan tehtävät. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että huol-
tajan päätettäviin asioihin lisätään oikeus päättää lapsen koulutuksesta ja harrastuksista. 
Päivähoitopaikan valinnasta ja muusta varhaiskasvatuksesta päättäminen kuuluisi lapsen 
hoidosta ja kasvatuksesta päättämiseen. Harrastuksilla tarkoitetaan säännöksessä lähinnä 
säännöllisiä, sitoutumista vaativia harrastuksia. Kertaluonteisista tai satunnaisista harrastuk-
sista lapsi voi useimmiten päättää itsekin. 

Jos huoltajia on kaksi tai useampia, heidän tulisi päättää 5 §:n mukaisesti yhdessä lapsen 
päivähoitopaikasta, harrastuksista ja muista säännöksessä tarkoitetuista henkilökohtaisista 
asioista. 

Pykälän 2 momentin jälkimmäisen virkkeen sanamuotoa ehdotetaan terävöitettäväksi siten, 
että huoltajan tulisi sekä keskustella lapsen kanssa että ottaa hänen näkemyksensä huo-
mioon lasta koskevia päätöksiä tehdessään. Huoltaja ei kuitenkaan päätöstä tehdessään ole 
sidottu lapsen mielipiteeseen ja toivomuksiin. Huoltaja ei toisaalta myöskään saa sälyttää 
päätöksentekoa lapselle eikä lapsi ole velvollinen ottamaan kantaa asiaan.

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan uutta säännöstä, joka velvoittaa huoltajan kertomaan lap-
selle tätä koskevista päätöksistä ja muista lapselle tärkeistä asioista. Päätöksellä tarkoitetaan 
säännöksessä sekä huoltajan itsensä tämän pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla taval-
la tekemiä päätöksiä että muiden henkilöiden tai tahojen lapsen asioissa tekemiä päätök-
siä. Lapselle on muun muassa kerrottava lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta 
vanhempien välisestä sopimuksesta ja tuomioistuimen ratkaisusta. Lapsen ikä ja kehitysta-
so vaikuttaa sekä siihen, voidaanko päätöksestä tai muusta lapsen elämään vaikuttavasta 
asiasta ylipäätään kertoa lapselle, että siihen, millä tavalla päätöksestä on lapselle kerrot-
tava. 

Pykälän 4 momentti lapsen edustamisesta tämän henkilöä koskevissa asioissa vastaa voi-
massa olevan pykälän 3 momenttia. Huoltajan esteellisyydestä ehdotetaan säädettäväksi 
5 b §:ssä. 
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5 a §. Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi pykälä, jossa 
säädetään muuttoon liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta. Pykälä perustuu Euroopan neu-
voston ministerineuvostossa vuonna 2015 hyväksyttyyn suositukseen lapsen asuinpaikan 
muuttamista koskevien riitojen ennaltaehkäisystä ja ratkaisemisesta CM/Rec(2015)4. 

Pykälän 1 momentissa asetetaan vanhemmalle velvollisuus ilmoittaa etukäteen aikomukses-
taan muuttaa asuinpaikkaansa. Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on korostaa sitä, että 
vanhemman suunnitellessa muuttoa on otettava huomioon mahdollisen muuton vaikutus 
lapsen oikeuteen tavata toista vanhempaansa ja muiden lapselle tärkeiden ihmissuhteiden 
turvaamiseen. Säännöksellä pyritään kannustamaan vanhempia etupainotteiseen keskuste-
luun muuton mahdollisista vaikutuksista ja sen edellyttämistä tulevista järjestelyistä. Sään-
nöksellä pyritään välttämään myös sitä, että lasta käytetään viestinviejänä ja välikappaleena 
vanhempien välisessä yhteydenpidossa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä lapsen kanssa asuvaa vanhempaa että sellaista vanhem-
paa, jota lapsella on oikeus tavata tuomioistuimen päätöksen tai sosiaalilautakunnan vah-
vistaman sopimuksen mukaan. Ilmoitus olisi tehtävä lapsen toiselle vanhemmalle. Lain 9 c 
§:ssä olevasta viittaussäännöksestä seuraa, että myös 9 c §:ssä tarkoitettu henkilö on vel-
vollinen ilmoittamaan muutostaan, jos sillä on vaikutusta huollon tai tapaamisoikeuden to-
teutumiseen. Vastaavasti lapsen kanssa asuvan vanhemman on ilmoitettava muutostaan 
tällaiselle henkilölle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain sellaista muuttoa, jolla on tosiasiallista vaikutusta lapsen 
huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos vanhempi on 
muuttamassa nykyisen asuinpaikkansa lähelle siten, että muutto ei vaikuta tapaamisoike-
usjärjestelyihin. Tällaisestakin muutosta vanhemman olisi kuitenkin hyvä ilmoittaa toiselle 
vanhemmalle. Ilmoitusvelvollisuus puolestaan syntyy esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsen 
elinpiiri eli päiväkoti tai koulu muuttuisi tai jossa voimassa olevaa tapaamisjärjestelyä ei voi-
taisi enää toteuttaa asumispaikkojen pidentyneen välimatkan vuoksi. Ilmoitusvelvollisuus 
ei koske lainkaan tilanteita, joissa toinen vanhempi ei ole lapsen huoltaja eikä asu lapsen 
kanssa eikä lapselle myöskään ole vahvistettu tapaamisoikeutta suhteessa häneen. 

Säännöksellä ei muuteta sitä lähtökohtaa, että lapsen asuinpaikan muuttamisesta huolta-
jien on päätettävä yhdessä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia. Tämä on selvyyden 
vuoksi otettu huomioon momentin viimeisessä virkkeessä, jossa viitataan 5 §:ään. Säännös 
korostaa lain 5 §:ssä säädettyä huoltajien yhteistoimintavelvollisuutta eli sitä, että yhteis-
huollossa olevan lapsen asuinpaikan muuttaminen edellyttää huoltajien yhteistä päätöstä, 
vaikka lapsi on määrätty asumaan toisen vanhempansa luona. Yksinhuoltaja saa päättää 
lapsen asuinpaikan muuttamisesta yksin, mutta hänenkin on otettava huomioon lain 1 ja 2 
§:ssä säädetyt velvollisuudet turvata lapselle läheiset ihmissuhteet.
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Ilmoituksen tekemiseen ei liittyisi muotovaatimuksia eikä ilmoituksen laiminlyönnistä olisi 
nimenomaista sanktiota. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on kuitenkin sellainen seikka, 
johon voidaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa ratkaisua tehtäessä kiinnittää 
huomiota arvioitaessa lakiehdotuksen 10 §:n 2 momentin mukaisesti, kykeneekö vanhempi 
asettamaan lapsen tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen edelle, tai 10 §:n 3 momentin 
mukaisesti, kykeneekö vanhempi kantamaan vastuuta lasta koskevista asioista yhdessä toi-
sen vanhemman kanssa. Laiminlyönti voidaan ottaa yhtenä seikkana huomioon myös har-
kittaessa 12 §:n nojalla, onko syytä muuttaa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa 
sopimusta tai päätöstä.

Pykälän 2 momentissa säädetään ilmoituksen tekemistä koskevasta määräajasta. Ilmoitus on 
tehtävä hyvissä ajoin, ja jos mahdollista, vähintään kolme kuukautta ennen aiottua muut-
toa. Hyvissä ajoin tehty ilmoitus mahdollistaa sen, että vanhemmat voivat keskustella tilan-
teesta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan 
järjestelyn muuttamiseksi vastaamaan uusia olosuhteita. 

Pykälän 3 momentin mukaan ilmoituksen saa jättää tekemättä, jos se on välttämätöntä lap-
sen tai asuinpaikkaansa muuttavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan välittö-
män ja vakavan uhan torjumiseksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhempi on kohdistanut 
toistuvasti väkivaltaa toiseen vanhempaan tai lapseen, väkivallan uhriksi joutuneen van-
hemman voi olla oman tai lapsen turvallisuuden kannalta välttämätöntä muuttaa ilmoitta-
matta siitä väkivaltaa käyttäneelle etukäteen. Tällaisessa tilanteessa ilmoituksen tekemättä 
jättämiselle ei myöskään voitaisi antaa edellä kuvatulla tavalla merkitystä lapsen huoltoa tai 
tapaamisoikeutta koskevaa asiaa ratkaistaessa. 

5 b §. Huoltajan esteellisyys. Pykälä on uusi. Pykälä sisältää säännöksen huoltajan esteelli-
syydestä lapsen henkilöä koskevissa asioissa. Ehdotuksen mukaan huoltaja on esteellinen 
edustamaan lasta, jos vastapuolena on huoltaja itse tai lapsen toinen huoltaja taikka jos 
huoltajan ja lapsen edut saattavat muusta syystä joutua ristiriitaan keskenään. Esimerkkinä 
tällaisesta tilanteesta on lähestymiskiellon hakeminen lapsen suojaksi lapsen toista huolta-
jaa vastaan. Huoltaja on tällöin esteellinen edustamaan lasta lähestymiskieltoa koskevassa 
asiassa. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa oikeudenkäynnissä huoltaja ei voi olla py-
kälässä tarkoitetulla tavalla esteellinen, koska huoltaja ei käytä siinä lapsen puhevaltaa. Lap-
sen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa oikeudenkäynnissä puhevaltaa käyttävät lain 
14 ja 15 §:ssä mainitut henkilöt.

Esteellisyyssäännöstä sovellettaessa on otettava huomioon, että huoltajalla on kasvatusteh-
tävässään varsin laaja valta painottaa itse tärkeinä pitämiään seikkoja, kun hän päättää lap-
sen kasvatukseen kuuluvista asioista. Esimerkiksi huoltaja, jolla on tietynlainen elämäntapa 
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taikka uskonnollinen tai muu vakaumus, pyrkii usein kasvattamaan lasta siten, että tämä 
noudattaisi samanlaista elämäntapaa tai omaksuisi saman vakaumuksen. Tällaiset huoltajan 
kasvatukselliset tavoitteet eivät pääsääntöisesti johda siihen, että huoltajan voitaisiin katsoa 
olevan esteellinen tekemään päätöksiä lasta koskevissa asioissa. Poikkeuksellisissa tapauk-
sissa huoltajan näkemykset saattavat kuitenkin johtaa niin selvään ristiriitaan lapsen edun 
kanssa, että kyse on säännöksen mukaisesta esteellisyydestä. Näin on esimerkiksi silloin, 
kun huoltajan oman vakaumuksen noudattaminen johtaisi sellaisen päätöksen tekemiseen, 
josta aiheutuisi vakavaa vaaraa lapsen hengelle tai terveydelle. 

Vaikka huoltajan on 4 §:n 2 momentin mukaisesti otettava huomioon lapsen mielipide ja 
toivomukset tehdessään päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, on tilanteita, joissa 
huoltajalla on kasvatustehtävässään oikeus ja velvollisuuskin tehdä päätös, joka on ristirii-
dassa lapsen mielipiteen ja toivomusten kanssa. Huoltaja ei ole esteellinen tekemään pää-
töstä yksinomaan sen vuoksi, että lapsi vastustaa sitä. 

Kun huoltaja hoitaa edunvalvojana lapsen taloudellisia asioita, hänen esteellisyytensä sovel-
letaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 32 §:n 2–5 momentin säännöksiä.   

5 c §. Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi. Pykälä on uusi. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi edunvalvojan määräämisestä huoltajan sijaiseksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan lapselle voitaisiin määrätä edunvalvoja huoltajan sijaiseksi, jos 
huoltaja on esteellisyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi estynyt edustamaan lasta. Jot-
ta edunvalvojaa ei jouduttaisi määräämään merkitykseltään vähäisiin asioihin, edellytetään 
lisäksi, että edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muuten lapsen 
edun turvaamiseksi. Säännös koskee edunvalvojan määräämistä huoltajan sijaiseksi lapsen 
henkilöä koskevassa asiassa. Jos kysymys on lapsen edustamisesta tämän taloudellisessa 
asiassa, edunvalvojalle määrätään sijainen noudattaen holhoustoimesta annetun lain sään-
nöksiä. 

Jos lapsella on kaksi huoltajaa ja vain toinen heistä on esimerkiksi sairauden vuoksi estynyt 
edustamasta lasta, edunvalvojan määrääminen ei yleensä ole tarpeen lapsen edun turvaa-
miseksi, koska toinen huoltaja voi 5 §:n 2 momentin nojalla tehdä yksinkin päätöksen kii-
reellisessä asiassa. Sitä vastoin tilanteessa, jossa huoltaja on esteellinen, ei toinen huoltaja 
voi yksin edustaa lasta.

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, että huoltajan sijaiseksi määrättävään edunvalvojaan 
sovelletaan muutoin holhoustoimesta annetun lain säännöksiä. Holhoustoimesta annetun 
lain 72 §:n mukaisesti alaikäistä lasta koskevassa asiassa hakemuksen voivat tehdä muun 
muassa holhousviranomaisena toimiva maistraatti, sosiaalilautakunta sekä lapsen vanhem-
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pi ja huoltaja. Mainitun lain 11 §:ssä ja 12 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti sijaisen voi 
määrätä tuomioistuin tai maistraatti.

2 LUKU. Huoltajat ja tapaamisoikeus 

6 §. Huoltajat lapsen syntymän perusteella. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat sisällöltään 
voimassa olevaa lakia. Pykälän 2 momenttia on kuitenkin tarkistettu kielellisesti. 

6 a §. Eräiden isyysratkaisujen vaikutus lapsen huoltoon. Pykälä on uusi. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi isyyden vahvistamisen ja isyyden kumoamisen vaikutuksesta huoltajuuteen 
eräissä tilanteissa. 

Pykälän 1 momentin mukaan miehestä tulisi äidin ohella lapsen huoltaja isyyden vahvista-
misen jälkeen, jos hän on tunnustanut isyytensä ennen lapsen syntymää isyyslain (11/2015) 
16 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ehdotetun säännöksen seurauksena lapsen vanhempien ei 
tarvitse tehdä erikseen sopimusta lapsen yhteishuollosta ja nykyinen 8 a § käy näin ollen 
tarpeettomaksi. Säännös koskee vain niitä tilanteita, joissa isyys tunnustetaan ennen lap-
sen syntymää. Jos isyys sen sijaan tunnustetaan vasta lapsen syntymän jälkeen, mies ei saa 
tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettua tilannetta lukuun ottamatta huoltajan asemaa 
suoraan lain nojalla, vaan huoltajuudesta on tarvittaessa sovittava tai päätettävä erikseen 7 
tai 9 §:n mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan vanhempien yhteinen huolto syntyy ilman sopimusta tai pää-
töstä myös siinä tapauksessa, että lapsen huoltajana on yksin äiti ja lapsen vanhemmat sol-
mivat avioliiton keskenään, mutta aviomiehen isyys vahvistetaan vasta tämän jälkeen.

Jos isyys vahvistetaan maistraatin päätöksellä, isästä tulee huoltaja heti, kun maistraatin 
päätös on annettu. Jos isyys vahvistetaan tuomiolla, isästä tulee huoltaja vasta, kun tuomio 
saa lainvoiman. Tämä johtuu yleisestä periaatteesta, jonka mukaan tuomion oikeusvaiku-
tukset alkavat vasta tuomion saadessa lainvoiman, jollei erikseen ole toisin säädetty (ks. 
esim. KKO 2017:32, kohta 10). 

Ehdotetun säännöksen soveltamisen kannalta ei olisi merkitystä sillä, onko vanhempien 
avioliitto voimassa vielä sillä hetkellä, kun isyyden vahvistamista koskeva ratkaisu saa lain-
voiman. Isästä tulee siis säännöksen nojalla huoltaja, vaikka avioliitto olisi päättynyt eroon 
tai äidin kuolemaan ennen kuin isyysratkaisu sai lainvoiman.

Pykälän 3 momentissa säädetään huoltajuuden päättymisestä isyyden kumoamista koske-
vissa tilanteissa. Säännökseen ehdotetaan kirjattavaksi käytännössä jo nykyisin noudatettu 
periaate, jonka mukaan isyyden kumoamista koskeva lainvoimainen ratkaisu johtaa huolta-
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juuden päättymiseen, jos miehen huoltajuus on perustunut avioliittoon lapsen äidin kans-
sa. Säännös koskee 6 §:n mukaisesti huoltajuutta, joka on perustunut joko siihen, että van-
hemmat olivat avioliitossa lapsen syntyessä, tai siihen, että he solmivat avioliiton lapsen 
syntymän jälkeen. 

Myös ehdotetun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa mies tulee lapsen huol-
tajaksi suoraan lain nojalla. Johdonmukaisuuden vuoksi ehdotetaan, että isyyden kumoa-
mista koskeva ratkaisu johtaa huoltajuuden päättymiseen myös silloin, kun miehen huolta-
juus on perustunut isyyden vahvistamiseen ennen lapsen syntymää annetun tunnustamis-
lausuman perusteella tai isyyden vahvistamiseen sen jälkeen, kun mies oli solminut aviolii-
ton lapsen äidin kanssa. 

Jos isyys kumotaan isyyslain 40 §:ssä tarkoitetulla maistraatin päätöksellä, miehen huolta-
juus päättyy heti, kun maistraatin päätös on annettu. Jos isyys kumotaan tuomiolla, miehen 
huoltajuus päättyy vasta, kun tuomio saa lainvoiman. Tämä johtuu edellä mainitusta yleises-
tä periaatteesta, jonka mukaan tuomion oikeusvaikutukset alkavat vasta tuomion saadessa 
lainvoiman, jollei erikseen ole toisin säädetty (ks. esim. KKO 2017:32, kohta 10).

Isyyden kumoamista koskevan ratkaisun jälkeen äiti jää yksin lapsensa huoltajaksi, jos lapsi 
on ollut vanhempiensa yhteisessä huollossa. Jos mies on ollut yksin lapsen huoltajana, lapsi 
jää vaille huoltajaa. Huoltajatta jääneen lapsen asia on järjestettävä tuomioistuimessa 9 §:n 
mukaisesti. 

Jos miehen huoltajuus on perustunut sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai 
tuomioistuimen päätökseen, isyyden kumoaminen ei sen sijaan vaikuta huoltajuuteen. Tä-
mä perustuu siihen, että sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen yhteydessä 
miehen huoltajuus on nimenomaisesti harkittu lapsen edun mukaiseksi. Siksi on asianmu-
kaista, että miehen huoltajuus ei pääty ilman vastaavanlaista uutta harkintaa. 

Jos lapsen huoltajuuteen haluttaisiin tällaisessa tilanteessa muutos, siitä voidaan tehdä uu-
si sopimus. Niin kauan kuin miehen isyys on voimassa, hän voi tehdä lapsen äidin kanssa 
huollon muuttamista koskevan sopimuksen 7 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. Sen jälkeen 
kun miehen isyys on lakannut olemasta voimassa, lapsen äiti voi ainoana vanhempana teh-
dä miehen kanssa huollon muuttamista koskevan sopimuksen 7 §:n 2 momentin 1 kohdan 
ja 4 momentin nojalla. Jos isyyden kumoamisen jälkeen vahvistetaan jonkun muun miehen 
isyys suhteessa lapseen, äiti ja uusi isä voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta joko aikai-
semman isän kanssa 7 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla tai keskenään 7 §:n 1 momentin 1 
kohdan nojalla. Viimeksi mainitun sopimuksen vahvistaminen edellyttää kuitenkin ehdote-
tun 8 §:n 4 momentin 1 kohdan mukaisesti sitä, että lapsen aikaisempi isä, joka siis on edel-
leen lapsen huoltaja, antaa suostumuksensa sopimuksen vahvistamiseen. 
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Tarvittaessa huollon muuttamista koskeva asia voidaan aina ratkaista tuomioistuimessa.  

7 §. Sopimus lapsen huollosta. Pykälässä säädetään lapsen huollon ja asumisen järjestämi-
sestä vanhempien tekemällä ja sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. Voimassa 
oleva 7 § ehdotetaan jaettavaksi kahteen osaan, joista 7 § koskee sopimusta lapsen huollos-
ta ja 7 a § sopimusta lapsen tapaamisoikeudesta.

Pykälän 1 momentin 1 kohta vastaa voimassa olevan lain 7 §:n 1 ja 3 kohtaa. Säännöksen 
mukaan vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhem-
mille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle. 

Tietojensaantioikeus
Pykälän 1 momentin 2 kohdan säännös on uusi. Siinä säädetään mahdollisuudesta sopia tie-
tojensaantioikeuden antamisesta vanhemmalle, joka ei ole lapsen huoltaja. 

Jos tietojensaantioikeudesta on sovittu yleisesti, se koskee lasta koskevien tietojen saamis-
ta kaikilta viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Tietojensaantioikeudesta voidaan 
kuitenkin sopia myös yksilöidymmin. Tietojensaantioikeus voidaan esimerkiksi rajata koske-
maan vain tiettyjä tahoja kuten päiväkotia. Toisaalta voidaan sopia myös siitä, että vanhem-
malla lähtökohtaisesti on yleinen tietojensaantioikeus, mutta se ei kuitenkaan koske tiettyjä 
asioita, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoa.

Säännöksessä tarkoitetun vanhemman oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä tie-
toja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta ei voi koskaan olla laajempi kuin huol-
tajan tiedonsaantioikeus. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 9 §:n 2 
momentin mukaan alaikäisellä potilaalla, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee 
päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen 
antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Jos alaikäinen on antanut tällai-
sen kiellon, se koskee myös nyt ehdotetussa säännöksessä tarkoitettua vanhempaa. 

Lapsen asuminen
Pykälän 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädetään lapsen asumisesta toisen vanhempansa luo-
na tai vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Lapsen asumisesta muun henkilön luo-
na säädetään pykälän 3 momentissa, jota selostetaan jäljempänä.

Momentin 3 kohta vastaa voimassa olevan lain 7 §:n 2 kohtaa. Säännöksen mukaan van-
hemmat voivat sopia siitä, että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona. Kuten nykyi-
sinkin, olisi siis edelleen periaatteessa mahdollista tehdä myös sopimus, jonka mukaan lap-
sen tulee asua sellaisen vanhemman luona, joka ei ole hänen huoltajansa. Tällaista huolto- 
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ja asumisjärjestelyä voidaan kuitenkin pitää lapsen edun kannalta perusteltuna vain harvi-
naisissa poikkeustapauksissa. 

Momentin 4 kohta on uusi. Sen mukaan vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen tulee 
asua vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Jotta kysymys olisi säännöksessä tar-
koitetusta vuoroasumisesta, lapsen tulisi asua yhtä paljon tai lähes yhtä paljon molempien 
vanhempiensa luona. Vuoroasumisessa voidaan lähtökohtaisesti edellyttää, että lapsi on 
vähintään 40 prosenttia kalenterivuodesta kummankin vanhempansa luona lomakaudet 
ja juhlapyhät mukaan lukien. Vuoroasumista koskevaan sopimukseen otettavista ehdoista 
säädetään 7 b §:ssä. 

Samoin kuin edellä on 3 kohdan osalta todettu, myöskään vuoroasumista koskeva säännös 
ei periaatteessa estäisi sopimasta, että lapsen tulee asua vuoroittain sellaisen vanhemman 
luona, joka ei ole hänen huoltajansa. Myös vuoroasumisessa voidaan kuitenkin vain poikke-
uksellisesti pitää lapsen edun mukaisena järjestelyä, jossa lapsi asuu sellaisen vanhemman 
luona, joka ei ole hänen huoltajansa. 

Sopimus muun henkilön kuin vanhemman kanssa
Pykälän 2 ja 3 momenttiin ehdotetaan säännöksiä siitä, miten lapsen huolto ja asuminen 
voidaan sopimuksin järjestää muun henkilön kuin vanhemman tuella. Ehdotus merkitsee 
muutosta voimassa olevaan oikeuteen, jonka mukaan vastaavat järjestelyt voidaan tehdä 
vain tuomioistuimen päätöksellä. Sopimusosapuolina ovat yhtäältä vanhemmat ja toisaalta 
se henkilö, jolle lapsen huolto uskotaan tai joka saa tietojensaantioikeuden taikka jonka luo-
na lapsen tulee sopimuksen mukaan asua. Tilanteesta riippuen sopimuksen vahvistaminen 
voi lisäksi edellyttää 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen henkilöiden suostumusta, jos nämä 
eivät ole sopimuksen osapuolia.

Ehdotetun 2 momentin 1 kohdan mukaan vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huol-
to uskotaan vanhemman tai vanhempien ohella muulle henkilölle. Oheishuoltoa koskevan 
järjestelyn on oltava lapsen edun mukainen ja siihen on oltava lapsen edusta lähtevä tarve. 
Oheishuollosta voidaan sopia esimerkiksi tilanteessa, jossa oheishuoltajan avulla voidaan 
tukea lapsen kasvuolosuhteita niin, että vältytään huostaanotolta. 

Oheishuolto voidaan sopia vanhemman tai vanhempien ohella yhdelle tai useammalle hen-
kilölle. Jos oheishuollosta sopiminen merkitsisi huollon uskomista useammalle kuin kahdel-
le henkilölle, sosiaalilautakunnan on sopimusta vahvistaessaan harkittava, onko tällainen 
sopimus lapsen edun mukainen. Tässä harkinnassa on muiden seikkojen ohella aiheellista 
kiinnittää huomiota siihen, aiheutuuko lapselle haittaa siitä, että hänen asioistaan päättämi-
seen osallistuu useita henkilöitä. Tällainen järjestely edellyttää huoltajilta hyvää yhteistyö-
kykyä. Kukin tilanne on aina arvioitava tapauskohtaisesti. On huomattava, että oheishuolto 
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ei vapauta vanhempia lapsen elatusvastuusta eikä oheishuoltaja ole elatusvelvollinen lasta 
kohtaan. 

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta oheishuollosta voidaan muuttaa 12 §:n mukais-
ten edellytysten täyttyessä. Oheishuoltaja voidaan vapauttaa tehtävästään vanhempien teke-
mällä uudella sopimuksella. Lain 8 §:n 4 momentin 1 kohdan mukaisesti tällaisen sopimuksen 
vahvistaminen edellyttää oheishuoltajan suostumusta. Jos yksimielisyyttä ei ole, asia voidaan 
saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oheishuoltajalla on itselläänkin 14 §:n 1 momentin no-
jalla oikeus tehdä tuomioistuimelle hakemus, jossa hän vaatii vapauttamistaan tehtävästä. 

Lapsen huollon uskominen vanhempien sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle on nykyi-
seen tapaan mahdollista järjestää vain tuomioistuimen päätöksellä.

Momentin 2 kohdan mukaan vanhemmat voivat sopia tietojensaantioikeuden antamisesta 
muulle kuin vanhemmalle vastaavalla tavalla kuin 1 momentin 2 kohdassa säädetään van-
hemman oikeudesta tietojensaantiin. Tietojensaantioikeus voitaisiin sopia annettavaksi esi-
merkiksi lapsen isovanhemmalle tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat tarvitsevat erityistä 
tukea lapsen hoitamiseen ja kasvattamiseen. Tietojensaantioikeutensa avulla isovanhempi 
voi tällaisessa tilanteessa seurata lapsen asioita ja mahdollisissa ongelmatilanteissa tarjota 
perheelle tukeaan ja apuaan tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen edun turvaamiseksi. 

Joissakin tapauksissa saattaa olla lapsen edun mukaista, että esimerkiksi 9 c §:ssä tarkoite-
tulla lapselle erityisen läheisellä henkilöllä, jota lapsella on oikeus tavata, on oikeus saada 
tietoja lapsen asioista. Tietojensaantioikeus voi edistää hänen mahdollisuuksiaan huolehtia 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta silloin, kun lapsi on vahvistetun tapaamisoikeuden nojalla 
hänen luonaan.  

Jos tietojensaantioikeus on annettu muulle henkilölle kuin vanhemmalle, sellaisen uuden 
sopimuksen vahvistaminen, jolla puututaan tietojensaantioikeuteen, edellyttää ehdotetun 
8 §:n 4 momentin 2 kohdan mukaisesti hänen suostumustaan. Jos yksimielisyyttä ei ole, asia 
voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Henkilöllä, jolle on annettu tietojensaantioi-
keus, on itselläänkin 14 §:n 3 momentin nojalla oikeus tehdä hakemus, joka koskee tietojen-
saantioikeuden muuttamista.

Pykälän 3 momentissa säädetään mahdollisuudesta sopia lapsen asumisesta oheishuoltajan 
luona. Momentin 1 kohdan mukaan vanhemmat voivat sopia oheishuoltajan kanssa siitä, 
että lapsen tulee asua oheishuoltajan luona. Momentin 2 kohdan mukaan vanhemmat voi-
vat sopia oheishuoltajan kanssa myös sellaisesta järjestelystä, että lapsen tulee asua vuoro-
tellen yhtäältä vanhempiensa tai toisen vanhemman ja toisaalta oheishuoltajan luona. Lapsi 
ei voi kuitenkaan asua vuorotellen useammassa kuin kahdessa kodissa. Vuoroasumisen eh-
doista sovitaan 7 b §:n mukaisesti.
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Ainoan vanhemman oikeus tehdä sopimus
Pykälän 4 momentti sisältää uuden säännöksen. Sen mukaan 2 ja 3 momentissa tarkoitettu-
ja oheishuoltoon, tietojensaantioikeuteen ja lapsen asumiseen liittyviä sopimuksia voidaan 
tehdä myös silloin, kun lapsella on vain yksi vanhempi. Sopimuksen osapuolina ovat tällöin 
vanhempi ja se henkilö, jolle huolto vanhemman ohella uskotaan tai jolle annetaan tietojen-
saantioikeus taikka jonka luona lapsen tulee sopimuksen mukaan asua. Tilanteesta riippuen 
sopimuksen vahvistaminen voi lisäksi edellyttää 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen henkilöi-
den suostumusta. Lain 8 §:n 3 momentin viimeisestä virkkeestä johtuu, että lapsen vanhem-
man on oltava myös lapsen huoltaja, jotta tällainen sopimus voidaan vahvistaa.    

Tehtävienjako
Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan uutta säännöstä. Sen mukaan huoltajat voisivat sopia 
huoltoon kuuluvien tehtävien jaosta, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia. Säännös 
vastaisi nykyisin 9 §:n 3 momentissa olevaa säännöstä, jonka mukaan tuomioistuin voi an-
taa niin sanottuja tehtävienjakomääräyksiä. Vanhemmat voivat esimerkiksi sopia, että toi-
nen heistä päättää yksin lapsen päiväkodista ja koulusta ja että muista asioista he päättävät 
yhdessä. 

Säännös tulee tavallisimmin sovellettavaksi, kun vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia. 
Sitä voidaan kuitenkin soveltaa myös silloin, kun lapsen huoltoa ollaan uskomassa tai se on 
jo aikaisemmin uskottu toisen tai kummankin vanhemman ohella muulle henkilölle. Tällöin 
tehtävienjakoa koskevan sopimuksen osapuolina ovat kaikki huoltajat. 

On huomattava, että lapsen edunvalvonta ei ole osa huoltoa. Tämän vuoksi huoltajat eivät 
voi tämän lain nojalla sopia lapsen edunvalvonnan jakamisesta niin, että vain toinen huol-
tajista päättäisi lapsen taloudellisista asioista. Lapsen edunvalvontaa sääntelee laki holhous-
toimesta. Sen 4 §:n 1 momentin mukaisesti huoltajat ovat pääsääntöisesti alaikäisen edun-
valvojia. Edunvalvonta kuuluu huoltajille yhteisesti, vaikka he olisivat sopineet lapsen huol-
toon liittyvien tehtävien jaosta niin, että heidän yhteistoimintaansa kuuluisi vain jokin asia. 
Tuomioistuin voi lapsen huoltoa ratkaistessaan antaa holhoustoimesta annetun lain nojal-
la erillisen määräyksen tehtävien jaosta edunvalvojien kesken. Huoltaja voidaan vapauttaa 
edunvalvojan tehtävästä vain tuomioistuimen päätöksellä. 

Lain 8 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen säännöksestä johtuu, että huoltoon kuuluvien 
tehtävien jakamisesta huoltajien kesken ei voida sopia sosiaalilautakunnan vahvistamalla 
sopimuksella, jos kumpikaan vanhemmista ei ole lapsen huoltaja. 

7 a §. Sopimus lapsen tapaamisoikeudesta. Pykälä on uusi, mutta sen sisältö vastaa nykyistä 
7 §:n 4 kohtaa. 
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Edellä 7 §:ssä säädetty mahdollisuus sopia vuoroasumisesta ja tässä pykälässä tarkoitettu 
mahdollisuus sopia tapaamisoikeudesta voivat käytännössä olla hyvin lähellä toisiaan, jos 
tapaamisoikeus sovitaan hyvin laajaksi. Molemmissa tilanteissa vanhempi voidaan määrätä 
maksamaan lapselle elatusapua. Sekä vuoroasumista koskeva sopimus että tapaamisoikeut-
ta koskeva sopimus voidaan panna tarvittaessa täytäntöön lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain mukaisesti. 

Kuten edellä 7 §:n perusteluissa on todettu, vuoroasumisesta voi lähtökohtaisesti olla ky-
symys, jos lapsi on vähintään 40 prosenttia ajasta kummankin vanhempansa luona. Lakia 
sovellettaessa voidaan siten lähtökohtana pitää sitä, että jos lapsi viettää vähintään 40 pro-
senttia ajasta toisen vanhemman luona, kyse on vuoroasumisesta. Jos lapsen oleskelu toi-
sen vanhemman luona jää tätä vähäisemmäksi, kyse olisi yleensä tapaamisoikeudesta. Tässä 
todettu ei kuitenkaan estäisi tekemästä esimerkiksi sellaista sopimusta, jonka mukaan lap-
sen tulee asua vanhempansa luona, mutta hän on tapaamisoikeuden nojalla 50 prosenttia 
ajasta toisen vanhemman tai 9 c §:ssä tarkoitetun hänelle erityisen läheisen henkilön luona.

Pykälän 2 momentissa on informatiivinen viittaus lain 9 b ja 9 c §:ään, jotka on kirjoitettu 
lainsäädäntöteknisistä syistä erillisiksi pykäliksi. Lain 9 b §:ssä säädetään mahdollisuudesta 
sopia tapaamisten järjestämisestä tuettuina tai valvottuina taikka tapaamisten aloittami-
sesta ja lopettamisesta valvotusti. Lain 9 c §:ssä säädetään lapsen oikeudesta tavata muuta 
henkilöä kuin vanhempaansa. Näissä säännöksissä tarkoitettuja sopimuksia selostetaan tar-
kemmin jäljempänä kyseisiä pykäliä koskevissa perusteluissa.

7 b §. Vuoroasumisen ja tapaamisoikeuden ehdoista sopiminen. Pykälä on uusi. Siinä säädetään 
vuoroasumista tai tapaamisoikeutta koskevaan sopimukseen otettavista tarkemmista ehdoista.

Pykälän 1 momentin mukaan sopimuksesta tulee ilmetä vuoroasumisen tai tapaamisen ja 
luonapidon tarkemmat ehdot. Vuoroasumisesta sopiessaan vanhempien tulee määritellä 
se, kuinka usein lapsen asuminen toisen vanhemman luota toisen luokse vaihtuu ja miten 
lapsen asuminen järjestetään lomien aikana ja juhlapyhinä. Asumisjärjestely voi olla lapsen 
ja perheen tilanteesta riippuen erilainen. Vaihto voi tapahtua esimerkiksi muutaman päivän 
välein, vuoroviikoin tai vuorokuukausin. Tapaamisoikeutta koskevassa sopimuksessa määri-
teltäisiin vastaavasti tapaamisen ja luonapidon yksityiskohdat. 

Sopimukseen otettavilla määräyksillä on merkitystä sen vuoksi, että vain tarpeeksi yksityis-
kohtainen asumista koskeva sopimus on täytäntöönpanokelpoinen lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain nojalla. 

Jos vuoroasumisjärjestelyssä on lapsen edun mukaista, että lapsi voi asuessaan yhden van-
hempansa luona tavata välillä toista vanhempaansa tai pitää tähän yhteyttä esimerkiksi vi-
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deopuhelun välityksellä, vanhemmat voivat osana vuoroasumisen ehtoja sopia myös täl-
laisista vuoroasumisjaksojen sisään sijoittuvista tapaamisista tai muusta yhteydenpidosta. 

Pykälän 2 momentissa on säännös siitä, että vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kir-
jattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Virallisella asuinpaikalla tar-
koitetaan tässä kotikuntalain perusteella määräytyvää lapsen asuinpaikkaa. Tarve tälle sään-
nökselle johtuu siitä yleisperusteluissakin selostetusta seikasta, että asuinpaikan määräyty-
mistä koskevat perusajatukset ovat lapsenhuoltolaissa ja kotikuntalaissa erilaiset. Lapsen-
huoltolaissa lapsen asumista koskevalla määräyksellä on tarkoitus vahvistaa oikeudellisesti 
sitovalla tavalla se, kenelle pääasiallinen vastuu lapsen tosiasiallisesta hoidosta uskotaan. 
Sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen sisältyvä 
määräys lapsen asumisesta merkitään väestötietojärjestelmään lapsen huollon sisältöä kos-
kevana tietona. Tämä asumista koskeva määräys ei kuitenkaan suoraan vaikuta siihen, mikä 
on lapsen kotikunta eli missä lapsi on niin sanotusti kirjoilla. Lapsen kotikunta ja siellä oleva 
asuinpaikka määräytyy kotikuntalain perusteella. Kotikuntalain perusajatuksena on kirjata 
väestötietojärjestelmään se, missä henkilö tosiasiallisesti asuu. Lapsella voi olla vain yksi ko-
tikunta ja siellä oleva asuinpaikka, vaikka hän tosiasiallisesti asuisi vuorotellen kummankin 
vanhempansa luona.

Kotikuntalain mukaisella asuinpaikkamerkinnällä on vaikutusta lakisääteisten julkisten pal-
veluiden kuten päivähoitopaikan, koulun ja terveydenhuollon määräytymiseen. Myös mo-
net yhteiskunnan tuet ja palvelut suoritetaan perheelle sen mukaan, missä lapsen kotikun-
talain mukainen asuinpaikka on. Vanhemmille tulisi selostaa tämä tilanne ennen vuoroasu-
mista koskevan sopimuksen vahvistamista.

Väestötietojärjestelmän kotikunta- ja asuinpaikkatietoja ylläpidetään pääasiassa muuttoil-
moitusten perusteella. Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, voidaan pitää selvänä 
lähtökohtana, että heidän tulisi yhdessä päättää lasta koskevan muuttoilmoituksen tekemi-
sestä lapsen pääasiasialliseen asuinpaikkaan, yleensä jommankumman vanhemman luokse. 
Jotta asiasta ei tulisi myöhemmin epäselvyyttä huoltajien kesken, vuoroasumista koskevaan 
sopimukseen tulisi merkitä huoltajien yhteinen näkemys siitä, kumpi koti ilmoitetaan väes-
törekisterinpitäjälle lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. 

