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1. JOHDANTO

Tarkoituksenani  on  tutkia  vanhemmuuden  ilmenemistä  lapsilainsäädännössä.  Mitä

vanhemmuus on ja miten se syntyy, sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia vanhemmuus

tuo.  Aihealueina  ovat  äitiys  ja  isyys,  lapsen  huolto,  tapaaminen,  lapsen  elatus  ja

edunvalvonta.  Tarkastelen  myös  mitä  oikeuksia  ja  velvollisuuksia  lainsäädännössä  on

liitetty vanhemmuuteen sinänsä ja mitkä tulevat huoltajuuden kautta.

Koska  tutkielman aihe on  laaja  ja  sivumäärä  rajoitettu, olen  joutunut  rajaamaan eräitä

alueita  pois.  Tutkielmani  ulkopuolelle  jää  lapsen  huolto  ja  tapaamispäätösten  ja

sopimusten täytäntöönpano. Tutkielmaa kirjoittaessani olen kuitenkin perehtynyt  myös

sitä koskevaan lainsäädäntöön, koska se liittyy olennaisesti aiheeseeni.

Aiheen valintaan on vaikuttanut  perinteisen perhekäsityksen muuttuminen. Perinteisen

ydinperheen rinnalle on tullut  lisääntyvässä määrin uusia perhetyyppejä. Avioerot ovat

yleisiä  ja  uusperheiden  lukumäärä  on  lisääntynyt1.  Vuoden  2002  maaliskuun  alusta

voimaan  tullut  laki  rekisteröidystä  parisuhteesta  (9.11.2001/950)  monipuolistaa  myös

perhekäsitystä.  Perhetyypistä  riippumatta oikeudellinen  vanhemmuus kuitenkin  säilyy,

vaikka  huolto  saatetaan  menettää  avioeron  myötä.  Lasten  ja  nuorten  lisääntynyt

henkinen  pahoinvointi2  saa  myös  pohtimaan  vanhemmuuden  merkitystä.  Tätä

pahoinvointia  ilmentää  muun  muassa  nuorten  viime  vuosina  tekemien  rikosten

raaistuminen.

Aluksi  tarkastelen  lapsilainsäädännön  kehittymistä  ja  periaatteita  alkaen  vuoden  1734

laista.  Käsittelen  myös  pääkohtia  lapsilainsäädännön  uudistamisesta  ja  uuden

lapsilainsäädännön  periaatteita.  Tutustun  myös  nykyajan  perhekäsitykseen  ja  perheitä

koskeviin tilastotietoihin.

Seuraavaksi  tarkastelen  vanhemmuuden  eri  muotoja  ja  niiden  syntymistä.  Keskityn

pääosin  oikeudelliseen  vanhemmuuteen  ja  tarkastelen  sen  syntymistä  ja  sisältöä  eri

tilanteissa.  Perehdyn  vanhemmuuteen  tilanteessa,  jossa  lapsi  on  syntynyt

hedelmöityshoidon  avulla,  vanhemmuuteen  adoptiossa  ja  vanhemmuuteen

1 Litmala, Marjukka: Perheet, parisuhteet, lapset. Kehityssuuntia ja käsityksiä perheelämän oikeusoloista,
s. 15.
2  Lindström,  Ilkka:  Vanhemmuutta  etsimässä,  teoksessa:  PohjoisSuomen  tuomarikoulun  julkaisuja
1/2002: Yrjö Korhonen 70 v juhlakirja, s. 127.
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rekisteröidyssä  parisuhteessa.  Tarkastelen  myös  vanhemmuutta  ihmis  ja

perusoikeuksien  näkökulmasta  ja  lapsen  etua.  Näiden  jälkeen  perehdyn  tarkemmin

isyyslainsäädäntöön, isyyden määräytymiseen ja kumoamiseen.

Seuraavaksi tutkin lapsen huoltoa. Tarkoituksena on selvittää, mitä tehtäviä huoltajalle

kuuluu  ja miten huoltaja määräytyy. Tarkastelen myös  lapsen tapaamisoikeutta ja mitä

oikeuksia  ja  velvollisuuksia  tapaajavanhemmalla  on.  Seuraavaksi  perehdyn  lapsen

elatusta  ja  edunvalvontaa  koskevaan  lainsäädäntöön.  Lopuksi  esitän  johtopäätöksiä

tutkielmastani.

Tutkielmassa  on  tarkoituksena  myös  tutustua  Ruotsin  vastaavaan  lainsäädäntöön  ja

valmisteilla  olevaan  lainsäädäntöön.  En  pyri  kattavaan  esitykseen  Ruotsin

lainsäädännöstä, vaan otan esille mielenkiintoisia kohtia ja vertailen Suomen ja Ruotsin

lainsäädäntöä.

Teen  lainopillista  tutkimusta.  Olen  tarkastellut  aihetta  lainsäädännön,  lain  esitöiden  ja

oikeuskirjallisuuden avulla. Olen esitellyt myös eräitä aiheeni kannalta mielenkiintoisia

Korkeimman  oikeuden,  Korkeimman  hallintooikeuden,  Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen  ja  Ruotsin  korkeimman  oikeuden  (Högsta  domstolen)

ratkaisuja.  Näitä  tuomioistuimien  ratkaisuja  olen  käyttänyt  apuna  selventämään

tilanteita,  joissa  lainkohta  on  väljä  tai  muuten  tarkennusta  vaativa  ja  esimerkkeinä

oikeuskäytännöstä.

2. LAPSILAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS

2.1. Aikaisemman lapsilainsäädännön periaatteita

Aikaisempi  lapsilainsäädäntö  oli  puutteellista  ja  hajanaista.  Lapsen  asemaa  ja

vanhemmuutta  koskevia  säädöksiä  oli  useissa  eri  laissa.  Lainsäädäntö  oli

aikuiskeskeistä,  kun  se  nykyisin  on  lapsen  oikeuksia  korostavaa.  Aikaisemman

lapsilainsäädännön  periaatteet  tulivat  pääosin  vuoden  1734  lain  naimakaaren  ja

perintökaaren  säännöksistä.  Nämä  säännökset  olivat  perustana  myöhemmin

holhouslaille  (19.8.1898/34)  ja  avioliittolain  (13.6.1929/234)  lapsen  asemaa  ja

vanhemmuutta  koskeville  säädöksille.  Lapsen  asemaa  ja  vanhemmuutta  koskevia
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täydentäviä  säädöksiä  oli  lisäksi  lastensuojelulaissa  (17.1.1936/52)  ja  avioliiton

ulkopuolella syntyneistä lapsista annetussa laissa (1922).3

Lapsilainsäädäntö  perustui  perheen  autonomian  periaatteelle.  Perheelämän  suojaa  ja

vanhemmuutta  kunnioitettiin  lapsen  kasvatuksessa.  Kasvatuksen  sisältöä  koskevia

säädöksiä  löytyi  lähinnä vain vuoden 1734  lain  rikoskaaresta  ja maakaaresta  (RK 3:2,

31:1 ja 50:1  ja MK 13:2). Vanhemmilla oli  lakisääteinen velvollisuus kurittaa  lastaan.

