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CHILD CUSTODY DISPUTES IN DISTRICT 
COURTS 

1 The purpose of the study and research  
 material  

The Child Custody and Right of Access Act (361/1983) has been in force 
since 1984. Child custody is intended to secure a child’s balanced 
development and wellbeing according to the child’s needs and wishes. The 
child’s custody should secure positive and close human relations above all 
between the child and its parents. Furthermore, the child should be secured 
good care and upbringing, as well as supervision and care that is in line with 
the age and level of development of the child. The right of access, on its part, 
is intended to secure a child’s right to be in contact with and meet the parent, 
with whom the child does not live.  

The question of a child’s residence and right of access most frequently 
arise when a family splits up or when the parents have not been living 
together in the first place. A divorce does not, for example, automatically 
imply an end to the parents’ rights and obligations to act as the child’s 
custodians. If no specific agreement or decision has been made about the 
child’s residence and contacts, the care of the child and contacts with it, 
continue as before in the form of joint legal custody. However, in such 
instances efforts are often made to settle the question of custody, either 
through an agreement between the parents, confirmed by the municipal 
social welfare authorities or through a decision by a court. In a custody 
agreement it may be decided that 1) the parents have joint legal custody, that 
2) the child will reside with one of the parents if the parents do not live 
together, that 3) only one of the parents acts as custodian (=single custody), 
and that 4) the child has a right of access to the parent with whom it does not 
live, as this has been agreed by the parents. 
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If the parents disagree about the child’s custody and right of access the 
matter is by means of an application solved by a District Court.1 A District 
Court can also take a decision about the custody of a child, residence and the 
right of access as a matter adjoining a divorce case. A matter concerning 
custody can also be raised in a court associated with a claim concerning 
changes in the child’s maintenance.  

In cases where child custody is disputed, it is up to the court to obtain any 
information required to decide on the matter. This means, in other words, all 
the information that is required in order to determine what is in the best 
interest of the child. According to the act, the court may in support of its 
decision obtain a report on the conditions of the child, that is, a child welfare 
report, from the municipal social welfare board. However, the act does not 
require such a report if it is obvious that it is not necessary for deciding the 
case. 

Due to the increasing number of children born in cohabiting relationships 
and also the growing frequency of divorces in families with children, the 
total yearly number of cases involving child custody, residence and right of 
access has been in constant increase. The number has more than tripled since 
somewhat more than 15 years back. A major part of cases involving child 
custody, residence and the right of access are settled with the assistance of 
the municipal social welfare authorities. Courts handle only a minor part of 
cases involving child custody. Empirical surveys do, however, indicate that 
there has been an increase in the number of custody disputes during the past 
years.  

This research focuses on disputes about custody. Its purpose is to 
investigate the frequency of custody disputes as well as their generality. 
Focus is in this research also placed on the content of the presented claims, 
the outcome of the cases and also their possible renewals (spiral of custody 
disputes). Focus is further placed on the forms of custody and the 
distribution of co-resident parents in cases handled by the courts. This 
research equally pictures the legal proceedings and their duration, and also 
the role played by social welfare authorities in the proceedings. In addition, 
the research material provides general information about of the parties: age 
and gender distribution, family relations, children and socio-economic status. 

                                                           
1 The concept of custody dispute is in this study used to cover child custody, residence as 
well as the right of access. 
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The research is to its nature empirical and it is based on extensive 
quantitative data. The research material is made up of District Court cases, 
both petitionary matters and also questions of child custody associated with a 
divorce, involving custody, residence and right of access (n=529). Material 
was gathered from all District Courts in Finland at the turn of 2005−2006. 
The District Courts were requested to send the research institute a copy of all 
documents relating to decisions taken by the court on child custody during 
the indicated period.  

 
 

2 Summary of the research findings 

The number and generality of custody disputes. Close to 70 per cent of the 
court cases involving questions of custody and right of access as the main 
issue, were to their nature proper disputes. Disputes were more frequent in 
instances involving changes in the right of access as well as changes in the 
custody arrangement. In initial decisions concerning custody, the share of 
disputed cases was just over half the cases. 

Altogether one third of the court cases relating to custody and right of 
access, which were dealt with as the main case, can be classified as 
undisputed. Roughly half the undisputed cases clearly lacked an element of 
dispute, whereas the other rough half were so called default judgments, 
because the respondent had not given a response by the closing date.  

In divorce cases where adjacent claims were made concerning the child, a 
major part of them was undisputed (78 %). In merely every fifth case did the 
parents disagree in matters concerning the child, eventuating therefore in a 
dispute. 

As indicated above, the share of disputed cases addressing child custody 
and the right of access as the main claims, out of all cases handled by District 
Courts, represented some 70 per cent, whereas somewhat more than 20 per 
cent of the cases involved claims concerning a child raised in a divorce case. 
These research findings allow for more specific quantitative calculations 
about the yearly amount of disputed cases handled by Finnish District 
Courts. 

During past years, the total amount of petitionary matters addressing 
exclusively child custody and the right of access has averaged 1,900–2,000 
cases a year. This means that on a yearly basis some 1,500 cases have been 
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disputed, out of all legal proceedings addressing exclusively child custody 
and the right of access. When assessing the generality of disputes concerning 
custody, account should also be taken of those cases where child custody is 
dealt with as part of a divorce case. On a yearly basis, there has been just 
short of 3,000 divorce cases involving additional claims about custody, 
although, in 2005, there were only 1,955 cases. It is thus possible to estimate 
that during past years, some 390 divorce cases have, in addition, had 
disputed claims about child custody or the right of access attached to them. 

The total amount of disputes concerning child custody dealt with by 
District Courts can thus be estimated to some 2,000 cases a year. Among 
them, a major part (80 %) is handled as so called petitionary matters whereas 
some 20 per cent are claims associated with divorce cases. The relative share 
of custody disputes is thus 4−5 per cent out of all matters concerning child 
custody, residence or right of access handled either by the social welfare 
authorities or courts. 

 
The status of the applicant and claims of the parties. The empirical part of 
the research focussed solely on disputes about custody, that is, cases where 
the parents disagreed about how to arrange residence and the right of access. 
The research material contained a total of 270 such cases. 

In a major part of the cases (67 %) the parents had agreed about the 
child’s custody and the right of access already before the legal proceedings. 
This had normally been done through a decision by the court or an 
agreement confirmed by the municipal social welfare board.  

Somewhat more than half the custody disputes had been initiated by the 
mother, both those that were initiated for the first time and also cases aimed 
at changing an existing arrangement. Accordingly, the fathers’ activity in 
matters pertaining to custody and the right of access is significant: the child’s 
father had initiated legal proceedings in close to half the disputed cases. The 
most general constellation in the custody disputes seen in this research 
material was a co-resident mother and a non-resident father (75 %).  

An analysis of the claims presented by the applicant revealed that the 
clearly most common claim concerned the form of child custody (70 %). 
Among these claims sole legal custody had been demanded in seven cases 
out of ten, whereas in one third of the cases the applicant had presented 
claims for joint legal custody by both parents.  

The second most common claim presented in the applications concerned 
the child’s residence. In six cases out of ten the claim concerned a decision 
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about the child’s residence or a change in a previous decision about it. In 
claims concerning the child’s residence, 60 per cent of them represented 
claims that the child be designated to the mother and in four cases out of ten 
it was confirmed that the father’s place be the child’s residence.  

Out of all custody disputes covered by the material, claims about the right 
of access were presented in some four cases out of ten. Among these claims, 
a confirmation of the right of access was presented in more than half the 
cases, whereas every fifth case concerned an extension of the right of access 
and every tenth case a limitation of this right. In about one fifth (18 %) of the 
claims concerning the right of access, a request had been made that the 
contacts should take place under supervision.  

 
The progression of custody disputes and the duration of legal proceedings. 
When dealing with child custody and parenting schedules, the court is 
required to obtain all necessary documentation for taking the decision. A 
report from the municipal social welfare board about the family’s situation is 
one means of obtaining additional information. In this research material the 
court had decided to obtain such information in more than half the disputes 
(55 %).  

According to this research material the court had more frequently decided 
to obtain a report in situations where the parents had had previous court 
disputes concerning the child. Reports were further ordinarily obtained in 
situations where the dispute concerned the form of child custody and 
residence. A report about the family’s situation was almost without 
exception obtained in cases where interventions had been made for child 
welfare purposes or the child’s parents suffered from drug or mental 
problems.  

One purpose of this study was also to investigate the total duration of 
legal proceedings in custody disputes: that is, the time span between the 
filing of an application and the final decision delivered by the court in the 
case. According to this research material the total time span of custody 
disputes in District Courts averaged eight months. Out of all custody disputes 
about one forth where solved in less than four months whereas in close to 
half the cases the legal proceedings exceeded nine months.  

 
The court’s decision about child custody and the right of access. In light of 
the present research material a custody dispute was solved through an 
agreement between the parents in close to half the cases (49 %). In each 
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fourth case the court ruled in favour of the applicant and in 13 per cent of the 
cases the claim was dismissed. The case was dropped or dismissed without 
consideration in every tenth case. 

When examining the content of the courts’ final decisions it was revealed 
that out of all custody disputes, in close to half of them (48 %) the court had 
delivered a decision about joint legal custody of the child. In close to 10 per 
cent of the cases a decision had further been made about a so-called limited 
joint legal custody, whereby specifications were made as to the division of 
tasks. The custody of the child had been assigned solely to the mother in one 
third of the cases and solely to the father in every tenth case. 

As to the child’s residence, the court had in a major part of the custody 
disputes (65 %) decided that the child should live with its mother. In every 
third case it was decided that the child should live with its father. In the rest 
of the cases it was ruled that the child would alternate between both parents 
on a weekly basis or the children’s residence was split so that part of them 
would live with their mother and part of them with their father. 

In altogether seven cases out of ten the court had given a decision about 
the right of access. Weekend meetings, which have been an established 
practice, were decided upon merely in about four cases out of ten. In about 
half the cases the court had devised case-specific solutions for the right of 
access. Decisions about supervised contacts were fairly rare in the material 
(12 %). 

In more than half of all custody disputes the court had, in addition to 
decisions about custody or the right of access, also decided on maintenance 
to be paid for the child. The amount to be paid as child maintenance was in 
the court decisions confirmed at an average of 125 euro a month for each 
child. 

The final decisions of the courts concerning the forms of child custody, 
residence or right of access, have also been analysed in light of the reports 
made by social welfare authorities. This analysis revealed that in close to 
nine cases out of ten the court’s decision was the same or partly the same as 
the solution suggested by the social welfare authorities. According to the 
research material, differences between the proposals and the decisions 
occurred particularly in disputes where the parties held an equally strong 
position as candidates for being the custodian. 

 
Background information about the parties to custody disputes. In the 
research material 35−44 year olds constituted the largest age group among 
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the parties to custody disputes. In about 40 per cent of the cases the 
applicants’ or the respondents’ family was made up of a single parent and 
children, whereas stepfamilies with two parents represented every fifth case.  

Out of all children involved in the custody disputes, about one third of 
them were under 7 years of age, whereas 70 per cent were older than that. 
Only every tenth child was under 2 years of age and one fourth of the 
children 3−6 years old. A good third of the children belonged to the age 
group 7−12 and equally so every third was 13–17 years of age.  

When addressing the socio-economic status of the parents and their 
present activities it could be seen that persons with a fairly low education, as 
well as persons active in working life, made up the major part of the cases. 
Based on a socio-economic professional classification, a major part of the 
parents belonged to the workers’ category.  

In this research also other specific questions pertaining to disputes about 
child custody were analysed, such as for example child welfare measures. An 
overall assessment of the research material indicated that child welfare 
measures appear, on average, to be more frequent in custody disputes than 
among the population as a whole. Out of all custody disputes, families that 
had been clients of child welfare authorities made up about one third.  

 
 

3 Discussion 

Disputes between parents concerning the form of child custody, residence 
and right of access are generally perceived as disputes that are difficult to 
solve. When the parents split up they should at least decide with whom the 
child will continue to live and how to arrange contacts between the child and 
the non-resident parent in the future. 

A major part of the parents have an agreement about the child’s residence 
and right of access confirmed by the social welfare authorities, whereas only 
a small part of them end up having a dispute about the child in a District 
Court. The present research indicates that the yearly relative share of custody 
disputes is some 4−5 per cent out of all matters concerning child custody, 
residence or right of access that have been handled either by the social 
welfare authorities or a court. The yearly number of custody disputes 
handled by District Courts amounts to some 2,000.  
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All in all, it would appear that a major part of the decisions made 
concerning child custody, residence and the right of access are also 
functioning well in practice. This view is supported by the fairly small 
number of cases decided on by courts and also the equally small number of 
cases aimed at changing previous agreements and decisions. There has, 
however, been a constant yearly increase in the total number of matters 
involving child custody, residence and the right of access. The increase in the 
number of children born in cohabiting relationships and also the increasing 
frequency of divorce have had the effect that questions about a child’s 
residence and the right of access are increasingly raised. 

The research also indicated that fathers appear to be taking an increasingly 
active part in decisions about the child. In this research we found that it was 
almost as frequently the child’s mother who had made an application to the 
District Court, as had the child’s farther done. Neither were the fathers’ 
positions in the courts’ final decisions as gloomy as was previously thought. 
According to the research findings, the share of mothers as the co-resident 
parent is smaller in court decisions than is the case for agreements confirmed 
by the social welfare authorities. In this research material, the decision had in 
some six cases out of ten been that the child lives with its mother. It would 
thus appear that the fathers, also in light of legal praxis, have almost the 
same chances to realise parenthood on a basis equal to that of the mothers. 

This material indicates that practices pertaining to the right of access 
would have become more flexible than before. Instead of the traditional 
model of ”every second weekend”, a case-specific consideration is 
increasing made concerning the right of access to the child.  

As to the outcome of a custody dispute, an overall observation is that 
close to half the disputes are solved through an agreement between the 
parents instead of a judgment. The percentage share of mediations is fairly 
large considering the delicate and conflict-prone nature of such matters. It 
would appear that it is easier to achieve an agreement in cases where only 
one issue concerning the child is in dispute. It is also more probable to reach 
an agreement in cases where a decision about child custody and the right of 
access is taken for the first time.  

Although a large part of custody disputes finally end up in an agreement 
in court, the total duration of legal proceedings is in many cases fairly long. 
The duration of the legal proceedings averaged in this research material eight 
months. In principle, a decision concerning the child’s residence and the 
right of access should be made within a fairly short time span. A speedy 
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procedure is also to be favoured to avoid that so-called established practices 
would influence the content of the decision. On the other hand, the duration 
of the proceedings must not be a worth in itself, as it is, after all, a question 
of delicate and complicated matters. 

There have lately been discussions about the role of the social welfare 
authorities in custody disputes. Criticism has been voiced, among others, 
about the child welfare reports being biased, as well as the long duration of 
the investigations. In this research material the court had decided to obtain a 
child welfare report in somewhat more than half the custody disputes. The 
present material indicates that, all in all, requests for such reports from the 
social welfare board are less common than has previously been assumed. 
Furthermore, the research reveals that the court decisions in custody disputes 
still rely heavily on the investigations made by the social welfare authorities. 
In about nine cases out of ten the final decision of the court was the same or 
almost the same as the solution the social welfare board had proposed. 

A specific question pertaining to child custody disputes is the so-called 
spiral of custody disputes or chronic custody disputes. In these cases there 
have already been several disputes concerning the child’s residence and right 
of access. This research reveals that instances in which a custody dispute 
easily drags on and becomes more complicated, are those where the parents 
have recently split up and where each parent claim sole custody of the child. 
Also psychosocial problems are common in families that are involved in 
drawn-out custody disputes. Naturally, the child is the family member who is 
most severely affected by difficult custody disputes. It is vital to attend to the 
wellbeing of the child in the midst of a custody dispute. Children who have 
become the target of many difficult custody disputes are often in need of 
special assistance. 

 



 

ESIPUHE 

Käsillä oleva lasten huoltoriitoja tarkasteleva julkaisu on osa Oikeuspoliit-
tisen tutkimuslaitoksen yleisen yksikön painopistealueena olevaa, perhe-
elämän oikeusoloihin keskittyvää tutkimushankekokonaisuutta. Näiden 
tutkimushankkeiden tarkoituksena on erilaisten empiiristen aineistojen 
avulla luoda kuvaa perhe-elämää koskevan sääntelyn toteutumisesta käy-
tännössä. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa perustietoa muun muassa las-
ten huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevien riitojen määrästä, ylei-
syydestä, prosessien kulusta, kestosta, osapuolten vaatimuksista, prosessien 
lopputuloksesta ja huoltoriitakierteistä sekä juttujen osapuolista. Näistä 
kysymyksistä ei ole aiemmin juurikaan ollut saatavilla systemaattisesti 
koottua ja analysoitua empiiristä tutkimustietoa. Lasten huoltoriitoja kos-
keva tiedonintressi ei kuitenkaan vielä ole tyydytetty tämän tärkeää uutta 
perustietoa tuottavan tutkimuksen tulosten myötä. Tutkimuslaitoksessa on 
jo käynnistynyt tutkimushanke, jossa perehdytään huoltoriitojen erityispiir-
teisiin käsillä olevan tutkimuksen tarpeisiin kootun alioikeusaineiston ja 
lisäksi koottavan hovioikeusaineiston pohjalta. Hankkeen on määrä valmis-
tua vuoden 2007 loppupuolella.  

Nyt julkaistava tutkimus perustuu kaikista Suomen käräjäoikeuksista 
koottuun laajaan oikeudenkäyntiaineistoon. Kiitämme käräjäoikeuksien 
henkilökuntaa tutkimuksen toteuttamisen kannalta ratkaisevasta avusta tut-
kimuksellisesti validin aineiston kokoamisessa. Tutkimus on käynyt läpi 
referee-menettelyn; kaksi tutkimuslaitoksen ulkopuolista asiantuntijaa on 
anonyymisti antanut arvokasta palautetta käsikirjoituksesta. Heille kiitok-
set. Julkaisun taitosta on huolehtinut osastosihteeri Eira Mykkänen ja eng-
lanninkielisestä tiivistelmästä OTT Vivan Storlund. 
 
Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 2006  
 
Marjukka Litmala  Elisa Valkama 
tutkimusjohtaja  tutkija 
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1   JOHDANTO 
 
 
 
 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sääntelevä laki (361/1983) on ollut voi-
massa vuodesta 1984 lähtien. Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lap-
sen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja 
toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmis-
suhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lisäksi lapselle 
tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon 
nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Tapaamisoikeuden tarkoituk-
sena puolestaan on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhem-
paansa, jonka luona lapsi ei asu. 

Kysymys lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta nousee useimmiten 
esiin perheen hajotessa tai kun vanhemmat eivät alun alkaenkaan asu yh-
dessä. Esimerkiksi avioero ei automaattisesti lakkauta vanhempien oikeutta 
ja velvollisuutta toimia lapsensa huoltajina. Ellei lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta tehdä varsinaista sopimusta tai päätöstä, huolto jatkuu 
samoin kuin ennen eroa eli yleensä yhteishuoltona. Lapsen huoltoa koske-
vat kysymykset pyritään näissä tilanteissa kuitenkin usein ratkaisemaan 
joko vanhempien välisin sopimuksin, sosiaalitoimen vahvistamin sopimuk-
sin tai tuomioistuimen päätöksellä.  

Vanhemmat voivat siis tehdä lastensa huollosta sopimuksen, joka vah-
vistetaan kunnan sosiaalitoimessa. Mikäli lapsen vanhemmat ovat lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta asiasta erimielisiä, asian ratkaisee 
hakemuksesta käräjäoikeus. Käräjäoikeus voi tehdä päätöksen lapsen huol-
losta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta myös yksimielisyystilanteessa niin 
sanottuna varsinaisasiana hakemuksella tai avioeron yhteydessä käsiteltä-
vänä liitännäisasiana.  

Huoltoratkaisut eivät ole välttämättä lopullisia. Sosiaalitoimen vahvis-
tamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa, jos olosuh-
teet ovat muuttuneet tai muutokseen on muutoin aihetta. Aiempaa sopimus-
ta tai päätöstä koskevissa erimielisyystilanteissa asia on mahdollista rat-
kaista ainoastaan tuomioistuimessa.  
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Avoliitossa syntyneiden lasten lisääntyminen ja lapsiperheiden yleisty-
neet avioerot ovat johtaneet siihen, että lapsen huoltoa, asumista ja tapaa-
misoikeutta koskevien asioiden vuotuinen kokonaismäärä on jatkuvasti 
lisääntynyt. Määrä on yli kolminkertaistunut viimeisten runsaan 15 vuoden 
kuluessa. Suurin osa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koske-
vista asioista saa ratkaisunsa kuntien sosiaalitoimissa. Vain pieni osa lasten 
huoltoa koskevista kysymyksistä käsitellään tuomioistuimissa ja näistäkin 
osa siis riidattomina. Empiiristen selvitysten mukaan lasten huoltoriitojen 
määrät ovat kuitenkin viime vuosina lisääntyneet. Lisäksi riidat ovat vai-
keutuneet ja ovat usein kestoltaan pitkäaikaisia.1 Pahimmillaan kiistely lap-
sen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta saattaa kestää jopa vuosia.  

Asiantuntijoiden mukaan yksi syy riitojen yleistymiseen on isien aiem-
paa aktiivisempi rooli lasten elämässä. Toisaalta on esitetty, että avioeron 
syyllisyysperusteiden poistuminen avioerosääntelystä olisi osaltaan vai-
keuttanut sovinnolliseen ratkaisuun pääsyä. Vanhempien parisuhteeseen ja 
sen päättymiseen liittyvät kiistat saattavat siis kanavoitua riitelyksi lapsen 
huollosta oikeudessa.  

Tämä tutkimus kohdistuu huoltoriitoihin.2 Tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää tuomioistuimissa käsiteltyjen huoltoriitojen määrä ja yleisyys. 
Tutkimuksessa tarkastellaan myös jutussa esitettyjen vaatimusten sisältöä 
sekä huoltoriitojen lopputulosta ja mahdollista uusiutumista (huoltoriita-
kierteet). Tarkastelun kohteena ovat niin ikään huoltomuodot ja lähivan-
hempijakaumat tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa. Tutkimus kuvaa 
myös oikeusprosessin kulkua ja sen kokonaiskestoa sekä sosiaalitoimen 
roolia prosessissa. Lisäksi tutkimusaineisto tuottaa yleistä informaatiota 
huoltoriidan osapuolten ikä- ja sukupuolijakaumista, perhesuhteista, lapsis-
ta ja sosioekonomisesta asemasta. Näihin tutkimuskysymyksiin on haettu 
vastauksia laajan huolto-oikeudenkäyntiaineiston avulla. 

Tutkimuksen tarvetta voidaan perustella useammalla tavalla. Ensinnäkin 
tuomioistuimissa käsitellyistä lapsia koskevista huoltoriidoista on saatavilla 
varsin vähän tutkimustietoa. Huoltoriitoja on tutkittu aiemmin pääasiassa 
perheoikeuden ja sosiaalityön parissa. Ongelmakentän tarkastelua on vai-
keuttanut kattavien ja yksilöityjen tilastotietojen puuttuminen. Täsmällistä 
tilastotietoa huoltoriitojen määristä, riitaprosessin kulusta ja kestosta ei ole 
ollut saatavilla. Myöskään riidan osapuolten vaatimuksista ja riitaprosessin 
                                                           
1 Ks. Litmala 2004; Auvinen 2006.  
2 Huoltoriita voidaan käsitteenä tulkita eri tavoin. Arkikielessä huoltoriidalla voidaan 
tarkoittaa kaikenlaisia lapsen huoltoon liittyviä erimielisyyksiä. Vastaavasti lainsäädäntö 
ja viranomaistahot tarkoittavat huoltoriita-termillä lapsenhuoltolain nojalla tuomiois-
tuimessa vireille tullutta riitaa (Auvinen 2006). Tässä tutkimuksessa huoltoriita-käsitettä 
käytetään yhteisnimityksenä lapsen huoltomuotoa, asumista ja tapaamisoikeutta koske-
ville riidoille. 
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lopputuloksista, kuten esimerkiksi huoltomuotojen jakautumisesta, ei ole 
ollut saatavilla systemaattisesti koottua ja analysoitua tutkimustietoa.  

Tutkimustiedon puutteisiin ja lapsen huoltoa koskevien kysymysten yh-
teydessä mahdollisesti esiin nouseviin ongelmiin on kiinnitetty huomiota 
eri tahoilla. Viime vuosien kuluessa huolestuneita kannanottoja ovat näiltä 
osin esittäneet esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies, eduskunnan lakiva-
liokunta ja oikeusturva-asiain neuvottelukunta. Huoltoriitoja koskevan tut-
kimustiedon puutteellisuus, toisin sanoen tiedon tarve on viime vuosina 
entisestään korostunut. Erilaiset toimijakentältä saadut viitetiedot viittaavat 
siihen, että yhä useammat vanhemmat riitelevät lasten huoltajuudesta oi-
keudessa, yhä kovemmin panoksin ja yhä pidempään. Lapsen huoltoon ja 
tapaamisoikeuteen liittyvät kiistat ovat yhä kärjistyneempiä ja pitkäaikai-
sempia. Vanhempien riitojen keskellä eläminen näkyy myös lasten voin-
nissa. Esimerkiksi lastensuojelun sijoitusten määrä on viime vuosina jatku-
vasti lisääntynyt.3  

Lasten hyvinvointiin huoltoriidoissa on viime aikoina kiinnittänyt huo-
miota myös lapsiasiavaltuutettu.4 Valtuutetun vuoden 2005 toimintakerto-
muksen mukaan huoltoriitoja koskevissa yhteydenotoissa korostuivat pitkät 
ja monimutkaiset kiistat, joissa lapsi näytti joutuneen vanhempien valta-
kamppailun välikappaleeksi. Yhteydenotoissa tuotiin esille myös huoltorii-
toihin liittyviä erityiskysymyksiä. Näitä olivat esimerkiksi perättömät il-
miannot, tapaamisten tahallinen vaikeuttaminen tai perheväkivaltaan liitty-
vät kysymykset.  

 
 

1.2 Tutkimusaineistot 

Tutkimus on luonteeltaan empiirinen ja se perustuu laajaan kvantitatiivi-
seen aineistoon. Tutkimusaineisto koostuu käräjäoikeuksissa varsinais-
asioina sekä avioeron liitännäisinä käsitellyistä lapsen huoltoa, asumista ja 
tapaamisoikeutta koskevista asioista (n=529).  

Tutkimusaineistoa kerättiin kaikista Suomen käräjäoikeuksista ajalla 
14.11.2005−13.2.2006.5 Käräjäoikeuksia pyydettiin lähettämään tutkimus-
laitokselle kopiot kaikista kyseisellä ajanjaksolla ratkaistuista lapsen huol-
toa koskevista asiakirjoista.6 Aineistoa kerättiin siis niin sanotusti juokse-

                                                           
3 Stakes tilastotiedote 14/2006. Lastensuojelu 2005.  
4 Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2005. 
5 Ks. liite 1. 
6 Varsinaisasioina ratkaistut lapsen huoltoa ym. koskevat tapaukset (oikeustilaston tilas-
tokoodi 2510, 2520, 2530) ja avioeron liitännäisasioina käsitellyt lapsen huoltoa koske-
vat tapaukset (oikeustilaston tilastokoodi 2620).  
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vasti eli sitä mukaa kun asioita ratkaistiin. Käräjäoikeuksia pyydettiin lä-
hettämään kopiot tutkimusta varten seuraavista asiakirjoista: 1) hakemus, 
2) vastineet ja lausumat, 3) kaikki pöytäkirjat, 4) tuomioistuimen päätös, 
5) sosiaalitoimen olosuhdeselvitys ja 6) kululaskut.  

Määräaikaan mennessä tutkimuslaitokselle saapui kaikkiaan 211 varsi-
naisasioina loppuun käsiteltyä lapsen huoltoa koskevaa tapausta. Avioeron 
liitännäisinä käsiteltyjä lapsen huoltoa koskevia tapauksia saapui 115. Jou-
lun lomakausi vaikutti ilmeisesti siihen, että tapauksia kertyi tässä vaihees-
sa oletettua vähemmän. Tästä syystä aineiston keruuajankohtaa pidennet-
tiin yhdellä kuukaudella. Aineiston keruun toisen vaiheen päätyttyä havait-
tiin, ettei tapauksia ollut kertynyt edustavasti kaikista maan käräjäoikeuk-
sista. Niinpä joitakin käräjäoikeuksia pyydettiin vielä erikseen tarkistamaan 
tutkimusajanjaksolla ratkaistujen asioiden määrä ja toimittamaan mahdolli-
sesti puuttuvat tapaukset tutkimuslaitokselle.  

Alun perin tutkimusaineistoon saatiin kaikkiaan 565 tapausta. Näistä 64 
prosenttia (n=360) oli käräjäoikeuksissa varsinaisasioina loppuun käsitelty-
jä tapauksia ja 36 prosenttia (n=205) oli avioeron liitännäisinä käsiteltyjä 
tapauksia. Tuomioistuimet lähettivät jonkin verran sellaisia asiakirjoja, jot-
ka eivät kuuluneet tutkimusaineistoon. Aineistosta jouduttiin hylkäämään 
kaikkiaan 36 tapausta (6 %). Tapauksia hylättiin aineistosta seuraavilla 
perusteilla: 1) Ratkaisu oli tehty tutkimusajankohdan ulkopuolella (12 kpl), 
2) Oikeudenkäyntiasiakirjoista puuttui tuomioistuimen päätös (9 kpl), 
3) Kyseessä oli väliaikainen määräys, eikä lopullinen päätös (5 kpl), 4) Ky-
seessä oli lapsen elatusavun vahvistaminen (2 kpl), 5) Sama tapaus oli lä-
hetty tutkimuslaitokselle kahteen kertaan (8 kpl). Kuten aiemmin todettiin, 
tutkimusaineisto käsittää siis näin ollen yhteensä 529 tapausta.  

 
 

Aineiston edustavuus 
Tutkimusaineistoon liittyy joitakin epävarmuustekijöitä. Ensinnäkin tutki-
musajankohta on saattanut vaikuttaa kertyneiden tapausten määrään. Tut-
kimusajankohdan ajoittuminen joululomakauteen on ehkä vaikuttanut sii-
hen, että asioita ei ole ratkaistu tavanomaiseen tahtiin. Toisaalta aineiston 
keruun ajoittaminen kevääseen tai kesään ei olisi välttämättä ollut parempi 
vaihtoehto, koska tällöin juttuja olisi saattanut olla kaikkiaan tavallista vä-
hemmän.7  

Toinen epävarmuustekijä liittyy niin sanottuihin lähettämättömiin ta-
pauksiin. Aineiston keruuvaiheessa kävi ilmeiseksi, että käräjäoikeudet 

                                                           
7 Ervasti 2005. 
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eivät olleet lähettäneet systemaattisesti kaikkia tutkimusajanjaksolla rat-
kaistuja tapauksia tutkimuslaitokselle. Tämä tuli esille siinä vaiheessa, kun 
käräjäoikeuksia pyydettiin vielä täydentämään aineistoa puuttuvien tapaus-
ten määrällä. Tässä vaiheessa tapauksia saatiin vielä melko paljon lisää. On 
mahdollista, että tutkimusaineisto on jäänyt vajaaksi myös niiden yhdeksän 
käräjäoikeuden osalta, joista tapauksia ei saatu yhtäkään. Laskennallisten 
tilastojen mukaan tapauksia olisi kuitenkin pitänyt kertyä. Tosin näissä 
pienissä käräjäoikeuksissa lapsia koskevia oikeudenkäyntejä on kaikkiaan 
vähän ja mahdollisesti niistä yksikään ei ollut tullut ratkaistavaksi aineiston 
keruun aikana.  

Tilastotietojen valossa kertynyt aineisto on hieman pienempi kuin mitä 
laskennallisesti olisi voinut odottaa. Vuoden 2005 tilastotietojen perusteella 
käräjäoikeuksissa käsitellään kuukausittain keskimäärin 175 lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta koskevaa varsinaisasiaa.8 Tämä tarkoittaa sitä, että 
kolmen kuukauden tutkimusjaksolla tapauksia oli pitänyt kertyä noin 520 
kpl. Tutkimusaineiston varsinaisasioina lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
käsitellyt tapaukset (n=360) edustavat siis noin 70 prosenttia kolmen kuu-
kauden laskennallisista määristä.  

Avioeron lasta koskevissa liitännäisasioissa ero laskennalliseen juttu-
määrään on suurempi. Tilastotietojen perusteella käräjäoikeuksissa käsitel-
lään kuukausittain keskimäärin 140 avioeron lasta koskevaa liitännäisvaa-
timusta. Kolmen kuukauden jaksolla tapauksia olisi pitänyt kertyä 420 kpl. 
Liitännäisvaatimuksia koskeva tutkimusaineisto (n=205) edustaa siis noin 
50 prosenttia oletetusta juttumäärästä. 

Kun tutkimusaineistoa tarkastellaan eri hovioikeuspiirien mukaan, suh-
teessa vähiten tapauksia saatiin Vaasan ja Rovaniemen hovioikeuspiirien 
käräjäoikeuksista (41−51 %). Sen sijaan Helsingin, Itä-Suomen, Turun ja 
Kouvolan hovioikeuspiirien alueelta tapauksia saatiin peräti 70−80 pro-
senttia arvioidusta määrästä. Vaasan ja Rovaniemen hovioikeuspiirien kä-
räjäoikeudet ovat siis aineistossa hieman aliedustettuina. Tämä rajoittaa 
jossain määrin huoltoriitojen alueellista tarkastelua.  

Epävarmuustekijöistä huolimatta tutkimusaineistoa voidaan pitää riittä-
vän suurena, jotta sillä voidaan vastata tutkimuksessa esitettyihin tavoittei-
siin. Laaja kvantitatiivinen aineisto ja sen monipuolinen tietosisältö antavat 
mahdollisuuden lasten huoltoriitojen tarkastelemiseen useammastakin nä-
kökulmasta. Kaiken kaikkiaan tutkimusaineiston voidaan arvioida kuvaa-
van melko laajasti ja luotettavasti tuomioistuimissa käsiteltyjä lasten huol-
to- ja tapaamisriitoja. Lisäksi tutkimusaineisto on suhteellisen tuore. 

 

                                                           
8 www.statfin.fi. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu neljään päälukuun. Johdannon jälkeen luvussa 2 esitel-
lään tutkimuksen lähtökohtia. Tältä osin tarkastellaan lapsen huoltoa kos-
kevan lainsäädännön sisältöä ja kehittymistä Suomessa. Lisäksi lapsen 
huoltoa,  asumista  ja  tapaamisoikeutta  tarkastellaan  tilastotietojen  sekä 
aiempien tutkimusten valossa. Luvussa 3 tarkastellaan lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevia riitoja oikeudenkäyntiaineiston avulla. Tutki-
mustulosten raportointi jäsentyy ajallisesti hakemuksen vireille tulosta 
tuomioistuimen lopulliseen päätökseen asiassa. Empiirisen osan lopuksi 
esitellään tutkimuksen keskeisimmät tutkimustulokset ja johtopäätökset. 