Pykälän 3 momentissa säädetään mahdollisuudesta sopia vuoroasumisen tai tapaamisoi-
keuden yhteydessä myös siitä, miten vastuu lapsen kuljettamisesta vanhemman luota toi-
sen luokse tai lapsen siirtymisestä aiheutuvista matkakuluista jakautuu vanhempien kesken. 
Sopimus voidaan tehdä samanaikaisesti vuoroasumista tai tapaamisoikeutta koskevan sopi-
muksen kanssa taikka myöhemmin erikseen. Säännöksen perusteella vanhemmat voisivat 
esimerkiksi sopia, että toinen vanhempi hakee lapsen luokseen ja toinen vanhempi noutaa 
lapsen tapaamisen tai vuoroasumisjakson jälkeen omaan kotiinsa. Toisaalta voitaisiin sopia 
esimerkiksi, että itsenäiseen matkustamiseen jo kykenevä lapsi matkustaa bussilla toisen 
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vanhemman luokse ja takaisin ja että toinen vanhempi maksaa bussiliput. On myös tilantei-
ta, joissa matkakuluja ja niiden osana yöpymiskuluja syntyy vain tapaavalle vanhemmalle, 
joka saapuu lastaan tapaamaan lapsen asuinpaikkakunnalle. Vanhempi voi tulla tapaami-
seen kauempaa Suomesta tai ulkomailta. Vanhemmat voivat sopia myös tällaisten matka- ja 
yöpymiskulujen jakautumisesta vanhempien kesken. 

Ehdotetun 2 §:n mukaisesti kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutet-
tava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Kustannusvastuusta sovittaessa lähtökohtana olisi 
siten vastuiden ja kustannusten jakaminen vanhempien kesken. Vastuun jakamista harkit-
taessa voidaan ottaa huomioon vanhempien kyky vastata kuljettamisesta tai kustannuksista 
sekä muut olosuhteet siten kuin 9 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi. Jos kustannusten mää-
rä on vähäinen, erillinen sopimus niistä ei yleensä ole tarpeen.

Tarkoituksena on sopimuksessa vahvistaa se, kumpi vanhemmista vastaa mistäkin asioista. 
Sopimus ei sellaisenaan perusta täytäntöönpanokelpoista maksuvelvollisuutta.

Sopimuksen perusteella lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla voi olla velvollisuus myötävai-
kuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen esimerkiksi siten, että hän kuljettaa lapsen toisen 
vanhemman luokse tai hankkii lapselle matkaliput, jotta lapsi pääsee yksin matkustamaan 
toisen vanhemman luokse. Jos lapsen kanssa asuva vanhempi laiminlyö menetellä näin, 
toinen vanhempi voi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöön-
panosta annetun lain nojalla vaatia, että lapsen kanssa asuva vanhempi velvoitetaan sakon 
uhalla täyttämään myötävaikutusvelvollisuutensa. Vastaava soveltuu myös vuoroasumisti-
lanteeseen.

Myös se vanhempi, jota lapsella on oikeus tavata, voi laiminlyödä velvollisuutensa myötävai-
kuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen esimerkiksi niin, että hän ei sovitulla tavalla nouda 
lasta luokseen. Häntä vastaan ei kuitenkaan voida hakea pakkotäytäntöönpanoa. Lapsen 
kanssa asuvan vanhemman ei kuvatussa tilanteessa voida katsoa syyllistyvän tapaamisoi-
keuden toteuttamisen laiminlyöntiin, vaikka hän ei omalta osaltaan ryhdykään toimenpi-
teisiin tapaamisen toteuttamiseksi. Vanhemman ei esimerkiksi tarvitse lähteä kuljettamaan 
lasta toisen vanhemman luo, jos on sovittu, että toinen vanhempi hakee lapsen, mutta on 
jättänyt sen tekemättä. 

Jos toinen vanhemmista jättää toistuvasti noudattamatta kuljetus- tai kuluvastuuta koske-
vaa sopimusta, se saattaa antaa aiheen muuttaa vuoroasumista tai tapaamisoikeutta koske-
vaa päätöstä tai sopimusta.

Jos on kysymys sellaisesta vuoroasumisjärjestelystä, jossa lapsi asuu vuorotellen yhtääl-
tä vanhempiensa tai toisen vanhempansa ja toisaalta oheishuoltajan luona, vanhemmat 
ja oheishuoltaja voivat nyt käsillä olevan pykälän mukaisesti sopia lapsen kuljetuksista tai 
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matkakuluista. Oheishuoltaja voi siis osana vuoroasumisjärjestelyä suostua osaltaan vastaa-
maan lapsen kuljetuksista tai matkakuluista, vaikka hänellä ei olekaan elatusvelvollisuutta 
lasta kohtaan.

8 §. Sopimuksen vahvistaminen. Pykälässä säädetään sopimuksen vahvistamisesta. Pykälän 
1 ja 2 momentti vastaavat voimassa olevan lain 8 §:n 1 ja 2 momenttia. Pykälän 1 moment-
tiin on kuitenkin lisätty säännös siitä, että sopimuksessa käytettävien lomakkeiden kaavan 
vahvistamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sopimuksen sisällön on vastattava 
vahvistetun kaavan sisältöä, vaikka sopimusta ei olisi tehty vahvistetulle lomakkeelle.

Pykälän 3 momentti sisältää voimassa olevaa säännöstä asiallisesti vastaavan säännöksen sii-
tä, että sosiaalilautakunnan on sopimuksen vahvistamista harkitessaan otettava huomioon 
lapsen etu sekä lapsen omat toivomukset ja mielipide siten kuin 10 ja 11 §:ssä säädetään. 
Tarkoituksena on, että sopimuksella ratkaistavissa asioissa lapsen omat toivomukset ja mie-
lipide selvitetään ensisijaisesti siten, että vanhemmat ennen sopimuksen tekemistä keskus-
televat asiasta lapsen kanssa. Lastenvalvojan tai muun sopimuksen vahvistamista valmiste-
levan henkilön tulisi tiedustella vanhemmilta, ovatko he keskustelleet lapsen kanssa ja mitä 
mieltä tämä on asiasta. 

Erityistilanteita varten momenttiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen säännös sii-
tä, että lastenvalvojan tulee tietyissä tapauksissa keskustella lapsen kanssa henkilökohtai-
sesti. Keskustelun lapsen kanssa voi lastenvalvojan sijasta käydä myös sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 27 a §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, jonka tehtäviin kuuluu vastata lap-
senhuoltolain 8 §:ssä tarkoitettujen sopimusten valmistelusta. Edellytyksenä lapsen kanssa 
käytävälle keskustelulle on se, että lapsi suostuu keskusteluun ja että keskustelu on tarpeen 
lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittämiseksi. Lapsen kanssa käytävä keskustelu voi olla 
tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemmat eivät jostain syystä halua itse keskustella 
asiasta lapsen kanssa tai antavat ristiriitaisia tietoja lapsen mielipiteestä. 

Jotta sopimus olisi tarvittaessa täytäntöönpanokelpoinen myös ulkomailla, sopimukseen on 
syytä tehdä merkintä lapsen mielipiteen selvittämisestä.

Momentin viimeinen virke vastaa voimassa olevaa lakia. Sopimuksen vahvistaminen edel-
lyttää siis, että ainakin toinen vanhemmista on lapsen huoltaja.

Pykälän 4 momentti sisältää uusia säännöksiä siitä, keiden suostumusta sopimuksen vahvis-
taminen edellyttää. Jos momentissa tarkoitettu henkilö ei anna suostumustaan sopimuksen 
vahvistamiselle, asia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Momentin 1 kohdan mukaan sopimuksen vahvistaminen edellyttää myös oheishuoltajan 
suostumusta, jos lapsella on oheishuoltaja. 
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Momentin 2 kohdan mukaan sopimuksen vahvistaminen edellyttää sen suostumusta, jolla 
on 7 §:n mukaisesti sovittu tai 9 §:n mukaisesti päätetty olevan oikeus saada lasta koskevia 
salassa pidettäviä tietoja. Suostumusta vaaditaan kuitenkin vain, jos sopimuksella puutu-
taan vahvistettuun tietojensaantioikeuteen. Tietojensaantioikeuteen puuttumisella tarkoi-
tetaan säännöksessä sitä, että sopimuksella poistettaisiin kyseiselle henkilölle vahvistettu 
tietojensaantioikeus tai muutettaisiin sen sisältöä. Jos vahvistettavana olevalla sopimuksella 
on sitä vastoin sovittu esimerkiksi vain tietojensaantioikeuden antamisesta myös jollekulle 
toiselle henkilölle, sopimuksen vahvistaminen ei edellytä sen suostumusta, jolle on jo aikai-
semmin vahvistettu vastaava tietojensaantioikeus.

Momentin 3 kohdan mukaan sopimuksen vahvistaminen edellyttää 9 c §:ssä tarkoitetun 
erityisen läheisen henkilön suostumusta, jos lapselle on vahvistettu oikeus tavata tällaista 
henkilöä ja jos sopimus voi vaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. 

Säännöksessä käytetty ilmaisu ”sopimus voi vaikuttaa vahvistetun tapaamisoikeuden to-
teutumiseen” kattaa ensinnäkin kaikki tilanteet, joissa sopimuksella suoraan puututaan 
vahvistettuun tapaamisoikeuteen eli halutaan joko poistaa se kokonaan tai muuttaa sen 
sisältöä. Ilmaisun merkityssisältö on kuitenkin laajempi. Kaikkien sellaisten sopimusten vah-
vistaminen, jotka voivat välillisestikin vaikuttaa vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumi-
seen, edellyttää 9 c §:ssä tarkoitetun henkilön suostumusta. Jos sovitaan esimerkiksi lapsen 
asumisjärjestelyjen muutoksesta tai siitä, että lapsella on oikeus tavata myös jotakuta muu-
ta henkilöä, sopimus voi vaikuttaa vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. Jos sopi-
muksen vahvistamista harkittaessa on epäselvää, voiko sopimuksella olla vaikutusta vahvis-
tetun tapaamisoikeuden toteutumiseen, on syytä varmuuden vuoksi pyytää 9 c §:ssä tarkoi-
tetun henkilön suostumus ennen sopimuksen vahvistamista. 

Pykälän 5 momentti vastaa nykyistä 4 momenttia. 

8 a §. Sopimus lapsen huollosta ennen lapsen syntymää. Pykälässä säädetään mahdollisuu-
desta tehdä sopimus lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti, kun 
isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska se käy 
tarpeettomaksi lakiin ehdotetun uuden 6 a §:n 1 momentin vuoksi. 

9 §. Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Pykälä sisältää vaihtoeh-
toja, joita tuomioistuimella on käytössään, kun se ratkaisee lapsen huoltoa, asumista ja ta-
paamisoikeutta koskevaa asiaa. Säännöksellä ei ole tarkoitus puuttua nykyisen lain periaat-
teeseen, jonka mukaan luettelo ratkaisuvaihtoehdoista ei ole tyhjentävä. Tuomioistuimella 
on laaja liikkumavapaus, kun se harkitsee lapsen kannalta parasta järjestelyä. 

Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdan vaihtoehdot huollon uskomisesta molemmille vanhem-
mille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle taikka vanhempien ohella tai sijasta yhdelle 
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tai useammalle henkilölle, joka on antanut tähän suostumuksensa, vastaavat voimassa ole-
vaa lakia. On huomattava, että sijaishuoltajalla ja oheishuoltajalla on samat oikeudet ja vel-
vollisuudet kuin muilla huoltajilla. 

Momentin 3 kohta sisältää 7 §:ään ehdotettuja säännöksiä vastaavan mahdollisuuden päät-
tää erikseen siitä, että vanhemmalla, joka ei ole lapsen huoltaja, tai muulla henkilöllä, joka 
on antanut suostumuksensa tietojensaantioikeuden vahvistamiseen, on sama oikeus kuin 
huoltajalla saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä palve-
luntuottajilta. Tietojensaantioikeus voi olla yleinen tai rajattu koskemaan vain tiettyjä asioi-
ta. Säännöksen soveltamisen osalta viitataan 7 §:n perusteluihin.

Pykälän 2 momentin 1–4 kohdat sisältävät lapsen asumista koskevat säännökset, jotka vas-
taavat sisällöltään 7 §:ään ehdotettuja säännöksiä. Uutta on nykyiseen verrattuna se, että 
tuomioistuin voisi tehdä päätöksen vuoroasumisesta ja että lapsi voitaisiin määrätä asu-
maan oheishuoltajan luona. Säännösten soveltamisen osalta viitataan 7 §:n perusteluissa 
esitettyyn. 

Pykälän 2 momentin 5 kohta sisältää voimassa olevaa oikeutta vastaavan säännöksen siitä, 
että tuomioistuin voi päättää lapsen ja vanhemman välisestä tapaamisoikeudesta.

Pykälän 3 momentti koskee sijaishuoltajan määräämistä silloin, kun vanhemmat tai toinen 
heistä on lapsensa huoltaja. Se edellyttää voimassa olevan lain tapaan lapsen kannalta erit-
täin painavia syitä. Jos lapsi on huoltajan kuoleman vuoksi jäänyt vaille huoltajaa ja lapselle 
määrätään vanhempien sijasta muu huoltaja, kysymys ei ole tässä momentissa tarkoitetusta 
tilanteesta eikä siihen sovelleta tässä edellytettyä korkeampaa kynnystä huoltajan määrää-
miselle. 

Säännöksen sanamuotoa ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että siinä käytettäisiin ilmaisua ”van-
hemman tai vanhempien sijasta”. Tämä johtuu siitä, että kaikilla lapsilla ei ole kahta vanhem-
paa. Sijaishuoltajan määräämisestä on kysymys silloin, kun lapsen huoltajaksi ei huoltoa koske-
van päätöksen tekemisen jälkeen jää kumpikaan hänen vanhemmistaan. Jos lapsella on kaksi 
vanhempaa ja lapsen huolto uskotaan yhdelle heistä ja lisäksi muulle henkilölle kuin vanhem-
malle, kysymys ei ole sijaishuoltajan vaan oheishuoltajan määräämisestä. 

Pykälän 4 momentti tehtävienjakomääräyksestä huoltajien kesken vastaa voimassa olevaa 
lakia. 

Voimassa oleva 9 §:n 3 momentti sisältää yleisluontoisen säännöksen, jonka mukaan tuo-
mioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuk-
sista. Tätä säännöstä ei ehdoteta säilytettäväksi laissa, koska oikeuskäytännössä vakiintu-
neen käsityksen mukaan tuomioistuimen ei tule ottaa kantaa sellaisiin lapsen huollon si-
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sältöä koskeviin kysymyksiin, jotka kuuluvat huoltajien päätösvaltaan. Siksi säännöstä ei ole 
tiettävästi käytännössä sovellettu. 

Voimassa olevan 9 §:n lopussa oleva viittaus 10 ja 11 §:ään on poistettu toiston välttämisek-
si, koska lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä koskevia säännöksiä sisäl-
tyy ehdotetussa laissa paitsi 9 §:ään myös 9 a – 9 d §:ään. Tuomioistuimen velvollisuus ottaa 
päätöstä tehdessään huomioon 10 ja 11 §:n säännökset ilmenee suoraan näistä pykälistä. 

9 a §. Tarkemmat määräykset vuoroasumisesta ja tapaamisoikeudesta. Pykälä on uusi, mutta 
sen sisältö vastaa osin voimassa olevaa oikeutta.

Pykälän 1 momentti vastaa nykyisen 9 §:n 3 momentin viimeistä virkettä. Siihen ehdotetaan 
kuitenkin lisättäväksi viittaus vuoroasumiseen, josta päätettäessä tulisi antaa tarkemmat 
määräykset vuoroasumisen ehdoista. Tällä tarkoitetaan määräyksiä esimerkiksi siitä, milloin 
lapsi siirtyy vuoroasumisessa vanhemman luota toisen vanhemman luokse ja kumman luo-
na lapsi viettää aikaa lomakausina ja juhlapyhinä. Määräysten sisällön osalta viitataan edellä 
7 b §:n 1 momentin  perusteluissa esitettyyn.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan tuomioistuimen on 
vuoroasumista koskevaa päätöstä harkitessaan otettava omasta aloitteestaan esille päätök-
sen vaikutus lapsen kotikuntalain mukaiseen asuinpaikkaan. Perustelujen osalta viitataan 
edellä 7 b §:n 2 momentin perusteluihin. Lopullisen päätöksen kotikuntalain mukaisesta 
asuinpaikasta tekee maistraatti, mutta kotikuntalaissa annetaan merkitystä myös henkilön 
omalle näkemykselle.  Tämän vuoksi momentin toisessa virkkeessä ehdotetaan säädettäväk-
si, että vuoroasumista koskevassa päätöksessä tuomioistuimen tulisi tarvittaessa määrätä, 
kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Jos huoltajien välillä ei olisi järjestel-
män selostamisen jälkeen tästä erimielisyyttä, erillistä määräystä ei tarvittaisi.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan uusia säännöksiä, joiden mukaan tuomioistuin voi tarvit-
taessa päättää, miten vastuu vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheu-
tuvista lapsen kuljetuksista tai matkakuluista jakautuu asiaan osallisten kesken. 

Momentin ensimmäinen virke vastaa asiasisällöltään 7 b §:ään ehdotettua vastaavaa sään-
nöstä. Säännöksen sisältöä on selostettu 7 b §:n perusteluissa. Asiaan osallisilla tarkoitetaan 
säännöksessä paitsi lapsen vanhempia myös oheishuoltajaa tilanteessa, jossa lapsi määrä-
tään asumaan vuorotellen yhtäältä vanhempien tai toisen vanhemman ja toisaalta oheis-
huoltajan luona. Oheishuoltaja voidaan siis osana vuoroasumisjärjestelyä velvoittaa osal-
taan vastaamaan lapsen kuljetuksista tai matkakuluista, vaikka hänellä ei olekaan elatusvel-
vollisuutta lasta kohtaan. 
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Momentin jälkimmäisen virkkeen mukaan tuomioistuimen tulee vastuun jakamista harkites-
saan ottaa huomioon asiaan osallisten kyky vastata kuljettamisesta tai kustannuksista sekä 
muut olosuhteet. Harkinnassa voitaisiin noudattaa soveltuvin osin elatusavun määräytymises-
sä noudatettavia periaatteita. Jos huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian yhteydessä kä-
sitellään myös elatusapua koskevaa vaatimusta, tuomioistuimella on yleensä käytettävissään 
kattava selvitys vanhempien elatuskyvystä. Nämä tiedot voidaan ottaa huomioon myös har-
kittaessa kustannusvastuun jakamista käsillä olevan säännöksen nojalla. 

Muut olosuhteet voitaisiin ottaa harkinnassa huomioon esimerkiksi sillä tavoin, että suuren-
tuneista matkakustannuksista vastaisi ensisijaisesti se, jonka tekemän päätöksen seurauk-
sena tapaamisten kustannukset ovat kasvaneet. Jos esimerkiksi toinen vanhempi muuttaisi 
kauaksi lapsen asuinpaikasta, voidaan lähtökohtaisesti pitää kohtuullisena, että hänen vas-
tuulleen jäisi suurempi osa tästä aiheutuneista lisäkustannuksista. 

9 b §. Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot. Oikeustilan selkeyttämiseksi lakiin 
ehdotetaan otettavaksi pykälä, jossa säädetään tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai 
valvottuina. Pykälä täydentää ja täsmentää lain 7 a ja 9 §:ssä olevia perussäännöksiä tapaa-
misoikeutta koskevasta sopimuksesta tai päätöksestä. Ehdotettu sääntely edistää Istanbulin 
sopimuksen 31 artiklan 2 kappaleen toteutumista.

Kun tuomioistuin harkitsee tuettuja tai valvottuja tapaamisia taikka valvottuja vaihtoja kos-
kevan määräyksen antamista, sen on tässä pykälässä säädettyjen edellytysten lisäksi otetta-
va huomioon lapsen etu sekä lapsen omat toivomukset ja mielipide siten kuin 10 ja 11 §:ssä 
säädetään. Lain 8 §:n 3 momentin mukaisesti sama velvollisuus koskee sosiaalilautakuntaa, 
kun se harkitsee sopimuksen vahvistamista.

Ehdotetussa pykälässä käytetään käsitteitä tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen ja val-
vottu vaihto samassa merkityksessä kuin niitä on käytetty sosiaalihuoltolain 27 §:ssä. 

Tuetulla tapaamisella tarkoitetaan tapaamista, johon liittyy sosiaalihuoltolain 27 §:ssä tar-
koitetun valvojan myötävaikutusta, mutta myötävaikutus ei ole luonteeltaan yhtä intensii-
vistä kuin valvotussa tapaamisessa. Tuetussa tapaamisessa valvoja on käytettävissä tapaa-
misen ajan, mutta hänen ei tarvitse olla koko ajan samassa tilassa lapsen ja vanhemman 
kanssa. Hän huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta ja seuraa tilannetta. Tuen 
tarve voi vaihdella tapauskohtaisesti, ja tapaamiseen liittyvä tuki on sen mukaisesti mah-
dollista määritellä kussakin tapauksessa erikseen.

Valvotulla tapaamisella tarkoitetaan säännöksessä tapaamista, jota sosiaalihuoltolain 
27 §:ssä tarkoitettu valvoja seuraa jatkuvasti sen varmistamiseksi, että tapaaminen sujuu 
lapsen kannalta turvallisella ja muutenkin asianmukaisella tavalla ja että lasta ei ilman lupaa 
viedä pois tapaamisesta. Tapaamista valvovan henkilön tulee olla koko tapaamisen ajan sa-
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massa tilassa lapsen ja vanhemman kanssa tai muuten jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä 
lapseen ja vanhempaan.

Valvotuissa vaihdoissa tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti. Sosiaalihuoltolain 27 
§:ssä tarkoitettu valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti 
vanhemmalta toiselle. Valvottu vaihto voidaan sopia järjestettäväksi tilanteissa, joissa varsi-
nainen tapaaminen sujuu normaalisti sen vanhemman luona, jota lapsella on oikeus tavata, 
mutta lapsen nouto- ja palautustilanteeseen liittyy ongelmia, kuten lasta vaurioittavaa riitaa 
tai väkivallan uhkaa.

Pykälässä säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä tapaamiset voidaan vahvistaa toteu-
tettaviksi tuettuina tai valvottuina taikka vaihdot valvottuina. Edellytykset koskevat sekä 
sosiaalilautakunnassa vahvistettavaa vanhempien välistä sopimusta (1 momentti) että tuo-
mioistuimen päätöstä (2 momentti). Tuomioistuimen päätöksellä tarkoitetaan sekä lopullis-
ta päätöstä että väliaikaista määräystä. Edellytyksenä on se, että tuki tai valvonta on tarpeen 
lapsen edun kannalta perustellusta syystä. Lisäksi tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi 
vain, jos tapaamisten toteuttaminen tuettuina tai vaihtojen toteuttaminen valvottuina eivät 
riitä turvaamaan lapsen etua.

Lapsen edun kannalta perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi tarvetta varmistaa lap-
sen turvallisuus tapaamisten aikana tai torjua lapsen omavaltaisen huostaanoton tai lap-
sikaappauksen uhka. Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tapaamiset voi olla tarpeen 
toteuttaa tuettuina tai valvottuina esimerkiksi silloin, kun lasta tapaava vanhempi on ai-
kaisemmin käyttäytynyt väkivaltaisesti tai uhkaavasti lasta kohtaan ja on olemassa vaara, 
että käyttäytyminen uusiutuu. Perusteena tuetulle tai valvotulle tapaamiselle voi olla myös 
lapsen psyykkisen turvallisuuden vaarantuminen. Lapsi saattaa esimerkiksi olla pelokas sen 
vuoksi, että hän on nähnyt häntä tapaavan vanhemman kohdistavan väkivaltaa toiseen 
vanhempaan.

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tapaamisissa saatetaan tarvita tukea tai valvontaa 
myös esimerkiksi silloin, kun lasta tapaava vanhempi on mielenterveys- tai päihdeongel-
man vuoksi kykenemätön vastaamaan lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista tapaamis-
ten aikana. Yhtenä esimerkkinä tuen tai valvonnan tarpeesta voidaan mainita tilanne, jossa 
vanhempi on aikaisemmin toistuvasti puhunut lapselle sellaista, mikä voi vaarantaa lapsen 
terveyttä ja kehitystä.

Jotta voidaan varmistua lapsen psyykkisestä turvallisuudesta tapaamisten aikana, tapaa-
miset voi olla tarpeen toteuttaa tuettuina tai valvottuina myös esimerkiksi tilanteissa, joissa 
lapsen ja vanhemman välillä ei ole ennen tapaamisoikeuden vahvistamista ollut yhteyden-
pitoa joko koskaan tai ainakaan huomattavan pitkään aikaan. Tällöin voi etenkin aivan pie-
nen lapsen kohdalla olla tarpeen, että tapaamisiin alkuvaiheessa liittyy ulkopuolisen hen-
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kilön myötävaikutus, kunnes lapsi on tutustunut ja kyennyt solmimaan luottamuksellisen 
suhteen siihen vanhempaan, jota hänellä on oikeus tavata. Nyt tarkoitetuissa tapauksissa 
tapaamisten toteuttaminen tuettuina olisi todennäköisesti pääsääntöisesti riittävää lapsen 
edun turvaamiseksi.

Tuen tai valvonnan tarve olisi arvioitava tapauskohtaisesti esitetyn selvityksen perusteella. 
Asiaa arvioitaessa olisi otettava huomioon myös se, että lapsen turvallisuuden ollessa ta-
paamisissa vakavasti uhattuna edes niiden valvominen ei välttämättä ole riittävä keino tur-
vaamaan lapsen etua. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa tapaamisoikeutta ei voida 
vahvistaa lainkaan ennen kuin uhka on poistunut.

Lapsen omavaltaisella huostaanotolla ja lapsikaappauksella tarkoitetaan rikoslain (37/1889) 
25 luvun 5 ja 5 a §:ssä rangaistavaksi säädettyjä tekoja. Kussakin yksittäistapauksessa olisi 
esitetyn selvityksen perusteella arvioitava, onko lapsen omavaltaisen huostaanoton tai lap-
sikaappauksen uhka niin todellinen ja merkittävä, että tapaamiset on sen torjumiseksi tar-
peen toteuttaa tuettuina tai valvottuina.

Koska erityisesti tapaamisten valvonnalla puututaan merkittävällä tavalla lapsen ja vanhem-
man yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan, valvottuja tapaamisia tulee pitää viimesijaise-
na vaihtoehtona. Siihen tulee turvautua ainoastaan, jos tapaamisten tukeminen tai vaih-
tojen valvominen eivät riitä turvaamaan lapsen etua. Tämä keskeinen periaate ilmenee 1 
momentin viimeisestä virkkeestä.

Kun tapaamiset sovitaan tai määrätään tuetuiksi tai valvotuiksi taikka vaihdot valvotuiksi, 
tulisi samalla sopia tai määrätä riittävän yksityiskohtaisesti tapaamisten ajankohdasta, kes-
tosta ja muista ehdoista. Niin kuin edellä on todettu, sovittaessa tai annettaessa määräystä 
tuetuista tai valvotuista tapaamisista taikka valvotuista vaihdoista olisi tärkeimpänä perus-
teena lapsen etu. Lapsen etu olisi otettava huomioon muun muassa tapaamisten kestosta 
päätettäessä. Tällöin on otettava huomioon, että erityisesti valvottu tapaaminen vaatii ta-
paamisen erityisistä olosuhteista johtuen lapselta paljon voimavaroja, minkä vuoksi se ei 
voi olla kovin pitkä. Tilanne on vaativa myös lapsen vanhemmalle ja tapaamista valvovalle 
henkilölle. 

Lakiin ei ehdoteta ennalta määrättyä määräaikaa sopimuksen tai päätöksen voimassaololle. 
Näin ollen mahdollinen siirtyminen esimerkiksi tuetuista tapaamisista tavanomaisiin tapaa-
misiin jää määriteltäväksi tapauskohtaisesti sopimuksessa tai päätöksessä. Edellytyksestä, 
jonka mukaan tuen tai valvonnan tulee olla tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta 
syystä, seuraa myös, että tuettuja tai valvottuja tapaamisia taikka valvottuja vaihtoja ei saa 
jatkaa pidempään kuin on välttämätöntä.
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Jos sopimusta tai päätöstä tehtäessä voidaan riittävän luotettavasti ennakoida, milloin tuen 
tai valvonnan tarve päättyy, voidaan jo alun perin sopia tai määrätä myös siitä, milloin tu-
ki tai valvonta loppuu ja siirrytään tavanomaisiin tapaamisiin. Jos tällainen ennakoiminen 
osoittautuu virheelliseksi esimerkiksi sen vuoksi, että tuettujen tai valvottujen tapaamisten 
toteutumiseen on liittynyt vakavia ongelmia, sopimusta tai päätöstä voidaan 12 §:n nojalla 
muuttaa siten, että tukea tai valvontaa jatketaan alun perin sovittua tai päätettyä pidem-
pään. Tarvittaessa sopimusta tai päätöstä on mahdollista muuttaa myös siten, että tuesta 
tai valvonnasta luovutaan alun perin ennakoitua nopeammin.

Jos tuetuista tai valvotuista tapaamisista sovittaessa tai päätettäessä ei kyetä riittävän luo-
tettavasti ennakoimaan, milloin tuen tai valvonnan tarve päättyy, joudutaan sopimaan tai 
päättämään toistaiseksi voimassa olevista tuetuista tai valvotuista tapaamisista. Tällaista so-
pimusta tai päätöstä voidaan 12 §:n nojalla muuttaa siinä vaiheessa, kun havaitaan tuen tai 
valvonnan tarpeen muuttuneen tai päättyneen.

Edellytyksestä, jonka mukaan tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi vain, jos tapaamis-
ten tukeminen tai valvottu vaihto ei riitä turvaamaan lapsen etua, seuraa myös, että valvo-
tuista tapaamisista on pyrittävä siirtymään mahdollisimman nopeasti tuettuihin tapaami-
siin tai valvottuihin vaihtoihin, jollei valvotuista tapaamisista voida siirtyä suoraan tavan-
omaisiin tapaamisiin. Tällainenkin siirtyminen voidaan toteuttaa joko alkuperäisessä so-
pimuksessa tai päätöksessä olevalla porrastuksella taikka myöhemmin tehtävällä uudella 
sopimuksella tai päätöksellä.

Lapsen edun mukaista on, että hän mahdollisuuksien mukaan tietää ennalta, toteutuuko 
tapaaminen. Sen vanhemman, jonka luona lapsi asuu, täytyy käytännössä huolehtia siitä, 
että lapsi on läsnä tuetussa tai valvotussa tapaamisessa. Tuen tai valvonnan järjestäminen 
tapaamiseen vaatii myös kunnan sosiaalitoimelta erityistoimenpiteitä. Näistä syistä sosiaali-
lautakunnan vahvistamassa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä voitaisiin tarvit-
taessa edellyttää vanhemmalta etukäteisvahvistusta siitä, että hän tulee tapaamaan lasta 
tiettynä tapaamiskertana.

Kun tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tulee esille kysymys 2 momentissa tarkoitetun 
määräyksen antamisesta, tuomioistuimen olisi pääsääntöisesti hankittava sosiaalilautakun-
nalta 16 §:n nojalla selvitys. Selvityspyynnössä olisi tällöin yksilöitävä se, että selvitystä tar-
vitaan erityisesti siitä, onko tapaamiset tarpeen määrätä tuetuiksi tai valvotuiksi. Lisäksi sel-
vityspyynnössä olisi asianmukaista pyytää sosiaalilautakuntaa esittämään näkemyksensä 
siitä, millä tavoin mahdollisten tuettujen tai valvottujen tapaamisten yksityiskohdista olisi 
tarkoituksenmukaisinta määrätä ottaen huomioon lapsen etu ja kunnan järjestämät tuki- ja 
valvontapalvelut.
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Pykälän 3 momentissa säädetään tuomioistuimen mahdollisuudesta määrätä valvotun ta-
paamisen edellytykseksi, että vanhemman, jota lapsella on oikeus tavata, on luovutettava 
oma ja hänen hallussaan oleva lapsen voimassa oleva passi sekä muut matkustusasiakirjat 
valvojalle tapaamisen ajaksi, jos on perusteltua aihetta epäillä, että lapsi voidaan viedä lu-
vattomasti pois maasta. Perusteltua aihetta epäillä lapsen luvatonta maastavientiä voidaan 
katsoa olevan esimerkiksi silloin, kun sillä vanhemmalla, jota lapsella on oikeus tavata, on 
kiinteät suhteet vieraaseen valtioon ja hän on aikaisemmin yrittänyt tai uhannut vielä lap-
sen sinne ilman toisen vanhemman suostumusta.

Pykälän 4 momentti sisältää informatiivisen viittauksen sosiaalihuoltolakiin, jonka 27 §:ssä 
säädetään tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen järjestämisestä 
sosiaalipalveluna.

9 c §. Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa. Pykälä on uusi. Siinä eh-
dotetaan säädettäväksi lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä muuhun henkilöön kuin 
vanhempaansa. 

Pykälässä tarkoitetun tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus säilyttää 
myönteinen ja läheinen suhde sellaiseen lapselle erityisen läheiseen henkilöön, jonka luo-
na lapsi ei asu. Tarvetta tapaamisoikeuden vahvistamiseen täytäntöönpanokelpoisella sopi-
muksella tai päätöksellä tulisi aina arvioida ennen kaikkea lapsen näkökulmasta.

Pykälässä tarkoitettuun tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla hänelle eri-
tyisen läheisen henkilön luona tai tavata tätä muualla taikka pitää tähän yhteyttä muulla 
tavoin. Tapaamisten tai muun yhteydenpidon tarkemmista yksityiskohdista sovittaisiin tai 
määrättäisiin kussakin tapauksessa erikseen.

Pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan lapselle voidaan vahvistaa oikeus ta-
vata hänelle erityisen läheistä henkilöä. Edellytyksenä on, että lapsella on tämän henkilön 
kanssa lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Momentin 
jälkimmäisen virkkeen mukaan tällainen tapaamisoikeus vahvistetaan sopimuksella tai tuo-
mioistuimen päätöksellä. 

Tapaamisoikeuden vahvistaminen sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai tuo-
mioistuimen päätöksellä edellyttää siis sitä, että lapsen ja asianomaisen henkilön välillä on 
erityisen läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. 
Erityisen läheisen henkilön määritelmä on suppea: se kattaa ainoastaan tilanteet, joissa on 
kyse tosiasiallisesti vanhemmuussuhteeseen verrattavasta suhteesta. Säännöksessä tarkoi-
tetun suhteen syntyminen edellyttää pitkäaikaista ja läheistä kanssakäymistä, tyypillisesti 
asumista samassa taloudessa lapsen kanssa ja päivittäistä osallistumista lapsen hoitoon ja 
kasvatukseen tuona aikana. Tällainen suhde voi tietyissä tapauksissa muodostua esimerkiksi 
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samassa taloudessa asuneeseen isovanhempaan tai sijaisvanhempaan taikka vanhemman 
avio- tai avopuolisoon, joka sittemmin on eronnut lapsen vanhemmasta. Esimerkiksi pelkkä 
sukulaisuussuhde taikka lapsen hakeminen päivittäin päiväkodista tai koulusta ei ole riittä-
vä peruste tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamiselle.

Säännöstä sovellettaessa on perusteltua ottaa huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen perhe-elämän suojaa koskeva 8 artikla ja sen tulkintakäytäntö (esim. Euroopan ih-
misoikeustuomioistuimen tuomio asiassa Kopf ja Liberda v. Itävalta, 17.1.2012).  

Pykälän 2 momentissa säädetään sopimuksen tekemisestä. Momentin ensimmäisen virkkeen 
mukaan sopimuksen osapuolina ovat yhtäältä vanhemmat ja toisaalta 1 momentissa tarkoi-
tettu henkilö. Momentin toisen virkkeen mukaan myös lapsen ainut vanhempi voi tehdä so-
pimuksen tällaisen henkilön kanssa. Momentin viimeisen virkkeen mukaan sosiaalilautakunta 
voi vahvistaa tällaista tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen siten kuin 8 §:ssä säädetään. Il-
man sosiaalilautakunnan vahvistusta sopimus ei olisi täytäntöönpanokelpoinen. 

Lain 8 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mukaisesti sopimuksen vahvistaminen edellyt-
tää, että ainakin toinen vanhemmista on lapsen huoltaja. Jos lapselle on aikaisemmin vah-
vistettu oikeus tavata jotakuta toista hänelle erityisen läheistä henkilöä ja uusi sopimus voi 
vaikuttaa vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen, sopimuksen vahvistaminen edel-
lyttää 8 §:n 4 momentin 3 kohdan mukaisesti kyseisen henkilön suostumusta.

Harkitessaan tässä pykälässä tarkoitetun tapaamisoikeuden vahvistamista sosiaalilautakun-
nan ja tuomioistuimen on otettava huomioon lapsen etu sekä lapsen omat toivomukset ja 
mielipide siten kuin 10 ja 11 §:ssä säädetään. Varsinkin varttuneemman lapsen osalta on 
syytä antaa huomattava merkitys sille, pitääkö lapsi itse kyseistä henkilöä itselleen erityisen 
läheisenä ja haluaako hän tavata tätä säännöllisesti. Lasta tulee tarvittaessa kuulla henkilö-
kohtaisesti hänen mielipiteensä selvittämiseksi. Tuomioistuin voi tarvittaessa hankkia selvi-
tyksen sosiaalilautakunnalta 16 §:n nojalla.

Hakemuksen tuomioistuimelle tässä pykälässä tarkoitetun tapaamisoikeuden vahvista-
miseksi voivat tehdä 14 §:n mukaisesti vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen 
huoltaja ja sosiaalilautakunta sekä henkilö, joka haluaa tällaisen tapaamisoikeuden vahvis-
tettavan itsensä ja lapsen välille. Lapsen vanhemmille ja huoltajille sekä sille, jolle mahdolli-
sesti on jo aikaisemmin vahvistettu 9 c §:n mukainen tapaamisoikeus, on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi hakemuksen johdosta 15 §:n mukaisesti. Jos hakemus koskee tässä pykäläs-
sä tarkoitetun tapaamisoikeuden vahvistamista, myös henkilölle, jota lapsella hakemuksen 
mukaan tulisi olla oikeus tavata, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hän ei ole itse ha-
kijana.  
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Pykälän 3 momentissa todetaan, että pykälässä tarkoitettua tapaamisoikeutta vahvistettaessa 
ja toteutettaessa sovelletaan muuten, mitä lapsen ja vanhemman välisestä tapaamisoikeudes-
ta säädetään. Tapaamisoikeuden sisältö ja täytäntöönpano vastaa lähtökohtaisesti sellaista ta-
paamisoikeutta, joka vahvistetaan suhteessa lapsen vanhempaan. Näin ollen esimerkiksi lain 
2 §:n 2 momentissa vanhemmalle säädetty velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden to-
teutumiseen ja välttää aiheuttamasta haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle 
ulottuu myös vanhemman ja henkilön, jota lapsella on 9 c §:n nojalla vahvistettu olevan oikeus 
tavata, väliseen suhteeseen. Lisäksi, kuten edellä 5 a §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perus-
teluissa on todettu, 9 c §:ssä tarkoitettu henkilö on velvollinen ilmoittamaan muuttoaikeistaan, 
jos ne vaikuttavat lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. 

Tässä pykälässä tarkoitettua tapaamisoikeutta koskevasta sopimuksesta tulisi 7 b §:n 1 mo-
mentin mukaisesti ilmetä tapaamisen ja luonapidon tarkemmat ehdot. Tässä pykälässä tar-
koitettua tapaamisoikeutta tuomioistuimessa vahvistettaessa sovelletaan 9 a §:n 1 momen-
tin säännöstä tuomioistuimen velvollisuudesta antaa tapaamisoikeudesta päättäessään tar-
kemmat määräykset tapaamisen ja luonapidon ehdoista. Tapaamiset voidaan lisäksi vahvis-
taa toteutettaviksi 9 b §:n mukaisesti tuettuina tai valvottuina.

