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Tiedoksi, että Helsingin hovioikeus ei anna asiassa lausuntoa. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ

Arvoisa vastaanottaja

Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta 
yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. 

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Osassa käräjäoikeuksia on 1.1.2011 lukien kokeiltu asiantuntija-avustajan käyttämistä 
huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan menettelyn 
vakinaistamista koko maahan. 

Tuomioistuinten tarvitsemien asiantuntija-avustajien järjestäminen tulisi käräjäoikeuden 
hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi. Tämän tavoitteena on turvata kaikille 
vanhemmille asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus samantasoisiin asiantuntijapalveluihin 
huoltoriitojen sovittelussa. Valtio maksaisi kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden 
järjestämisestä. Sovittelun osapuolille avustajan käyttäminen olisi maksutonta. 
Asiantuntija-avustajien pätevyysvaatimuksista säädettäisiin laissa. Sovittelun joutuisuuden 
varmistamiseksi huoltoriitojen sovittelussa sovitteluistunto tulisi pääsääntöisesti järjestää 
säädetyssä määräajassa. 

Pyydämme, että toimitatte lausuntonne viimeistään 21.6.2013 sähköpostitse 
oikeusministeriön kirjaamoon osoitteeseen oikeusministerio@om.fi word-, open office (odt) 
tai rtf-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Anna-Kaisa Aaltonen, puhelin 029 51 50245. 
Oikeusministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)om.fi.
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