 



 
 

2   TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA 
 
 
 
 
2.1 Sääntelyn pääasiallinen sisältö9 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sääntelevä laki (361/1983) on ollut voi-
massa vuodesta 1984 lähtien. Lain mukaan lapsen huoltajia ovat hänen 
vanhempansa tai henkilöt, joille tuomioistuin on uskonut lapsen huollon. 
Kun lapsi syntyy avioliittoon, molemmista vanhemmista tulee lapsen huol-
tajia. Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, yksin äidistä tulee lapsen 
syntyessä sen huoltaja. Tärkeää on huomata, että avioliiton ulkopuolella 
syntyneen lapsen isyyden vahvistaminen tunnustamisella tai tuomioistui-
men päätöksellä ei sinänsä luo isälle oikeutta lapsen huoltoon. Avoliitossa 
elävät vanhemmat sopivat useimmiten lapsen yhteishuoltajuudesta sosiaali-
toimen vahvistamalla sopimuksella, jota esitellään tarkemmin jäljempänä. 
Jos avoliitossa elävistä vanhemmista ainoastaan äiti on lapsen huoltaja ja 
vanhemmat avioituvat myöhemmin keskenään, tulee isästäkin suoraan lain 
nojalla lapsen huoltaja. Jos kuitenkin lapsen huolto on aiemmin tuomiois-
tuimen päätöksellä määrätty äidin ohella jollekin muulle henkilölle, isästä 
ei avioitumisesta huolimatta tule lapsen huoltajaa. Lapsen huolto päättyy, 
kun hän täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen solmii avioliiton.10 

Lain mukaan huoltajien tehtävänä on turvata lapsen tasapainoinen kehi-
tys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. 
Huollon tulee myös turvata lapselle myönteiset ja läheiset ihmissuhteet, 
erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapselle tulee turvata hy-
vä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen 
valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virik-
keitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vas-
taava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmär-
tämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä 
kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasva-
mista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.11  

 

                                                           
9 Tämä jakso perustuu pääosin artikkeliin Litmala 2005.  
10 Ks. alaikäisen mahdollisuudesta solmia avioliitto AL 4§. 
11 Ks. tähän liittyen Nieminen 2005. 
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Kuten edellä on selostettu, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain 1 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan lasta ei saa alistaa, 
kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. La-
kiehdotusta laadittaessa hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
nimenomaisena tarkoituksena oli vahvistaa se, että lapsen huoltajalla 
ei enää kyseisen säännöksen tultua voimaan ole lapseen nähden van-
hempien oikeuksiin liittyvää niin sanottua kuritusvaltaa.12 Lainkoh-
dan tarkoituksena oli siis selkeyttää aiempi oikeustila, jolloin kysy-
mys vanhempien kuritusvallasta ja sen rajoista oli jossain määrin 
riidanalainen. Samoin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, 
että rikoslain 21 luvun 7 §:n lievää pahoinpitelyä koskevaa säännös-
tä voidaan soveltaa myös silloin, kun vanhempi tai muu lapsen huol-
taja syyllistyy säännöksessä tarkoitettuun pahoinpitelyyn, vaikkakin 
tämä tapahtuisi niin sanotusti kasvattamisen tarkoituksessa. Tästä 
esimerkkinä voi mainita KKO:n ratkaisun 1993:151, jossa lapsen 
huoltaja tuomittiin sakkorangaistukseen jatketusta lievästä pahoinpi-
telystä, kun hän oli kasvatustarkoituksessa useita kertoja tukistamal-
la ja luunappeja antamalla aiheuttanut lapselle kipua. KKO viittasi 
ratkaisussaan paitsi rikoslain mainittuun lainkohtaan, myös lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain edellä selostettuun 
säännökseen ja sen tarkoitukseen.13 

 
Lapsen näkökulmasta lain sääntelemät huolto ja tapaamisoikeus ovat hänen 
oikeuksiaan, eivät velvollisuuksia. Huoltajalle lapsen huolto merkitsee sekä 
velvoitteita että oikeuksia. Lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoi-
dosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja muista henkilökohtaisista asioista. 
Huoltaja on pääsääntöisesti myös lapsen edustaja hänen henkilöään koske-
vissa asioissa. Lain mukaan huoltajan on kuitenkin ennen lasta koskevaa 
päätöksentekoa keskusteltava lapsen kanssa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja 
asian laatu huomioon ottaen. Lapsen mielipiteisiin ja toivomuksiin on siis 
mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota.14 Sääntely on näiltä osin 
vanhempia velvoittavaa niin sanottua pehmeää, asianmukaista lapsen mie-
lipiteen huomioon ottamista koskevaa sääntelyä. Huoltajien päätäntävalta 
kuitenkin luonnollisesti supistuu lapsen kasvaessa. Jo 12-vuotiaalla on it-
semääräämisoikeus esimerkiksi lapseksiottamista ja nimensä muuttamista 
koskevissa asioissa, kuten myös huolto- ja tapaamisoikeuden täytäntöön-
panoa koskevassa asiassa.15 Myös perus- ja ihmisoikeustasoinen sääntely 
saattaa kaventaa huoltajan päätäntävaltaa.16  
                                                           
12 HE 224/1982 vp., 12. 
13 Ks. tapauksesta myös Marttunen 2005. 
14 Useissa muissa laeissa on lisäksi erityissäännöksiä, jotka edellyttävät lapsen myötä- tai 
itsemääräämisoikeuden huomioon ottamista ja soveltamista hänen henkilöään koskevissa 
asioissa.  
15 Ks. tarkemmin Gottberg 1997. 
16 Ks. tarkemmin Nieminen 2005. 
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Lapsen huoltajat toimivat holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mu-
kaan pääsääntöisesti myös lapsen edunvalvojina. Edunvalvonta käsittää 
vajaavaltaisen, kuten esimerkiksi alaikäisen lapsen taloudellisista asioista 
huolehtimisen.17 Alaikäisellä ei pääsääntöisesti ole oikeutta itse hallita 
omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Poikkeuksena 
ovat kuitenkin oikeustoimet, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia 
ja merkitykseltään vähäisiä. Käytännössä useimmiten lapsen molemmat 
vanhemmat ovat paitsi hänen huoltajiaan, myös hänen edunvalvojiaan.18 
Lain mukaan edunvalvojien on yhdessä huolehdittava edunvalvojille kuu-
luvista tehtävistä, ellei tuomioistuin ole päättänyt tehtävänjaosta toisin. 
Näin ollen myös niissä tapauksissa, joissa yhteishuoltajuus jatkuu esimer-
kiksi vanhempien eron jälkeen, vanhempien tulee hoitaa myös lapsen 
edunvalvontaan liittyvät tehtävät pääsääntöisesti edelleen yhdessä. Alaikäi-
sen lapsensa huoltajana oleva vanhempi voidaan hänen omasta pyynnös-
tään vapauttaa lapsen edunvalvojan tehtävästä ainoastaan erityisestä syystä. 

 
 

2.1.1 Huoltoratkaisut sosiaalitoimessa ja  
 tuomioistuimessa 
Lapsen huoltoa koskevat asiat voidaan järjestää joko sosiaalitoimen vahvis-
tamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Ellei lapsen huollosta 
tehdä varsinaista sopimusta tai päätöstä, huolto jatkuu samalla tavalla kuin 
ennen eroakin eli yleisimmin vanhempien yhteishuoltona. Käytännössä on 
kuitenkin erotilanteissa varsin yleistä, että asiasta halutaan nimenomainen 
sopimus tai ratkaisu.  

Asioista voidaan sopia joustavasti, kun vanhemmat pystyvät yhteistoi-
mintaan. Lasta koskevat kysymykset pyritäänkin ratkaisemaan ensisijaises-
ti sopimuksin. Huoltosopimuksessa voidaan sopia siitä, että 1) lapsen huol-
to uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti (=yhteishuolto), että 
2) lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu 
yhdessä, että 3) lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle 
(=yksinhuolto), että 4) lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla 
pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Sopi-
mus vahvistetaan sosiaalitoimessa. Ennen sopimuksen vahvistamista so-

                                                           
17 Holhoustoimilain mukaan vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (ala-
ikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu va-
jaavaltaiseksi (HolhTL 2§). 
18 Vajaavaltainen ei lain mukaan voi olla edunvalvojana. Jos lapsen huoltaja on alaikäi-
nen lapsen syntyessä, huoltajasta tulee lapsen edunvalvoja, kun hän täyttää 18 vuotta. 
Siihen asti tuomioistuin määrää syntyneelle lapselle edunvalvojan. (HolhTL 6§.)  
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siaaliviranomaisen on varmistettava se, että sopimus on lapsen edun mu-
kainen ja että lapsen oma mielipide on otettu asianmukaisesti huomioon. 
Sosiaalitoimi voi vahvistaa sopimuksen tai jättää sen vahvistamatta, mutta 
sopimuksen muuttamiseen sosiaaliviranomaisella ei ole oikeutta.  

Jos vanhemmat ovat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta asi-
asta erimielisiä, asian ratkaisee hakemuksesta käräjäoikeus.19 Käräjäoikeus 
voi tehdä päätöksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta 
myös avioeron yhteydessä käsiteltävänä niin sanottuna liitännäisasiana. 
Huoltoa koskeva kysymys saattaa tulla tuomioistuimen käsiteltäväksi myös 
lapsen elatusapua koskevan muutosvaatimuksen yhteydessä.20  

Tuomioistuin voi myös päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien 
ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut tähän 
suostumuksensa. Lisäksi tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä 
huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on 
kaksi tai useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. 
Tuomioistuin voi siis ratkaista asian ikään kuin yhteishuolto- ja yksinhuol-
tomallien välimaastosta, täydentäen yhteishuoltopäätöstä tarkemmilla mää-
rittelyillä huoltajien tehtävistä sekä vanhempien välisillä työnjakomääräyk-
sillä. Tuomioistuin voi määrätä lapsen vanhempien yhteishuoltoon siten, 
että esimerkiksi lapsen asuinpaikasta, päivähoidosta, koulutuksesta, uskon-
nosta ja terveydenhoidosta päätetään yhdessä, mutta toinen hoitaa yksin 
kaikki muut huoltajalle kuuluvat tehtävät ja arjen rutiinit. Tuomioistuin voi 
myös määrätä lapsen vanhempien yhteishuoltoon esimerkiksi siten, että 
toinen vanhempi vastaa kaikista huoltajalle kuuluvista tehtävistä toisen 
saadessa tietojensaantioikeuden. Toiselle annetaan kaikki oikeudet saada 
erilaisia lasta koskevia tietoja eri viranomaisilta, mutta huoltoon kuuluva 
päätöksenteko-oikeus on vain toisella vanhemmalla. 

Rajoitetulla yhteishuoltoratkaisulla voidaan usein ennalta ehkäistä mah-
dollisia ristiriitoja. Ratkaisumalli on käyttökelpoinen esimerkiksi tilanteis-
sa, joissa lapsen uskontokunnan tai koulun valinta voi tulevaisuudessa 
muodostua hankalaksi kysymykseksi. Se on käyttökelpoinen myös tilan-
teissa, joissa lasta koskevien varsin arkipäiväistenkin päätösten teko on 
hankalaa vanhempien kireistä väleistä johtuen. Samoin selkeä tehtäväjako 
voi olla hyödyllinen tilanteissa, joissa vanhemmat asuvat kaukana toisis-
taan ja yhteydenpito sekä asioiden hoito on jo välimatkojenkin vuoksi han-
                                                           
19 Vireillepano- ja puhevalta on lain mukaan näissä asioissa lapsen vanhemmalla, huolta-
jalla ja sosiaaliviranomaisella. Mikäli lapsella ei esimerkiksi huoltajan kuoleman johdos-
ta ole huoltajaa lainkaan, voi asian panna vireille myös lapsen sukulainen tai muu lapsel-
le läheinen henkilö. 
20 Sosiaalitoimen on ilmoitettava huoltoa koskevasta sopimuksesta väestötietojärjestel-
mään. Sosiaalitoimen on ilmoitettava sopimuksesta myös tuomioistuimelle, jos sama asia 
on sielläkin vireillä. Ilmoituksen myötä asian käsittely tuomioistuimessa raukeaa.  
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kalaa. Niin sanottu rajoitettu yhteishuolto, jossa on annettu tarkempia mää-
räyksiä vanhempien tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista, on mahdol-
linen ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä. Sosiaalitoimessa vahvistetaan 
vain perinteisiä yhteis- tai yksinhuoltosopimuksia.  

Samoin kuin sosiaalitoimen, tuomioistuimenkin on lapsen huoltoa kos-
kevia kysymyksiä ratkaistessaan otettava huomioon ennen kaikkea lapsen 
etu ja kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, miten huolto ja tapaamisoi-
keus parhaiten toteutuvat vastaisuudessa. Asian ratkaisu ei siis ole sidok-
sissa siihen, mitä esimerkiksi lapsen vanhemmat vaativat tai esittävät asian 
ratkaisemiseksi, vaan päätös tulee tehdä erityisesti lapsen edun näkökul-
masta.  

 
 

2.1.2 Olosuhdeselvitys, lapsen mielipide ja iän merkitys 
Tuomioistuimissa käsiteltävissä lapsen huoltoa koskevissa erimielisyysta-
pauksissa tuomioistuimella on velvollisuus hankkia käyttöönsä kaikki rat-
kaisun kannalta tarpeellinen tieto. Tämä tarkoittaa toisin sanoen kaikkea 
sitä tietoa, joka on tarpeellista lapsen edun kannalta. Vanhempien tuomio-
istuimelle antama informaatio kattaa osan tästä tietotarpeesta. Usein van-
hempien antamat tiedot ovat kuitenkin näissä tapauksissa ristiriitaisia ja 
tosiasioidenkin osalta toisistaan poikkeavia.21 Lain mukaan tuomioistuimen 
onkin hankittava asian ratkaisemiseksi sosiaalitoimelta myös niin sanottu 
olosuhdeselvitys. Lain mukaan olosuhdeselvitystä ei kuitenkaan tarvitse 
hankkia, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta. 
Tuomioistuin pyytää selvityksen lapsen, lapsen vanhemman, huoltajan ja 
huoltajaksi esitetyn asuinpaikkakunnan sosiaalitoimesta. Tuomioistuin 
asettaa useimmiten 2−3 kuukauden määräajan selvityksen tekemiseksi. 
Sosiaalitoimi joutuu usein pyytämään lisäaikaa. Käytännössä selvitysten 
tekemiseen on viime vuosina kulunut keskimäärin noin viisi kuukautta, 
monilla suuremmilla paikkakunnilla tätäkin kauemmin.  

Kun lapsen vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, vastuu selvityksen 
laatimisesta on lähtökohtaisesti sen kunnan sosiaalitoimella, jolle tuomiois-
tuin on pyynnön osoittanut. Joissakin tapauksissa sosiaalitoimet tekevät 
selvityksen yhteistyössä ja laativat siitä yhteisen kirjallisen asiakirjan. Esi-
merkiksi välimatkoista johtuen on kuitenkin tavallista, että sosiaalitoimet 
laativat kumpikin erillisselvityksensä kunnassaan asuvan vanhemman ja 
lapsen olosuhteista. Joissakin tapauksissa voi käydä niin, että sosiaalitoin-

                                                           
21 Auvinen 2004, 260. 
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ten näkemykset parhaasta mahdollisesta ratkaisusta ja sen perusteluista 
eroavat tyystin toisistaan.  

Sosiaalitoimen selvityksen tavoitteena on tuottaa riittävästi tietoa per-
heen ja lapsen olosuhteista tuomioistuinratkaisun perustaksi. Huomiota 
kiinnitetään esimerkiksi vanhempien olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin jär-
jestää lapsen hoito käytännössä. Tärkeää on myös pyrkiä kartoittamaan 
vanhempien kykyä tukea myönteisesti lapsen kasvua aikuisuuteen. Kaik-
kiaan on pyrittävä selvittämään kaikki tapauskohtaisesti ja lapsen edun 
kannalta merkitykselliset seikat. Selvityksen ja arvioinnin tulisi olla van-
hempien osalta tasapuolista ja puolueetonta sekä lapsen edun näkökulmasta 
tapahtuvaa.  

Lain mukaan lapsen huollon päätavoite on turvata lapsen tasapainoinen 
kehitys ja myönteiset sekä läheiset ihmissuhteet lapsen ja erityisesti hänen 
vanhempiensa välillä. Erimielisyystilanteissa joudutaan selvittämään kum-
pi vanhemmista turvaisi paremmin lapsen kasvun edellytykset tulevaisuu-
dessa. Vanhempien kasvatuskyky koostuu erilaisista asioista: 

 
- myönteisten ja läheisten ihmissuhteiden turvaaminen, 
- hyvä hoito ja kasvatus, 
- lapsen iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito, 
- turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön järjestäminen, 
- lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus, 
- ymmärryksen, turvan ja hellyyden antaminen, 
- ruumiillinen koskemattomuus, 
- mahdollisuus itsenäistymiseen.22  

 
Tuomioistuimen pyytämä selvitys tehdään sosiaalitoimessa tavallisimmin 
parityönä. Selvityksen tekijät ovat yleensä sosiaalityöntekijöitä. Selvitys-
työn kuluessa haastatellaan molempia vanhempia. Myös lasta kuullaan hä-
nen oman mielipiteensä selvittämiseksi. Asiassa voidaan haastatella lisäksi 
esimerkiksi lapsen päivähoitajaa tai opettajaa. Myös erilaista, asian kannal-
ta merkityksellistä asiakirja-aineistoa voidaan käyttää olosuhteiden valai-
semiseksi. Joissakin tapauksissa pyydetään konsultaatiota perheneuvolasta. 
Perheneuvolan lausuntoa pyydetään yleensä lapsen tilanteen, toivomusten 
ja mielipiteiden selvittämiseksi.  

Kuten edellä todettiin, riitaisissa tapauksissa ja olosuhdeselvitystä laadit-
taessa sovellettavaksi tulevat myös mainitut lapsen huoltoa koskevan lain 
säännökset lapsen toivomusten ja mielipiteen kuulemisesta ja huomioon 
ottamisesta. Tällöin kyseessä saattaa olla vanhempien erimielisyys paitsi 

                                                           
22 Ks. Taskinen 2001. 
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lapsen huollosta, myös lapsen asumisesta tai tapaamisoikeudesta.23 Käy-
tännössä näissä tilanteissa lapsen mielipide selvitetään siis sosiaalitoimen 
toimesta. Lasta voidaan kuulla asian ratkaisemiseksi myös tuomioistuimes-
sa, vaikka tätä mahdollisuutta käytettäneen varsin harvoin.  

Lapsen oma näkemys tilanteesta otetaan huomioon hänen ikänsä ja kehi-
tystasonsa mukaisesti.24 Silloin, kun perheessä on useita lapsia, kullakin 
lapsella on oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Lapsella on oikeus tulla 
kuulluksi, mutta hänellä on myös oikeus kieltäytyä ilmoittamasta näkemys-
tään. Hallituksen esityksessä vuodelta 1982 korostettiin lapsen toivomusten 
ja mielipiteen selvittämisen osalta nimenomaan sitä, että nuori lapsi ei jou-
tuisi esittämään mielipidettään omien vanhempiensa soveltuvuudesta huol-
tajiksi tai lausumaan käsitystään siitä, haluaako hän tavata toista vanhem-
paansa.25 Etenkin nuoren lapsen kanssa tulisi mahdollisimman hienovarai-
sesti ja epäsuorasti keskustella hänen toiveistaan ja mielipiteistään koskien 
hänen asuinpaikkaansa sekä lapsen ja hänen vanhempiensa välisiä suhteita. 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ei sisällä sääntelyä lapsen kuu-
lemisesta käytännössä, vaan kuulemiskäytäntöä ohjaavat nykyisin sosiaali-
toimelle laaditun oppaan ohjeistukset.26 

Lapsen mielipidettä on selvitetty paitsi 12 vuotta täyttäneiden osalta, 
myös ikäryhmässä 7−11-vuotiaat. Tosin tutkimushavaintojen mukaan tä-
hän ikäluokkaan kuuluvan lapsen mielipide on voitu vaikeiden lojaliteetti-
ristiriitojen tai muun syyn vuoksi jättää kokonaan kirjaamattakin tai mieli-
pide on selvitetty vanhemman kertomana.27 Nuorempienkin eli alle kou-
luikäisten lasten mielipiteitä voidaan myös pyrkiä selvittämään. Tämä ei 
useinkaan tapahdu suorilla kysymyksillä, vaan havainnoimalla yhteisissä 
tapaamisissa esimerkiksi leikin yhteydessä lapsen ja vanhempien välisiä 
vuorovaikutussuhteita. Varsinaisesta lapsen mielipiteen tai toivomusten 
selvittämisestä on näissä tapauksissa tuskin kuitenkaan kyse.28 Sen sijaan 
tilanteet saattavat auttaa olosuhdeselvityksen tekijää hahmottamaan pa-
remmin lapsen ja koko perheen kokonaistilannetta.   
                                                           
23 Tutkimushavaintojen mukaan ankarinta vanhempien keskinäistä kamppailua lapsen 
mielipiteestä käydään lapsen asumisesta, ei siis niinkään tapaamisoikeudesta tai varsinai-
sesta huoltoa koskevasta ratkaisusta (Auvinen 2002).  
24 Ks. lapsen mielipiteen selvittämisen tarpeesta suhteessa lapsen suojelun tarpeeseen ja 
lapsen perusoikeuksista Nieminen 2005. 
25 HE 224/1982 vp., 16. 
26 Suomi on tosin allekirjoittanut Euroopan lapsen oikeuksien käyttöä koskevan sopi-
muksen (European Convention on the Exercise of Children’s Rights, ETS no 160), joka 
sisältää myös lapsen mielipiteen selvittämistä koskevat artiklat (2, 3, 6 ja 10). Toistaisek-
si sopimusta ei kuitenkaan ole maassamme ratifioitu. Sosiaalitoimen ohjeistuksesta, ks. 
Taskinen 2001. 
27 Auvinen 2002. 
28 Auvinen 2002.  
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Sosiaalitoimen laatiessa tuomioistuimelle olosuhdeselvitystä vanhem-
pien välinen mahdollinen sopimus on kuitenkin edelleen ensisijainen. Van-
hemmat voivat siis tässäkin vaiheessa sopia huoltoriidan, vaikka selvitys- 
ja tuomioistuinprosessit ovat kesken. Tällöin asia päättyy vanhempien väli-
sen sopimuksen vahvistamiseen sosiaalitoimessa. Mikäli sovintoa ei synny, 
asia etenee sosiaalitoimen selvityksen valmistuttua tuomioistuimen pää-
käsittelyyn. 

Tuomioistuimen pääkäsittelyssä otetaan huomioon sosiaalitoimen selvi-
tyksen ohella kaikki muutkin asian kannalta merkitykselliset kirjalliset to-
disteet. Lisäksi kuullaan molempia vanhempia, joilla on mahdollisuus esit-
tää omat näkemyksensä asiasta. Myös asian kannalta tärkeitä todistajia voi-
daan kuulla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lähisukulaiset tai vanhempien 
uudet elämänkumppanit. Lapsen kuuleminen on aina oikeuden harkinnas-
sa. Kuten jo todettiin, lapsen kutsuminen kuultavaksi tuomioistuinkäsitte-
lyyn lienee kuitenkin harvinaista. Hänen mielipiteensä pyritään kartoitta-
maan useimmiten sosiaaliviranomaisten toimesta. 

Tuomioistuimen ratkaisu pyritään siis tekemään painottaen lapsen edun 
näkökulmaa. Lapsen omalla mielipiteellä on suuri merkitys asiassa, vaikka 
toisaalta on todettava, että se ei välttämättä yksinomaan ratkaise asian lop-
putulosta. Mitä vanhempi lapsi on, sitä enemmän hänen mielipiteensä saa 
kuitenkin painoarvoa. Yli 12-vuotiaan lapsen mielipide on huolto- ja ta-
paamisoikeusasiassa merkityksellinen etenkin silloin, jos hän vastustaa 
tehtävää ratkaisua. Yli 12-vuotiasta lasta koskevaa päätöstä ei voida panna 
virallisvoimin täytäntöön, jos lapsi sitä vastustaa. Tätäkin nuoremman lap-
sen mielipide voi olla ratkaisevan merkityksellinen, jos lapsi katsotaan riit-
tävän kehittyneeksi ilmaisemaan mielipiteensä ja tahtonsa asiassa. Pienten 
lasten huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta harkitessaan tuomioistuin pyr-
kii arvioimaan jutussa esiin tuotujen seikkojen ja todistelun valossa lapsen 
edun toteutumista tulevaisuudessa. Tuomioistuimen ratkaisu on siis kaik-
kiaan pitkälti harkinnanvarainen, joten kaikilla lapsen edun näkökulmasta 
merkityksellisillä seikoilla on päätöksenteossa painoarvoa.  

 
Edellä selostetun havainnollistamiseksi on syytä nostaa tiivistetysti 
esiin pari esimerkkiä oikeuskäytännöstä. KKO:n ratkaisussa 
2004:118 oli kyse nelivuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa väli-
sestä tapaamisoikeudesta. KKO lausui ratkaisussaan, että ”tämän 
ikäisen lapsen mielipiteeseen ja toivomuksiin ei normaalisti voida 
kiinnittää huomiota harkittaessa sitä, mikä lapsen etu on tai miten 
parhaiten turvataan hänelle kuuluvien oikeuksien toteutuminen.” 
Hovioikeuden antaman määräyksen mukaan nelivuotias lapsi sai ta-
vata isäänsä, mikäli lapsi niin tahtoi. Koska ratkaisu ei KKO:n mu-
kaan ollut lapsen edun mukainen eikä täytäntöönpantavissa, määräys 
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kumottiin ja asia palautettiin hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväk-
si.29  
 
KKO:n ratkaisussa 2001:110 oli kyse tapauksesta, jossa lapset olivat 
jääneet äitinsä kuoleman jälkeen vaille huoltajaa. Huoltoa olivat ha-
keneet itselleen lasten isä sekä äidin ja lasten kanssa usean vuoden 
ajan asunut henkilö. Yli 12-vuotiaat lapset olivat ilmoittaneet halua-
vansa jäädä asumaan viimeksi mainitun luokse. Käräjäoikeus oli rat-
kaissut asian lasten isän hyväksi todeten, ettei lasten oma tahto ollut 
niin luotettavasti selvitettävissä, että sille voitiin antaa asiassa ratkai-
seva merkitys. Hovioikeus katsoi, että huolimatta siitä, että lapset 
olivat ilmeisesti vähintäänkin ikäisensä tasoisia kehitykseltään, heil-
le ei tässä erittäin vaikeassa tilanteessa voitu antaa yksinomaista 
määräysvaltaa tulevaisuudestaan. Sen sijaan oli arvioitava vastasiko 
lasten mielipide parhaalla mahdollisella tavalla heidän etuaan. Hovi-
oikeus totesi lasten mielipiteen olevan ristiriidassa heidän etunsa 
kanssa ja näin käräjäoikeuden päätöstä ei muutettu. Korkeimman 
oikeuden mukaan huoltopäätös, jonka mukaan lasten olisi tullut siir-
tyä asumaan isänsä luo, ei olisi ollut lasten ikä ja tahto huomioon ot-
taen täytäntöönpantavissa. Lasten edun kannalta katsottiin oikeaksi 
määrätä huoltajaksi lasten kanssa asuva henkilö. Korkeimman oi-
keuden ratkaisu syntyi äänestyksen tuloksena.30 

 
 

2.1.3 Lapsen asuminen ja tapaamisoikeus 
Sosiaalitoimen vahvistamassa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätökses-
sä voidaan määrätä myös siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lap-
sen asuminen voidaan järjestää monin eri tavoin, mutta tätäkin asiaa poh-
dittaessa lähtökohtana on lapsen etu. Vanhemmat voivat aina keskenään 
sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Voidaan esimerkiksi 
sopia siitä, että lapsi asuu joko äidin tai isän luona tai vuorotellen kum-
mankin luona. Mahdollista on myös sopia esimerkiksi, että vanhemmat 
asuvat vuorotellen lapsen pysyvässä asuinpaikassa. Erimielisyystilanteessa 
asia on vietävä tuomioistuimen käsittelyyn. Tuomioistuin pyrkii ratkaise-
maan asian lapsen edun näkökulmasta ja lapsen omat toivomukset mahdol-
lisuuksien mukaan huomioiden.  

Vaikka lapsi asuisikin vuoroviikoin tai -kuukausin molempien vanhem-
piensa luona, virallinen asuinpaikka voidaan kirjata vain jommankumman 
vanhemman luokse. Lapsen oikeudet esimerkiksi päivähoitopaikkaan tai 
koulukuljetuksiin määräytyvät lapsen asuinpaikan mukaan. Sosiaalietuuk-
sia, kuten esimerkiksi asumistukea myönnettäessä lapsi otetaan ruokakun-

                                                           
29 Ks. myös Nieminen 2005. 
30 Ks. ratkaisun kommentaari Kangas 2002.  
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nan jäsenenä huomioon vain toisen vanhemman osalta. Näin siitäkin huo-
limatta, että lapsi tosiasiassa asuisi molempien vanhempiensa luona tasave-
roisesti. 31 

Lapsella on oikeus pitää vanhempien erosta huolimatta yhteyttä molem-
piin vanhempiinsa ja säilyttää suhteensa sekä äitiin että isään. Laissa tämä 
on ilmaistu toteamalla, että tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lap-
selle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. 
Edelleen laissa todetaan, että lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yh-
teisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä sii-
hen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu lapsen huoltoa koskevien 
periaatteiden mukaisesti.32  

 
Selostetun säännöksen noudattamatta jättämiseen ei liity suoranaisia 
sanktioita. Lainvalmisteluvaiheessa hallituksen esityksessä kuiten-
kin todettiin kyseiseen lainkohtaan viitaten olevan mahdollista, että 
säännöksessä vahvistetun periaatteen huomiotta jättäminen voi ääri-
tapauksessa johtaa huollon siirtoon tapaamisoikeuden estäneeltä 
vanhemmalta toiselle vanhemmalle. Vastaavasti todettiin, että ta-
paamisoikeus voidaan ääritapauksessa poistaa sen johdosta, että las-
ta tapaava vanhempi on käyttäytymisellään tai laiminlyömällä tois-
tuvasti tapaamisia selvästi vaarantanut lapsen tasapainoista tunne-
elämän kehitystä ja hyvinvointia.33  

 
Jos tapaamisoikeudesta sovitaan sosiaalitoimen vahvistamalla sopimuksel-
la, sopimus voidaan laatia hyvinkin yksityiskohtaiseksi. Lain mukaan ta-
paamisoikeudesta päättäessään tuomioistuimenkin tulee antaa tarkemmat 
määräykset tapaamisen ja luonapidon ehdoista. Jos vanhemmat ovat yhteis-
toimintakykyisiä, sopimusta tai päätöstä ei tarvitse noudattaa kirjaimelli-
sesti, vaan tapaamisista voidaan sopia tilanteen mukaan. Jos taas vanhem-
pien välit ovat huonot, tarkasti määritellystä tapaamisoikeudesta on hyötyä. 
Vain virallisesti joko sosiaalitoimessa tai tuomioistuimessa vahvistettujen 
päätösten nojalla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, ellei päätöstä noudateta.  

Sopimuksessa tai päätöksessä voidaan varsin perinteisesti sopia tai päät-
tää esimerkiksi, että lapsi on toisen vanhempansa luona joka toinen viikon-
loppu esimerkiksi parittomina viikkoina ja loma-aikoina tietyn ajan. Ta-
paamisoikeus voidaan haluttaessa räätälöidä tapauskohtaisesti tarkasti yksi-
löiden. Sopimuksessa voidaan hyvinkin tarkasti määrittää, miten toisella 
vanhemmalla on oikeus tavata ja pitää yhteyttä lapsen kanssa esimerkiksi 
arkisin ja viikonloppuisin, loma-aikoina, juhlapyhinä (kuten esim. joulu, 
                                                           
31 Lapsen asumisjärjestelyt ja tapaamisoikeuden laajuus saattavat toisaalta vaikuttaa sii-
hen, millaiseksi etävanhemman elatusvastuu lapsen elatuksesta määrittyy. 
32 HTL 2 §. 
33 HE 224/1982 vp., 13. 
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uusivuosi, pääsiäinen, juhannus, äitienpäivä, isänpäivä jne.), syntymäpäivi-
nä ja muissa merkityksellisissä tilanteissa tai tapahtumissa. 

Myös muunlaisesta yhteydenpidosta voidaan tarvittaessa sopia tai päät-
tää. Lapsen ja hänen vanhempansa yhteydenpitoon kuuluvat myös puhelut, 
tekstiviestit, kirjeenvaihto, paketit ja internet-yhteydet. Jos halutaan ja kat-
sotaan aiheelliseksi, myös näistä voidaan mainita sopimuksessa tai päätök-
sessä. Jos perheessä on useita sisaruksia ja he asuvat eri vanhempien luona, 
voidaan heidänkin keskinäinen yhteydenpitonsa turvata kirjallisesti. Voi-
daan kirjata esimerkiksi, että isän luona asuvalla tyttärellä on tapaamisoi-
keus äitinsä kanssa silloin, kun hänen äidin luona asuva veljensä on myös 
paikalla. Vastaavasti voidaan määrittää, että äidin luona asuvalla pojalla on 
tapaamisoikeus isänsä kanssa silloin, kun hänen isän luona asuva sisarensa 
on myös paikalla. 

Tapaamisoikeutta koskeva sopimus voidaan tehdä määräajaksi. Lapsen 
kasvaessa saattaa olla aiheellista harkita uudelleen tapaamisoikeuden sisäl-
töä. Määräaikaiseen sopimukseen voidaan merkitä, että se on voimassa 
edelleen esimerkiksi vuoden kerrallaan, jollei uutta sopimusta solmita. 
Näin vältytään mahdollisen sopimuksettoman tilan aiheuttamilta hanka-
luuksilta.  

 
 

2.1.4 Väliaikaismääräys ja huoltoratkaisun  
 muuttaminen 
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian ollessa vireillä tuomio-
istuimessa saattaa joissakin tapauksissa olla tarpeen saada väliaikainen 
määräys asiasta. Tuomioistuin voi siis antaa väliaikaisen määräyksen siitä, 
kenen luona lapsen tulee asua sekä tapaamisoikeudesta ja tapaamisen tai 
luonapidon ehdoista. Jos erityinen syy sitä vaatii, tuomioistuin voi myös 
määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta varsinaisesti pääte-
tään. Väliaikainen määräys on siis voimassa, kunnes tuomioistuin päättää 
asiasta lopullisesti tai jollei määräyksiä tätä ennen peruuteta tai muuteta. 
Väliaikaisen määräyksen tarkoitus ei kuitenkaan ole ennakoida tulevaa 
tuomioistuinratkaisua. Väliaikaismääräys voi olla tarpeen esimerkiksi sil-
loin, jos sosiaalitoimen olosuhdeselvitykseen kuluu pitkä aika ja asioiden 
ratkaisusta erimieliset lapsen vanhemmat asuvat jo erillään. Väliaikainen 
määräys on toisaalta heti täytäntöönpanokelpoinen. Täytäntöönpano tar-
koittaa sitä, että päätöksen nojalla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, ellei 
määräyksiä vapaaehtoisesti noudateta. 

Huoltoratkaisut eivät välttämättä ole lopullisia. Sosiaalitoimen vahvis-
tamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa, jos olosuh-
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teet ovat muuttuneet tai muutokseen on muutoin aihetta. Aiemman ratkai-
sun muutostapa ei ole sidoksissa siihen, miten aiempi järjestely on vahvis-
tettu. Tuomioistuimen päätöstä voidaan siis muuttaa sosiaalitoimen vahvis-
tamalla sopimuksella tai päinvastoin. Huoltoa, asumista ja tapaamisoikeut-
ta koskevan päätöksen muutostakin koskevissa erimielisyystilanteissa asia 
on mahdollista ratkaista ainoastaan tuomioistuimessa.  

 
 

2.1.5 Huolto- ja tapaamispäätösten täytäntöönpano 
Valtaosassa tapauksia lapsen vanhemmat kykenevät sopimaan siitä, miten 
lasta koskevat asiat esimerkiksi vanhempien erotessa järjestetään. Riitaisis-
sakin tapauksissa vanhemmat useimmiten sopeutuvat tehtyyn ratkaisuun. 
On kuitenkin tapauksia, joissa sosiaalitoimessa vahvistettua sopimusta tai 
tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta ei nouda-
teta. Tavallisimmin on kyse tilanteista, joissa toinen vanhemmista ei luovu-
ta lasta hänen lailliselle huoltajalleen tai joissa toinen vanhempi estää toista 
vanhempaa tapaamasta lastaan. Osapuolet eivät tällöin voi itse panna lain-
voimaisia päätöksiä täytäntöön, vaan he tarvitsevat siihen viranomaisten 
apua. 

Jos sosiaalitoimen vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei 
noudateta, joudutaan turvautumaan lainsäädännön mahdollistamiin pakko-
keinoihin huolto- ja tapaamispäätösten täytäntöönpanemiseksi. Vuoden 
1996 joulukuun alusta voimaan tulleen täytäntöönpanolain (619/1996) mu-
kaisia pakkokeinoja ovat uhkasakko ja nouto.34 Täytäntöönpantavia tuo-
mioistuimen päätöksiä ovat lapsen huoltoa koskeva päätös, päätös lapsen 
luovuttamisesta huoltajalleen, lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös ja 
päätös siitä, kenen luona lapsen tulee asua. Täytäntöön voidaan panna 
                                                           
34 Ensimmäinen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanoa 
koskenut erillislaki (523/1975) säädettiin vuonna 1975 ja sitä uudistettiin vuonna 1983. 
Tätä ennen lainsäädännössä ei ollut nimenomaisia säännöksiä siitä, miten lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta koskeva ratkaisu pannaan täytäntöön. Ks. vuoden 1996 täytäntöön-
panolain säätämisen taustasta HE 96/1995 vp. Ks. myös Nieminen (1999, 124−125), 
joka on tarkastellut lakiuudistuksen taustalla yhtenä tekijänä ollutta Euroopan ihmis-
oikeussopimuksen 8 artiklan 1 kappaleen mukaiseen perhe-elämän suojaan liittyvää Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) päätöstä vuodelta 1994 (Hokkanen vs. Suomi, 
23.9.1994). Kyseisen artiklan tarkoituksena on pyrkiä turvaamaan se, että viranomaiset 
eivät puuttuisi perhe-elämään muissa tapauksissa kuin silloin, kun laki sen sallii ja kun se 
on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä. Artiklan on kuitenkin katsottu asetta-
van valtiolle myös tietynlaisen aktiivisen velvollisuuden olemassa olevien huolto- ja 
tapaamisoikeussuhteiden turvaamiseen. EIT katsoi mainitussa ratkaisussaan, että Suo-
men viranomaiset olivat rikkoneet kyseistä perhe-elämän suojaa koskevaa artiklaa, kun 
ne eivät olleet riittävän tehokkaasti panneet täytäntöön päätöstä, jonka nojalla isällä oli 
oikeus tavata isovanhempien huollossa olevaa tytärtään. 
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myös väliaikaismääräys lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumises-
ta. Myös sosiaalitoimen vahvistamat sopimukset ovat täytäntöönpantavissa. 
Huoltoa ja/tai tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä ei voida panna täytän-
töön vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen omaa tahtoa. Tätäkin nuoremman 
lapsen vastustus voi olla ratkaisevaa, jos lapsi katsotaan riittävän kehitty-
neeksi ilmaisemaan mielipiteensä ja tahtonsa asiassa.35  

 
 

2.2 Lapsen huolto, asuminen ja  
 tapaamisoikeus tilastotietojen valossa 

2.2.1 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat  
 sopimukset sosiaalitoimessa 
Valtaosa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista asioista 
ratkaistaan kuntien sosiaalitoimissa. Lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja 
asumista koskevia sopimuksia vahvistetaan nykyisin sosiaalilautakunnissa 
vuosittain noin 40 000 kappaletta.36 Sosiaalitoimen vahvistamien sopimus-
ten määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Kun kymmenen vuotta sitten vuonna 
1995 sosiaalilautakunnissa vahvistettiin vuoden aikana noin 31 000 sopi-
musta, vuonna 2005 vahvistettiin yhteensä jo runsaat 40 000 sopimusta.  

