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Lausuntopyyntö

29.09.2017 OM 31/41/2015

Lapsenhuoltolain uudistaminen

Johdanto

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. Lisäksi asetettiin 
seurantaryhmä seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Lapsenhuoltolain uudistaminen 
on kirjattu hallitusohjelmaan. 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 lausuntopalaute (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016) 
sekä asiasta keväällä 2016 järjestetystä verkkokeskustelusta saatu palaute (OM Mietintöjä 
ja lausuntoja 36/2016). 

Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä ”Lapsenhuoltolain 
uudistaminen” (OM Mietintöjä ja lausuntoja 47/2017). Lausunto pyydetään antamaan 
vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse 
lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi 
oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan 
lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 1.12.2017. 

Valmistelijat

mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi.huom
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Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, 
sähköposti: etunimi.H.sukunimi@om.fi ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, puh. 02951 
50332, sähköposti etunimi.S.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta 
lausuntopalvelu.om@om.fi. 

Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-633-8 - Linkki työryhmän mietintöön

mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-633-8
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Yleistä

Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta?

Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c §)

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 §)

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

Oikeudenkäynti (3. luku; 14-17 §)

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

Huolto- ja tapaamisriitojen tuomioistuinsovittelu (3 a. luku; 17 b ja 17 d §)

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

Vieraassa valtiossa annettu päätös ja lapsen palauttaminen (6. luku; 39 ja 41 §)

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

Asetuksenantovaltuus (7. luku; 49 §)

Lausuntonne ehdotetusta säännöksestä?

Liitelait

Onko teillä lausuttavaa liitelakeihin ehdotetuista muutoksista?

Vaikutukset

Onko ehdotuksen vaikutukset mielestänne arvioitu asianmukaisesti?

Muuta

Onko teillä muuta lausuttavaa työryhmän ehdotukseen liittyen?
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Voit jättää liitteitä lausunnon yhteyteen. Sallittuja tiedostoformaatteja ovat: pdf, doc, docx, 
xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif and tif. Liitetiedostojen koko tulee olla 
pienempi kuin 50 Mb.

Manninen Sami
Oikeusministeriö

Määttänen Laura
Oikeusministeriö