Kurituksen laiminlyönnistä voitiin rangaista rikoskaaren mukaisesti.4

Vuoden  1734  laissa  ei  ollut  säännöksiä  lapsien  poisottamiselta  perheestä  vastoin

vanhempien  tahtoa.  Pakkointerventio  perheelämään  tuli  mahdolliseksi  vuoden  1898

holhouslailla. Holhouslain 57 §:n mukaan tahdonvastainen huostaanotto oli mahdollista

ja  vanhemmat  voitiin  erottaa  lapsen  kasvatuksesta,  jos  vanhemmat  olivat

väärinkäyttäneet  törkeästi  lapsensa  kasvattamisoikeutta  tai  pahoin  laiminlyöneet

vanhemman  velvollisuuksiaan.  Kasvatuksesta  erottaminen  oli  mahdollista  myös,  jos

vanhemmat  olivat  siveettömällä  tai  pahantapaisella  elämällään  tai  ilmeisellä

kykenemättömyydellään  lapsen  kasvattamiseen  altistaneet  lapsen  vaaralle.  Hyvän

kasvatuksen  kriteerit  oli  määritelty  holhouslain  33.2  §:ssä.  Sen  mukaan  lapsi  oli

kasvatettava  Jumalanpelkoon,  hyviin  avuihin  ja  siveyteen  ja  taivutettava  sellaisiin

harjoituksiin ja toimiin, kuin sen sääty, tila ja taipumukset vaativat. Tämä tarkoitti, että

kasvatuksen  laadussa  oli  otettava  huomioon  lapsen  oma  ja  vanhempien  taloudellinen

asema.  Lapsen  yhteiskunnallinen  asema  määräytyi  vanhempien  yhteiskunnallisen

aseman  mukaan  ja  se  oli  huomioitava  myös  kasvatuksessa.  Vuoden  1936

lastensuojelulaki  mahdollisti  holhouslakia  syvemmän  puuttumisen  perheen

autonomiaan.  Lastensuojelulain  mukaan  esimerkiksi  turvaton  lapsi  voitiin  ottaa

sosiaalilautakunnan huostaan (8.1 § 11 § ja 12 §). Lastensuojelulain (1936) mukaisessa

huostaanotossa  vanhemmat  menettivät  kokonaan  huoltajan  ja  holhoojan  asemansa,  ja

sosiaalilautakunnalle  siirtyi  valta  päättää  kaikista  lapsen  henkilöä  ja  omaisuutta

koskevista asioista.5

3  Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 45.
4  Mahkonen,  Sami:  Parisuhde  ja  vanhemmuus,  s.  3839  ja  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja
tapaamisoikeus, s. 45.
5  Mahkonen,  Sami:  Parisuhde  ja  vanhemmuus,  s.  39  ja  4445,  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja
tapaamisoikeus, s. 11 ja Melander, Ilmari: Lapsen huollosta yksityisoikeudellinen tutkimus I, s. 1721 ja
122.
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Lapsen  oikeudellinen asema määräytyi  sen mukaan, oliko hän aviolapsi vai  avioliiton

ulkopuolella  syntynyt.  Aviolapsen  huolto  ja  holhous  perustuivat  vuoden  1898

holhouslaissa  isänvaltaan.  Lapsen  isä  oli  yksin  aviolapsen  huoltajana  ja  holhoojana.

Holhoojan oli huolehdittava myös lapsen kasvatuksesta. Vaikka aviolapsen äiti ei ollut

lapsen huoltaja eikä holhooja, hän oli isän ohella oikeutettu ja velvollinen kasvattamaan

lapsensa  holhouslain  34  §:n  nojalla.  Jos  vanhempi  oli  mielipuoli,  hänellä  ei  ollut

kasvattamisoikeutta.  Lapsen  huollon  määräytymisestä  vanhempien  erotessa  säädettiin

naimakaaressa.  Vanhempien  erotessa  lapsen  huollon  määräytymiseen  vaikutti

vanhemman sopivuus  huoltajaksi  ja kasvattajaksi.  Huomioon  otettiin  myös  syyllisyys.

Lapsen hoito ja kasvatus määrättiin ensisijaisesti sille puolisoista, joka ei ollut syyllinen

eroon.  Isällä  oli  etusija,  mutta  myös  äidin  ominaisuudet  otettiin  huomioon.  Lapsen

huolto  ja  kasvatus  voitiin  ratkaista  vain  vanhempien  sopimuksella.  Aviomiehen

edusmiehisyys  poistettiin  vuoden  1929  avioliittolain  säätämisen  yhteydessä  ja

muutoksen  myötä  lapsen  lakimääräisiä  holhoojia  olivat  molemmat  vanhemmat

yhdessä.6

Avioliittolain säätämisen  myötä  lapsen etu  tuli  ratkaisevaksi kriteeriksi  lapsen huollon

ja  holhouksen  määräytymisessä  vanhempien  erotessa.  Lapsen  etua  ei  kuitenkaan

määritelty  lainsäädännössä.  Olennaisena  tekijänä  lapsen  etua  määriteltäessä  oli

vanhemman  sopivuus  huoltajaksi.  Avioeroon  syyllisyyden  vaikutus  lapsen

huoltoratkaisuun  väheni.  Huolto  ja  holhous  yhdistettiin,  eli  huoltajasta  tuli  myös

täysivaltainen holhooja. Samalla säädettiin tuomioistuimille velvollisuus määrätä lapsen

huollosta  aina  avioeron  yhteydessä.  Tuomioistuimien  toimivalta  ulottui  myös

puolisoiden  sopimuksiin.  Vanhempien  avioerotilanteessa  lapsen  huolto  ja  holhous  oli

aina  määrättävä  avioliittolain  nojalla  yksin  toiselle  vanhemmalle.  Yhteishuollon

jatkaminen  ei  ollut  mahdollista  edes  vanhempien  niin  halutessa.  Lapsen  ikä  ja

kehitystaso eivät myöskään vaikuttaneet huollosta ja holhouksesta määräämiseen. 7

Vuonna  1922  säädettiin  laki  avioliiton  ulkopuolella  syntyneistä  lapsista.  Sen  mukaan

avioliiton  ulkopuolella  syntyneen  lapsen  huoltajana  ja  holhoojana  oli  lapsen  äiti.

Lastenvalvoja  oli  suoraan  lain  nojalla  lapsen  uskottuna  miehenä.  Hänen  tehtävänä  oli

vaatia elatusta makaajalta ja tarkkailla  lapsen hoitoa  ja kasvatusta. Äidin asema lapsen

6  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  57  ja  KurkiSuonio,  Kirsti:  Äidin  hoivasta
yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat, s. 369375.
7 KurkiSuonio, Kirsti: Äidin hoivasta yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat, s.
375379 ja Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 89.
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huoltajana  ja  holhoojana  ei  ollut  suojattu.  Tuomioistuimen  tuli  sosiaalilautakunnan

esityksestä  tutkia  lapsen  etua  silmällä  pitäen,  oliko  äiti  sovelias  lapsen  huoltajaksi  ja

holhoojaksi.  Jos äitiä ei katsottu  soveliaaksi,  lastenvalvoja oli ensisijaisesti  määrättävä

lapsen holhoojaksi ja mahdollisesti myös huoltajaksi. Avioliiton ulkopuolella syntyneen

lapsen molemmat vanhemmat olivat elatusvelvollisia lastaan kohtaan.8

Vanhemmat  pystyivät  sopimaan  keskenään  elatusapumaksujen  suorittamisesta.