Tässä pykälässä tarkoitettuun henkilöön sovelletaan myös 7 b §:n 3 momentin ja 9 a §:n 3 
momentin säännöksiä, jotka koskevat vastuuta tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutu-
vista lapsen kuljetuksista tai matkakuluista. Hänet voidaan siis osana tapaamisoikeusjärjes-
telyä velvoittaa osaltaan vastaamaan lapsen kuljetuksista tai matkakuluista, vaikka hänellä 
ei olekaan elatusvelvollisuutta lasta kohtaan. 

Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoon sovelletaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta kos-
kevan päätöksen täytäntöönpanosta annettua lakia.

9 d §. Tapaamisoikeuden turvaaminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi tapaamisoikeu-
den turvaamisesta sakon uhalla. Pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa uhkasakko voitaisiin 
asettaa samassa päätöksessä, jossa tapaamisoikeus vahvistetaan.

Uhkasakko voitaisiin asettaa tapaamisoikeuden toteutumisen tehosteeksi vain, jos sen van-
hemman tai huoltajan, jonka luona lapsi asuu, aikaisemman toiminnan perusteella on aihet-
ta epäillä, että hän ei tulisi vapaaehtoisesti noudattamaan tapaamisoikeutta koskevaa pää-
töstä. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa tämä vanhempi tai huoltaja ilman hyväk-
syttävää syytä on jättänyt noudattamatta tapaamisoikeudesta annettua väliaikaismääräystä 
tai ei ole muutoin sallinut tapaamisia ennen päätöksen antamista. Mahdollisuus uhkasakon 
asettamiseen koskisi sekä lapsen ja vanhemman että lapsen ja 9 c §:ssä tarkoitetun läheisen 
välille vahvistettavaa tapaamisoikeutta.
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Uhkasakon voisi asettaa vain tuomioistuin. Uhkasakon asettaminen edellyttäisi, että sitä on 
vaadittu ja että lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle tai huoltajalle on varattu tilaisuus tulla 
kuulluksi vaatimuksen johdosta. Jos asiassa esille tulleet seikat huomioon ottaen uhkasakon 
asettaminen näyttäisi lapsen edun mukaiselta, tuomioistuin voi prosessinjohdon keinoin 
kiinnittää asiaan osallisten huomiota tässä pykälässä säädettyyn mahdollisuuteen ja tiedus-
tella, vaaditaanko uhkasakon asettamista.

Uhkasakon asettamisen mahdollisuus koskisi vain tuomioistuimen lopullista päätöstä; tapaa-
misoikeutta koskevaan väliaikaiseen määräykseen tällaista uhkaa ei voisi liittää. Tapaamisoi-
keutta koskevaan sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen ei voitaisi sisällyttää sakon 
uhkaa. Uhkasakon asettaminen ei olisi mahdollista myöskään 3 a luvussa tarkoitetussa huol-
to- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelussa vahvistettavassa sovinnossa. Yleisperusteluissa 
mainitusta syystä uhkasakkoa ei voitaisi liittää vuoroasumista koskevaan päätökseen. 

Uhkasakon asettamiseen sovellettaisiin muutoin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta kos-
kevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/1996, täytäntöönpanolaki) 18, 20 ja 
28 §:ää. Siten uhkasakko asetettaisiin pääsääntöisesti kiinteänä ja vain erityisistä syistä juok-
sevana. Uhkasakon asettamista koskeva päätös olisi täytäntöönpanolain 28 §:n mukaisesti 
lähtökohtaisesti välittömästi täytäntöönpanokelpoinen.

Perustepäätöksen mukaisen tapaamisoikeuden toteutumatta jäämisestä ei seuraisi välittö-
mästi uhkasakon lankeaminen maksettavaksi, vaan sakkoa olisi erikseen vaadittava makset-
tavaksi täytäntöönpanolain nojalla. Tästä säädetään pykälän 2 momentissa. Maksettavaksi 
määrätyn sakon perintään sovellettaisiin täytäntöönpanolain 26 §:ssä säädetyn viittauksen 
mukaisesti sakon täytäntöönpanosta annettua lakia (672/2002).

10 §. Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian ratkaiseminen. Pykälässä säädetään huol-
toa ja tapaamisoikeutta koskevan asian ratkaisemisen perusteista. Lain nykyisiä perustei-
ta ehdotetaan täydennettäviksi. Pykälän säännökset koskevat sekä sosiaalilautakuntaa sen 
harkitessa sopimuksen vahvistamista että tuomioistuinta sen harkitessa ratkaisua.

Pykälän 1 momentin mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava 
ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Säännös vastaa voimassa olevaa oikeutta ja on joh-
tava periaate lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa ratkaistaessa. Laki perus-
tuu ehdotuksen mukaan edelleenkin sille periaatteelle, että ratkaisut tehdään yksilöllisesti 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 

Momentin loppuosaa ehdotetaan tarkennettavaksi niin, että ratkaisua tehtäessä on erityi-
sesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten 1 ja 2 §:ssä säädetyt huollon ja tapaamisoikeuden 
tavoitteet parhaiten toteutuvat vastaisuudessa. Tällä on tarkoitus korostaa sitä, että ratkai-
sua tehtäessä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin niihin huollon ja tapaamisoikeuden ta-



75

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN – TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

voitteisiin, joista säädetään 1 ja 2 §:ssä, ja arvioitava, millainen ratkaisu kokonaisuutena ar-
vioiden turvaa parhaiten niiden toteutumisen vastaisuudessa. Ratkaisua tehtäessä on siten 
edellä 1 §:n perusteluissa selostetun mukaisesti otettava muun ohella huomioon 1 §:n 2 
momentissa säädetty velvoite suojella lasta väkivallalta. 

Pykälän 2 momentti koskee harkintaa huoltomuodon valintaa koskevassa asiassa. Säännök-
sen mukaan tehtäessä valintaa vanhempien yhteishuollon ja toisen vanhemman yksinhuol-
lon välillä on 1 momentissa säädetyn lisäksi kiinnitettävä huomiota erityisesti vanhempien 
kykyyn asettaa lapsen tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen edelle. Säännöksen tarkoi-
tuksena on korostaa sitä, että huoltajan tärkeänä ominaisuutena on kyky suuntautua ensi-
sijaisesti lapsen etuun ja tarpeisiin, vaikka vanhempien keskinäisissä väleissä olisikin ristirii-
toja. Osoitus tästä kyvystä on keskeinen tekijä harkittaessa sitä, onko lapsen edun mukaista 
uskoa hänen huoltonsa molemmille vanhemmille yhteisesti vai toiselle heistä. 

Kykyä asettaa lapsen tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen edelle voi käytännössä osoit-
taa esimerkiksi se, että vanhemmat pystyvät keskinäisistä riitaisuuksistaan huolimatta kom-
munikoimaan keskenään lapsen huoltoon liittyvistä kysymyksistä. 

Ehdotettu 3 momentti koskee harkintaa tehtäessä ratkaisua lapsen asumisesta ja tapaamis-
oikeudesta. Säännöksen mukaan tässä harkinnassa on otettava 1 momentissa säädetyn li-
säksi huomioon erityisesti lapsen ikä ja kehitystaso, lapsen luonne ja taipumukset, lapsen 
mahdolliset erityistarpeet, vanhempien asuinpaikkojen välinen etäisyys sekä vanhempien 
kyky ottaa yhdessä vastuu lasta koskevista asioista. Nämä seikat on otettava huomioon har-
kittaessa sitä, määrätäänkö lapsi asumaan jommankumman vanhemman luona vai vuoro-
tellen kummankin luona. Samat seikat on otettava huomioon myös harkittaessa, miten lap-
sen tapaamisoikeudesta on lapsen edun mukaista päättää. 

Tutkijoiden mukaan lapsi tarvitsee pysyvää hoivaa erityisesti kahden ensimmäisen elinvuoden 
aikana. Ihmissuhteiden ja elinympäristön pysyvyys on pienen lapsen kehityksen kannalta tär-
keää. Lapsen herkän kehitysvaiheen vuoksi ainakaan pitkäaikaista, esimerkiksi viikoittain vaih-
tuvaa vuoroasumista ei suositella aivan pienille lapsille, ei ainakaan alle kolmevuotiaille.13 On 
myös otettava huomioon, että kaikki lapset eivät kehity ikätasonsa mukaisesti. 

Asumis- ja tapaamisjärjestelyjä harkittaessa myös lapsen yksilölliset tarpeet ja taipumukset 
on otettava huomioon. Jollekin lapselle asumisen muuttaminen esimerkiksi vuoroviikoin 

13 Esim.  McIntosh, J., Smyth, B., Kelaher, M., Wells, Y., & Long, C. (2011). Post-separation parenting arrangements: 
Patterns and developmental outcomes. Studies of two risk groups. Family Matters, 86, 40–48; Sinkkonen Jari (2012) 
Kiintymyssuhdenäkökulma vanhempien avo- tai avioeroon. Teoksessa Jari Sinkkonen & Mirjam Kalland (toim.) 
 Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen (s. 173–181).
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sopii hyvin, jokin toinen lapsi puolestaan voi olla herkempi, vierastaa muutoksia ja kokea 
tällaisen järjestelyn hyvin stressaavana. 

Tapaamista ja vuoroasumista harkittaessa vanhempien asuinpaikkojen välinen etäisyys on 
myös merkityksellinen. Lyhyt etäisyys edesauttaa vuoroasumisen toteutumista lapsen kan-
nalta paremmin kuin pitkä välimatka. Vuoroasumisessa lapsen elinpiirin tulisi lähtökohtai-
sesti pysyä muuttumattomana niin, että hän voi käydä asuinpaikastaan riippumatta samas-
sa päiväkodissa tai koulussa. 

Erityisesti vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta hyvää kykyä kantaa yhdessä vastuuta 
lasta koskevista asioista. Jos vanhempien välinen yhteistyö ei toimi, on vaarana, että van-
hemmille kuuluvaa vastuuta siirretään perusteettomasti lapselle. 

Pykälän 4 momentti vastaa asiasisällöltään nykyistä 10 §:n 2 momenttia. Jos ilmenee, että 
lapsi on vanhempien sopimasta ratkaisusta eri mieltä, voi olla aihetta olettaa, että ratkaisu 
ei ole lapsen edun mukainen. 

11 §. Lapsen mielipiteen selvittäminen. Pykälässä säädetään lapsen toivomusten ja mielipi-
teen selvittämisestä ja ottamisesta huomioon. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 11 §:ää 
sillä erotuksella, että 1 momentista on poistettu lapsen mielipiteen selvittämisvelvollisuutta 
rajaavat edellytykset. Näin ollen lapsen omat toivomukset ja mielipide on aina selvitettävä 
sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Säännös edellyttää vä-
hintään sitä, että vanhemmat keskustelevat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta 
asiasta lapsen kanssa ja välittävät tiedon lapsen mielipiteestä sopimuksen vahvistavalle so-
siaalilautakunnalle tai tuomioistuimelle.

Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke vastaa voimassa olevaa lakia. Se velvoittaa toimimaan 
lapsen mielipidettä selvitettäessä hienovaraisesti ja ottamaan huomioon lapsen kehitystason. 
Säännös edellyttää muun muassa, että lapsen kuulemispaikka on järjestettävä mahdollisim-
man lapsiystävälliseksi. Pienelle lapselle voi varata esimerkiksi leluja ja keskustelu voi sujua leik-
kimisen ohessa. Kuulemisessa olisi myös käytettävä lapsen iän ja kehitystason mukaista kieltä. 
Vammaisten lasten kuulemisessa olisi tarvittaessa huolehdittava tulkkauksesta tai apuvälineis-
tä.

Momenttia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä, joka velvoittaa lapsen mielipidettä 
selvittävän henkilön kertomaan lapselle keskustelun tarkoituksesta ja käynnissä olevasta 
menettelystä.  Lapselle tulisi keskustelua aloitettaessa selostaa se, miten lapsen mielipide 
vaikuttaa asiaan, samoin kuin se, että päätöksenteko asiassa ei ole lapsen vastuulla. 

Lapsen mielipiteen selvittämisestä säädetään tämän lisäksi myös 8 §:n 3 momentissa, kun 
kyse on sopimuksen vahvistamisesta sosiaalilautakunnassa, 15 a §:ssä, kun kysymys on lap-
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sen kuulemisesta tuomioistuimessa sekä 16 §:ssä, kun kysymys on selvityksen tekemisestä 
sosiaalilautakunnassa. 

11 a §. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen huostassapidon aikana. Pykälä 
on uusi. Sen tarkoituksena on yhdessä lastensuojelulain (417/2007) 46 §:ään ehdotettavien 
muutosten kanssa selventää tämän lain mukaisten ratkaisujen suhdetta lapsen huostassa-
pitoa koskevaan päätökseen. 

Lähtökohtana on, että vanhemmat voivat huostassapidon aikanakin sopia lapsen huollon 
lisäksi lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Samoin yleisellä tuomioistuimella on toi-
mivalta huostassapidon aikana päättää lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja edunval-
vonnasta. Pykälän ensimmäisessä virkkeessä on tätä koskeva informaatioluontoinen viittaus 
lastensuojelulain 46 §:ään. Toisaalta on tilanteita, joissa lapsen huostassapidon takia ei ole 
lapsen edun kannalta tarpeellista saada uutta ratkaisua lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta. Momentin toisen virkkeen nojalla sosiaalilautakunta voi tällöin jättää sopimuksen 
vahvistamatta ja tuomioistuin hylätä hakemuksen.

Lastensuojelulain 45 §:n mukaan huostaan otetun lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kas-
vatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta 
opetuksesta ja terveydenhuollosta päättää sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Sosiaalivi-
ranomaisella on oikeus päättää myös huostaanotetun lapsen ja tämän vanhempien sekä 
muiden lapselle läheisten henkilöiden välisestä yhteydenpidon rajoittamisesta.  Sosiaalilau-
takunnan vahvistama sopimus tai yleisen tuomioistuimen näissä asioissa antama ratkaisu 
ei siten vaikuta välittömästi huostaanottoon tai sen sisältöön, mikä vahvistetaan pykälän 2 
momentissa.

Ratkaisussa KKO 2011:59 todetun mukaisesti lapsen etu saattaa kuitenkin vaatia, että nämä 
asiat ratkaistaan jo huostaanoton aikana. Jos huostaanottoa suunnitellaan pian lopetetta-
vaksi, valmistautuminen sen jälkeiseen aikaan edellyttää tietoa tulevista oikeudellisista jär-
jestelyistä. Viranomainen joutuu siten kussakin yksittäistapauksessa arvioimaan, onko lap-
sen edun mukaista antaa lapsen huoltoa koskeva ratkaisu vai onko esitettyjen vaatimusten 
tutkiminen ennenaikaista tai lapsen kannalta jopa haitallista. Lapsen huoltoa koskevalla rat-
kaisulla on merkitystä niiden kysymysten osalta, joissa huoltajalla on huostaanotosta riip-
pumatta päätösvalta. Huoltajalla on huostaanoton aikanakin oikeus päättää muun muassa 
lapsen kansalaisuudesta, uskonnosta ja nimestä.   

Jos tuomioistuimelle on tehty lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva hakemus lap-
sen huostassapidon aikana, lapsen tilanteen selvittäminen edellyttää tiedonvaihtoa ylei-
sen tuomioistuimen ja lastensuojeluviranomaisen välillä. Tuomioistuin voi pyytää 16 §:ssä 
tarkoitetun sosiaalilautakunnan selvityksen siitä, onko asiassa edellytyksiä antaa päätöstä 
esimerkiksi lapsen asumisesta. Jos lapsen huostaanottoa koskeva asia on vireillä hallinto-
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tuomioistuimessa samaan aikaan kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa 
käsitellään yleisessä tuomioistuimessa, näiden tuomioistuinten on tarkoituksenmukaista 
vaihtaa keskenään tietoja asian käsittelyn vaiheesta. 

12 §. Sopimuksen tai päätöksen muuttaminen. Pykälässä säädetään sosiaalilautakunnan vah-
vistaman sopimuksen ja tuomioistuimen päätöksen muuttamisen edellytyksistä. Voimassa 
olevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi. Lähtökohtana on, että sopimusta tai pää-
töstä voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai päätöksellä. Jos asiaan osalliset ovat muu-
toksesta samaa mieltä, muutos on tarkoituksenmukaista tehdä ensisijaisesti sopimuksella. 
Myös tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa sopimuksella.

Pykälän 1 kohdan mukaan sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta ja tuomioistuimen pää-
töstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa ensinnäkin, jos asiaan osalliset 
ovat muutostarpeesta samaa mieltä. Tämä on voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi edelly-
tys. Tarkoituksena on selventää sitä, että sosiaalilautakunnan ei harkitessaan vanhempien teke-
män uuden sopimuksen vahvistamista ole tarpeen erikseen arvioida sitä, täyttyykö jokin muu 
12 §:ssä säädetty edellytys aikaisemman sopimuksen tai päätöksen muuttamiselle.

Säännös koskee kuitenkin myös tuomioistuinta. Säännöksessä käytetyllä ilmaisulla, jonka mu-
kaan asiaan osalliset ovat muutostarpeesta samaa mieltä, tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että 
kumpikin vanhempi on sitä mieltä, että aikaisempi sopimus tai päätös ei enää vastaa lapsen 
etua. Vaikka vanhemmilla esimerkin mukaisessa tilanteessa olisikin eri käsitys siitä, millä tavalla 
sopimusta tai päätöstä tulisi muuttaa, 1 kohdassa tarkoitettu muutoskynnys ylittyy.

Pykälän 2 kohdan mukaan sopimusta tai päätöstä voidaan muuttaa myös, jos olosuhteet 
ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen olennaisesti muuttuneet. 
Voimassa olevassa laissa olevaa vastaavaa edellytystä ehdotetaan siis tiukennettavaksi. Täl-
laisena olennaisena muutoksena voidaan pitää esimerkiksi vanhempien tai lapsen asuinpai-
kan muutosta, jos sillä on vaikutusta huollon ja tapaamisoikeuden toteutumiseen. 

Pykälän 3 kohdan mukaan sopimusta tai päätöstä voidaan muuttaa myös, jos muuttamisel-
le on muuten lapsen edun kannalta perusteltu syy. Tällaisena perusteltuna syynä voidaan 
pitää esimerkiksi sitä, että käräjäoikeus on täytäntöönpanolain 14 §:n 1 momentin nojalla 
hylännyt täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen sillä perusteella, että täytäntöönpano on 
muun syyn vuoksi selvästi lapsen edun vastaista.

3 LUKU. Oikeudenkäynti

14 §. Vireillepano ja puhevalta. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi lain 7, 9 ja 9 c §:ään ehdo-
tettujen uusien säännösten seurauksena. 



79

OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISU 47/2017 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN – TYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat voimassa olevaa lakia. Lapsella itsellään ei ehdotettu-
jen säännösten mukaan olisi oikeutta panna vireille huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa 
asiaa. Tämä vastaa nykyistä lakia ja oikeuskäytäntöä (KKO 2012:95). Lapselle ei siten myös-
kään voida määrätä edunvalvojaa, joka panisi lapsen puolesta asian vireille. 

Pykälän 3 momentti sisältää uusia säännöksiä. Momenttiin ehdotetaan otettavaksi ensinnä-
kin säännös, jonka mukaan oikeus asian vireillepanoon on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen 
tahojen ohella myös sellaisella muulla henkilöllä kuin vanhemmalla, jolle on 7 §:n 2 momen-
tin 2 kohdassa tai 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla vahvistettu oikeus saada 
lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Hän voisi tehdä hakemuksen, joka koskee vahviste-
tun tietojensaantioikeuden muuttamista. Tietojensaantioikeuden muuttamisella tarkoite-
taan säännöksessä sekä sisällöllisten muutosten tekemistä aikaisemmin vahvistettuun tie-
tojensaantioikeuteen että tietojensaantioikeuden poistamista kokonaan.

Lapsen vanhemmalla, joka ei ole lapsen huoltaja, olisi jatkossakin 1 momentin nojalla oi-
keus panna vireille hakemus, jossa hän vaatii itselleen oikeutta saada lasta koskevia salassa 
pidettäviä tietoja. Muu henkilö kuin lapsen vanhempi ei sen sijaan olisi oikeutettu itse pane-
maan vireille hakemusta tietojensaantioikeuden vahvistamisesta. Sen jälkeen kun tällainen 
tietojensaantioikeus on joko hänen ja vanhempien tekemän sopimuksen perusteella taikka 
jonkun 1 tai 2 momentissa mainitun henkilön vireille paneman hakemuksen johdosta vah-
vistettu, kyseisellä henkilöllä olisi siis ehdotetun säännöksen nojalla oikeus vaatia, että tie-
donsaantioikeutta muutetaan tai että se poistetaan. 

Momentin jälkimmäisen virkkeen mukaan oikeus panna hakemus vireille olisi myös lain 9 c 
§:ssä tarkoitetulla lapselle erityisen läheisellä henkilöllä. Hakijan oma ilmoitus läheisasemas-
ta olisi riittävä peruste vireillepano-oikeuteen, mutta hakemuksessa on esitettävä perusteet 
läheisasemalle. Tällainen henkilö voisi tehdä hakemuksen, jossa vaaditaan sen vahvistamis-
ta, että lapsella on oikeus tavata häntä. Jos lapsella on sosiaalilautakunnan vahvistaman 
sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen nojalla oikeus tavata muuta henkilöä kuin van-
hempaansa, tämä henkilö on luonnollisesti oikeutettu panemaan vireille myös hakemuksen 
tapaamisoikeuden muuttamiseksi 12 §:n nojalla.

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa olevan pykälän 3 momenttia. Siinä säädetään mahdol-
lisuudesta esittää elatusapua koskeva vaatimus lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
van asian yhteydessä. Näissä tilanteissa myös elatusapuvaatimus käsitellään hakemusasioi-
den käsittelystä säädetyssä järjestyksessä ja asia voidaan ratkaista elatusapuakin koskevalta 
osalta päätöksellä, jos vastapuoli ei vastaa. Elatusvastuu ja elatusavun määräytymisperus-
teet määräytyvät lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaan.

14 a §. Hakemus sopimuksen tai päätöksen muuttamiseksi. Pykälä on uusi. Se liittyy lain 12 
§:ään, jossa säädetään sopimuksen tai päätöksen muuttamisesta. 
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Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan ratkaisun muuttamista koskevassa hakemuksessa 
on ilmoitettava ne syyt, joiden perusteella hakija katsoo lain 12 §:ssä lueteltujen edellytys-
ten täyttyvän.

Ehdotetun 2 momentin mukaan hakemus on hylättävä kirjallisessa menettelyssä, jos on il-
meistä, että edellytyksiä sopimuksen tai päätöksen muuttamiseen ei ole. Päätös hakemuk-
sen hylkäämisestä voidaan tehdä varaamatta toiselle vanhemmalle tai muulle asiaan osal-
liselle tilaisuutta antaa kirjallinen lausuma hakemuksen johdosta. Estettä ei kuitenkaan ole 
sille, että käräjäoikeus tekee tällaisen päätöksen vasta sen jälkeen kun asiaan osallinen on 
antanut kirjallisen lausuman. Jos hakemuksen johdosta annetussa kirjallisessa lausumassa 
on esitetty asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja, käräjäoikeuden on kuulemisperiaatteen 
noudattamiseksi vielä pyydettävä hakijalta kirjallinen lausuma vastapuolen lausuman joh-
dosta ennen kuin hakemus voidaan hylätä kirjallisessa menettelyssä. 

Edelleen 2 momentin mukaan tuomioistuimen on arvioidessaan, onko ilmeistä, että sopi-
muksen tai päätöksen muuttamiseen ei ole edellytyksiä, otettava hakemuksen ja sen joh-
dosta mahdollisesti annetun lausuman lisäksi viran puolesta huo¬mioon lapsen huoltoon ja 
tapaamisoikeuteen liittyvät aikaisemmat ratkaisut. Näistä olennaisin merkitys on sillä sopi-
muksella tai päätöksellä, jonka muuttamista hakemuksessa vaaditaan. Sen lisäksi tuomiois-
tuimen tulee ottaa huomioon sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpanoa koskevat päätök-
set, jos sellaisia on tehty. Jos sopimuksen tai päätöksen muuttamista on tuloksetta haettu 
aikaisemminkin, tuomioistuimen tulee uutta hakemusta arvioidessaan kiinnittää huomiota 
myös aikaisemman hakemuksen johdosta tehtyyn päätökseen. Tuomioistuin voi viran puo-
lesta hankkia käyttöönsä aikaisemmat ratkaisut, jos niitä ei ole liitetty hakemukseen tai sen 
johdosta annettuun lausumaan. 

Ehdotettu säännös, jonka mukaan lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuk-
sen tai päätöksen muuttamista koskeva hakemus on selvissä tapauksissa hylättävä kirjalli-
sessa menettelyssä, oikeuttaa tuomioistuimen poikkeamaan oikeudenkäymiskaaren yleisis-
tä menettelysäännöksistä, jotka koskevat asian käsittelemistä istunnossa.

14 b §. Käsittelyn joutuisuus. Pykälä on uusi. Pykälässä säädetään yleisestä velvollisuudesta 
käsitellä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia joutuisasti. Etenkin lapsen edun 
kannalta on tärkeää, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat saadaan rat-
kaistua ilman aiheettomia viivytyksiä. Ilmaisulla ”joutuisuus” pyritään kuitenkin turvaamaan 
tietty joustavuus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian käsittelyssä. Asian rat-
kaiseminen mahdollisimman nopeasti ei ole kaikissa tilanteissa tavoiteltavaa. Joissakin ta-
pauksissa saattaa olla lapsen edun mukaista, että väliaikaismääräyksen antamisen jälkeen 
voidaan jonkin aikaa seurata esimerkiksi sitä, sopeutuuko lapsi vuoroasumisjärjestelyyn, 
ja lopullinen päätös asiassa annetaan vasta muutaman kuukauden seuranta-ajan jälkeen. 
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Asian käsittelyn lykkääminen tällaisesta syystä edellyttää kuitenkin asiaan osallisten suos-
tumusta.

Pykälän toinen virke velvoittaa käräjäoikeutta järjestämään istunnon ilman aiheetonta viivy-
tystä silloin, kun suullinen käsittely on tarpeen. Asiassa tulisi siis järjestää suullinen käsitte-
ly mahdollisimman pian hakemuksen ja siihen annetun vastauksen jälkeen ja välttää aikaa 
vievää kirjelmienvaihtoa. Tarvittavat täydennykset ja esimerkiksi kannanotot vastauksessa 
esitettyihin uusiin vaatimuksiin voidaan esittää myös istunnossa. 

Pykälän kolmanneksi virkkeeksi ehdotetaan säännöstä, joka koskee sellaisia lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta koskevia asioita, joissa vaaditaan väliaikaista määräystä. Näihin tilantei-
siin ehdotetaan kuuden viikon määräaikaa istunnon järjestämiselle. Tavoitteena olisi puut-
tua nopeasti tilanteisiin, joissa asian käsittelyn kiireellisyys on lapsen aseman mahdollisen 
vaarantumisen vuoksi erityisen tärkeää. Istuntoon pääsyä voidaan nopeuttaa esimerkiksi 
siten, että asiaan osalliset kutsutaan kuultaviksi suoraan istuntoon, jossa voidaan selvittää 
heidän kantansa asiaan. 

Käräjäoikeus voi poiketa kuuden viikon määräajasta vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä 
voidaan pitää esimerkiksi sitä, että asiaan tiedetään saatavan keskeistä lisäselvitystä vasta 
kuuden viikon määräajan päättymisen jälkeen. Sen sijaan avustajien ja tuomarien työkiireitä 
ei voida pitää säännöksessä tarkoitettuna erityisenä syynä.

15 §. Asiaan osallisten kuuleminen. Pykälä vastaa osittain nykyistä 15 §:ää, mutta lapsen kuu-
lemisesta hänen mielipiteensä selvittämiseksi ehdotetaan säädettäväksi erikseen 15 a §:ssä. 
Pykälän otsikkoa on muutettu vastaamaan pykälän ehdotettua sisältöä. 

Lapsi ei ole asiaan osallinen, jota olisi kuultava hakemuksen johdosta tämän pykälän nojalla. 
Lapselle ei siis myöskään voida määrätä edunvalvojaa, joka edustaisi häntä lapsen huoltoa 
tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa.

Pykälän 1 momentissa säädetään nykyiseen tapaan velvollisuudesta varata lapsen vanhem-
mille ja huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi. 

Ehdotettu 2 momentti sisältää uusia säännöksiä, jotka ovat tarpeen 7, 9 ja 9 c §:ään ehdotet-
tujen säännösten johdosta. 

Momentin 1 kohdassa säädetään tuomioistuimen velvollisuudesta varata tilaisuus tulla 
kuulluksi sellaiselle henkilölle, jolle on 7 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 9 §:n 1 momentin 
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla vahvistettu oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä 
tietoja. Kuulemistilaisuuden varaaminen olisi kuitenkin tarpeen vain silloin, kun hakemus 
koskee tämän oikeuden muuttamista. Tietojensaantioikeuden muuttamisella tarkoitetaan 
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säännöksessä sekä sisällöllisten muutosten tekemistä aikaisemmin vahvistettuun tietojen-
saantioikeuteen että tietojensaantioikeuden poistamista kokonaan.

Momentin 2 kohdassa säädetään tuomioistuimen velvollisuudesta varata tilaisuus tulla 
kuulluksi 9 c §:ssä tarkoitetulle lapselle erityisen läheiselle henkilölle, jos hakemus koskee 
tällaisen tapaamisoikeuden vahvistamista. Kuuleminen on tarpeen, jos kyseinen henkilö ei 
ole itse hakijana asiassa. Lisäksi 2 kohdassa säädetään velvollisuudesta varata tilaisuus tulla 
kuulluksi sellaiselle 9 c §:ssä tarkoitetulle henkilölle, jota lapsella on vahvistettu olevan oi-
keus tavata. Kuulemistilaisuuden varaaminen olisi kuitenkin tarpeen vain silloin, kun asias-
sa annettava ratkaisu voi vaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Tällaisesta tilanteesta 
voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun hakemuksessa vaaditaan muutosta jo vahvistettuun 
tapaamisoikeuteen, muun tapaamisoikeuden vahvistamista taikka muutosta siihen, kenen 
luona lapsen tulee asua. Jos hakemus koskee pelkästään muutosta huoltajien keskinäiseen 
tehtävienjakoon, ratkaisulla ei yleensä ole vaikutusta 9 c §:ssä tarkoitetun henkilön tapaa-
misoikeuteen eikä asia näin ollen edellytä tämän henkilön kuulemista. Vastaavan kriteerin 
soveltamista on käsitelty myös 8 §:n 4 momentin 3 kohdan perusteluissa.

Pykälän 3 momentti vastaa tarkoitukseltaan voimassa olevaa lakia, mutta säännöksen sana-
muotoa on tarkistettu. Säännöksen mukaisesti kuuleminen ei ole tarpeen, jos se edellyttäisi 
tiedoksiannon toimittamista julkaisemalla kuulutus virallisessa lehdessä. 

15 a §. Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa. Pykälä on uusi. Se sisältää säännökset lapsen 
kuulemisesta tuomioistuimessa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Eh-
dotetun pykälän säännökset lapsen kuulemisesta ovat erityissääntelyä suhteessa oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun todistelua koskeviin säännöksiin. 

Lapsen henkilökohtainen kuuleminen voi tapahtua joko 16 §:ssä tarkoitetun sosiaaliviran-
omaisen selvityksen yhteydessä tai tuomioistuimessa. Estettä ei ole sille, että lasta kuullaan 
tarvittaessa henkilökohtaisesti näissä molemmissa yhteyksissä. Lapsen kuuleminen sosiaali-
lautakunnan selvityksen yhteydessä säilyisi edelleen pääsääntönä. Kynnystä siihen, että las-
ta kuullaan henkilökohtaisesti tuomioistuimessa, on kuitenkin alennettu nykyisestä. Lapsen 
kuuleminen tuomioistuimessa voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, kun lapsen 
kuulemisesta sosiaalitoimessa on kulunut aikaa tai kun olosuhteet ovat sen jälkeen muuttu-
neet. Joskus selvitys olisi tarpeen vain lapsen kuulemista varten. Tällöin lapsen kuuleminen 
tuomioistuimessa voi olla selvityksen pyytämistä sopivampi järjestely lapsen mielipiteen 
selvittämiseksi. 

Pykälän 1 momentissa säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä lasta voidaan kuulla hen-
kilökohtaisesti tuomioistuimessa. Säännös vastaa sanamuodoltaan soveltuvin osin lasten-
suojelulain 86 §:n 1 momenttia, joka koskee lapsen kuulemista hallintotuomioistuimessa. 
Edellytyksenä on, että kuuleminen on asian ratkaisemisen kannalta tarpeen ja että lapsi 
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pyytää kuulemista tai suostuu siihen. Lapsi voi esittää pyynnön tulla henkilökohtaisesti 
kuultavaksi tuomioistuimessa esimerkiksi 16 §:ssä tarkoitetun sosiaalilautakunnan selvityk-
sen yhteydessä. Hän voi esittää pyynnön myös tuomioistuimelle suoraan tai vanhempiensa 
välityksellä. Jos lasta on tarkoitus kuulla vanhemman pyynnöstä tai tuomioistuimen omasta 
aloitteesta, edellytyksenä on, että lapsi suostuu kuulemiseen. 

Alle 12-vuotiaan lapsen henkilökohtainen kuuleminen tuomioistuimessa edellyttää kui-
tenkin aina sitä, että kuuleminen on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi ja siitä ei arvioida 
aiheutuvan lapselle merkittävää haittaa. Alle 12-vuotiaan lapsen henkilökohtainen kuule-
minen tuomioistuimessa voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun asia koskee sisaruksia, 
joista osa on yli ja osa alle 12-vuotiaita. Yli 12-vuotiaalle henkilökohtaisesta kuulemisesta 
ei voida lähtökohtaisesti katsoa aiheutuvan merkittävää haittaa. Jos kuitenkin yksittäisessä 
tapauksessa tällaista haittaa voidaan arvioida aiheutuvan, lasta ei tule kuulla henkilökohtai-
sesti tuomioistuimessa, vaikka hän olisi täyttänyt 12 vuotta.

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, missä ja miten lapsen kuuleminen voi tapahtua. Sään-
nös antaa tuomioistuimelle harkintavaltaa kuulemisen yksityiskohtien järjestämiseen tilan-
teen edellyttämällä tavalla. Kuuleminen voi tapahtua pääkäsittelyssä tai muualla tuomio-
istuimen sopivaksi harkitsemalla tavalla. Lapsen kuuleminen voidaan järjestää esimerkiksi 
tuomioistuimen ulkopuolella epämuodollisissa puitteissa, jotta lapsen kokema jännitys vä-
henisi. Lapsen suojaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteen selvittämiseksi lasta voidaan 
kuulla myös siten, että hänen lisäkseen läsnä on vain yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen 
eli ilman asiaan osallisten tai heidän avustajiensa läsnäoloa. Kuulemisessa on lisäksi otettava 
huomioon lapsen mielipiteen selvittämistä koskeva 11 §, jonka soveltamista on selostettu 
edellä kyseisen pykälän perusteluissa.  

Momentissa säädetään myös tuomioistuimen mahdollisuudesta käyttää lapsen kuulemi-
sessa apuna lain 17 b §:ssä tarkoitettua asiantuntija-avustajaa. Tuomioistuin voisi harkintan-
sa mukaan kuulla lasta tuomioistuimessa itse tai pyytää kuulemiseen avuksi asiantuntijan. 
Asiantuntija-avun tarpeellisuutta arvioidessaan tuomioistuimen on asianmukaista tiedus-
tella asiaan osallisten mahdollisia näkemyksiä, koska heillä on kokemusta siitä, miten lapsi 
sopeutuu eri tilanteisiin. Kuulemista silmällä pitäen asiantuntija-avustaja voisi tarvittaessa 
olla oikeudenkäynnissä läsnä jo käsittelyn varhaisemmasta vaiheesta alkaen, jotta hänellä 
olisi mahdollisuus perehtyä tilanteeseen, tavata lapsen vanhemmat ja muutenkin valmis-
tautua kuulemiseen. Asiantuntija-avustajan tehtävänä olisi näissä tilanteissa vain tuomarin 
avustaminen lapsen kohtaamisessa eikä hän osallistuisi ratkaisun tekemiseen.

Lapsen kuuleminen voitaisiin tallentaa äänitallenteeseen. Tallentaminen on tuomioistuimen 
harkinnassa. Lapselle tulisi kertoa, että keskustelu tallennetaan ja että vanhemmat voivat 
kuunnella tallenteen. Jos lapsen kuulemista ei tallenneta, lapselle tulisi kertoa, että hänen 
tuomioistuimelle kertomansa asiat voidaan kertoa vanhemmille. 
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Pykälän 3 momentissa säädetään kuulemisperiaatteen toteuttamisesta tilanteissa, joissa las-
ta on kuultu tuomioistuimessa.  Jos lapsen kuuleminen on tallennettu äänitallenteeseen, 
asiaan osallisilla olisi oikeus kuunnella tallenne. Jos kuulemista ei ole tallennettu tai jos 
asiaan osalliset eivät halua kuunnella sitä, tuomioistuimen tulisi selostaa suullisesti ne kuu-
lemisessa esiin tulleet seikat, joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun. Asiaan osallisille olisi 
myös varattava tilaisuus lausua käsityksensä lapsen kuulemisessa esiin tulleista seikoista. 

16 §. Selvityksen hankkiminen sosiaalilautakunnalta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täs-
mennettäväksi siten, että tuomioistuimen on hankittava selvitys sosiaalilautakunnalta tar-
vittaessa. Kyse on nykyisen käytännön kirjaamisesta lakiin. Selvitystä ei ole yleensä tarpeen 
hankkia esimerkiksi silloin, kun kyse on tapaamisoikeuden yksityiskohtien muuttamisesta. 
Samalla ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana voimassa olevan momentin viimeinen 
virke, jonka mukaan selvitystä ei kuitenkaan ole hankittava, jos on ilmeistä, että se ei ole 
tarpeen asian ratkaisemisen kannalta. 

Selvitys olisi hankittava sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella taikka lapsen van-
hemmilla tai muulla asiaan osallisella on asuinpaikka. Muulla asiaan osallisella tarkoitetaan 
esimerkiksi muuta huoltajaa tai huoltajaksi esitettyä sekä 9 c §:ssä tarkoitettua henkilöä. 
Viimesijainen taho on voimassa olevan lain mukaisesti sen kunnan sosiaalilautakunta, jossa 
henkilö oleskelee. 