Valtaosa (86 %) sosiaalitoimessa vuosittain vahvistetuista sopimuksista 
on uusia sopimuksia ja noin joka seitsemännessä sopimuksessa on muutet-
tu aiempaa tuomioistuimen päätöstä tai sosiaalitoimen vahvistamaa sopi-
musta. Suurin osa muutossopimuksista on koskenut viime vuosina aiem-
man sosiaalitoimen vahvistaman sopimuksen muuttamista ja vain muuta-
massa prosentissa muutos on kohdistunut aiempaan tuomioistuimen pää-
tökseen (kuvio 1).  

 

                                                           
35 TpL 2 §. Ks. myös esim. KKO 2001:110. 
36 Tilastotiedot perustuvat Stakesin tilastoraportteihin 11/1999; Lapsen elatus ja huolto 
1998 (Anu Muuri) ja 9/2006; Lapsen elatus ja huolto 2005 (tilastotiedote).  



 20

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

muutossopimuksia 3574 4140 4329 4444 4590 5011 5207 5497 5732 5536 5436

uusia sopimuksia 27337 28619 29451 30299 31664 31716 32841 32816 33599 34516 34688

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 

Kuvio 1 Sosiaalitoimessa vahvistetut lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeut-
ta koskevat sopimukset vuosina 1995−2005  

 
Valtaosa eli noin 85 prosenttia sosiaalitoimessa vahvistetuista sopimuksista 
koskee lapsen huoltoa. Huoltosopimuksista noin kaksi kolmasosaa on vii-
me vuosina koskenut avioliitossa syntyneiden lasten huoltoa ja vastaavasti 
hieman yli kolmannes on koskenut avioliiton ulkopuolella syntyneiden las-
ten huoltoa37. Lapsen huoltoa koskevien sopimusten määrä on lisääntynyt 
melko tasaisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikkakin vuonna 
2005 lapsen huoltoa koskevia sopimuksia vahvistettiin kaikkiaan hieman 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Huolto- ja tapaamisoikeussopimusten 
määrän lisääntymiseen kaikkiaan lienee syynä ensinnäkin lapsiperheiden 
yleistyneet avioerot ja toisaalta avoliitossa syntyneiden lasten määrän li-
sääntyminen. 

Yhteishuoltosopimusten osuus kaikista huoltosopimuksista on viime 
vuosina ollut hieman yli 90 prosenttia (kuvio 2). Huollosta yksin äidille on 
sovittu 7 prosentissa sopimuksia ja noin prosentissa sopimuksia lapsen 
huolto on uskottu yksin isälle. 

 

                                                           
37 Litmala 2000. 
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Kuvio 2 Sosiaalitoimessa vahvistetut lapsen huoltoa koskevat sopimukset huol-
tomuodoittain vuosina 1995−2005 

 
Huoltomuotojen jakaumat näyttäisivät olevan jossain määrin yhteydessä 
vanhempien parisuhteen muotoon. Avioliitossa syntyneiden lasten yhteis-
huollosta on viime vuosina sovittu noin 75 prosentissa ja avioliiton ulko-
puolella syntyneiden lasten yhteishuollosta peräti 95 prosentissa tapauksis-
ta. Erot selittyvät osin sillä, että avoliittoon syntyvän lapsen huollosta teh-
dään vanhempien kesken yleensä nimenomaan yhteishuoltosopimus, kun 
taas aviolapsen huollosta tehdään sopimus yleisesti avioeron yhteydessä, 
jolloin myös yksinhuolto tullee useammin kysymykseen38.  

Lapsen asumista koskevia sopimuksia on sosiaalilautakunnissa vahvis-
tettu viime vuosina noin 18 500 kappaletta vuodessa. Näistä valtaosassa on 
sovittu lapsen asumisesta äidin luona. Tilastojen valossa näyttäisi kuitenkin 
siltä, että isien osuus lapsen lähivanhempana on viime vuosina hieman li-
sääntynyt. Vuonna 2005 lapsen asumisesta isän luona oli sovittu 18 prosen-
tissa sopimuksia. Luku on noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin 
vuonna 2001.  

 
 

                                                           
38 Litmala 2000. 
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2.2.2 Lapsen huolto ja tapaamisoikeusasiat  
 tuomioistuimissa 
Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevia varsinaisasioita kä-
sitellään maamme käräjäoikeuksissa vuosittain kaikkiaan noin 2 000 kap-
paletta. Varsinaisasioina käsiteltyjen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevien asioiden määrä on kuluvalla vuosikymmenellä jatkuvasti lisään-
tynyt. Kymmenessä vuodessa näiden asioiden kokonaismäärä on lähes kak-
sinkertaistunut. Kun vuonna 1995 käräjäoikeuksissa käsiteltiin lapsen huol-
toa ja tapaamisoikeutta koskevia varsinaisasioita kaikkiaan 1 091 kappalet-
ta, vuonna 2005 vastaava lukumäärä oli jo 2 110 kappaletta.  

Tuomioistuimissa varsinaisasioina käsitellyistä lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevista asioista ensi kertaa ratkaistavien asioiden osuus on 
vajaa 40 prosenttia. Aiempien ratkaisujen muuttamista koskevien asioiden 
osuus kaikista asioista on viime vuosina ollut noin 60 prosenttia. Näistä 
suurimmassa osassa asia on koskenut aiemman lapsen huoltoa koskevan 
sopimuksen tai päätöksen muuttamista ja noin 20 prosentissa kysymykses-
sä on ollut aiemman tapaamisoikeusratkaisun muuttaminen (kuvio 3). 
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Kuvio 3 Tuomioistuimissa käsiteltyjen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-

vien varsinaisasioiden määrät vuosina 1995−2005  
 

Vaatimuksia lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta voidaan 
esittää myös avioerohakemuksen yhteydessä. Helsingissä vuonna 2000 
tuomittuja avioeroja koskevassa tutkimuksessa ilmeni, että noin 90 pro-
senttia avioeron liitännäisvaatimuksista koskee nimenomaan näitä asioita.39 
                                                           
39 Litmala 2001.  
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Tämä tarkoittaisi sitä, että avioeroja, joissa on ollut myös lasta koskevia 
liitännäisvaatimuksia, on käsitelty tuomioistuimissa vuosittain vajaa 2 000 
tapausta. Avioerohakemusten yhteydessä käsiteltävien, valtaosin siis lasta 
koskevien, liitännäisasioiden määrä näyttää kuitenkin viime vuosina voi-
makkaasti vähentyneen. Esimerkiksi vuonna 2005 liitännäisvaatimuksia 
sisältävien erohakemusten määrä oli peräti 50 prosenttia pienempi kuin 
vuonna 2000.  

Kuten edellä tuli esille, vaatimuksia lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta voidaan esittää tuomioistuinkäsittelyssä niin sanottuna varsinaisasia-
na tai avioeron yhteydessä käsiteltävänä liitännäisasiana. Kaikkiaan näyt-
täisi siis siltä, että viime vuosina (2000−2005) varsinaisasioina käsiteltyjen 
asioiden määrä on lisääntynyt vajaa kolmanneksella ja vastaavasti avioeron 
liitännäisvaatimusten määrä on pienentynyt peräti puolella. Tuomiois-
tuimissa käsiteltyjen asioiden osuus kaikista lapsen huoltoa, tapaamis-
oikeutta ja asumista koskevista asioista on viime vuosien aikana pienenty-
nyt noin 12 prosentista 9−10 prosenttiin.40 Lukumääräisesti voidaan arvioi-
da, että vuosittain käräjäoikeuksissa käsitellään kaikkiaan noin 3 900 lap-
sen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa − joko niin sanot-
tuna varsinaisasiana tai avioeron yhteydessä liitännäisasiana. Näistä riitais-
ten tapausten osuus on ollut tähän asti epäselvä; riitaisten tapausten mää-
rästä ja yleisyydestä ei toistaiseksi ole ollut saatavilla tilasto- tai tutkimus-
tietoa.  

 
  

2.3 Aiemmat tutkimukset lasten  
 huoltoriidoista 

Lasten huolto- ja tapaamisriitoja on tutkittu Suomessa toistaiseksi melko 
vähän. Tuomioistuimessa käsiteltyjä huoltoriitoja on tutkittu oikeustietees-
sä pääasiassa perheoikeuden alalla. Näissä tutkimuksissa on selvitetty 
muun muassa sosiaalitoimen roolia huoltoriidassa ja lapsen edun tulkintaa 
vanhempien erotilanteessa. Yleistä lapsen huoltomuotoon, asumiseen ja 
tapaamisoikeuteen liittyvää tutkimusta on harjoitettu lisäksi sosiaalityön 
parissa. Huoltoriitojen yleisyyttä, kokonaismäärää, huoltomuotojen jakau-
                                                           
40 Vuonna 2005 lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevia asioita ratkottiin 
kaikkiaan – joko sosiaalilautakunnissa tai tuomioistuimissa varsinaisasioina – yhteensä 
42 234 kappaletta. Näistä 40 124 oli sosiaalilautakunnan vahvistamia sopimuksia lapsen 
huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta ja 2 110 tapauksessa kyseessä oli tuomiois-
tuimessa käsitelty lapsen huoltoa koskeva varsinaisasia. Lisäksi vuonna 2005 tuomiois-
tuimissa käsiteltiin kaikkiaan arviolta 1 760 avioeroa, joissa oli esitetty lapsen huoltoa 
koskeva liitännäisvaatimus.  
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tumista ja päätösten sisältöä ei ole kuitenkaan aiemmin selvitetty. Seuraa-
vassa esitellään aiempia lasten huoltoriitoja käsitteleviä tutkimuksia.  

Tuorein lasten huoltoriitoja tuomioistuimissa käsittelevä tutkimus valot-
taa sosiaalitoimen roolia oikeusprosessissa. Tässä lapsioikeuden piiriin 
kuuluvassa Maija Auvisen (2006) väitöskirjassa kuvataan huoltoriitojen 
tuomioistuinkäsittelyä sekä analysoidaan sosiaalitoimen roolia huoltoriito-
jen selvittäjänä, sovittelijana ja asiantuntijana. Auvinen on analysoinut em-
piiristä tutkimusaineistoa vuosituhannenvaihteen molemmilta puolilta. 
Tutkimuksen perusaineisto (n=150) koostuu niistä tuomioistuimissa lop-
puun käsitellyistä lasten huoltoriitatapauksista, joissa tuomioistuin on pyy-
tänyt sosiaalitoimen olosuhdeselvityksen.  

Auvisen tutkimuksen mukaan lähes yhtä suuri osuus huoltomuotoa ja 
siihen liittyen lapsen asumista koskevista riidoista oli ensiriitoja kuin muu-
tosriitoja. Huoltomuotoa koskevat vaatimukset jakautuivat vaatimuksiin 
yhteishuollon säilyttämisestä, yksinhuoltoon määräämisestä ja vallitsevan 
huoltomuodon muuttamisesta. Yhteishuollon prosentuaalinen osuus ensi- 
ja muutosratkaisuista laskettuna oli 49 prosenttia. Muutosratkaisuissa yk-
sinhuollon osuus oli hieman suurempi (52 %). Tutkimusaineisto osoitti, 
että lasten asuminen ratkaistiin taas siten, että ensiratkaisuissa lapset mää-
rättiin asumaan äidin luokse noin kahdessa tapauksessa kolmesta ja isän 
luokse reilussa neljänneksessä tapauksia. Huollon muutosratkaisuissa isien 
osuus lapsen lähivanhempana kasvoi muutamalla prosenttiyksiköllä.  

Tutkimuksen mukaan huoltoriitojen konfliktitaso ja tyyppi vaihtelivat. 
Auvinen on jakanut huoltoriidat kolmeen perustyyppiin: 1) tasapeliriidat 
(vanhemmat ovat tasavahvoja huoltajia), 2) psykososiaaliset riidat (van-
hemmilla on psykososiaalisia ongelmia) ja 3) patologiset riidat (pitkäaikai-
set ja toistuvat huoltoriidat). Luokituksen perusteella noin puolet riidoista 
oli niin sanottuja tasapeliriitoja, 41 prosenttia riidoista kuului luokkaan 
psykososiaaliset riidat ja loppuosassa tapauksia kysymyksessä oli patologi-
nen huoltoriita. Sosiaalitoimen erityistä asiantuntijuutta ei ollut nimettävis-
sä niissä tapauksissa, joissa yhtä hyvät vanhemmat tasapelitilanteissa riite-
livät lasten asumisesta. Sosiaalitoimen ammatillinen osaaminen oli par-
haimmillaan tapauksissa, joissa vanhemmilla oli psykososiaalisia ongel-
mia.  

Auvinen havaitsi tutkimuksessaan, että sen paremmin tuomioistuimet 
kuin sosiaalitoimikaan eivät yksilöineet pyyntöjään toisille viranomaisille. 
Selvitys-, sovittelu- ja hoitotavoitteet sekoittuivat keskenään. Lasten asu-
misriitoihin vaikuttaneita taloudellisia taustaseikkoja ei selvitetty sosiaali-
toimessa, eikä niihin kiinnitetty huomiota tuomioistuimissa. Tutkijan mu-
kaan tuomioistuinten olisi selvityspyynnöillä ohjattava selvitystyötä. Li-
säksi tuomioistuinten olisi etenkin tasapeliriidoissa edistettävä sopuratkai-
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suja. Riidanratkaisu hyötyisi, jos tuomioistuimissa voitaisiin käyttää psyko-
logista asiantuntemusta. 

Lapsen edun tulkintoja vanhempien erotilanteessa on arvioitu laajan 
kansainvälisen vertailun avulla Kirsti Kurki-Suonion (1999) väitöstutki-
muksessa. Tutkimuksessa on tarkasteltu avioeroa ja lapsen huoltoa koske-
van oikeuskäytännön kehitystä sadan vuoden ajan viidessä länsimaassa 
(Suomi, Ruotsi, Englanti, Saksa ja USA). Tutkimuksen mukaan muutokset 
lapsen edun tulkinnoissa ovat olleet yhteydessä perhettä koskeviin kulttuu-
risiin muutoksiin. Ne ovat liittyneet avioerolapsia koskeviin psykologisiin 
tutkimustuloksiin, mutta myös vanhempien sukupuolirooleihin ja heidän 
parisuhteensa purkautumiseen. Kurki-Suonion mukaan esimerkiksi nykyi-
nen sovinnollisuutta korostava avioerolainsäädäntö on yhdenmukainen 
vanhempien yhteisen huollon jatkumista koskevan ajattelun kanssa. Lain-
säädännölliset muutokset ovat siis niin ikään yhteydessä perhettä koskeviin 
kulttuurisiin muutoksiin. 

Kansainvälisen vertailun lisäksi tutkimuksessa on selvitetty lapsen huol-
lon määräytymistä suomalaisen hovioikeusaineiston valossa. Tutkimuksen 
mukaan avioeroissa joka viides oikeusriita lapsen huollosta päätyi pakko-
yhteishuoltoon vastoin toisen vanhemman tahtoa. Yhteishuoltoa vastusti 
yleensä se vanhemmista, jonka luona lapsi asui. Useimmiten isät vaativat 
lapsen yhteishuoltoa ja äidit yksinhuoltoa. Hovioikeuden päätökset olivat 
lisäksi selvästi sukupuolittuneita eli käytännössä lapset asuivat äidin luona. 
Tapaukset jakautuivat väitöksen mukaan selvästi kahteen ryhmään: riitaan 
huollon muodosta ja riitaan lasten asumisesta.  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden käsittelyä on 
selvitetty myös eri hallinnonalan erillisselvityksissä. Oikeusministeriö to-
teutti vuonna 2005 lakivaliokunnan pyynnöstä selvityksen sosiaalitoimelta 
hankittavien olosuhdeselvitysten viipymisestä.41 Selvityksen mukaan olo-
suhdeselvityksen laatiminen sosiaalitoimessa kestää keskimäärin noin kuu-
si kuukautta. Joissakin Etelä-Suomen kaupungeissa tilanne oli kuitenkin 
pahasti ruuhkautunut ja selvitysten laatiminen kesti huomattavan pitkään. 
Selvitysajan venyminen yli vuoden mittaiseksi oli kuitenkin melko poik-
keuksellista. Oikeusministeriön selvitys osoitti myös, että syyt viipymiseen 
olivat moninaiset. Keskeisimpiä näistä olivat henkilöstövoimavarojen puu-
te ja henkilöstön suuri vaihtuvuus. Selvitystyön kestoon vaikutti myös teh-
tävän laajuus ja se, kuinka tuomioistuimet olivat selvitystyötä kysymyksil-
lään ohjanneet.  

                                                           
41 Oikeusministeriön selvitys ”Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden 
käsittely” lakivaliokunnalle 19.5.2005. Oikeusministeriö 2005.  
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Lapsen turvallisuutta komplisoituneessa huoltoriidassa on tutkittu vuon-
na 2003 julkaistussa selvityksessä42. Tässä sosiaali- ja terveysministeriön 
teettämässä raportissa on analysoitu viranomaisyhteistyötä lapsen huoltoon 
ja tapaamisoikeuteen liittyvissä kriisitilanteissa sekä annettu ehdotuksia 
viranomaisten työkäytäntöjen parantamiseksi. Taustana selvitystyölle oli 
eräs Helsingissä tapahtunut lapsen kuolemaan johtanut huoltoriitatapaus.  

Raportin mukaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä ja tiedonkulus-
sa oli vaikeissa huoltoriidoissa puutteita eivätkä sosiaalitoimen ja psykiatri-
sen avohoidon resurssit vastanneet akuuteissa perhekriiseissä olevien tar-
peita. Raportissa ehdotetaan muun muassa lastensuojelulain uudistamista ja 
lastensuojelun aseman vahvistamista sekä psykiatrisen terveydenhuollon 
kehittämistä. Lisäksi raportissa ehdotetaan mahdollisuutta hankkia sosiaali-
toimelta niin sanottu pikaselvitys perheen tilanteesta tuomioistuimen käyt-
töön. Valvottujen tapaamisten turvaamiseksi ehdotetaan valvottujen ta-
paamisten parempaa organisointia ja säädöspohjan sekä valvonnan sisällön 
selvittämistä.  

                                                           
42 Auvinen & Kaivosoja 2003. 
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Lasten huoltoriitojen yleisyyttä, prosessin kulkua ja sen lopputulosta on 
tässä tutkimuksessa selvitetty laajan oikeudenkäyntiaineiston avulla 
(n=529). Tutkimusaineisto koostuu tuomioistuimissa loppuun käsitellyistä 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista ensiratkaisuista ja aiempien 
huolto- tai tapaamispäätösten muutosratkaisuista (n=344). Lisäksi tietoa on 
kerätty avioeron liitännäisasiana käsitellyistä lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevista tapauksista (n=185). Tutkimusaineistoa kerättiin kolmen 
kuukauden ajan (14.11.2005−13.2.2006) kaikista Suomen käräjäoikeuksis-
ta.43  

Tutkimusaineisto sisältää perustietoja huoltoriitojen yleisyydestä ja mää-
rästä. Tarkastelun kohteena ovat myös riidan osapuolten vaatimukset ja 
huoltoriidan lopputulos sekä mahdolliset huoltoriitakierteet. Aineisto antaa 
vastauksia myös joihinkin lapsen elatusapua koskeviin kysymyksiin. Li-
säksi aineisto sisältää perustietoja huoltoriidan osapuolten iästä, perhesuh-
teista, alaikäisten lasten määrästä ja vanhempien sosioekonomisesta ase-
masta.  

Tuomioistuimissa käsiteltyjä lasten huoltoriitoja kuvataan kuuden asia-
kokonaisuuden avulla. Ensiksi selvitetään huoltoriitojen yleisyyttä eli rii-
taisten tapausten osuutta kaikista tuomioistuimissa käsitellyistä lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista ratkaisuista. Tässä yhteydessä tar-
kastellaan asioiden jakautumista ensi- ja muutosratkaisuihin.  

Toinen tavoite on selvittää huoltoriidan lähtötilannetta ja riidan osapuol-
ten vaatimuksia. Tiedot aiemmista huoltopäätöksistä, vanhempien parisuh-
teen muodosta ja kestosta kuvaavat tilannetta ennen huoltoriitaa. Lisäksi 
tutkimus antaa tietoa siitä, kumpi vanhemmista on pannut asian vireille ja 
mitä vaatimuksia hakija on asiassa esittänyt.  

Kolmas tutkimuksen tavoite on kuvata huoltoriitaprosessin kulkua tuo-
mioistuimessa. Tarkastelu kohdentuu lähinnä oikeudenkäynnin kestoon ja 
                                                           
43 Tutkimusaineiston keruuta on kuvattu tarkemmin jaksossa 1.2. 
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muihin prosessiin liittyviin erityiskysymyksiin, kuten sosiaalitoimen roo-
liin huoltoriidassa. Tässä yhteydessä selvitetään sosiaalitoimen olosuh-
deselvitysten yleisyyttä ja selvitysten kestoa. Lisäksi tutkimus antaa tietoa 
väliaikaisista määräyksistä, joita tuomioistuin on saattanut prosessin ku-
luessa antaa.  

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muodos-
taa tutkimuksen neljännen asiakokonaisuuden. Tavoitteena on selvittää 
huoltomuotojen ja lähivanhemmuuden jakautumista, tapaamisoikeudesta 
annettuja määräyksiä sekä tuomioistuimen päätöksen suhdetta mahdolli-
seen sosiaalitoimen olosuhdeselvitykseen ja väliaikaismääräykseen.  

Viides asiakokonaisuus esittelee huoltoriidan osapuolten taustatietoja. 
Tässä yhteydessä kuvataan riidan osapuolten ikäjakaumia, perheasemaa ja 
pääasiallista toimintaa. Empiirisen osion lopuksi erityiskysymyksenä tar-
kastellaan niin sanottuja huoltoriitakierteitä. Tavoitteena on selvittää pitkit-
tyneiden riitojen yleisyys ja riitojen erityisluonne. 

 
 

3.1 Huoltoriitojen määrä ja yleisyys 

Huoltoriitojen määrä varsinaisasioissa  
Tutkimusaineistossa on kaikkiaan 344 tuomioistuimissa varsinaisasioina 
käsiteltyä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevaa tapausta. 
Taulukossa 1 on kuvattu asioiden jakautumista tutkimusaineistossa sen 
mukaan, onko kyseessä ensiratkaisu vai huolto- tai tapaamisoikeuspäätök-
sen muutosratkaisu.  

 
Taulukko 1 Tuomioistuimissa varsinaisasioina käsiteltyjen lapsen huolto- ja tapaamis-

oikeusasioiden osuudet (%) tutkimusaineistossa 
Asia % N 
Päätös huollosta ja tapaamisoikeudesta 23   77 
Huoltopäätöksen muutos 66 228 
Tapaamisoikeuspäätöksen muutos 11   39 
Yhteensä 100 344 

 
 

Valtaosa tuomioistuimissa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta loppuun 
käsitellyistä asioista muodostui aiempien huoltopäätösten muutosratkai-
suista. Näitä oli kaksi kolmasosaa kaikista tapauksista. Lapsen huollosta tai 
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tapaamisoikeudesta päätettiin ensimmäistä kertaa joka neljännessä tapauk-
sessa ja joka kymmenes tapaus koski tapaamisoikeuden muutosasiaa.44  

Tuomioistuimissa  lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta  käsiteltävistä 
asioista osa on riidattomia tapauksia. Oikeudenkäyntiaineistosta riidatto-
miksi tapauksiksi luokiteltiin oheishuoltopäätökset, tapaukset joissa van-
hemmat olivat lapsen huollosta yksimielisiä ja tapaukset, joissa vastapuoli 
ei ollut antanut asiassa lausumaa. Viimeksi mainitussa asiaryhmässä eli 
niin sanotuissa yksipuolisissa tuomioissa voi toisaalta joissakin tapauksissa 
olla kyse vastapuolen passiivisesta vastarinnasta, jolloin asian riitaisuuden 
tai riidattomuuden raja voi olla vaikeasti määriteltävissä. Tämä on siis hyvä 
ottaa huomioon riidattomien ja riitaisten tapausten jakaumia tarkasteltaes-
sa. Taulukossa 2 on kuvattu huoltoriitojen yleisyyttä asiatyypin mukaan. 

 
Taulukko 2 Riitaisten tapausten osuus (%) tuomioistuimissa varsinaisasioina käsitel-

lyistä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista asioista 

 

Päätös huollosta
ja tapaamisoik. 

% 

Huoltopäätök-
sen muutos 

% 

Tapaamisoik. 
päätöksen muutos 

% 

Kaikki 
 

% 
Yksimielisyystilanne 21 17 - 16 
Yksipuolinen tuomio 26 15   5 17 
Huoltoriita 53 68 95 67 
Yhteensä 100 100 100 100 
(N) 77 228 39 344 

 
 
Lähes 70 prosentissa tuomioistuimissa varsinaisasioina lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta käsitellyistä asioista oli kyseessä varsinainen riita. Riidat 
olivat yleisimpiä lapsen tapaamisoikeuden muutosasioissa. Näistä asioista 
valtaosa oli riitaisia. Riidat olivat yleisiä myös tapauksissa, joissa haettiin 
lapsen huollon muutosta (68 %). Lapsen huoltoa koskevissa ensiratkaisuis-
sa riitaisten tapausten osuus oli ehkä hieman yllättäen vain hieman yli puo-
let tapauksista. 

                                                           
44 Tässä tutkimuksessa esitetyt ensi- ja muutosratkaisujen jakaumat poikkeavat jossain 
määrin vuoden 2005 oikeustilaston yleisistä jakaumista (www.statfin.fi). Oikeustilaston 
mukaan vuonna 2005 käräjäoikeuksissa varsinaisasioina käsitellyistä lapsen huoltoa, 
asumista ja tapaamisoikeutta koskevista asioista 38 prosenttia oli ensiratkaisuja ja noin 
puolessa tapauksia kysymyksessä oli aiemman huoltopäätöksen muuttaminen. Lapsen 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muutosratkaisuja oli 12 prosenttia. Oikeustilaston 
prosenttijakaumat poikkeavat tämän tutkimuksen jakaumista todennäköisesti siksi, että 
joko Tilastokeskuksessa tai käräjäoikeudessa asia on ehkä tilastoitu väärään asialuok-
kaan. Tätä näkemystä puoltaa se, että jo aineiston tallennusvaiheessa asioiden tilastoin-
nissa havaittiin epätarkkuutta. Joissakin tapauksissa esimerkiksi huollon muutosratkaisu 
(2520) oli tilastoitu ensiratkaisuksi (2510) tai päinvastoin. Tutkimusaineistossa tällaiset 
tapaukset käsiteltiin niin, että asia koodattiin siihen luokkaan, mihin se asianmukaisesti 
kuului.  
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Kaikkiaan kolmannes tuomioistuimissa varsinaisasioina käsitellyistä 
lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevista asioista voidaan luokitella 
riidattomiksi. Noin puolet riidattomista tapauksista on selkeästi riidattomia 
ja noin puolet niin sanottuja yksipuolisia tuomioita, joissa vastapuoli ei 
antanut määräajassa lausumaa. Toisin sanoen kuudennes koko aineiston 
tapauksista oli luokiteltavissa yksimielisyystilanteiksi, joissa valtaosassa 
kysymyksessä oli lapsen sukulaisen tai sosiaalilautakunnan vireille panema 
hakemus lapsen huollon muuttamisesta. Lisäksi muutamassa tapauksessa 
tuomioistuinta oli pyydetty määräämään lapsen oheishuoltajaksi äidin 
aviopuoliso. Yksimielisyystilanteisiin sisältyviä tapauksia, joissa kysymyk-
sessä oli ainoastaan vanhempien laatiman huoltosopimuksen vahvistami-
nen tuomioistuimessa, oli koko aineistossa 5 prosenttia. Yksipuolisia tuo-
mioita, joissa vastapuoli ei antanut asiassa määräajassa lausumaa, oli koko 
aineistossa kaikkiaan niin ikään joka kuudes. Yksipuoliset tuomiot olivat 
yleisempiä ensiratkaisuissa kuin muutosratkaisuissa.  

 
 

Huoltoriitojen määrä avioeron lasta koskevissa  
liitännäisvaatimuksissa 
Tutkimusaineistoon sisältyi kaikkiaan 185 tapausta, joissa kyseessä oli lap-
sen huoltoa koskeva avioeron liitännäisvaatimus. Taulukossa 3 on selvitet-
ty riitaisten tapausten osuus avioeron lasta koskevissa liitännäisvaatimuk-
sissa.  

 
Taulukko 3 Riitaisten tapausten osuus (%) tuomioistuimissa avioeron liitännäisasioina 

käsitellyistä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista asioista 
 Avioeron lasta koskeva liitännäisvaatimus 
 % (N) 
Yksimielisyystilanne 78 145 
Yksipuolinen tuomio - - 
Huoltoriita 22   40 
Yhteensä 100 185 

 
 
Noin kahdeksassa tapauksessa kymmenestä vanhemmat olivat yksimielisiä 
lapsen huollon ja tapaamisoikeuden järjestämisestä. Vastaavasti joka vii-
dennessä tapauksessa juttu oli riitautunut eli vanhemmat olivat eri mieltä 
lasta koskevista asioista. Avioeron lasta koskevissa liitännäisvaatimuksissa 
ei ollut yhtään sellaista tapausta, jossa tuomioistuin olisi antanut asiassa 
niin sanotun yksipuolisen tuomion.  
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Huoltoriitojen yleisyys 
Edellä esitetyn valossa voidaan todeta, että riitaisten tapausten osuus kai-
kista käräjäoikeuksissa varsinaisasioina käsitellyistä lapsen huoltoa ja ta-
paamisoikeutta koskevista asioista näyttäisi olevan kaikkiaan vajaat 70 
prosenttia. Tämän tutkimustuloksen perusteella voidaan tehdä aiempaa tar-
kempia määrällisiä laskelmia riitaisten tapausten vuotuisista lukumääristä 
maamme käräjäoikeuksissa.  

Oikeustilaston mukaan vuonna 2005 käräjäoikeuksissa käsiteltiin varsi-
naisasioina yhteensä 2 110 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa 
asiaa. Näiden varsinaisasioiden kokonaismäärä on viime vuosina ollut kes-
kimäärin 1 900−2 000 tapausta vuodessa.45 Lukumääräisesti tämä tarkoit-
taisi sitä, että käräjäoikeuksissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koske-
vista varsinaisasioista on riitautunut viime vuosina keskimäärin 1 500 ta-
pausta vuodessa. Toisaalta loppuun asti riitaisina säilyvien tapausten määrä 
on kuitenkin tätä pienempi, koska osa tapauksista päättyy vanhempien so-
vintoon prosessin aikana. 

Huoltoriitojen yleisyyttä arvioitaessa tulee vielä ottaa huomioon lapsen 
huoltoa koskevat avioeron liitännäisasiat. Noin joka viidennessä (22 %) 
tutkimusaineistoon sisältyvässä, avioeron lasta koskevassa liitännäisvaati-
muksessa asia oli riitautunut eli vanhemmat olivat erimielisiä huoltokysy-
myksistä. Kaikkiaan avioeroja, joissa on ollut myös liitännäisvaatimuksia, 
on käsitelty vuosittain vajaa 3 000, vuonna 2005 kuitenkin vain 1 955 ta-
pausta. Näistä todennäköisesti valtaosassa (90 %) liitännäisasia on koske-
nut lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta46. Lukumääräi-
sesti voidaan siis arvioida, että viime vuosina vähintään noin 390 avioeron 
liitännäisenä käsiteltyä lapsen huoltoa- tai tapaamisoikeutta koskevaa asiaa 
on riitautunut. 

Huoltoriitojen kokonaismäärän arvioinnissa ja täsmentämisessä voidaan 
hyödyntää myös sosiaalitoimen laatimien olosuhdeselvitysten vuotuista 
määrää. Sosiaalitoimi on vuosina 2003−2005 antanut tuomioistuimille kes-
kimäärin noin 1 000 selvitystä vuodessa. Olosuhdeselvitysten vuotuinen 
lukumäärä on ollut sekin 2000-luvulla kasvussa. Esimerkiksi kun vuonna 
2001 olosuhdeselvitys laadittiin 887 tapauksessa, vuonna 2005 selvityksiä 
tehtiin jo 1 093 kappaletta. Tuomioistuin ei kuitenkaan aina pyydä selvitys-
tä riitaisissakaan tapauksissa. Tämän tutkimuksen aineistossa olosuhdesel-
vitys oli tehty noin 50 prosentissa huoltoriitatapauksia.47  

                                                           
45 www.statfin.fi 
46 Litmala 2001. 
47 Ks. tarkemmin jakso 3.4.1. 
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Tämän tutkimuksen perusteella yleisissä alioikeuksissa käsiteltyjen niin 
sanottujen huoltoriitojen kokonaismääräksi voidaan siis arvioida noin 
2 000 tapausta vuodessa. Näistä tapauksista valtaosa (80 %) käsitellään 
tuomioistuimissa niin sanottuina varsinaisasioina ja noin 20 prosenttia 
avioeron liitännäisvaatimusten yhteydessä. Mainittu täsmennetty huoltorii-
tojen kokonaismäärä vastaa myös aiemmin esitettyjä arvioita huoltoriitojen 
yleisyydestä.48  

Huoltoriitojen suhteellinen osuus on noin 4−5 prosenttia kaikista − joko 
sosiaalitoimessa tai tuomioistuimissa vuosittain ratkotuista lapsen huoltoa, 
asumista tai tapaamisoikeutta koskevista asioista. Kaikkiaan on siis ilmeis-
tä, että valtaosa vuosittain tehdyistä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamis-
oikeutta koskevista ratkaisuista on käytännössäkin toimivia. Tätä näkökul-
maa tukee tuomioistuimissa ratkaistavien asioiden ja toisaalta aiempien 
sopimusten ja päätösten muuttamisen suhteellisen vähäinen määrä. Toisaal-
ta osa huoltoriidoista muodostuu kroonisiksi, tuomioistuimen puoleen 
käännytään yhä uudelleen ja uudelleen ehkä peräti siihen asti kun lapsi on 
täysi-ikäinen.  

 
 

3.2 Huoltoriidan lähtötilanne  

Jatkossa tutkimus kohdentuu huoltoriitoihin eli tapauksiin, joissa vanhem-
mat ovat olleet erimielisiä lapsen huollon tai tapaamisoikeuden järjestämi-
sestä. Tutkimusaineisto koostuu tuomioistuimissa varsinaisasioina käsitel-
lyistä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista riitatapauk-
sista (n=230). Lisäksi aineistoa on täydennetty lasta koskevien avioeron 
liitännäisvaatimusten yhteydessä riitautuneiden tapausten määrällä (n=40). 
Tutkimusaineisto sisältää siis yhteensä 270 huoltoriitatapausta. Tarkaste-
lun ulkopuolelle on rajattu riidattomat tapaukset, joiksi tässä tutkimuksessa 
on luokiteltu yksimielisyystilanteet ja niin sanonut yksipuoliset tuomiot, 
niiden taustalla mahdollisesti esiintyvästä vanhempien välisestä erimieli-
syydestä huolimatta.  

Kun perheen tilannetta tarkasteltiin ennen huoltoriitaa, havaittiin että 
kuudessa tapauksessa kymmenestä lapsen vanhemmat olivat olleet keske-
nään avioliitossa. Kolmasosassa tapauksia vanhemmat olivat asuneet aiem-
min avoliitossa. Vain muutamassa prosentissa tapauksia huoltoriidan osa-
puolilla ei ollut lainkaan yhteiselämää taustalla. Vanhempien parisuhteen 
kesto kävi ilmi yhteensä 72 tapauksesta. Tässä aineistossa avioliittojen me-
diaanikestoaika oli 5 vuotta. Avoliittojen mediaanikestoaika oli vuotta pi-
                                                           
48 Ks. Litmala 2004; Auvinen 2006. 
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dempi eli kuusi vuotta. Yhtenä mielenkiintoisena viitetietona voidaan tode-
ta, että kaikkien eroon päättyneiden avioliittojen mediaanikestoaika on ol-
lut viime vuosina koko maassa noin 12 vuotta49.  