Elatusapukiista  voitiin  ratkaista  myös  oikeudessa.  Tuomioistuin  otti  huomioon

elatusapumaksun  määrää  arvioidessa  lapsen  elatuksen  tarpeen  ja  puolisoiden

taloudelliset  mahdollisuudet.  Elatusavun  ennakosta  annettua  lakia  (22.11.1963/522)

voitiin  soveltaa  avioerolapsiin  ja  avioliiton  ulkopuolella  syntyneisiin  lapsiin.  Sen

mukaan  yhteiskunnan  varoista  voitiin  suorittaa  elatusavun  ennakkoa  lapselle,  jos

elatusvelvollinen  oli  jättänyt  elatusavun  suorittamatta  määräaikana.  Elatusavun

ennakkoa  ei  suoritettu  lapselle,  jonka  elatusapua  ei  ollut  vahvistettu  esimerkiksi  siitä

syystä, ettei elatusvelvollisuutta ollut voitu määrätä. 9

2.2. Lapsilainsäädännön uudistaminen ja uuden lainsäädännön periaatteet

Lapsilainsäädännön  laajamittainen  uudistaminen  alkoi  1970  luvun  puolivälissä.

Uudistukseen  vaikutti  osaltaan  muuttunut  perhekäsitys.  Perhekäsitys  oli  muuttunut

muun  muassa  avioerojen  ja  avoliittojen  yleistymisten  vaikutuksesta.  Aikaisempi

lainsäädäntö  suosi  avioliittoon  perustuvia  ydinperheitä.  Lainsäädäntöuudistuksella

haluttiin perhekäsityksen muuttumisen myötä asettaa kaikki perhemuodot tasavertaiseen

asemaan  ja  kohdella  eri  perhetyyppejä  samalla  tavoin  samanlaisissa  tilanteissa.  Myös

käsitys  perheen  tehtävistä  oli  muuttunut.  Aiemmin  yhteinen  elatus  toi  tarpeen  sitoa

puolisot  yhteen.  Lainsäädännön  muutospaineita  lisäsi  miehen  ja  naisen  välinen  tasa

arvo  ja  naisten  lisääntynyt  osallistuminen  ansiotyöhön.  Lapset  nähtiin  tasaarvoisina

syntyperästään riippumatta ja lapsen etu ja oikeudet käsitettiin uudella tavalla.10

Teollistuminen  ja  tasaarvoa  korostavat  aatteelliset  virtaukset  saivat  aikaan  huomion

kiinnittymisen  naisen  asemaan  yhä  enemmän  1900luvulla.  Sukupuolten  väliset

tehtävienjaot  muuttuivat  perheen  yhteiskunnallisten  tehtävien  muuttumisen  myötä.

8  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  910,  KurkiSuonio,  Kirsti:  Äidin  hoivasta
yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat, s. 388 ja KM 1970:A8, Naisten asemaa
tutkivan komitean mietintö, s. 99.
9 KM 1970:A8, Naisten asemaa tutkivan komitean mietintö, s. 99101.
10 Aarnio, Aulis: Lapsilainsäädännön taustaa, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 1215 ja Valjakka,
Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 42.
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Perhe  muuttui  tuotantoyksiköstä  kulutusyksiköksi.  Perhekoon  pienentyminen  vähensi

myös  osaltaan  tehtävämäärää  perheen  sisällä.  Elinkeinorakenteen  muuttumisen  myötä

suuri  määrä  perheen  äitejä  siirtyi  ansiotyöhön  kodin  ulkopuolelle.  Aiemmin  avioliitto

oli naisille miltei ainoa tapa hankkia elatus. Naisen aseman muuttuminen vaikutti myös

lapsen  aseman  muuttumiseen.  Yhteiskunnalliset  asiat,  jotka  vaikuttivat  naisen  aseman

muuttumiseen, vaikuttivat toisaalta myös suoraan lapsen asemaan. Kun naiset siirtyivät

ansiotyöhän kodin ulkopuolelle, lisääntyi esimerkiksi lasten päivähoidon tarve.11

Lapsioikeudelliset  säännökset  perustuvat  yhdenvertaisuuden  periaatteella.

Lainsäädännöllä  turvataan  lapselle  samanlaiset  oikeudet  hänen  perhetaustastaan

riippumatta.  Laki avioliiton ulkopuolella  syntyneistä  lapsista  kumottiin  lapsen asemaa

koskevan  säädännön  uudistamisen  yhteydessä  vuonna  1975.  Lapsilainsäädännön

uudistustyö  alkoi  vuoden  1976  lokakuussa  voimaantulleella  ns.  lapsipaketin

säätämisellä.  Uusina  lakeina  olivat  isyyslaki  (5.9.1975/700)  (jatkossa  IsyysL)  ja  laki

lapsen  elatuksesta  (5.9.1975/704)  (jatkossa  ElatusL).  Tällöin  lapsille  taattiin

syntyperästä  riippumaton  tasaarvo  ja  lapsen  syntyminen  avioliitossa  tai  avioliiton

ulkopuolella ei enää vaikuttanut hänen suku ja elatusasemaan. Lapsipaketilla muutettiin

olennaisesti myös muita aikaisempia  lapsen asemaan vaikuttaneita  lakeja.  Uudistuksen

seuraavassa  vaiheessa  lapsen  elatus  turvattiin  lailla  lapsen  elatuksen  turvaamisesta

(122/1977), jota uudistettiin myöhemmin elatusturvalailla (7.8.1998/671). Vuonna 1979

laki  lapseksiottamisesta  (32/1979)  korvasi  aiemman  ottolapsilain.

Ottolapsilainsäädäntöä  täydennettiin  vielä  vuonna  1985.  Uudistuksen  viimeinen  osa

alue oli vuoden 1984 alussa voimaantulleiden lapsen huoltoa (8.4.1983/361), holhousta

(368/1983)  ja  lastensuojelua  (5.8.1983/683)  koskevien  säädösten  säätäminen.  Vuonna

1999  uudistettiin  holhousta  koskeva  lainsäädäntö  kokonaisuudessaan  lailla

holhoustoimesta (1.4.1999/442). 12

Uusi lapsilainsäädäntö erottelee huollon ja holhouksen toisistaan. Lähtökohtana on, että

lapsen  ja  vanhempien  välinen  henkilökohtainen  suhde  on  erillinen  kysymys  lapsen

omaisuuden  hoidon  järjestämisestä.  Lapsen  huolto  nähdään  lapselle  kuuluvana

perusoikeutena,  eikä  lasta  alisteta  enää  vanhempien  täydelliseen  määräysvaltaan

henkilöään  koskevissa  asioissaan.  Lasta  tulee  kohdella  itsenäisenä  yksilönä  ja

11 KM 1970:A8, Naisten asemaa tutkivan komitean mietintö, s. 79 ja 94.
12  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus,  1996,  s. 393  ja  Valjakka, Eeva:  Lapsen huolto,  asuminen  ja  tapaamisoikeus,  teoksessa:
Lapsen asema erossa, s. 4243.