Momentin viimeiseksi virkkeeksi ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan tuomioistuimen on sel-
vitystä pyytäessään yksilöitävä, mistä kysymyksistä selvitystä erityisesti tarvitaan. Asiallisesti 
vastaava säännös on voimassa olevan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuk-
sen 1 §:ssä. Yksilöinnillä nopeutetaan asiaan perehtymistä sosiaaliviranomaisessa ja ehkäistään 
sitä, että selvityksen tekeminen viivästyy sen vuoksi, että asiaa selvitetään yli tai ohi tarpeen. 
Niin kuin lakivaliokunta on lausunnossaan LaVL 15/2005 vp todennut, yksilöity pyyntö olisi 
myös omiaan jäntevöittämään koko selvitysprosessia, koska se auttaa myös lapsen vanhempia 
hahmottamaan, mitkä seikat riidan kohteena olevassa asiassa ovat tuomioistuimen mielestä 
merkityksellisiä. Tuomioistuimen ohjeen mukaan räätälöity selvitys voi olla hyvinkin suppea. 
Esimerkiksi haettaessa oheishuoltoa tuomioistuin saattaa tarvita tietoja vain oheishuoltajaksi 
ehdotetusta henkilöstä. Tuomioistuin voi myös pyytää vain tietynlaisia asiaan osallisen tervey-
dentilaan liittyviä tietoja. Säännös ei estä sitä, että selvityksessä tuodaan esiin muitakin seikko-
ja kuin tuomioistuimen nimenomaisesti pyytämiä, mikäli sosiaalilautakunta katsoo näillä sei-
koilla olevan merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Pykälän 2 momentissa säädetään selvityksen tarkoituksesta. Ehdotetun säännöksen mukaan 
selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen eli-
nolosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Tällä tarkoitetaan seik-
koja, joilla selvityksen tekijä katsoo olevan merkitystä tuomioistuimen harkitessa lapsen 
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edun mukaisen päätöstä. Momentin toinen virke sopimuksenteossa avustamisesta vastaa 
voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 3 momentti on uusi. Siinä säädetään lapsen kuulemisesta selvitystä tehtäessä. Lap-
sen kanssa käytävä keskustelu on keskeinen osa selvitystä. Lasta on pääsääntöisesti kuulta-
va henkilökohtaisesti, jos se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen mahdollis-
ta ja hän siihen suostuu. Lapsen kuuleminen voidaan jättää toteuttamatta, jos kuuleminen 
on selvästi tarpeetonta. Tällainen tilanne saattaa olla käsillä esimerkiksi silloin, kun asiassa 
on kyse vain huoltomuodon muutoksesta tai kun tuomioistuin on pyytänyt selvitystä vain 
suppeasti rajatuista kysymyksistä.

Lapsen näkemykset on selvitettävä 11 §:ssä säädetyn mukaisesti hienovaraisesti ja lapsen 
kehitystason huomioon ottavalla tavalla. Selvitystä tehtäessä varsinkin varttuneemmalle lap-
selle tulisi kertoa, että hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi myös suoraan tuomioistuimes-
sa. Jos lapsi haluaa tulla kuulluksi tuomioistuimessa, tämä on kirjattava selvitykseen. 

Pykälän 4 momentti on uusi. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi selvitystyön määrä-
ajoista. Momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tuomioistuimen on asetettava määräai-
ka selvityksen laatimiselle. Määräajan pituus on harkittava tapauskohtaisesti. Jos alun pe-
rin asetettu määräaika osoittautuu riittämättömäksi, tuomioistuin voi sosiaalilautakunnan 
pyynnöstä pidentää määräaikaa. Yksittäisen selvitystyön kaikki vaiheet on suoritettava jou-
tuisasti. Erityisen tärkeää on, että selvityksen tekeminen aloitetaan viivytyksettä. Sosiaali-
lautakunnan olisi otettava yhteyttä vanhempiin, huoltajaan tai huoltajaksi esitettyyn taikka 
muuhun asiaan osalliseen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tuomioistuimen selvitys-
pyyntö on saapunut sosiaalilautakunnalle. 

Momentin toinen virke koskee tilanteita, joissa tuomioistuin katsoo vastaanottamansa selvi-
tyksen olevan puutteellinen tai lisäselvityksen olevan tarpeen. Tällöin tuomioistuin voi pyytää 
aikaisemman selvityksen täydentämistä taikka muuta selvitystä. Säännös vastaa voimassa ole-
van lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen 1 §:n 3 momenttia.

Pykälän 5 momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

16 a §. Selvityksen tekijän kuuleminen. Pykälä on uusi. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sosiaalilautakunnan selvityksen tekijän kuulemisesta suullisesti tuomioistuimessa. Jos sel-
vityksen tekemiseen on osallistunut useita henkilöitä, jää tapauskohtaisesti päätettäväksi, 
ketä tai keitä heistä kuullaan.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuimen olisi kutsuttava selvityksen teki-
jä kuultavaksi, jos tuomioistuin katsoo sen lapsen edun tai mielipiteen selvittämiseksi tai 
muusta syystä tarpeelliseksi. Selvityksen tekijän suullinen kuuleminen voi olla tarpeen esi-
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merkiksi silloin, kun tuomioistuimen selvityspyynnössä esitettyihin kysymyksiin on annettu 
epäselviä tai ristiriitaisia vastauksia. Kuuleminen voi olla tarpeen myös, jos selvityksessä esi-
tettyjä tietoja on tarpeen selostaa tarkemmin tai tilanteeseen muuten kaivataan lisätietoja. 

Asiaan osallinen ei voisi suoraan kutsua selvityksen tekijää tuomioistuimeen kuultavaksi, 
mutta hän voisi esittää tuomioistuimelle pyynnön selvityksen tekijän kutsumisesta kuulta-
vaksi. Momentin 2 kohdan mukaan tuomioistuimen olisi pyynnön johdosta kutsuttava sel-
vityksen tekijä kuultavaksi, jollei hänen kuulemisensa ole selvästi tarpeetonta.

Ehdotettu pykälä merkitsee muutosta selvityksen tekijän asemaan oikeudenkäynnissä. Sel-
vityksen tekijää ei vastaisuudessa voitaisi kuulla tuomioistuimessa oikeudenkäymiskaaren 
17 luvussa tarkoitettuna todistajana tai asiantuntijana, vaan tässä laissa erityisesti säännel-
tynä kuultavana. 

Pykälän 2 momentin mukaan selvityksen tekijän kutsumiseen sovelletaan oikeudenkäymis-
kaaren 17 luvun 41 ja 42 §:n mukaisia asiantuntijan kutsumisessa sovellettavia säännöksiä. 
Säännös tarkoittaa muun muassa sitä, että selvityksen tekijä voidaan kutsua sakon uhalla. 

Kuultavalla ei olisi oikeutta saada valtion varoista tai asiaan osallisilta palkkiota tai kulukor-
vausta kuultavaksi saapumisen johdosta. Kuultavaksi saapuminen kuuluu selvityksen tekijän 
virkatyöhön, jonka kustannuksista vastaa asianomainen kunta. Kunta on vastuussa kuultavalle 
mahdollisesti aiheutuvista matkakuluista tai muista kustannuksista siinäkin tapauksessa, että 
kuultava ei enää asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä ole kunnan palveluksessa.

16 b §. Tuomioistuimen tiedonsaantioikeus. Pykälä on uusi. Siinä säädetään yleisen tuomiois-
tuimen tiedonsaantioikeudesta vireillä olevan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
asian ratkaisemiseksi. Pykälän mukaan tuomioistuimella on oikeus saada poliisilta ja terve-
ydenhoitoviranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta maksutta ja salassapitosäännök-
sen estämättä asian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja. Säännös kattaa myös yksityiset 
toiminnanharjoittajat. Sosiaaliviranomaisen oikeudesta antaa tuomioistuimelle lasta kos-
kevia tietoja säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa 
(812/2000), johon säännöksessä on informaatioluonteinen viittaus. 

Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa asian käsittelemistä tilan-
teissa, joissa tuomioistuin tarvitsee asian ratkaisua varten tietoja poliisilta tai terveydenhoi-
toviranomaisilta. Tuomioistuin voi tällaisessa tilanteessa pyytää tietoja suoraan näiltä tahoil-
ta, jolloin sen ei tarvitse pyytää niitä sosiaaliviranomaisen välityksellä. Tietojensaantioikeus 
koskee vain asian ratkaisemisen kannalta välttämättömiä tietoja. Tuomioistuimen tulee tie-
tojensaantia koskevassa pyynnössään yksilöidä mahdollisimman tarkasti tarvittavat tiedot 
ja ilmoittaa, miksi ne ovat asian ratkaisemiseksi välttämättömiä. 
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17 §. Väliaikaiset määräykset. Pykälä vastaa pääosin voimassa olevaa lakia. Pykälän 1 mo-
mentin sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi. Säännöksen mukaan tuomioistuin voi 
antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta, kun lapsen huol-
toa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa. Väliaikainen määräys 
voidaan antaa muun ohella lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luo-
na sekä vuoroasumiseen tai tapaamisoikeuteen liittyvästä kuljetus- ja kuluvastuusta. Väliai-
kainen määräys voidaan antaa myös tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai valvottuina 
sekä vaihtojen toteuttamisesta valvottuina. Väliaikaisena ei kuitenkaan voida antaa 9 d §:n 
mukaista uhkasakkomääräystä, joka kyseisen pykälän nojalla voidaan liittää vain lopulliseen 
päätökseen. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus antaa väliaikainen määräys myös 9 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetusta tietojensaantioikeudesta. Tätä koskeva määräys, samoin 
kuin väliaikainen määräys lapsen huollosta, edellyttää kuitenkin erityisiä syitä. Erityisenä 
syynä tietojensaantioikeutta koskevan väliaikaisen määräyksen antamiselle voidaan pitää 
esimerkiksi sitä, että vanhempi on huolissaan lapsen terveydentilasta eikä hän ole saanut 
tämän terveydentilaa koskevia tietoja.

Momentin viimeisessä virkkeessä todetaan, että määräys voidaan antaa kuulematta 15 §:ssä 
mainittuja henkilöitä, jos asiaa ei voida viivyttää. Esimerkkinä tällaisesta voi olla kiireellinen 
tilanne, jossa lasta ollaan viemässä luvatta pois maasta tai jossa lapsi on jo viety luvattomasti 
pois maasta ja vastapuolen tavoittaminen kuulemista varten veisi runsaasti aikaa. 

Pykälän 2 momentti on uusi.  Siinä ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta antaa väli-
aikainen määräys lapselle maksettavasta elatusavusta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan asian yhteydessä. Vastaava säännös elatusapua koskevan väliaikaisen määräyk-
sen antamisesta avioeroa tai yhteiselämän lopettamista koskevassa asiassa on avioliittolain 
(234/1929) 31 §:n 2 momentissa. Säännös elatusapuasiassa annettavasta väliaikaisesta mää-
räyksestä ehdotetaan otettavaksi myös lapsen elatuksesta annettuun lakiin. 

Väliaikainen määräys elatusavusta voidaan antaa, jos se on tarpeen lapsen elatuksen turvaa-
miseksi. Tällainen tarve voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun vanhemman elatuskykyyn 
vaikuttavien seikkojen selvittämiseen kuluu niin pitkä aika, että lapselle on turvattava täksi 
ajaksi elatus. Väliaikainen määräys voi olla tarpeen myös sen vuoksi, että lapsen oikeus ela-
tustukeen edellyttää tuomioistuimen päätöstä. 

Pykälän 3 ja 4 momentti vastaavat voimassa olevan pykälän 2 ja 3 momenttia.
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3 a LUKU. Huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu 

17 b §. Asiantuntijapalveluiden järjestäminen. Pykälään on tehty seurannaismuutokset, jotka 
johtuvat siitä, että tuomioistuin voisi ehdotetun 15 a §:n mukaan käyttää lapsen kuulemi-
sessa apuna tässä pykälässä tarkoitettua asiantuntija-avustajaa.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnan velvollisuus huolehtia 
riittävästä määrästä käräjäoikeuden käytettävissä olevia asiantuntija-avustajia kattaisi myös 
lapsen kuulemisessa avustamisen.  Tarkoitus on, että samoja asiantuntija-avustajia voidaan 
käyttää sekä sovittelussa että lapsen kuulemisessa avustamisessa.

Pykälän 2 momentti on uusi. Siinä ehdotetaan säädettäväksi hovioikeuden ja korkeimman 
oikeuden mahdollisuudesta käyttää lapsen kuulemisessa apuna 1 momentissa tarkoitettuja 
asiantuntija-avustajia.

17 d §. Asiantuntijapalveluiden korvaaminen. Pykälään on tehty seurannaismuutokset, jotka 
johtuvat siitä, että asiantuntija-avustajia voitaisiin ehdotetun 15 a §:n mukaan käyttää apu-
na lapsen kuulemisessa.

6 LUKU. Vieraassa valtiossa annetun päätöksen vahvistamista ja lapsen palauttamista 
koskeva menettely

39 §. Lapsen kuuleminen. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentissa olevat viittaukset lapsen kuulemista koskeviin säännöksiin on ajan-
tasaistettu. Momentin toinen virke vastaa nykyisin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun asetuksen 6 §:ssä olevaa säännöstä. 

Pykälästä ehdotetaan jätettäväksi pois nykyisen pykälän 3 momentissa oleva säännös, jonka 
mukaan tuomioistuimen on kehotettava sosiaalilautakuntaa toimittamaan selvitys kiireelli-
sesti. Säännös käy tarpeettomaksi lain 16 §:ään ehdotettujen muutosten seurauksena. 

41 §. Oikeusapu ja lapsen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset. Pykälän otsikko ja 1 mo-
mentin sanamuoto on muutettu yhdenmukaisiksi oikeusapulaissa (257/2002) käytetyn ter-
mistön kanssa. Pykälän 2 ja 3 momentti vastaavat voimassa olevaa lakia.      
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7 LUKU. Erinäiset säännökset

49 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälän nykyinen sisältö ehdotetaan korvattavaksi uudella ase-
tuksenantovaltuudella. 

Ehdotetussa pykälässä lueteltaisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin ne asiat, joista valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä. Asetuksella voitaisiin säätää tar-
kemmin ensinnäkin tässä laissa sosiaalilautakunnalle säädetyistä tehtävistä. Tällä tarkoite-
taan muun muassa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen vahvistamista 
sekä selvityksen tekemistä oikeudenkäyntiä varten. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin nykyiseen tapaan antaa tarkempia säännöksiä keskusviranomaisen tehtävistä sekä 
lapsen palauttamista ja ulkomaisen päätöksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koske-
vaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista. Luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ei ole 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi valmistella vielä tässä vaiheessa.

Nykyisessä 2 momentissa säädettyä mahdollisuutta säätää asetuksella siitä, että lapsen pa-
lauttamista koskevat säännökset voitaisiin laajentaa koskemaan myös muualla kuin Haagin 
sopimukseen kuuluvassa valtiossa asuvaa lasta, ei ole käytetty. Sellaiseen ei myöskään kat-
sota olevan syytä vastaisuudessa, minkä vuoksi vastaavaa säännöstä ei sisälly ehdotukseen.

Nykyisessä 3 momentissa olevaa valtuutta on käytetty säätämällä asetuksen 4 §:ssä hakijalle 
oikeus saada tuloista riippumatta ja korvauksetta oikeusapu tapaamisoikeutta koskevaan 
asiaan silloin, kun lapsen palauttamista koskeva hakemus on hylätty. Säännöksen sovelta-
minen on kuitenkin jäänyt vähäiseksi ja menettänyt myös merkitystään sittemmin voimaan 
tulleen Euroopan unionin sääntelyn vuoksi. Esityksessä ei ehdoteta asetuksen 4 §:ssä olevan 
säännöksen säilyttämistä.  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Voimaantulo- ja siirtymäsäännösten 1 momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosään-
nöksen. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 2 momentti koskee tilannetta, jossa mies on ennen tä-
män lain voimaantuloa tunnustanut isyytensä ennen lapsen syntymää. Ehdotettua 6 a §:n 
1 momenttia ei sovellettaisi tällaiseen tilanteeseen. Isyyden etukäteinen tunnustaminen ja 
siihen perustuva isyyden vahvistaminen ei siten toisi suoraan lain nojalla huoltajuutta lap-
sen isälle. Lain voimaantulon jälkeenkin huoltajuus määräytyisi näissä tilanteissa nykyisin 
voimassa olevien säännösten nojalla.
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Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 3 momentissa säädetään tilanteesta, jossa sopimuksen 
tai päätöksen muuttamista koskeva asia on tullut vireille tuomioistuimessa ennen tämän 
lain voimaantuloa. Sopimuksen tai päätöksen muuttamiseen ehdotettuja 12 §:n muutoksia 
ja uutta 14 a §:ää ei sovellettaisi näihin tilanteisiin.

Muilta osin ehdotettuja säännöksiä voitaisiin soveltaa heti lain voimaantulon jälkeen myös 
asioihin, jotka ovat tuomioistuimessa vireillä lain tullessa voimaan. Näin ollen esimerkiksi 
vuoroasumista koskevia uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa myös asioissa, jotka ovat tul-
leet vireille ennen lain voimaantuloa. Jos ennen lain voimaantuloa vireille tulleessa asiassa 
on vaadittu esimerkiksi tapaamisoikeuden vahvistamista hyvin laajana, tuomioistuimen on 
käytävä asiaan osallisten kanssa keskustelu siitä, halutaanko vaatimusta uusien säännösten 
johdosta tarkistaa siten, että vaaditaan vuoroasumista koskevan määräyksen antamista.

1.2  Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täydennettäväksi lapsenhuoltolakiin 
ehdotettujen vuoroasumista koskevien säännösten johdosta. 

Momentin alussa olevan määritelmän mukaan päätöksellä tarkoitetaan tässä laissa tuomio-
istuimen päätöstä ja väliaikaista määräystä. Tämän johdosta toisen virkkeen sanamuotoa 
on yksinkertaistettu.

Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan täytäntöönpanolaissa olevia 
lapsen tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä nou-
datetaan myös pantaessa täytäntöön vuoroasumisesta annettua tuomioistuimen päätöstä. 
Pykälän 2 momentista seuraa, että sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus vuoroasumi-
sesta rinnastetaan tuomioistuimen päätökseen.

Jos lapsi on määrätty asumaan vuorotellen vanhempiensa luona taikka toisen vanhemman 
ja muun huoltajan luona, kumpi tahansa taho on oikeutettu hakemaan sopimuksen tai pää-
töksen täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoa voidaan hakea tilanteessa, jossa vanhempi tai 
muu huoltaja ei ole palauttanut lasta hakijana olevan vanhemman tai muun huoltajan luok-
se sopimuksen tai päätöksen mukaisesti.

Osana vuoroasumisen ehtoja on mahdollista sopia tai määrätä, että lapsella on asuessaan 
yhden vanhempansa luona oikeus tavata toista vanhempaansa. Sopimus tai päätös on täy-
täntöönpanokelpoinen myös siltä osin kuin se sisältää ehtoja tällaisista vuoroasumisjakso-
jen sisään sijoittuvista tapaamisista. Täytäntöönpano tapahtuu myös tältä osin noudattaen 
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tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä. Tällaisessa 
tilanteessa täytäntöönpanon hakijana on se vanhempi, jota lapsi ei ole saanut tavata sopi-
muksen tai päätöksen mukaisesti. 

Vuoroasumisen rinnastaminen tapaamisoikeuteen täytäntöönpanolain säännöksiä sovel-
lettaessa tarkoittaa myös sitä, että tuomioistuin voi täytäntöönpanolain 13 §:n mukaisesti 
täsmentää tai muuttaa vuoroasumisen ehtoja. Vuoroasumiseen sovelletaan myös lain 16 
§:n säännöstä siitä, että päätös voidaan panna täytäntöön tarvittaessa sakon uhalla ja vain 
erittäin painavista syistä määräämällä lapsi noudettavaksi.  

2 §. Lapsen tahdon huomioon ottaminen. Pykälässä säädetään täytäntöönpanoa vastustavan 
lapsen tahdon huomioon ottamisesta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti. 

Ehdotettu säännös täydentää lapselle kuuluvaan itsemääräämisoikeuteen perustuvaa 1 mo-
menttia. Tarkoituksena on selkeyttää vastustuksen arvioinnissa huomioon otettavia seikko-
ja. Jos lapsen katsotaan olevan niin kehittynyt, että hänen mielipiteeseensä voidaan kiin-
nittää huomiota, ja lapsi vastustaa täytäntöönpanoa, viranomaisen on arvioitava, estääkö 
lapsen vastustus täytäntöönpanon. Tässä arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota ensinnäkin 
niihin syihin, joita lapsi esittää vastustukselleen. Lapsen vastustuksen on oltava perusteltu ja 
osoittaa, että lapsi on kyennyt harkitsemaan asiaa huolellisesti. Tämän lisäksi viranomaisen 
on varmistuttava siitä, että lapsen mielipide on itsenäinen eli että siihen ei ole vaikutettu 
taivuttelulla, manipuloinnilla tai muulla epäasiallisella tavalla. 

Lapsen itsemääräämisoikeus tulee ottaa huomioon täytäntöönpanomenettelyn kaikissa vai-
heissa, myös noutotilanteessa. Arvioidessaan, onko lapsi niin kehittynyt, että hänen mielipi-
teeseensä voidaan kiinnittää huomiota ja estääkö lapsen vastustus täytäntöönpanon, ulos-
ottomiehen on otettava huomioon sovittelukertomuksesta ilmenevä sovittelijan arvio asias-
ta samoin kuin täytäntöönpantavana olevan tuomioistuimen ratkaisun perustelut. 

Jos sovittelijan riittävän kehittyneenä pitämä lapsi ei ole vastustanut täytäntöönpanoa so-
vittelukertomuksen mukaan, mutta noutovaiheessa käy ilmi lapsen vastustus, on lapsen 
itsemääräämisoikeutta kunnioitettava. Itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että lapsella on oi-
keus muuttaa mielipidettään ja se on mahdollista vielä noutovaiheessa. Jos lapsi on sovit-
telijalle käräjäoikeusvaiheessa ilmaissut halunsa tavata toista vanhempaansa taikka mennä 
hänen luokseen asumaan, on koetettava huolellisesti selvittää, vastustaako lapsi itse nou-
totilannetta vai toisen vanhemman luokse menemistä. Lapsen mielipide on varmistettava 
rauhallisissa oloissa mieluiten asiantuntijan avulla, jotta lapsen mielipiteen vaihtumisesta 
voidaan olla varmoja.     

11 §. Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi siinä olevan 
viittauksen osalta.
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18 §. Uhkasakon asettaminen. Pykälän 1 momentissa käytetty rahayksikkö ajantasaistetaan 
euroksi.

1.3  Laki lapsen elatuksesta 

4 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi lapsenhuoltolakiin ehdotettujen vuo-
roasumista koskevien säännösten johdosta.

Momentin 1 kohta sisältää nykyisinkin 1 momenttiin sisältyvän säännöksen siitä, että ela-
tusapua voidaan vahvistaa suoritettavaksi, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen 
elatuksesta. Tällä tarkoitetaan useimmiten tilanteita, joissa lapsi asuu muualla kuin vanhem-
pansa tai vanhempiensa luona. Velvollisuus voi syntyä myös silloin, kun lapsen vanhemmat 
asuvat samassa taloudessa, mutta toinen vanhempi ei osallistu millään tavoin lapsen ela-
tukseen. 

Momentin 2 kohta sisältää nykyisinkin 1 momenttiin sisältyvän säännöksen siitä, että ela-
tusapua voidaan vahvistaa suoritettavaksi silloin, jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa 
luona. Asumisella tarkoitetaan lapsenhuoltolaissa tarkoitettua asumisratkaisua eli vanhem-
man pääasiallista vastuuta lapsen tosiasiallisesta hoidosta. Jos lapsen tulee sopimuksen tai 
päätöksen mukaan asua vanhempansa luona ja toisella vanhemmalla on tapaamisoikeus, 
viimeksi mainittu vanhempi voidaan määrätä suorittamaan lapselle elatusapua.

Momentin 3 kohta on uusi ja selventää sitä, että lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi 
elatusapua myös silloin, kun lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona. 

Vuoroasumistilanteissa lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua esimerkiksi 
silloin, kun toisella vanhemmalla on parempi elatuskyky kuin toisella. Lain 2 §:n mukaan 
vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Se vanhempi, jolla on suurem-
pi elatuskyky, voidaan siten velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, vaikka kumpikin 
vanhempi vuorollaan huolehtisi lapsen jokapäiväisestä elatuksesta yhtä laajasti ja he muu-
tenkin suorittaisivat yhtä suuren osuuden lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

Vuoroasumistilanteissa voi kuitenkin olla tarpeen vahvistaa lapselle suoritettavaksi elatus-
apua, vaikka vanhempien elatuskyky olisikin yhtä suuri. Tällainen tilanne voi syntyä muun 
ohella silloin, kun toinen vanhemmista suorittaa suuremman osuuden lapsen elatuksesta 
aiheutuvista kustannuksista esimerkiksi maksamalla yksin lapsen päivähoitomaksut. Tällöin 
voidaan lapsen elatuksesta aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi toinen vanhemmista 
velvoittaa suorittamaan elatusapua.
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Oikeusministeriö julkaisi vuonna 2007 ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi 
(Oikeusministeriön julkaisu 2007:2). Ohjeen tarkoituksena on ennen kaikkea selventää se, 
mitä eri tekijöitä elatusavun suuruutta laskettaessa on perusteltua ottaa huomioon ja mil-
lä painoarvolla kukin tekijä voidaan ottaa huomioon. Ohjeessa esitetyt laskukaavat ja esi-
merkit on laadittu sen laatimisen aikaan tyypillisiä elatustilanteita ajatellen. Ohjeessa ei ole 
otettu huomioon nyt ehdotettuja vuoroasumista koskevia säännöksiä, joiden mukaan tulee 
mahdolliseksi sopia tai määrätä, että lapsen tulee asua vuorotellen yhtä paljon tai lähes yhtä 
paljon molempien vanhempiensa luona. Esimerkiksi ohjeen mukaiset luonapitovähennyk-
set eivät sellaisenaan sovellu vuoroasumiseen. Tämän vuoksi ohjetta voidaan näissä tilan-
teissa noudattaa vain soveltuvin osin.

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

14 §. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentin sanamuotoa ehdotetaan ajantasaistettavaksi ottaen huomioon, että 
elatusapua koskeva vaatimus voidaan lapsenhuoltolain 14 §:n mukaan esittää myös tapaa-
misoikeutta koskevan asian yhteydessä ja että lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva 
asia pannaan nykyisin vireille hakemuksella eikä kanteella. 

14 a §. Pykälä on uusi. Mahdollisuus elatusapua koskevan väliaikaisen määräyksen antami-
seen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian yhteydessä ehdotetaan lisättäväksi 
edellä selostetuin tavoin lapsenhuoltolain 17 §:ään. Johdonmukaisuussyistä asiaa koskeva 
säännös ehdotetaan otettavaksi myös lapsen elatuksesta annettuun lakiin.

Pykälän 1 momentissa säädetään väliaikaisen määräyksen edellytykseksi se, että määräys on 
tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, 
kun vanhemman elatuskykyyn vaikuttavien seikkojen selvittämiseen kuluu niin pitkä aika, 
että lapselle on turvattava täksi ajaksi elatus. 

Elatusavusta ei olisi mahdollista antaa väliaikaista määräystä vastapuolta kuulematta.

Pykälän 2 momentissa vahvistetaan yleinen periaate, jonka mukaan väliaikaiseen määräyk-
seen ei saa hakea muutosta. Muutoksenhakukielto koskee myös ratkaisua, jolla pyyntö väli-
aikaisen määräyksen antamisesta on hylätty.

Pykälän 3 momentissa säädetään väliaikaisen määräyksen voimassaolosta. Väliaikainen mää-
räys raukeaa automaattisesti, kun tuomioistuin antaa elatusavusta lopullisen päätöksen. 
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1.4  Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon 
vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 

10 §. Lapsen asemaa ja oikeutta koskevat asiat. Pykään 1 momenttia ehdotetaan täydennet-
täväksi. Momentin viimeinen virke velvoittaa tuomioistuinta ottamaan huomioon lapsen-
huoltolain säännökset sovinnon vahvistamista harkitessaan. Selkeyden ja asian tärkeyden 
vuoksi pykälään ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi nimenomainen viittaus lapsen mielipi-
teen huomioon ottamiseen. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa tuomioistuinsovittelussa lapsen kuulemi-
seen ja lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittämiseen sovelletaan lapsenhuoltolain sään-
nöksiä. Tuomioistuinsovittelussa merkityksellinen on lapsenhuoltolain 10 §, jonka mukaan 
asia on ratkaistava vanhempien sopimalla tavalla, ellei ole aihetta olettaa, että ratkaisu olisi 
vastoin lapsen etua. Ehdotetun 11 §:n muutoksen mukaan kaikissa lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevissa asioissa ja siis myös sovintoon päättyvissä asioissa on selvitettävä 
lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 
mahdollista. Vanhempien ollessa yhtä mieltä lapsensa asioiden järjestämisestä lapsen ääni 
välittyy ensisijaisesti vanhempien välityksellä. Vanhempien tulee keskustella asiasta lapsen 
kanssa ja ottaa sovinnosta neuvotellessaan huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. Tuo-
mioistuimen on puolestaan varmistuttava siitä, että vanhemmat ovat selvittäneet lapsen 
mielipiteen.

Lapsenhuoltolakiin ehdotetun 15 a §:n mukaisesti lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa 
henkilökohtaisesti. Pykälää sovelletaan myös lapsen kuulemiseen tuomioistuinsovittelussa. 
Lain 16 §:ssä tarkoitetun sosiaalilautakunnan selvityksen pyytäminen ja lapsen kuuleminen 
sen yhteydessä on periaatteessa mahdollista myös tuomioistuinsovittelussa, mutta käytän-
nössä näissä tilanteissa harvinaista siihen kuluvan ajan vuoksi. 

1.5  Oikeudenkäymiskaari

10 LUKU. Oikeuspaikasta riita-asioissa

13 §. Pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi. Oikeuspaikkaa koskevaan säännökseen ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi virke, joka mahdollistaa sen, että sisarusten huoltoa tai tapaamisoi-
keutta koskeva asia voidaan kaikkien sisarusten osalta tutkia siinä käräjäoikeudessa, jossa 
jollakin heistä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Säännöstä voidaan soveltaa myös 
puolisisaruksiin.
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Jos lapsi asuu vuoroasumista koskevan sopimuksen tai päätöksen perusteella yhtä paljon 
tai lähes yhtä paljon kahdessa paikassa, hänellä voi olla kaksi tässä pykälässä tarkoitettua 
asuinpaikkaa. Jos nämä asuinpaikat sijaitsevat eri käräjäoikeuksien tuomiopiireissä, kumpi 
tahansa käräjäoikeus on toimivaltainen tutkimaan asian. 

12 LUKU. Asianosaisista

4 a §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi. Lapsenhuoltolain 5 b §:ään eh-
dotetun huoltajan esteellisyyttä koskevan säännöksen seurannaisvaikutuksena pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi viittaus huoltajaan tai muuhun lailliseen edustajaan.  

Pykälässä tarkoitettu asianosaisen muu laillinen edustaja on esimerkiksi ilman huoltajaa ole-
valle lapselle kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tun-
nistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 39 §:n nojalla määrättävä edustaja. 
Pykälä ei koske yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden laillisia edustajia.

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

1.6  Hallintolainkäyttölaki 

19 a §. Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten. Pykälän 1 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi samalla tavoin kuin oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:ää. Pykälän 2 
momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

1.7  Avioliittolaki 

23 a §. Pykälässä olevat viittaukset ehdotetaan ajantasaistettaviksi. Sosiaalihuoltolaissa 
(710/1982) olleet säännökset perheasioiden sovittelijan salassapitovelvollisuudesta kumot-
tiin lailla 813/2000. Samassa yhteydessä säädettiin laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista (812/2000), jonka 15, 20 ja 29 §:iin sisällytettiin sosiaalihuoltolain 56–58 §:n 
asiallinen sisältö. Viittaukset sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan muutettaviksi tämän mukai-
sesti viittauksiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa oleviin 
vastaaviin pykäliin. Selvyyden vuoksi pykälän viimeiseksi virkkeeksi ehdotetaan säännöstä, 
jonka mukaan sovittelijalla ei ole oikeutta saada perheestä tietoja muilta viranomaisilta il-
man asianosaisten suostumusta. Säännös vastaa asiallisesti voimassaolevaa oikeutta.
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1.8  Adoptiolaki 

63 §. Selvityksen hankkiminen, lapsen kuuleminen ja väliaikainen määräys. 

Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentissa olevia säännösviittauksia on tarkistettu lapsenhuoltolakiin ehdotet-
tujen lapsen kuulemista, selvityksen määräaikaa ja täydentämistä, selvityksen tekijän kuule-
mista ja tuomioistuimen tiedonsaantioikeutta koskevien uusien säännösten johdosta. Näitä 
säännöksiä sovellettaisiin myös adoptioon liittyvissä asioissa.

95 §. Adoptoitavan lapsen edustaminen. 

Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentissa olevia säännösviittauksia on täydennetty lapsenhuoltolakiin ehdo-
tettujen muutosten johdosta.  Adoptiota koskevassa asiassa sovellettaisiin myös selvityksen 
tekijän kuulemista ja tuomioistuimen tiedonsaantioikeutta koskevia 16 a ja 16 b §:n sään-
nöksiä.

1.9  Laki holhoustoimesta 

11 §. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että siinä vii-
tataan myös 32 §:n 4 ja 5 momenttiin, jotka ovat aiemman lainsäädäntömuutoksen yhtey-
dessä jääneet epähuomiossa viittauksen ulkopuolelle.

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

1.10  Uskonnonvapauslaki

3 §. Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa. Pykälän 2 momentti ehdotetaan ajantasaistet-
tavaksi lapsenhuoltolakiin ehdotettujen muutosten johdosta. 
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1.11 Lastensuojelulaki

46 §. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen huostassapidon aikana. Pykälän ot-
sikkoa ja 1 momentin sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi sen selventämiseksi, että kaikki 
lapsenhuoltolaissa säädetyt mahdollisuudet lapsen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden 
järjestämiseen ovat mahdollisia myös huostassapidon aikana. Säännöksen soveltamista ylei-
sessä tuomioistuimessa on selostettu edellä lapsenhuoltolain 11 a §:n perusteluissa. 

Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia. 

1.12  Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä 
vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä 
asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
sopimuksen soveltamisesta 

10 §. Lausunto tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. 

Pykälän 1 ja 3 momentti vastaavat voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentissa olevaa viittausta sosiaalihuoltolain kumottuun säännökseen ehdo-
tetaan muutettavaksi niin, että pykälässä tarkoitetun lausunnon antamiseen toimivaltainen 
sosiaalilautakunta määräytyy henkilön kotikunnan perusteella.  
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2 Voimaantulo
Lait ehdotetaan tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksyt-
ty ja vahvistettu. Siltä osin kuin erillistä siirtymäsääntelyä ei ole, uusia säännöksiä sovelle-
taan myös vireillä oleviin asioihin. Voimaantulo edellyttää riittävän ajan varaamista lainsää-
dännön täytäntöönpanotoimiin. Näitä ovat väestötietojärjestelmään tarvittavien teknisten 
muutosten toteuttaminen, sopimuksissa käytettävien lomakkeiden uudistaminen samoin 
kuin lainsäädäntömuutoksista tiedottaminen ja kouluttaminen.
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3 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
Esityksessä ehdotetaan useita lapsen osallisuuden vahvistamista koskevia säännöksiä. Eh-
dotetut säännökset parantavat lapsen oikeutta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
perustuslain 6 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla. Ehdotettujen säännösten mukaan las-
ta on kuultava aina kun se lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista. Lap-
sen henkilökohtaiseen kuulemiseen tuomioistuimessa ehdotetaan kuitenkin 15 a §:ssä 12 
vuoden ikärajaa. Tätä nuorempaa voidaan kuulla tuomioistuimessa vain, jos kuuleminen 
on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi ja siitä ei arvioida aiheutuvan lapselle merkittävää 
haittaa.  Ehdotetulla ikärajalla on pyritty turvaamaan lapsen etu. Säännös ei rajoita lapsen 
oikeutta tulla kuulluksi, sillä alle 12-vuotiasta lasta kuultaisiin ensisijaisesti sosiaalilautakun-
nan selvityksen tekemisen yhteydessä.

Perustuslain kannalta huomionarvoinen on myös ehdotettu 9 b §, jonka mukaan tuomiois-
tuin voi määrätä valvotun tapaamisen edellytykseksi, että vanhemman, jota lapsella on oi-
keus tavata, on luovutettava oma ja hänen hallussaan oleva lapsen voimassa oleva passi se-
kä muut matkustusasiakirjat valvojalle tapaamisen ajaksi. Tämä edellyttää säännöksen mu-
kaan perusteltua aihetta epäillä, että lapsi aiotaan viedä luvattomasti pois maasta.

Säännöstä voidaan arvioida erityisesti perustuslain liikkumisvapautta koskevan 9 §:n va-
lossa. Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oi-
keuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuk-
sen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen 
turvaamiseksi. Nämä rajoitusperusteet ovat sillä tavoin tyhjentäviä, ettei maasta poistumi-
sen estämisestä muulla perusteella voida säätää tavallisella lailla (HE 309/1993 vp, s. 51; Pe-
VL 27/2005 vp, s. 2). On selvää, ettei edellä mainituista kolmesta perusteesta yksikään täyty 
silloin, kun on kyse lakiehdotuksen 9 b §:ssä tarkoitetusta tuomioistuimen määräyksestä.

Ehdotuksessa on kuitenkin lähdetty siitä, ettei matkustusasiakirjojen luovuttamista ole pi-
dettävä perustuslain 9 §:ssä tarkoitettuna liikkumisvapauden rajoituksena, koska matkus-
tusasiakirjat luovutetaan ainoastaan tilapäisesti eli valvotun tapaamisen ajaksi. Valvotun ta-
paamisen aikana lasta tapaavan vanhemman ei voida olettaa olevan käyttämässä oikeut-
taan lähteä maasta. Kysymys olisi myös hyvin lyhytaikaisesta tilanteesta, koska valvottu 
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tapaaminen kestää yleensä vain muutaman tunnin. Kyse ei ole maastapoistumisoikeuden 
tosiasiallisesta rajoituksesta senkään vuoksi, että henkilö voi niin halutessaan tapaamisen 
sijasta päättää käyttää matkustusoikeuttaan. 

On myös muistettava, että kyse on käytännössä poikkeuksellisista tilanteista, sillä jo tapaa-
misten määrääminen valvotuiksi edellyttää lapsen kannalta perusteltua syytä. Määräys mat-
kustusasiakirjojen luovuttamisesta edellyttää tämän lisäksi perusteltua aihetta epäillä, että 
lapsi aiotaan viedä luvattomasti pois maasta. Kyseessä on siis poikkeuksellinen toimi, jolla 
pyritään turvaamaan lapsen etu ja turvallisuus niissä suhteellisen harvinaisissa tilanteissa, 
jossa lapsen maastaviennin riski on käsillä. Sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella 
matkustusasiakirjoja ei voitaisi määrätä luovutettavaksi, vaan määräyksen antaisi aina tuo-
mioistuin.

Esitetyillä perusteilla esityksen on katsottava olevan sopusoinnussa perustuslain kanssa.

Mainituilla perusteilla hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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LAKIEHDOTUKSET 

 
 
 

1.  

Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 8 a §, sellaisena 

kuin se on laissa 14/2015, 
muutetaan 1, 2, 4, 6—12, 14—17, 17 b, 17 d, 39, 41 ja 49 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § 

laissa 1155/2004, 16 § osaksi laeissa 186/1994 ja 818/2000, 17 b ja 17 d § laissa 315/2014 se-
kä 41 ja 49 § laissa 186/1994, sekä  

lisätään lakiin uusi 5 a—5 c, 6 a, 7 a, 7 b, 9 a—9 d, 11 a, 14 a, 14 b, 15 a, 16 a ja 16 b § seu-
raavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §  

Lapsen huolto 

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen 
yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset 
ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Myös muita lapselle tärkeitä 
ihmissuhteita on vaalittava. 

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tar-
peellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä anta-
va kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta on suo-
jeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksi-
käytöltä. 

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta 
ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäis-
tymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. 

 
2 §  

Tapaamisoikeus 

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja 
läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi 
saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla taikka pitää tähän yhteyttä 
muulla tavoin. 
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Lapsen kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden 
toteutumiseen. Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan ai-
heuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. 