Tässä tutkimuksessa huoltoriidan kohteena oli kaikkiaan 450 lasta. Per-
heen lapsista noin 60 prosenttia oli syntynyt avioliitossa ja neljässä tapauk-
sessa kymmenestä lapsi oli syntynyt avoliittoon. Alaikäisten lasten luku-
määrää tarkasteltaessa havaittiin, että yli puolessa tapauksia vanhemmilla 
oli vain yksi yhteinen lapsi (54 %). Kaksilapsisia perheitä oli aineistossa 
kolmasosa ja loppuosassa tapauksia lapsia oli kolme tai useampia. Enim-
millään huoltoriidan kohteena oli viisi saman perheen lasta. Suuret perheet 
olivat kuitenkin aineistossa harvinaisia.  

 
 

Vanhempien parisuhde ja perusratkaisu  
Valtaosa tuomioistuimissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta käsitellyistä 
asioista on aiempien sopimusten tai päätösten muutosratkaisuja. Näissä 
tapauksissa vanhemmat ovat jo ennen tuomioistuinkäsittelyä sopineet lap-
sen huollosta ja tapaamisoikeudesta, yleensä joko tuomioistuimen tekemäl-
lä päätöksellä tai sosiaalitoimessa vahvistetulla sopimuksella.  

Tutkimusaineistoon sisältyi kaikkiaan 181 tapausta, joissa lasta koske-
vista asioista oli sovittu jo kertaalleen ennen huoltoriitaa. Noin 60 prosen-
tissa tapauksia sopimus lapsen huollosta oli vahvistettu aiemmin sosiaali-
toimessa ja neljässä tapauksessa kymmenestä hakemuksen perusteena oli 
tuomioistuimen tekemä huoltopäätös. Viimeksi mainituista tapauksista 70 
prosenttia oli käsitelty tuomioistuimessa niin sanottuna varsinaisasiana ja 
joka kolmas avioeron yhteydessä liitännäisasiana.  

Vanhempien aiempaa parisuhteen muotoa tarkasteltaessa havaittiin, että 
avopareista valtaosa oli vahvistanut lapsen huoltoa, asumista ja tapaamis-
oikeutta koskevat sopimukset aiemmin sosiaalitoimessa (kuvio 4).  

 

                                                           
49 Litmala 2001. 
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Tuomioistuimen päätös (varsinaisasia) Tuomioistuimen päätös (avioeron liitännäisasia)
 

Kuvio 4 Perusratkaisu lapsen huollosta ja parisuhteen muoto 
 

Jakauma on avoliittotapausten osalta melko odotettu; lapsen syntyessä avo-
liittoon vain lapsen äidistä tulee suoraan lain nojalla lapsen huoltaja. Avo-
liitossa elävät vanhemmat sopivatkin useimmiten lapsen yhteishuoltajuu-
desta sosiaalitoimen vahvistamalla sopimuksella. Niissäkin tutkimusaineis-
ton tapauksissa, joissa vanhemmilla ei ollut yhteiselämää lainkaan taustal-
la, perussopimus lapsen huollosta oli vahvistettu lähes aina sosiaalitoimes-
sa. 

Aviopareista yli puolet oli sopinut lapsia koskevista asioista aiemmin 
tuomioistuimessa, joko varsinaisasiana tai avioeron yhteydessä käsiteltävä-
nä liitännäisasiana. Tämäkin jakauma vastaa osin ennakko-oletuksia; lap-
sen syntyessä avioliittoon molemmista vanhemmista tulee lapsen huoltajia 
ilman erillisiä toimenpiteitä. Huoltokysymyksiä koskeva peruspäätös onkin 
aviolasten osalta tehty todennäköisesti melko säännönmukaisesti vanhem-
pien erotessa. Tällöin tuomioistuinratkaisujen osuus peruspäätöksissäkin 
on luonnollisesti suurempi; erimielisyystilanteissa tuomioistuinprosessi on 
ainoa vaihtoehto asian ratkaisemiseksi ja yksimielisyystilanteissa puoles-
taan vaihtoehto sosiaalitoimen vahvistamalle sopimukselle.  

 
 

Huoltomuodot perusratkaisuissa   
Valtaosassa perusratkaisuja (81 %) lapsen huolto oli uskottu molemmille 
vanhemmille yhteisesti. Äidin yksinhuollosta oli sovittu joka seitsemännes-
sä tapauksessa. Lapsen huolto oli uskottu yksin isälle kuudessa prosentissa 
tapauksia. Koska tuomioistuinasioina käsitellyistä lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevista asioista ei näiltä osin ole juurikaan saatavilla tilas-
to- tai tutkimustietoa, mainittuja jakaumia voi verrata ainoastaan sosiaali-
toimen vahvistamien sopimusten huoltojakaumiin. Huoltomuotojen ja-
kaumat tämän tutkimuksen perusratkaisuissa poikkeavat hieman viime 
vuosina sosiaalitoimessa vahvistetuista huoltosopimuksista. Vuoden 2005 
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tilaston mukaan lapsen huolto sovittiin 92 prosentissa tapauksia molemmil-
le vanhemmille yhteisesti ja seitsemässä prosentissa yksin äidille. Vain 
yhdessä prosentissa sosiaalitoimen vahvistamista sopimuksista lapsen huol-
to uskottiin yksin isälle.50  

Erot huoltomuotojen jakaumissa sosiaalitoimen tilastojen ja käsillä ole-
van tutkimuksen aineiston välillä selittynevät sillä, että tässä tutkimuksessa 
perusratkaisu lapsen huollosta on vahvistettu suuressa osassa (40 %) ta-
pauksia tuomioistuimessa, joko varsinaisasiana tai avioeron liitännäisasia-
na. Yksinhuoltajuusratkaisujen osuus tuomioistuinratkaisuista näyttää ole-
van suurempi kuin sosiaalitoimessa vahvistetuissa sopimuksissa. Toisaalta, 
kuten jo aiemmin todettiin, esimerkiksi avoparien yhteishuoltajuussopi-
mukset sisältyvät sosiaalitoimen yleisiin huoltotilastoihin. Tämän tutki-
muksen aineistossa vain noin neljännes sosiaalitoimen vahvistamista sopi-
muksista oli tehty isyyden tunnustamisen yhteydessä. Tämä on hyvä ottaa 
huomioon jakaumia tulkittaessa. Kaikkiaan näyttäisi kuitenkin siis siltä, 
että huoltoriidoissa, joissa on jo vahvistettu aiempi huoltoa koskeva sopi-
mus tai päätös, lapsen yksinhuoltajuus (etenkin isien osalta) on yleisempää 
kuin esimerkiksi valtakunnallisissa sosiaalitoimen vahvistamissa sopimuk-
sissa keskimäärin.  

 
 

Lapsen asuminen ja tapaamisoikeus perusratkaisuissa 

Tutkimusaineistossa seitsemässä tapauksessa kymmenestä oli sovittu lap-
sen asumisesta äidin luona ja joka kuudennessa isän luona. Lapsista osa 
asui äidin luona ja osa isän luona joka kymmenessä tapauksessa. Vain pieni 
osa (6 %) vanhemmista oli sopinut lapsen asumisesta vuoroviikoin kum-
mankin vanhemman luona.51  

Lähivanhempien sukupuolijakaumat olivat perusratkaisuissa melko pe-
rinteisiä. Tilastot viime vuosina sosiaalilautakunnissa vahvistetuista sopi-
muksista osoittavat, että noin kahdeksassa tapauksessa kymmenestä on so-
vittu lapsen asumisesta äidin luona ja vajaa viidenneksessä isän luona.  

Lapsen ja muualla asuvan vanhemman tapaamisoikeudesta oli sovittu 
tavanomaisen käytännön mukaisesti (joka toinen viikonloppu) noin neljäs-
sä tapauksessa kymmenestä. Tapauskohtaisesti räätälöity tapaamissopimus 
oli laadittu niin ikään noin 40 prosentissa tapauksia. Lopuissa tapauksia oli 

                                                           
50 Stakes tilastotiedote 9/2006. Lapsen elatus ja huolto.  
51 Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Ruotsissa lapsen vuorotteleva asuminen näyttäisi 
olevan jonkin verran yleisempää kuin Suomessa. Ruotsissa vuonna 2002 noin 18 pro-
senttia eroperheiden lapsista asui vuoroviikoin kummankin vanhemman luona (Växelvis 
boende. Socialstyrelsen 2004). Ks. myös Panttila 2005. 
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sovittu joko vuoroasumisesta tai tapaamiset oli vahvistettu valvotuiksi 
(7 %).  

Varovasti arvioiden näyttää siltä, että lasten jakaminen asumisen osalta 
vanhempien kesken ja vuoroasuminen olivat tutkimusaineistossa yleisem-
piä kuin keskimäärin sosiaalitoimen viime vuosina vahvistamissa sopimuk-
sissa.  

 
 

Muutoshakemuksen vireille tulo 
Kiinnostavana erityiskysymyksenä voidaan tarkastella ajanjaksoa lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevasta perusratkaisusta muutoshakemuk-
sen vireille tuloon (taulukko 4).52 

 
Taulukko 4 Ajanjakso perusratkaisusta muutoshakemuksen vireille tuloon 
 Huoltopäätöksen  

muutos 
% 

Tapaamisoikeuspäätöksen 
muutos 

% 

Kaikki 
 

% 
alle 1 vuosi 20 29 22 
1−2 vuotta 37 31 36 
3−5 vuotta 22 26 22 
yli 6 vuotta 21 14 20 
Yhteensä 100 100 100 
(N) 130 35 165 

 
 
Keskimääräinen ajanjakso perusratkaisusta muutoshakemuksen vireille 
tuloon oli noin kaksi vuotta.53 Pisin aika oli 16 vuotta ja lyhin vain pari 
viikkoa. Yli puolessa tapauksista huolto- tai tapaamisoikeuspäätökseen oli 
haettu muutosta kahden vuoden kuluessa perusratkaisusta. Vastaavasti joka 
viidennessä tapauksessa perusratkaisusta oli kulunut aikaa enemmän kuin 
kuusi vuotta. 

 
 

                                                           
52 Aiempaa tutkimustietoa aiheesta ei valitettavasti ole saatavilla. Yksi viitetieto on kui-
tenkin saatavilla huolto- ja tapaamisoikeuspäätösten täytäntöönpanoa tarkastelleesta tut-
kimuksesta. Kyse on siis näissä tilanteissa tapauksista, joissa jompikumpi vanhemmista 
ei noudata huolto- ja tapaamisoikeuspäätöstä ja toinen vanhemmista hakee tästä syystä 
päätöksen täytäntöönpanoa. Lapsen huoltoa koskevista täytäntöönpanohakemuksista yli 
puolet laitetaan vireille alle vuoden kuluessa peruspäätöksestä. Jaakkolan (2002) tutki-
muksessa lapsen huolto- ja tapaamisoikeuspäätösten täytäntöönpanosta havaittiin, että 
noin 55 prosenttia hakemuksista tehtiin ennen kuin peruspäätöksestä oli ehtinyt kulua 
vuottakaan, ja joka neljäs huoltoa ja saman verran tapaamisoikeutta koskevista täytän-
töönpanohakemuksista tehtiin kolmen kuukauden sisällä peruspäätöksestä.  
53 Tutkimuksessa esitettävät keskimäärätiedot ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
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3.3 Hakijan asema ja asianosaisten  
 vaatimukset  

Päätöstä lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta voidaan vaatia 
niin sanottuna hakemusasiana käräjäoikeudelta. Huoltokysymyksiä koske-
van hakemuksen yhteydessä voidaan esittää vaatimuksia myös lapsen ela-
tusavusta. Hakemuksen voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen 
vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta ja jos lapsen huoltaja 
on kuollut, myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö.  

Hakemuksen tulee sisältää hakijan yksilöidyt vaatimukset asiassa perus-
teluineen, sekä mahdolliset todisteet, jotka hakija vaatimuksiensa tueksi 
aikoo esittää. Hakemusasia tulee vireille, kun hakemus on saapunut käräjä-
oikeuden kansliaan tai se esitetään istunnossa. Lapsen huoltoa, asumista, 
tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia vaatimuksia voidaan esittää myös 
avioeroasian yhteydessä niin sanottuna liitännäisasiana.  

Yli puolessa (56 %) kaikista huoltoriitatapauksista – mukaan lukien sekä 
ensi kertaa käsittelyyn tulevat että niin sanotut muutoshakemukset − jutun 
oli laittanut vireille lapsen äiti ja noin neljässä tapauksessa kymmenestä 
lapsen isä. Tutkimusaineistoon ei riitaisten tapausten osalta sisältynyt yh-
tään tapausta, jossa hakijana olisi ollut joku muu kuin lapsen äiti tai isä. 
Tämä johtunee siitä, että tapaukset joissa hakijana on esimerkiksi sosiaali-
lautakunta tai lapsen sukulainen, ovat tutkimusaineiston valossa useimmi-
ten yksimielisiä.  

Hakijan asemaa suhteessa lapseen voidaan tarkastella myös sen mukaan, 
onko kysymyksessä ensiratkaisu vai aiemman päätöksen muutosratkaisu 
(kuvio5).  
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Kuvio 5 Hakija ja asiatyyppi 
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Ensiratkaisuissa yli puolet (55 %) hakemuksista oli äitien vireille panemia. 
Yleensä äiti toimi myös lapsen lähivanhempana. Ensiratkaisuissa hakijana 
oli lapsen muualla asuva isä noin neljässä tapauksessa kymmenestä. Vain 
joka kuudennessa ensiratkaisussa hakijana oli joko lapsen etävanhempi äiti 
tai lähivanhempi isä. Lasta koskevissa avioeron liitännäisasioissa äidit oli-
vat hakijoina peräti yhdeksässä tapauksessa kymmenestä.54 

Lapsen huoltoa koskevissa muutosratkaisuissa hakijana oli lähes yhtä 
usein joko lapsen lähivanhempi äiti tai lapsen muualla asuva isä. Merkittä-
vin ero tuli esille lapsen tapaamisoikeutta koskevissa muutosratkaisuissa. 
Näistä hakemuksista kuusi kymmenestä oli lapsen isän vireille panemia. 
Muutosta tapaamisoikeuteen haki yleensä lapsen muualla asuva isä. Kol-
masosassa tapauksia aiempaa tapaamissopimusta vaati muutettavaksi lap-
sen lähivanhempi äiti. 

Kaikkiaan on ilmeistä, että suuri osa huoltoriidoista käynnistyy oikeus-
prosessina lapsen äidin hakemuksesta. Isien aktiivisuus lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevissa asioissa on kuitenkin merkittävä: lähes puo-
lessa kaikista riitatapauksista prosessin oli laittanut vireille lapsen isä. Toi-
sin sanoen isät pitävät kiinni oikeuksistaan lapseen siinä missä äiditkin. 
Tämä tulos ei täysin vastaa sitä julkisuudessakin esitettyä huolta isien syr-
jäytymisestä ja passiivisuudesta lasta koskevissa asioissa.55 Yhtenä syynä 
isien  entistä  aktiivisempaan  rooliin  lasta  koskevissa  asioissa  on  pidetty 
isien lisääntynyttä osallistumista lapsen hoitoon ja arkeen.56  

 
 

Hakijan vaatimukset 
Lapsen huoltomuotoa koskevat vaatimukset olivat tutkimusaineistossa sel-
västi yleisimpiä (68 %). Näistä vaatimuksista seitsemässä tapauksessa 
kymmenestä oli vaadittu lapsen yksinhuoltoa ja kolmasosassa tapauksia 
hakija oli pyytänyt lapsen huollon määräämistä molemmille vanhemmille 
yhteisesti.  

Toiseksi yleisin hakemuksissa esitetty vaatimus koski lapsen asumista. 
Kuudessa tapauksessa kymmenestä oli vaadittu päätöstä lapsen asumisesta 

                                                           
54 Ks. Litmala (2001) havaitsi tutkimuksessaan helsinkiläisistä avioeroista, että harkinta-
aikaan perustuvissa avioeroissa toisen vaiheen hakemuksista lähes kahdessa kolmesta 
vaimo oli yksin hakijana.  
55 Isätoimikunnan mietintö (1999). Komiteanmietintöjä, 1999:1. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö.  
56 Esim. Minna Rantalaihon (2003) mukaan julkisen perhepuheen lempilapsi on nykyään 
”aktiivinen ja osallistuva isä”. Miehet hoitavat lapsiaan enemmän ja eri tavoin kuin ai-
kaisemmin. Miehet ovat mukana kun lapsi syntyy, he ottavat vapaata työstä hoitaakseen 
lastaan, he vievät lasta yhtä hyvin tarhaan kuin lääkäriinkin.  
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tai aiemman asumispäätöksen muuttamista. Lapsen asumista koskevista 
vaatimuksista 60 prosentissa vaadittiin päätöstä lapsen asumisen määrää-
misestä äidin luokse ja neljässä tapauksessa kymmenestä asumista vaadit-
tiin vahvistettavaksi isän luokse.  

Kaikista aineiston huoltoriitatapauksista lapsen tapaamisoikeutta koske-
va vaatimus oli esitetty noin neljässä tapauksessa kymmenestä (37 %). 
Näistä vaatimuksista yli puolessa vaadittiin tapaamisoikeuden vahvistamis-
ta, joka viidennessä tapaamisoikeuden laajentamista ja joka kymmenennes-
sä tapaamisoikeuden rajoittamista. Noin viidesosassa (18 %) lapsen tapaa-
misoikeutta koskevista vaatimuksista oli esitetty pyyntö tapaamisten järjes-
tämisestä valvottuina.  

Hakijan vaatimuksia voidaan tarkastella myös sen mukaan, onko hakija 
lapsen lähi- vai etävanhempi (kuvio 6). Vaatimukset lapsen yksinhuollosta 
olivat yleisimpiä äitien keskuudessa. Yksinhuoltovaatimuksista peräti seit-
semän kymmenestä oli äitien esittämiä. Näistä valtaosassa äiti toimi myös 
lapsen lähivanhempana. Yksinhuoltovaatimuksista vain kolmasosa oli isien 
esittämiä. Vastaavasti vaatimuksissa lapsen huollon määräämisestä mo-
lemmille vanhemmille yhteisesti, hakijana oli lähes yhtä usein lapsen äiti 
tai isä.  

Näyttäisi siltä, että äitien esittämät lapsen huoltoa koskevat vaatimukset 
olivat kaikkiaan jyrkempiä kuin isien vaatimukset: isät eivät vaatineet lap-
sen yksinhuoltoa läheskään yhtä usein kuin äidit.57 Huoltoa koskevat vaa-
timukset olivat tiukempia myös silloin, jos hakijana oli lapsen lähivanhem-
pi. Yleensä lapsen lähivanhempi vaati lapsen yksinhuoltoa ja etävanhempi 
puolestaan lapsen yhteishuoltoa.  

                                                           
57 Ks. Kurki-Suonio 1999. 
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Kuvio 6 Hakijan ensisijaiset vaatimukset  
 

Lapsen asumista koskevissa vaatimuksissa hakija oli useimmiten joko lap-
sen lähivanhempi äiti tai etävanhempi isä. Tapauksissa, joissa pyydettiin 
lapsen asumisen vahvistamista äidin luokse, hakijana oli seitsemässä ta-
pauksessa kymmenestä lapsen lähivanhempi äiti. Vain neljäsosassa tapauk-
sia lapsen muualla asuva äiti vaati lapsen asumista luokseen. Prosent-
tiosuudet olivat jokseenkin päinvastaisia tapauksissa, joissa vaadittiin lap-
sen asumisen vahvistamista isän luokse. Näistä vaatimuksista kahdeksan 
kymmenestä oli lapsen muualla asuvan isän esittämiä ja vain viidesosassa 
tapauksia lapsen asumista vaati lapsen lähivanhempi isä. 

Lapsen tapaamisoikeutta koskevia vaatimuksia tarkasteltaessa havaittiin, 
että yleensä lapsen etävanhempi isä vaati tapaamisoikeuden vahvistamista 
tai laajentamista. Vastaavasti lapsen kanssa asuvat äidit vaativat useimmi-
ten tapaamisten rajoittamista tai niiden järjestämistä valvotuiksi.  

Kun hakijan esittämiä vaatimuksia tarkasteltiin asiatyypeittäin, havait-
tiin että vaatimukset yhteishuollosta olivat selvästi yleisempiä ensiratkai-
suissa kuin muutosratkaisuissa. Ensiratkaisuissa yli 50 prosenttia huoltoa 
koskevista vaatimuksista koski yhteishuoltoa. Yleensä huoltomuodon vah-
vistamisen yhteydessä vaadittiin myös päätöstä lapsen asumisesta ja ta-
paamisoikeudesta. Vastaavasti huollon muutoshakemuksissa valtaosassa 
tapauksia hakija vaati lapsen yksinhuoltoa. Päätöstä yhteishuollosta vaadit-
tiin vain joka kuudennessa tapauksessa. 
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Myös lapsen asumista koskevissa vaatimuksissa oli eroja sen mukaan, 
oliko kyseessä ensi- vai muutosratkaisu. Ensiratkaisuissa lapsen asumista 
äidin luona vaadittiin lähes 70 prosentissa asumista koskevista hakemuksis-
ta. Vastaavasti muutosratkaisuissa enää alle puolessa (45 %) vaadittiin lap-
sen asumista äidin luona. Toisin sanoen huollon muutosratkaisuissa vaati-
muksia lapsen asumisesta isän luona esitettiin useammin kuin vaatimuksia 
lapsen asumisesta äidin luona. 

Riitaisissa avioeron lasta koskevissa liitännäisvaatimuksissa päätöstä 
lapsen huoltomuodosta vaadittiin noin yhdeksässä tapauksessa kymmenes-
tä. Näistä yli puolessa vaadittiin lapsen yksinhuoltoa ja vain neljässä ta-
pauksessa kymmenestä yhteishuoltoa. Noin yhdeksässä hakemuksessa 
kymmenestä vaadittiin lisäksi lapsen asumisen vahvistamista äidin luokse.  

Ensiratkaisuissa tapaamisoikeutta koskevat vaatimukset olivat pitkälti 
vakiintuneen käytännön mukaisia. Yleensä pyydettiin päätöstä, jossa lap-
selle vahvistettaisiin oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaa joka toinen 
viikonloppu ja tiettyinä juhlapyhinä ja lomakausina. Tapaamisoikeuden 
muutoshakemuksissa vaatimukset tapaamisoikeuden ehdoista olivat luon-
nollisesti jo eriytyneempiä.  

 Hakijan on mahdollista esittää hakemuksen yhteydessä myös vaatimus 
elatusavun vahvistamisesta tai jo vahvistetun elatusavun muuttamisesta. 
Tutkimusaineiston kaikista riitatapauksista noin 60 prosentissa oli esitetty 
lapsen elatusapua koskeva vaatimus. Näistä vaatimuksista lähes 90 prosen-
tissa vaadittiin elatusavun vahvistamista. Muutosta aiemmin vahvistettuun 
elatusapuun haki jutun yhteydessä vain joka kymmenes hakija. Näyttää siis 
siltä, että vaikka useissa tapauksissa lapsen huollosta on ollut jo olemassa 
aiempi lainvoimainen ratkaisu, elatusapu on tuotu vahvistettavaksi ensim-
mäistä kertaa vasta huoltoa, asumista ja/tai tapaamisoikeutta koskevan 
muutoshakemuksen yhteydessä.  

 
 

Vastapuolen vaatimukset 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa hakemusasiassa jutun toi-
nen osapuoli on useimmiten joko lapsen äiti tai isä, sen mukaan kumpi 
vanhemmista on pannut jutun alun perin vireille. Jutun tultua vireille pro-
sessissa siirrytään kirjallisen valmistelun vaiheeseen, jonka aikana vasta-
puolelta pyydetään vastaus hakemukseen. Vastauksessa on esitettävä vas-
tapuolen käsitys hakijan vaatimuksista ja niiden perusteista, sekä ilmoitet-
tava seikat ja todisteet, joihin vastauksen antaja haluaa nojautua.  

Valtaosassa tapauksia vastapuolen vastine sisälsi yksityiskohtaiset nä-
kemykset hakijan vaatimuksiin ja niiden perusteluihin. Toisaalta joissakin 
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tapauksissa vastapuoli ei ollut esittänyt vastustamisensa tueksi lainkaan 
perusteita, vaan haasteeseen oli reagoitu pelkästään kiistämällä hakijan 
vaatimukset. Tutkimuksen huoltoriitatapauksissa oli tyypillistä, että hakijan 
ja vastapuolen vaatimukset joko lieventyivät tai tiukentuivat riitaprosessin 
kuluessa58. Esimerkiksi tapaamista koskevista vaatimuksista oltiin valmiita 
joustamaan, mikäli lapsen huollosta päästiin oikeudenkäynnin kuluessa 
yksimielisyyteen. 

Tässä tutkimusaineistossa yleisin huoltoriidan osapuolten yhdistelmä oli 
lähivanhempi äiti ja etävanhempi isä (75 %). Näistä tapauksista neljässä 
kymmenestä äiti vaati lapsen yksinhuoltajuutta. Yksinhuoltovaatimuksissa 
isä oli vastannut kanteeseen yleensä vaatimalla lapsen yhteishuoltoa säily-
tettäväksi. Vain joka seitsemännessä tapauksessa molemmat vanhemmat 
vaativat lapsen yksinhuoltoa. Huoltoa koskevissa vaatimuksissa oli yleistä, 
että hakija (lapsen äiti) vaati asian yhteydessä myös lapsen asumisen vah-
vistamista äidin luokse. Näissä tapauksissa kolmasosassa isä oli vastustanut 
äidin vaatimusta ja vaatinut lapsen asumisen määräämistä isän luokse. 

Lapsen tapaamisoikeutta koskevissa asioissa erimielisyydet liittyivät 
useimmiten tapaamisten tiheyteen. Toisaalta osalla vanhemmista kitkaa 
saattoivat aiheuttaa muun muassa tapaamisista aiheutuvien kustannusten 
jakaminen tai lapsen viemiseen ja noutamiseen liittyvät asiat. Tapaamisoi-
keuden muutosratkaisuissa oli tavallista, että hakijana oli lapsen etävan-
hempi isä, joka vaati tapaamisten laajentamista tai tapaamisoikeuden vah-
vistamista. Näissä tapauksissa äiti puolestaan reagoi haasteeseen useimmi-
ten joko vaatimalla tapaamisten rajoittamista tai vaatimalla muutoksia ta-
paamisajankohtiin. Tapaamisoikeuden vahvistamista (uudelleen) vaadittiin 
tapauksissa, joissa lähivanhempi ei ollut toteuttanut laadittua tapaamisso-
pimusta tai oli evännyt tapaamiset kokonaan.  

 
 

Jutun riitaisuus 
Huoltoriitojen luonnetta voidaan tarkastella myös sen mukaan, mitkä asiat 
ovat jutussa riitaisia ja mitkä riidattomia. Periaatteessa vanhemmat voivat 
riidellä tuomioistuimessa lapsen huoltomuodosta, siitä kumman luona lapsi 
virallisesti asuu, lapsen tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Joissakin ta-
pauksissa vanhemmat ovat erimielisiä kaikista lasta koskevista asioista. 
Toisaalta on myös mahdollista, että vanhemmat ovat erimielisiä esimerkik-
si vain lapsen tapaamisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.  

                                                           
58 Ks. Auvinen 2006. 
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Huoltoriitatapaukset, joissa vanhemmat olisivat olleet erimielisiä kaikis-
ta lapseen liittyvistä asioista, olivat aineistossa harvinaisia. Vain muuta-
massa prosentissa tapauksia vanhemmat eivät olleet yksimielisiä yhdestä-
kään asiasta eli jutussa oli riitaista kaikki; lapsen huoltomuoto, asuminen, 
tapaamisoikeus ja elatus. 

Tässä tutkimuksessa yli puolella (56 %) vanhemmista lasta koskevat 
erimielisyydet liittyivät kuitenkin useampaan kuin yhteen asiaan. Näistä 
joka kolmannessa tapauksessa vanhemmat olivat erimielisiä lapsen huol-
tomuodosta ja asumisesta. Vastaavasti lapsen huoltomuoto ja tapaamisoi-
keus olivat vanhempien riidanaiheena joka viidennessä tapauksessa. Osassa 
tapauksia (12 %) vanhemmat olivat yksimielisiä lapsen huoltomuodosta ja 
asumisesta, mutta erimielisiä lapsen tapaamisoikeuden järjestämisestä ja 
elatusavusta.  

Noin 40 prosenttia tapauksista oli sellaisia, joissa vanhempien riidanai-
heena oli vain yksi asia. Näissä tapauksissa vanhemmat olivat useimmiten 
eri mieltä siitä, kumman luona lapsen tulisi asua. Toiseksi yleisin yksittäi-
nen riidanaihe koski lapsen huoltomuotoa. Noin 10 prosentissa tapauksia 
vanhemmat olivat erimielisiä ainoastaan lapsen tapaamisoikeuden järjes-
tämisestä.  

Tapauksissa, joissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päätettiin en-
simmäistä kertaa tai kyseessä oli avioeron lasta koskeva liitännäisvaatimus, 
erimielisyydet koskivat useimmiten lapsen huoltomuotoa ja asumista. To-
sin monet olivat tässä vaiheessa myös erimielisiä lapselle vahvistettavasta 
elatusavusta. Kuviossa 7 on esitetty riidanaiheet tapauksissa, joissa kysy-
myksessä on ollut lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päättäminen en-
simmäistä kertaa.59 Asetelmassa eivät ole mukana huollon ja tapaamisoi-
keuden muutosratkaisut, koska näissä tapauksissa vaatimusten sisältö ja 
painotukset ovat jo lähtökohtaisesti jokseenkin selviä. 

 

                                                           
59 Prosenttilukujen summa ylittää 100, koska jutussa on saattanut olla riitaista useampi 
kuin yksi asia.  
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Kuvio 7 Huoltoriidan aihe ensiratkaisuissa ja avioeron lasta koskevissa liitän-
näisvaatimuksissa  

 
Tapauksissa, joissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päätettiin en-
simmäistä kertaa tai kyseessä oli avioeron lasta koskeva liitännäisvaatimus 
erimielisyydet koskivat useimmiten lapsen huoltomuotoa ja asumista. To-
sin monet olivat tässä vaiheessa erimielisiä myös lapselle maksettavasta 
elatusavusta. Elatusapu oli riidanaiheena useammin niin sanotuissa varsi-
naisasioissa kuin avioeron lasta koskevissa liitännäisvaatimuksissa.  

Kokoavasti voidaan todeta, että valtaosassa huoltoriitatapauksia van-
hemmat olivat erimielisiä lapsen huoltomuodosta eli siitä, pitäisikö lapsi 
määrätä yhteishuoltoon vai jommankumman vanhemman yksinhuoltoon. 
Tavallisesti riitaan lapsen huoltomuodosta kytkeytyi myös vaatimus lapsen 
asumisesta. Vaatimuksissa tuli esille selviä eroja sen mukaan, oliko ky-
seessä ensiratkaisu vai aiemman huoltopäätöksen muutosratkaisu. Vaati-
mukset olivat selvästi jyrkempiä (”kaikki tai ei mitään”) tapauksissa, joissa 
haettiin muutosta aiempaan ratkaisuun. Muutosratkaisuissa äidit esittivät 
eniten yksinhuoltovaatimuksia ja isät vastaavasti lapsen asumista koskevia 
vaatimuksia. Jutun riitaisuutta tarkasteltaessa havaittiin, että yleensä van-
hemmat ovat eri mieltä useasta lasta koskevasta asiasta. Kuitenkin tapauk-
set, joissa vanhemmat eivät olleet samaa mieltä yhdestäkään lasta koske-
vasta asiasta, olivat aineistossa harvinaisia. 
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3.4 Huoltoriitaprosessin kulku ja  
 oikeudenkäynnin kesto 

Tässä jaksossa tarkastellaan huoltoriitaprosessin kulkua tuomioistuimessa 
ja oikeudenkäynnin kestoa: eli aikaväliä hakemuksen vireille tulosta tuo-
mioistuimen lopulliseen päätökseen asiassa. Tavoitteena on lisäksi selvittää 
huolto-oikeudenkäynnin erityispiirteitä, kuten sosiaalilautakunnan roolia 
oikeusprosessissa ja jutussa mahdollisesti annettuja väliaikaisia määräyk-
siä.  

 
 

3.4.1 Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys 
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa asiaa käsiteltäessä tuomiois-
tuimen on hankittava kaikki ratkaisun kannalta tarpeellinen tieto. Kunnan 
sosiaalitoimelta pyydettävä olosuhdeselvitys perheen tilanteesta on yksi 
keino, jolla asian ratkaisemiseen saadaan lisäinformaatiota. Selvitystä ei 
kuitenkaan ole hankittava, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian rat-
kaisemisen kannalta. 

Selvitys on hankittava sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella, 
lapsen vanhemmilla tai lapsen huoltajalla on asuinpaikka. Kun lapsen van-
hemmat asuvat eri paikkakunnilla, vastuu selvityksen laatimisesta on läh-
tökohtaisesti sillä sosiaalitoimella, jolle tuomioistuin on selvityspyynnön 
osoittanut. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista, että sosiaalitoimet 
tekevät selvityksen yhteistyössä ja laativat siitä yhteisen asiakirjan. Esi-
merkiksi välimatkojen vuoksi lienee kuitenkin tavallista, että sosiaalitoimet 
laativat näissä tapauksissa kumpikin oman erillisselvityksensä kunnassaan 
asuvan vanhemman ja lapsen olosuhteista.  

Tämän tutkimuksen tutkimusaineistoon sisältyi kaikkiaan 149 sellaista 
tapausta, joissa tuomioistuin oli pyytänyt sosiaalitoimelta olosuhdeselvi-
tyksen. Näistä 75 prosentissa vanhemmat asuivat samalla paikkakunnalla ja 
tuomioistuimelle oli laadittu yksi selvitys perheen tilanteesta. Noin neljäs-
osassa (26 %) tapauksia kysymyksessä oli niin sanottu kaksikuntatilanne 
eli lapsen vanhemmat asuivat eri paikkakunnilla. Näissä tapauksissa tuo-
mioistuimelle esitettiin siis enemmän kuin yhden sosiaalitoimen selvitys.  

Tässä jaksossa tarkastelu kohdentuu lähinnä olosuhdeselvitysten ylei-
syyteen aineistossa ja selvityksen kestoon. Olosuhdeselvitysten sisältöä on 
kuvattu jaksossa 3.5, jossa tarkastellaan lähemmin tuomioistuimen päätök-
sen sisältöä.  
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Olosuhdeselvitysten yleisyys 
Tuomioistuin oli päätynyt olosuhdeselvityksen hankkimiseen sosiaalitoi-
mesta yli puolessa (55 %) huoltoriitatapauksia. Selvitys oli pyydetty lapsen 
huoltoa koskevissa muutosratkaisuissa hieman useammin kuin tilanteissa, 
joissa lapsen asioista päätettiin ensimmäistä kertaa. Vastaavasti tapaamis-
oikeuden muutosratkaisuissa ja riitaisissa lasta koskevissa avioeron liitän-
näisasioissa olosuhdeselvitys oli laadittu hieman harvemmin (taulukko 5).  

 
Taulukko 5 Sosiaalitoimen olosuhdeselvitysten yleisyys 
 Tuomioistuin oli tehnyt 

selvityspyynnön sosiaalitoimelle 
Asia Kyllä Ei Yhteensä 
 % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 56 44 100   41 
Huoltopäätöksen muutos 59 41 100 152 
Tapaamisoikeuspäätöksen muutos 46 54 100   37 
Avioeron liitännäisasia 47 53 100   40 
Yhteensä 55 45 100 270 

 
 
Tuomioistuin voi esittää toimeksiantonsa selvityspyynnöstä yleisluontoi-
sesti tai pyyntö voidaan kohdistaa vain niihin seikkoihin, joilla on asian 
ratkaisemisen kannalta merkitystä. Yksilöity toimeksianto voi koskea esi-
merkiksi vain lapsen mielipiteen selvittämistä. Joissakin tapauksissa tuo-
mioistuin voi pyytää sosiaalitoimelta suoraan ehdotusta lapsen huollon ja 
tapaamisoikeuden määräämiseksi.  

Noin 50 prosentissa tapauksia tuomioistuin oli pyytänyt sosiaalitoimelta 
selvitystä vanhempien ja lasten olosuhteista yleisesti. Yksilöity toimeksian-
to oli esitetty neljässä tapauksessa kymmenestä. Vain muutamassa prosen-
tissa tapauksia tuomioistuin oli pyytänyt sosiaalitoimelta ehdotusta lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta. Yksilöidyt selvityspyynnöt olivat suhtees-
sa yleisimpiä tapauksissa, joissa haettiin muutosta lapsen tapaamisoikeus-
päätökseen. 

