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Lausunto

01.12.2017 OM 31/41/2015

Asia:  OM 31/41/2015

Lapsenhuoltolain uudistaminen

Yleistä

Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta?

Työryhmän ehdotus on hyvin perusteltu ja huomioi molemmat vanhemmat huomattavasti 
paremmin lapsen vanhempina. Enemmän pitäisi kuitenkin korostaa vanhempien tasaveroista 
oikeutta asua ja oleilla lastensa kanssa sekä myös EU direktiivien määräyksiä kummankin 
vanhemman oikdeudesta perhe-elämään. Joka tarkoittaa oikeutta olla lastensa kanssa. 

Lähtökohtana tulee olla lasten asuminen vuoroviikoin kummankin vanhempansa kanssa ja tämän 
huomioiminen elatusavuissa. Nykyinen järjestelmä on ollut jäykkä ja muualla asuva vanhempi on 
joutunut vastaamaan lasten elatuksesta kohtuuttomilla summilla, vaikka on vastannut lasten 
elatuksesta jo luonapidolla. Ministeriön ohjeistus ottaa hyvin huomioon ennakkoilmoitukset toiselle 
vanhemmalle jos toinen vanhempi muuttaa muulle paikkakunnalle.

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

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

2§.1 poistetaan sana ajoittain.  Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa olla tämän vanhemman 
luona tai tavata tätä muualla....

5 b §. Tarkoitetaanko tässä yhteydessä elatusapuasioita ? Hallituksen esitykseen selvennys.

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

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

7§ 2) Vanhemmat voivat sopia, että ..........tietoja viranomaisilta, yksityisiltä palveluntuottajilta tai 
muilta tahoilta.

7§ 5) Vanhemmat voivat sopi muun henkilön kanssa

         .........tietoja viranomaisilta, yksityisiltä palveluntuottajilta tai muilta tahoilta

         Lisätään teksti: " Lapsella saa olla enintään kaksi aikuista, joiden luona lapsi asuu".



Lausuntopalvelu.fi 2/4

9§ 2) Tuomioistuin voi päättää, että:

         2) poistetaan sanat " tai useammalle henkilölle"

9 a§  Lisätään teksti: "Sosiaalisia tukien jakamista tulee tarkastella vuoroasumistilanteessa. Tukien 
saaminen tulee olla

         mahdollista myös vanhemmalle, jonka luona lapsi ei asu. Tuomioistuin voi tarvittaessa päättää 
asiasta."

9 b§  Tapaamiset voidaan määrätä valvotuiksi tai tuetuiksi enintään kuuden kuukauden ajaksi. Tästä 
voidaan poiketa vain, 

         jos se on välttämätöntä lapsen turvallisuuden varmistamiseksi."

9 c§   Lisätään teksti : "Tällaista tapaamisoikeutta vahvistettaessa tulee ottaa huomioon, että 
tapaamiset eivät heikennä 

         lapsen ja muualla asuvan vanhemman suhdetta.."

10.3  Lisätään teksti: "....sekä vanhempien psyykkinen terveydentila ".

11 §  Lisätään teksti: " Lapsen mielipiden on selvitettävä ammattimaisesti ja ilman kummankaan 
vanhemman vaikutusta

         asiaan."

Oikeudenkäynti (3. luku; 14-17 §)

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

14 a§ Lisätään teksti: " Hakijalla on oikeus saattaa asia tuomioistuimen kolmen tuomarin käsittelyssä 
ratkaistavaksi."

16 §   Lisätään teksti: "Tuomioistuin voi pyytää vanhemmuuden selvittämistä sekä 
mielentilatutkimusta vanhemmista."

17 §   Lisätään teksti:  " Jos elatusavun määrästä ei päästä sopimukseen, niin elatusavun suuruudeksi 
tulee vahvistaa enintään

          elatustuen suuruinen summa.

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

Lausuntonne ehdotetuista säännöksistä?

17 c §  Pykälä puuttuu kokonaan.

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?

            Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta:

 4§       Lisätään teksti: " vanhempien osallistumisesta lapsen menoihin ei ole käräjäoikeudessa 
erikseen ratkaistu"

14 § a  Lisätään teksti: " Jos elatusavun määrästä ei ole päästy sopimukseen, elatusapu voidaan 
määrätä enintään elatustuen

            suuruiseksi".

Vaikutukset

Onko ehdotuksen vaikutukset mielestänne arvioitu asianmukaisesti?

Mielestäni ehdotuksen vaikutukseet on arvioitu asianmukaisesti. Elatusvelvollisten Liitto katsoo, että 
mietinnön sisällön mukainen lakimuutos vähentää oikeudenkäyntejä ja riitoja vanhempien välillä. 
Korostamme vielä sitä, että uuden lastensuojelulain tulee korostaa lähtökohtaisesti vuoroasumista 
lasten tapaamisten osalta. Vuoroasuminen tulee näkylä myös elatusavun määrässä siten, että jos 
molempien vanhempien maksukyvyt ovat lähes samansuuruiset tai heillä on mahdollisuudet 
edellytystensä puitteissa siihen niin elatusapua ei tule vahvistaa ollenkaan.

Korostamme vielä sitä, että kyseiset lakimuutokset edesauttavat tapaamattomia vanhempia 
tapaamaan lapsiaan säännöllisesti ja mahdollisimman paljon. Lastesuojelulain muutokset palvelevat 
kumpaankin vanhempaa sekä tietenkin lapsia.

Muuta

Onko teillä muuta lausuttavaa työryhmän ehdotukseen liittyen?

Mielestäni seurantaryhmän mukanaolo on edesauttanut näinkin hyvän mietinnön syntymisen ja 
osaltaan työryhmä on saanut epäkohdat tietoonsa ja myös lain seuraamukset on tuotu 
seurantaryhmän toimesta esiin.

Elatusvelvollisten Liitto on esittänyt, että elatusavun määräytymisen laskentaperusteet sekä 
oikeudenkäyntikulujen määräytyminen määriteltäisiin kumpikin omalla asetuksella ".
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