Lapsen oikeudesta tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa säädetään 9 c §:ssä. 
 

4 §  

Huoltajan tehtävät 

Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 1 §:ssä säädetään. 
Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutukses-
ta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista. 

Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa hänen tulee keskus-
tella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on 
mahdollista. Päätöstä tehdessään hänen on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. 

Huoltajan on kerrottava lapselle lasta koskevista päätöksistä ja muista lapsen elämään vai-
kuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla. 

Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty.  
 

5 a §  

Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta  

Lapsen vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuin-
paikkaansa, jos muutolla olisi vaikutusta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. 
Jos lapsen huolto on uskottu muulle henkilölle kuin vanhemmalle, hänen on samoin edellytyk-
sin tehtävä ilmoitus vanhemmille ja vanhempien on tehtävä ilmoitus hänelle. Lapsen asuinpai-
kan muuttamisesta on kuitenkin päätettävä 5 §:n mukaisesti, jos lapsella on kaksi tai useampia 
huoltajia.  

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja, jos mahdollista, vähintään kolme kuukautta ennen aiot-
tua muuttoa. 

Ilmoituksen saa jättää tekemättä, jos se on välttämätöntä lapsen tai asuinpaikkaansa muutta-
van henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi. 

 
5 b §  

Huoltajan esteellisyys 

Huoltaja ei saa edustaa lasta tämän henkilöä koskevassa asiassa, jossa vastapuolena on hän 
itse tai lapsen toinen huoltaja taikka jossa huoltajan ja lapsen edut saattavat muusta syystä jou-
tua ristiriitaan keskenään. 

 
5 c §  

Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi 

Lapselle voidaan määrätä edunvalvoja edustamaan huoltajan sijasta lasta tämän henkilöä 
koskevassa asiassa, jos: 

1) huoltaja on esteellisyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi estynyt edustamasta lasta; ja 
2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muuten lapsen edun tur-

vaamiseksi.  
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Huoltajan sijaiseksi määrättävään edunvalvojaan sovelletaan muuten, mitä holhoustoimesta 
annetussa laissa (442/1999) säädetään edunvalvojan sijaisesta. 

 
2 luku 

Huoltajat ja tapaamisoikeus 

6 §  

Huoltajat lapsen syntymän perusteella  

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lap-
sensa huoltajia. Jos vanhemmat eivät lapsen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on äiti lap-
sensa huoltaja. 

Jos toinen vanhemmista on yksin lapsensa huoltaja ja vanhemmat menevät keskenään avio-
liittoon, tulee toisestakin vanhemmasta lapsensa huoltaja. 

 
6 a §  

Eräiden isyysratkaisujen vaikutus lapsen huoltoon  

Jos mies on tunnustanut isyytensä ennen lapsen syntymää isyyslain (11/2015) 16 §:ssä tar-
koitetulla tavalla, hänestä tulee äidin ohella lapsen huoltaja, kun isyys on vahvistettu.  

Jos äiti on yksin lapsensa huoltaja ja hän menee avioliittoon miehen kanssa, jonka tämän 
jälkeen vahvistetaan olevan lapsen isä, isästä tulee äidin ohella lapsen huoltaja, kun isyys on 
vahvistettu. 

Jos miehen huoltajuus on perustunut 1 tai 2 momenttiin taikka 6 §:ään, hänen huoltajuutensa 
päättyy, jos isyys kumotaan. 

 
7 §  

Sopimus lapsen huollosta  

Vanhemmat voivat sopia, että:  
1) lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmal-

le; 
2) vanhemmalla, joka ei ole lapsen huoltaja, on sama oikeus kuin huoltajalla saada lasta 

koskevia salassa pidettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta joko kaikis-
sa tai sopimuksessa määritellyissä asioissa; 

3) lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä; 
4) lapsen tulee asua vuorotellen molempien vanhempiensa luona. 
Vanhemmat voivat sopia muun henkilön kanssa: 
1) että lapsen huolto uskotaan vanhempien tai toisen vanhemman ohella kyseiselle henkilöl-

le; tai 
2) että kyseisellä henkilöllä on sama oikeus kuin huoltajalla saada lasta koskevia salassa pi-

dettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta joko kaikissa tai sopimuksessa 
määritellyissä asioissa. 

Vanhemmat voivat sopia 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huoltajan kanssa:   
1) että lapsen tulee asua kyseisen huoltajan luona; tai 
2) että lapsen tulee asua vuorotellen yhtäältä vanhempiensa tai toisen vanhempansa ja toi-

saalta kyseisen huoltajan luona. 
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Jos lapsella on vain yksi vanhempi, myös hän voi tehdä 2 momentissa tarkoitetun sopimuk-
sen muun henkilön kanssa tai 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen muun huoltajan kanssa. 

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, he voivat sopia tehtävien jaosta huoltajien kes-
ken. 

 
7 a §  

Sopimus lapsen tapaamisoikeudesta 

Vanhemmat voivat sopia, että lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jon-
ka luona lapsi ei asu. 

Muista tapaamisoikeutta koskevista sopimuksista säädetään 9 b ja 9 c §:ssä. 
 

7 b §  

Vuoroasumisen ja tapaamisoikeuden ehdoista sopiminen 

Kun sovitaan vuoroasumisesta tai tapaamisoikeudesta, sopimuksesta tulee ilmetä vuoroasu-
misen taikka tapaamisen ja luonapidon tarkemmat ehdot. 

Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralli-
seksi asuinpaikaksi. 

Tarvittaessa voidaan sopia, miten vastuu vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden toteuttamises-
ta aiheutuvista kuljetuksista tai matkakuluista jakautuu osapuolten kesken.  

 
8 §  

Sopimuksen vahvistaminen  

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä 
vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos vahvistaa sopimuksessa käytettävien lomakkeiden kaavan. 

Jos lapsella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kun-
nan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on viimeksi ollut Suomessa asuinpaikka tai, jos lap-
sella ei ole ollut Suomessa asuinpaikkaa, sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsen van-
hemmilla tai jommallakummalla vanhemmista on asuinpaikka. Jos minkään kunnan sosiaali-
lautakunta ei edellä mainitun mukaan ole toimivaltainen, sopimus on esitettävä vahvistetta-
vaksi Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalle. 

Sosiaalilautakunnan on harkitessaan, voidaanko sopimus vahvistaa, otettava huomioon lap-
sen etu sekä lapsen omat toivomukset ja mielipide siten kuin 10 ja 11 §:ssä säädetään. Lasten-
valvojan tai jonkun muun, joka on määrätty valmistelemaan sopimusten vahvistamista, tulee 
keskustella lapsen kanssa henkilökohtaisesti, jos lapsi tähän suostuu ja tämä on tarpeen lapsen 
toivomusten ja mielipiteen selvittämiseksi. Sopimus on jätettävä vahvistamatta, jos kumpikaan 
lapsen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja.  

Sopimuksen vahvistaminen edellyttää suostumusta: 
1) siltä, joka on vanhemman tai vanhempien ohella lapsen huoltaja; 
2) siltä, jolle on vahvistettu oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos sopi-

muksella puututaan tähän oikeuteen; taikka 
3) 9 c §:ssä tarkoitetulta lapselle erityisen läheiseltä henkilöltä, jos sopimus voi vaikuttaa 

vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. 
Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut, on voimassa ja voidaan panna täytäntöön 

niin kuin tuomioistuimen lainvoimainen päätös.  
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9 §  

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

Tuomioistuin voi päättää, että: 
1) lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmal-

le; 
2) lapsen huolto uskotaan vanhemman tai vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useam-

malle henkilölle, joka on antanut tähän suostumuksensa; 
3) vanhemmalla, joka ei ole lapsen huoltaja, tai muulla henkilöllä, joka on antanut tähän 

suostumuksensa, on sama oikeus kuin huoltajalla saada lasta koskevia salassa pidettäviä tieto-
ja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta joko kaikissa tai päätöksessä määritellyissä 
asioissa. 

Lisäksi tuomioistuin voi päättää, että:  
1) lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä;  
2) lapsen tulee asua 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun huoltajan luona; 
3) lapsen tulee asua vuorotellen molempien vanhempiensa luona; 
4) lapsen tulee asua vuorotellen yhtäältä vanhempiensa tai toisen vanhempansa ja toisaalta 

1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun huoltajan luona; 
5) lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. 
Jos vanhemmat tai toinen heistä ovat lapsensa huoltajia, tuomioistuin voi uskoa lapsen huol-

lon 1 momentin 2 kohdan mukaisesti vanhemman tai vanhempien sijasta yhdelle tai useam-
malle henkilölle vain, jos tähän on lapsen kannalta erittäin painavia syitä. 

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, tuomioistuin voi tarvittaessa päättää tehtävien 
jaosta huoltajien kesken.  

 
9 a §  

Tarkemmat määräykset vuoroasumisesta ja tapaamisoikeudesta 

Vuoroasumisesta tai tapaamisoikeudesta päättäessään tuomioistuimen tulee antaa tarkemmat 
määräykset vuoroasumisen taikka tapaamisen ja luonapidon ehdoista.  

Ennen vuoroasumista koskevan päätöksen tekemistä tuomioistuimen on otettava omasta 
aloitteestaan käsiteltäväksi päätöksen vaikutus lapsen kotikuntalain (201/1994) mukaiseen 
asuinpaikkaan. Tarvittaessa tuomioistuimen tulee määrätä, kumpi koti ilmoitetaan lapsen vi-
ralliseksi asuinpaikaksi.  

Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä, miten vastuu vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden to-
teuttamisesta aiheutuvista kuljetuksista tai matkakuluista jakautuu asiaan osallisten kesken. 
Vastuun jakamista harkittaessa on otettava huomioon heidän kykynsä vastata kuljettamisesta 
tai kustannuksista sekä muut olosuhteet. 

 
9 b §  

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot 

Vanhemmat voivat sopia, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset toteutetaan tuettuina 
tai valvottuina taikka että tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti (valvotut vaihdot). So-
siaalilautakunta voi vahvistaa sopimuksen siten kuin 8 §:ssä säädetään, jos tuki tai valvonta on 
tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä. Tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi 
vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua. 

Samoin edellytyksin kuin sosiaalilautakunta voi vahvistaa sopimuksen tuomioistuin voi 
päättää, että tapaamiset toteutetaan tuettuina tai valvottuina taikka valvotuin vaihdoin. 
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Jos on perusteltua aihetta epäillä, että lapsi aiotaan viedä luvattomasti pois maasta, tuomiois-
tuin voi määrätä valvotun tapaamisen edellytykseksi, että vanhemman, jota lapsella on oikeus 
tavata, on luovutettava oma ja hänen hallussaan oleva lapsen voimassa oleva passi sekä muut 
matkustusasiakirjat valvojalle tapaamisen ajaksi. 

Tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen järjestämisestä säädetään so-
siaalihuoltolaissa (1301/2014). 

 
9 c §  

Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin vanhempaansa 

Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa 
hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde. Tapaamis-
oikeus vahvistetaan sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.  

Tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen voivat tehdä lapsen vanhemmat 1 momentissa tar-
koitetun lapselle läheisen henkilön kanssa. Jos lapsella on vain yksi vanhempi, myös hän voi 
sopia tapaamisoikeudesta lapselle läheisen henkilön kanssa. Sosiaalilautakunta voi vahvistaa 
sopimuksen siten kuin 8 §:ssä säädetään.  

Tässä pykälässä tarkoitettua tapaamisoikeutta vahvistettaessa ja toteutettaessa sovelletaan 
muuten, mitä lapsen ja vanhemman välisestä tapaamisoikeudesta säädetään. 

 
9 d §  

Tapaamisoikeuden turvaaminen 

Tuomioistuin voi tapaamisoikeudesta päättäessään velvoittaa vanhemman tai huoltajan, jon-
ka luona lapsi asuu, sakon uhalla sallimaan tapaamiset sekä ryhtymään muihin tapaamisten to-
teuttamiseksi tarvittaviin toimiin siten kuin päätöksessä määrätään, jos tämän vanhemman tai 
huoltajan aikaisemman toiminnan perusteella on aihetta epäillä, että hän ei tulisi vapaaehtoi-
sesti noudattamaan tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä. Uhkasakon asettamiseen sovelletaan 
muuten, mitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta anne-
tun lain (619/1996) 18, 20 ja 28 §:ssä säädetään.  

Tämän pykälän mukaisesti asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi lapsen huol-
toa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain säännöksiä nou-
dattaen. 

 
10 §  

Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian ratkaiseminen  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun 
mukaisesti. Tässä tarkoituksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten 1 ja 2 §:ssä 
säädetyt huollon ja tapaamisoikeuden tavoitteet parhaiten toteutuvat vastaisuudessa.  

Tehtäessä ratkaisua siitä, onko lapsen huolto uskottava molemmille vanhemmille yhteisesti 
vai toiselle heistä, on 1 momentissa säädetyn lisäksi kiinnitettävä huomiota erityisesti van-
hempien kykyyn asettaa lapsen tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen edelle. 

Tehtäessä ratkaisua lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta on otettava 1 momentissa sää-
detyn lisäksi huomioon erityisesti lapsen ikä ja kehitystaso, lapsen luonne ja taipumukset, lap-
sen mahdolliset erityistarpeet, vanhempien asuinpaikkojen välinen etäisyys sekä vanhempien 
kyky ottaa yhdessä vastuu lasta koskevista asioista. 

Asia, joka koskee lapsen huollon uskomista molemmille vanhemmille yhteisesti tai toiselle 
heistä taikka lapsen asumista tai tapaamisoikeutta, on ratkaistava vanhempien sopimalla taval-
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la, jos vanhemmat tai toinen heistä ovat lapsensa huoltajia eikä ole aihetta olettaa, että tämä 
ratkaisu olisi vastoin lapsen etua.  

 
11 §  

Lapsen mielipiteen selvittäminen  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä ja otettava huomioon 
lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 
mahdollista.  

Lapsen mielipide on selvitettävä hienovaraisesti ja ottaen huomioon lapsen kehitystaso sekä 
siten, että tästä ei aiheudu haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa välisille suhteille. Lapselle on 
selostettava mielipiteen selvittämisen tarkoitus ja selvittämiseen liittyvä menettely. 

 
11 a §  

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen huostassapidon aikana  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian ratkaisemisesta huostassapidon aikana 
säädetään lastensuojelulain (417/2007) 46 §:ssä. Jos asian ratkaiseminen on huostassapidon 
takia lapsen edun kannalta tarpeetonta, sosiaalilautakunta voi jättää sopimuksen vahvistamatta 
tai tuomioistuin hylätä hakemuksen. 

Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta ei vaikuta huostaanottoon eikä sen sisältöön. 

 
12 §  

Sopimuksen tai päätöksen muuttaminen 

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta ja tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai 
tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai päätöksellä, jos: 

1) asiaan osalliset ovat muutostarpeesta samaa mieltä; 
2) olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen olennaisesti 

muuttuneet; taikka 
3) tähän muuten on lapsen edun kannalta perusteltu syy. 
 

3 luku 

Oikeudenkäynti 

14 §  

Vireillepano ja puhevalta 

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jonka voi-
vat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilauta-
kunta.  

Jos lapsi on huoltajan kuoleman johdosta jäänyt vaille huoltajaa, voi hakemuksen tehdä 
myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tahojen lisäksi henkilö, jolle on vahvistettu oikeus 
saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, voi tehdä hakemuksen, joka koskee tämän oi-
keuden muuttamista. Samoin 9 c §:ssä tarkoitettu lapselle erityisen läheinen henkilö voi 1 ja 
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2 momentissa säädettyjen tahojen lisäksi tehdä hakemuksen, joka koskee lapsen oikeutta tava-
ta häntä.  

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian yhteydessä voidaan esittää myös vaati-
mus lapselle maksettavan elatusavun vahvistamisesta tai vahvistetun elatusavun muuttamises-
ta. 

 
 

14 a §  

Hakemus sopimuksen tai päätöksen muuttamiseksi 

Hakemuksessa, joka koskee sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen tai tuomioistui-
men päätöksen muuttamista, on ilmoitettava, millä perusteella yksi tai useampi 12 §:ssä sääde-
tyistä sopimuksen tai päätöksen muuttamista koskevista edellytyksistä täyttyy. 

Jos hakemuksen, sen johdosta mahdollisesti annetun kirjallisen lausuman sekä aikaisempien 
ratkaisujen perusteella on ilmeistä, että edellytyksiä sopimuksen tai päätöksen muuttamiseen 
ei ole, hakemus on hylättävä kirjallisessa menettelyssä.  

 
 

14 b §  

Käsittelyn joutuisuus  

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on käsiteltävä joutuisasti. Jos asiaa on kä-
siteltävä käräjäoikeuden istunnossa, ensimmäinen istunto on järjestettävä ilman aiheetonta vii-
vytystä. Jos asiassa on pyydetty väliaikaista määräystä, käräjäoikeuden on järjestettävä istunto 
kuuden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä järjestää istunto myö-
hemmin.  

 
 

15 §  

Asiaan osallisten kuuleminen 

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa asiaa käsiteltäessä tuomioistuimen on varatta-
va lapsen vanhemmille ja huoltajalle tilaisuus tulla kuulluiksi.  

Tilaisuus tulla kuulluksi on varattava myös: 
1) henkilölle, jolle on vahvistettu oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos 

hakemus koskee tämän oikeuden muuttamista; 
2) 9 c §:ssä tarkoitetulle lapselle erityisen läheiselle henkilölle, jos hakemus koskee 9 c §:ssä 

tarkoitetun tapaamisoikeuden vahvistamista tai jos asiassa annettava ratkaisu voi vaikuttaa 
vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumiseen. 

Tilaisuutta tulla kuulluksi ei kuitenkaan tarvitse varata, jos kuulemistilaisuuden varaamista 
koskeva tiedoksianto olisi toimitettava oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla 
tuomioistuimen kuulutuksella. 
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15 a §  

Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa 

Lapsen toivomusten ja mielipiteen selvittämiseksi häntä voidaan kuulla henkilökohtaisesti 
tuomioistuimessa, jos se on asian ratkaisemisen kannalta tarpeen ja lapsi sitä pyytää tai siihen 
suostuu. Alle 12-vuotiasta lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti vain, jos kuuleminen on 
välttämätöntä asian ratkaisemiseksi ja siitä ei arvioida aiheutuvan lapselle merkittävää haittaa.  

Lapsen henkilökohtainen kuuleminen tuomioistuimessa voi tapahtua pääkäsittelyssä tai 
muulla tuomioistuimen sopivaksi harkitsemalla tavalla. Tuomioistuin voi käyttää lapsen kuu-
lemisessa apuna 17 b §:ssä tarkoitettua asiantuntija-avustajaa. Jos lapsen suojaamiseksi tai hä-
nen itsenäisen mielipiteensä selvittämiseksi on tarpeen, lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti 
siten, että hänen lisäkseen läsnä on vain yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen. Lapsen kuu-
leminen voidaan tallentaa äänitallenteeseen. 

Jos lasta kuullaan ilman, että asiaan osalliset ovat läsnä, asiaan osallisille on varattava tilai-
suus kuunnella lapsen kuulemisesta tehty äänitallenne tai heille on selostettava lapsen kuule-
misessa esiin tulleet seikat niiltä osin kuin niillä voi olla vaikutusta asian ratkaisemiseen. Heil-
le on myös varattava tilaisuus lausua käsityksensä lapsen kuulemisessa esiin tulleista seikois-
ta.  

 
16 §  

Selvityksen hankkiminen sosiaalilautakunnalta  

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuomioistuimen on tarvittaessa han-
kittava selvitys sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella taikka lapsen vanhemmilla tai 
muulla asiaan osallisella on asuinpaikka. Jos tällaisella henkilöllä ei ole asuinpaikkaa Suomes-
sa, selvitys on hankittava sen kunnan sosiaalilautakunnalta, jossa henkilö oleskelee. Selvitystä 
pyytäessään tuomioistuimen on yksilöitävä, mistä kysymyksistä selvitystä erityisesti tarvitaan.  

Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen elin-
olosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Jos selvitystä tehtäessä käy 
ilmi, että asia on ratkaistavissa sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella, sosiaalilauta-
kunnan on annettava tarvittavaa apua sopimuksen tekemisessä.  

Selvitystä tehtäessä on keskusteltava lapsen kanssa henkilökohtaisesti, jos se lapsen ikä ja 
kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista, jos lapsi siihen suostuu ja jollei se ole selvästi 
tarpeetonta. Keskustelussa on pyrittävä selvittämään lapsen omat toivomukset ja mielipide si-
ten kuin 11 §:ssä säädetään.  

Tuomioistuimen on asetettava määräaika selvityksen toimittamiselle. Jos tuomioistuin kat-
soo, että sosiaalilautakunnan antama selvitys on puutteellinen, tai jos asiaa käsiteltäessä on tul-
lut esiin uusia seikkoja, joiden johdosta lisäselvitys on tarpeen, tuomioistuin voi pyytää aikai-
semman selvityksen täydentämistä tai muuta selvitystä.  

Selvityksessä ja asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä saa ilmaista myös salassa pidettäviä 
tietoja siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 
18 §:n 1 momentissa, 19 §:ssä sekä 27 §:n 2—4 momentissa säädetään.  

 
16 a §  

Selvityksen tekijän kuuleminen 

Tuomioistuimen on kutsuttava 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tekijä kuultavaksi tuomiois-
tuimessa suullisesti, jos: 
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1) tuomioistuin katsoo sen lapsen edun tai mielipiteen selvittämiseksi tai muusta syystä tar-
peelliseksi; tai  

2) asiaan osallinen sitä pyytää eikä kuuleminen ole selvästi tarpeetonta. 
Selvityksen tekijän kutsumiseen sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 41 ja 

42 §:ssä säädetään asiantuntijan kutsumisesta. 
 

16 b §  

Tuomioistuimen tiedonsaantioikeus 

Tuomioistuimella on oikeus saada poliisilta ja terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoit-
tavalta toimintayksiköltä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä ja yksityiseltä palvelun-
tuottajalta salassapitosäännösten estämättä ja maksutta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan asian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja. Sosiaaliviranomaisen oikeudesta antaa 
tuomioistuimelle lasta koskevia tietoja säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain 18 §:ssä.  

 
17 §  

Väliaikaiset määräykset  

Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomio-
istuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Jos tähän 
on erityistä syytä, tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenelle lapsen huolto 
uskotaan, sekä oikeudesta saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Jos asiaa ei voida 
viivyttää, määräys voidaan antaa kuulematta 15 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian käsittelyn yhteydessä tuomioistuin voi 
antaa väliaikaisen määräyksen myös lapselle maksettavasta elatusavusta, jos se on tarpeen lap-
sen elatuksen turvaamiseksi.  

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta. 
Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, jollei 

määräystä tätä ennen peruuteta tai muuteta. 
 

3 a luku 

Huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu 

17 b §  

Asiantuntijapalveluiden järjestäminen 

Kunnan, jonka alueella käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia sijaitsee, tulee huolehtia siitä, 
että käräjäoikeuden käytettävissä on riittävä määrä riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vah-
vistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja asiantuntija-avustajia 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen sovittelua sekä tämän lain 15 a §:ssä tar-
koitettua lapsen kuulemisessa avustamista varten. Kaksikielisessä tuomiopiirissä kunnan on 
huolehdittava siitä, että käräjäoikeuden käytettävissä on asiantuntijapalveluita sekä suomen et-
tä ruotsin kielellä. Kunnassa asiantuntijapalveluiden järjestämisestä vastaa sosiaalihuoltolain 
(710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalihuollosta vastaava toimielin.  

Hovioikeus voi käyttää lapsen kuulemisessa apuna minkä tahansa tuomiopiiriinsä kuuluvan 
käräjäoikeuden käytettäväksi osoitettua asiantuntija-avustajaa. Korkein oikeus voi käyttää lap-
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sen kuulemisessa apuna minkä tahansa käräjäoikeuden käytettäväksi osoitettua asiantuntija-
avustajaa.  

 
17 d §  

Asiantuntijapalveluiden korvaaminen 

Valtio maksaa asiantuntijapalveluiden järjestämisestä vastuussa olevalle kunnalle korvauk-
sen asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuu-
lemisessa. Korvaus maksetaan laskennallisena päiväkohtaisena korvauksena sovitteluistun-
nossa avustamisesta ja tuntiperusteisena korvauksena istunnon ulkopuolella suoritetuista toi-
menpiteistä. Jos sovittelu toimitetaan tai lasta kuullaan käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian 
sijaintikunnan tai erikseen sovitun asiantuntija-avustajan pääasiallisen työskentelypaikan ul-
kopuolella, kunnalle korvataan sovittelun tai lapsen kuulemisen aiheuttamat matka- ja majoi-
tuskustannukset sekä asiantuntijalle maksettava päiväraha. Valtioneuvoston asetuksella anne-
taan tarkempia säännöksiä päivä- ja tuntiperusteisen korvauksen määrästä, toimenpiteistä, 
joista tuntiperusteinen korvaus maksetaan sekä korvattavista kuluista. 

 
6 luku 

Vieraassa valtiossa annetun päätöksen vahvistamista ja lapsen palauttamista 
koskeva menettely 

39 §  

Lapsen kuuleminen 

Ennen kuin tuomioistuin ratkaisee hakemuksen vieraassa valtiossa annetun, lapsen huoltoa 
tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta tai lapsen palauttamisesta, sen on 
selvitettävä lapsen mielipide, jos lapsen voidaan ikänsä tai muiden tuomioistuimen tietoon tul-
leiden seikkojen vuoksi olettaa saavuttaneen sellaisen kypsyyden, että lapsen mielipiteeseen 
on aiheellista kiinnittää huomiota. 

Lapsen mielipiteen selvittämisessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 15 a—16 a §:ssä 
säädetään. Lapsen mielipiteen selvittämistä koskeva pyyntö on osoitettava sen kunnan sosiaa-
lilautakunnalle, missä lapsi saadun selvityksen mukaan oleskelee.  

 
41 §  

Oikeusapu ja lapsen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset 

Lapsen palauttamista koskevassa asiassa ja Euroopan neuvoston sopimuksen osapuolena 
olevassa valtiossa annetun, lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tunnusta-
mista ja täytäntöönpanoa koskevassa asiassa hakijalle on pyynnöstä myönnettävä oikeusapu 
korvauksetta, vaikka oikeusapua ei muutoin voitaisi myöntää. 

Kun tuomioistuin määrää lapsen palautettavaksi tai vahvistaa, että lapsen huoltoa koskeva 
päätös voidaan panna täytäntöön, se voi samalla hakijan vaatimuksesta velvoittaa hakijan vas-
tapuolen suorittamaan hakijalle korvausta niistä kuluista, jotka aiheutuvat lapsen palauttami-
sesta. 

Jos hakijan vastapuoli häviää 1 momentissa tarkoitetun asian, hänet on velvoitettava kor-
vaamaan oikeusministeriölle asiassa aiheutuneet kustannukset samojen perusteiden mukaan 
kuin asiaan osallisten oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on säädetty. Korvaus voidaan jät-
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tää tuomitsematta tai sen määrää alentaa, jos korvausvelvollisuus muodostuisi asianomaisen 
taloudellisiin oloihin nähden kohtuuttomaksi. 

 
7 luku 

Erinäiset säännökset 

49 §  

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin: 
1) tässä laissa sosiaalilautakunnalle säädetyistä tehtävistä;  
2) Haagin sopimuksen ja Euroopan neuvoston sopimuksen mukaisen keskusviranomaisen 

tehtävistä; ja  
3) lapsen palauttamista sekä vieraassa valtiossa annetun päätöksen tunnustamista tai täytän-

töönpanoa koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä               kuuta 20  . 
Jos mies on ennen tämän lain voimaantuloa tunnustanut isyytensä isyyslain 16 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla, hänen huoltajuuteensa sovelletaan 6 a §:n 1 momentin sijasta tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Sopimuksen tai päätöksen muuttamista koskevassa asiassa, joka on tullut vireille käräjäoi-
keudessa ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 12 ja 14 a §:n sijasta tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

 
————— 
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2.  

Laki 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun 

lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta anne-

tun lain (619/1996) 1 §:n 1 momentti, 11 § ja 18 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
1 §  

Soveltamisala 

Tuomioistuimen päätös ja väliaikainen määräys (päätös) lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta pannaan täytäntöön siten kuin tässä laissa säädetään. Tämän lain säännöksiä, jotka kos-
kevat lapsen huollosta annetun päätöksen täytäntöönpanoa, noudatetaan myös pantaessa täy-
täntöön tuomioistuimen päätöstä siitä, kenen luona lapsen tulee asua, sekä päätöstä lapsen 
luovuttamisesta huoltajalleen. Lapsen tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanoa 
koskevia säännöksiä noudatetaan myös pantaessa täytäntöön tuomioistuimen päätöstä vuoro-
asumisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

2 §  

Lapsen tahdon huomioon ottaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Lapsen vastustuksen merkitystä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lapsen esit-

tämiin perusteisiin vastustukselleen sekä siihen, voidaanko lapsen vastustuksen asiassa esille 
tulleet seikat huomioon ottaen katsoa perustuvan hänen itsenäiseen tahtoonsa.  

 
11 §  

Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa 

Tuomioistuin voi kuulla lasta noudattaen soveltuvin osin mitä lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annetun lain 11 ja 15 a §:ssä säädetään. 

 
18 §  

Uhkasakon asettaminen 

Uhkasakko asetetaan euromäärältään kiinteänä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

—— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä              kuuta 20  . 

————— 
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3.  

Laki 
lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 4 §, sellaisena kuin se on osittain lais-

sa 364/1983, ja 14 §, sellaisena kuin se on osittain laissa 159/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti: 

 
4 §  

 
Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos:  
1) hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta;  
2) lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan; tai 
3) lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhemman tai muun huoltajan luona. 
Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla. 

 
14 §  

 
Toimivaltaisesta tuomioistuimesta elatusapuasiassa säädetään oikeudenkäymiskaaren 10 lu-

vussa.  
Mikäli elatusapua koskeva vaatimus esitetään lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta taikka 

isyyden vahvistamista koskevan asian yhteydessä, voidaan elatusapua koskeva vaatimus käsi-
tellä myös siinä tuomioistuimessa, missä ensiksi mainittu asia on pantava vireille. 
 

14 a § 
 

Kun lapsen elatusta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, tuomioistuin voi antaa ela-
tusavusta väliaikaisen määräyksen, jos se on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi.  

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta.  
Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, jollei 

määräystä tätä ennen peruuteta tai muuteta. 
 
 ———  

Tämä laki tulee voimaan    päivänä               kuuta 20  . 
————— 
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4.  

Laki 
riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 

10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 

annetun lain (394/2011) 10 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

10 §  

Lapsen asemaa ja oikeutta koskevat asiat 

Lapsen asemaa ja oikeutta koskevista asioista voidaan tuomioistuimessa sovitella niitä, jotka 
koskevat lapsen elatusta tai lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta. Tuomioistuinsovittelu on to-
teutettava siten, että siinä otetaan huomioon lapsen etu sekä lapsen omat toivomukset ja mieli-
pide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Harkitessaan, voi-
daanko sovinto vahvistaa, tuomioistuimen on otettava huomioon lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annetun lain (361/1983) sekä lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) säännök-
set. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä             kuuta 20  . 
————— 
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5.  

Laki 
oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §:n ja 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §, sellaisena kuin se on laissa 135/2009, ja 

12 luvun 4 a § sellaisena kuin se on osittain laissa 650/2007, seuraavasti: 
 

10 luku 

Oikeuspaikasta riita-asioissa 

13 §  
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomio-

piirissä lapsella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Sisaruksia koskeva asia voidaan tut-
kia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jollakin heistä on kotipaikka tai vakituinen 
asuinpaikka.  
 

12 luku 

Asianosaisista 

4 a § 
 

Jos asianosainen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan 
tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan oikeudenkäynnissä taikka 
jos asianosaisen edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja on esteellisyyden vuoksi tai 
muusta syystä estynyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomioistuin, jossa oikeudenkäynti on vi-
reillä, voi viran puolesta määrätä asianosaiselle edunvalvojan oikeudenkäyntiä varten. Edun-
valvojaan sovelletaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) säännöksiä. 

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvojan määräys on voimassa myös ylemmässä oike-
usasteessa, jossa asia tulee vireille muutoksenhaun johdosta. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä               kuuta 20  . 
————— 
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6.  

Laki 
hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 19 a §, sellaisena kuin se on laissa 651/2007, 

seuraavasti: 
 

19 a §  

Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten 

Jos asianosainen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan 
tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan oikeudenkäynnissä taikka 
jos asianosaisen edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja on esteellisyyden vuoksi tai 
muusta syystä estynyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomioistuin, jossa oikeudenkäynti on vi-
reillä, voi viran puolesta määrätä asianosaiselle edunvalvojan oikeudenkäyntiä varten. Edun-
valvojaan sovelletaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) säännöksiä. 

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvojan määräys on voimassa myös ylemmässä oike-
usasteessa, jossa asia tulee vireille muutoksenhaun johdosta. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä               kuuta 20  . 
————— 
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7.  

Laki 
avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan avioliittolain (234/1929) 23 a §, sellaisena kuin se on laissa 411/1987, seuraavas-

ti: 
 

23 a §  
 

Sovittelijan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 15 §:ssä ja 29 §:n 1 momentissa säädetään. Sovitteli-
jaan ei ole sovellettava mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
20 §:ssä säädetään tietojenantovelvollisuudesta. Sovittelijalla ei ole oikeutta hankkia perhettä 
koskevia tietoja muilta viranomaisilta ilman asianosaisten suostumusta. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                  kuuta 20  . 
————— 
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8.  
 

Laki 
adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan adoptiolain (22/2012) 63 § ja 95 § seuraavasti: 

 
63 §  

Selvityksen hankkiminen, lapsen kuuleminen ja väliaikainen määräys 

Lapsen toivomusten ja mielipiteen sekä muiden yhteydenpitoa koskevan asian ratkaisemi-
seen vaikuttavien olosuhteiden selvittämiseksi tuomioistuimen on tarvittaessa hankittava sel-
vitys lapsen, hänen aikaisemman vanhempansa ja adoptiovanhemman kotikunnan sosiaali-
huollon toimielimeltä. Jos tällaisella henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa, selvitys on hankit-
tava sen kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä, jossa henkilö oleskelee. 

Lapsen henkilökohtaiseen kuulemiseen tuomioistuimessa tai 1 momentissa tarkoitettua sel-
vitystä tehtäessä, selvityksen määräaikaan ja täydentämiseen, salassa pidettävien tietojen il-
maisemiseen, selvityksen tekijän kuulemiseen, tuomioistuimen oikeuteen saada tietoja ja väli-
aikaisen määräyksen antamiseen sovelletaan, mitä niistä tapaamisoikeutta koskevan asian 
tuomioistuinkäsittelyn osalta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 
15 a §:ssä, 16 §:n 3—5 momentissa, 16 a §:ssä, 16 b §:ssä ja 17 §:ssä säädetään. 
 

95 §  

Adoptoitavan lapsen edustaminen 

Kun adoptioneuvonnan antaja tai ulkomainen palvelunantaja on sijoittanut lapsen adoption-
hakijan luokse adoptiotarkoituksessa, adoptionhakijalla on sijoituksen aikana oikeus huoltajan 
sijasta päättää lapsen olinpaikasta, hänen hoidostaan, kasvatuksestaan, valvonnastaan ja muus-
ta huolenpidostaan sekä hänelle tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Adoptionha-
kijalla on lisäksi oikeus edustaa lasta muissakin tämän henkilöä koskevissa kiireellisissä asi-
oissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta käyttävään adoptionhakijaan sovelletaan, mitä 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 4 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 5, 5 b ja 
5 c §:ssä säädetään huoltajasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä              kuuta 20  . 

————— 
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9.  

Laki 
holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 11 § seuraavasti: 

 
11 § 

Jos edunvalvoja on sairauden vuoksi tai 32 §:n 2—5 momentissa mainitusta taikka muusta 
syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tuomioistuin voi määrätä hänelle sijaisen. 

Sijaiseen sovelletaan, mitä edunvalvojasta tässä laissa säädetään. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                kuuta 20  . 
————— 
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10.  

Laki 
uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan uskonnonvapauslain (453/2003) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

253/2016), seuraavasti: 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos tehtävien jaosta 
lapsen huoltajien kesken on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 
nojalla sovittu sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella tai päätetty tuomioistuimen 
päätöksellä toisin, noudatetaan kuitenkin sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuo-
mioistuimen päätöstä.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä              kuuta 20  . 
————— 
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11.  

Laki 
lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 46 §, sellaisena kuin se on osittain laissa 88/2010), 

seuraavasti:  
 

46 §  

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen huostassapidon aikana 

Huostassapidon aikana vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. So-
pimus on vahvistettava siten kuin laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säädetään. 
Yleinen tuomioistuin voi huostassapidon aikana päättää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudes-
ta tai edunvalvonnasta siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa tai 
holhoustoimesta annetussa laissa säädetään. 

Jos lapsen huolto on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla uskottu 
vanhempien sijasta perhehoitajalain mukaisen toimeksiantosopimuksen tehneille henkilöille, 
voi sosiaalihuollosta vastaava toimielin edelleen maksaa näille lapsen ylläpidosta ja hoidosta 
aiheutuvaa korvausta sekä tarvittaessa palkkiota ja tukea lapsen hoitoa ja kasvatusta muutoin-
kin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee, ennen kuin se tekee hakemuksen tai antaa 
tuomioistuimelle selvityksen lapsen huollon siirtämisestä toimeksiantosopimuksen tehneille 
henkilöille, sopia heidän kanssaan tässä momentissa tarkoitetuista tukitoimista sekä palkkiosta 
ja korvauksesta. Samalla tulee arvioida, onko lapselle tarpeen määrätä erillinen edunvalvoja. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä            kuuta 20  . 
 

————— 
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12.  

Laki 
toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 

sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleis-
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuk-

sen soveltamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytän-

töönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa 
tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
sopimuksen soveltamisesta annetun lain (435/2009) 10 § seuraavasti: 
 

10 §  

Lausunto tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 

Jos lapsen tapaamisoikeutta koskeva asia tulee ratkaistavaksi sopimuksen osapuolena ole-
vassa vieraassa valtiossa ja asia koskee lapsen ja tämän Suomessa asuvan vanhemman välistä 
yhteydenpitoa, viimeksi mainittu voi pyytää sosiaalilautakunnan lausuntoa niistä olosuhteista, 
jotka ovat merkittäviä tapaamisoikeuden myöntämisen tai käyttämisen kannalta. Lausunnossa 
saa ilmaista myös salassa pidettäviä tietoja siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain 16 §:n 5 momentissa säädetään. 

Lausunnon antaa sen kunnan sosiaalilautakunta, jossa lausuntoa pyytävällä henkilöllä on ko-
tikuntalaissa (201/1999) tarkoitettu kotikunta. Lausunto toimitetaan Suomen keskusviran-
omaiselle tai suoraan sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa asia tulee ratkaistavak-
si. 

Tämän pykälän nojalla kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin sääde-
tä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä             kuuta 20  . 
 

————— 
 
Helsingissä    päivänä             kuuta 20   

 
 
 



   
  

 

 124  
 
 

 

 

RINNAKKAISTEKSTIT  
 
 
 
 
 
 

1.  

Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 8 a §, sellaisena 

kuin se on laissa 14/2015, 
muutetaan 1, 2, 4, 6—12, 14—17, 17 b, 17 d, 39, 41 ja 49 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 § 

laissa 1155/2004, 16 § osaksi laeissa 186/1994 ja 818/2000, 17 b ja 17 d § laissa 315/2014 se-
kä 41 ja 49 § laissa 186/1994, sekä  

lisätään lakiin uusi 5 a—5 c, 6 a, 7 a, 7 b, 9 a—9 d, 11 a, 14 a, 14 b, 15 a, 16 a ja 16 b § seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lapsen huolto 

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata 
lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi 
lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten 
mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset 
ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja 
hänen vanhempiensa välillä. 

 
Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasva-

tus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 
tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle 
on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkei-
tä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipu-
muksia ja toivomuksia vastaava koulutus. 

 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §  

Lapsen huolto 

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata 
lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi 
lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten 
mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset 
ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja 
hänen vanhempiensa välillä. Myös muita lap-
selle tärkeitä ihmissuhteita on vaalittava. 

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasva-
tus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden 
tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle 
on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkei-
tä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipu-
muksia ja toivomuksia vastaava koulutus. 
Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilli-
selta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta koh-
telulta ja hyväksikäytöltä. 
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Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa 
osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. 
Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti ei-
kä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lap-
sen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuul-
lisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edis-
tää. 

Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa 
osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. 
Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti ei-
kä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lap-
sen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuul-
lisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edis-
tää. 
 

 
2 § 

Tapaamisoikeus 

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata 
lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata van-
hempaansa, jonka luona lapsi ei asu. 

 
 
 
 
Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yh-

teisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen 
kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että ta-
paamisoikeuden tarkoitus toteutuu 1 §:ssä 
säädettyjen periaatteiden mukaisesti. 

2 §  

Tapaamisoikeus 

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata 
lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen 
ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luo-
na lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, 
että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhem-
man luona tai tavata tätä muualla taikka pi-
tää tähän yhteyttä muulla tavoin. 

Lapsen kummankin vanhemman on omalta 
osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeu-
den toteutumiseen. Vanhemman on kasvatus-
tehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on 
omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toi-
sen vanhemman väliselle suhteelle. 

Lapsen oikeudesta tavata muuta henkilöä 
kuin vanhempaansa säädetään 9 c §:ssä. 
 

 
4 § 

Huoltajan tehtävät 

Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehi-
tys ja hyvinvointi siten kuin 1 §:ssä sääde-
tään. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oi-
keus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 
asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista 
asioista. 

Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen 
henkilökohtaisessa asiassa hänen tulee kes-
kustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen 
ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun 
nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään 
hänen on kiinnitettävä huomiota lapsen mie-
lipiteeseen ja toivomuksiin. 

 
 
 
 
Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä kos-

4 §  

Huoltajan tehtävät 

Lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehi-
tys ja hyvinvointi siten kuin 1 §:ssä sääde-
tään. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oi-
keus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 
koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista 
sekä muista henkilökohtaisista asioista. 

Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen 
henkilökohtaisessa asiassa hänen tulee kes-
kustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen 
ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun 
nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään 
hänen on otettava huomioon lapsen mielipide 
ja toivomukset. 

Huoltajan on kerrottava lapselle lasta kos-
kevista päätöksistä ja muista lapsen elämään 
vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitys-
tasoon nähden sopivalla tavalla. 

Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä kos-
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kevissa asioissa, jollei laissa ole toisin sää-
detty. 

kevissa asioissa, jollei laissa ole toisin sää-
detty.  
 

 
 5 a §  

Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta  

Lapsen vanhemman on ilmoitettava toiselle 
vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa 
asuinpaikkaansa, jos muutolla olisi vaikutus-
ta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden to-
teutumiseen. Jos lapsen huolto on uskottu 
muulle henkilölle kuin vanhemmalle, hänen 
on samoin edellytyksin tehtävä ilmoitus van-
hemmille ja vanhempien on tehtävä ilmoitus 
hänelle. Lapsen asuinpaikan muuttamisesta 
on kuitenkin päätettävä 5 §:n mukaisesti, jos 
lapsella on kaksi tai useampia huoltajia.  

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja, jos 
mahdollista, vähintään kolme kuukautta en-
nen aiottua muuttoa. 

Ilmoituksen saa jättää tekemättä, jos se on 
välttämätöntä lapsen tai asuinpaikkaansa 
muuttavan henkeen, terveyteen tai vapauteen 
kohdistuvan välittömän ja vakavan uhan tor-
jumiseksi. 
 

 
 5 b §  

Huoltajan esteellisyys 

Huoltaja ei saa edustaa lasta tämän henki-
löä koskevassa asiassa, jossa vastapuolena 
on hän itse tai lapsen toinen huoltaja taikka 
jossa huoltajan ja lapsen edut saattavat 
muusta syystä joutua ristiriitaan keskenään. 
 

 
 5 c §  

Edunvalvojan määrääminen huoltajan 
sijaiseksi 

Lapselle voidaan määrätä edunvalvoja 
edustamaan huoltajan sijasta lasta tämän 
henkilöä koskevassa asiassa, jos: 

1) huoltaja on esteellisyyden, sairauden tai 
muun syyn vuoksi estynyt edustamasta lasta; 
ja 

2) edunvalvojan määrääminen on tarpeen 
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asian selvittämiseksi tai muuten lapsen edun 
turvaamiseksi.  

Huoltajan sijaiseksi määrättävään edun-
valvojaan sovelletaan muuten, mitä holhous-
toimesta annetussa laissa (442/1999) sääde-
tään edunvalvojan sijaisesta. 
 

 
 

2 luku 

Huoltajat ja tapaamisoikeus 

6 § 

Huoltajat lapsen syntymän perusteella 

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä 
ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin 
lapsensa huoltajia. Jos vanhemmat eivät lap-
sen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on 
äiti lapsensa huoltaja. 

Jos toinen vanhemmista on yksin lapsensa 
huoltaja ja vanhemmat menevät keskenään 
avioliittoon, tulevat he molemmat lapsensa 
huoltajiksi. 

2 luku 

Huoltajat ja tapaamisoikeus 

6 §  

Huoltajat lapsen syntymän perusteella  

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä 
ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin 
lapsensa huoltajia. Jos vanhemmat eivät lap-
sen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on 
äiti lapsensa huoltaja. 

Jos toinen vanhemmista on yksin lapsensa 
huoltaja ja vanhemmat menevät keskenään 
avioliittoon, tulee toisestakin vanhemmasta 
lapsensa huoltaja. 
 

 
 
 6 a §  

Eräiden isyysratkaisujen vaikutus lapsen 
huoltoon  

Jos mies on tunnustanut isyytensä ennen 
lapsen syntymää isyyslain (11/2015) 16 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, hänestä tulee äidin 
ohella lapsen huoltaja, kun isyys on vahvis-
tettu.  

Jos äiti on yksin lapsensa huoltaja ja hän 
menee avioliittoon miehen kanssa, jonka tä-
män jälkeen vahvistetaan olevan lapsen isä, 
isästä tulee äidin ohella lapsen huoltaja, kun 
isyys on vahvistettu. 

Jos miehen huoltajuus on perustunut 1 tai 
2 momenttiin taikka 6 §:ään, hänen huolta-
juutensa päättyy, jos isyys kumotaan. 
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7 § 

Vanhempien sopimus lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 

Vanhemmat voivat sopia siitä, 
1) että lapsen huolto uskotaan molemmille 

vanhemmille yhteisesti; 
 

2) että lapsen tulee asua toisen vanhempan-
sa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä; 
 
 
 
 

3) että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle 
vanhemmalle; 

4) että lapsella on oikeus vanhempien so-
pimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata van-
hempaansa, jonka luona lapsi ei asu. 

7 §  

Sopimus lapsen huollosta  

 
Vanhemmat voivat sopia, että:  
1) lapsen huolto uskotaan molemmille van-

hemmille yhteisesti tai yksin toiselle van-
hemmalle; 

2) vanhemmalla, joka ei ole lapsen huolta-
ja, on sama oikeus kuin huoltajalla saada 
lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja vi-
ranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajil-
ta joko kaikissa tai sopimuksessa määritel-
lyissä asioissa; 

3) lapsen tulee asua toisen vanhempansa 
luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä; 

4) lapsen tulee asua vuorotellen molempien 
vanhempiensa luona. 

 
Vanhemmat voivat sopia muun henkilön 

kanssa: 
1) että lapsen huolto uskotaan vanhempien 

tai toisen vanhemman ohella kyseiselle hen-
kilölle; tai 

2) että kyseisellä henkilöllä on sama oikeus 
kuin huoltajalla saada lasta koskevia salassa 
pidettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisil-
tä palveluntuottajilta joko kaikissa tai sopi-
muksessa määritellyissä asioissa. 

Vanhemmat voivat sopia 2 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun huoltajan kanssa:   

1) että lapsen tulee asua kyseisen huoltajan 
luona; tai 

2) että lapsen tulee asua vuorotellen yh-
täältä vanhempiensa tai toisen vanhempansa 
ja toisaalta kyseisen huoltajan luona. 

Jos lapsella on vain yksi vanhempi, myös 
hän voi tehdä 2 momentissa tarkoitetun so-
pimuksen muun henkilön kanssa tai 3 mo-
mentissa tarkoitetun sopimuksen muun huol-
tajan kanssa. 

Jos lapsella on kaksi tai useampia huolta-
jia, he voivat sopia tehtävien jaosta huoltaji-
en kesken. 

 
 
 
 

 
 
 



   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

 129  
 
 

 

 7 a §  

Sopimus lapsen tapaamisoikeudesta 

Vanhemmat voivat sopia, että lapsella on 
oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaan-
sa, jonka luona lapsi ei asu. 

Muista tapaamisoikeutta koskevista sopi-
muksista säädetään 9 b ja 9 c §:ssä. 
 

 
 7 b §  

Vuoroasumisen ja tapaamisoikeuden ehdois-
ta sopiminen 

Kun sovitaan vuoroasumisesta tai tapaa-
misoikeudesta, sopimuksesta tulee ilmetä 
vuoroasumisen taikka tapaamisen ja luona-
pidon tarkemmat ehdot. 

Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on 
kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen vi-
ralliseksi asuinpaikaksi. 

Tarvittaessa voidaan sopia, miten vastuu 
vuoroasumisen tai tapaamisoikeuden toteut-
tamisesta aiheutuvista kuljetuksista tai mat-
kakustannuksista jakautuu osapuolten kes-
ken. 
 

 
8 § 

Sopimuksen vahvistaminen 

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta on tehtävä kirjallisesti ja se on esi-
tettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaali-
lautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. 

 
 
 
Jos lapsella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, 

sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen 
kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella 
on viimeksi ollut Suomessa asuinpaikka tai, 
jos lapsella ei ole ollut Suomessa asuinpaik-
kaa, sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä 
lapsen vanhemmilla tai jommallakummalla 
vanhemmista on asuinpaikka. Jos minkään 
kunnan sosiaalilautakunta ei edellä mainitun 
mukaan ole toimivaltainen, sopimus on esi-
tettävä vahvistettavaksi Helsingin kaupungin 

8 §  

Sopimuksen vahvistaminen  

Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta on tehtävä kirjallisesti ja se on esi-
tettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaali-
lautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistaa 
sopimuksessa käytettävien lomakkeiden kaa-
van. 

Jos lapsella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, 
sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen 
kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella 
on viimeksi ollut Suomessa asuinpaikka tai, 
jos lapsella ei ole ollut Suomessa asuinpaik-
kaa, sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä 
lapsen vanhemmilla tai jommallakummalla 
vanhemmista on asuinpaikka. Jos minkään 
kunnan sosiaalilautakunta ei edellä mainitun 
mukaan ole toimivaltainen, sopimus on esi-
tettävä vahvistettavaksi Helsingin kaupungin 
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sosiaalilautakunnalle. 
Sosiaalilautakunnan on harkitessaan, voi-

daanko sopimus vahvistaa, otettava huomi-
oon lapsen etu ja lapsen omat toivomukset si-
ten kuin 10 ja 11 §:ssä säädetään. Sopimus 
on jätettävä vahvistamatta, jos kumpikaan 
lapsen vanhemmista ei ole lapsen huoltaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vah-

vistanut, on voimassa ja voidaan panna täy-
täntöön niin kuin tuomioistuimen antama 
lainvoimainen päätös. 

sosiaalilautakunnalle. 
Sosiaalilautakunnan on harkitessaan, voi-

daanko sopimus vahvistaa, otettava huomi-
oon lapsen etu sekä lapsen omat toivomukset 
ja mielipide siten kuin 10 ja 11 §:ssä sääde-
tään. Lastenvalvojan tai jonkun muun, joka 
on määrätty valmistelemaan sopimusten vah-
vistamista, tulee keskustella lapsen kanssa 
henkilökohtaisesti, jos lapsi tähän suostuu ja 
tämä on tarpeen lapsen toivomusten ja mieli-
piteen selvittämiseksi. Sopimus on jätettävä 
vahvistamatta, jos kumpikaan lapsen van-
hemmista ei ole lapsen huoltaja.  

Sopimuksen vahvistaminen edellyttää suos-
tumusta: 

1) siltä, joka on vanhemman tai vanhempi-
en ohella lapsen huoltaja; 

2) siltä, jolle on vahvistettu oikeus saada 
lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos 
sopimuksella puututaan tähän oikeuteen; 
taikka 

3) 9 c §:ssä tarkoitetulta lapselle erityisen 
läheiseltä henkilöltä, jos sopimus voi vaikut-
taa vahvistetun tapaamisoikeuden toteutumi-
seen. 

Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vah-
vistanut, on voimassa ja voidaan panna täy-
täntöön niin kuin tuomioistuimen lainvoi-
mainen päätös.  
 

 
8 a § 

Sopimus lapsen huollosta ennen lapsen 
syntymää 

Jos mies on tunnustanut isyytensä ennen 
lapsen syntymää isyyslain (11/2015) 16 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, mies ja syntyvän lapsen 
äiti voivat samassa yhteydessä tehdä sopi-
muksen siitä, että lapsen huolto uskotaan mo-
lemmille vanhemmille yhteisesti. 

Tunnustamisen vastaanottaneen terveyden-
hoitajan tai kätilön on todistettava omalla al-
lekirjoituksellaan vanhempien allekirjoituk-
set ja sen jälkeen toimitettava asiakirja isyys-
lain 16 §:n 5 momentissa tarkoitetulle las-
tenvalvojalle sopimuksen vahvistamista var-
ten. Sosiaalilautakunta ei voi vahvistaa so-
pimusta ennen kuin miehen isyys on vahvis-
tettu. 

 
 
 
 
 

(kumotaan) 
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9 § 

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 

Tuomioistuin voi päättää, 
1) että lapsen huolto uskotaan molemmille 

vanhemmille yhteisesti; 
 

2) että lapsen tulee asua toisen vanhempan-
sa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä; 
 
 

3) että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle 
vanhemmalle; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) että lapsen huolto uskotaan vanhempien 
ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle hen-
kilölle, joka on antanut tähän suostumuksen-
sa; 

5) että lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja 
tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei 
asu. 

Jos vanhemmat tai toinen heistä ovat lap-
sensa huoltajia, voi tuomioistuin uskoa lap-
sen huollon 1 momentin 4 kohdan mukaisesti 
vanhempien sijasta yhdelle tai useammalle 
henkilölle vain, jos tähän on lapsen kannalta 
erittäin painavia syitä. 

Tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määrä-
yksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja vel-
vollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai 
useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta 
huoltajien kesken. Tapaamisoikeudesta päät-
täessään tuomioistuimen tulee antaa tar-
kemmat määräykset tapaamisen ja luonapi-
don ehdoista.  

Tuomioistuimen on ratkaistessaan lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia 
otettava huomioon lapsen etu ja lapsen omat 
toivomukset siten kuin 10 ja 11 §:ssä 

9 §  

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 

Tuomioistuin voi päättää, että: 
1) lapsen huolto uskotaan molemmille van-

hemmille yhteisesti tai yksin toiselle van-
hemmalle; 

2) lapsen huolto uskotaan vanhemman tai 
vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai use-
ammalle henkilölle, joka on antanut tähän 
suostumuksensa; 

3) vanhemmalla, joka ei ole lapsen huolta-
ja, tai muulla henkilöllä, joka on antanut tä-
hän suostumuksensa, on sama oikeus kuin 
huoltajalla saada lasta koskevia salassa pi-
dettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä 
palveluntuottajilta joko kaikissa tai päätök-
sessä määritellyissä asioissa. 

Lisäksi tuomioistuin voi päättää, että:  
1) lapsen tulee asua toisen vanhempansa 

luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä;  
2) lapsen tulee asua 1 momentin 2 kohdas-

sa tarkoitetun huoltajan luona; 
3) lapsen tulee asua vuorotellen molempien 

vanhempiensa luona; 
4) lapsen tulee asua vuorotellen yhtäältä 

vanhempiensa tai toisen vanhempansa ja toi-
saalta 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
huoltajan luona; 

5) lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tava-
ta vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. 

 
Jos vanhemmat tai toinen heistä ovat lap-

sensa huoltajia, tuomioistuin voi uskoa lap-
sen huollon 1 momentin 2 kohdan mukaisesti 
vanhemman tai vanhempien sijasta yhdelle 
tai useammalle henkilölle vain, jos tähän on 
lapsen kannalta erittäin painavia syitä. 

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, 
tuomioistuin voi tarvittaessa päättää tehtävi-
en jaosta huoltajien kesken.  
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säädetään. 
 
 
 9 a §  

Tarkemmat määräykset vuoroasumisesta ja 
tapaamisoikeudesta 

Vuoroasumisesta tai tapaamisoikeudesta 
päättäessään tuomioistuimen tulee antaa tar-
kemmat määräykset vuoroasumisen taikka 
tapaamisen ja luonapidon ehdoista.  

Ennen vuoroasumista koskevan päätöksen 
tekemistä tuomioistuimen on otettava omasta 
aloitteestaan käsiteltäväksi päätöksen vaiku-
tus lapsen kotikuntalain (201/1994) mukai-
seen asuinpaikkaan. Tarvittaessa tuomiois-
tuimen tulee määrätä, kumpi koti ilmoitetaan 
lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. 

Tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä, mi-
ten vastuu vuoroasumisen tai tapaamisoikeu-
den toteuttamisesta aiheutuvista kuljetuksista 
tai matkakuluista jakautuu asiaan osallisten 
kesken. Vastuun jakamista harkittaessa on 
otettava huomioon heidän kykynsä vastata 
kuljettamisesta tai kustannuksista sekä muut 
olosuhteet. 
 

 
 9 b §  

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut 
vaihdot 

Vanhemmat voivat sopia, että lapsen ja 
vanhemman väliset tapaamiset toteutetaan 
tuettuina tai valvottuina taikka että tapaami-
set aloitetaan ja lopetetaan valvotusti (valvo-
tut vaihdot). Sosiaalilautakunta voi vahvistaa 
sopimuksen siten kuin 8 §:ssä säädetään, jos 
tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kan-
nalta perustellusta syystä. Tapaamiset voi-
daan vahvistaa valvotuiksi vain, jos tapaa-
misten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät 
riitä turvaamaan lapsen etua. 

Samoin edellytyksin kuin sosiaalilautakun-
ta voi vahvistaa sopimuksen tuomioistuin voi 
päättää, että tapaamiset toteutetaan tuettuina 
tai valvottuina taikka valvotuin vaihdoin. 

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että lap-
si aiotaan viedä luvattomasti pois maasta, 
tuomioistuin voi määrätä valvotun tapaami-
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sen edellytykseksi, että vanhemman, jota lap-
sella on oikeus tavata, on luovutettava oma 
ja hänen hallussaan oleva lapsen voimassa 
oleva passi sekä muut matkustusasiakirjat 
valvojalle tapaamisen ajaksi. 

Tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä 
valvottujen vaihtojen järjestämisestä sääde-
tään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). 
 

 
 9 c §  

Lapsen oikeus tavata muuta henkilöä kuin 
vanhempaansa 

Lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata 
hänelle erityisen läheistä henkilöä, jonka 
kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman vä-
liseen suhteeseen verrattava vakiintunut suh-
de. Tapaamisoikeus vahvistetaan sopimuksel-
la tai tuomioistuimen päätöksellä.  

Tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen 
voivat tehdä lapsen vanhemmat 1 momentis-
sa tarkoitetun lapselle läheisen henkilön 
kanssa. Jos lapsella on vain yksi vanhempi, 
myös hän voi sopia tapaamisoikeudesta lap-
selle läheisen henkilön kanssa. Sosiaalilauta-
kunta voi vahvistaa sopimuksen siten kuin 
8 §:ssä säädetään.  

Tässä pykälässä tarkoitettua tapaamisoike-
utta vahvistettaessa ja toteutettaessa sovelle-
taan muuten, mitä lapsen ja vanhemman vä-
lisestä tapaamisoikeudesta säädetään. 
 

 
 9 d §  

Tapaamisoikeuden turvaaminen 

Tuomioistuin voi tapaamisoikeudesta päät-
täessään velvoittaa vanhemman tai huolta-
jan, jonka luona lapsi asuu, sakon uhalla sal-
limaan tapaamiset sekä ryhtymään muihin 
tapaamisten toteuttamiseksi tarvittaviin toi-
miin siten kuin päätöksessä määrätään, jos 
tämän vanhemman tai huoltajan aikaisem-
man toiminnan perusteella on aihetta epäillä, 
että hän ei tulisi vapaaehtoisesti noudatta-
maan tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä. 
Uhkasakon asettamiseen sovelletaan muuten, 
mitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta kos-
kevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun 
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lain (619/1996) 18, 20 ja 28 §:ssä säädetään.  
Tämän pykälän mukaisesti asetettu uhka-

sakko voidaan tuomita maksettavaksi lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan pää-
töksen täytäntöönpanosta annetun lain sään-
nöksiä noudattaen. 

 
10 § 

Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
asian ratkaiseminen 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
va asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen 
edun mukaisesti. Tässä tarkoituksessa on eri-
tyisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten 
huolto ja tapaamisoikeus parhaiten toteutuvat 
vastaisuudessa. 

 
Asia, joka koskee lapsen huollon uskomista 

molemmille vanhemmille tai toiselle van-
hemmalle taikka tapaamisoikeutta, on rat-
kaistava vanhempien sopimalla tavalla, jos 
vanhemmat tai toinen heistä ovat lapsensa 
huoltajia eikä ole aihetta olettaa, että tämä 
ratkaisu olisi vastoin lapsen etua. 

10 §  

Huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
asian ratkaiseminen  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
va asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen 
edun mukaisesti. Tässä tarkoituksessa on eri-
tyisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten 
1 ja 2 §:ssä säädetyt huollon ja tapaamisoi-
keuden tavoitteet parhaiten toteutuvat vastai-
suudessa.  

Tehtäessä ratkaisua siitä, onko lapsen 
huolto uskottava molemmille vanhemmille 
yhteisesti vai toiselle heistä, on 1 momentissa 
säädetyn lisäksi kiinnitettävä huomiota eri-
tyisesti vanhempien kykyyn asettaa lapsen 
tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen 
edelle. 

Tehtäessä ratkaisua lapsen asumisesta ja 
tapaamisoikeudesta on otettava 1 momentis-
sa säädetyn lisäksi huomioon erityisesti lap-
sen ikä ja kehitystaso, lapsen luonne ja tai-
pumukset, lapsen mahdolliset erityistarpeet, 
vanhempien asuinpaikkojen välinen etäisyys 
sekä vanhempien kyky ottaa yhdessä vastuu 
lasta koskevista asioista. 

Asia, joka koskee lapsen huollon uskomista 
molemmille vanhemmille yhteisesti tai toisel-
le heistä taikka lapsen asumista tai tapaamis-
oikeutta, on ratkaistava vanhempien sopimal-
la tavalla, jos vanhemmat tai toinen heistä 
ovat lapsensa huoltajia eikä ole aihetta olet-
taa, että tämä ratkaisu olisi vastoin lapsen 
etua.  
 

 
11 § 

Lapsen toivomusten ja mielipiteen 
selvittäminen 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
vassa asiassa on selvitettävä lapsen omat toi-
vomukset ja mielipide sikäli kuin se on lap-

11 §  

Lapsen mielipiteen selvittäminen  

 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-

vassa asiassa on selvitettävä ja otettava huo-
mioon lapsen omat toivomukset ja mielipide 
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sen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollis-
ta, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieli-
set, jos lapsi on muun henkilön kuin huolta-
jansa hoidettavana taikka jos tätä muutoin 
on pidettävä lapsen edun kannalta aiheelli-
sena. 

Lapsen mielipide on selvitettävä hienova-
raisesti ja ottaen huomioon lapsen kehitysaste 
sekä siten, että tästä ei aiheudu haittaa lapsen 
ja hänen vanhempiensa välisille suhteille. 

sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitys-
tasoon nähden mahdollista.  

 
 
 
 
Lapsen mielipide on selvitettävä hienova-

raisesti ja ottaen huomioon lapsen kehitystaso 
sekä siten, että tästä ei aiheudu haittaa lapsen 
ja hänen vanhempiensa välisille suhteille. 
Lapselle on selostettava mielipiteen selvittä-
misen tarkoitus ja selvittämiseen liittyvä me-
nettely. 

 
 11 a §  

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
päättäminen huostassapidon aikana  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
van asian ratkaisemisesta huostassapidon ai-
kana säädetään lastensuojelulain (417/2007) 
46 §:ssä. Jos asian ratkaiseminen on huos-
tassapidon takia lapsen edun kannalta tar-
peetonta, sosiaalilautakunta voi jättää sopi-
muksen vahvistamatta tai tuomioistuin hylätä 
hakemuksen. 

Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus 
tai tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta ei vaikuta huostaanot-
toon eikä sen sisältöön. 
 

 
12 § 

Sopimuksen ja päätöksen muuttaminen 

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimus-
ta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huol-
losta tai tapaamisoikeudesta voidaan muut-
taa, jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvis-
tamisen tai päätöksen antamisen jälkeen 
muuttuneet taikka jos tähän muutoin on ai-
hetta. 

12 §  

Sopimuksen tai päätöksen muuttaminen 

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimus-
ta ja tuomioistuimen päätöstä lapsen huollos-
ta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa 
uudella sopimuksella tai päätöksellä, jos: 

1) asiaan osalliset ovat muutostarpeesta 
samaa mieltä; 

2) olosuhteet ovat sopimuksen vahvistami-
sen tai päätöksen antamisen jälkeen olennai-
sesti muuttuneet; taikka 

3) tähän muuten on lapsen edun kannalta 
perusteltu syy. 
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3 luku 

Oikeudenkäynti 

14 § 

Vireillepano ja puhevalta 

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
va asia pannaan vireille hakemuksella, jonka 
voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toi-
nen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaa-
lilautakunta. 

Jos lapsi on huoltajan kuoleman johdosta 
jäänyt vaille huoltajaa, voi hakemuksen tehdä 
myös lapsen sukulainen tai muu lapselle lä-
heinen henkilö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-

van asian yhteydessä voidaan esittää myös 
vaatimus lapselle maksettavan elatusavun 
vahvistamisesta tai vahvistetun elatusavun 
muuttamisesta. 

3 luku 

Oikeudenkäynti 

14 §  

Vireillepano ja puhevalta 

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
va asia pannaan vireille hakemuksella, jonka 
voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toi-
nen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaa-
lilautakunta.  

Jos lapsi on huoltajan kuoleman johdosta 
jäänyt vaille huoltajaa, voi hakemuksen tehdä 
myös lapsen sukulainen tai muu lapselle lä-
heinen henkilö. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ta-
hojen lisäksi henkilö, jolle on vahvistettu oi-
keus saada lasta koskevia salassa pidettäviä 
tietoja, voi tehdä hakemuksen, joka koskee 
tämän oikeuden muuttamista. Samoin 
9 c §:ssä tarkoitettu lapselle erityisen lähei-
nen henkilö voi 1 ja 2 momentissa säädetty-
jen tahojen lisäksi tehdä hakemuksen, joka 
koskee lapsen oikeutta tavata häntä.  

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
van asian yhteydessä voidaan esittää myös 
vaatimus lapselle maksettavan elatusavun 
vahvistamisesta tai vahvistetun elatusavun 
muuttamisesta. 
 

 
 14 a §  

Hakemus sopimuksen tai päätöksen 
muuttamiseksi 

Hakemuksessa, joka koskee sosiaalilauta-
kunnan vahvistaman sopimuksen tai tuomio-
istuimen päätöksen muuttamista, on ilmoitet-
tava, millä perusteella yksi tai useampi 
12 §:ssä säädetyistä sopimuksen tai päätök-
sen muuttamista koskevista edellytyksistä 
täyttyy. 

Jos hakemuksen, sen johdosta mahdollises-
ti annetun kirjallisen lausuman sekä aikai-
sempien ratkaisujen perusteella on ilmeistä, 
että edellytyksiä sopimuksen tai päätöksen 
muuttamiseen ei ole, hakemus on hylättävä 
kirjallisessa menettelyssä.  
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 14 b §  

Käsittelyn joutuisuus  

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta kos-
keva asia on käsiteltävä joutuisasti. Jos asiaa 
on käsiteltävä käräjäoikeuden istunnossa, 
ensimmäinen istunto on järjestettävä ilman 
aiheetonta viivytystä. Jos asiassa on pyydetty 
väliaikaista määräystä, käräjäoikeuden on 
järjestettävä istunto kuuden viikon kuluessa 
pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syy-
tä järjestää istunto myöhemmin.  
 

 
15 § 

Vanhemman ja huoltajan sekä lapsen 
kuuleminen 

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
vaa asiaa käsiteltäessä on tuomioistuimen va-
rattava lapsen vanhemmille ja huoltajalle ti-
laisuus tulla kuulluiksi, jos kutsu voidaan an-
taa heille tiedoksi. 

Lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti 
tuomioistuimessa, jos tämä on painavista 
syistä välttämätöntä asian ratkaisemisen kan-
nalta. Kuuleminen voi tapahtua vain, jos lap-
si tähän suostuu ja on ilmeistä, että kuulemi-
sesta ei saata aiheutua lapselle haittaa. 

15 §  

Asiaan osallisten kuuleminen 

 
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-

vaa asiaa käsiteltäessä tuomioistuimen on va-
rattava lapsen vanhemmille ja huoltajalle ti-
laisuus tulla kuulluiksi.  

 
Tilaisuus tulla kuulluksi on varattava 

myös: 
1) henkilölle, jolle on vahvistettu oikeus 

saada lasta koskevia salassa pidettäviä tieto-
ja, jos hakemus koskee tämän oikeuden muut-
tamista; 

2) 9 c §:ssä tarkoitetulle lapselle erityisen 
läheiselle henkilölle, jos hakemus koskee 
9 c §:ssä tarkoitetun tapaamisoikeuden vah-
vistamista tai jos asiassa annettava ratkaisu 
voi vaikuttaa vahvistetun tapaamisoikeuden 
toteutumiseen. 

Tilaisuutta tulla kuulluksi ei kuitenkaan 
tarvitse varata, jos kuulemistilaisuuden va-
raamista koskeva tiedoksianto olisi toimitet-
tava oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 §:ssä 
tarkoitetulla tuomioistuimen kuulutuksella. 
 

 
 15 a §  

Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa 

Lapsen toivomusten ja mielipiteen selvit-
tämiseksi häntä voidaan kuulla henkilökoh-
taisesti tuomioistuimessa, jos se on asian 
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ratkaisemisen kannalta tarpeen ja lapsi sitä 
pyytää tai siihen suostuu. Alle 12-vuotiasta 
lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti vain, 
jos kuuleminen on välttämätöntä asian rat-
kaisemiseksi ja siitä ei arvioida aiheutuvan 
lapselle merkittävää haittaa.  

Lapsen henkilökohtainen kuuleminen tuo-
mioistuimessa voi tapahtua pääkäsittelyssä 
tai muulla tuomioistuimen sopivaksi harkit-
semalla tavalla. Tuomioistuin voi käyttää 
lapsen kuulemisessa apuna 17 b §:ssä tarkoi-
tettua asiantuntija-avustajaa. Jos lapsen suo-
jaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteensä 
selvittämiseksi on tarpeen, lasta voidaan 
kuulla henkilökohtaisesti siten, että hänen li-
säkseen läsnä on vain yksi tai useampi tuo-
mioistuimen jäsen. Lapsen kuuleminen voi-
daan tallentaa äänitallenteeseen. 

Jos lasta kuullaan ilman, että asiaan osal-
liset ovat läsnä, asiaan osallisille on varatta-
va tilaisuus kuunnella lapsen kuulemisesta 
tehty äänitallenne tai heille on selostettava 
lapsen kuulemisessa esiin tulleet seikat niiltä 
osin kuin niillä voi olla vaikutusta asian rat-
kaisemiseen. Heille on myös varattava tilai-
suus lausua käsityksensä lapsen kuulemises-
sa esiin tulleista seikoista.  
 

 
16 § 

Selvityksen hankkiminen 
sosiaalilautakunnalta 

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
vassa asiassa on tuomioistuimen hankittava 
selvitys sen kunnan sosiaalilautakunnalta, 
missä lapsella, lapsen vanhemmilla, huolta-
jalla ja huoltajaksi esitetyllä on asuinpaikka. 
Jos tällaisella henkilöllä ei ole asuinpaikkaa 
Suomessa, selvitys on hankittava sen kunnan 
sosiaalilautakunnalta, jossa henkilö oleske-
lee. Selvitystä ei kuitenkaan ole hankittava, 
jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian 
ratkaisemisen kannalta. 

Jos selvitystä tehtäessä käy ilmi, että asia 
on ratkaistavissa vanhempien tekemällä so-
pimuksella siten kuin 7 §:ssä on säädetty, so-
siaalilautakunnan on annettava vanhemmille 
tarvittavaa apua sopimuksen tekemisessä. 

 
 

16 §  

Selvityksen hankkiminen 
sosiaalilautakunnalta  

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-
vassa asiassa tuomioistuimen on tarvittaessa 
hankittava selvitys sen kunnan sosiaalilauta-
kunnalta, missä lapsella taikka lapsen van-
hemmilla tai muulla asiaan osallisella on 
asuinpaikka. Jos tällaisella henkilöllä ei ole 
asuinpaikkaa Suomessa, selvitys on hankitta-
va sen kunnan sosiaalilautakunnalta, jossa 
henkilö oleskelee. Selvitystä pyytäessään 
tuomioistuimen on yksilöitävä, mistä kysy-
myksistä selvitystä erityisesti tarvitaan.  

Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomio-
istuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen 
elinolosuhteista ja muista asian ratkaisemi-
seen vaikuttavista seikoista. Jos selvitystä 
tehtäessä käy ilmi, että asia on ratkaistavissa 
sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuk-
sella, sosiaalilautakunnan on annettava tarvit-
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Selvityksessä ja asiaa koskevassa oikeu-

denkäynnissä saa ilmaista myös salassa pi-
dettäviä tietoja siten kuin sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000) 18 §:n 1 momentissa, 19 §:ssä 
sekä 27 §:n 2—4 momentissa säädetään. 

tavaa apua sopimuksen tekemisessä.  
Selvitystä tehtäessä on keskusteltava lapsen 

kanssa henkilökohtaisesti, jos se lapsen ikä ja 
kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista, 
jos lapsi siihen suostuu ja jollei se ole selväs-
ti tarpeetonta. Keskustelussa on pyrittävä 
selvittämään lapsen omat toivomukset ja mie-
lipide siten kuin 11 §:ssä säädetään.  

Tuomioistuimen on asetettava määräaika 
selvityksen toimittamiselle. Jos tuomioistuin 
katsoo, että sosiaalilautakunnan antama sel-
vitys on puutteellinen, tai jos asiaa käsiteltä-
essä on tullut esiin uusia seikkoja, joiden 
johdosta lisäselvitys on tarpeen, tuomioistuin 
voi pyytää aikaisemman selvityksen täyden-
tämistä tai muuta selvitystä.  

Selvityksessä ja asiaa koskevassa oikeu-
denkäynnissä saa ilmaista myös salassa pi-
dettäviä tietoja siten kuin sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000) 18 §:n 1 momentissa, 19 §:ssä 
sekä 27 §:n 2—4 momentissa säädetään.  
 

 
 16 a §  

Selvityksen tekijän kuuleminen 

Tuomioistuimen on kutsuttava 16 §:ssä tar-
koitetun selvityksen tekijä kuultavaksi tuo-
mioistuimessa suullisesti, jos: 

1) tuomioistuin katsoo sen lapsen edun tai 
mielipiteen selvittämiseksi tai muusta syystä 
tarpeelliseksi; tai  

2) asiaan osallinen sitä pyytää eikä kuule-
minen ole selvästi tarpeetonta. 

Selvityksen tekijän kutsumiseen sovelle-
taan, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
41 ja 42 §:ssä säädetään asiantuntijan kut-
sumisesta. 
 

 
 16 b §  

Tuomioistuimen tiedonsaantioikeus 

Tuomioistuimella on oikeus saada poliisilta 
ja terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa 
harjoittavalta toimintayksiköltä sekä tervey-
denhuollon ammattihenkilöltä ja yksityiseltä 
palveluntuottajalta salassapitosäännösten es-
tämättä ja maksutta lapsen huoltoa ja ta-
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paamisoikeutta koskevan asian ratkaisemi-
seksi välttämättömiä tietoja. Sosiaaliviran-
omaisen oikeudesta antaa tuomioistuimelle 
lasta koskevia tietoja säädetään sosiaalihuol-
lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain 18 §:ssä.  
 

 
17 § 

Väliaikaiset määräykset 

Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta 
koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, 
voi tuomioistuin antaa väliaikaisen määräyk-
sen siitä, kenen luona lapsen tulee asua ja ta-
paamisoikeudesta sekä tapaamisen tai luona-
pidon ehdoista. Jos tähän on erityistä syytä, 
tuomioistuin voi määrätä, kenelle lapsen 
huolto uskotaan, kunnes asiasta lopullisesti 
päätetään. 

 
 
 
 
 
 
 
Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen 

määräykseen ei saa hakea muutosta. 
Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes 

tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, jollei 
päätöstä tätä ennen peruuteta tai muuteta. 

17 §  

Väliaikaiset määräykset  

Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta 
koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, 
tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyk-
sen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. 
Jos tähän on erityistä syytä, tuomioistuin voi 
antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenelle 
lapsen huolto uskotaan, sekä oikeudesta saa-
da lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja. 
Jos asiaa ei voida viivyttää, määräys voidaan 
antaa kuulematta 15 §:ssä tarkoitettuja hen-
kilöitä. 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
van asian käsittelyn yhteydessä tuomioistuin 
voi antaa väliaikaisen määräyksen myös lap-
selle maksettavasta elatusavusta, jos se on 
tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi.  

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen 
määräykseen ei saa hakea muutosta. 

Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes 
tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, jollei 
määräystä tätä ennen peruuteta tai muuteta. 
 