7

vanhempien  on  otettava  huomioon  lapsen  omat  tarpeet  ja  toivomukset.  Vanhempien

kuritusvalta kumottiin.  LHL 1.3 §:n mukaan  lasta  ei  saa alistaa,  kurittaa ruumiillisesti

eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. LHL:n perusperiaatteena on lapsen etu. Lasta

koskevia  asioita  ratkaistaessa,  ratkaisut  on  tehtävä  ensisijaisesti  sen  mukaan,  mitä

pidetään lapsen edun kannalta parhaana ratkaisuna.13

Uudistuksen  myötä  lapsen  oikeus  huoltoon  nähdään  myös  perusteena  julkisen  vallan

puuttumiselle  lapsen huoltoon. Lapsella  on  oikeus  saada LHL:n  mukaista  huolenpitoa

vanhemmiltaan.  Jos  lapsen  huolenpidossa  on  puutteita,  viranomaisten  on  turvattava

lapsen  etua  ja  puututtava  lapsen  huoltoon  etsimällä  huollolle  toimivampi  ratkaisu.

Viranomaisinterventio  on  sallittu  vain,  kun  sille  on  laissa  säädetyt  perusteet.

Viranomaisinterventiossa on  noudatettava  lievimmän  riittävän  intervention  periaatetta,

eli huoltoon puututtaessa korjaava  toimenpide  ei  saa  olla  voimakkaampi  kuin  mitä on

tarpeen kyseisessä yksittäistapauksessa. Perheen  asioihin puututtaessa  sovintoratkaisua

on  pidettävä  ensisijaisena  ratkaisuna.  Ratkaisut  tulisi  pyrkiä  tekemään  vanhempien

välisen yhteisymmärryksen pohjalta. 14

2.3. Suomalaiset nykyperheet

Käsitykset  perheen  muodoista  ovat  muuttuneet  ja  perinteisten  ydinperheiden  määrä

pienentynyt. Perhekäsityksen muuttumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa avoliittojen

yleistyminen,  avioerojen  ja  uusperheiden  määrien  lisääntymiset  ja  mahdollisuus

rekisteröidä  samaa  sukupuolta  olevien  parisuhde.  Enää  ei  ole  mahdollista  määritellä

yhtä  ainoaa  oikeaa  perhe  tai  parisuhdemuotoa.  Lainsäädännössä  perhesuhteet  on

huomioitu eri  tavoin. Lait  on säädetty eri aikoina  ja niihin vaikuttaneet  tavoitteet ovat

erilaiset.  Tämän  vuoksi  lainsäädännössä  on  erilaisia  oikeudellisia  kerrostumia,  jotka

kukin  perustuvat  erilaiseen  käsitykseen  perheen  sisäisistä  rakenteista  ja  perheen

suhteesta  yhteiskuntaan.  Lainsäädännössä  perheet  määritellään  kunkin  lain

tarkoitukseen sopivimmalla tavalla. Perheen määritykseen vaikuttaa myös mikä perheen

piirre  laissa  korostuu,  esimerkiksi  keskinäiset  tunnesuhteet,  taloudellinen

yhteenkuuluvuus, elatus tai hoiva. Ongelmallista on, että säädöksissä saatetaan kohdella

eri perhetyyppejä eri tavoin perusteettomasti. 15

13  Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 1217
14  Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 1314.
15  Litmala,  Marjukka:  Perheet,  parisuhteet,  lapset.  Kehityssuuntia  ja  käsityksiä  perheelämän
oikeusoloista. s. 78 ja Perheet ja laki, Perhetoimikunnan mietintö KM 1992:12, s. 3536 ja 85.
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Tilastoissa  perheiksi  katsotaan  väestötietojärjestelmän  mukaan  vakituisesti  samassa

asunnossa asuvat henkilöt. Väestön loppuosa asuu yksin tai muun kuin perheenjäsenen

kanssa  tai  laitoksessa.  Perheväestön  osuus  koko  väestöstä  on  pitkällä  aikavälillä

hiljalleen  laskenut,  mutta  pysynyt  kuitenkin  melko  vakaana.  Avopareja  on  nykyisin

noin viidennes kaikista perheistä, kun osuus 1970  luvulla oli vain muutama prosentti.

Avioliittoperheiden  määrä  on  laskenut.  1970  luvulla  avioliittoperheitä  oli  noin  85

prosenttia kaikista perheistä ja vuonna 2000 luku oli vajaa 70 prosenttia. Lapsiperheiden

osuus  kaikista  perheistä  on  myös  laskenut.  Vuonna  1970  lapsiperheiden  osuus  oli

runsaat  60  prosenttia  ja  viime  vuosina  osuus  on  ollut  runsaat  40  prosenttia  kaikista

perheistä.  Tyypillinen  lapsiperhe  on  nykyäänkin  aviopari  ja  lapsia.  Noin  2/3:aa

lapsiperheistä  on  avioparien  perheitä.  Yhden  vanhemman  perheiden  osuus  kaikista

lapsiperheistä  on  nykyisin  vajaa  20  prosenttia.  Lapsiperheistä  noin  joka  viides  on

uusperheitä.16

Laki rekisteröidyistä parisuhteista (9.11.2001/950) tuli voimaan 1.3.2002. Rekisteröityjä

parisuhteita oli vuoden 2002 loppuun mennessä 456. Näistä 32 perheessä asui alaikäisiä

lapsia.  Tilastoinnissa  ei  näy  lapsia,  jotka  asuvat  samaa  sukupuolta  olevien

rekisteröimättömien parien perheessä. Tämän vuoksi lapsien määrän samaa sukupuolta

olevien parien perheessä voidaan todellisuudessa olettaa olevan suurempi. 17

3. VANHEMMUUS

3.1. Sosiaalinen vanhemmuus

Sosiaalinen vanhemmuus on vanhemman lapselle osoittamaa jokapäiväistä konkreettista

toimintaa  ja  huolenpitoa.  Sosiaalisena  vanhempana pidetään sitä,  joka huolehtii  lapsen

arjesta. Sosiaalinen vanhempi asuu lapsen kanssa, hoivaa ja huolehtii lapsesta ja viettää

aikaa  lapsen  kanssa.  Sosiaaliseen  vanhemmuuteen  voidaan  lukea  myös  julkinen

esiintyminen lapsen kanssa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa,  joissa vanhemmuussuhde

saa  ulkopuolisten  hyväksynnän.  Tällöin  muut  tottuvat  pitämään  lapsen  vanhempana

sosiaalista  vanhempaa,  vaikka  biologisesti  näin  ei  olisikaan.  Sosiaaliseen

vanhemmuuteen kuuluu myös vanhemman ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus, lasta ei

nähdä  vain  passiivisena  vanhemman  huolenpidon  kohteena.  Sosiaalinen  vanhemmuus

