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Lapsenhuoltolain uudistaminen

Yleistä

Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta?

Uusi tuleva lastenhuoltolaki

Lähtökohtana laissa on turvata lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa eron jälkeen. Lakiin tulee 
lisätä esimerkiksi automaatiksi se, että vuoroasuminen on ilman oikeusteitse tapahtuvaa rankkaa ja 
yhteiskunnan sekä vanhempien kannalta erittäin kuluttavaa prosessia on sallittava automaattisesti 
lapsen edun mukaiseksi käytännöksi, silloin kun se on mahdollista.

Jos tämä mikä kirjoitetaan uuteen lakiin se on lakiin kirjoitettu silloin ei tarvita kalliita 
oikeusprosesseja ja lasten ja vanhempien välistä vuosikausiaa jatkuvaa "välirikkoa" joka aiheuttaa 
vain lisää ongelmia ja kustannuksia kaikille osapuolille vuosiksi eteenpäin.

Oikeusteitse taphtuvaa tuomitsemista pitää muutta sovittelun kautta tapahtuvaksi ja tasa-
arvoisemmaksi kaikille eronneen perheen osapuolille.

Uuteen lastenhuoltolakiin tarvitaan myös muutos siltä osin, kun toinen vanhempi estää eron jälkeen 
lapsien tapaamiset kokonaan toista vanhempaa kohtaan ja tilanne kärjistyy edelleen vaikeammaksi 
osapuolten välillä. Lapsia aletaan vieraannuttamaan toisesta vanhemmasta määrätietoisesti ja 
tapaamisia ei tule ollenkaan vaikka mitä on milloinkin määrätty oikeuden päätöksissä lasten 
tapaamisoikeuksista etävanhempaansa kohtaan. Suomessa tämän ei pitäisi olla lainkaan mahdollista 
toimia näin törkeästi lasten edun vastaisesti mutta näin vaan valitettavasti useat vanhemmat 
toimivat lapsen etua samalla loukaten. Lapsen vieraannuttaminen eli lapsen oikeus nähdä toista 
vanhempaansa on evätty lapselta toisen vanhemman toimesta.

Lasten vieraannuttaminen ei siis ole vieläkään sanktioitua rikollisuutta Suomessa vaikka YK:n lasten 
oikeuksiin sitoutumisestamme huolimatta. Lapsiin kohdistuvat rikokset tapaamisoikeuden 
loukkaamisesta jatkuvat edelleen ja lasten huoltoon ja kestävään kasvuun vaikuttavat viranomaiset 
ovat edelleen tässä kärjistämässä tilanetta huonommaksi lasten edun toteutumisen kannalta. Kun 
tapaamiset eivät onnistu pyydetään apua viranomisilta. He eivät tee mitään asian eteen, neuvovat 
vaan ottamaan yhteyttä lakimieheen. Tämä ei ole oikea tie lapsen edun totutumisen kannalta. Lapsi 
jää yksin toisesta vanhemmastaan ja vieraantuu hänestä kenenkään siitä piittamatta.
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Miksi Suomi loukkaa tällä hetkellä näin törkeästi lasten oikeuden toteutumista ja viranomaisilla ei 
ole siihen keinoa puuttua? Tässä loukataan samalla sekä YK:n lasten oikeuksia, että Suomen lakia

Suomessa ei ole tällä hetkellä sanktioitu lasten oikeuden määräämää tapaamisoikeuden rikkomista 
eli siitä ei rangaista sakolla tai muulla keinolla. Toisen vanhemman lasta kohtaan tekemiin rikoksiin ei 
kukaan puutu. Tästä kärsivät lukuisat lapselle ennen niin lähellä olleet osapuolet. Vastuuntunnoton 
ja häikäilemätön vanhempi voi tämän rikoksen tehdä niin halutessan lasten siitä kärsiessä ilman 
seurauksia ja voi loukata sitä loputtomiin oikeuden päätöksistä huolimatta. Vieraanuuttaminen on 
Suomessa valitettavasti sallittua ei sanktioitua toimintaa. Miksi oikeuden lapsen tapaamisoikeuden 
päätöksien rikkominen voi vain tapahtua Suomessa. Kukaan ei puolusta lasta tässä tilanteessa.

Lastenhuoltolakiin on tehtäviä muutoksia näin hankalian tilanteiden vuoksi. Tilanne on kestämätön, 
oikeuslaitos ei vaan voi toimia sirkuksena missä sen päätöksille nauretaan niin jonkun halutessaan ja 
samalla lasten oikeuksia loukkaamalla. Näin emme voi jatkaa lapsiemme kaltoin kohtelua.

Uusi laki, niin toteutuessaan lasten huollosta tarvittavineen muutoksineen turvaavat lapsien 
oikeuksien toteutumista paremmin tulevaisuudessa Suomessa. Nyt lapset ovat Suomessa 
vallitettavasti ilman lain suojaamaa turvaa erotilanteissa. Tämä on surullista ja häpellistä Suomessa 
2017.

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?

-
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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?

-

Harri Pullola