 
3 a luku 

Huolto- ja tapaamisriitojen 
tuomioistuinsovittelu 

17 b § 

Asiantuntijapalveluiden järjestäminen 

Kunnan, jonka alueella käräjäoikeuden hal-
linnollinen kanslia sijaitsee, tulee huolehtia 
siitä, että käräjäoikeuden käytettävissä on 
riittävä määrä riita-asioiden sovittelusta ja 
sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja 
asiantuntija-avustajia lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevien riitojen sovittelua 

3 a luku 

Huolto- ja tapaamisriitojen 
tuomioistuinsovittelu 

17 b §  

Asiantuntijapalveluiden järjestäminen 

Kunnan, jonka alueella käräjäoikeuden hal-
linnollinen kanslia sijaitsee, tulee huolehtia 
siitä, että käräjäoikeuden käytettävissä on 
riittävä määrä riita-asioiden sovittelusta ja 
sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomiois-
tuimissa annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuja 
asiantuntija-avustajia lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevien riitojen sovittelua 
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varten. Kaksikielisessä tuomiopiirissä kun-
nan on huolehdittava siitä, että käräjäoikeu-
den käytettävissä on asiantuntijapalveluita 
sekä suomen että ruotsin kielellä. Kunnassa 
asiantuntijapalveluiden järjestämisestä vastaa 
sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu sosiaalihuollosta vastaa-
va toimielin. 

sekä tämän lain 15 a §:ssä tarkoitettua lap-
sen kuulemisessa avustamista varten. Kaksi-
kielisessä tuomiopiirissä kunnan on huoleh-
dittava siitä, että käräjäoikeuden käytettävis-
sä on asiantuntijapalveluita sekä suomen että 
ruotsin kielellä. Kunnassa asiantuntijapalve-
luiden järjestämisestä vastaa sosiaalihuolto-
lain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu sosiaalihuollosta vastaava toimielin.  

Hovioikeus voi käyttää lapsen kuulemises-
sa apuna minkä tahansa tuomiopiiriinsä kuu-
luvan käräjäoikeuden käytettäväksi osoitet-
tua asiantuntija-avustajaa. Korkein oikeus 
voi käyttää lapsen kuulemisessa apuna minkä 
tahansa käräjäoikeuden käytettäväksi osoi-
tettua asiantuntija-avustajaa.  
 

 
17 d § 

Asiantuntijapalveluiden korvaaminen 

Valtio maksaa asiantuntijapalveluiden jär-
jestämisestä vastuussa olevalle kunnalle kor-
vauksen asiantuntija-avustajan käyttämisestä 
huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Kor-
vaus maksetaan laskennallisena päiväkohtai-
sena korvauksena sovitteluistunnossa avus-
tamisesta ja tuntiperusteisena korvauksena is-
tunnon ulkopuolella suoritetuista toimenpi-
teistä. Jos sovittelu toimitetaan käräjäoikeu-
den hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tai 
erikseen sovitun asiantuntija-avustajan pää-
asiallisen työskentelypaikan ulkopuolella, 
kunnalle korvataan sovittelun aiheuttamat 
matka- ja majoituskustannukset sekä asian-
tuntijalle maksettava päiväraha. Valtioneu-
voston asetuksella annetaan tarkempia sään-
nöksiä päivä- ja tuntiperusteisen korvauksen 
määrästä, toimenpiteistä, joista tuntiperustei-
nen korvaus maksetaan sekä korvattavista 
kuluista. 

17 d §  

Asiantuntijapalveluiden korvaaminen 

Valtio maksaa asiantuntijapalveluiden jär-
jestämisestä vastuussa olevalle kunnalle kor-
vauksen asiantuntija-avustajan käyttämisestä 
huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja 
lapsen kuulemisessa. Korvaus maksetaan 
laskennallisena päiväkohtaisena korvauksena 
sovitteluistunnossa avustamisesta ja tuntipe-
rusteisena korvauksena istunnon ulkopuolella 
suoritetuista toimenpiteistä. Jos sovittelu 
toimitetaan tai lasta kuullaan käräjäoikeuden 
hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tai 
erikseen sovitun asiantuntija-avustajan pää-
asiallisen työskentelypaikan ulkopuolella, 
kunnalle korvataan sovittelun tai lapsen kuu-
lemisen aiheuttamat matka- ja majoituskus-
tannukset sekä asiantuntijalle maksettava 
päiväraha. Valtioneuvoston asetuksella anne-
taan tarkempia säännöksiä päivä- ja tuntipe-
rusteisen korvauksen määrästä, toimenpiteis-
tä, joista tuntiperusteinen korvaus maksetaan 
sekä korvattavista kuluista. 
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6 luku 

Vieraassa valtiossa annetun päätöksen 
vahvistamista ja lapsen palauttamista 

koskeva menettely 

39 § 

Lapsen kuuleminen 

Ennen kuin tuomioistuin ratkaisee hake-
muksen vieraassa valtiossa annetun, lapsen 
huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan pää-
töksen täytäntöönpanosta tai lapsen palaut-
tamisesta, sen on selvitettävä lapsen mielipi-
de, jos lapsen voidaan ikänsä tai muiden 
tuomioistuimen tietoon tulleiden seikkojen 
vuoksi olettaa saavuttaneen sellaisen kyp-
syyden, että lapsen mielipiteeseen on aiheel-
lista kiinnittää huomiota. 

Lapsen mielipiteen selvittämisessä on so-
veltuvin osin noudatettava, mitä 15 ja 
16 §:ssä säädetään. 

 
 
 
Tuomioistuimen on pyytäessään selvitystä 

sosiaalilautakunnalta kehotettava sitä toimit-
tamaan selvitys kiireellisesti. 

6 luku 

Vieraassa valtiossa annetun päätöksen 
vahvistamista ja lapsen palauttamista 

koskeva menettely 

39 §  

Lapsen kuuleminen 

Ennen kuin tuomioistuin ratkaisee hake-
muksen vieraassa valtiossa annetun, lapsen 
huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan pää-
töksen täytäntöönpanosta tai lapsen palaut-
tamisesta, sen on selvitettävä lapsen mielipi-
de, jos lapsen voidaan ikänsä tai muiden 
tuomioistuimen tietoon tulleiden seikkojen 
vuoksi olettaa saavuttaneen sellaisen kyp-
syyden, että lapsen mielipiteeseen on aiheel-
lista kiinnittää huomiota. 

Lapsen mielipiteen selvittämisessä on so-
veltuvin osin noudatettava, mitä 15 a—
16 a §:ssä säädetään. Lapsen mielipiteen sel-
vittämistä koskeva pyyntö on osoitettava sen 
kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsi 
saadun selvityksen mukaan oleskelee.  
 

 
41 § 

Maksuton oikeusapu ja lapsen palauttami-
sesta aiheutuvat kustannukset 

Lapsen palauttamista koskevassa asiassa ja 
Euroopan neuvoston sopimuksen osapuolena 
olevassa valtiossa annetun, lapsen huoltoa tai 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tunnus-
tamista ja täytäntöönpanoa koskevassa asias-
sa hakijalle on pyynnöstä myönnettävä mak-
suton oikeudenkäynti korvausvelvollisuudet-
ta valtiolle, vaikka maksutonta oikeuden-
käyntiä ei muutoin voitaisi myöntää. 

Kun tuomioistuin määrää lapsen palautet-
tavaksi tai vahvistaa, että lapsen huoltoa kos-
keva päätös voidaan panna täytäntöön, se voi 
samalla hakijan vaatimuksesta velvoittaa ha-
kijan vastapuolen suorittamaan hakijalle kor-
vausta niistä kuluista, jotka aiheutuvat lapsen 
palauttamisesta. 

Jos hakijan vastapuoli häviää 1 momentissa 

41 §  

Oikeusapu ja lapsen palauttamisesta 
aiheutuvat kustannukset 

Lapsen palauttamista koskevassa asiassa ja 
Euroopan neuvoston sopimuksen osapuolena 
olevassa valtiossa annetun, lapsen huoltoa tai 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tunnus-
tamista ja täytäntöönpanoa koskevassa asias-
sa hakijalle on pyynnöstä myönnettävä oike-
usapu korvauksetta, vaikka oikeusapua ei 
muutoin voitaisi myöntää. 

 
Kun tuomioistuin määrää lapsen palautet-

tavaksi tai vahvistaa, että lapsen huoltoa kos-
keva päätös voidaan panna täytäntöön, se voi 
samalla hakijan vaatimuksesta velvoittaa ha-
kijan vastapuolen suorittamaan hakijalle kor-
vausta niistä kuluista, jotka aiheutuvat lapsen 
palauttamisesta. 

Jos hakijan vastapuoli häviää 1 momentissa 
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tarkoitetun asian, hänet on velvoitettava kor-
vaamaan oikeusministeriölle asiassa aiheutu-
neet kustannukset samojen perusteiden mu-
kaan kuin asiaan osallisten oikeudenkäynti-
kulujen korvaamisesta on säädetty. Korvaus 
voidaan jättää tuomitsematta tai sen määrää 
alentaa, jos korvausvelvollisuus muodostuisi 
asianomaisen taloudellisiin oloihin nähden 
kohtuuttomaksi. 

tarkoitetun asian, hänet on velvoitettava kor-
vaamaan oikeusministeriölle asiassa aiheutu-
neet kustannukset samojen perusteiden mu-
kaan kuin asiaan osallisten oikeudenkäynti-
kulujen korvaamisesta on säädetty. Korvaus 
voidaan jättää tuomitsematta tai sen määrää 
alentaa, jos korvausvelvollisuus muodostuisi 
asianomaisen taloudellisiin oloihin nähden 
kohtuuttomaksi. 

 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

49 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Asetuksella voidaan säätää, että lapsen pa-
lauttamista koskevia säännöksiä on joko ko-
konaisuudessaan tai osittain sovellettava 
myös silloin, kun kysymyksessä on lapsi, jol-
la ei ole asuinpaikkaa sellaisessa vieraassa 
valtiossa, joka on Haagin sopimuksen osa-
puoli. 

 
 
Asetuksella voidaan lisäksi säätää, että ha-

kijalle on myönnettävä maksuton oikeuden-
käynti 41 §:n 1 momentissa säädettyjen pe-
rusteiden mukaisesti myös tapaamisoikeutta 
koskevassa asiassa. 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

49 §  

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa tarkemmin: 

1) tässä laissa sosiaalilautakunnalle sääde-
tyistä tehtävistä;  

2) Haagin sopimuksen ja Euroopan neu-
voston sopimuksen mukaisen keskusviran-
omaisen tehtävistä; ja  

3) lapsen palauttamista sekä vieraassa val-
tiossa annetun päätöksen tunnustamista tai 
täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen lii-
tettävistä asiakirjoista.  
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä               

kuuta 20  . 
Jos mies on ennen tämän lain voimaantu-

loa tunnustanut isyytensä isyyslain 16 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, hänen huoltajuuteensa 
sovelletaan 6 a §:n 1 momentin sijasta tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. 

Sopimuksen tai päätöksen muuttamista 
koskevassa asiassa, joka on tullut vireille kä-
räjäoikeudessa ennen tämän lain voimaantu-
loa, sovelletaan 12 ja 14 a §:n sijasta tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. 

——— 
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2.  

Laki 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta anne-

tun lain (619/1996) 1 §:n 1 momentti, 11 § ja 18 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tuomioistuimen päätös ja väliaikainen 
määräys (päätös) lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta pannaan täytäntöön siten kuin 
tässä laissa säädetään. Tämän lain säännök-
siä, jotka koskevat lapsen huollosta annetun 
päätöksen täytäntöönpanoa, noudatetaan 
myös pantaessa täytäntöön tuomioistuimen 
päätöstä ja väliaikaista määräystä siitä, kenen 
luona lapsen tulee asua, sekä päätöstä lapsen 
luovuttamisesta huoltajalleen. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 §  

Soveltamisala 

Tuomioistuimen päätös ja väliaikainen 
määräys (päätös) lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta pannaan täytäntöön siten kuin 
tässä laissa säädetään. Tämän lain säännök-
siä, jotka koskevat lapsen huollosta annetun 
päätöksen täytäntöönpanoa, noudatetaan 
myös pantaessa täytäntöön tuomioistuimen 
päätöstä siitä, kenen luona lapsen tulee asua, 
sekä päätöstä lapsen luovuttamisesta huolta-
jalleen. Lapsen tapaamisoikeudesta annetun 
päätöksen täytäntöönpanoa koskevia sään-
nöksiä noudatetaan myös pantaessa täytän-
töön tuomioistuimen päätöstä vuoroasumi-
sesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Lapsen tahdon huomioon ottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Lapsen tahdon huomioon ottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lapsen vastustuksen merkitystä arvioitaes-

sa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lap-
sen esittämiin perusteisiin vastustukselleen 
sekä siihen, voidaanko lapsen vastustuksen 
asiassa esille tulleet seikat huomioon ottaen 
katsoa perustuvan hänen itsenäiseen tah-
toonsa.  
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11 § 

Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa 

Tuomioistuin voi kuulla lasta noudattaen 
soveltuvin osin mitä lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annetun lain 11 §:ssä ja 
15 §:n 2 momentissa säädetään. 

11 §  

Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa 

Tuomioistuin voi kuulla lasta noudattaen 
soveltuvin osin mitä lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annetun lain 11 ja 15 a 
§:ssä säädetään. 
 

 
18 § 

Uhkasakon asettaminen 

Uhkasakko asetetaan markkamäärältään 
kiinteänä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 §  

Uhkasakon asettaminen 

Uhkasakko asetetaan euromäärältään kiin-
teänä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä              

kuuta 20  . 
——— 
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3.  

Laki 
lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 4 §, sellaisena kuin se on osittain lais-

sa 364/1983, ja 14 §, sellaisena kuin se on osittain laissa 159/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §  
Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi 

elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin 
huolehdi lapsen elatuksesta taikka jos lapsi ei 
pysyvästi asu vanhempansa luona. 

 
 
 
Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa 

vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla. 

4 §  
Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan 

lapselle elatusapua, jos:  
1) hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen 

elatuksesta;  
2) lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan; tai 
3) lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen 

vanhemman tai muun huoltajan luona. 
Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa 

vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla. 
 

 
14 §  

 
Toimivaltaisesta tuomioistuimesta ela-

tusapuasiassa säädetään oikeudenkäymiskaa-
ren 10 luvussa. 

Mikäli elatusapua koskeva vaatimus esite-
tään lapsen huoltoa tai isyyden vahvistamista 
koskevan kanteen yhteydessä, voidaan ela-
tusapua koskeva kanne käsitellä myös siinä 
tuomioistuimessa, missä ensiksi mainittua 
asiaa koskeva kanne on pantava vireille. 

14 §  
 

Toimivaltaisesta tuomioistuimesta ela-
tusapuasiassa säädetään oikeudenkäymiskaa-
ren 10 luvussa.  

Mikäli elatusapua koskeva vaatimus esite-
tään lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta 
taikka isyyden vahvistamista koskevan asian 
yhteydessä, voidaan elatusapua koskeva vaa-
timus käsitellä myös siinä tuomioistuimessa, 
missä ensiksi mainittu asia on pantava vireil-
le. 
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14 a § 
Kun lapsen elatusta koskeva asia on vireil-

lä tuomioistuimessa, tuomioistuin voi antaa 
elatusavusta väliaikaisen määräyksen, jos se 
on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi.  

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen 
määräykseen ei saa hakea muutosta.  

Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes 
tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, 
jollei määräystä tätä ennen peruuteta tai 
muuteta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä               

kuuta 20  . 
——— 
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4.  

Laki 
riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 

10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 

annetun lain (394/2011) 10 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Lapsen asemaa ja oikeutta koskevat asiat 

Lapsen asemaa ja oikeutta koskevista asi-
oista voidaan tuomioistuimessa sovitella nii-
tä, jotka koskevat lapsen elatusta tai lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta. Tuomioistuinso-
vittelu on toteutettava siten, että lapsen etu 
turvataan. Harkitessaan, voidaanko sovinto 
vahvistaa, tuomioistuimen on otettava huo-
mioon lapsen huollosta ja tapaamisoikeudes-
ta annetun lain (361/1983) sekä lapsen ela-
tuksesta annetun lain (704/1975) säännökset. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Lapsen asemaa ja oikeutta koskevat asiat 

Lapsen asemaa ja oikeutta koskevista asi-
oista voidaan tuomioistuimessa sovitella nii-
tä, jotka koskevat lapsen elatusta tai lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta. Tuomioistuinso-
vittelu on toteutettava siten, että siinä otetaan 
huomioon lapsen etu sekä lapsen omat toi-
vomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen 
ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. 
Harkitessaan, voidaanko sovinto vahvistaa, 
tuomioistuimen on otettava huomioon lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
(361/1983) sekä lapsen elatuksesta annetun 
lain (704/1975) säännökset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä             

kuuta 20  . 
——— 
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5.  

Laki 
oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §:n ja 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §, sellaisena kuin se on laissa 135/2009, ja 

12 luvun 4 a § sellaisena kuin se on osittain laissa 650/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 luku 

Oikeuspaikasta riita-asioissa 

13 § 
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-

va asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka 
tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vaki-
tuinen asuinpaikka. 

10 luku 

Oikeuspaikasta riita-asioissa 

13 §  
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koske-

va asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka 
tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vaki-
tuinen asuinpaikka. Sisaruksia koskeva asia 
voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka 
tuomiopiirissä jollakin heistä on kotipaikka 
tai vakituinen asuinpaikka.  

 
12 luku 

Asianosaisista 

4 a § 
Jos asianosainen sairauden, henkisen toi-

minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on 
kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä tai jos asianosaisen edunvalvoja on 
esteellisyyden vuoksi tai muusta syystä esty-
nyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomiois-
tuin, jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi vi-
ran puolesta määrätä asianosaiselle edunval-
vojan oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvo-
jaan sovelletaan holhoustoimesta annetun 
lain (442/1999) säännöksiä. 

 
Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo-

jan määräys on voimassa myös ylemmässä 
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu-
toksenhaun johdosta. 

12 luku 

Asianosaisista 

4 a § 
Jos asianosainen sairauden, henkisen toi-

minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on 
kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä taikka jos asianosaisen edunvalvo-
ja, huoltaja tai muu laillinen edustaja on es-
teellisyyden vuoksi tai muusta syystä estynyt 
käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomioistuin, 
jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi viran 
puolesta määrätä asianosaiselle edunvalvojan 
oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvojaan so-
velletaan holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) säännöksiä. 

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo-
jan määräys on voimassa myös ylemmässä 
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu-
toksenhaun johdosta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä               

kuuta 20  . 
——— 
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6.  

Laki 
hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 19 a §, sellaisena kuin se on laissa 651/2007, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 a § 

Edunvalvojan määrääminen 
oikeudenkäyntiä varten 

Jos asianosainen sairauden, henkisen toi-
minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on 
kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä tai jos asianosaisen edunvalvoja on 
esteellisyyden vuoksi tai muusta syystä esty-
nyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomiois-
tuin, jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi vi-
ran puolesta määrätä asianosaiselle edunval-
vojan oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvo-
jaan sovelletaan holhoustoimesta annetun 
lain (442/1999) säännöksiä. 

 
Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo-

jan määräys on voimassa myös ylemmässä 
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu-
toksenhaun johdosta. 

19 a §  

Edunvalvojan määrääminen 
oikeudenkäyntiä varten 

Jos asianosainen sairauden, henkisen toi-
minnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-
dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on 
kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä taikka jos asianosaisen edunvalvo-
ja, huoltaja tai muu laillinen edustaja on es-
teellisyyden vuoksi tai muusta syystä estynyt 
käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomioistuin, 
jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi viran 
puolesta määrätä asianosaiselle edunvalvojan 
oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvojaan so-
velletaan holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) säännöksiä. 

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvo-
jan määräys on voimassa myös ylemmässä 
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muu-
toksenhaun johdosta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä               

kuuta 20  . 
——— 
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7.  

Laki 
avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan avioliittolain (234/1929) 23 a §, sellaisena kuin se on laissa 411/1987, seuraavas-

ti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

23 a § 
Sovittelijan salassapitovelvollisuuteen so-

velletaan mitä sosiaalihuoltolain (710/82) 
57 §:n 1 momentissa ja 58 §:n 1 ja 3 momen-
tissa säädetään. Sovittelijaan ei ole sovellet-
tava mitä sosiaalihuoltolain 56 §:ssä sääde-
tään tietojenantovelvollisuudesta ja oikeudes-
ta saada tietoja. 
 

23 a §  
Sovittelijan salassapitovelvollisuuteen so-

velletaan mitä sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000) 15 §:ssä ja 29 §:n 1 momentissa 
säädetään. Sovittelijaan ei ole sovellettava 
mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 20 §:ssä säädetään 
tietojenantovelvollisuudesta. Sovittelijalla ei 
ole oikeutta hankkia perhettä koskevia tietoja 
muilta viranomaisilta ilman asianosaisten 
suostumusta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                  

kuuta 20  . 
——— 
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8.  

Laki 
adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan adoptiolain (22/2012) 63 § ja 95 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

63 § 

Selvityksen hankkiminen, lapsen kuuleminen 
ja väliaikainen määräys 

Lapsen toivomusten ja mielipiteen sekä 
muiden yhteydenpitoa koskevan asian ratkai-
semiseen vaikuttavien olosuhteiden selvittä-
miseksi tuomioistuimen on tarvittaessa han-
kittava selvitys lapsen, hänen aikaisemman 
vanhempansa ja adoptiovanhemman koti-
kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä. Jos täl-
laisella henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomes-
sa, selvitys on hankittava sen kunnan sosiaa-
lihuollon toimielimeltä, jossa henkilö oleske-
lee. 

Lapsen henkilökohtaiseen kuulemiseen 
tuomioistuimessa, salassa pidettävien tietojen 
ilmaisemiseen ja väliaikaisen määräyksen an-
tamiseen sovelletaan, mitä niistä tapaamisoi-
keutta koskevan asian tuomioistuinkäsittelyn 
osalta lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain (361/1983) 15 §:n 2 momentis-
sa, 16 §:n 3 momentissa ja 17 §:ssä sääde-
tään. 

63 §  

Selvityksen hankkiminen, lapsen kuuleminen 
ja väliaikainen määräys 

Lapsen toivomusten ja mielipiteen sekä 
muiden yhteydenpitoa koskevan asian ratkai-
semiseen vaikuttavien olosuhteiden selvittä-
miseksi tuomioistuimen on tarvittaessa han-
kittava selvitys lapsen, hänen aikaisemman 
vanhempansa ja adoptiovanhemman koti-
kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä. Jos täl-
laisella henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomes-
sa, selvitys on hankittava sen kunnan sosiaa-
lihuollon toimielimeltä, jossa henkilö oleske-
lee. 

Lapsen henkilökohtaiseen kuulemiseen 
tuomioistuimessa tai 1 momentissa tarkoitet-
tua selvitystä tehtäessä, selvityksen määräai-
kaan ja täydentämiseen, salassa pidettävien 
tietojen ilmaisemiseen, selvityksen tekijän 
kuulemiseen, tuomioistuimen oikeuteen saa-
da tietoja ja väliaikaisen määräyksen antami-
seen sovelletaan, mitä niistä tapaamisoikeutta 
koskevan asian tuomioistuinkäsittelyn osalta 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta anne-
tun lain (361/1983) 15 a §:ssä, 16 §:n 3—
5 momentissa, 16 a, 16 b ja 17 §:ssä sääde-
tään. 
 

 
95 § 

Adoptoitavan lapsen edustaminen 

Kun adoptioneuvonnan antaja tai ulkomai-
nen palvelunantaja on sijoittanut lapsen 
adoptionhakijan luokse adoptiotarkoitukses-
sa, adoptionhakijalla on sijoituksen aikana 
oikeus huoltajan sijasta päättää lapsen olin-

95 §  

Adoptoitavan lapsen edustaminen 

Kun adoptioneuvonnan antaja tai ulkomai-
nen palvelunantaja on sijoittanut lapsen 
adoptionhakijan luokse adoptiotarkoitukses-
sa, adoptionhakijalla on sijoituksen aikana 
oikeus huoltajan sijasta päättää lapsen olin-
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paikasta, hänen hoidostaan, kasvatuksestaan, 
valvonnastaan ja muusta huolenpidostaan se-
kä hänelle tarpeellisesta opetuksesta ja ter-
veydenhuollosta. Adoptionhakijalla on lisäk-
si oikeus edustaa lasta muissakin tämän hen-
kilöä koskevissa kiireellisissä asioissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta 
käyttävään adoptionhakijaan sovelletaan, mi-
tä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta an-
netun lain 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä sää-
detään huoltajasta. 

paikasta, hänen hoidostaan, kasvatuksestaan, 
valvonnastaan ja muusta huolenpidostaan se-
kä hänelle tarpeellisesta opetuksesta ja ter-
veydenhuollosta. Adoptionhakijalla on lisäk-
si oikeus edustaa lasta muissakin tämän hen-
kilöä koskevissa kiireellisissä asioissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta 
käyttävään adoptionhakijaan sovelletaan, mi-
tä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta an-
netun lain 4 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 5, 
5 b ja 5 c §:ssä säädetään huoltajasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä              

kuuta 20  . 
——— 
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9.  

Laki 
holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 11 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 
Jos edunvalvoja on sairauden vuoksi tai 

32 §:n 2 tai 3 momentissa mainitusta taikka 
muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, tuomioistuin voi määrätä hänelle 
sijaisen. 

Sijaiseen sovelletaan, mitä edunvalvojasta 
tässä laissa säädetään. 

11 § 
Jos edunvalvoja on sairauden vuoksi tai 

32 §:n 2—5 momentissa mainitusta taikka 
muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta 
tehtäväänsä, tuomioistuin voi määrätä hänelle 
sijaisen. 

Sijaiseen sovelletaan, mitä edunvalvojasta 
tässä laissa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                

kuuta 20  . 
——— 
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10.  

Laki 
uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan uskonnonvapauslain (453/2003) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

253/2016), seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Jäsenyys uskonnollisessa yhdyskunnassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät 

hänen huoltajansa yhdessä. Jos tuomioistuin 
on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain (361/1983) 9 §:n 3 momentin 
nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huol-
tajien kesken toisin, noudatetaan kuitenkin 
tuomioistuimen päätöstä. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät 
hänen huoltajansa yhdessä. Jos tehtävien ja-
osta lapsen huoltajien kesken on lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
(361/1983) nojalla sovittu sosiaalilautakun-
nan vahvistamalla sopimuksella tai päätetty 
tuomioistuimen päätöksellä toisin, noudate-
taan kuitenkin sosiaalilautakunnan vahvis-
tamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätös-
tä.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä              

kuuta 20  . 
——— 
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11.  

Laki 
lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 46 §, sellaisena kuin se on osittain laissa 88/2010), 

seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

46 § 

Lapsen huollosta päättämine 
 huostassapidon aikana 

Huostassapidon aikana vanhemmat voivat 
sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan mo-
lemmille vanhemmille yhteisesti tai että lap-
sen huolto uskotaan yksin toiselle vanhem-
malle. Sopimus on vahvistettava siten kuin 
laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
säädetään. Yleinen tuomioistuin voi päättää 
siitä, kenelle lapsen huolto tai edunvalvonta 
on uskottava, siten kuin lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetussa laissa tai hol-
houstoimesta annetussa laissa säädetään.  

Jos lapsen huolto on lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annetun lain nojalla uskot-
tu vanhempien sijasta perhehoitajalain mu-
kaisen toimeksiantosopimuksen tehneille 
henkilöille, voi sosiaalihuollosta vastaava 
toimielin edelleen maksaa näille lapsen yllä-
pidosta ja hoidosta aiheutuvaa korvausta sekä 
tarvittaessa palkkiota ja tukea lapsen hoitoa 
ja kasvatusta muutoinkin. Sosiaalihuollosta 
vastaavan toimielimen tulee, ennen kuin se 
tekee hakemuksen tai antaa tuomioistuimelle 
selvityksen lapsen huollon siirtämisestä toi-
meksiantosopimuksen tehneille henkilöille, 
sopia heidän kanssaan tässä momentissa tar-
koitetuista tukitoimista sekä palkkiosta ja 
korvauksesta. Samalla tulee arvioida, onko 
lapselle tarpeen määrätä erillinen edunvalvo-
ja. 

46 §  

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
päättäminen huostassapidon aikana 

Huostassapidon aikana vanhemmat voivat 
sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudes-
ta. Sopimus on vahvistettava siten kuin laissa 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sää-
detään. Yleinen tuomioistuin voi huostassa-
pidon aikana päättää lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta tai edunvalvonnasta siten 
kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetussa laissa tai holhoustoimesta annetus-
sa laissa säädetään. 

 
Jos lapsen huolto on lapsen huollosta ja ta-

paamisoikeudesta annetun lain nojalla uskot-
tu vanhempien sijasta perhehoitajalain mu-
kaisen toimeksiantosopimuksen tehneille 
henkilöille, voi sosiaalihuollosta vastaava 
toimielin edelleen maksaa näille lapsen yllä-
pidosta ja hoidosta aiheutuvaa korvausta sekä 
tarvittaessa palkkiota ja tukea lapsen hoitoa 
ja kasvatusta muutoinkin. Sosiaalihuollosta 
vastaavan toimielimen tulee, ennen kuin se 
tekee hakemuksen tai antaa tuomioistuimelle 
selvityksen lapsen huollon siirtämisestä toi-
meksiantosopimuksen tehneille henkilöille, 
sopia heidän kanssaan tässä momentissa tar-
koitetuista tukitoimista sekä palkkiosta ja 
korvauksesta. Samalla tulee arvioida, onko 
lapselle tarpeen määrätä erillinen edunvalvo-
ja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä            

kuuta 20  . 
——— 
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12. 

Laki 
toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 

sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn 
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 

sopimuksen soveltamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytän-

töönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa 
tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja 
sopimuksen soveltamisesta annetun lain (435/2009) 10 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus

10 § 

Lausunto tapaamisoikeutta koskevassa 
asiassa 

Jos lapsen tapaamisoikeutta koskeva asia 
tulee ratkaistavaksi sopimuksen osapuolena 
olevassa vieraassa valtiossa ja asia koskee 
lapsen ja tämän Suomessa asuvan vanhem-
man välistä yhteydenpitoa, viimeksi mainittu 
voi pyytää sosiaalilautakunnan lausuntoa 
niistä olosuhteista, jotka ovat merkittäviä ta-
paamisoikeuden myöntämisen tai käyttämi-
sen kannalta. Lausunnossa saa ilmaista myös 
salassa pidettäviä tietoja siten kuin lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
16 §:n 3 momentissa säädetään. 

Lausunnon antaa sen kunnan sosiaalilauta-
kunta, jonka asukas lausuntoa pyytävä sosi-
aalihuoltolain (710/1982) 14 §:n mukaan on. 
Lausunto toimitetaan Suomen keskusviran-
omaiselle tai suoraan sen valtion toimivaltai-
selle viranomaiselle, jossa asia tulee ratkais-
tavaksi. 

10 § 

Lausunto tapaamisoikeutta koskevassa 
asiassa 

Jos lapsen tapaamisoikeutta koskeva asia 
tulee ratkaistavaksi sopimuksen osapuolena 
olevassa vieraassa valtiossa ja asia koskee 
lapsen ja tämän Suomessa asuvan vanhem-
man välistä yhteydenpitoa, viimeksi mainittu 
voi pyytää sosiaalilautakunnan lausuntoa 
niistä olosuhteista, jotka ovat merkittäviä ta-
paamisoikeuden myöntämisen tai käyttämi-
sen kannalta. Lausunnossa saa ilmaista myös 
salassa pidettäviä tietoja siten kuin lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
16 §:n 5 momentissa säädetään. 

Lausunnon antaa sen kunnan sosiaalilauta-
kunta, jossa lausuntoa pyytävällä henkilöllä 
on kotikuntalaissa (201/1999) tarkoitettu ko-
tikunta. Lausunto toimitetaan Suomen kes-
kusviranomaiselle tai suoraan sen valtion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa asia tu-
lee ratkaistavaksi. 
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Tämän pykälän nojalla kunnan järjestä-
mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annettua lakia (733/1992), jollei lailla 
toisin säädetä. 

Tämän pykälän nojalla kunnan järjestä-
mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annettua lakia (733/1992), jollei lailla 
toisin säädetä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä             

kuuta 20  . 
——— 
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LAGFÖRSLAG  
 
 
 
 
1. 

Lag 
 

om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 
 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 8 a §, sådan para-

grafen lyder i lag 14/2015, 
ändras 1, 2, 4, 6–12, 14–17, 17 b, 17 d, 39, 41 och 49 §, av dem 8 § sådan den lyder i lag 

1155/2004, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 186/1994 och 818/2000, 17 b och 
17 d § sådana de lyder i lag 315/2014 samt 41 och 49 § sådana de lyder i lag 186/1994, samt  

fogas till lagen nya 5 a–5 c, 6 a, 7 a, 7 b, 9 a–9 d, 11 a, 14 a, 14 b, 15 a, 16 a och 16 b § som 
följer: 

 
1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 

Vårdnad om barn 
 
Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet 

enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära männi-
skokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna. Också andra relationer som är viktiga 
för barnet bör vårdas. 

Barn ska ges en god vård och uppfostran samt ägnas en med hänsyn till barnets ålder och 
utveckling behövlig tillsyn och omsorg. Barnet bör om möjligt ges en trygg och stimulerande 
uppväxtmiljö samt en utbildning som motsvarar dess anlag och önskemål. Barnet ska skyddas 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, försumlig behandling eller utnyttjande. 

Barnet bör uppfostras så att det får förståelse, trygghet och ömhet. Barnet får inte under-
tryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Barnet bör stödjas och uppmunt-
ras i sin utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet. 

 
2 § 

Umgängesrätt 
Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla ett positivt 

och nära förhållande med den förälder hos vilken barnet inte bor. Till umgängesrätten hör att 
barnet med jämna mellanrum får vara hos denna förälder eller träffa föräldern på något annat 
ställe eller hålla kontakt med föräldern på något annat sätt. 
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Vardera föräldern ska medverka till att umgängesrätten tillgodoses. En förälder ska i sin 
uppgift som fostrare undvika allt som kan inverka skadligt på förhållandet mellan barnet och 
den andra föräldern. 

Bestämmelser om barnets rätt att träffa någon annan person än sin förälder finns i 9 c §. 
 

4 § 
 

Vårdnadshavarens uppgifter 
 

Vårdnadshavaren ska trygga barnets utveckling och välfärd på det sätt som föreskrivs i 1 §. 
Vårdnadshavaren har i detta syfte rätt att bestämma om barnets vård, uppfostran, utbildning, 
bostadsort, fritidsinstressen samt i övriga personliga angelägenheter. 

Vårdnadshavaren ska, innan han eller hon fattar beslut i barnets personliga angelägenheter, 
samtala om saken med barnet, om det med beaktande av barnets ålder och utveckling samt 
frågans natur är möjligt. Vårdnadshavaren ska i sitt beslut beakta barnets åsikt och önskemål. 

Vårdnadshavaren ska på ett sätt som lämpar sig för barnets ålder och utveckling berätta för 
barnet om beslut som rör barnet och om andra omständigheter som inverkar på barnets liv. 

Vårdnadshavaren företräder barnet i dess personliga angelägenheter, om inte något annat fö-
reskrivs i lag.  

 
5 a § 

Skyldighet att anmäla planerad flytt 
En förälder ska informera den andra föräldern om sin avsikt att byta bostadsort, om flytten 

kan få verkningar på vårdnaden om barnet eller umgängesrätten. Om vårdnaden om barnet har 
anförtrotts någon annan än en förälder, ska denna person på samma villkor anmäla en flytt till 
föräldrarna och vice versa. Beslut om ändring av barnets bostadsort ska dock fattas i enlighet 
med 5 §, om barnet har två eller flera vårdnadshavare.  

Anmälan ska göras i god tid och, om möjligt, minst tre månader före den planerade flytten. 
Anmälan behöver inte göras, om detta är nödvändigt för att undanröja ett omedelbart och 

allvarligt hot som riktar sig mot barnets liv, hälsa eller frihet eller mot den persons liv, hälsa 
eller frihet som byter bostadsort. 

 
5 b § 

Jäv för vårdnadshavare 
En vårdnadshavare får inte företräda barnet i ett ärende som gäller barnets person och där 

vårdnadshavaren själv eller en annan vårdnadshavare är motpart eller där vårdnadshavarens 
och barnets intressen av någon annan orsak kan bli motstridiga. 

 
5 c § 

Förordnande av intressebevakare som ställföreträdare för vårdnadshavaren 
För barnet kan förordnas en intressebevakare som i stället för vårdnadshavaren företräder 

barnet i ett ärende som gäller barnets person, om 
1) vårdnadshavaren på grund av jäv, sjukdom eller av någon annan orsak är förhindrad att 

företräda barnet, och 
2) förordnande av intressebevakare behövs för att saken ska kunna utredas eller för att bar-

nets bästa i övrigt ska kunna tillgodoses. 
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På en intressebevakare som förordnas som ställföreträdare för vårdnadshavaren tillämpas i 
övrigt vad som i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) föreskrivs om ställföreträdare för 
intressebevakare. 

 

2 kap. 

Vårdnadshavare och umgängesrätt 

6 §  

Vårdnadshavare på grund av födsel 
Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds, är de båda vårdnadshavare för 

barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, är modern vårdnadshavare 
för barnet. 

Om den ena föräldern ensam är sitt barns vårdnadshavare och föräldrarna ingår äktenskap 
med varandra, blir också den andra föräldern vårdnadshavare för barnet. 

 
6 a § 

Hur vissa avgöranden om faderskap inverkar på vårdnaden om barnet 
Om en man före barnets födelse har erkänt sitt faderskap på det sätt som avses i 16 § i fader-

skapslagen (11/2015), blir han vid sidan av modern vårdnadshavare för barnet när faderskapet 
har fastställts.  

Om modern ensam är vårdnadshavare för barnet och hon ingår äktenskap med en man som 
efter detta fastställs vara far till barnet, blir fadern vid sidan av modern vårdnadshavare för 
barnet när faderskapet har fastställts.  

Om mannens vårdnad har baserat sig på 1 eller 2 mom. eller 6 §, upphör vårdnaden om fa-
derskapet upphävs. 

 

7 § 

Avtal om vårdnad om barn 
Föräldrarna kan avtala om att  
1) vårdnaden om barnet anförtros båda föräldrarna gemensamt eller den ena föräldern en-

sam, 
2) den förälder som inte är barnets vårdnadshavare har samma rätt som vårdnadshavaren att 

få sekretessbelagda uppgifter om barnet av myndigheter och privata tjänsteproducenter an-
tingen i alla ärenden eller i de ärenden som anges i avtalet, 

3) barnet ska bo hos den ena föräldern, om föräldrarna inte bor tillsammans, 
4) barnet ska bo växelvis hos vardera föräldern. 
Föräldrarna kan avtala med någon annan person om 
1) att vårdnaden om barnet förutom föräldrarna eller den ena föräldern anförtros personen i 

fråga, eller 
2) att personen i fråga har samma rätt som vårdnadshavaren att få sekretessbelagda uppgifter 

om barnet av myndigheter och privata tjänsteproducenter antingen i alla ärenden eller i de 
ärenden som anges i avtalet. 

Föräldrarna kan avtala med en vårdnadshavare som avses i 2 mom. 1 punkten   
1) att barnet ska bo hos vårdnadshavaren i fråga, eller 
2) att barnet ska bo växelvis å ena sidan hos föräldrarna eller den ena föräldern och å andra 

sidan hos vårdnadshavaren i fråga. 
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Om barnet har endast en förälder, kan också denne ingå ett avtal som avses i 2 mom. med 
någon annan person eller ett avtal som avses i 3 mom. med någon annan vårdnadshavare. 

Om barnet har två eller flera vårdnadshavare, kan de besluta om uppgiftsfördelningen mel-
lan sig. 

7 a § 

Avtal om umgängesrätt 
Föräldrarna kan avtala att barnet har rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos 

vilken barnet inte bor. 
Bestämmelser om andra avtal som gäller umgängesrätt finns i 9 b och 9 c §. 
 