Kiinnostava erityiskysymys on, missä tilanteessa tuomioistuimet olivat 
pyytäneet olosuhdeselvityksen, ja toisaalta missä tilanteessa se oli jätetty 
pyytämättä. Huoltoriidan osapuolten perhetaustaa tarkasteltaessa havaittiin, 
että olosuhdeselvitys oli pyydetty useammin tilanteissa, joissa jutun osa-
puolet elivät uudessa parisuhteessa tai kyseessä oli niin sanottu uusperhe. 
Vastaavasti perheen sosioekonomisella asemalla, yhteisten lasten lukumää-
rällä tai lasten iällä ei näyttänyt olevan vaikutusta selvityspyynnön hank-
kimiseen. 
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Selvityspyynnön hankkiminen oli kuitenkin jonkin verran yhteydessä 
siihen, olivatko vanhemmat sopineet jo aiemmin lapsen asioista, esimer-
kiksi sosiaalitoimessa tai tuomioistuimessa. Tutkimusaineiston perusteella 
tuomioistuin oli päätynyt selvityksen hankkimiseen useammin tilanteissa, 
joissa taustalla oli jokin aiempi huoltoratkaisu. Näistä tapauksista joka 
kolmannessa vanhemmat olivat riidelleet lasta koskevista asioista oikeu-
dessa jo aikaisemmin. Vastaavasti tapauksissa, joissa selvityspyyntöä ei 
ollut tehty, aiempia huoltoriitoja oli taustalla vain joka viidennellä perheel-
lä.  

Myös hakijan asemalla ja vaatimuksilla oli jonkin verran merkitystä sii-
hen, oliko selvitystä pyydetty vai ei. Tapauksissa, joissa selvityspyyntö oli 
tehty, hakijana oli 48 prosentissa lapsen isä ja yli puolessa tapauksia 
(51 %) lapsen etävanhempi. Ryhmässä, jossa selvityspyyntöä ei ollut tehty, 
vastaavat prosenttiosuudet olivat hieman pienempiä; 38 prosentissa tapauk-
sia hakijana oli lapsen isä ja hakemuksen oli pannut vireille yleensä lapsen 
lähivanhempi (58 %). Selvityspyyntö oli tehty tavallisesti tilanteissa, joissa 
vanhemmat riitelivät lapsen huoltomuodosta ja asumisesta. Vastaavasti 
pelkästään tapaamisoikeutta koskevissa riidoissa selvityspyynnön hankki-
minen oli hieman harvinaisempaa.  

Tutkimusaineiston perusteella olosuhdeselvitys oli pyydetty herkimmin 
tilanteessa, jossa perheeseen oli kohdistunut ennen oikeudenkäyntiä tai sen 
aikana lastensuojelutoimia. Lähes puolessa niistä tapauksista (47 %), joissa 
sosiaalitoimen selvitys oli pyydetty, perhe oli ollut tai oli edelleen lasten-
suojelun asiakkaana. Vastaavasti tapauksissa, joissa selvitystä ei pyydetty, 
lastensuojelun asiakkuus oli vain joka seitsemännellä (14 %) perheellä.  

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että tuomioistuin oli päätynyt olosuh-
deselvityksen hankkimiseen sosiaalitoimelta yleensä tilanteissa, joissa ky-
symyksessä oli uusperhe, huollon muutosasia, taustalla aiempia huoltoriito-
ja ja riitaista lapsen huoltomuoto sekä asuminen. Kynnys pyytää selvitys 
oli matalampi myös tapauksissa, joissa perheeseen oli kohdistunut lasten-
suojelutoimia tai lapsen vanhemmilla oli päihde- tai mielenterveysongel-
mia.60  

Tämän aineiston perusteella näyttäisi siltä, että sosiaalitoimelle kohdis-
tetut olosuhdeselvityspyynnöt ovat kaikkiaan harvinaisempia kuin mitä 
aiemmin on oletettu. Aihetta sivuavissa julkisissa ja asiantuntijakeskuste-
luissa on pitkälti vallinnut olettamus siitä, että sosiaalitoimen olosuhdesel-
vitys pyydetään riitaisissa tapauksissa lähes rutiininomaisesti ja se jätetään 
pyytämättä vain vähemmistössä riitatapauksia. Tosin tämä käsitys on pe-

                                                           
60 Ks. Auvinen 2006. 
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rustunut lähinnä juuri oletuksiin – aiheeseen liittyvää täsmällistä tilasto- tai 
tutkimustietoa ei ole ollut aiemmin juurikaan saatavilla.  

 
 

Olosuhdeselvitysten kesto 
Sosiaaliviranomaisen tulee antaa olosuhdeselvitys annetussa määräajassa 
käräjäoikeudelle. Huoltoriidan kohtuullisen nopea, tasapuolinen ja ammat-
titaitoinen käsittely on sekä lapsen edun että vanhempien kannalta ensiar-
voisen tärkeää. Oikeusministeriön aiemmin teettämän selvityksen mukaan 
sosiaalitoimen selvitystyö kestää keskimäärin noin kuusi kuukautta.61 Jois-
sakin kunnissa olosuhdeselvitys laadittiin jopa 4−5 kuukaudessa ja toisaalta 
osassa kuntia selvityksen tekemiseen meni aikaa peräti vuosi.  

Myös oikeusturva-asiain neuvottelukunta on vuoden 2005 toimintaker-
tomuksessaan kiinnittänyt huomioita lapsen huoltoon liittyviin oikeustur-
vakysymyksiin. Neuvottelukunta on todennut, että yksi huoltoriitoihin liit-
tyvä merkittävä ongelma on sosiaalitoimen laatimien olosuhdeselvitysten 
viipyminen. Selvityksen laatimisen viiveisiin on kiinnitetty huomioita 
etenkin niin sanotun ruuhka-Suomen osalta. Selvitysten laadinnasta on jul-
kisessa keskustelussa esitetty myös laadullista kritiikkiä.62  

Tässä tutkimuksessa tietoa saatiin selvitysten kokonaiskestosta eli siitä, 
milloin käräjäoikeus oli tehnyt selvityspyynnön sosiaalitoimelle ja koska 
valmis selvitys oli saapunut käräjäoikeuteen. Tutkimusaineiston perusteella 
ajanjakso selvityspyynnön jättämisestä sen saapumiseen käräjäoikeuteen 
oli keskimäärin 6 kuukautta.63 Nopeimmillaan selvitystyö oli saapunut kä-
räjäoikeuteen 3 viikossa pyyntöpäivämäärästä. Pisimmillään selvitystyöhön 
oli kulunut aikaa puolitoista vuotta.  

Noin joka neljännessä tapauksessa selvitystyö oli saatu valmiiksi kol-
men kuukauden kuluessa tuomioistuimen pyynnöstä. Vajaassa puolessa 
tapauksia (44 %) selvitystyön kesto oli 4−6 kuukautta ja joka neljännessä 
7−9 kuukautta. Vajaassa kymmenessä prosentissa tapauksia selvitystyön 
laatiminen oli kestänyt kaikkiaan yli 10 kuukautta (taulukko 6).  

 

                                                           
61 Oikeusministeriön selvitys ”Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden 
käsittely” lakivaliokunnalle 19.5.2005. Oikeusministeriö 2005.  
62 Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan toimintakertomus (2005). Ks. myös Antikainen 
2004. 
63 Tutkimuksessa esitettävät keskimäärätiedot ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
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Taulukko 6 Sosiaalitoimen olosuhdeselvitystyön kesto (kk) 
Selvitystyön kesto % (N) 
alle 2 kk   9   7 
2−3 kk 15 11 
4−6 kk 44 32 
7−9 kk 25 18 
yli 10 kk   7   5 
Yhteensä 100 73 

 
 

Selvitystyön kestoa voidaan tarkastella myös sen mukaan, oliko toimek-
sianto esitetty selvityspyynnössä yksilöidysti vai oliko käräjäoikeus esittä-
nyt pyynnön yleisluontoisesti. Tämän tutkimusaineiston perusteella selvi-
tykseen kulunut aika ei ollut yhteydessä siihen, millä tavoin tuomioistuimet 
olivat selvitystyötä ohjanneet. Hieman yllättäen selvitykseen käytetyn ajan 
mediaani oli sama yksilöidyissä selvityspyynnöissä ja tapauksissa, joissa 
pyyntö oli jätetty avoimeksi (5−6 kk). Tutkimusaineistoon sisältyi muuta-
mia tapauksia, joissa tuomioistuin oli pyytänyt sosiaalitoimelta ehdotusta 
lapsen huollon ja tapaamisoikeuden järjestämiseksi. Näissä tapauksissa 
selvityksen laatiminen oli kestänyt huomattavan pitkään, keskimäärin 9 
kuukautta.  

Selvitystyön kesto ei vaihdellut myöskään merkittävästi sen mukaan, 
oliko kyseessä ensiratkaisu vai aiemman huolto- tai tapaamisoikeuspäätök-
sen muutosratkaisu. Tapauksissa, joissa lapsen huollosta päätettiin ensim-
mäistä kertaa tai kyseessä oli avioeron lasta koskeva liitännäisvaatimus, 
selvitystyö kesti tavallisesti 5 kuukautta. Näistä seitsemässä tapauksessa 
kymmenestä selvitystyö oli saapunut käräjäoikeuteen puolen vuoden sisällä 
selvityksen pyytämisestä. Huollon muutosratkaisuissa selvitystyön laatimi-
nen kesti yleisimmin reilut 6 kuukautta. Tässä ryhmässä selvitysten kesto 
oli suhteessa pisin. Selvityksen laatimiseen oli mennyt aikaa kolmasosassa 
(36 %) tapauksia vähintään puoli vuotta. Vastaavasti tapaamisoikeuden 
muutosratkaisuissa selvitys oli saapunut käräjäoikeuteen valtaosassa ta-
pauksia (86 %) alle puolessa vuodessa pyyntöpäivämäärästä.  

Joka viidennessä tapauksessa sosiaalitoimi oli pyytänyt käräjäoikeudelta 
jatkoaikaa selvitystyön tekemiseen. Perustelut selvitysajan pidentämiseksi 
selvisivät vain harvoista tapauksista. Osassa tapauksia perusteluiksi oli 
mainittu muun muassa työntekijöiden kesälomat, ruuhkautunut työtilanne 
tai lausunnon pyytäminen lastenpsykiatriselta yksiköltä. Lisäaikaa selvitys-
työn laatimiselle oli pyydetty myös tapauksissa, joissa vanhemmat olivat 
jättäneet saapumatta sovittuihin tapaamisiin tai olivat peruneet toistuvasti 
heille varattuja aikoja. 
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Kiinnostavana erityiskysymyksenä voidaan tarkastella tapauksia, joissa 
selvitystyön laatiminen on kestänyt huomattavan pitkään. Kaikista olosuh-
deselvityksistä vain muutamassa prosentissa (4 %) selvitystyön laatiminen 
oli kestänyt vähintään 12 kuukautta. Seuraavassa on esitetty kaksi esimerk-
kitapausta, joissa selvityksen laatiminen on kestänyt keskimääräistä pi-
dempään. 

 
Esimerkki 1. Lapsen äiti vaati avioeron yhteydessä lapsen yksin-
huoltajuutta ja isä yhteishuoltoa. Vanhemmilla oli syviä ristiriitoja ja 
oikeusprosessi lapsen huollosta oli kestänyt pitkään. Lapsi oli ollut 
välillä huostaanotettuna äidin lapseen kohdistaman pahoinpitely-
epäilyn takia. Huoltoriitaprosessin aikana isä oli kaapannut lapsen ja 
piilotellut lasta kuukauden ajan. Tämän jälkeen lapsi oli viety las-
tenpsykiatriseen hoitoon. Olosuhdeselvityksen laatiminen kesti 14 
kuukautta. Sosiaalitoimi pyysi lisäaikaa selvityksen tekemiseen. Sel-
vityksen viivästyminen liittyi enimmäkseen isän vireillä olleeseen 
rikosoikeudenkäyntiin lapsensa vapaudenriistosta ja äidin psyykki-
sen tilan arviointiin.  
 
Esimerkki 2. Lapsen isä vaati lapsen huoltopäätöstä muutettavaksi 
siten, että lapsi määrättäisiin yksin isän huoltoon. Lapsi oli aiem-
massa oikeudenkäynnissä määrätty yksin äitinsä huoltoon. Van-
hemmilla oli erittäin riitaiset välit. Oikeusprosessin aikana lapsen äi-
ti teki isästä rikosilmoituksen koskien lapsen törkeää seksuaalista 
hyväksikäyttöä. Lapsi otettiin kiireellisesti huostaan insestiepäilyn ja 
äidin alkoholiongelman takia. Olosuhdeselvityksen laatiminen kesti 
17 kuukautta. Selvitystyön tekemistä viivyttivät tässä tapauksessa 
asiantuntijalausunnon pyytäminen lastenpsykiatrisesta yksiköstä se-
kä lapsen äidin päihdeongelman arviointi.  

 
Edellisistä esimerkeistä voidaan tunnistaa useampia sellaisia ominaispiir-
teitä, jotka voivat johtaa selvitystyön viivästymiseen. Molemmissa tapauk-
sissa vanhemmilla oli ollut vakavia ristiriitoja ja psykososiaalisia ongelmia. 
Lisäksi molemmista tapauksista voidaan havaita tekijöitä, mitkä viittaavat 
niin sanottuun krooniseen huoltoriitaan tai riidan patologisuuteen. Näissä 
tapauksissa selvitystyö on ollut poikkeuksellisen vaativaa ja sitä on tehty 
tavanomaista laajemmin. Asianvalmistelijat olivat pyytäneet selvitystyön 
kuluessa eri tahoilta asiantuntijalausuntoja. Edellä mainituissa tapauksissa 
lausuntoja tai selvityksiä oli pyydetty muun muassa lastenpsykiatrilta, 
päihdelääkäriltä, turvakodista, perheneuvolasta ja poliisilta. 

Kaikkiaan näyttäisi siltä, että sosiaalitoimen olosuhdeselvityksen laati-
minen kestää useimmissa tapauksissa huomattavan pitkään, keskimäärin 
noin puoli vuotta. Samansuuntaisia tuloksia selvitystyön kestosta on saatu 
myös aiemmissa tutkimuksissa. Kuten edellä jo mainittiin, oikeusministe-
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riön valtakunnallisen kyselyn mukaan olosuhdeselvityksen laatiminen kesti 
keskimäärin kuusi kuukautta. Niin ikään Maija Auvisen (2006) tutkimuk-
sessa lasten huoltoriidoista selvitystyön keskimääräinen kesto oli puoli 
vuotta.  

 
 

3.4.2 Väliaikaismääräykset 
Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on saatettu vireille 
käräjäoikeudessa, voi tuomioistuin antaa jutussa väliaikaisen määräyksen. 
Asianosaisen vaatimuksesta määräys voidaan antaa siitä, kenen luona lap-
sen tulee asua tai tapaamisoikeudesta. Erityisestä syystä väliaikaismääräys 
voidaan antaa myös siitä, kenelle lapsen huolto määrätään. Väliaikainen 
määräys  on  voimassa,  kunnes  tuomioistuin  lopullisesti  päättää  asiasta, 
jollei hakemusta tätä ennen peruuteta tai muuteta. Tuomioistuimen anta-
maan väliaikaiseen määräykseen ei voi hakea muutosta. 

Tässä tutkimuksessa hakija oli esittänyt vaatimuksen väliaikaismääräyk-
sestä joka neljännessä tapauksessa (26 %). Valtaosassa tapauksia vaatimus 
koski joko lapsen asumista tai tapaamisoikeutta. Neljässä tapauksessa 
kymmenestä (41 %) hakija vaati väliaikaismääräystä lapsen asumisesta ja 
joka neljännessä hakemuksessa vaatimus liittyi lapsen tapaamisoikeuteen. 
Väliaikaista määräystä lapsen huollosta vaadittiin vain 14 prosentissa ta-
pauksia.  

Vaatimukset olivat yleisimpiä tapauksissa, joissa lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta päätettiin ensimmäistä kertaa.64 Näistä tapauksista yli 
kolmasosassa hakija vaati väliaikaismääräystä. Huollon muutosratkaisuissa 
väliaikaista määräystä vaadittiin vajaassa kolmasosassa (28 %) tapauksia. 
Vastaavasti riitaisissa lapsen huoltoa koskevissa avioeron liitännäisvaati-
muksissa ja tapaamisoikeuden muutosasioissa vaatimuksia väliaikaismää-
räyksistä esitettiin harvemmin (15 %).  

Väliaikaismääräyksiä oikeudenkäynnin aikana oli annettu kaikkiaan 
noin joka kolmannessa huoltoriitatapauksessa.65 Noin kuusi kymmenestä 
(58 %) hakijan esittämästä väliaikaismääräystä koskevasta vaatimuksesta 
johti tuomioistuimen hyväksyvään päätökseen asiassa ja noin 40 prosentis-
sa tapauksia hakijan vaatimus hylättiin.  
                                                           
64 Ks. Auvinen 2006. Tutkimuksessa havaittiin, että vanhemmat esittivät vaatimuksia 
väliaikaismääräyksestä yli kaksi kertaa useammin ensiratkaisua kuin muutosratkaisua 
koskevissa oikeudenkäynneissä.  
65 Väliaikaismääräysten prosentuaalinen osuus on suhteessa hieman suurempi kuin haki-
jan esittämien vaatimusten. Tämä johtuu siitä, että osassa tapauksia (n=44) oikeuden-
käyntiaineistossa ei ollut tietoa hakijan esittämästä vaatimuksesta väliaikaismääräykses-
tä, vaikka tuomioistuin oli antanut jutussa väliaikaisen määräyksen.  
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Lapsen huoltomuotoa koskevat vaatimukset menestyivät suhteessa hei-
koimmin. Vastaavasti tapauksissa, joissa lapsen asumisesta vaadittiin väli-
aikaismääräystä, yli puolet oli johtanut tuomioistuimen väliaikaiseen mää-
räykseen asiassa. Lapsen tapaamisoikeutta koskevista vaatimuksista oli 
niin ikään hyväksytty yli puolet. Kuviossa 8 on kuvattu hakijan esittämiä 
väliaikaista määräystä koskevia vaatimuksia ja näiden vaatimuksen menes-
tymistä tuomioistuimessa. 
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Kuvio 8 Hakijan väliaikaista määräystä koskeva vaatimus ja tuomioistuimen rat-
kaisu 

 
Kun vaatimuksia väliaikaisesta määräyksestä tarkasteltiin asiatyypeittäin, 
havaittiin, että hyväksyvä päätös oli yleisin tapauksissa, joissa lapsen huol-
losta ja tapaamisoikeudesta päätettiin ensimmäistä kertaa. Varsinaisasioina 
käsitellyissä ensiratkaisuissa vaatimus väliaikaisesta määräyksestä oli hy-
väksytty seitsemässä tapauksessa kymmenestä. Avioeron lasta koskevissa 
liitännäisasioissa vaatimus väliaikaismääräyksestä oli hyväksytty peräti 90 
prosenttisesti. Vastaavasti lapsen huoltoa koskevissa muutosratkaisuissa 
vaatimukset menestyivät heikoimmin. Näistä vaatimuksista vain alle puolet 
johti tuomioistuimen hyväksyvään päätökseen asiassa.  

Tuomioistuimen antamat väliaikaismääräykset koskivat useimmiten lap-
sen tapaamisoikeutta ja asumista. Kaikista väliaikaismääräyksistä 80 pro-
sentissa tuomioistuin oli antanut määräyksen lapsen tapaamisoikeudesta ja 
54 prosentissa lapsen asumisesta. Yleensä tuomioistuimen antama väliai-
kainen määräys koski useampaa kuin yhtä asiaa. Tavallisesti lapsen asu-
mista koskevassa väliaikaismääräyksessä oli annettu määräys myös lapsen 
tapaamisoikeudesta.  

Väliaikaiset määräykset lapsen huoltomuodosta tai elatuksesta olivat ai-
neistossa harvinaisempia. Väliaikainen määräys lapsen huoltomuodosta oli 
annettu vain 7 prosentissa tapauksia ja joka kuudennessa tapauksessa mää-
räys koski elatusapua. Lapsen huolto oli uskottu väliaikaisesti vain toiselle 
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vanhemmalle esimerkiksi silloin, kun vanhemmat eivät kyenneet lainkaan 
kommunikoimaan keskenään. Yksinhuoltajuudesta oli päätetty väliaikai-
sesti myös tapauksissa, joissa vanhemmat olivat erimielisiä lapsen tervey-
denhoitoon liittyvissä kysymyksissä.  

 
 

3.4.3 Huoltoriitaoikeudenkäynnin kesto 
Huoltoriitaprosessi kesti kokonaisuudessaan käräjäoikeudessa keskimäärin 
8 kuukautta.66 Nopeimmillaan riita oli ratkaistu alle kahdessa viikossa ja 
pisimmillään se oli kestänyt kaksi ja puoli vuotta. Kun käsittelyaikoja tar-
kasteltiin asiatyypeittäin, havaittiin että oikeudenkäynnin kesto oli pisin 
tapauksissa, joissa lapsen huollosta päätettiin ensimmäistä kertaa (varsi-
naisasiat) ja huollon muutosratkaisuissa. Nopeimmin asia oli ratkaistu ta-
pauksissa, joissa haettiin muutosta lapsen tapaamisoikeuteen. Riitaisissa 
avioeron lasta koskevissa liitännäisasioissa prosessin kesto oli keskimäärin 
seitsemän kuukautta eli hieman lyhyempi kuin kaikki asiat huomioon otta-
en. Toisaalta tutkimusaineiston pisin (2,5 vuotta) lapsen huoltoa koskeva 
oikeudenkäynti oli laitettu alun perin vireille nimenomaan avioeron yhtey-
dessä liitännäisasiana. Taulukossa 7 on kuvattu oikeudenkäynnin kestojen 
keskiarvot ja mediaanit kuukausissa.  

 
Taulukko 7 Oikeudenkäynnin kesto (kk) ja asiatyyppi 

 Päätös huol-
losta ja ta-
paamisoik. 

(N=41) 

Huolto-
päätöksen 

muutos 
(N=151) 

Tapamisoik.
päätöksen 

muutos 
(N=37) 

Avioeron 
liitännäis- 

asia 
(N=40) 

Kaikki 
 
 

(N=269)
Oikeudenkäynnin kesto, kk      
Keskiarvo   8   9   7 10   9 
Mediaani   8   8   6   7   8 
Suurin arvo 19 29 25 30 30 
 
 
Kaikista huoltoriitatapauksista noin neljäsosa (26 %) oli ratkaistu alle nel-
jässä kuukaudessa. Oikeudenkäynti oli kestänyt 4−8 kuukautta niin ikään 
joka neljännessä tapauksessa. Lähes puolessa (47 %) kaikista tapauksista 
asian käsittely oli kestänyt kaikkiaan yli yhdeksän kuukautta.  

Viidesosa ensiratkaisuista oli saanut päätöksensä neljän kuukauden ku-
luessa hakemuksen saapumisesta ja kolmasosassa tapauksia asian käsittely 
oli kestänyt 4−8 kuukautta. Pitkäaikaisia, yli yhdeksän kuukautta kestäneitä 
huoltoriitoja, oli ensiratkaisuista lähes puolet (kuvio 9).  

                                                           
66 Tutkimuksessa esitettävät keskimäärätiedot ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
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Huoltopäätöksen muutosratkaisuista vajaa neljäsosa oli ratkaistu neljän 
kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käräjäoikeuteen. Joka kol-
mannessa tapauksessa oikeudenkäynti oli kestänyt 4−8 kuukautta. Yli yh-
deksän kuukautta kestäneitä oikeudenkäyntejä oli muutosratkaisuista niin 
ikään lähes puolet.  

Kuten edellä tuli esille, oikeudenkäynnin kesto oli lyhin tapauksissa, 
joissa haettiin muutosta lapsen tapaamisoikeuteen. Näistä tapauksista 40 
prosenttia oli ratkaistu alle neljässä kuukaudessa. Joka viidennessä tapauk-
sessa oikeudenkäynti oli kestänyt 4−8 kuukautta ja vajaassa 40 prosentissa 
yli yhdeksän kuukautta.  

Avioeron liitännäisasioissa huoltoriita ratkaistiin neljäsosassa tapauksia 
alle neljässä kuukaudessa ja joka kolmannessa tapauksessa 4−8 kuukaudes-
sa. Avioeron liitännäisasioissa oli suhteellisesti eniten pitkäaikaisia huolto-
riitoja. Tässä ryhmässä joka kolmannessa tapauksessa (35 %) riita oli kes-
tänyt yli vuoden. 
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Kuvio 9 Huoltoriitaprosessin kesto ja asiatyyppi  
 

On oletettavaa, että prosessin kestoon vaikuttaa myös asian ratkaisuvaihe. 
Tässä tutkimuksessa noin 70 prosenttia kaikista huoltoriitatapauksista oli 
edennyt ratkaistavaksi pääkäsittelyyn. Kolmasosa tapauksista oli ratkaistu 
kirjallisessa valmistelussa ja vain muutama prosentti kansliakäsittelyssä.  

Kansliakäsittelyssä ratkaistuissa asioissa keskimääräinen käsittelyaika 
oli vajaa neljä kuukautta. Niin ikään kirjallisessa valmistelussa ratkaistuista 
asioista valtaosa oli ratkaistu alle neljässä kuukaudessa. Pääkäsittelyyn 
edenneissä jutuissa oikeusprosessin kesto oli luonnollisesti pisin, keski-
määrin yhdeksän kuukautta.  
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Oikeudenkäynnin kestoa tarkasteltiin myös sen mukaan, oliko tuomiois-
tuin pyytänyt jutussa sosiaalitoimen olosuhdeselvityksen vai ei. Tutkimus-
aineiston perusteella oikeudenkäynnin kesto oli yli kolme kertaa pidempi 
silloin, kun tuomioistuin oli päätynyt olosuhdeselvityksen hankkimiseen. 
Tapauksissa, joissa olosuhdeselvitys oli laadittu (n=149), oikeusprosessi oli 
kestänyt keskimäärin peräti 10 kuukautta. Vastaavasti niissä tapauksissa, 
joissa selvitystä ei ollut laadittu (n=121), prosessin kesto oli keskimäärin 
vain kolme kuukautta.  

Oikeudenkäynnin kestoa voidaan tarkastella myös alueellisesti. Tutki-
musaineiston perusteella eri hovioikeuspiirien käräjäoikeuksien käsittely-
ajoissa oli jonkin verran eroja.67 Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuk-
sissa keskimääräinen jutun käsittelyaika oli lyhin: keskimäärin kuusi kuu-
kautta. Noin kolmasosa tapauksista oli ratkaistu alle neljässä kuukaudessa 
ja neljä kymmenestä 4−12 kuukaudessa. Noin 25 prosentissa tapauksia oi-
keudenkäynti oli kestänyt kaikkiaan yli 12 kuukautta.  

Oikeudenkäynnin kesto oli vastaavasti pisin Turun hovioikeuspiirin kä-
räjäoikeuksissa. Niissä jutun käsittelyaika oli keskimäärin kahdeksan kuu-
kautta. Neljäsosa asioista oli ratkaistu alle neljässä kuukaudessa ja noin 45 
prosentissa tapauksia asian käsittely oli kestänyt 4−12 kuukautta. Joka kol-
mannessa tapauksessa asian käsittely oli kestänyt kaikkiaan yli vuoden.  

Muiden hovioikeuspiirien käsittelyaikojen välillä ei tullut esille mer-
kittäviä eroja. Vaasan ja Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa 
asian keskimääräinen käsittelyaika oli noin kahdeksan kuukautta. Itä-
Suomen ja Kouvolan hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa asian käsittely oli 
kestänyt keskimäärin seitsemän kuukautta.  

 
 

Pitkittyneiden huoltoriitojen erityisluonteesta 
Kiinnostava erityiskysymys on, millaisissa tapauksissa asia on ratkaistu 
kohtuullisen lyhyessä ajassa ja toisaalta millaisissa tapauksissa asian käsit-
tely on kestänyt huomattavan pitkään.68 Tämän kysymyksenasettelun avul-
la tutkimusaineistosta poimittiin tapaukset, joissa asia oli ratkaistu alle nel-
jässä kuukaudessa ja tapaukset, joissa oikeudenkäynti oli kestänyt yli 12 
kuukautta.  

                                                           
67 Käsittelyaikoja tarkasteltaessa tulee huomioida oikeudenkäynnin kestoon mahdollisesti 
vaikuttavat muut tekijät, kuten esimerkiksi henkilöstöresurssit, henkilöstön vuosilomat ja 
työn organisointi. 
68 Pitkäaikaisia huoltoriitoja on tarkasteltu myös jaksossa 3.7, jossa on kuvattu lähemmin 
niin sanottuja huoltoriitakierteitä.  
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Huoltoriita oli kestoltaan pisin tapauksissa, joissa lapsen toisella tai mo-
lemmilla vanhemmilla oli uusi parisuhde tai perhe. Prosessin kesto oli kes-
kimääräistä pidempi myös silloin, kun vanhempien parisuhteen päättymi-
sestä oli vain vähän aikaa. Myös aiempi parisuhteen muoto näytti vaikutta-
van jonkun verran huoltoriidan pituuteen. Riidat olivat pisimpiä tapauksis-
sa, joissa vanhemmat olivat olleet keskenään avioliitossa. Lasten lukumää-
rä tai ikä ei kuitenkaan vaikuttanut prosessin kestoon. Huoltoriidan lähtöti-
lannetta tarkasteltaessa havaittiin, että pitkittyneissä riidoissa peräti neljällä 
pariskunnalla kymmenestä oli taustalla aiempia oikeudenkäyntejä lapsen 
huollosta. Vastaavasti tapauksissa, joissa prosessin kesto oli lyhyt, vain 
joka kuudennella perheellä oli taustalla aiempia huoltoriitoja (taulukko 8). 

 
Taulukko 8 Riitaprosessin keskeiset piirteet lyhyt- ja pitkäkestoisissa huoltoriidoissa 
 PROSESSIN KESTO  

ALLE 4 KK 
PROSESSIN KESTO  
YLI 12 KK 

Huoltoriidan  
lähtötilanne 

- hakijana useimmiten lapsen 
lähivanhempi  
- vanhemmat ovat olleet 
keskenään avoliitossa ja pa-
risuhteen päättymisestä on ai-
kaa  
- vähän aiempia huoltoriitoja 
 

- hakijana useimmiten lapsen 
etävanhempi  
- vanhemmat ovat olleet keske-
nään avioliitossa ja parisuhde 
päättynyt äskettäin 
- paljon aiempia huoltoriitoja 
 

Asia ja  
osapuolten  
vaatimukset 

- valtaosa huollon muutoshake-
muksia  
- enemmän tapaamisoikeuden 
muutoshakemuksia  
- 50 % yksinhuoltovaatimuksia  
- riidanaiheena vain yksi asia 

- valtaosa huollon muutoshake-
muksia  
- enemmän riitaisia avioeron 
liitännäisvaatimuksia  
- 50 % yksinhuoltovaatimuksia  
- riidanaiheena useampi asia 
 

Prosessin kulku  
ja muita  
erityispiirteitä 

- harvoin olosuhdeselvityspyyn-
töjä  
- harvoin väliaikaismääräyksiä  
- perheeseen kohdistunut las-
tensuojelutoimia harvoin 
 

- olosuhdeselvitys pyydetty lähes 
aina  
- väliaikaismääräykset yleisiä  
- lastensuojelutoimenpiteet yleisiä

 
 

Osapuolten vaatimuksia tarkasteltaessa havaittiin, että kestoltaan lyhyissä 
huoltoriidoissa oli tavallista, että riidan aihe liittyi vain yhteen lasta koske-
vaan asiaan, yleensä lapsen huoltomuotoon tai tapaamisoikeuteen. Vastaa-
vasti pitkittyneissä huoltoriidoissa vanhemmat olivat usein eri mieltä mo-
nesta eri asiasta kuten esimerkiksi lapsen huollosta, asumisesta ja tapaa-
misoikeudesta. Lisäksi kestoltaan pitkissä riidoissa oli tavallista, että mo-
lemmat vanhemmat vaativat lapsen yksinhuoltoa tai asumista itselleen.  
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Merkittävä pitkä- ja lyhytkestoisia huoltoriitoja erotteleva tekijä oli so-
siaalitoimen olosuhdeselvitysten määrä. Alle neljä kuukautta kestäneissä 
huoltoriidoissa tuomioistuin oli pyytänyt sosiaalitoimelta olosuhdeselvityk-
sen vain harvoin. Asia oli ratkaistu 98 prosentissa tapauksia ilman selvitys-
tä. Vastaavasti yli vuoden kestäneissä huoltoriidoissa selvitys oli pyydetty 
lähes aina (88 %). Myös väliaikaismääräykset lapsen asumisesta tai tapaa-
misoikeudesta olivat pitkissä riidoissa yleisempiä kuin lyhyissä. Yli vuo-
den kestäneissä huoltoriidoissa tuomioistuin oli päätynyt väliaikaisen mää-
räyksen antamiseen yli puolessa tapauksia. Alle neljä kuukautta kestäneissä 
riidoissa väliaikainen määräys oli annettu vain 6 prosentissa tapauksia. 

Kaikkiaan näyttäisi siltä, että huoltoriidan pitkittymiseen ja komplisoi-
tumiseen vaikuttavat monet tekijät. Tutkimusaineiston perusteella huolto-
riidan pitkittyminen oli otollisinta tilanteissa, joissa vanhemmat olivat hil-
jattain päättäneet parisuhteensa ja joissa kumpikin vanhempi vaati lapsen 
yksinhuoltajuutta. Pitkittyneissä huoltoriidoissa myös perheen psykososiaa-
liset ongelmat olivat oikeudenkäyntiaineiston valossa yleisempiä. Myös 
aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien uudet parisuhteet, 
parisuhdeväkivalta, puolisoiden vaikeat ristiriidat, päihde- ja psyykeon-
gelmat ovat tyypillisiä taustasyitä tuomioistuimeen päätyvissä huoltorii-
doissa69.  

 
 

3.5 Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta  
 ja tapaamisoikeudesta 

Tässä jaksossa tarkastelu kohdentuu tuomioistuimen päätökseen lapsen 
huoltomuodosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. Tutkimus 
antaa tietoa myös asian ratkaisuvaiheesta. Erityiskysymyksenä tutkitaan 
myös sitä, missä määrin mahdolliset sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset tai 
väliaikaismääräykset ohjaavat tuomioistuimen lopullisen päätöksen sisäl-
töä.  

 
 

Asian ratkaisuvaihe ja vaatimusten menestyminen 
Seitsemän kymmenestä huoltoriitatapauksesta oli ratkaistu jutun pääkäsit-
telyssä, kirjallisessa valmistelussa oli ratkaistu noin kolmasosa tapauksia ja 
vain muutama tapaus (2 %) oli ratkaistu jo kansliakäsittelyssä. Viimeksi 

                                                           
69 Auvinen 2006. 
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mainituissa tapauksissa hakija oli yleensä peruuttanut hakemuksensa ennen 
jutun siirtymistä pääkäsittelyyn. 

Huoltoriita ratkesi lähes puolessa tapauksia (49 %) vanhempien so-
vintoon asiassa. Joka neljännessä tapauksessa juttu oli päättynyt hakijan 
voittoon asiassa ja 13 prosentissa tapauksia hakemus oli hylätty. Asia oli 
rauennut tai jäänyt sillensä joka kymmenennessä tapauksessa.  

Hakijan vaatimukset menestyivät parhaiten tapauksissa, joissa lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta päätettiin ensimmäistä kertaa. Neljässä 
tapauksessa kymmenestä hakija oli saanut itselleen myönteisen päätöksen 
ja niin ikään 40 prosentissa tapauksia juttu oli päättynyt asianosaisten so-
vintoon asiassa. Asian päättyminen hakemuksen hylkäämiseen tuomiois-
tuimessa oli ensiratkaisuissa melko harvinaista (taulukko 9). 

 
Taulukko 9 Tuomioistuimen ratkaisu 
 Hakemus 

hyväksyttiin
Hakemus 
hylättiin 

Asia 
sovittiin

Asia jäi 
sillensä tai 

raukesi 

Yhteensä 

 % % % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta  
ja tapaamisoikeudesta 

 
41 

 
  5 

 
42 

 
12 

 
100 

 
  41 

Huoltopäätöksen muutos 26 17 46 11 100 152 
Tapaamisoikeus-
päätöksen muutos 

 
19 

 
  8 

 
65 

 
  8 

 
100 

 
  37 

Avioeron liitännäisasia 23   7 58 12 100   40 
Yhteensä 27 13 49 11 100 270 
 
 
Aiemman huoltopäätöksen muutosratkaisuissa joka neljäs hakija sai itsel-
leen myönteisen päätöksen ja joka kuudes hakemus hylättiin. Hylkäyspro-
sentti olikin suhteellisesti korkein huollon muutosratkaisuissa. Lähes puolet 
(46 %) näistä tapauksista oli kuitenkin päättynyt tuomioistuimen vahvista-
maan sovintoon asiassa. Sillensä jääneitä tai rauenneita hakemuksia oli 
huollon muutosratkaisuista joka kymmenes.  

Sovintoratkaisut olivat yleisimpiä riidoissa, jotka koskivat lapsen ta-
paamisoikeutta. Näistä tapauksista 65 prosentissa riita oli sovittu. Jutun oli 
voittanut joka viides hakija ja noin joka kymmenes oli hävinnyt juttunsa. 
Asianosaiset olivat jättäneet asian sillensä tai juttu oli rauennut niin ikään 
joka kymmenennessä tapauksessa. 