16  Litmala,  Marjukka:  Perheet,  teoksessa:  Lapsen  asema  erossa,  s.  69  ja  Litmala,  Marjukka:  Perheet,
parisuhteet, lapset. Kehityssuuntia ja käsityksiä perheelämän oikeusoloista. s. 913.
17 Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10 Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 16
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alkaa muodostua vähitellen, kun lapsen ja uuden vanhemman välinen tuttavuus kehittyy

ja arkea vietetään yhdessä.18

3.2. Psykologinen vanhemmuus

Psykologisessa  vanhemmuudessa  lähtökohtana  on  lapsen  ja  vanhemman  keskinäinen

tunnesuhde  ja  kiintymys.  Psykologinen  vanhemmuus  määrittyy  ensisijaisesti  lapsen

kautta.  Psykologisena  vanhempana  pidetään  sitä,  kenet  lapsi  kokee  tunnetasolla

vanhemmakseen ja keneen lapsi turvautuu ja on kiintynyt. Lapsi tarvitsee psykologista

vanhemmuutta  kasvunsa  ja  kehityksensä  turvaamiseksi.  Lapsen  ja  vanhemman  välille

muodostuu  kiintymyssuhde.  Sekä  lapsi  että  vanhempi  kokevat  psykologisen

vanhemmuuden  myötä  aitoa  iloa  ja  tyydytystä  vuorovaikutteisesta  yhdessäolosta.

Psykologiseen  vanhemmuuteen  liittyy  myös  henkinen  yhteys  lapsen  ja  vanhemman

välillä.  Henkistä  yhteyttä  voivat  luoda  lapsen  ja  vanhemman  yhteiset  tiedolliset  ja

moraaliset kysymykset.19

3.3. Oikeudellinen vanhemmuus

Oikeudellinen  vanhemmuus  määräytyy  suoraan  lain  nojalla  tai  tuomioistuimen

määräyksestä.  Oikeudelliseen  vanhemmuuteen  kuuluu  keskeisesti  lainsäädännön

määrittelemät  lapsen  ja  vanhemman  välisen  suhteen  oikeudet  ja  velvollisuudet.

Oikeudellisen  vanhemmuuden  tuomia  oikeuksia  ja  velvollisuuksia  ovat  muun  muassa

elatusvelvollisuus, lapsen oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaansa ja perintöoikeus.

Oikeudellisen  vanhemmuuden  syntyminen  tai  vahvistaminen  on  periaatteessa

riippumatonta  vanhempien  parisuhteesta  ja  sen  muodosta.  Kaikilla  lapsilla  on

biologinen äiti ja isä. Yleensä lapsen biologisen äidin määritteleminen on helppoa, eikä

siihen  liity  ongelmia.  Isyyden  selvittäminen  voi  olla  joskus  hyvinkin  hankalaa.

Oikeudellisesti  katsoen  kaikilla  lapsilla  ei  välttämättä  ole  isää.  Oikeudellinen  isä  voi

myös olla eri kuin biologinen isä. Oikeudellinen isyys voi muodostua suoraan IsyysL 2

§:n isyysolettaman mukaisesti heti lapsen syntyessä, maistraatin vahvistamalla isyyden

tunnustamisella,  tuomioistuimen  tuomiolla  isyyskanteessa  tai  adoptiolla.  Laissa  ei  ole

säännöksiä  tilanteista,  joissa  äitiys  on  epäselvää.  Lähtökohtaisesti  lapsen  juridisia

vanhempia  ovat  hänen  biologiset  vanhempansa.  Biologisen  vanhemman  ohelle  tai

sijasta voidaan määrätä juridiseksi vanhemmaksi myös muu kuin biologinen vanhempi.

18 RitalaKoskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe?  Tulkintoja lasten uusperhesuhteista, s. 58 ja Huttunen,
Jouko: Isänä olemisen uudet suunnat, s. 6263.
19 RitalaKoskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe?  Tulkintoja lasten uusperhesuhteista, s. 58 ja Huttunen,
Jouko: Isänä olemisen uudet suunnat, s. 6465.



10

Juridista vanhemmuutta voidaan muuttaa vanhempien suostumuksella tai ääritilanteissa

ilman suostumusta. Oikeudellinen isyys voidaan poistaa isyyden kumoamisella. 20

Suomen lainsäädännössä ei ole pääsääntöisesti rajoitettu naisen ja miehen oikeutta tehdä

lapsia.  Vastoin  tahtoa  tehtävä  sterilointi  tai  raskauden  keskeytys  on  mahdollista  vain

poikkeuksellisesti. Raskaus voidaan keskeyttää edunvalvojan hakemuksesta,  jos nainen

ei  mielisairauden,  vajaamielisyyden  tai  häiriintyneen  sieluntoimintansa  vuoksi kykene

esittämään  pyyntöä  raskauden  keskeyttämiseksi  (laki  raskauden  keskeyttämisestä

24.3.1970/239,  2  §).  Edellytyksenä  tällöin  on,  että  painavat  syyt  puoltavat

toimenpidettä. Lain raskauden keskeyttämisestä 7 §:n mukaan odotettavan lapsen isälle

on  varattava  tilaisuus  esittää  käsityksensä  asiassa,  jos  siihen  katsotaan  olevan  syytä.

Vastentahtoinen sterilointi voidaan suorittaa edunvalvojan hakemuksesta, jos henkilö ei

sairauden  vuoksi  kykene  ymmärtämään  steriloinnin  merkitystä  ja  painavat  syyt

puoltavat toimenpidettä (steriloimislaki 24.4.1970/283, 2.1 §).21

3.4. Vanhemmuus hedelmöityshoidon avulla syntyneiden lasten kohdalla

Suomessa ei ole erillistä hedelmöityshoitoa koskevaa lainsäädäntöä. Hedelmöityshoitoa

annettaessa  sovelletaan  yleistä  terveydenhoitoa  koskevaa  lainsäädäntöä,  kuten

erikoissairaanhoitolaki  (1.12.1989/1062),  potilaan  asemasta  ja  oikeuksista  annettu  laki

(17.8.1992/785)  (jatkossa  PotilasL),  laki  terveydenhuollon  ammattihenkilöistä

(28.6.1994/559)  ja sairasvakuutuslaki (4.7.1963/364). Hedelmöityshoitoja voivat  antaa

vain  terveydenhuollon ammattihenkilöt. Koska hedelmöityshoitojen antamisesta ei ole

lainsäädäntöä, on toiminta ollut  lääkäreiden omaehtoisen eettisen itsekontrollin varassa.