7 b § 

Avtal om villkor för växelboende och umgängesrätt 
När ett avtal om växelboende eller umgängesrätt ingås, ska de närmare villkor som gäller för 

växelboendet eller umgängesrätten och rätten att hålla barnet hos sig framgå av avtalet. 
I avtalet om växelboende ska det antecknas vilketdera hemmet som ska anmälas som barnets 

officiella bostad. 
Avtal kan vid behov ingås om hur ansvaret för förande och hämtande av barnet eller rese-

kostnader till följd av växelboende eller umgängesrätt ska fördelas mellan parterna. 
 

8 § 

Fastställelse av avtal 
Avtal som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ska ingås skriftligen och för faststäl-

lelse föreläggas socialnämnden i den kommun där barnet är bosatt. Institutet för hälsa och väl-
färd fastställer formuläret för de blanketter som används i avtalet. 

Om barnet inte är bosatt i Finland, ska avtalet för fastställelse föreläggas socialnämnden i 
den kommun där barnet senast var bosatt i Finland eller, om barnet inte har varit bosatt i Fin-
land, socialnämnden i den kommun där barnets föräldrar eller någondera av dem är bosatt. Om 
ingen kommuns socialnämnd enligt vad som anges ovan är behörig, ska avtalet föreläggas 
Helsingfors stads socialnämnd för fastställelse. 

När socialnämnden prövar om avtalet kan fastställas ska den beakta barnets bästa samt bar-
nets önskemål och åsikt på det sätt som föreskrivs i 10 och 11 §. Barnatillsyningsmannen eller 
någon annan som har förordnats att bereda fastställandet av avtalen ska personligen samtala 
med barnet, om barnet samtycker till detta och ett samtal behövs för att utreda barnets önske-
mål och åsikt. Avtalet får inte fastställas om ingendera av barnets föräldrar är dess vårdnads-
havare.  

För att avtalet ska kunna fastställas krävs samtycke 
1) av den som vid sidan av en förälder eller föräldrarna är barnets vårdnadshavare, 
2) av den för vilken det fastställts rätt att få sekretessbelagda uppgifter om barnet, om det 

genom avtalet görs ingrepp i denna rätt, eller 
3) av en i 9 c § avsedd person som står barnet särskilt nära, om avtalet kan inverka på hur en 

fastställd umgängesrätt tillgodoses. 
Ett avtal som socialnämnden har fastställt är gällande och kan verkställas såsom ett la-

gakraftvunnet domstolsbeslut.  
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9 §  

Domstols beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt 
Domstolen kan besluta att 
1) vårdnaden om barnet anförtros båda föräldrarna gemensamt eller den ena föräldern en-

sam, 
2) vårdnaden om barnet vid sidan av eller i stället för en förälder eller föräldrarna anförtros 

en eller flera personer som gett sitt samtycke till detta, 
3) en förälder som inte är barnets vårdnadshavare eller någon annan person som har gett sitt 

samtycke till detta, har samma rätt som vårdnadshavaren att få sekretessbelagda uppgifter om 
barnet av myndigheter och privata tjänsteproducenter antingen i alla ärenden eller i de ärenden 
som anges i beslutet. 

Dessutom kan domstolens besluta att  
1) barnet ska bo hos den ena av sina föräldrar, om föräldrarna inte bor tillsammans,  
2) barnet ska bo hos den vårdnadshavare som avses i 1 mom. 2 punkten, 
3) barnet ska bo växelvis hos vardera föräldern, 
4) barnet ska bo växelvis å ena sidan hos föräldrarna eller den ena föräldern och å andra si-

dan hos den vårdnadshavare som avses i 1 mom. 2 punkten, 
5) barnet har rätt att hålla kontakt och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor. 
Om föräldrarna eller den ena av dem är vårdnadshavare för sitt barn, kan domstolen enligt 1 

mom. 2 punkten anförtro vårdnaden åt en eller flera personer i stället för föräldern eller föräld-
rarna endast om det med tanke på barnets bästa finns synnerligen vägande skäl till detta. 

Om barnet har två eller flera vårdnadshavare, kan domstolen vid behov besluta om uppgifts-
fördelningen mellan vårdnadshavarna.  

9 a § 

Närmare föreskrifter om växelboende och umgängesrätt 
När domstolen fattar beslut om växelboende eller umgängesrätt ska den ge närmare före-

skrifter om de villkor som ska gälla för växelboendet eller umgängesrätten och rätten att hålla 
barnet hos sig.  

Innan domstolen fattar beslut om växelboende ska den på eget initiativ behandla hur beslutet 
inverkar på barnets bostad enligt lagen om hemkommun (201/1994). Vid behov ska domstolen 
förordna vilketdera hemmet som ska anmälas som barnets officiella bostad. 

Domstolen kan vid behov förordna hur ansvaret för förande och hämtande av barnet eller re-
sekostnader till följd av växelboende eller umgängesrätt ska fördela sig mellan de delaktiga. 
När domstolen prövar ansvarsfördelningen ska den beakta de delaktigas förmåga att svara för 
förande och hämtande eller kostnader samt övriga omständigheter.  

 
9 b § 

Stöttat och övervakat umgänge samt övervakade byten 
Föräldrarna kan avtala om att umgänget mellan barnet och en förälder ska ske som stöttat el-

ler övervakat umgänge eller att umgängestillfället ska inledas och avslutas under övervakning 
(övervakade byten). Socialnämnden kan fastställa avtalet på det sätt som föreskrivs i 8 §, om 
stöd eller övervakning behövs av grundad anledning med tanke på barnets bästa. Det kan fast-
ställas att umgänget ska vara övervakat endast om stöttat umgänge eller övervakade byten inte 
räcker för att trygga barnets bästa. 

Under samma förutsättningar som socialnämnden kan fastställa ett avtal kan domstolen be-
sluta att umgänget ska ske som stöttat eller övervakat umgänge eller med övervakade byten. 
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Om det finns grundad anledning att befara att barnet olovligen kommer att föras bort från 
landet, kan domstolen som förutsättning för stöttat umgänge bestämma att den förälder som 
barnet har rätt att träffa ska överlåta sitt giltiga pass och barnets giltiga pass som föräldern in-
nehar samt övriga resedokument till övervakaren för den tid umgänget varar. 

Bestämmelser om ordnande av stöttat och övervakat umgänge samt övervakade byten finns i 
socialvårdslagen (1301/2014). 

 
9 c §  

 
Barnets rätt att träffa en annan person än sin förälder 

 
Det kan fastställas att barnet har rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära och 

med vilket barnet har ett etablerat förhållande som kan jämställas med förhållandet mellan 
barnet och en förälder. Umgängesrätten fastställs genom ett avtal eller ett domstolsbeslut.  

Barnets föräldrar kan ingå ett avtal om umgängesrätt med en sådan för barnet närstående 
person som avses i 1 mom. Om barnet har endast en förälder, kan också denne avtala om um-
gängesrätt med en person som står barnet nära. Socialnämnden kan fastställa avtalet på det sätt 
som föreskrivs i 8 §.  

När en i denna paragraf avsedd umgängesrätt fastställs och tillgodoses, tillämpas i övrigt vad 
som föreskrivs om umgängesrätten mellan barnet och en förälder. 

 
 

9 d § 
 

Tryggande av umgängesrätt 
 

Domstolen kan när den fattar beslut om umgängesrätten vid vite förplikta den förälder eller 
den vårdnadshavare hos vilken barnet bor att tillåta umgänge samt att vidta andra åtgärder som 
behövs för att ordna umgänget på det sätt som bestäms i beslutet, om det på basis av denna 
förälders eller vårdnadshavares tidigare agerande finns anledning att befara att han eller hon 
inte frivilligt kommer att iaktta beslutet om umgängesrätt. På föreläggande av vite tillämpas i 
övrigt vad som föreskrivs i 18, 20 och 28 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande 
vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996).  

Vite som förelagts i enlighet med denna paragraf kan dömas ut med iakttagande av bestäm-
melserna i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt. 

 
10 § 

 
Avgörande av ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt 

 
Ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ska avgöras framför allt enligt vad 

som är bäst för barnet. I detta syfte ska särskild uppmärksamhet fästas vid hur de i 1 och 2 § 
angivna målen för vårdnaden och umgängesrätten bäst kan uppnås i framtiden.  

När det fattas beslut om huruvida vårdnaden om barnet ska anförtros båda föräldrarna ge-
mensamt eller den ena av dem, ska det utöver vad som föreskrivs i 1 mom. fästas särskild 
uppmärksamhet vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov framför sina inbördes kon-
flikter. 

När det fattas beslut om barnets boende och umgängesrätten ska det utöver vad som före-
skrivs i 1 mom. fästas särskild uppmärksamhet vid barnets ålder och utvecklingsnivå, barnets 
karaktär och anlag, eventuella specialbehov hos barnet, avståndet mellan föräldrarnas bostads-
orter samt föräldrarnas förmåga att tillsammas ta ansvar i ärenden som gäller barnet. 

Ett ärende som gäller anförtroende av vårdnaden åt båda föräldrarna gemensamt eller åt den 
ena föräldern eller som gäller barnets boende eller umgängesrätten ska avgöras i överens-
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stämmelse med vad föräldrarna avtalar, om föräldrarna eller den ena av dem är barnets vård-
nadshavare och det inte finns skäl att anta att avgörandet skulle strida mot barnets bästa.  

 
11 § 

 
Utredande av barnets åsikt 

 
I ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ska barnets önskemål och åsikt 

utredas och beaktas i den utsträckning som det med hänsyn till barnets ålder och utveckling är 
möjligt. 

 
Barnets åsikt ska utredas finkänsligt och med beaktande av barnets utvecklingsnivå samt så 

att förhållandet mellan barnet och föräldrarna inte blir lidande av detta. Det ska för barnet för-
klaras i vilket syfte åsikten utreds och hur utredandet sker. 

 
11 a § 

 
Beslut om vårdnaden om barn och umgängesrätt under den tid omhändertagandet varar 

 
Bestämmelser om beslut i ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt under 

den tid omhändertagandet varar finns i 46 § i barnskyddslagen (417/2007). Om det på grund 
av omhändertagandet med tanke på barnets bästa är onödigt att avgöra ärendet, kan social-
nämnden lämna avtalet utan fastställelse eller domstolen avslå ansökan. 

Ett avtal som fastställts av socialnämnden eller en domstols beslut om vårdnad om barn och 
umgängesrätt inverkar inte på omhändertagandet eller dess innehåll. 

 
12 § 

 
Ändring av avtal eller beslut 

 
Ett av socialnämnden fastställt beslut eller en domstols beslut om vårdnad om barn eller 

umgängesrätt kan ändras genom ett nytt avtal eller beslut, om 
1) de delaktiga är eniga om behovet av ändringar, 
2) förhållandena har förändrats väsentligt efter det att avtalet fastställdes eller beslutet med-

delades, eller 
3) det annars med hänsyn till barnets bästa finns grundad anledning till detta. 
 

3 kap. 
 

Rättegång 
 

14 § 
 

Anhängiggörande och rätt att föra talan 
 

Ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt görs anhängigt genom ansökan 
som kan göras av barnets föräldrar gemensamt, den ena föräldern, barnets vårdnadshavare el-
ler socialnämnden.  

Om ett barn till följd av vårdnadshavarens död saknar vårdnadshavare, kan ansökan göras 
även av barnets släkting eller av någon annan som står barnet nära. 

Utöver de aktörer som avses i 1 och 2 mom. kan en person för vilken det har fastställts rätt 
att få sekretessbelagda uppgifter om barnet göra en ansökan som gäller ändring av denna rätt. 
Utöver de aktörer som anges i 1 och 2 mom. kan även en i 9 c § avsedd person som står barnet 
särskilt nära göra en ansökan som gäller barnets rätt att träffa honom eller henne.  
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I samband med ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt kan det också yr-
kas att underhållsbidrag till barnet ska fastställas eller att ett fastställt underhållsbidrag ska 
ändras. 

 
 

14 a § 
 

Ansökan om ändring av avtal eller beslut 
 

En ansökan som gäller ändring av ett av avtal som fastställts av socialnämnden eller av en 
domstols beslut ska innehålla uppgifter om på vilka grunder en eller flera av de i 12 § före-
skrivna förutsättningarna för ändring av ett avtal eller ett beslut uppfylls. 

Om det på basis av ansökan, ett skriftligt yttrande som eventuellt getts med anledning av den 
samt tidigare avgöranden är uppenbart att det inte finns förutsättningar för att ändra avtalet el-
ler beslutet, ska ansökan avslås i skriftligt förfarande. 

 
 

14 b § 
 

Skyndsam behandling 
 

Ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt ska behandlas skyndsamt. Om 
ärendet ska behandlas vid tingsrättens sammanträde, ska det första sammanträdet ordnas utan 
obefogat dröjsmål. Om ett interimistiskt förordnande har begärts i ärendet, ska tingsrätten 
ordna sammanträdet inom sex veckor från det att begäran framställdes, om det inte finns sär-
skild anledning att ordna sammanträdet senare.  

 
 

15 § 
 

Hörande av delaktiga 
 

När ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt behandlas, ska domstolen ge 
barnets föräldrar och vårdnadshavare tillfälle att bli hörda.  

Tillfälle att bli hörd ska också ges 
1) den för vilken det fastställts rätt att få sekretessbelagda uppgifter om barnet, om ansökan 

gäller ändring av denna rätt, 
2) en i 9 c § avsedd person som står barnet särskilt nära, om ansökan gäller fastställande av 

umgängesrätt enligt 9 c § eller om det avgörande som ges i ärendet kan inverka på hur en fast-
ställd umgängesrätt tillgodoses. 

Tillfälle att bli hörd behöver dock inte ges, om delgivning av kallelse till hörande ska ske 
genom domstolens kungörelse i enlighet med 11 kap. 9 § i rättegångsbalken. 
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15 a § 
 

Hörande av barn i domstol 
 

I syfte att utreda barnets önskemål och åsikt kan barnet höras personligen i domstol, om det 
behövs för att ärendet ska kunna avgöras och barnet ber om det eller ger sitt samtycke till det. 
Ett barn som inte har fyllt 12 år kan höras personligen endast om det är nödvändigt för att 
ärendet ska kunna avgöras och det bedöms att hörandet inte medför betydande skada för bar-
net.  

Hörandet av barnet personligen i domstol kan ske i huvudförhandling eller på något annat 
sätt som domstolen prövar lämpligt. Domstolen kan vid hörandet anlita ett sakkunnigbiträde 
som avses i 17 b §. Ett barn kan höras personligen så att endast en eller flera av domstolens 
ledamöter utöver barnet är närvarande vid hörandet, om detta behövs för att skydda barnet el-
ler för att hans eller hennes självständiga åsikt ska kunna klarläggas. Hörandet av barnet kan 
bevaras i en ljudupptagning. 

Om barnet hörs utan att de delaktiga är närvarande, ska de delaktiga ges tillfälle att höra den 
ljudupptagning som gjorts över hörandet av barnet eller få en redogörelse för de omständig-
heter som kommit fram vid hörandet till den del dessa kan inverka på avgörandet av ärendet. 
De ska också ges tillfälle att framföra sin åsikt om de omständigheter som kommit fram vid 
hörandet av barnet.  

 
16 § 

 
Inhämtande av utredning av socialnämnden 

 
I ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt ska domstolen vid behov in-

hämta utredning hos socialnämnden i den kommun där barnet eller barnets föräldrar eller nå-
gon annan delaktig är bosatta. Om någon av dessa inte är bosatt i Finland, ska utredning in-
hämtas hos socialnämnden i den kommun där personen vistas. När domstolen begär utredning 
ska den närmare ange i vilka frågor utredning särskilt behövs.  

Syftet med utredningen är att ge domstolen uppgifter om familjens situation, barnets lev-
nadsförhållanden och andra omständigheter som inverkar på avgörandet av ärendet. Om det 
under pågående utredning framgår att ärendet kan avgöras genom ett avtal som socialnämnden 
fastställer, ska socialnämnden ge föräldrarna behövlig hjälp att ingå avtalet.  

När utredningen görs ska ett samtal föras med barnet personligen, om detta med beaktande 
av barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt, om barnet ger sitt samtycke till det och det 
inte är uppenbart onödigt. Vid samtalet ska barnets önskemål och åsikt i möjligaste mån utre-
das på det sätt som föreskrivs i 11 §.  

Domstolen ska ange en tidsfrist för när utredning ska lämnas. Om domstolen anser att soci-
alnämndens utredning är bristfällig eller om nya omständigheter som kommit fram vid be-
handlingen av ärendet fordrar en ytterligare utredning, kan domstolen begära att en tidigare ut-
redning kompletteras eller att en utredning av annat slag utförs.  

I utredningen och vid den rättegång som gäller ärendet får även sekretessbelagda uppgifter 
röjas på det sätt som föreskrivs i 18 § 1 mom., 19 § samt 27 § 2–4 mom. i lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).  

 
 

16 a § 
 

Hörande av den som gjort utredningen 
 
Domstolen ska kalla den i 16 § avsedda person som gjort utredningen att höras muntligen i 

domstol, om  
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1) domstolen anser det behövligt för att utreda barnets bästa eller barnets åsikt eller av nå-
gon annan orsak, eller  

2) en delaktig begär det och hörande inte är uppenbart onödigt. 
På kallelse av den som gjort utredningen tillämpas vad som i 17 kap. 41 och 42 § i rätte-

gångsbalken föreskrivs om kallelse av sakkunniga. 
 

16 b § 
 

Domstolens rätt att få information 
 

Domstolen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av polisen och verksamhetsenheter 
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården och privata tjänsteproducenter avgiftsfritt få uppgifter som är nödvändiga för att ett 
ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ska kunna avgöras. Bestämmelser om 
socialmyndigheternas rätt att ge domstolen uppgifter om barnet finns i 18 § i lagen om klien-
tens ställning och rättigheter inom socialvården.  

 
17 § 

 
Interimistiska förordnanden 

 
När ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt är anhängigt vid domstol, kan 

domstolen interimistiskt bestämma om barnets boende och om umgängesrätten. Om särskilda 
skäl föreligger kan domstolen ge ett interimistiskt förordnande om vem som ska anförtros 
vårdnaden om barnet samt om rätten att få sekretessbelagda uppgifter om barnet. Om ärendet 
inte tål dröjsmål, kan förordnandet ges utan att de personer som avses i 15 § blir hörda. 

Domstolen kan i samband med behandlingen av ett ärende som gäller vårdnad om barn och 
umgängesrätt ge ett interimistiskt förordnade också om underhållsbidrag som ska betalas till 
barnet, om detta behövs för att trygga barnets underhåll.  

Ändring får inte sökas i ett interimistiskt förordnande. 
Ett interimistiskt förordnande är i kraft till dess att domstolen fattar ett slutligt beslut i ären-

det, om inte förordnandet återtas eller ändras före det. 
 

3 a kap. 
 

Medling i vårdnads- och umgängestvister i domstol 
 

17 b § 
 

Ordnande av sakkunnigtjänster 
 

Den kommun inom vars område tingsrätten har sitt administrativa kansli ska se till att tings-
rätten har tillgång till ett tillräckligt antal sådana sakkunnigbiträden som avses i 5 § i lagen om 
medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar för medling i tvister 
som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt samt för sådant biträdande vid hörande av bar-
net som avses i 15 a § i denna lag. I en tvåspråkig domkrets ska kommunen se till att tingsrät-
ten har tillgång till sakkunnigtjänster på både finska och svenska. Det organ enligt 6 § 1 mom. 
i socialvårdslagen (710/1982) som ska sköta socialvården svarar för att sakkunnigtjänsterna 
ordnas i kommunen.  

Hovrätten kan vid hörandet av barnet anlita ett sakkunnigbiträde som anvisats vilken tings-
rätt som helst inom hovrättens domkrets. Högsta domstolen kan vid hörandet av barnet anlita 
ett sakkunnigbiträde som anvisats vilken tingsrätt som helst.  
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17 d § 
 

Ersättning för sakkunnigtjänster 
 

För anlitande av sakkunnigbiträden vid medling i vårdnadstvister i domstol och vid hörande 
av barnet betalar staten ersättning till den kommun som ansvarar för ordnandet av sakkunnig-
tjänsterna. Ersättning betalas som kalkylerad ersättning per dag för biträdande vid samman-
träde och som ersättning per timme för åtgärder som utförs utanför sammanträdet. Om med-
lingen genomförs eller barnet hörs utanför den kommun där tingsrätten har sitt administrativa 
kansli eller utanför den särskilt överenskomna huvudsakliga tjänstgöringsorten för sakkunnig-
biträdet, ersätts kommunen för de rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av medling-
en eller hörandet av barnet och för det dagtraktamente som betalas till sakkunnigbiträdet. 
Närmare bestämmelser om storleken på den ersättning som betalas per dag eller per timme, de 
åtgärder för vilka ersättning betalas per timme samt de kostnader som ersätts utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
 

6 kap. 
 

Förfarandet vid fastställelse av beslut som har meddelats i en främmande stat och 
vid återlämnande av barn 

 
39 § 

 
Hörande av barnet 

 
Innan domstolen avgör en ansökan om verkställighet av ett i en främmande stat givet beslut 

som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt eller om återlämnande av barn, ska den ta reda 
på barnets åsikt, om barnet med hänsyn till sin ålder eller andra omständigheter som kommit 
till domstolens kännedom kan anses ha uppnått en sådan mognad att det finns skäl att fästa 
uppmärksamhet vid dess åsikt. 

När barnets åsikt utreds ska 15 a – 16 a § iakttas i tillämpliga delar. En begäran som gäller 
utredande av barnets åsikt ska riktas till socialnämnden i den kommun där barnet enligt utred-
ning vistas.  

 
41 § 

 
Rättshjälp och kostnaderna för återlämnande 

 
I ärenden som gäller återlämnande av barn och i ärenden som gäller erkännande eller verk-

ställighet av beslut om vårdnad om barn eller umgängesrätt som meddelats i en stat som har 
tillträtt Europarådskonventionen ska sökanden på begäran beviljas rättshjälp avgiftsfritt också 
i sådana fall då rättshjälp inte annars skulle kunna beviljas. 

När domstolen förordnar att ett barn ska återlämnas eller fastställer att ett beslut om vårdnad 
om barn kan verkställas, kan den samtidigt på yrkande av sökanden förplikta motparten att er-
sätta sökandens kostnader för återlämnandet. 

Om sökandens motpart förlorar det ärende som avses i 1 mom., ska han eller hon åläggas att 
ersätta justitieministeriet för de kostnader som ministeriet haft i ärendet enligt samma grunder 
som har föreskrivits för ersättande av de delaktigas rättegångskostnader. Hovrätten kan låta bli 
att ålägga motparten ersättningsskyldighet eller nedsätta ersättningens belopp, om ersättnings-
skyldigheten skulle bli oskälig i förhållande till motpartens ekonomiska omständigheter 
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7 kap. 
 

Särskilda stadganden 
 

49 § 
 

Bemyndigande att utfärda förordning 
 

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om 
1) de uppgifter som socialnämnden har enligt denna lag,  
2) uppgifter för den centralmyndighet som anges i Haagkonventionen och Europarådskon-

ventionen, och  
3) handlingar som ska bifogas en ansökan om återlämnande samt om erkännande eller verk-

ställighet av ett beslut som meddelats i en främmande stat.  
 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
Om en man före ikraftträdandet av denna lag har erkänt sitt faderskap på det sätt som avses i 

16 § i faderskapslagen, tillämpas på vårdnaden i stället för 6 a § 1 mom. de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. 

På ett ärende som gäller ändring av ett avtal eller ett beslut och som har gjorts anhängigt i 
tingsrätten före ikraftträdandet av denna lag tillämpas i stället för 12 och 14 a § de bestämmel-
ser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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2.  

Lag  
om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och 

umgängesrätt 
 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt 

(619/1996) 1 § 1 mom., 11 § och den finska språkdräkten i 18 § 1 mom., samt 
fogas till lagen ett nytt 2 § 2 mom. som följer: 
 

1 § 
 

Tillämpningsområde 
 

Domstolens beslut och interimistiska förordnanden (beslut) beträffande vårdnad om barn 
och umgängesrätt verkställs så som föreskrivs i denna lag. Vad som i denna lag föreskrivs om 
verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn ska iakttas också vid verkställighet av 
domstolens beslut om hos vem barnet ska bo samt beslut om överlämnande av barnet till dess 
vårdnadshavare. Vad som föreskrivs om verkställighet av beslut som gäller umgängesrätt ska 
iakttas också vid verkställighet av domstolens beslut om växelboende. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
 

Beaktande av barnets vilja 
 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 
När betydelsen av barnets motstånd bedöms ska det fästas särskild uppmärksamhet vid de 

motiveringar barnet ger för sitt motstånd samt vid huruvida barnets motstånd med beaktande 
av de omständigheter som kommit fram i ärendet kan anses basera sig på barnets självständiga 
vilja.  

 
11 § 

 
Hörande av barn i domstol 

 
Domstolen kan höra barnet med iakttagande i tillämpliga delar av 11 och 15 a § i lagen an-

gående vårdnad om barn och umgängesrätt. 
 

__________ 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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3. 

Lag  
om ändring av lagen om underhåll för barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om underhåll för barn (704/1975) 4 §, sådan paragrafen lyder delvis ändrad i 

lag 364/1983, och 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 159/2009, samt 
fogas till lagen en ny 14 a § som följer: 
 

4 § 
 

En förälder kan förpliktas att betala underhållsbidrag till barnet, om  
1) föräldern inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll,  
2) barnet inte bor varaktigt tillsammans med föräldern, eller 
3) barnet bor växelvis med föräldern och växelvis med den andra föräldern eller någon an-

nan vårdnadshavare. 
 
Underhållsbidragets belopp och sättet för betalning av det fastställs genom avtal eller dom. 
 

14 § 
 

Bestämmelser om behörig domstol i ärenden som gäller underhållsbidrag finns i 10 kap. i 
rättegångsbalken.  

Om ett yrkande på underhållsbidrag framställs i samband med ett ärende som gäller vårdnad 
om barn eller umgängesrätt eller fastställande av faderskap, kan yrkandet på underhållsbidrag 
även handläggas vid den domstol där förstnämnda ärende ska anhängiggöras. 

 
14 a § 

 
När ett ärende som gäller underhåll till barn är anhängigt vid domstol, kan domstolen ge ett 

interimistiskt förordnande om underhållsbidrag, om detta behövs för att trygga barnets under-
håll.  

Ändring får inte sökas i ett interimistiskt förordnande.  
Ett interimistiskt förordnande är i kraft till dess att domstolen fattar ett slutligt beslut i ären-

det, om inte förordnandet återtas eller ändras före det. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 
————
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4. 
 

Lag  
om ändring av 10 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning 

i allmänna domstolar 
 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar 

(394/2011) 10 § 1 mom. som följer: 
 

10 § 
 

Ärenden som gäller barns ställning och rättigheter 
 

Ärenden som gäller barns ställning och rättigheter kan bli föremål för medling i domstol när 
de gäller underhåll för barn eller vårdnad om barn och umgängesrätt. Medlingen i domstol ska 
genomföras på ett sätt som tar hänsyn till barnets bästa samt barnets önskemål och åsikt i den 
utsträckning som det med beaktande av barnets ålder och utveckling är möjligt. Vid bedöm-
ningen av om en förlikning kan stadfästas ska domstolen beakta bestämmelserna i lagen angå-
ende vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) och i lagen om underhåll för barn 
(704/1975). 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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5.  
 

Lag 
om ändring av 10 kap. 13 § och 12 kap. 4 a § i rättegångsbalken 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i rättegångsbalken 10 kap. 13 §, sådan paragrafen lyder i lag 135/2009, och 12 kap.  

4 a §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 650/2007, som följer: 
 

10 kap. 
 

Om forum i tvistemål 
13 § 

Ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt prövas av den tingsrätt inom vars 
domkrets barnet har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Ett ärende som gäller syskon kan 
även prövas av den tingsrätt inom vars domkrets någon av dem har sitt hemvist eller sin van-
liga vistelseort.  

 
12 kap.  

 
Om parterna 

 
 4 a §  
 
Om en part på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotill-

stånd eller av någon annan motsvarande orsak saknar förmåga att bevaka sina intressen i en 
rättegång eller om partens intressebevakare, vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrä-
dare på grund av jäv eller av någon annan orsak är förhindrad att utöva talerätt vid rätte-
gången, kan den domstol där rättegången är anhängig på tjänstens vägnar för rättegången för-
ordna en intressebevakare för parten. På intressebevakaren tillämpas lagen om förmyndar-
verksamhet (442/1999). 

Om inte domstolen beslutar något annat gäller ett intressebevakarförordnande också i en 
högre rättsinstans där ärendet anhängiggörs genom ändringssökande. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
————— 
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6.  

Lag  

om ändring av 19 a  §  i  förvaltningsprocesslagen  

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i förvaltningsprocesslagen (586/1996) 19 a §, sådan paragrafen lyder i lag 651/2007, 

som följer: 
19 a §  

 
Förordnande av intressebevakare för rättegång 

 
Om en part på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna, försvagat hälsotill-

stånd eller av någon annan motsvarande orsak saknar förmåga att bevaka sina intressen i en 
rättegång eller om partens intressebevakare, vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrä-
dare på grund av jäv eller av någon annan orsak är förhindrad att utöva talerätt vid rätte-
gången, kan den domstol där rättegången är anhängig på tjänstens vägnar för rättegången för-
ordna en intressebevakare för parten. På intressebevakaren tillämpas lagen om förmyndar-
verksamhet (442/1999). 

Om inte domstolen beslutar något annat gäller ett intressebevakarförordnande också i en 
högre rättsinstans där ärendet anhängiggörs genom ändringssökande. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
—————
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7. 

Lag   
 

om ändring av 23 a § i äktenskapslagen 
 
I enlighet med riksdagens beslut  
 
ändras i äktenskapslagen (234/1929) 23 a §, sådan paragrafen lyder i lag 411/1987, som föl-

jer: 
 

23 a § 
 

På en medlares tystnadsplikt tillämpas 15 § och 29 § 1 mom. i lagen om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården (812/2000). På medlaren ska inte tillämpas vad som i 20 § i 
lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården föreskrivs om skyldighet att 
lämna uppgifter. Medlaren har inte rätt att skaffa uppgifter om familjen av andra myndigheter 
utan parternas samtycke. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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8.  
Lag 

 
om ändring av 63 och 95 § i adoptionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
 
ändras i adoptionslagen (22/2012) 63 och 95 § som följer: 
 

63 § 
 

Inhämtande av utredning, hörande av barnet och interimistiska förordnanden 
 
I syfte att utreda barnets önskemål och åsikter samt de övriga förhållanden som inverkar på 

avgörandet av ett ärende som gäller kontakt, ska domstolen vid behov inhämta utredning hos 
socialvårdsorganet i barnets, den tidigare förälderns och adoptivförälderns hemkommuner. 
Om någon av dessa saknar hemkommun i Finland, ska utredning inhämtas hos socialvårdsor-
ganet i den kommun där personen vistas. 

På personligt hörande av barn i domstol eller vid utredning enligt 1 mom., tidsfrist för läm-
nande och komplettering av utredning, röjande av sekretessbelagda uppgifter, hörande av den 
som gjort utredningen, domstolens rätt att få information och på meddelande av interimistiska 
förordnanden tillämpas vad som föreskrivs i 15 a §, 16 § 3–5 mom., 16 a §, 16 b § och 17 § i 
lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) beträffande handläggningen av 
ärenden som gäller umgängesrätt. 

 
95 § 

 
Företrädande av barn som ska adopteras 

 
När en tillhandahållare av adoptionsrådgivning eller ett utländskt adoptionstjänstorgan har 

placerat ett barn hos en adoptionssökande i adoptionssyfte, har adoptionssökanden under pla-
ceringen rätt att i vårdnadshavarens ställe besluta om barnets vistelseort, vård, uppfostran, 
övervakning och omsorg i övrigt samt om den undervisning och hälsovård som barnet behö-
ver. Adoptionssökanden har dessutom rätt att företräda barnet även i andra brådskande ären-
den som gäller barnets person. 

På en adoptionssökande som utövar den rätt som avses i 1 mom. tillämpas vad som i 4 § 2 
och 3 mom. samt i 5, 5 b och 5 c § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt före-
skrivs om vårdnadshavare. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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9. 
Lag 

om ändring av 11 § i lagen om förmyndarverksamhet 
 
 
I enlighet med riksdagens beslut  
 
ändras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 11 § som följer: 
 
11 § 
Om en intressebevakare på grund av sjukdom eller av en orsak som nämns i 32 § 2–5 mom. 

eller av någon annan orsak är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan domstolen för-
ordna en ställföreträdare för denne. 

På ställföreträdaren tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om intressebevakare. 
——— 

____________Denna lag träder i kraft den         20  . 
————— 
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10. 
Lag 

om ändring av 3 § i religionsfrihetslagen 
 
 
I enlighet med riksdagens beslut  
 
ändras i religionsfrihetslagen (453/2003) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 253/2016, som 

följer: 
 

3 § 
 

Medlemskap i ett religionssamfund 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 
Ett barns vårdnadshavare beslutar gemensamt om barnets religiösa ställning. Om det med 

stöd av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) genom ett av social-
nämnden fastställt avtal avtalats annat eller genom domstolens beslut beslutats annat om upp-
giftsfördelningen mellan vårdnadshavarna, ska dock det av socialnämnden fastställda avtalet 
eller domstolens beslut följas.  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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11. 
 

Lag 
 

om ändring av 46 § i barnskyddslagen 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnskyddslagen (417/2007) 46 §, sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 

88/2010, som följer:   
 

46 § 
 

Beslut om vårdnaden om barn och umgängesrätt under den tid omhändertagandet varar 
 
 
Under den tid omhändertagandet varar kan föräldrarna avtala om vårdnaden om barnet och 

umgängesrätt. Avtalet ska fastställas på det sätt som föreskrivs i lagen angående vårdnad om 
barn och umgängesrätt. En allmän domstol kan under den tid omhändertagandet varar fatta be-
slut om vårdnaden om barnet och umgängesrätt eller intressebevakning enligt vad som före-
skrivs i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt eller i lagen om förmyndarverk-
samhet. 

Om vårdnaden om barnet med stöd av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt i 
stället för föräldrarna anförtrotts personer som har ingått uppdragsavtal enligt familjevårdarla-
gen, kan det organ som ansvarar för socialvården fortsättningsvis betala ersättning till dessa 
personer för barnets underhåll och vård samt vid behov arvode enligt familjevårdarlagen och 
också annars stödja barnets vård och fostran. Det organ som ansvarar för socialvården ska in-
nan det ansöker om eller lämnar domstolen en utredning om överföringen av vårdnaden på 
dem som har ingått uppdragsavtal avtala med dessa om de stödåtgärder samt det arvode och 
den ersättning som avses i detta moment. Samtidigt ska det övervägas om det är motiverat att 
förordna en särskild intressebevakare för barnet. 

____________ 
——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
————— 
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12. 

Lag 
 
om ändring av 10 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och 
samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning 
av konventionen  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen 

i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frå-
gor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen 
(435/2009) 10 § som följer: 

 
10 § 

 
Utlåtande i ärende om umgängesrätt 

 
Om ett ärende om umgängesrätt med barn ska avgöras i en främmande fördragsslutande stat 

och saken gäller kontakten mellan barnet och barnets i Finland bosatta förälder, får denna för-
älder begära ett utlåtande av socialnämnden om omständigheter som är viktiga för beviljandet 
eller utövandet av umgängesrätten. I utlåtandet får även sekretessbelagda uppgifter lämnas ut i 
enlighet med vad som föreskrivs i 16 § 5 mom. i lagen angående vårdnad om barn och um-
gängesrätt. 

Utlåtandet lämnas av socialnämnden i den kommun där den person som framställer begäran 
har hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Utlåtandet skickas till den finska 
centralmyndigheten eller direkt till den behöriga myndigheten i den stat där ärendet ska avgö-
ras. 

På verksamhet som kommunerna ordnar med stöd av denna paragraf tillämpas lagen om 
planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), om inte något annat före-
skrivs genom lag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
 







Oikeusministeriö
PL 25
00023 Valtioneuvosto
www.oikeusministerio.fi

Justitieministeriet
PB 25
00023 Statsrådet
www.justitieministeriet.fi

ISSN 1798-7091 (nid.)
ISSN 1798-7105 (PDF)
ISBN 978-952-259-632-1 (nid.)
ISBN 978-952-259-633-8 (PDF)


	LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN. Työryhmän mietintö
	Kuvailulehti
	Presentationsblad
	Sisältö
	OIKEUSMINISTERIÖLLE
	YLEISPERUSTELUT
	1 	Nykytila
	1.1 	Lainsäädäntö ja käytäntö
	1.2 	Kansainvälinen kehitys
	1.3 	Ulkomaiden lainsäädäntö
	1.3.1 	Lapsen kuuleminen ja osallistuminen oikeudenkäyntiin
	1.3.2 	Muun kuin vanhemman tapaamisoikeus
	1.3.3 	Vuoroasuminen
	1.3.4 	Tapaamisoikeus ja vastuu tapaamiskustannuksista
	1.3.5 	Velvollisuus ilmoittaa muuttoaikeista (relocation)

	1.4 	Nykytilan arviointi

	2 	Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
	ehdotukset
	2.1 	Tavoitteet
	2.2 	Keskeiset ehdotukset 
	2.2.1 	Lapsen huolto ja asuminen 
	2.2.2 Lapsen tapaamisoikeus
	2.2.3 	Lapsen osallisuuden vahvistaminen 
	2.2.4 	Oikeudenkäyntien nopeuttaminen ja tarpeettomien uusintakäsittelyjen karsiminen


	3 	Esityksen vaikutukset 
	3.1 	Taloudelliset vaikutukset 
	3.1.1 	Vaikutukset valtion talouteen
	3.1.2 	Vaikutukset kunnallistalouteen 
	3.1.3 	Vaikutukset kotitalouksien asemaan 

	3.2 	Vaikutukset viranomaisten toimintaan
	3.2.1 	Vaikutukset tuomioistuinten toimintaan 
	3.2.2 Vaikutukset sosiaalitoimen tehtäviin
	3.2.3 	Muutokset tehtäviin isyyden tunnustamisen yhteydessä neuvolassa
	3.3 	Yhteiskunnalliset vaikutukset
	3.3.1 	Vaikutukset lapsiin
	3.3.2 Vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon
	3.3.3 	Vaikutukset yhdenvertaisuuteen
	3.3.4 	Vaikutukset kansalaisten asemaan 


	4 	Asian valmistelu 
	YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
	1 	Lakiehdotusten perustelut 			
	1.1 	Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta		
	1.2 	Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 
	1.3 	Laki lapsen elatuksesta 
	1.4 	Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 
	1.5 	Oikeudenkäymiskaari
	1.6 	Hallintolainkäyttölaki 
	1.7 	Avioliittolaki 
	1.8 	Adoptiolaki 
	1.9 	Laki holhoustoimesta 
	1.10 	Uskonnonvapauslaki
	1.11 Lastensuojelulaki
	1.12 	Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansa

	2 Voimaantulo
	3 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
	LAKIEHDOTUKSET
	lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
	lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
	lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
	riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
	oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §:n ja 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta
	hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta
	avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta
	adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta
	holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
	uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
	lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta
	toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamis...

	RINNAKKAISTEKSTIT
	lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
	lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
	lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
	riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
	oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §:n ja 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta
	hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta
	avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta
	adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta
	holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
	uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
	lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta
	toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamis...

	LAGFÖRSLAG