Myös lapsen huoltoa koskevissa avioeron liitännäisasioissa jutun päät-
tyminen sopuratkaisuun oli yleistä. Näistä tapauksista kuusi kymmenestä 
oli päättynyt tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon. Joka viides avioeron 
lasta koskeva liitännäisvaatimus oli päättynyt hakijan voittoon asiassa ja 
vain alle 10 prosentissa tapauksia hakija oli hävinnyt juttunsa. 
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Kaikkiaan näyttäisi siltä, että hakemukset menestyivät parhaiten tapauk-
sissa, joissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päätettiin ensimmäistä 
kertaa ja heikoimmin huollon muutosratkaisuissa. Huollon muutoshake-
musten suhteellisesti korkeampaa hylkäysprosenttia selittänee ainakin asian 
luonne. Tapauksissa, joissa toinen vanhemmista hakee muutosta lapsen 
huoltomuotoon tai asumisjärjestelyihin, kysymyksessä on useimmiten lap-
sen vallitsevien olosuhteiden muuttaminen. Näissä tilanteissa tuomioistui-
men kynnys muuttaa vakiintuneita olosuhteita saattaa olla korkeampi kuin 
ensiratkaisuissa, joissa lapsen huolto- tai asumisjärjestelyt eivät ole vielä 
välttämättä vakiintuneet.  

Huoltoriitojen lopputuloksesta voidaan kokoavasti todeta, että suuri osa 
niistä päättyy vanhempien sovintoon asiassa. Sovintojen prosentuaalinen 
osuus on verrattain suuri, kun otetaan huomioon asian vaikea ja konfliktille 
herkkä luonne. Sovinto on helpoimmin saavutettavissa silloin, kun van-
hempien riidan aihe liittyy vain yhteen lasta koskevaan asiaan, kuten esi-
merkiksi lapsen tapaamisoikeuteen. Jutun päättyminen sopuratkaisuun on 
myös todennäköisempää tapauksissa, joissa lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta päätetään ensimmäistä kertaa. 

Sovintojen osuus huoltoriidoissa poikkeaa jossakin määrin niistä tutki-
muspäätelmistä, joita Maija Auvinen (2006) teki tutkimuksessaan lasten 
huoltoriidoista. Auvisen tutkimuksessa nimittäin havaittiin, että sovinnolli-
seen lopputulokseen päästiin yhteensä kolmanneksessa kaikista jutuista. 
Sovintoratkaisujen prosentuaalista eroa selittänee kuitenkin se, että Auvi-
sen tutkimukseen oli valikoitu vain tapaukset, joissa tuomioistuin oli pyy-
tänyt jutussa sosiaalitoimen olosuhdeselvityksen. Kuten tässä tutkimukses-
sa aiemmin todettiin, näyttää siltä että tuomioistuimet pyytävät olosuh-
deselvityksen vain noin puolessa riitaisista tapauksista.  

 
  

3.5.1 Tuomioistuimen päätös lapsen huoltomuodosta 
Tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan molemmille van-
hemmille yhteisesti ja lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos 
vanhemmat eivät asu yhdessä. Lapsen huolto voidaan uskoa myös yksin 
toiselle vanhemmalle. Tuomioistuin voi päättää lapsen huollosta myös si-
ten,  että  lapsen  huoltajuus  on  vanhempien  ohella  tai  sijasta  yhdellä  
tai useammalla henkilöllä, joka on antanut tähän suostumuksensa. Tuomio-
istuin voi myös tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuk-
sista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, 
päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. Tuomioistuimen on ratkaistes-
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saan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia otettava huomioon 
lapsen etu sekä lapsen omat toivomukset mahdollisuuksien mukaan.  

Kaikista huoltoriitatapauksista lähes puolessa (48 %) tuomioistuin oli 
antanut päätöksen lapsen yhteishuollosta.70 Lisäksi niin sanotusta rajoite-
tusta yhteishuollosta, eli vanhempien yhteishuollosta täsmennetyin työnja-
komääräyksin, oli päätetty lähes 10 prosentissa tapauksia. Lapsen huolto 
oli uskottu yksin äidille kolmasosassa tapauksia ja yksin isälle joka kym-
menennessä tapauksessa. Vain muutamassa tapauksessa lapsen huolto oli 
määrätty vanhempien ohella lapsen isovanhemmille. Kuviossa 10 on ku-
vattu tuomioistuimen huoltopäätösten jakaumat.  

 

47,8 8,2 34,6 9,4
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Yhteishuolto Yhteishuolto työnjakomääräyksin
Yksinhuolto äidille Yksinhuolto isälle

 

Kuvio 10 Tuomioistuimen päätös lapsen huoltomuodosta  
 

Näyttää siltä, että huoltoriidoissa tuomioistuinten päätökset lapsen huolto-
muodosta poikkeavat merkittävästi niistä huoltosopimuksista, joita vuosit-
tain vahvistetaan sosiaalilautakunnissa. Yhteishuollon prosentuaalinen 
osuus on tuomioistuinratkaisuissa lähes puolet pienempi kuin sosiaalitoi-
men vahvistamissa sopimuksissa. Stakesin vuoden 2005 tilaston mukaan 
peräti 92 prosentissa tapauksista vanhemmat olivat tehneet sopimuksen 
lapsen yhteishuollosta. Äidin yksinhuollosta oli sovittu 7 prosentissa ta-
pauksia ja isän yksinhuollosta vain yhdessä prosentissa tapauksia.71  

Lapsen huollosta annettuja päätöksiä voidaan tarkastella myös sen mu-
kaan, onko kyseessä ensiratkaisu eli lapsen huollosta päättäminen ensim-
mäistä kertaa vai aiemman huoltopäätöksen muutosratkaisu (taulukko 10). 

                                                           
70 Vertailun vuoksi voidaan todeta, että yhteishuollon prosentuaalinen osuus tuomiois-
tuinratkaisuissa on Suomessa jokseenkin yhtä suuri kuin Ruotsissa. Ruotsin sosiaalihalli-
tuksen julkaiseman selvityksen mukaan lapsen huolto määrättiin tuomioistuinpäätöksissä 
molemmille vanhemmille yhteisesti 46 prosentissa tapauksia. Äidin yksinhuollosta pää-
tettiin 44 prosentissa ja isän yksinhuollosta 10 prosentissa tapauksia (Glimtar av barn 
från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002. Socialstyrelsen 
2004). 
71 Stakes tilastotiedote 9/2006. Lapsen elatus ja huolto 2005. 
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Varsinaisasioina käsitellyissä lapsen huoltoa koskevissa ensiratkaisuissa 
yhteishuollosta oli päätetty kuudessa tapauksessa kymmenestä ja noin kol-
masosassa tapauksia oli päätetty lapsen yksinhuollosta. Kaikissa yksinhuol-
topäätöksissä lapsen huolto oli uskottu yksin äidille.  

Yhteishuollon prosentuaalinen osuus oli pienin tapauksissa, joissa lap-
sen toinen vanhempi oli hakenut muutosta aiempaan huoltopäätökseen. 
Näistä tapauksista vain kolmasosassa (34 %) oli tehty päätös lapsen yhteis-
huollosta. Huollon muutosratkaisuissa päätökset lapsen yksinhuollosta oli-
vatkin yleisimpiä (57 %). Neljässä tapauksessa kymmenestä oli päätetty 
lapsen huollon uskomisesta yksin äidille ja joka kuudennessa tapauksessa 
lapsen huolto oli uskottu yksin isälle.  

 
Taulukko 10  Tuomioistuimen päätös lapsen huoltomuodosta asiatyypin mukaan 
 Yhteis-

huolto 
Yhteishuolto 

työnjako-
määräyksin 

Yksin-
huolto 
äidille 

Yksin-
huolto 
isälle 

Yhteensä 

 % % % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta  
ja tapaamisoikeudesta 

 
59 

 
8 

 
33 

 
- 

 
100 

 
27 

Huoltopäätöksen muutos 34 9 41 16 100 96 
Avioeron liitännäisasia 73 7 20 - 100 30 
Yhteensä 48 8 35 9 100 153 
 
 
Vastaavasti avioeron lasta koskevissa liitännäisvaatimuksissa päätös lapsen 
yhteishuollosta oli tavallisin. Tuomioistuin oli päätynyt lapsen huollon us-
komiseen molemmille vanhemmille yhteisesti seitsemässä tapauksessa 
kymmenestä. Viidesosassa tapauksia oli päätetty lapsen huollon uskomi-
sesta yksin äidille. Yhdessäkään lapsen huoltoa koskevassa liitännäisvaa-
timuksessa ei ollut tehty päätöstä lapsen huollon uskomisesta yksin isälle. 

Huoltoriidan lopputulosta voidaan tarkastella myös sen mukaan, millai-
siin aiemmin määrättyihin huoltomuotoihin tuomioistuimen nykyinen pää-
tös kohdistui. Tällöin tarkastelun kohteena ovat ne riitatapaukset, joissa 
lapsen huoltomuodosta oli päätetty jo aiemmin ja joissa toinen tai molem-
mat vanhemmista vaativat aiemman huoltopäätöksen muuttamista.  

Kaikkiaan noin kuudessa tapauksessa kymmenestä tuomioistuin oli 
muuttanut aiemmin laadittua sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen 
huollosta. Aiempaa ratkaisua lapsen yhteishuollosta oli muutettu seitse-
mässä tapauksessa kymmenestä ja kolmasosassa tapauksia tuomioistuin oli 
säilyttänyt lapsen huollon molemmilla vanhemmilla yhteisesti. Tapauksis-
sa, joissa tuomioistuin oli päätynyt aiemman huoltoratkaisun muuttami-
seen, lapsen yhteishuolto oli muutettu äidin yksinhuolloksi kuudessa ta-
pauksessa kymmenestä. Vastaavasti joka viidennessä (21 %) tapauksessa 
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aiempaa ratkaisua lapsen yhteishuollosta oli muutettu siten, että lapsi oli 
määrätty yksin isän huoltoon. Tutkimusaineistoon sisältyi lisäksi muutamia 
tapauksia, joissa vanhemmille määrätty lapsen yhteishuolto oli purettu si-
ten, että lapsen huolto oli määrätty vanhempien ohella tai sijasta lapsen 
sukulaisille. 

Tuomioistuimen päätös aiemman huoltoratkaisun muuttamisesta oli har-
vinaisempaa tilanteissa, joissa lapsen huolto oli uskottu peruspäätöksessä 
toiselle vanhemmalle yksin. Aiemmin vahvistettua päätöstä äidin yksin-
huollosta oli muutettu vain noin neljässä tapauksessa kymmenestä. Näistä 
tapauksista valtaosassa äidille määrätty yksinhuolto oli muutettu lapsen 
yhteishuolloksi. Ainoastaan yhdessä tapauksessa tuomioistuin oli muutta-
nut aiempaa ratkaisua äidin yksinhuollosta siten, että lapsen huolto oli 
määrätty yksin isälle. Tutkimusaineistoon sisältyi vain pari sellaista tapaus-
ta, joissa lapsi oli uskottu peruspäätöksessä yksin isän huoltoon. Nämä ta-
paukset oli ratkaistu siten, että toisessa lapsen huolto oli säilytetty edelleen 
yksin isällä ja toisessa lapsi oli määrätty yksin äidin huoltoon.  

 
 

3.5.2 Tuomioistuimen päätös lapsen asumisesta 
Huoltomuodosta riippumatta lapsen on asuttava virallisesti jommankum-
man vanhemman luona. Lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka 
myös silloin, kun lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona. Asu-
misjärjestelyistä päätettäessä on lähtökohtana lapsen etu ja lapsen omat 
näkökohdat on otettava huomioon. Yleensä lapsi määrätään asumaan joko 
äidin tai isän luokse. Lapsen asuminen on mahdollista järjestellä myös si-
ten, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman luona (vuoroasu-
minen) tai että vanhemmat asuvat vuoroviikoin lapsen pysyvässä asuinpai-
kassa.  

Valtaosassa (65 %) huoltoriitatapauksia tuomioistuin oli päättänyt, että 
lapsen tulee asua äidin luona. Joka kolmannessa tapauksessa oli tehty pää-
tös lapsen asumisesta isän luona. Loppuosassa tapauksia oli päätetty lapsen 
asumisesta vuoroviikoin kummankin vanhemman luona tai lasten asumi-
nen oli jaettu siten, että osa lapsista asui äidin luona ja osa isän luona (ku-
vio 11).  
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Kuvio 11 Tuomioistuimen päätös lapsen asumisesta  
 

Lapsen asumista koskevat tutkimustulokset poikkeavat nekin sosiaalitoi-
men vastaavista tilastoista. Näyttää siltä, että tuomioistuinratkaisuissa äi-
tien osuus lapsen lähivanhempana on pienempi kuin sosiaalitoimen vahvis-
tamissa sopimuksissa. Vuonna 2005 sopimuksista 82 prosentissa oli sovittu 
lapsen asumisesta äidin luona ja vain 18 prosentissa isän luona. Isien osuus 
lapsen lähivanhempana on siis jonkin verran suurempi tuomioistuinratkai-
suissa kuin sosiaalitoimessa vahvistetuissa sopimuksissa.  

Tuomioistuimen päätöksissä lapsen asumisesta oli eroja sen mukaan, 
päätettiinkö asumisesta ensimmäistä kertaa vai oliko kyseessä aiemman 
huoltopäätöksen muutosratkaisu (taulukko 11). Ensiratkaisuissa kahdeksas-
sa tapauksessa kymmenestä lapsi oli määrätty asumaan äidin luokse ja vain 
joka seitsemännessä tapauksessa oli tehty päätös lapsen asumisesta isän 
luona. Noin 10 prosentissa tapauksia tuomioistuin oli päättänyt, että osa 
lapsista asuu äidin luona ja osa isän luona. 

Aiemman huoltopäätöksen muutosratkaisuissa tuomioistuin oli päättänyt 
lapsen asumisesta äidin luona noin kuudessa tapauksessa kymmenestä ja 
isän luona noin 35 prosentissa tapauksia. Isien osuus lapsen lähivanhempa-
na olikin merkittävästi suurempi huollon muutosratkaisuissa kuin tapauk-
sissa, joissa lapsen asumisesta päätettiin ensimmäistä kertaa.  

 
Taulukko 11 Tuomioistuimen päätös lapsen asumisesta asiatyypin mukaan 
 Lapsi 

asuu  
äidin  
luona 

Lapsi  
asuu  
isän  

luona 

Vuoro-
asuminen 

Osa lapsista 
asuu äidin 

luona, osa isän 
luona 

Yhteensä 

 % % % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta  
ja tapaamisoikeudesta 

 
79 

 
13 

 
- 

 
8 

 
100 

 
24 

Huoltopäätöksen muutos 57 35 4 4 100 74 
Avioeron liitännäisasia 72 21 - 7 100 29 
Yhteensä 65 28 2 5 100 127 
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Avioeron yhteydessä liitännäisinä käsitellyissä lapsen huoltoa koskevissa 
tapauksissa lapsi oli määrätty asumaan äidin luokse seitsemässä tapaukses-
sa kymmenestä ja viidesosassa tapauksia isän luokse. Isien osuus lapsen 
lähivanhempana oli liitännäisasioissa hieman suurempi kuin varsinaisasioi-
na käsitellyissä ensiratkaisuissa. Muutamassa tapauksessa tuomioistuin oli 
määrännyt avioeron yhteydessä lasten asumisen jakamisesta siten, että osa 
lapsista asuu äidin luona ja osa isän luona. 

Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että varsinkin ensiratkaisuissa lapsen lähivan-
hemmaksi määrätään useimmiten lapsen äiti ja etävanhemmaksi lapsen isä. 
Isien osuus lapsen lähivanhempana korostuu kuitenkin tapauksissa, joissa 
aiempaan asumisjärjestelyyn on haettu muutosta. Näyttäisi myös siltä, että 
tuomioistuimen päätökset lapsen vuoroasumisesta ovat kaikkiaan harvinai-
sia. Niin ikään sisarusten erottaminen jakamalla lasten asuminen äidin ja 
isän luokse on melko poikkeuksellista. 

Kiinnostavana erityiskysymyksenä voidaan tarkastella tilanteita, joissa 
tuomioistuin on päätynyt muuttamaan aiemmin laadittua sopimusta tai 
tuomioistuimen päätöstä lapsen asumisesta esimerkiksi siten, että lapsen 
asuminen on muutettu äidiltä isälle tai päinvastoin. Noin puolessa tapauk-
sia (51 %) tuomioistuin oli muuttanut aiempaa ratkaisua lapsen asumisesta 
ja loppuosassa tapauksia vallitseva asumisjärjestely oli säilytetty ennallaan. 
Valtaosassa tapauksia asumisjärjestelyjä oli muutettu siten, että lapsi oli 
määrätty asumaan äidiltä isän luokse.  

Isien esittämistä lapsen asumiseen kohdistuneista muutosvaatimuksista 
kuitenkin kaikkiaan vain joka kymmenes sai tuomioistuimessa hyväksyvän 
päätöksen. Valtaosassa tapauksia riita lapsen asumisen muuttamisesta päät-
tyi vanhempien sovintoon asiassa.  

 
 

3.5.3 Tuomioistuimen päätös lapsen  
 tapaamisoikeudesta 
Lapsenhuoltolain (361/1983) mukaan tapaamisoikeuden tarkoituksena on 
turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka 
luona lapsi ei asu. Lain mukaan tapaamisoikeus on lapsen, ei vanhemman 
oikeus. Lapsen lähivanhemman tulee myös omalta osaltaan edistää yhtey-
denpidon säilymistä lapsen muualla asuvaan vanhempaan. Tapaamisoikeu-
desta päättäessään tuomioistuimen tulisi antaa tarkat määräykset tapaami-
sen ja luonapidon ehdoista. Laissa ei ole kuitenkaan erikseen määritelty 
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tapaamisoikeuden mallia tai laajuutta, joten asia jää aina tapauskohtaisesti 
tuomioistuimen ratkaistavaksi72. 

Lapsen ja etävanhemman tapaamisia voidaan toteuttaa monin eri tavoin. 
Vakiintuneen käytännön mukaisesti lapselle voidaan vahvistaa oikeus tava-
ta muualla asuvaa vanhempaansa joka toinen viikonloppu, tiettyinä juhla-
pyhinä ja lomakausina. Toisaalta tapaamis- ja luonapitojärjestely voidaan 
toteuttaa myös tästä niin sanotusta peruskaavasta poiketen, tapauskohtai-
sesti räätälöiden. Tällainen malli voi olla esimerkiksi sellainen, että lapsi 
viettää pidempiä ajanjaksoja yhtäjaksoisesti muualla asuvan vanhemman 
luona tai viikonlopputapaaminen kestää torstaista sunnuntaihin. Periaat-
teessa tapaamisoikeus voidaan vahvistaa myös niin laajaksi, että lapsi asuu 
vuorotellen kummankin vanhempansa luona (vuoroasuminen).   

Tässä tutkimuksessa kaikkiaan seitsemässä tapauksessa kymmenestä 
tuomioistuin oli antanut päätöksen lapsen tapaamisoikeudesta. Viikonlop-
putapaamisista vakiintuneen käytännön mukaisesti oli päätetty vain noin 
neljässä tapauksessa kymmenestä ja puolessa tapauksia tuomioistuin oli 
tehnyt päätöksen lapsen tapaamisoikeudesta tapauskohtaisesti räätälöiden. 
Tapaamiset oli määrätty valvotuiksi vain joka kahdeksannessa tapauksessa. 
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Tapauskohtaisesti räätälöity päätös Vakiintunut käytäntö Päätös valvotuista tapaamisista
 

Kuvio 12 Tuomioistuimen päätös lapsen tapaamisoikeudesta 
 

Tuomioistuimen päätös viikonlopputapaamisista vakiintuneen käytännön 
mukaisesti oli yleisin avioeron lasta koskevissa liitännäisasioissa ja ehkä 
odotetusti harvinaisin tapauksissa, joissa haettiin muutosta aiemmin vah-
vistettuun tapaamissopimukseen tai päätökseen (taulukko 12). Muutosrat-
kaisuissa seitsemässä tapauksessa kymmenestä oli tehty päätös tapaamisoi-
keudesta tapauskohtaisesti harkiten. Räätälöidyt päätökset tapaamisoikeu-
desta olivat sisällöltään muun muassa seuraavanlaisia: lapsi tapaa muualla 
asuvaa vanhempaansa joka toinen viikonloppu torstai-illasta maanantai-

                                                           
72 Gottberg 2005. 
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aamuun tai viikonlopputapaamisten lisäksi lapsi tapaa etävanhempaansa 
arki-iltoina. Edellä mainituissa malleissa onkin pyritty tapaamisten laajen-
tamiseen. Toisaalta varsin monessa tapauksessa räätälöity päätös piti sisäl-
lään tapaamisten rajoittamista. Osassa tapauksia oli määrätty, että lapsella 
on oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaa esimerkiksi vain kerran kuu-
kaudessa tai vain kerran viikossa kuuden tunnin ajan.  

 
Taulukko 12 Tuomioistuimen päätös lapsen tapaamisoikeudesta asiatyypin mukaan 
 Vakiintunut  

käytäntö 
Räätälöity  

päätös 
Valvotut  
tapaamiset 

Yhteensä 

 % % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta  
ja tapaamisoikeudesta 

 
36 

 
40 

 
24 

 
100 

 
25 

Huoltopäätöksen muutos 43 47 10 100 99 
Tapaamisoikeus  
päätöksen muutos 

 
18 

 
67 

 
15 

 
100 

 
34 

Avioeron liitännäisasia 48 48   4 100 25 
Yhteensä 38 50 12 100 183 
 
 
Tapaamisoikeudesta annettuja määräyksiä voidaan tarkastella aiempien 
ratkaisujen valossa. Tapaamisoikeutta koskevissa riidoissa tuomioistuin oli 
päätynyt aiemman tapaamisoikeusratkaisun muuttamiseen noin joka toises-
sa tapauksessa. Useimmiten muutos oli kohdistunut tapauksiin, joissa lap-
sen tapaamisoikeus oli ratkaistu aiemmin vakiintuneen käytännön mukai-
sesti. Näissä tapauksissa tuomioistuin oli päätynyt yleensä tapauskohtaises-
ti räätälöityyn tapaamisoikeuteen. Tutkimusaineistoon sisältyi vain kah-
deksan tapausta, joissa lapsen tapaamiset oli määrätty perusratkaisussa val-
votuiksi. Näistä tapauksista puolessa tuomioistuin oli päätynyt määräyksen 
purkamiseen ja loppuosassa tapauksia tapaamiset oli pidetty edelleen val-
vottuina. 

 
 

3.5.4 Tuomioistuimen päätös lapsen elatusavusta 
Lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) mukaan lapsella on oikeus riit-
tävään elatukseen. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykyjensä mu-
kaan. Vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu pääsääntöisesti aina lapsen 18 
ikävuoteen saakka. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, 
jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta. Elatusapu voi-
daan vahvistaa suoritettavaksi myös silloin, kun lapsi ei pysyvästi asu van-
hempansa luona. Elatusavun määrä vahvistetaan sosiaalitoimessa elatusso-
pimuksella. Tuomioistuimessa elatusavun vahvistaminen voi tapahtua eri 
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tavoin: itsenäisellä vahvistamiskanteella niin sanottuna varsinaisasiana, 
isyyden vahvistamista koskevan kanteen yhteydessä, hakemusasiana vireil-
le pantavan huolto- ja tapaamisoikeusasian yhteydessä tai avioeron liitän-
näisasiana. 

Lapsen elatustarve määräytyy tapauskohtaisesti. Elatusavun laskemiselle 
ei ole lakiin perustuvaa kaavaa.73 Parhaillaan, eli vuonna 2006, valmistelu-
vaiheessa olevan suositusluonnoksenkin mukaan elatusavun suuruutta las-
kettaessa lähtökohtina tulisi olla lapsen elatuksen tarve ja kummankin van-
hemman elatuskyky. Lapsen elatuksen tarvetta arvioitaessa lapsen yleisinä 
kustannuksina pidettäisiin ohjeessa osoitettua rahamäärää, jonka suuruus 
riippuu siitä, mihin ikäryhmään lapsi kuuluu. Vanhemman elatuskyky mää-
räytyisi hänen tulojensa pohjalta. Jos lapsesta erossa asuva vanhempi ta-
paamisoikeuden nojalla pitää lasta runsaasti luonaan, hän saisi tehdä luo-
napitovähennyksen. Elatusavun laskemista koskevan ohjeen lisäksi ehdotus 
sisältää ohjeen myös siitä, milloin vahvistettua elatusapua on perusteltua 
muuttaa olosuhteiden muutoksen perusteella.  

Tässä tutkimuksessa kuusi hakijaa kymmenestä (n=156) oli esittänyt 
asian yhteydessä vaatimuksen elatusavusta. Näistä vaatimuksista lähes 90 
prosentissa vaadittiin elatusavun vahvistamista. Muutosta aiemmin vahvis-
tettuun elatusapuun haki jutun yhteydessä vain joka kymmenes hakija. 
Tuomioistuimen lopullisessa päätöksessä elatusapuvaatimuksista noin kol-
masosa hyväksyttiin, joka viides hylättiin ja yli puolessa tapauksia van-
hemmat pääsivät asiassa sovintoon.  

Käräjäoikeuden päätöksissä vahvistettu elatusavun määrä oli keskimää-
rin 125 euroa kuukaudessa lasta kohden.74 Pienin vahvistettu elatusapu oli 
suuruudeltaan 15 euroa ja suurin 450 euroa kuukaudessa. Kuudessa ta-
pauksessa kymmenestä (59 %) lapsen elatusavuksi vahvistettiin alle 135 
euroa kuukaudessa. Joka kuudennessa sopimuksessa kuukausittainen ela-
tusapu oli suuruudeltaan 136−168 euroa ja vajaa kolmanneksessa yli 168 
euroa. Tutkimusaineistoon ei sisältynyt yhtään tapausta, jossa tuomioistuin 
olisi vahvistanut elatusavun maksettavaksi kertasuorituksena. 

 

                                                           
73 Tätä kirjoitettaessa on valmisteilla elatusavun määrittämistä koskeva ohjeistus. Oi-
keusministeriö asetti heinäkuussa 2005 työryhmän laatimaan ehdotuksen lasten ela-
tusapujen suuruutta koskeviksi ohjeiksi. Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia lapsen 
elatuksesta annetun lain pohjalta ehdotus ohjeiksi, joilla yhdenmukaistetaan lapsen ela-
tusavun suuruuden arviointia. Työryhmän ehdotus valmistui kesäkuussa 2006. Ehdotuk-
sen lausuntokierros päättyy syyskuussa 2006, jonka jälkeen lopullinen ohjeistus pyritään 
saattamaan valmiiksi, oikeusministeriön ilmoituksen mukaan vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Työryhmän ohje ei siis kuitenkaan perustu laissa olevaan valtuutukseen, vaan 
se on oikeudelliselta luonteeltaan lähinnä suositus.  
74 Tutkimuksessa esitettävät keskimäärätiedot ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita.  
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18,1 40,4 14,9 26,6

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

alle 67 € 67-135 € 136-168 € yli 168 €
 

Kuvio 13 Tuomioistuimen päätös lapsen elatusavusta 
 

Vanhempien sovintoon perustuvissa päätöksissä keskimääräinen elatusapu 
oli vain hieman keskimääräistä suurempi. Sopuratkaisuissa elatusapu oli 
yhdelle lapselle keskimäärin 130 euroa kuukaudessa. Elatusavun määrä ei 
vaihdellut merkittävästi myöskään sen mukaan, oliko kysymyksessä ensi-
ratkaisu, huollon muutosratkaisu vai lasta koskeva avioeron liitännäisvaa-
timus.  

Tutkimusaineiston perusteella elatusapumäärät olivat kuitenkin hieman 
korkeampia päätöksissä lapsen yhteishuollosta kuin yksinhuollosta. Kun 
tuomioistuin oli tehnyt päätöksen lapsen yhteishuollosta, keskimääräinen 
elatusapu oli 132 euroa kuukaudessa lasta kohden. Päätöksissä lapsen yk-
sinhuollosta elatusapu oli keskimäärin 118 euroa kuukaudessa. Yksinhuol-
topäätöksissä vahvistettu keskimääräinen elatusavun määrä oli niin ikään 
lähes sama kuin kunnan maksama elatustuki.75  

Tuomioistuimissa vahvistettujen elatusapujen suuruutta voidaan verrata 
sosiaalilautakunnissa viime vuosina vahvistettuihin elatusapuihin. Käytän-
nössä valtaosa lasta koskevista elatusapusopimuksista vahvistetaan sosiaa-
litoimessa ja vain noin viisi prosenttia elatusapuasioista päätyy käräjäoi-
keuden ratkaistavaksi.76 Vuonna 2005 sosiaalilautakunnat vahvistivat kaik-
kiaan 34 500 elatussopimusta. Noin 75 prosentissa näistä sopimuksista ela-
tusavun määrä on ollut alle 135 euroa kuukaudessa. Joka kahdeksannessa 
sopimuksessa elatusavun määräksi on sovittu 135−168 euroa ja noin joka 
seitsemännessä (14 %) yli 168 euroa.77  

                                                           
75 Täysimääräinen elatustuki on yhdelle lapselle 118,15 euroa kuukaudessa. Elatustuen 
maksaa lapsen asuinkunta. Elatustukea maksetaan yleensä silloin, kun elatusvelvollisen 
maksukyky ei mahdollista elatusavun vahvistamista täysimääräisen elatustuen tasolle. 
Lapselle maksetaan elatustukea myös silloin, kun lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai 
elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen.  
76 Litmala 2002. 
77 Stakes tilastotiedote 9/2006. Lapsen elatus ja huolto 2005. Sopimusten prosentuaalinen 
osuus on laskettu tapauksista, joissa lapselle on vahvistettu elatusapu. Tapaukset, joissa 
elatusapu on jätetty kokonaan vahvistamatta, on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.  
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Kaikkiaan näyttää siis siltä, että tuomioistuimessa vahvistetut elatusavut 
ovat hieman suurempia kuin sosiaalitoimessa viime vuosina vahvistetut. 
Kun 60 prosentissa käräjäoikeuden päätöksiä lapsen elatusavuksi oli vah-
vistettu alle 135 euroa kuukaudessa, oli vastaava prosenttiosuus sosiaali-
toimen vahvistamissa sopimuksissa 75 prosenttia. Yli 168 euron suuruisten 
elatusapujen osuus oli tuomioistuinratkaisuissa noin kolmannes (27 %), 
kun vastaava osuus sosiaalitoimen vahvistamissa sopimuksissa oli vain 14 
prosenttia. Tämä tutkimustulos vastaa myös aiempia tutkimuspäätelmiä. 
Esimerkiksi vuonna 2000 Helsingissä avioerojen liitännäisasioina käsitellyt 
lapsen elatusavut olivat tutkimuksen mukaan selvästi suurempia kuin so-
siaalitoimessa vahvistetut elatusavut78. Toisaalta erään tutkimuksen mu-
kaan tuomioistuimissa vahvistetut elatusavut olivat 1980-luvulla keskimää-
rin lähellä sosiaalilautakunnissa vahvistettujen elatusapujen tasoa79. 

 
 

3.5.5  Tuomioistuimen päätös olosuhdeselvitysten  
 valossa 
Kunnan sosiaalitoimi voi antaa olosuhdeselvityksessä ehdotuksen siitä, 
kuinka lapsen huolto- ja tapaamisoikeus tulisi järjestää. Tuomioistuin voi 
tarvittaessa myös kuulla selvityksen laatineita tahoja tuomioistuimessa. 
Tuomioistuin ei ole kuitenkaan sidottu ratkaisemaan asiaa sosiaalitoimen 
suositusten mukaisesti. Selvitystyön tarkoituksena on lähinnä täydentää 
tuomioistuimen käytössä olevaa oikeudenkäyntiaineistoa. Sen lisäksi tuo-
mioistuin voi hankkia muuta tietoa asian ratkaisemiseksi tai kuulla todista-
jia oikeudessa.80  

Tämän tutkimuksen huoltoriidoissa tuomioistuin oli päätynyt olosuh-
deselvityksen hankkimiseen noin joka toisessa tapauksessa (55 %).81 Tut-
kimuksessa saatiin tarkempaa tietoa selvityksen sisällöstä, kuten siitä oliko 
sosiaalitoimi antanut tuomioistuimelle ehdotuksen asian ratkaisemiseksi ja 
näiden ehdotusten menestymisestä tuomioistuinratkaisuissa.  

Valtaosassa sosiaalitoimen laatimia olosuhdeselvityksiä oli annettu jokin 
ehdotus tai suositus asian ratkaisemiseksi. Keskimäärin yhdeksässä selvi-
tyksessä kymmenestä sosiaalitoimi oli esittänyt tuomioistuimelle jonkin 
ehdotuksen huollon tai tapaamisoikeuden määräämiseksi. Lapsen tapaa-
misoikeutta koskevissa riidoissa sosiaalitoimi oli antanut ehdotuksen ta-

                                                           
78 Litmala 2001. 
79 Kaisto & Oulasmaa 1994. 
80 Taskinen 2001.  
81 Ks. lähemmin jakso 3.4.1. 
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paamisten järjestämisestä aina. Jokseenkin kaikissa selvityksissä ehdotusta 
oli myös perusteltu.  

Kiinnostava kysymys on, kuinka täydellisesti tuomioistuimet yleensä 
noudattavat sosiaalitoimen ehdotuksia. Aikaisemmin tuomioistuimien on 
todettu noudattavan sosiaalitoimen suosituksia varsin tarkkaan. Auvisen 
(2006) väitöstutkimuksessa havaittiin, että tuomioistuimet noudattivat so-
siaalitoimen ehdotusta täydellisesti tai osittain noin 75 prosentissa tapauk-
sia. Samantyyppisiin johtopäätelmiin päädyttiin myös väitöstutkimuksessa 
hovioikeudessa käsitellyistä huoltoriidoista. Kurki-Suonion (1999) tutki-
muksen mukaan sosiaalitoimen suosituksia noudatettiin varsin uskollisesti: 
tuomioistuin noudatti ainakin toista sosiaalitoimen suositusta peräti 90 pro-
senttisesti.  

Tässä tutkimuksessa ei tarkemmin selvitetty sitä, kuinka täydellisesti so-
siaalitoimen ehdotus vastasi tuomioistuimen lopullista päätöstä asiassa. 
Lähinnä pyrittiin selvittämään sitä, oliko päätös samansuuntainen kuin so-
siaalitoimen ehdotus. Tutkimuksessa havaittiin, että 86 prosentissa tapauk-
sia tuomioistuimen päätös oli sama tai osittain sama kuin sosiaalitoimen 
esittämä ehdotus asiassa. Vastaavasti noin joka seitsemännessä tapauksessa 
sosiaalitoimen ehdotusta ei hyväksytty miltään osin (taulukko 13).  

 
Taulukko 13 Tuomioistuinratkaisu ja sosiaalitoimen ratkaisuehdotus 
 Tuomioistuinratkaisu on samansuun-

tainen kuin sosiaalitoimen ehdotus 
Asia Kyllä Ei Yhteensä 
 % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 84 16 100 19 
Huoltopäätöksen muutos 87 13 100 69 
Tapaamisoikeuspäätöksen muutos 92   8 100 13 
Avioeron liitännäisasia 80 20 100 15 
Yhteensä 86 14 100 116 

 
 
Sosiaalitoimen ehdotusten menestymisessä tuomioistuimessa ei tullut esille 
merkittäviä eroja sen mukaan, oliko kyseessä ensiratkaisu vai aiemman 
huoltopäätöksen muutosratkaisu. Tosin lapsen tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen muutosratkaisuissa sosiaalitoimen ehdotusta oli noudatettu lähes 
aina. Vastaavasti tapauksissa, joissa lapsen huollosta päätettiin ensimmäis-
tä kertaa, ehdotuksia oli hylätty hieman useammin. Lukuja tarkasteltaessa 
tulee kuitenkin huomioida, että tapausmäärät kyseisissä asiatyypeissä ovat 
melko pieniä. Kaikkiaan näyttäisi kuitenkin siltä, että sosiaalitoimen ja 
tuomioistuimen eri näkemykset lapsen huollon järjestämisestä olivat ylei-
simpiä riidoissa, jotka koskivat lapsen huoltomuotoa ja asumista. 
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Kiinnostavana erityiskysymyksenä voidaan tarkastella tilanteita, joissa 
sosiaalitoimella ja tuomioistuimella on ollut eri näkemykset lapsen huollon 
ja tapaamisoikeuden järjestämisestä. Tapausmäärien pienuuden vuoksi ai-
neisto ei anna mahdollisuutta tapausten tilastolliseen tarkasteluun, vaan 
kokonaisuutta on pyritty tarkastelemaan lähinnä yleisesti kuvailemalla. 
Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkitapauksia, joissa sosiaalitoi-
men ehdotukset ovat tulleet hylätyiksi lopullisissa tuomioistuinratkaisuissa. 

 
Esimerkki 1. Lasten äiti vaati molempien lasten asumista luokseen. 
Lapsista toinen oli määrätty oikeuden antaman väliaikaismääräyksen 
perusteella asumaan isänsä luokse ja toinen äitinsä luokse. Sosiaali-
toimen olosuhdeselvityksessä ehdotettiin molempien lasten asumista 
isän luona. Perusteeksi mainittiin isän parempi taloudellinen tilanne 
ja säännöllinen työaika. Ehdotuksen tekijöitä kuultiin myös henkilö-
kohtaisesti oikeudessa. Tuomioistuin ratkaisi asian määräämällä mo-
lempien lasten asumisen äidin luokse. Oikeuden mukaan sosiaali-
toimen selvityksessä oli annettu liikaa painoarvoa taloudellisille te-
kijöille. Äiti oli ollut lapsille hyvin läheinen syntymästä saakka, mi-
kä puolsi lasten asumisen määräämistä äidille. 

