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EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LAPSEN HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Esityksen sisältö
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa
lakia.
Lain yleisiä säännöksiä lapsen huollon ja tapaamisoikeuden sisällöstä ehdotetaan
täsmennettäviksi. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten valikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi. Esityksessä ehdotetaan myös säännöksiä, joiden
tavoitteena on oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttaminen.
Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset lapsen vuoroasumisesta. Uutta olisi myös
se, että lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä.
Lakiin ehdotetaan useita muutoksia, joilla vahvistetaan lapsen oikeutta saada äänensä
kuuluville ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi eräitä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain, lapsen elatuksesta annetun
lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Vähäisiä muutoksia ehdotetaan
myös eräisiin muihin lakeihin.
Valmistelu
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa
2016 laatimalla muistio lain uudistamistarpeista (OM 31/41/2015). Muistiosta saadusta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja
35/2016). Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita myös avoimessa verkkokeskustelussa keväällä 2016. (Yhteenveto: OM Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016).
Oikeusministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän valmistelemaan lapsenhuoltolain
uudistamista. Lisäksi oikeusministeriö asetti seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 29 syyskuuta 2017 (Lapsenhuoltolain uudistaminen, Työryhmän mietintö, OM Mietintöjä ja
lausuntoja 47/2017).
Oikeusministeriö vastaanotti mietinnöstä yhteensä 87 lausuntoa. Lausuntopalaute oli
hyvin myönteistä. Ehdotuksia pidettiin pääosin kannatettavina (Lausuntotiivistelmä:
OM Mietintöjä ja Lausuntoja 13/2018).
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Esitys on valmisteltu esitysluonnoksen ja siitä saadun palautteen perusteella oikeusministeriössä. Esitys on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
Esityksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Lapsenhuoltolakiin ehdotetut muutokset edellyttävät ensinnäkin muutoksia tietojärjestelmiin. Merkittävin kustannus aiheutuu väestötietojärjestelmään tehtävistä muutoksista. Alustava arvio kertaluonteisen lisäkustannuksen määrästä on noin 185 000
euroa, joka kohdistuu valtiovarainministeriön hallinnonalalle Väestörekisterikeskukselle. Kustannuksen kattamisesta päätetään valtion talousarviota koskevin päätöksin.
Tietojärjestelmämuutoksia tarvitaan myös yleisten tuomioistuinten Tuomas –asiankäsittelyjärjestelmään. Tämä oikeusministeriön hallinnonalalle kohdistuva kertaluonteinen meno on alustavan arvion mukaan suuruudeltaan enintään 5 000 euroa ja rahoitetaan kehyksen puitteissa.
Toiseksi vähäisiä lisäkustannuksia aiheutuu mahdollisuudesta käyttää asiantuntijaavustajaa apuna lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa. Karkean arvion muutoksesta
aiheutuisi valtiolle enintään noin 25 000 euron vuosittainen lisäkustannus. Tämä kustannus kohdistuu oikeusministeriön hallinnonalalle.
Kolmanneksi kustannuksia lisää mahdollisuus vahvistaa tapaamisoikeus lapsen ja
muun henkilön kuin vanhemman välille. Kyse olisi uudenlaisesta tapaamisoikeusasiasta tuomioistuimissa. Noin 30 uuden tapaamisoikeusasian käsittelystä voidaan karkeasti arvioida aiheutuvan noin 136 000 euron vuotuinen lisäkustannus valtiolle.
Toisaalta tuomioistuinlaitokselle koituu säästöjä oikeudenkäyntien vähentämiseen
liittyvistä ehdotuksista. Samalla säästyy oikeusapukuluja. Lisäksi uudet sopimusmahdollisuudet vähentävät jonkin verran oikeudenkäyntien tarvetta riidattomissa asioissa. Merkittävin muutos on se, että oheishuoltoa koskevien asioiden käsittelyn arvioidaan siirtyvän suureksi osaksi sosiaalitoimeen. Tästä voidaan arvioida aiheutuvan
noin 640 000 euron säästö tuomioistuinlaitoksen menoihin.
Kokonaisuudessaan ehdotusten arvioidaan vähentävän tuomioistuinlaitokselle ja siten oikeusministeriön hallinnonalalle aiheutuvia kustannuksia.
Sosiaalitoimen ja sitä kautta kunnallistalouden kannalta ehdotusten arvioidaan olevan
kokonaisuudessaan myös kustannuksia säästäviä. Merkityksellisin vaikutus olisi sillä, että sosiaalilautakunnan selvityksiä arvioidaan tarvittavan nykyistä vähemmän.
Tämä tarkoittaisi noin 500 000 euron kustannussäästöä sosiaalitoimelle.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan ja yhteiskunnalliset vaikutukset
Ehdotetut säännökset merkitsevät jossain määrin uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa sekä tuomioistuimissa että lastenvalvojien toiminnassa. Monet esityksen
keskeisistä yhteiskunnallisista vaikutuksista kohdistuvat lapsiin. Ehdotuksilla vahvis-
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tetaan lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja saada vaikuttaa
itseään koskeviin asioihin.
Ehdotuksilla on vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sillä ne parantavat sekä
naisten että miesten mahdollisuuksia toimia vanhempana. Monet ehdotuksista helpottavat erilaisten monimuotoisten perheiden mahdollisuuksia järjestää asiat lapsen ja
perheen yksilöllisiä tarpeita vastaavalla tavalla. Ehdotus, jolla vanhemmuuden etukäteinen tunnustaminen toisi vanhemmuuden suoraan lain nojalla, saattaa avio- ja avoparien lapset nykyistä yhdenvertaisempaan asemaan. Ehdotukset tukevat siten myös
yhdenvertaisuuden toteutumista.
Voimaantulo
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan samaan aikaan kuin äitiyslaki
(253/2018), joka tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