Hedelmöityshoitoa  saava  on  potilaslaissa  tarkoitettu  potilas.  Hedelmöityshoidoiksi

katsotaan  muun  muassa  munasolun  irrottaminen  lääkkeillä,  keinosiemennys,

koeputkihedelmöitys,  alkion  siirto,  siittiöiden  mikroinjektio  munasoluun  ja

sijaissynnyttäjän  käyttäminen.  Hedelmöityshoidossa  käytetään  hoidettavan  omia  tai

luovutettuja  siittiöitä  ja  munasoluja.  Kun  hedelmöityshoidossa  käytetään  parin  omia

20  RitalaKoskinen,  Aino:  Mikä  on  lapsen  perhe?   Tulkintoja  lasten  uusperhesuhteista,  s.  5657  ja  60,
Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1996, s. 394 ja Perheet ja laki, Perhetoimikunnan mietintö KM 1992:12, s. 4446.
21 Perheet  ja  laki, Perhetoimikunnan mietintö KM 1992:12, s. 4446 ja HE 207/2000, Hallituksen esitys
Eduskunnalle laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta, s. 35.
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sukusoluja,  lapsen  sukuaseman  määrittäminen  on  yleensä  selkeää.  Luovutettuja

sukusoluja käytettäessä lapsen sukuaseman määrittäminen on ongelmallisempaa.22

Suomen  lainsäädännössä  ei  ole  määritelty  äitiyttä.  Oikeusministeriössä  on  vireillä

lainsäädäntöhanke23, jonka tarkoituksena on nykyaikaistaa veritutkimuksia koskeva laki

sisällöllisesti.  Tavoitteena  on  isän  ja  lapsen  biologisen  sukulaissuhteen  selvittäminen

nykyaikaisin  keinoin,  koska  tutkimusmenetelmät  ovat  kehittyneet.  Tämä  lisäisi

mahdollisuuksia  vahvistaa  isän  ja  lapsen  sukulaisuussuhde.  Oikeusministeriö  on

asettanut  asiassa  veritutkimustyöryhmän  28.3.2000,  joka  antoi  mietintönsä,

Oikeusgeneettiset  isyystutkimukset,  2.1.2001.  Mietinnössä  ehdotettavan  lain

oikeusgeneettisistä tutkimuksista 18 §:n mukaan lakia voitaisiin soveltaa myös äitiyden

vahvistamiseen  ja  kumoamiseen  soveltuvin  osin,  jos  asian  ratkaisemiseksi  on  tarpeen

periytyviä  ominaisuuksia  koskeva  tutkimus.  Tämä  voisi  tulla  kyseeseen  harvinaisissa

tapauksissa  kuten,  jos  lasten  epäillään  vaihtuneen  synnytyssairaalassa  tai,  jos  äiti  on

synnyttänyt  ja hylännyt  lapsen eikä tapahtumista ole todistajia. Hankkeesta on tarkoitus

antaa Hallituksen esitys syksyllä 2003.24

Lisääntymisteknologian  kehittyminen  on  tuonut  myös  tilanteita,  joissa  äitiyden

määrittämistä  koskevaa  lainsäädäntöä  tarvitaan.  Jos  hedelmöityksessä  käytetään

luovuttajan  munasoluja,  lapsi  ei  ole  biologisesti  polveutunut  synnyttäjästä.  Laissa

kirjoittamattoman  säännön  mukaan  lapsen  synnyttäjää  pidetään  lapsen  äitinä,  vaikka

hänelle  olisi  hedelmöityshoidossa  käytetty  luovutettuja  munasoluja.  Myös

sijaissynnyttäjää  käytettäessä  äidiksi  tulee  lapsen  synnyttäjä.  Äitiys  voidaan  siirtää

munasolun  luovuttajalle  vain  adoptiolla.  Suomen  lainsäädäntö  ei  mahdollista

sijaissynnyttämistä  korvausta  vastaan.  Ottolapsisuhdetta  ei  voida  lain

lapseksiottamisesta  (8.2.1985/153)  (jatkossa OLL) 3 §:n nojalla vahvistaa,  jos  siitä on

sovittu  suoritettavaksi  korvausta.  Isyyslaissa  ei  ole  säädöksiä  siitä,  miten

hedelmöityshoidon tuloksena syntyneen lapsen isyys määräytyy. Mikäli  äiti  ja  isä ovat

naimisissa  lapsen  syntyessä,  äidin  aviopuoliso  oletetaan  suoraan  isyysolettaman

perusteella  lapsen  isäksi.  Isyyslain  kirjaimellinen  tulkinta  tapauksissa,  joissa  lapsi  on

syntynyt  hedelmöityshoidon tuloksena,  saattaa  lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella

22  HE  76/2002,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  sukusolujen  ja  alkioiden  käytöstä
hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta, s. 510, Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s.
147 ja Arni, Ritva: Keinotekoiset lisääntymismenetelmät oikeudelliselta kannalta, teoksessa: Luonnotonta
lastensaantia?, s. 117119 ja 121.
23 hankenro OM0192:00/06/01/2000
24 Veritutkimustyöryhmän 2.1.2001 antama mietintö Oikeusgeneettiset isyystutkimukset, s. 36.
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johtaa  tilanteisiin,  joissa  isyyttä  ei  voida  vahvistaa.  Esimerkiksi  luovutettuja  siittiöitä

käytettäessä,  isyyslain  kirjaimellisen  tulkinnan  mukaan siittiöiden  luovuttajaa  ei voida

vahvistaa  isäksi,  koska  sukupuoliyhteyttä  ei  ole  tapahtunut.  Toimenpiteeseen

suostunutta  äidin  puolisoa  ei  voida  vahvistaa  isäksi,  koska  lapsi  ei  ole  hänestä

polveutunut. Äidin puolison  isyys voidaan myös kumota näyttämällä,  että  aviomies ei

periytyvien ominaisuuksien perusteella voi olla lapsen isä.25

Korkein oikeus on ottanut kantaa isyyden kumoamiseen tapauksissa,  joissa on käytetty

hedelmöityshoitona  luovuttajan  sukusoluja.  Korkeimman  oikeuden  tapauksessa

KKO:2000:85  mies  oli  tunnustanut  lapsen  kirjallisesti  omakseen  tietäen,  että

hedelmöitykseen  oli  käytetty  luovuttajan  sukusoluja.  Tämän  vuoksi  Korkein  oikeus

katsoi, ettei miehellä ollut oikeutta vaatia isyyden kumoamista sillä perusteella, että hän

oli  pysyvästi  hedelmätön  eikä  näin  voinut  olla  lapsen  biologinen  isä.  Korkein  oikeus

sovelsi  tapaukseen  analogisesti  IsyysL  35.4  §:ää.  Sen  mukaan  aviomiehellä  ei  ole

oikeutta vaatia isyyden kumoamista,  jos hän on kirjallisesti selittänyt  lapsen omakseen

tietäen,  että lapsen äidin on maannut  toinen mies  lapsen siittämisaikaan. Kyseisen  lain

kohdan  tarkoittamana  kirjallisena  selvityksenä  on  pidetty  isyyden  tunnustamista

tapauksessa  KKO:1989:10.  Näihin  vedoten  Korkeimman  oikeuden  mukaan  on

merkityksetöntä  se,  millä  tavoin  hedelmöitys  tosiasiassa  on  tapahtunut.  Myös

tapauksessa  KKO:1999:77  aviomies  oli  antanut  suostumuksensa  luovuttajan

sukusolujen käytölle hedelmöityksissä. Lapsien katsottiin olevan aviolapsia, eikä isyyttä

voitu kumota sillä perusteella ettei aviomies voinut tosiasiassa olla biologinen isä.