 
Edellä kuvatussa esimerkissä on pitkälti kysymys niin sanotusta tasapelirii-
dasta, jossa lapset voisivat asua periaatteessa kumman vanhemman luona 
hyvänsä.82 Tässä tapauksessa ratkaisua on haettu yksinkertaisista ja pienistä 
asioista. Sosiaalitoimi on nojannut ehdotuksessaan isän parempaan talou-
delliseen tilanteeseen. Tuomioistuin on puolestaan painottanut ratkaisus-
saan äidin ja lasten välistä kiintymyssuhdetta. Sekä sosiaalitoimi että tuo-
mioistuin olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että sisarusten tulisi asua yh-
dessä.  

 
Esimerkki 2. Lapsi oli määrätty hovioikeuden päätöksellä yksin 
isänsä huoltoon. Samalla lapselle oli vahvistettu oikeus tavata äi-
tiään kerran viikossa valvotuissa olosuhteissa. Isä vaati tapaamisoi-
keuden poistamista kokonaan. Lapsen äiti vaati puolestaan tapaa-
misten laajentamista sekä valvonnan poistamista tapaamisista. So-
siaalitoimen olosuhdeselvityksessä esitettiin ensisijaisesti tapaamis-
ten poistamista ja toissijaisesti tapaamisten toteuttamisesta niin, että 
lapsi tapaa äitiään valvotusti 6 kuukauden välein neljä tuntia kerral-
laan. Perusteluissa mainittiin lapsen haluttomuus tavata äitiään ja se, 
ettei lapsi ollut tavannut äitiään kahteen vuoteen. Käräjäoikeus ei 
lopullisessa päätöksessään muuttanut aiempaa päätöstä tapaamisoi-
keudesta.  

                                                           
82 Auvisen (2006) mukaan tasapeliriidoissa molemmat vanhemmat ovat tasavahvoja 
lähihuoltajakandidaatteja. Kysymys on vanhemmista, joiden erimielisyydet ovat lieviä ja 
joilla on hyvä huoltajuuskyky. Näissä tapauksissa taloudelliset taustatekijät kytkeytyvät 
usein oleellisesti huoltoa ja asumista koskeviin vaatimuksiin.  
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Esimerkissä 2 käräjäoikeus lähti päätöksessään siitä, että pitkäaikainen 
tauko lapsen ja äidin tapaamisissa ei ollut riittävä peruste tapaamisoikeu-
den epäämiseksi kokonaan tai sen rajoittamiseksi lähes näennäiseksi. Ta-
paamisoikeuden tarkoitus on päinvastoin pyrkiä palauttamaan tai perusta-
maan vanhemman ja lapsen myönteinen suhde. Päätöksen mukaan tapaa-
misoikeutta ei voida myöskään vahvistaa sellaiseksi, että tapaamiset jäisi-
vät riippumaan siitä, haluaako lapsi tavata äitiään vai ei.  

 
Esimerkki 3. Äiti vaati lasten yksinhuoltoa ja kaikkien lasten asu-
mista luokseen. Isä puolestaan vaati yhteishuoltoa ja nuorimman po-
jan asumista luokseen. Olosuhdeselvityksessä ehdotettiin, että kaikki 
lapset tulisi määrätä asumaan äidin luokse. Nuorin poika oli ilmais-
sut sosiaalityöntekijöille tahtonsa asua isän luona. Selvityksen mu-
kaan lasten arki ja yhteydenpito koulun kanssa toimi kuitenkin pa-
remmin äidin luona. Tuomioistuin ratkaisi asian määräämällä lapset 
yhteishuoltoon. Asuminen ratkaistiin siten, osa lapsista asui äidin 
luona ja nuorin poika määrättiin asumaan isänsä luokse.  

 
Esimerkkitapauksessa 3 käräjäoikeus katsoi, ettei lapsen asumista voida 
ratkaista yksin sillä perusteella, että äiti on aiemmin hoitanut perheen arjen 
ja yhteydenpidon lasten kouluun. Tuomioistuinratkaisua perusteltiin myös 
sillä, että lapsi oli ilmaissut vahvasti tahtonsa asua isän luona. Tässä ta-
pauksessa käräjäoikeuden ja sosiaalitoimen näkemykset erosivat toisistaan 
lähinnä siinä, voidaanko asia ratkaista lapsen mielipiteen perusteella vai ei. 
Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että 10-vuotiaan lapsen omalle mielipiteelle 
oli asiaa ratkaistaessa annettava merkitys. 

Edellisistä esimerkeistä voidaan tunnistaa joitakin sellaisia ominaispiir-
teitä, jotka saattavat vaikuttaa sosiaalitoimen ratkaisuehdotusten menesty-
miseen oikeudessa. Vaikuttaa siltä, ehdotusten ja päätösten välillä on ollut 
eroja erityisesti niin sanotuissa tasapeliriidoissa, joissa molemmat van-
hemmat ovat olleet tasavahvoja huoltajakandidaatteja. Joissakin tapauksis-
sa sosiaalitoimen ja tuomioistuimen näkemykset erosivat toisistaan myös 
siinä, missä määrin lapsen omat mielipiteet ja toivomukset tulisi ottaa 
huomioon lopullisessa päätöksessä. 
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3.5.6 Tuomioistuimen päätös väliaikaismääräysten  
 valossa 
Tässä jaksossa tarkastellaan väliaikaismääräyksen ja tuomioistuimen lopul-
lisen päätöksen välistä suhdetta. Tavoitteena on selvittää sitä, missä määrin 
väliaikainen määräys mahdollisesti ennakoi lopullista tuomioistuinratkai-
sua. Auvinen (2006) havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että varsinaisrat-
kaisut olivat pitkälti väliaikaismääräysten mukaisia. Väliaikaismääräykset 
ja lasten toivomukset seurasivat näin syntynyttä status quota ja lopullinen 
ratkaisu oli usein vakiintuneiden olosuhteiden mukainen.83 

Tutkimusaineistoon sisältyi kaikkiaan 77 huoltoriitatapausta, jossa lap-
sen huollosta tai tapaamisoikeudesta oli annettu väliaikainen määräys ja 
jossa tuomioistuin oli antanut asiassa ratkaisun. Tutkimusaineiston perus-
teella yhdeksässä tapauksessa kymmenestä (90 %) tuomioistuimen lopulli-
nen ratkaisu oli sama tai lähes sama kuin aiemmin määrätty väliaikaisrat-
kaisu. Tapaamisoikeuden muutosratkaisuissa väliaikainen määräys ennakoi 
lopullista päätöstä 100 prosenttisesti. Prosenttiosuuksia tarkastellessa tulee 
kuitenkin huomioida, että tapausmäärät kyseissä ryhmässä ovat melko pie-
niä. Vastaavasti lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa ensiratkai-
suissa oli prosentuaalisesti eniten tapauksia, joissa väliaikaismääräys oli eri 
kuin tuomioistuimen lopullinen päätös asiassa (taulukko 14).  

 
Taulukko 14 Tuomioistuinratkaisu ja väliaikaismääräys 
 Tuomioistuinratkaisu on samansuun-

tainen kuin väliaikaismääräys 
Asia Kyllä Ei Yhteensä 
 % % % (N) 
Päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta   83 17 100 18 
Huoltopäätöksen muutos   90 10 100 41 
Tapaamisoikeuspäätöksen muutos 100   0 100   5 
Avioeron liitännäisasia   92   8 100 13 
Yhteensä   90 10 100 77 

 
 
Kuten edellä havaittiin, väliaikaismääräys lapsen huollosta tai tapaamisoi-
keudesta ennakoi hyvin usein tuomioistuimen lopullista päätöstä asiassa. 
Kynnys muuttaa lapsen jo vakiintuneita olosuhteita on suuri. Toisaalta pie-
nessä osassa tapauksia tuomioistuimen lopullinen päätös asiassa ei ollut 
aiemmin määrätyn väliaikaisratkaisun mukainen. Seuraavassa tarkastellaan 

                                                           
83 Auvisen (2006) mukaan Status quo -periaate tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan lap-
sen vakiintuneet hoito- ja huolto-olosuhteet säilyttämällä saavutetaan parhaiten lapsen 
etu. Vakiintuneiden olosuhteiden jatkuvuutta on pidetty lapselle edullisena, kun taas 
olosuhteiden tarpeetonta muuttamista haitallisena.  
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lähemmin tapauksia, joissa väliaikaisratkaisussa annettuja määräyksiä oli 
muutettu lopullisessa tuomioistuinratkaisussa.  

Väliaikaismääräys oli eri kuin tuomioistuinratkaisu yleensä tapauksissa, 
joissa määräys oli annettu lapsen asumisesta. Lapsen huoltomuodosta an-
nettua väliaikaismääräystä oli muutettu lopullisessa ratkaisussa vain yhdes-
sä tapauksessa. Seuraavassa on esitelty muutamia esimerkkejä tapauksista, 
joissa väliaikaismääräys ei ole ennakoinut tuomioistuimen lopullista pää-
töstä. 

 
Esimerkki 1. Avioeron yhteydessä molemmat vanhemmat vaativat 
lapsien yksinhuoltajuutta ja lasten asumista luokseen. Vanhempien 
yhteishuollossa olevat 5- ja 10-vuotiaat lapset määrättiin väliaikais-
määräyksellä asumaan vuoroviikoin kummankin vanhemman luona. 
Lapset asuivat vuorotellen äidin ja isän luona noin vuoden ajan en-
nen tuomioistuimen lopullista päätöstä asiassa. Tuomioistuinratkai-
sussa lasten huolto ja asuminen määrättiin yksin isälle. Lapsille vah-
vistettiin oikeus tavata äitiään joka 3. viikonloppu perjantaista sun-
nuntaihin. 

 
Esimerkissä 1 lasten vakiintuneet olosuhteet muuttuivat lopullisen päätök-
sen myötä huoltomuodon, asumisen ja tapaamisoikeuden osalta. Tuomiois-
tuimen perusteluissa todettiin, ettei lasten yhteishuolto ollut mahdollista 
vanhempien syvien ristiriitojen takia. Vanhempien riidoista johtuen vallit-
seva asumisjärjestely ei ollut myöskään lasten edun mukainen. Tässä ta-
pauksessa lasten vakiintuneiden asumisolosuhteiden muuttaminen väliai-
kaisratkaisusta lieneekin perustelua. Voidaan ajatella, että väliaikainen 
määräys on tässä tapauksessa toiminut ehkä eräänlaisena kokeilusopimuk-
sena, jonka toimivuutta on arvioitu lopullisessa tuomioistuinratkaisussa.  

 
Esimerkki 2. Vanhempien yhteishuollossa oleva 3-vuotias lapsi 
määrättiin väliaikaisratkaisulla asumaan isänsä luokse. Lapsen äiti, 
joka oli syntyisin Venäjältä, oli ilmaissut halunsa palata kotimaa-
hansa. Käräjäoikeuden määräys oli tarpeen sen turvaamiseksi, ettei 
lasta viedä ulkomaille ennen huoltoa koskevan asian ratkaisemista. 
Lapsen molemmat vanhemmat vaativat yksinhuoltoa ja lapsen asu-
mista luokseen. Tuomioistuimen lopullisessa päätöksessä lapsi mää-
rättiin yhteishuoltoon ja asumaan äitinsä luokse. Ennen lopullista 
päätöstä lapsi asui isänsä luona noin 6 kuukautta ja tapasi äitiään 
vain satunnaisesti. 

 
Esimerkissä 2 lapsen äiti oli kertomuksensa mukaan lähtenyt perheen yh-
teisestä kodista aviomiehen väkivaltaisuuden takia. Tässä yhteydessä 
aviomies ei ollut antanut hänelle lasta mukaan, vaan lapsi oli jäänyt asu-
maan perheen kotiin. Lapsen asumisolosuhteet kuitenkin muuttuivat lopul-
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lisen tuomioistuinpäätöksen myötä. Päätöksen perusteluissa todettiin, että 
periaatteessa kumpikin vanhempi pystyy toimimaan lapsen huoltajana, 
mutta lapsen äidillä oli parempi valmius taata yhteydenpito toiseen van-
hempaan. Näyttöä ei ollut myöskään siitä, että äiti olisi muuttamassa lapsen 
kanssa Venäjälle. 

Kaikkiaan näyttäisi siltä, että tuomioistuin on päätynyt muuttamaan vä-
liaikaisratkaisua vain poikkeustapauksissa. Ensimmäisessä esimerkissä oli 
kyse siitä, että väliaikaisesti vahvistettu määräys lasten vuoroasumisesta oli 
todettu toimimattomaksi vanhempien syvien ristiriitojen takia. Toisessa 
esimerkissä väliaikaismääräys lapsen asumisesta oli annettu sillä perusteel-
la, että äiti oli ilmaissut halunsa muuttaa ulkomaille. Myöhemmin äidin 
aikeille viedä lapsi pois maasta ei löytynyt näyttöä. Lapsi asui puolen vuo-
den ajan isän luona, minkä jälkeen hänet määrättiin lopullisessa päätökses-
sä asumaan äitinsä luokse.  

Edellisten lisäksi väliaikaismääräyksiä oli muutettu toisinaan myös sil-
loin, kun perheen kaikki lapset oli määrätty väliaikaisesti asumaan joko 
äidin tai isän luokse. Tuomioistuinratkaisuissa määräystä oli muutettu esi-
merkiksi siten, että osa lapsista oli määrätty asumaan äidin luokse ja osa 
isän luokse. Näissä tapauksissa lasten omille toivomuksille ja mielipiteille 
on annettu ratkaisussa painoarvoa. 

 
 

3.6 Huoltoriidan osapuolten taustatietoja 

Tässä jaksossa tarkastellaan huoltoriidan osapuolten taustaa. Tutkimusai-
neisto sisältää perustietoja osapuolten iästä ja perhesuhteista. Tiedot koulu-
tuksesta, pääasiallisesta toiminnasta ja tulotasosta kuvaavat riidan osapuol-
ten sosioekonomista asemaa. Lisäksi tutkitaan huoltoriidan kohteena ole-
vien lasten ikä- ja sukupuolijakaumia. Jakson lopussa tarkastellaan muita 
erityiskysymyksiä, kuten perheeseen mahdollisesti kohdistuneita lastensuo-
jelutoimenpiteitä.  

 
 

3.6.1 Vanhemmat 
Tutkimusaineiston perusteella ikäryhmä 35−44-vuotiaat muodosti huolto-
riidan osapuolista suurimman ryhmän (45 %). Noin joka kolmannessa ta-
pauksessa vanhemmat olivat alle 35-vuotiaita ja joka neljännessä yli 45-
vuotiaita. Nuorin huoltoriidan osapuolena oleva vanhempi oli iältään 20 
vuotta ja vanhin 62 vuotta. Huoltoriidat olivat nuorten (alle 24 vuotta) van-
hempien keskuudessa harvinaisia. Keski-ikäisten suuri osuus johtunee siitä, 
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että avioerot ovat tässä ikäryhmässä kaikkiaan yleisiä. Eroavien miesten 
keski-ikä on viime vuosina ollut noin 42 vuotta ja naisten noin 40 vuotta84. 

Vanhempien perhetilannetta tarkasteltaessa havaittiin, että puolet heistä 
oli eronneita tai asui erillään (50 %). Kolmasosa riidan osapuolista oli sol-
minut uuden parisuhteen. Heistä valtaosa eli avoliitossa ja pienempi osa 
avioliitossa. Siviilisäädyltään naimattomia oli noin joka viides. Eronneiden 
suurta osuutta selittää luonnollisesti asian luonne. Valtaosassa huoltoriita-
tapauksia vanhemmat olivat päättäneet parisuhteensa vasta hiljattain. Ta-
pauksissa, joissa vanhemmat elivät tahoillaan uudessa parisuhteessa, avio- 
tai avoerosta oli kulunut useimmiten jo vuosia.  

Keskimäärin 40 prosenttia tapauksista oli sellaisia, joissa hakijan tai vas-
tapuolen perhe muodostui yhdestä vanhemmasta ja lapsista. Vastaavasti 
kahden vanhemman muodostamia uusperheitä oli aineistossa joka viides. 
Yksineläviä oli vajaa kolmannes ja lapsettomia pariskuntia vain muutama 
prosentti. Aineistoon sisältyi lisäksi muutamia tapauksia, joissa lapset asui-
vat vuoroviikoin kummankin vanhemman luona tai lapset oli jaettu niin, 
että osa asui äidin luona ja osa isän luona.  

Hakijan ja vastapuolen perhe- tai sosioekonomisessa asemassa ei tullut 
esille merkittäviä eroja. Perheasemaa tarkasteltaessa havaittiin, että haki-
joissa oli hieman enemmän yhden vanhemman perheitä ja vastaavasti vas-
tapuolen ryhmässä oli suhteellisesti enemmän uusperheitä. Taulukossa 15 
on kuvattu huoltoriidan osapuolten taustatietoja. 

 

                                                           
84 Litmala 2003. 
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Taulukko 15 Huoltoriidan osapuolten ominaispiirteitä 
 Hakija Vastapuoli 
 % (N) % (N) 
Yhteensä 50 270 50 270 
Sukupuoli     
   nainen 56 152 44 118 
   mies 44 118 56 152 
Ikäryhmä     
       − 24   3     8   4   10 
   25−34 29   73 25   65 
   35−44 47 118 45 114 
   45−54 20   47 23   59 
   55−   1     4   3     7 
Parisuhde     
   naimaton 22   51 20   47 
   avioliitossa 12   29 10   24 
   avoliitossa  15   36 21   49 
   eronnut tai erillään asuva 51 122 49 116 
Perheasema85     
   yksinäinen 24   60 31   76 
   lähivanhempi 46 117 34   84 
   uusperhe 17   42 24   57 
   lapseton pari   8   20   5   13 
   lähi- ja etävanhempi   5   13   6   14 
Toiminta     
   palkansaaja 58 124 57 117 
   yrittäjä   7   16   7   14 
   työtön  16   35 21   43 
   opiskelija   5   11   4     9 
   kotona 14   29 11   23 
Sosioekonominen asema     
   yrittäjä 10   16 10   16 
   ylempi toimihenkilö 13   21 13   22 
   alempi toimihenkilö 23   38 21   35 
   työntekijä 54   88 56   93 
Bruttotulot €     
   keskiarvo 1 530 €   98 1 776 €   96 
   mediaani 1 500 €   98 1 688 €   96 

 
 

Vanhempien sosioekonomista asemaa ja nykyistä toimintaa tarkasteltaessa 
havaittiin, että melko vähän koulutetut ja työssäkäyvät muodostavat valta-
osan tapauksista. Sosioekonomisen ammattiluokituksen perusteella valta-
osa (55 %) vanhemmista kuului työntekijöiden ryhmään. Ylempien toimi-

                                                           
85 Tässä asetelmassa lähivanhempi tarkoittaa perhettä, joka koostuu yhdestä vanhemmas-
ta ja lapsista. Lähi- ja etävanhempi-määritelmällä tarkoitetaan puolestaan tilannetta, jois-
sa lasten asuminen on jaettu (osa lapsista asuu äidin luona, osa isän luona).  
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henkilöiden ryhmään kuului joka kahdeksas ja alempien toimihenkilöiden 
ryhmään joka viides vanhempi.  

Vanhemmista noin 65 prosenttia työskenteli joko palkansaajana tai toimi 
yksityisyrittäjänä. Työelämän ulkopuolella oli vanhemmista peräti 35 pro-
senttia. Heistä noin puolet oli työttömiä ja loppuosa oli joko kotona tai 
opiskeli. Tutkimusaineiston perusteella vanhemmat olivat melko pienitu-
loisia. Hakijan bruttotulot olivat keskimäärin 1 500 euroa ja vastapuolen 
1 700 euroa kuukaudessa.86  

Kokonaiskuvan luominen lapsen huoltajuudesta riitelevistä vanhemmis-
ta on verrattain vaikeaa. Edellisten taustatietojen perusteella voidaan kui-
tenkin määritellä joitakin erityispiirteitä. Huoltoriidan osapuoli on tyypilli-
sesti 35−44-vuotias, eronnut, perheasemaltaan yksinhuoltaja (yksi van-
hempi ja lapsi), palkansaaja, pienituloinen ja sosioekonomiselta asemaltaan 
työntekijöiden ryhmään kuuluva. Tutkimusaineiston perusteella tähän 
ryhmään kuuluvat vanhemmat muodostivat suurimman ryhmän. Tämän 
lisäksi vanhemmissa oli myös sellaisia, jotka eivät välttämättä sopineet 
edellä mainittuun määritelmään. Huoltajuuskiistat eivät olleet harvinaisia 
myöskään tapauksissa, joissa vanhemmat olivat korkeasti koulutettuja, hy-
vätuloisia tai muutoin korkeassa sosioekonomisessa asemassa.  

 
 

3.6.2 Lapset 
Tutkimusaineiston perusteella kaikista huoltoriidan kohteena olevista lap-
sista noin kolmasosa oli alle kouluikäisiä ja 70 prosenttia oli tätä vanhem-
pia. Vain joka kymmenes lapsi oli alle 2-vuotias ja neljäsosa lapsista oli 
iältään 3−6-vuotias. Ikäryhmään 7−12 vuotta kuului lapsista reilu kolmas-
osa ja niin ikään joka kolmas oli iältään 13−17 vuotta. Nuorin lapsi oli vain 
muutaman kuukauden ikäinen ja vanhin oli 17-vuotias.  

Lasten ikäjakaumissa oli odotetusti eroja sen mukaan, päätettiinkö huol-
losta ja tapaamisoikeudesta ensimmäistä kertaa, vai oliko kyseessä aiem-
man sopimuksen muuttaminen (kuvio 14). Näyttäisi siltä, että ensiratkaisut 
olivat koskeneet verrattain nuoria lapsia ja vastaavasti huollon muutosrat-
kaisuissa lapset olivat jo hieman vanhempia. Ensiratkaisuissa yli puolet 
(54 %) lapsista oli huoltoriidan aikana alle kouluikäisiä kun taas huollon 
muutosratkaisuissa alle kouluikäisiä lapsi oli vain kolmasosa (29 %). Eroa 
kuvaa myös se, että lapsen keskimääräinen (mediaani) ikä oli ensiratkai-
suissa 5 vuotta ja muutosratkaisuissa 10 vuotta.  

                                                           
86 Tutkimuksessa esitettävät keskimäärätiedot ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
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Niin ikään tapaamisoikeuden muutosratkaisuissa lapset olivat enimmäk-
seen jo kouluikäisiä. Noin kuudessa tapauksessa kymmenestä lapsi oli iäl-
tään 7−12 vuotta ja joka kuudennessa tapauksessa 13−17 vuotta. Vanhem-
pien lasten (13−17 vuotta) osuus oli kuitenkin suhteellisesti pienin nimen-
omaan tapaamispäätöksen muutosratkaisuissa. Tämä johtunee siitä, että 
varttuneemmat lapset ovat ehkä jo kykeneviä päättämään itse tapaamisoi-
keutta koskevista asioista.  
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Kuvio 14 Lasten ikä huoltoriidoissa ja asiatyyppi  
 

Lasta koskevissa avioeron liitännäisasioissa riidan kohteena oli lähes puo-
lessa tapauksia alle kouluikäinen lapsi ja noin 55 prosentissa tapauksia lap-
si oli kouluikäinen. Lapsi oli oikeudenkäynnin aikana keskimäärin 9-
vuotias. Liitännäisasioissa valtaosa lapsista kuului joko ikäryhmään 3−6-
vuotiaat tai 13−17-vuotiaat. 

Kaikkiaan näyttää siltä, että huoltoriita koskettaa enimmäkseen kou-
luikäisiä lapsia. Valtaosa heistä on oikeusprosessin aikana 7−12-vuotiaita. 
Toisaalta pienten lasten osuus huoltoriidoissa on myös melko korkea. Noin 
35 prosentissa tapauksia lapsi oli alle 6-vuotias. Aineiston perusteella hy-
vin pieniä lapsia koskevissa riidoissa oli useimmiten kyse lapsen huolto-
muodosta ja asumisesta.  

Lasten sukupuolijakaumia tarkasteltaessa havaittiin, että kaikista lapsista 
48 prosenttia oli tyttöjä ja 52 prosenttia oli poikia. Sukupuolijakaumissa 
tuli  esille  joitakin  eroja  sen  perusteella  oliko  kyseessä  ensiratkaisu  vai 
aiemman päätöksen muutosratkaisu. Ensiratkaisuissa kuudessa tapauksessa 
kymmenestä lapsi oli tyttö ja 40 prosentissa tapauksia poika. Prosenttiluvut 
olivat päinvastaisia huollon muutosratkaisuissa. Näissä tapauksissa kuusi 
kymmenestä lapsesta oli poika ja 40 prosenttia oli tyttöjä. Vastaavasti ta-
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paamisoikeuden muutosratkaisussa riidan kohteena oli useimmiten tyttö 
(62 %). Lasta koskevissa avioeron liitännäisasioissa tyttöjen ja poikien 
osuus oli yhtä suuri (50 %). 

 
 

3.6.3 Muita erityispiirteitä 
Tutkimusaineistossa oli kaikkiaan 87 tapausta, joissa lapset olivat olleet 
jonkin lastensuojelullisen toimenpiteen kohteena.87 Prosentuaalisesti kai-
kista huoltoriitatapauksista lastensuojelun asiakkuus oli noin kolmasosalla 
(32 %) perheistä. Näistä tapauksista joka kolmannella perheellä oli ollut 
asiakassuhde lastensuojeluun ennen oikeudenkäyntiä. Kuitenkin valtaosa 
(68 %) lastensuojelun piirissä olevista perheistä oli ollut ennen oikeuden-
käyntiä ja myös sen aikana lastensuojelullisten toimenpiteiden kohteena. 
Osalla perheistä lastensuojelun asiakkuus oli käynnistynyt jo heti ensim-
mäisen lapsen syntymän jälkeen.  

Yli puolessa (61 %) lastensuojelutapauksia perhettä oli tuettu lastensuo-
jelun avohuollon tukitoimin. Näissä tapauksissa perheelle oli järjestetty 
esimerkiksi terapiapalveluja tai lapselle henkilökohtainen tukiperhe. Lop-
puosassa tapauksia (39 %) lapsi oli ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle 
joko avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna. Kaikista tämän aineiston 
lastensuojelutapauksista noin kolmasosassa (29 %) lapset olivat olleet jos-
sain elämänsä vaiheessa huostaanotettuina. Tämän aineiston valossa lasten-
suojelutoimet oli käynnistetty useimmiten lapsen huoltajan päihdeongel-
man takia. Lastensuojelun asiakkuus oli tavallinen myös silloin, kun lapsen 
huoltajalla oli mielenterveysongelmia tai lapsi oli joutunut pahoinpitelyn 
kohteeksi.  

Perheeseen kohdistuneet lastensuojelutoimet olivat yleisimpiä tapauk-
sissa, joissa haettiin muutosta lapsen huoltomuotoon ja asumiseen. Huollon 
muutosratkaisuissa jopa 42 prosentilla perheistä oli asiakkuus lastensuoje-
luun. Vastaavasti tapaamisoikeuden muutosratkaisuissa ja avioeron liitän-
näisasioissa lastensuojelutoimet olivat harvinaisempia (17 %). Ensiratkai-
suissa lastensuojelun asiakkuus oli joka neljännellä perheellä.  

                                                           
87 Perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, huostaanotto ja 
sijaishuolto sekä jälkihuolto. Avohuollon tukitoimet käsittävät muun muassa lapsen 
asumisen, toimeentulon tai koulunkäynnin turvaamisen vaatimat tukitoimet sekä perheen 
kuntoutuksen. Huostaanotto merkitsee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä yhteis-
kunnan (sosiaalilautakunnan) toimesta. Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun lapsen 
hoidon järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan sosiaalilauta-
kunnan päätöksellä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria. Jälkihuolto sisältää 
sosiaalilautakunnan tukitoimet sijaishuollon päättymisen jälkeen. (Lastensuojelun käsit-
teet ja määritelmät. Stakes tilastotiedote 14/2006. Lastensuojelu 2005.) 



 81

Tutkimusaineistoon sisältyi jonkin verran tapauksia, joissa lapsi oli 
huostaanotettu oikeusprosessin aikana. Näissä tapauksissa oli yleensä kyse 
niin sanotuista patologisista riidoista88. Monissa tapauksissa vanhempien 
ero oli ollut hyvin riitaisa ja lasten huoltajuudesta oli riidelty jo pitkään. 
Seuraavassa on kuvattu muutamia esimerkkejä tapauksista, joissa huoltorii-
ta oli kärjistynyt lasten huostaanottoon tai lasten sijoitukseen kodin ulko-
puolelle.  

 
Esimerkki 1. Lapsen molemmat vanhemmat vaativat avoeron yh-
teydessä lapsen yksinhuoltajuutta. Lapsi oli jäänyt eron yhteydessä 
asumaan isänsä luokse. Lapsi otettiin kiireellisesti huostaan oikeus-
prosessin aikana ja sijoitettiin perhetukikeskukseen. Huostaanoton 
perusteena oli lapsen perushoidon laiminlyönti. Lisäksi lapsen 
psyykkinen sairaus oli jätetty hoitamatta. Lapsella oli todettu vaka-
via mielenterveysongelmia ja hän oli ollut useampaan kertaan las-
tenpsykiatrisessa sairaalahoidossa. Tuomioistuimen päätöksessä lap-
si määrättiin yhteishuoltoon ja asumaan äitinsä luokse huostaanoton 
päätyttyä.  
 
Esimerkki 2. Lapsen isä vaati yhteishuollossa olevan 1,5 vuotiaan 
poikansa asumista luokseen. Äiti vastusti asumisen muuttamista. 
Äidillä oli myös 2 kuukauden ikäinen tyttövauva uudesta suhteesta. 
Isän hakemuksen perusteena oli lasten kiireellinen huostaanotto. Äi-
din alkoholi- ja parisuhdeongelmien vuoksi lapset oli sijoitettu per-
hetukikeskukseen. Äidille asetettiin velvollisuus ilmoittautua A-
klinikalle hoitoon ennen lasten palauttamista kotiin. Äiti ei ilmoit-
tautunut hoitoon. Tuomioistuimen päätöksessä lapsi määrättiin asu-
maan isänsä luokse. Tyttövauvan sijoitusta perhetukikeskuksessa 
jatkettiin.  
 
Esimerkki 3. Lapsen molemmat vanhemmat vaativat 6-vuotiaan 
lapsen yksinhuoltoa. Lapsi oli määrätty hovioikeuden päätöksellä 
yhteishuoltoon ja asumaan äitinsä luokse. Lastensuojelu puuttui per-
heen tilanteeseen, koska äiti pahoinpiteli lasta ja antoi lapselle iltai-
sin unilääkkeitä. Äiti sai lapsen pahoinpitelystä käräjäoikeuden tuo-
mion. Huoltajuuskiistan aikana isä otti lapsen omavaltaisesti huos-
taansa ja piileskeli sen jälkeen tuntemattomassa paikassa. Viran-
omaiset eivät onnistuneet löytämään lasta. Kunnan viranomainen te-
ki päätöksen lapsen huostaanotosta. Isä ei saapunut käräjäoikeuden 
istuntoon ja asian käsittely jäi sillensä. 

 
Tutkimushavaintojen perusteella lastensuojelun puuttuminen perheen tilan-
teeseen oli tavallisinta silloin, kun vanhemmilla oli päihde- tai mielenter-
veysongelmia. Lastensuojelun tarvetta oli myös tilanteissa, joissa vanhem-
pien riitaisa ja pitkittynyt eroprosessi vaikutti negatiivisesti lasten psyykki-
                                                           
88 Ks. Auvinen 2006. 
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seen jaksamiseen. Lasten psyykkinen sietokyky joutuikin usein koetukselle 
vaikeissa huoltoriidoissa. Tässä tutkimuksessa kaikkiaan noin 50 tapauk-
sessa lapsi oli ohjattu ulkopuolisen avun piiriin psykologisten ongelmien 
takia. Lasten pahoinvointi ilmeni usein raivonpuuskina, levottomuutena tai 
masennuksena.  

Tutkimusaineiston kokonaistarkastelu osoitti, että lastensuojelun asiak-
kuus näyttäisi olevan kaikkiaan yleisempää huoltoriidoissa kuin koko väes-
tössä keskimäärin. Tässä tutkimuksessa lastensuojelun toimenpiteiden ylei-
syyttä on tutkittu perhekohtaisesti. Stakesin julkaisemat lastensuojelutilas-
tot kuvaavat puolestaan vain sitä, kuinka moni lapsi on vuoden aikana ollut 
lastensuojelullisten toimenpiteiden kohteena. Stakesin tilastojen mukaan 
Suomessa oli vuonna 2005 lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä 
0−17-vuotiaita lapsia ja nuoria kaikkiaan 59 010. Vastaavasta ikäryhmästä 
avohuollon piirissä olevien lasten osuus oli 5,4 prosenttia. Samana vuonna 
kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 0−17-vuotiaita lapsia ja nuoria 15 066. 
Vastaavasta ikäryhmästä sijoitettujen lasten osuus oli 1,1 prosenttia.89 

 
 

3.7 Huoltoriitakierteet 

Yksi tutkimuksen tavoitteista oli selvittää vaikeiden ja pitkäaikaisten huol-
toriitojen erityisluonnetta. Tässä tutkimuksessa saatiin tietoa siitä, oliko 
vanhemmilla aiempia lapsen huoltoon liittyviä oikeudenkäyntejä taustalla. 
Tutkimusaineiston perusteella joka neljännessä (25 %) tapauksessa huolto-
riidan taustalla oli aiempia lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä 
oikeudenkäyntejä. Näistä yli puolessa oikeudenkäyntejä oli vain yksi ja 
noin neljässä tapauksessa kymmenestä oikeudenkäyntejä oli enemmän kuin 
yksi. Tässä jaksossa tarkastelu kohdentuu vain ”kroonisiin” huoltoriitoihin 
eli tapauksiin, joissa lapsen huollosta on riidelty oikeudessa jo useampaan 
kertaan. Nämä tapaukset on tässä tutkimuksessa nimetty huoltoriitakier-
teiksi.  

Huoltoriidan osapuolten taustaa tutkittaessa havaittiin, että valtaosassa 
tapauksia vanhemmat olivat olleet keskenään avioliitossa. Avoliitot olivat 
kroonisissa huoltoriidoissa harvinaisia. Huoltoriidan kohteena olevat lapset 
olivat useimmiten jo kouluikäisiä.  

Kroonisissa huoltoriidoissa riidan aihe liittyi yhtä usein lapsen huoltoon 
kuin tapaamisoikeuteen. Tapaamisoikeusriitoja ja lapsen huoltomuotoon tai 
asumiseen liittyviä riitoja oli siis aineistossa jokseenkin yhtä paljon. Haki-
jan asemaa tarkasteltaessa havaittiin, että noin seitsemässä tapauksessa 
                                                           
89 Stakes tilastotiedote 14/2006. Lastensuojelu 2005. 
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kymmenestä jutun oli laittanut vireille lapsen muualla asuva isä. Yleensä 
hakija vaati lapsen asumisen vahvistamista isän luokse tai tapaamisoikeu-
den vahvistamista. Silloin kun hakijana oli lapsen äiti, vaatimus liittyi usein 
lapsen huoltomuotoon. Valtaosassa tapauksia äiti vaati lapsen yksinhuol-
toa.  

Tuomioistuimen lopullisessa päätöksessä kolmasosa hakemuksista hy-
lättiin ja niin ikään joka kolmas hyväksyttiin. Asia oli päättynyt sovintorat-
kaisuun 34 % tapauksia. Kaikki pitkittyneiden huoltoriitojen ratkaisut oli 
tehty jutun pääkäsittelyssä. Valtaosassa tapauksia tuomioistuin oli päättä-
nyt uskoa lapsen huollon toiselle vanhemmalle yksin. Vain joka kolman-
nessa päätöksessä lapsen huolto oli uskottu molemmille vanhemmille yh-
teisesti.  

Vaikuttaa siltä, että vanhempien psykososiaaliset ongelmat olivat kroo-
nisissa huoltoriidoissa yleisiä.90 Peräti seitsemässä tapauksessa kymmenes-
tä (70 %) perheeseen oli kohdistunut lastensuojelutoimia. Noin puolessa 
näistä tapauksista lastensuojelun toimenpide oli ollut lasten huostaanotto. 
Seuraavassa on kuvattu muutamia esimerkkitapauksia kroonisista huolto-
riidoista. 

