KUN VANHEMMAT EROAVAT, heidän tulee sopia uudelleen lapsen asioista, sillä he ovat aina
lastensa vanhempia, vaikka eivät enää asu keskenään.
•
•
•
•

Vanhempien pitää sopia lapsen asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta.
Kaikkien pitää tietää, milloin lapsi on kummankin vanhemman luona.
Lapsen tulee kokea olonsa turvalliseksi kummankin vanhempansa kanssa.
Lapsen pitää tietää, missä päiväkodissa tai koulussa hän käy, voiko hän jatkaa harrastuksiaan
ja pysyvätkö kaverit lähellä.

Miten lapsen asiat ratkaistaan?
• Vanhemmat voivat sopia lapsen asioista keskenään.
• Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien yhdessä tekemän sopimuksen lapsen huollosta,
asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusmaksuista.
• Jos vanhemmat eivät osaa sopia keskenään, he voivat hakea apua sovittelusta.
• Jos muu ei auta, käräjäoikeuden tuomari määrää miten asiat tulee järjestää.
• Tuomari tekee ratkaisun sen perusteella, mikä hänen mielestään on lapselle parasta.

Huoltoriita oikeudessa
• Kumpikin vanhempi kirjoittaa tuomarille ja kertoo, miten hän haluaisi asiat ratkaista.
• Tuomari kutsuu vanhemmat oikeustalolle neuvotteluun.
• Vanhemman apuna voi olla lakimies.
• Joskus tuomari tekee väliaikaisen määräyksen asioiden järjestämisestä.
• Tuomari voi pyytää sosiaalityöntekijöitä tekemään olosuhdeselvityksen.
• Tuomari haluaa saada riittävän paljon tietoa, että voi tehdä hyvän päätöksen.

Olosuhdeselvitys
•
•
•
•
•

Sosiaalityöntekijät tulevat kumpaankin kotiin juttelemaan lapsen ja vanhempien kanssa.
Lisäksi he voivat jutella lapsen kanssa ilman vanhempia.
Lapsi saa kertoa omia toiveitaan ja ajatuksiaan, jos haluaa.
Työntekijät kirjaavat ylös havaintojaan ja lähettävät selvityksen tuomarille.
Vanhemmat saavat lukea selvityksen ja sen mitä lapsi on kertonut.

Tuomarin päätös
• Kun selvitys on tullut tuomarille, hän kutsuu vanhemmat uudestaan neuvotteluun oikeustalolle.
• Joskus vanhemmat tekevät sopimuksen ilman oikeuden päätöstä, juttelun perusteella.
• Muussa tapauksessa tuomari määrää siitä, missä kodissa lapsi asuu, saavatko molemmat vanhemmat päättää lapsen asioista, koska ja kuinka paljon lapsi saa tavata sitä vanhempaa, jonka
luona ei asu, ja vielä, miten raha-asiat pitää järjestää.
• Tuomarin päätöstä pitää noudattaa.

Tuomarin päätöksen jälkeen
• Tarkoitus on, että riidat joko sovitaan tai niistä annettua päätöstä noudatetaan.
• Kun vanhemmat noudattavat sopimusta tai päätöstä, riidat yleensä vähenevät ja kaikkien on
helpompi olla.
• Tärkeintä on, että lapsi voisi elää turvallista arkea.

ASUMINEN
Mikä on lapsen virallinen osoite eli kumman vanhemman luona lapsi on kirjoilla.
ELATUS
Lapsen elatus eli vastuu lapsen kuluista on kummallakin
vanhemmalla.
ELATUSMAKSU/ELATUSAPU
Elatusapu on rahamäärä, jonka toinen vanhempi maksaa kuukausittain lapsen kuluja varten toisen vanhemman tilille.
HUOLTO/HUOLTAJA
Huolto tarkoittaa huolenpitoa lapsesta ja päättämistä
lapsen asioista kuten asuinpaikka, nimi, koulu, päiväkoti, terveydenhoito, harrastukset, uskonto ja passi.
Yleensä huoltajia ovat vanhemmat tai toinen heistä.

Sanat
LASTENVALVOJA
Kunnan työntekijä, joka auttaa vanhempia sopimaan
lapsen asioista ja voi vahvistaa vanhempien sopimuksen
lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja
elatuksesta.
OLOSUHDESELVITYS/SELVITYS
Käräjätuomarin usein pyytämä lisäselvitys lapsen ja
vanhempien olosuhteista.
SOVITTELU
Sovittelun tarkoitus on auttaa vanhempia sopimaan
riitansa lapsen asioista. Sovittelua voi olla kunnan järjestämä perheasioiden sovittelu tai käräjäoikeuden lasten
huoltoriitojen sovittelu (ns. Follo-sovittelu).

HUOLTORIITA
Käräjäoikeudessa käsiteltävä vanhempien riita lapsen
huoltajuudesta, asumisesta ja/tai tapaamisista. Riitaa
voi olla myös lapsen elatuksesta.

TAPAAMISOIKEUS/TAPAAMISET
Lapsen oikeus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

KÄRÄJÄOIKEUS/OIKEUSTALO
Paikka, jossa huoltoriita käsitellään ja jossa käräjätuomarit ovat töissä.

TUOMARI/KÄRÄJÄTUOMARI
Se henkilö käräjäoikeudessa, joka tekee päätöksen
huoltoriidassa.

LAKIMIES
Asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies,
joka avustaa vanhempaa huoltoriidassa.

VUOROASUMINEN
Lapsi asuu yhtä paljon tai lähes yhtä paljon kummankin
vanhemman luona.

LAPSEN KUULEMINEN
Lapsen mielipiteen ja toiveiden selvittäminen keskustelemalla lapsen kanssa. Lapsen kanssa keskustelevat
vanhemmat, joskus lastenvalvoja ja/tai olosuhdeselvitystä tekevä työntekijä tai käräjätuomari.

VÄLIAIKAINEN MÄÄRÄYS/VÄLIAIKAISMÄÄRÄYS
Käräjäoikeuden päätös lapsen asioista oikeudenkäynnin
ajaksi.

Lapsen oikeudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapsen pitää saada olla lapsi.
Lapsella on oikeus turvallisuuteen, huolenpitoon ja hyvään kohteluun.
Lapsella on oikeus kertoa omat mielipiteet, ajatukset ja toiveet.
Lapsen ei ole pakko sanoa mitään eikä häntä saa painostaa.
Lapsen ei tarvitse päättää tai ratkaista vanhempien välistä riitaa.
Lapsen ei tarvitse valita vanhempiensa välillä.
Vanhempien ja aikuisten tulee kysyä lapselta mitä hän ajattelee.
Aikuisten pitää miettiä asiaa lapsen kannalta.
Lapsella on oikeus tietää, mitä tapahtuu ja mitä on päätetty.
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