Hedelmöityshoidon  avulla  syntyneiden  lasten  oikeusasemaa  koskevan  lainsäädännön

laatiminen  on  osoittautunut  käytännössä  vaikeaksi.  Viimeisin  yritys  oli  kun  Hallitus

antoi  Eduskunnalle  esityksen  laeiksi  sukusolujen  ja  alkioiden  käytöstä

hedelmöityshoidossa  ja  isyyslain  muuttamisesta  (HE  76/2002)  kesällä  2002.

Ehdotuksen mukaan lailla olisi säädetty muun muassa hedelmöityshoitojen antamisesta

ja varastoinnista, minkälaisia  hedelmöityshoitoja voidaan antaa  ja ketkä hoitoihin ovat

oikeutettuja.  Lailla  olisi  tullut  säädetyksi  myös  isyyden  määräytymisestä  tilanteissa,

joissa  hedelmöitykseen  on  käytetty  luovutettuja  sukusoluja.  Ehdotus  herätti  paljon

keskustelua  ja  kritiikkiä  erityisesti  tasaarvo  näkökulmasta.  Hedelmöityshoitoja  olisi

25  HE  76/2002,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  sukusolujen  ja  alkioiden  käytöstä
hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta, s. 910, Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s.
147150  ja  Arni,  Ritva:  Keinotekoiset  lisääntymismenetelmät  oikeudelliselta  kannalta,  teoksessa:
Luonnotonta lastensaantia?, s. 121122 ja 124126.
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annettu vain parisuhteessa eläville miehille  ja  naisille.  Yksinäisille  naisille  hoitoa olisi

annettu  vain  erityistapauksissa  ja  tällöin  sukusoluja  luovuttanut  mies  olisi  voitu

vahvistaa isäksi. Hallituksen esitys peruutettiin helmikuussa 2003.26

Lapsia on PL 6.3 §:n mukaan kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä. Hedelmöityshoitoja

koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa tämän on katsottu tarkoittavan sitä, että lapsia ei

tule asettaa eriarvoiseen asemaan lainsäädännössä sen perusteella, millä  tavoin he ovat

saaneet  alkunsa.  Jos  hedelmöityshoitoja  annetaan  yksinäisille  naisille,  sukusolujen

luovuttajan  isyys tulisi  voida vahvistaa. Muussa  tapauksessa  lainsäädännöllä  luotaisiin

lapsiryhmä, jolla ei olisi oikeutta toiseen vanhempaansa.27

Hedelmöityshoitoja  koskevaa  lainsäädäntöä  valmisteltaessa  ongelmaksi  on  herännyt

kysymys myös siitä, onko hedelmöityshoitojen avulla syntyneellä lapsella oikeus saada

tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys. Tietojensaantioikeutta on puollettu sillä, että

jokaisella  on  oikeus  saada  itseään  koskevia  tietoja  ja  tiedon  tärkeydellä  lapselle.

Toisaalta on myös muitakin tilanteita,  joissa  lapsen biologinen tausta voi olla epäselvä.

Heillä  ei  myöskään  ole  oikeutta  saada  tietää  biologista  alkuperäänsä.

Tietojensaantioikeuden  on  myös pelätty  vähentävän  sukusolujen  luovuttajia.  Nykyisin

vallitseva  käytäntö  on  ollut,  että  lääkäri  pitää  luovuttajan  henkilöllisyyden  salassa

luovutuksen saajilta ja lapselta.28

3.5. Vanhemmuus adoptiossa

Lapsen  sukuasema  muuttuu  ottolapsisuhteen  perustamisella.  Suomessa  omaksuttiin

vahvan adoption periaate OLL:ssa vuonna 1985. OLL 12 §:n mukaan ottolapsisuhteen

vahvistamisella lapsi tulee ottovanhempien lapseksi  ja siirtyy omasta suvustaan heidän

sukuun.  Samalla  lapsen  oikeudellinen  suhde  aikaisempiin  vanhempiinsa  ja  muihin

sukulaisiinsa  katkeaa  ja  esimerkiksi  elatusvelvollisuus  ja  perintöoikeus  päättyvät.  Jos

puoliso  adoptoi  toisen  puolison  lapsen,  aikaisempi  sukuasema  lapsen  ja  toisen

vanhemman  välillä  kuitenkin  säilyy.  Lasta  on  pidettävä  tällöin  puolisoiden  yhteisenä

lapsena  (OLL  12.2  §).  Ottolapsisuhteen  perustamisen  vaikutukset  ovat

peruuttamattomia,  eikä  ottolapsisuhdetta  voida  purkaa.  Ottovanhempi  voi  kuitenkin

26  HE  76/2002,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  sukusolujen  ja  alkioiden  käytöstä
hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta, s. 12.
27 Koskinen, Johannes: Hedelmöityshoito uutisoitu virheellisesti, s. 26.
28  Arni,  Ritva:  Keinotekoiset  lisääntymismenetelmät  oikeudelliselta  kannalta,  teoksessa:  Luonnotonta
lastensaantia?,  s.  126127  ja  Häyry,  Matti  ja  Häyry,  Heta:  Laillisen  säätelyn  ristiriitaisuuksia:
isyyskysymys, alkiotutkimus ja jälkikasvun valikointi, teoksessa: Luonnotonta lastensaantia?, s. 143145.
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OLL  4  §:n  mukaan  ottaa  lapseksi  oman  lapsensa,  joka  on  aikaisemmin  annettu

ottolapseksi. Ennen vuotta 1980 vahvistetut ottolapsisuhteet ovat vanhan lainsäädännön

mukaan heikkoja adoptioita, elleivät ottovanhemmat ole hakeneet OLL 56 §:n mukaista

tuomioistuimen vahvistusta uuden lainsäädännön noudattamiseksi adoptiossa. Heikossa

adoptiossa  lapsi ei siirry täysin ottovanhemman sukuun  ja hänellä säilyy  joiltakin osin

biologisen  sukulaisuuden mukainen sukuasema.  Heikossa adoptiossa  esimerkiksi  lapsi

perii myös biologiset sukulaisensa  ja adoptioperheessä perintöoikeus on vain  lapsen  ja

ottovanhempien  välillä,  eikä  ottolapsella  ole  oikeutta  muiden  ottosukulaistensa

perintöön.29

OLL  1  §:n  mukaan  lapseksiottamisen  tarkoituksena  on  edistää  lapsen  parasta.