 
Esimerkki 1. Asianosaisten avioero tuli vireille 1999. Avioeron yh-
teydessä käräjäoikeus antoi tuomion, jonka mukaan silloin 4- ja 8-
vuotiaat lapset määrättiin äidin yksinhuoltoon ja asumaan äidin 
luokse. Lapsille vahvistettiin tapaamisoikeus. Tapaamiset eivät on-
nistuneet äidin vastustuksesta johtuen. Isä käynnisti täytäntöön-
panoprosessin ja asian käsittely jatkui hovioikeudessa. Hovioikeus 
vahvisti käräjäoikeuden päätöksen muilta osin kuin yksinhuollon 
osalta. Päätöksen jälkeen isän ja lasten tapaamiset toteutuivat vaihte-
levasti. Keväällä 2001 lasten äiti väitti isän syyllistyneen insestiin ja 
isä puolestaan syytti äitiä lasten pahoinpitelystä. Isän tai äidin syylli-
syydestä ei kuitenkaan löytynyt näyttöä. Sittemmin toinen lapsista 
muutti asumaan isänsä luokse. Tämän jälkeen lasten äiti vaati yksin-
huoltoa ja lasten asumista luokseen. Isä vaati puolestaan yhteishuol-
toa. Tuomioistuin antoi lopullisen päätöksensä loppuvuodesta 2005. 
Asianosaisten hakemukset hylättiin enemmälti ja lapset jäivät van-
hempiensa yhteishuoltoon ja asumaan äitinsä luokse. Äiti valitti rat-
kaisusta hovioikeuteen.  
 
Esimerkki 2. Vanhemmat olivat sopineet vuonna 1998 avioeron yh-
teydessä lasten yhteishuollosta ja lasten asumisesta äidin luona. So-
pimus oli vahvistettu sosiaalitoimessa. Pian tämän jälkeen isä vaati 

                                                           
90 Ruotsalaisessa tutkimuksessa lasten huoltoriidoista havaittiin, että lapsen vanhemmilla 
oli usein sekä sosiaalisia että taloudellisia ongelmia. Tutkimuksen mukaan huoltoriidois-
sa oli tyypillistä ongelmien kasautuminen ja kumuloituminen: lapsen huoltoon liittyvän 
riidan lisäksi vanhemmilla oli usein ihmissuhdeongelmia ja taloudellisia vaikeuksia 
(Rejmer 2003). 
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käräjäoikeudessa huoltoa ja asumista koskevien sopimusten muut-
tamista. Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen. Hovioikeus ei tuomioil-
laan muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Isä vei jutun korkeimpaan 
oikeuteen, mutta muutoksenhakulupaa ei myönnetty. Tämän jälkeen 
isä laittoi vireille uuden jutun, jossa vaati edelleen lasten yksinhuol-
toa ja asumista isän luona. Samanaikaisesti vireillä oli tapaamisso-
pimuksen täytäntöönpanohakemus. Isän mukaan lasten olosuhteet 
olivat muuttuneet merkittävästi, koska lasten äiti oli solminut uuden 
avioliiton. Isä teki äidistä myös lukuisia lastensuojeluilmoituksia, 
koska epäili äidin pahoinpitelevän lapsia. Käräjäoikeuden päätök-
sessä vuoden 2005 lopussa lasten huolto uskottiin yksin äidille. Isä 
valitti päätöksestä hovioikeuteen.  

 
Esimerkissä 2 riita lasten huoltajuudesta oli kestänyt kaikkiaan seitsemän 
vuotta. Toistuvat vaatimukset lasten asuinpaikan muuttamisesta aiheuttivat 
lapsissa epävarmuuden ja turvattomuuden tunnetta. Perheen vanhimmalla 
pojalla oli vuoden sairaalajakso lasten psykiatrisessa sairaalassa. Lisäksi 
nuorempia lapsia oli tutkittu psykiatrian poliklinikalla käytöshäiriöiden 
takia. Vanhin lapsista otettiin oikeudenkäynnin aikana huostaan ja nuo-
remmat lapset sijoitettiin väliaikaisesti perhetukikeskukseen. Isä valitti 
huostaanottopäätöksestä hallinto-oikeuteen, joka palautti asian sosiaalilau-
takunnan käsiteltäväksi. Myös perheen vanhemmilla oli ongelmia. Isä kärsi 
keskivaikeasta masennuksesta ja lasten äidillä oli ongelmia uudessa pa-
risuhteessa.  

Edellä kuvatuista esimerkeistä voidaan tunnistaa useita ominaispiirteitä, 
jotka ovat tavallisia vaikeissa ja pitkäaikaisissa huoltoriidoissa. Tutkimuk-
sen perusteella kroonisille huoltoriidoille oli tyypillistä vanhempien jatku-
vat ja ratkaisemattomat riidat sekä molemminpuoliset syyttelyt. Monessa 
tapauksessa vanhemmat tekivät toisistaan perättömiä lastensuojeluilmoi-
tuksia vedoten esimerkiksi lapsen pahoinpitelyyn tai jopa lapsen seksuaali-
seen hyväksikäyttöön.  

Jatkuvat oikeudenkäynnit ja pitkittyvät huoltoriidat ovat lasten kannalta 
vahingollisia ja ne vievät usein lopullisen pohjan myös vanhempien väli-
seltä yhteistoiminnalta lapsen asioissa. Pahimmillaan eronneet vanhemmat 
riitelevät lapsesta tämän täysi-ikäisyyteen saakka.  



 
 

4 YHTEENVETOA JA  
KESKUSTELUA 

 
 
 
 
4.1 Yhteenvetoa tutkimustuloksista  

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu tuomioistuimissa käsiteltyjä lapsen 
huoltomuotoon, asumiseen tai tapaamisoikeuteen liittyviä riitoja (=huolto-
riitoja). Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa perustietoja huoltoriitojen 
määrästä, yleisyydestä, prosessien kulusta, kestosta, osapuolten vaatimuk-
sista, prosessien lopputuloksesta ja huoltoriitakierteistä. Lisäksi tutkimuk-
sessa on kuvattu sosiaalitoimen roolia prosessissa. Tutkimuksessa on koot-
tu tietoja myös huoltoriidan osapuolten ikä- ja sukupuolijakaumista, per-
hesuhteista, lapsista ja sosioekonomisesta asemasta.  

Tutkimus on luonteeltaan empiirinen ja se perustuu laajaan, kaikista 
Suomen käräjäoikeuksista vuodenvaihteessa 2005−2006 koottuun, oikeu-
denkäyntiaineistoon (n=529). Tutkimusaineisto koostuu käräjäoikeuksissa 
varsinaisasioina sekä avioeron liitännäisinä käsitellyistä lapsen huoltoa, 
asumista ja tapaamisoikeutta koskevista tapauksista.  

 
Huoltoriitojen määrä ja yleisyys. Lähes 70 prosentissa tuomioistuimissa 
varsinaisasioina lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta käsitellyistä asioista oli 
kyseessä varsinainen riita. Riidat olivat yleisimpiä lapsen tapaamisoikeu-
den muutosasioissa sekä tapauksissa, joissa haettiin muutosta aiempaan 
huoltoratkaisuun. Lapsen huoltoa koskevissa ensiratkaisuissa riitaisten ta-
pausten osuus oli hieman yli puolet tapauksista (53 %).  

Kaikkiaan kolmasosa tuomioistuimissa varsinaisasioina käsitellyistä 
lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevista asioista voidaan luokitella 
riidattomiksi. Noin puolet riidattomista tapauksista oli selkeästi riidattomia 
ja noin puolet niin sanottuja yksipuolisia tuomioita, joissa vastapuoli ei 
antanut määräajassa lausumaa. Toisin sanoen kuudennes koko aineiston 
tapauksista oli luokiteltavissa yksimielisyystilanteiksi.  

Avioeron lasta koskevista liitännäisvaatimuksista valtaosa oli riidatto-
mia tapauksia (78 %). Vain joka viidennessä tapauksessa vanhemmat olivat 
eri mieltä lasta koskevista asioista eli juttu oli riitautunut.  



 86

Kuten edellä tuli esille, riitaisten tapausten osuus kaikista käräjäoikeuk-
sissa varsinaisasioina käsitellyistä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta kos-
kevista asioista on noin 70 prosenttia ja avioeron lasta koskevissa liitän-
näisvaatimuksissa hieman yli 20 prosenttia. Näiden tutkimustulosten perus-
teella voidaan tehdä tarkempia määrällisiä laskelmia riitaisten tapausten 
vuotuisista lukumääristä maamme käräjäoikeuksissa.  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien varsinaisasioiden koko-
naismäärä on viime vuosina ollut keskimäärin 1 900−2 000 tapausta vuo-
dessa. Lukumääräisesti tämä tarkoittaisi sitä, että käräjäoikeuksissa lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista varsinaisasioista on riitautunut vii-
me vuosina keskimäärin 1 500 tapausta vuodessa. Huoltoriitojen yleisyyttä 
arvioitaessa tulee vielä ottaa huomioon lapsen huoltoa koskevat avioeron 
liitännäisasiat. Kaikkiaan avioeroja, joissa on ollut myös liitännäisvaati-
muksia, on käsitelty vuosittain vajaa 3 000, vuonna 2005 kuitenkin vain 
1 955 tapausta. Lukumääräisesti voidaan siis arvioida, että viime vuosina 
vähintään noin 390 avioeron liitännäisenä käsiteltyä lapsen huoltoa- tai 
tapaamisoikeutta koskevaa asiaa on riitautunut.  

Yleisissä alioikeuksissa käsiteltyjen niin sanottujen huoltoriitojen koko-
naismääräksi voidaan siis arvioida noin 2 000 tapausta vuodessa. Näistä 
tapauksista valtaosa (80 %) käsitellään tuomioistuimissa niin sanottuina 
varsinaisasioina ja noin 20 prosenttia avioeron liitännäisvaatimuksina. 
Huoltoriitojen suhteellinen osuus on siis noin 4−5 prosenttia kaikista − jo-
ko sosiaalitoimessa tai tuomioistuimissa − vuosittain ratkotuista lapsen 
huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskevista asioista.  

 
Huoltoriidan lähtötilanne. Tutkimuksen empiirinen osio kohdentui ainoas-
taan huoltoriitoihin eli tapauksiin, joissa vanhemmat olivat erimielisiä lap-
sen huollon tai tapaamisoikeuden järjestämisestä. Näitä tapauksia oli tut-
kimusaineistossa kaikkiaan 270 kappaletta.  

Valtaosassa tapauksia (67 %) vanhemmat olivat jo ennen tuomioistuin-
käsittelyä sopineet lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, yleensä joko 
tuomioistuimen tekemällä päätöksellä tai sosiaalitoimessa vahvistetulla 
sopimuksella. Kuudessa tapauksessa kymmenestä sopimus lapsen huollosta 
oli vahvistettu aiemmin sosiaalitoimessa ja neljässä tapauksessa kymme-
nestä hakemuksen perusteena oli tuomioistuimen tekemä huoltopäätös. 
Valtaosassa perusratkaisuja oli sovittu lapsen yhteishuollosta (80 %) ja 
asumisesta äidin luona. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ajanjaksoa lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevasta perusratkaisusta muutoshakemuksen vireille tu-
loon. Keskimääräinen ajanjakso perusratkaisusta muutoshakemuksen vi-
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reille tuloon oli noin kaksi vuotta. Pisin aika oli 16 vuotta ja lyhin vain pari 
viikkoa.  

 
Hakijan asema ja asianosaisten vaatimukset. Hieman yli puolet huoltorii-
doista – mukaan lukien sekä ensi kertaa käsittelyyn tulevat että niin sanotut 
muutoshakemukset – oli käynnistynyt oikeusprosessina lapsen äidin hake-
muksesta. Isien aktiivisuus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa 
asioissa oli kuitenkin merkittävä: lähes puolessa kaikista riitatapauksista 
prosessin oli laittanut vireille lapsen isä. Tässä tutkimusaineistossa yleisin 
huoltoriidan osapuolten yhdistelmä oli lähivanhempi äiti ja etävanhempi 
isä (75 %). 

Hakijan esittämiä vaatimuksia tarkasteltaessa havaittiin, että lapsen 
huoltomuotoa koskevat vaatimukset olivat tutkimusaineistossa selvästi 
yleisimpiä (70 %). Näistä vaatimuksista seitsemässä tapauksessa kymme-
nestä oli vaadittu lapsen yksinhuoltoa ja kolmasosassa tapauksessa hakija 
oli pyytänyt lapsen huollon määräämistä molemmille vanhemmille yhtei-
sesti. Vaatimukset lapsen yksinhuollosta olivat yleisimpiä äitien keskuu-
dessa. Vastaavasti vaatimuksissa lapsen huollon määräämisestä molemmil-
le vanhemmille yhteisesti hakijana oli lähes yhtä usein lapsen äiti tai isä.  

Toiseksi yleisin hakemuksissa esitetty vaatimus koski lapsen asumista. 
Kuudessa tapauksessa kymmenestä oli vaadittu päätöstä lapsen asumisesta 
tai aiemman asumispäätöksen muuttamista. Lapsen asumista koskevista 
vaatimuksista 60 prosentissa vaadittiin päätöstä lapsen asumisen määrää-
misestä äidin luokse ja neljässä tapauksessa kymmenestä isän luokse.  

Kaikista aineiston huoltoriitatapauksista lapsen tapaamisoikeutta koske-
va vaatimus oli esitetty noin neljässä tapauksessa kymmenestä (37 %). 
Näistä vaatimuksista yli puolessa vaadittiin tapaamisoikeuden vahvistamis-
ta, joka viidennessä tapaamisoikeuden laajentamista ja joka kymmenennes-
sä tapaamisoikeuden rajoittamista. Noin viidesosassa (18 %) kaikista lap-
sen tapaamisoikeutta koskevista vaatimuksista oli esitetty pyyntö tapaamis-
ten järjestämisestä valvottuina. Lapsen tapaamisoikeutta koskevia vaati-
muksia tarkasteltaessa havaittiin, että yleensä lapsen etävanhempi isä vaati 
tapaamisoikeuden vahvistamista tai laajentamista. Vastaavasti lapsen kans-
sa asuvat äidit vaativat useimmiten tapaamisten rajoittamista tai niiden jär-
jestämistä valvotuiksi.  

Huoltoriitojen luonnetta tarkasteltiin sen mukaan, mitkä asiat olivat ju-
tussa riitaisia ja mitkä riidattomia. Periaatteessa vanhemmat voivat riidellä 
tuomioistuimessa lapsen huoltomuodosta, siitä kumman luona lapsi viralli-
sesti asuu, lapsen tapaamisoikeudesta ja näiden vaatimusten ohessa myös 
elatuksesta. Tässä tutkimuksessa yli puolella (56 %) vanhemmista lasta 
koskevat erimielisyydet liittyivät useampaan kuin yhteen asiaan. Yleensä 
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vanhemmat olivat erimielisiä lapsen huoltomuodosta ja asumisesta. Kui-
tenkin tapaukset, joissa vanhemmat eivät olleet samaa mieltä yhdestäkään 
lasta koskevasta asiasta, olivat aineistossa harvinaisia. Noin 40 prosenttia 
tapauksista oli sellaisia, joissa vanhempien riidan aiheena oli vain yksi asia. 
Näissä tapauksissa vanhemmat olivat useimmiten eri mieltä siitä, kumman 
luona lapsen tulisi asua.  

 
Huoltoriitaprosessin kulku ja oikeudenkäynnin kesto. Lapsen huoltoa tai 
tapaamisoikeutta koskevaa asiaa käsiteltäessä tuomioistuimen on hankitta-
va kaikki ratkaisun kannalta tarpeellinen tieto. Kunnan sosiaalitoimelta 
pyydettävä olosuhdeselvitys perheen tilanteesta on yksi keino, jolla asian 
ratkaisemiseksi saadaan lisäinformaatiota. Tässä tutkimuksessa tuomiois-
tuin oli päätynyt olosuhdeselvityksen hankkimiseen yli puolessa (55 %) 
riitatapauksia.  

Tuomioistuin voi esittää toimeksiantonsa selvityspyynnöstä yleisluon-
toisesti tai pyyntö voidaan kohdistaa vain niihin seikkoihin, joilla on asian 
ratkaisemisen kannalta merkitystä. Noin 50 prosentissa tapauksia tuomiois-
tuin oli pyytänyt sosiaalitoimelta selvitystä vanhempien ja lasten olosuh-
teista yleisesti. Yksilöity toimeksianto oli esitetty neljässä tapauksessa 
kymmenestä.  

Tutkimusaineiston perusteella tuomioistuin oli päätynyt selvityksen 
hankkimiseen useammin tilanteissa, joissa vanhemmat olivat riidelleet lasta 
koskevista asioista oikeudessa jo aikaisemmin. Lisäksi selvityspyyntö oli 
tehty tavallisimmin tilanteissa, joissa riidan aiheena oli lapsen huoltomuoto 
ja asuminen. Pelkästään tapaamisoikeutta koskevissa riidoissa selvitys-
pyynnön hankkiminen oli hieman harvinaisempaa. Olosuhdeselvitys oli 
pyydetty lähes poikkeuksetta tapauksissa, joissa perheeseen oli kohdistunut 
lastensuojelutoimia tai lapsen vanhemmilla oli päihde- tai mielenterveys-
ongelmia.  

Tässä tutkimuksessa tietoa saatiin myös selvitysten kokonaiskestosta eli 
siitä, milloin käräjäoikeus oli tehnyt selvityspyynnön sosiaalitoimelle ja 
koska valmis selvitys oli saapunut käräjäoikeuteen. Tutkimusaineiston pe-
rusteella ajanjakso selvityspyynnön jättämisestä sen saapumiseen käräjäoi-
keuteen oli keskimäärin 6 kuukautta. Selvitykseen kulunut aika ei ollut yh-
teydessä siihen, millä tavoin tuomioistuimet olivat selvitystyötä ohjanneet. 
Hieman yllättäen selvitykseen käytetyn ajan mediaani oli sama yksilöidyis-
sä selvityspyynnöissä ja tapauksissa, joissa pyyntö oli jätetty avoimeksi.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös muita huolto-oikeudenkäynnin erityis-
piirteitä, kuten jutussa mahdollisesti annettuja väliaikaisia määräyksiä. 
Tässä tutkimuksessa väliaikaismääräyksiä oikeudenkäynnin aikana oli an-
nettu kaikkiaan noin joka kolmannessa huoltoriitatapauksessa. Tuomiois-
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tuimen antamat väliaikaismääräykset koskivat useimmiten lapsen tapaa-
misoikeutta ja asumista. Väliaikaiset määräykset lapsen huoltomuodosta 
olivat aineistossa harvinaisempia.  

Yksi tutkimuksen tavoitteista oli selvittää huolto-oikeudenkäynnin ko-
konaiskestoa: eli aikaväliä hakemuksen vireille tulosta tuomioistuimen lo-
pulliseen päätökseen asiassa. Tämän tutkimusaineiston perusteella huolto-
riitaprosessi kesti kokonaisuudessaan käräjäoikeudessa keskimäärin 8 kuu-
kautta. Kaikista huoltoriitatapauksista noin neljäsosa oli ratkaistu alle nel-
jässä kuukaudessa ja lähes puolessa tapauksia asian käsittely oli kestänyt 
kaikkiaan yli yhdeksän kuukautta. Kun käsittelyaikoja tarkasteltiin asiatyy-
peittäin, havaittiin että oikeudenkäynnin kesto oli pisin huollon muutosrat-
kaisuissa ja nopeimmin asia oli ratkaistu tapauksissa, joissa haettiin muu-
tosta lapsen tapaamisoikeuteen.  

 
Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tämän 
tutkimusaineiston valossa huoltoriita ratkesi lähes puolessa tapauksia 
(49 %) vanhempien sovintoon asiassa. Joka neljännessä tapauksessa juttu 
oli päättynyt hakijan voittoon asiassa ja 13 prosentissa tapauksia hakemus 
oli hylätty. Asia oli rauennut tai jäänyt sillensä joka kymmenennessä ta-
pauksessa.  

Tuomioistuimen lopullisen päätöksen sisältöä tarkasteltaessa havaittiin, 
että kaikista huoltoriitatapauksista lähes puolessa (48 %) tuomioistuin oli 
antanut päätöksen lapsen yhteishuollosta. Lähes 10 prosentissa tapauksia 
oli päätetty lisäksi niin sanotusta rajoitetusta yhteishuollosta, eli vanhem-
pien yhteishuollosta täsmennetyin työnjakomääräyksin. Lapsen huolto oli 
uskottu yksin äidille kolmasosassa tapauksia ja yksin isälle joka kymme-
nennessä tapauksessa.  

Yhteishuollon prosentuaalinen osuus oli pienin tapauksissa, joissa lap-
sen toinen vanhempi oli hakenut muutosta aiempaan huoltoratkaisuun. 
Näistä tapauksista vain kolmasosassa oli tehty päätös lapsen yhteishuollos-
ta. Huollon muutosratkaisuissa päätökset lapsen yksinhuollosta olivatkin 
yleisimpiä.  

Lapsen asumisen osalta valtaosassa (65 %) huoltoriitatapauksia tuomio-
istuin oli päättänyt, että lapsen tulee asua äidin luona. Joka kolmannessa 
tapauksessa oli tehty päätös lapsen asumisesta isän luona. Loppuosassa 
tapauksia oli päätetty lapsen asumisesta vuoroviikoin kummankin van-
hemman luona tai lasten asuminen oli jaettu siten, että osa lapsista asui äi-
din luona ja osa isän luona.  

Kaikkiaan seitsemässä tapauksessa kymmenestä tuomioistuin oli antanut 
päätöksen lapsen tapaamisoikeudesta. Viikonlopputapaamisista vakiintu-
neen käytännön mukaisesti oli päätetty vain noin neljässä tapauksessa 
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kymmenestä. Noin puolessa tapauksia tuomioistuin oli tehnyt päätöksen 
lapsen tapaamisoikeudesta tapauskohtaisesti räätälöiden. Päätökset valvo-
tuista tapaamisista olivat aineistossa melko harvinaisia (12 %).  

Yli puolessa kaikista huoltoriitatapauksista tuomioistuin oli antanut lap-
sen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian yhteydessä päätöksen lap-
selle maksettavasta elatusavusta. Tuomioistuimen päätöksissä vahvistettu 
elatusavun määrä oli keskimäärin 125 euroa kuukaudessa lasta kohden. 
Elatusapumäärät olivat hieman keskimääräistä suurempia päätöksissä lap-
sen yhteishuollosta sekä tapauksissa, joissa juttu oli päättynyt vanhempien 
sovintoon asiassa.  

Tuomioistuimen lopullista päätöstä lapsen huoltomuodosta, asumisesta 
tai tapaamisoikeudesta on tässä tutkimuksessa tarkasteltu myös sosiaali-
toimen olosuhdeselvitysten valossa. Lähinnä on pyritty selvittämään sitä, 
kuinka täydellisesti tuomioistuimet yleensä noudattavat sosiaalitoimen eh-
dotuksia. Kunnan sosiaalitoimi voi antaa olosuhdeselvityksessä ehdotuksen 
lapsen huollon tai tapaamisoikeuden järjestämisestä, mutta tuomioistuin ei 
ole kuitenkaan sidottu ratkaisemaan asiaa sosiaalitoimen suositusten mu-
kaisesti.  

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että lähes yhdeksässä tapauksessa kym-
menestä tuomioistuimen päätös oli sama tai osittain sama kuin sosiaalitoi-
men esittämä ehdotus jutun ratkaisemiseksi. Vastaavasti noin joka seitse-
männessä tapauksessa sosiaalitoimen ehdotusta ei hyväksytty miltään osin. 
Tutkimusaineiston perusteella ehdotusten ja päätösten välillä oli eroja eri-
tyisesti niin sanotuissa tasapeliriidoissa, joissa molemmat vanhemmat oli-
vat tasavahvoja huoltajakandidaatteja.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää myös sitä, missä määrin mahdolli-
nen väliaikainen määräys ennakoi lopullista tuomioistuinratkaisua. Tutki-
musaineiston perusteella yhdeksässä tapauksessa kymmenestä (90 %) tuo-
mioistuimen lopullinen ratkaisu oli sama tai lähes sama kuin aiemmin mää-
rätty väliaikaisratkaisu ja vain joka kymmenennessä tapauksessa väliai-
kaismääräys oli eri kuin tuomioistuimen lopullinen päätös asiassa.  

 
Huoltoriidan osapuolten taustatietoja. Tutkimusaineiston perusteella ikä-
ryhmä 35−44-vuotiaat muodosti huoltoriidan osapuolista suurimman ryh-
män. Noin joka kolmannessa tapauksessa vanhemmat olivat alle 35-
vuotiaita ja joka neljännessä yli 45-vuotiaita. Nuorin huoltoriidan osapuo-
lena oleva vanhempi oli iältään 20 vuotta ja vanhin 62 vuotta. Huoltoriidat 
olivat nuorten (alle 24 vuotta) vanhempien keskuudessa harvinaisia.  

Keskimäärin 40 prosenttia tapauksista oli sellaisia, joissa hakijan tai vas-
tapuolen perhe muodostui yhdestä vanhemmasta ja lapsista. Vastaavasti 
kahden vanhemman muodostamia uusperheitä oli aineistossa joka viides. 
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Yksineläviä oli vajaa kolmannes ja lapsettomia pariskuntia vain muutama 
prosentti.  

Kaikista huoltoriidan kohteena olevista lapsista noin kolmasosa oli alle 
kouluikäisiä ja 70 prosenttia oli tätä vanhempia. Joka kymmenes lapsi oli 
alle 2-vuotias ja neljäsosa lapsista oli iältään 3−6-vuotias. Ikäryhmään 
7−12 vuotta kuului lapsista reilu kolmasosa ja niin ikään joka kolmas oli 
iältään 13−17 vuotta. Nuorin lapsi oli vain muutaman kuukauden ikäinen ja 
vanhin oli 17-vuotias.  

Lasten ikäjakaumissa oli odotetusti eroja sen mukaan, päätettiinkö huol-
losta ja tapaamisoikeudesta ensimmäistä kertaa, vai oliko kyseessä aiem-
man sopimuksen muuttaminen. Ensiratkaisuissa yli puolet lapsista oli huol-
toriidan aikana alle kouluikäisiä kun taas huollon muutosratkaisuissa alle 
kouluikäisiä lapsi oli vain kolmasosa. Eroa kuvaa myös se, lapsen keski-
määräinen ikä oli ensiratkaisuissa 5 vuotta ja muutosratkaisuissa 10 vuotta.  

Vanhempien sosioekonomista asemaa ja nykyistä toimintaa tarkastel-
taessa havaittiin, että melko vähän koulutetut ja työssäkäyvät muodostivat 
valtaosan tapauksista. Sosioekonomisen ammattiluokituksen perusteella 
valtaosa vanhemmista kuului työntekijöiden ryhmään. Pääasiallisen toi-
minnan mukaan keskimäärin kuusi kymmenestä vanhemmasta työskenteli 
palkansaajana. Viidennes oli työttömänä ja noin joka kahdeksas oli kotona.  

 
Muita erityispiirteitä. Tutkimuksessa on selvitetty myös muita lasten huol-
toriitoihin liittyviä erityiskysymyksiä, kuten esimerkiksi perheeseen koh-
distuneita lastensuojelutoimenpiteitä. Tutkimusaineiston kokonaistarkaste-
lu osoitti, että lastensuojelun asiakkuus näyttäisi olevan kaikkiaan yleisem-
pää huoltoriidoissa kuin koko väestössä keskimäärin. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, että kaikista huoltoriitatapauksista lastensuojelun asiakkuus oli 
noin kolmasosalla perheistä. Tapauksissa, joissa haettiin muutosta lapsen 
huoltomuotoon ja asumiseen peräti 42 prosentilla perheistä oli asiakkuus 
lastensuojeluun. 

Yli puolessa lastensuojelutapauksia perhettä oli tuettu lastensuojelun 
avohuollon tukitoimin. Loppuosassa tapauksia lapsi oli ollut sijoitettuna 
kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna. Kai-
kista tämän aineiston lastensuojelutapauksista noin kolmasosassa (29 %) 
lapset olivat olleet jossain elämänsä vaiheessa huostaanotettuina.  
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4.2 Keskustelua 

Lapsen huoltomuotoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä vanhem-
pien välisiä riitoja pidetään yleisesti vaikeasti ratkaistavina konflikteina. 
Erotilanteessa vanhempien pitäisi tehdä päätös ainakin siitä, kumman luona 
lapsi jatkossa asuu ja siitä, miten lapsen ja etävanhemman tapaamiset tule-
vaisuudessa toteutetaan.  

Huolimatta siitä, että erotilanne vaatii periaatteessa vanhemmilta koko 
elämän uudelleen järjestämistä, suurin osa vanhemmista pystyy sopimaan 
lasta koskevista asioista sovussa eronkin jälkeen. Valtaosa vanhemmista 
vahvistaa lasta koskevat huolto- ja tapaamissopimukset sosiaalitoimessa ja 
vain pieni osa vanhemmista päätyy riitelemään lasta koskevista asioista 
käräjäoikeuteen. Tämän tutkimuksen perusteella huoltoriitojen suhteellinen 
osuus on noin 4−5 prosenttia kaikista – joko sosiaalitoimessa tai tuomiois-
tuimissa − vuosittain ratkotuista lapsen huoltoa, asumista tai tapaamis-
oikeutta koskevista asioista. Lukumääräisesti maamme käräjäoikeuksissa 
käsitellään vuosittain noin 2 000 huoltoriitaa.  

Kaikkiaan näyttäisi siltä, että valtaosa vuosittain tehdyistä lapsen huol-
toa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista ratkaisuista on käytännössäkin 
toimivia. Tätä näkökulmaa tukee tuomioistuimissa ratkaistavien asioiden ja 
toisaalta aiempien sopimusten ja päätösten muuttamisen suhteellisen vä-
häinen  määrä.  Lapsen  huoltoa,  asumista  ja  tapaamisoikeutta  koskevien 
asioiden vuotuinen kokonaismäärä on kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt. 
Avoliitossa syntyneiden lasten lisääntyminen ja toisaalta lapsiperheiden 
yleistynyt eronneisuus ovat johtaneet siihen, että kysymys lapsen huollosta 
ja tapaamisoikeudesta nousee yhä useammin esille.  

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden koko-
naismäärän kasvu saattaa sinänsä ennakoida myös huoltoriitojen lisäänty-
mistä jatkossa. Tutkimusaineiston pohjalta voidaan esittää myös päätelmä, 
että huoltoriidat keskittyvät jatkossa tavallisimmin aiempien sopimusten tai 
päätösten muuttamiseen. Kaikkiaan vertailu ja ennakointi on kuitenkin tällä 
hetkellä vaikeaa, koska huoltoriitojen määristä, yleisyydestä ja sisällöistä 
aiempina vuosina ei ole juurikaan saatavilla tutkimustietoa. 

Tutkimus antoi viitteitä myös siitä, että isät olisivat entistä aktiivisempia 
osallistumaan lasta koskevaan päätöksentekoon. Tutkimuksessa havaittiin, 
että hakemuksen käräjäoikeuteen oli tehnyt lähes yhtä usein lapsen äiti 
kuin isä. Tämä tulos ei täysin vastaa sitä julkisuudessakin esitettyä huolta 
isien syrjäytymisestä ja passiivisuudesta lasta koskevissa asioissa.  

Tutkimuksen valossa isien asema tuomioistuimen lopullisessa päätök-
sessä ei ollut myöskään niin synkkä, kuin mitä aiemmin on oletettu. Aihet-
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ta sivuavissa julkisissa puheenvuoroissa on aiemmin esitetty, että tuomiois-
tuimet suosisivat päätöksissään äidin lähivanhemmuutta. Tutkimustulosten 
perusteella äitien osuus lapsen lähivanhempana on kuitenkin pienempi tuo-
mioistuinratkaisuissa kuin sosiaalitoimen vahvistamissa sopimuksissa. Täs-
sä tutkimuksessa noin kuudessa tapauksessa kymmenestä oli tehty päätös 
lapsen asumisesta äidin luona. Tutkimustuloksen perusteella isillä on siis 
oikeuskäytännönkin valossa lähes yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa tasa-
arvoista vanhemmuutta kuin äideillä.  

Vaikuttaa siltä, että tapaamisoikeuskäytännöt ovat tämän aineiston pe-
rusteella muuttuneet joustavammiksi kuin aikaisemmin. Perinteisen ”joka 
toinen viikonloppu” -mallin sijasta yhä useammin lapsen tapaamisoikeu-
desta tehdään päätös tapauskohtaisesti harkiten. Tapaamisoikeuden laajuus 
voidaan näin määritellä yksilöllisesti sen mukaan, mikä parhaiten vastaa 
lapsen etua. Kaikkiaan tapaamisoikeus toteutunee parhaiten silloin, kun 
päätös lapsen tapaamisoikeudesta perustuu vanhempien yhteisymmärryk-
seen ja sovintoon.  

Huoltoriitojen lopputuloksesta voidaan kokoavasti todeta, että lähes 
puolet riidoista päättyy vanhempien sovintoon asiassa. Sovintojen prosen-
tuaalinen osuus on verrattain suuri, kun otetaan huomioon asian vaikea ja 
konfliktille herkkä luonne. Näyttäisi siltä, että sovinto on helpoimmin saa-
vutettavissa silloin, kun vanhempien riidan aihe liittyy vain yhteen lasta 
koskevaan asiaan, kuten esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuteen. Jutun päät-
tyminen sopuratkaisuun on myös todennäköisempää tapauksissa, joissa 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta päätetään ensimmäistä kertaa.  

Huolimatta siitä, että suuri osa huoltoriidoista päättyy lopulta tuomio-
istuimessa sovintoratkaisuun, on oikeudenkäynnin kokonaiskesto monissa 
tapauksissa suhteellisen pitkä. Oikeusprosessin kesto oli tässä tutkimukses-
sa keskimäärin kahdeksan kuukautta. Periaatteessa päätös lapsen huollosta 
ja tapaamisoikeudesta tulisi tehdä kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa. 
Asian nopeaa käsittelyä puoltaa se, että silloin esimerkiksi niin sanotut va-
kiintuneet olosuhteet eivät pääse vaikuttamaan päätöksen sisältöön. Toi-
saalta asian ratkaisuaika ei voine olla mikään itseisarvo sinänsä, onhan ky-
se kuitenkin vaikeista ja monimutkaisista asioista. Ratkaisua haetaan tu-
levaisuutta varten ja lähtökohtana tulisi olla lapsen etu, joten vaikeissa ta-
pauksissa informaation hankkiminen ratkaisun perustaksi saattaa viedä ai-
kaa.  Vaikka  kohtuullisen  käsittelyajan  täsmentäminen  onkin  hankalaa, 
asian ratkaiseminen mahdollisimman joutuisasti lienee kuitenkin itsestään 
selvää.  

Viime aikoina on käyty keskustelua sosiaalitoimen roolista huoltorii-
doissa. Kritiikkiä on esitetty muun muassa olosuhdeselvitysten puolueelli-
suudesta ja selvitystyön pitkästä kestosta. Tässä tutkimuksessa tuomiois-
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tuin oli päätynyt olosuhdeselvityksen hankkimiseen hieman yli puolessa 
huoltoriitatapauksia. Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että sosiaalitoi-
melle kohdistetut olosuhdeselvityspyynnöt ovat kaikkiaan harvinaisempia 
kuin mitä aiemmin on oletettu. Sosiaalitoimen olosuhdeselvityksen laati-
minen kestää kuitenkin useimmissa tapauksissa huomattavan pitkään, kes-
kimäärin noin puoli vuotta. Joissakin ruuhka-Suomen kaupungeissa selvi-
tystyön laatiminen saattaa kestää peräti vuoden.  

Näyttäisi myös siltä, että tuomioistuimen päätökset huoltoriidoissa ovat 
edelleen voimakkaasti sosiaalitoimen selvitysten varassa silloin kun tuo-
mioistuin on selvityksen pyytänyt. Itsenäinen tuomioistuin nojaa siis näissä 
tapauksissa vahvasti sosiaalitoimen asiantuntemukseen. Todennäköisesti 
suuressa osassa tapauksia sosiaalitoimen ehdotus jutun ratkaisemiseksi on-
kin lapsen kannalta paras ratkaisu, mutta näin ei välttämättä ole aina. Ky-
symys on myös vanhempien ja lapsen oikeusturvasta. Periaatteessa yhden 
lausunnon perusteella voidaan ratkaista lapsen koko tulevaisuus.  

Lasten huoltoriitoihin liittyvä erityiskysymys on niin sanotut huoltorii-
takierteet eli krooniset huoltoriidat. Näissä tapauksissa lapsen huollosta tai 
tapaamisoikeudesta on riidelty jo useampaan kertaan. Tämän tutkimuksen 
perusteella huoltoriidan pitkittyminen ja komplisoituminen on otollisinta 
tilanteissa, joissa vanhemmat ovat hiljattain päättäneet parisuhteensa ja 
joissa kumpikin vanhempi vaatii lapsen yksinhuoltajuutta. Tutkimusaineis-
ton perusteella pitkittyneissä huoltoriidoissa myös perheen psykososiaaliset 
ongelmat olivat yleisiä.  

Pitkäaikaiset huoltoriidat rasittavat luonnollisesti eniten perheen lasta. 
Huoli lapsen hyvinvoinnista huoltoriidan keskellä onkin aiheellinen. Mo-
nien vaikeiden huoltoriitojen kohteeksi joutuneet lapset ovat usein erityis-
avun tarpeessa. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että huoltoriidoissa lasten-
suojelun asiakkuus oli selvästi yleisempää kuin huoltoratkaisuissa keski-
määrin.  
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