Lapseksiottamisen vahvistaa tuomioistuin. Lapseksiotossa tarkoituksena on muodostaa

sekä  oikeudellinen  että  tosiasiallinen  suhde  lapsen  ja  vanhemman  välille.  Alaikäisen

lapsen  lapseksiottaminen  voidaan  OLL  2.1  §:n  perusteella  vahvistaa  vain,  jos  sen

harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on  selvitetty, että  lapsi  tulee saamaan hyvän

hoidon ja kasvatuksen. Hyvää hoitoa ja kasvatusta arvioidessaan  tuomioistuimen tulisi

huomioida  lapsen,  vanhempien  ja  lapseksiottajien  selvitykset  ja  perusteet

ottolapsisuhteen  perustamiselle.  Ratkaisua  tehdessään  tuomioistuimen  tulee  ottaa

huomioon  myös  osapuolten  mahdollisuudet  ja  kyvyt  huolehtia  kaikista  vanhemmille

kuuluvista  velvollisuuksista.  Täysiikäisen  henkilön  lapseksiottaminen  voidaan

vahvistaa  vain,  jos  katsotaan  selvitetyksi,  että  henkilö  on  alaikäisenä  ollut

lapseksiottajan  hoidettavana  ja  kasvatettavana,  eikä  lapseksiottamista  ole  voitu

vahvistaa  lapsen ollessa  alaikäinen.  Täysiikäisen  lapseksiottaminen  voidaan vahvistaa

myös  muun  tähän  verrattavan  erittäin  painavan  syyn  perusteella  (OLL  2.2  §).  Ennen

alaikäisen  lapsen  lapseksiottamista  lapseksiottajille  tulee  antaa  OLL 3  luvun  mukaista

ottolapsineuvontaa30. 31

29  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus,  1996,  s.  403,  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  s.  236237  ja    Sosiaali  ja
terveysministeriö:  Ottolapsineuvonta,  opas  ottolapsineuvonnan  antajille,  s.  56.  Vanhasta
adoptiojärjestelmästä lisää ks. Mattila, Heikki: Lapseksiottaminen, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet,
s. 6680.
30  Ottolapsineuvonnasta  lisää  ks.  Sosiaali  ja  terveysministeriö:  Ottolapsineuvonta,  opas
ottolapsineuvonnan antajille, s. 1231.
31  HE  147/1978,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  lapseksiottamista  koskevan  lainsäädännön
uudistamisesta,  s.  1819  ja  HE  107/1984, Hallituksen  esitys Eduskunnalle  laiksi  lapseksiottamisesta,  s.
17.
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Periaatteessa  oikeus  vanhemmuuteen  adoptoimalla  on  parisuhteesta  riippumatonta,

koska  henkilö  voi  myös  yksin  ottaa  ottolapsen.  Suomessa  kuitenkin  avioparit  ovat

käytännössä  etusijalla  adoptiossa.  Vain  avioliitossa  olevat  puolisot  voivat  adoptoida

yhdessä  (OLL  6  §).  Muussa  parisuhteessa  elävät  eivät  voi  ottaa  yhdessä  ottolasta.

Poikkeuksia  avioparin  yhdessä  adoptoinnin  vaatimuksesta  ovat  puolison  ottaessa

ottolapseksi  toisen puolison  lapsen  tai kun  toinen puoliso  ei  vammaisuuden  tai muun

syyn vuoksi voi ilmaista tahtoaan. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi,  jos toinen

puoliso  on  vammaisuuden  vuoksi  syvässä  tajuttomuuden  tilassa  tai  toinen  puoliso  on

kadonnut.  Näitä  perusteita  voidaan  käyttää  lähinnä  silloin,  kun  halutaan  vahvistaa  jo

vallitseva  tosiasiallinen  suhde  lapsen  ja  vanhemman  välillä.  OLL  5  §:n  mukaan

lapseksiottajan  tulee  olla  täyttänyt  25  vuotta.  18  vuotta  täyttänyt  voi  ottaa  lapseksi

puolisonsa  lapsen tai oman  lapsensa,  joka on aiemmin annettu ottolapseksi,  tai  jos on

olemassa muita erittäin painavia syitä. 32

OLL 9 §:n mukaan  lapseksiottamisen  vahvistamiseen vaaditaan pääsääntöisesti  lapsen

vanhempien suostumus. Vanhempien suostumus on tarpeen, vaikka he eivät olisi lapsen

huoltajia.  OLL  9.2  §:n  nojalla  lapseksiottaminen  voidaan  kuitenkin  vahvistaa  erittäin

painavista  syistä  ilman  lapsen  vanhempien  suostumusta  tai  heidän  peruuttaessaan

aikaisemman suostumuksensa. Adoption vahvistaminen ilman vanhempien suostumusta

on mahdollista, jos tuomioistuin harkitsee sen olevan ilmeisen ratkaisevasti lapsen edun

mukaista.  Edellytyksenä  on  myös,  että  vanhempien  kieltäytymiselle  ei  ole  riittävää

aihetta huomioon ottaen lapsen etu ja lapsen ja vanhemman välinen kanssakäyminen ja

heidän välillään vallitseva suhde  ja sen  laatu. Huomioon tulisi ottaa myös vanhempien

kieltäytymisen syyt. Lapseksiottaminen voidaan vahvistaa edellä mainituilla perusteilla

ilman  vanhempien  suostumusta  myös  silloin,  jos  vanhempi  ei  sairautensa  tai

vammaisuutensa  takia  voi  ilmaista  tahtoaan  tai  hänen  olinpaikkansa  on  tuntematon

(OLL  9.3  §).  Pakkoadoptio  ei  kuitenkaan  ole  lastensuojelullinen  toimenpide.

Mahdollisuus  vahvistaa  lapseksiottaminen  vastoin  vanhempien  suostumusta  on

tarkoitettu tilanteisiin,  joissa vanhemman kieltäytyminen  loukkaa räikeästi lapsen etua.

Pakkoadoptiota  käytetään  lähinnä  tilanteissa,  joissa  lapsi  on  pysyvästi  muiden

henkilöiden  hoidossa  tai  kasvatettavana  ja  lapsen  ja  vanhemman  suhde  on  pysyvästi

32  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1996, s. 403405, Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 237240, HE 147/1978,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapseksiottamista koskevan  lainsäädännön uudistamisesta, s. 1819, HE
107/1984,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laiksi  lapseksiottamisesta,  s.  17  ja  Perheet  ja  laki,
Perhetoimikunnan mietintö KM 1992:12, s. 4446
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katkennut.  Tällöin  jo  tosiasiallisesti  muuttuneiden  olosuhteiden  oikeudellisen

vahvistamisen  viivästyminen  olisi  vastoin  lapsen  etuja.  OLL  8.1  §:n  mukaan

lapseksiottamiseen vaaditaan 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus. Lapseksiottamista

ei voida vahvistaa myöskään alle 12vuotiaan vastustaessa, jos lapsi on niin kehittynyt,

että  hänen  tahtoonsa  tulee  kiinnittää  huomiota  (OLL  8.2  §).  Lapseksi  ottamisen

vahvistaminen vastoin lapsen tahtoa voisi vaarantaa lapseksiottamisen onnistumisen. 33

3.6. Vanhemmuus rekisteröidyssä parisuhteessa

Laki  rekisteröidyistä  parisuhteista  (9.11.2001/950)  tuli  voimaan  1.3.2002.  Nykyisen

lainsäädännön mukaan rekisteröidyllä parisuhteella ei ole merkitystä lapsen sukuaseman

määräytymisen kannalta. Jos lapsi syntyy rekisteröityyn parisuhteeseen, äitinä pidetään

synnyttäjää, eikä lapsen ja äidin rekisteröidyn puolison välille tule sukulaisuussuhdetta.

Lapsen isyys määräytyy isyyslain mukaisesti. Rekisteröity parisuhde ei vaikuta isyyden

vahvistamiseen.  Kun  lapsi  syntyy  rekisteröityyn  parisuhteeseen,  hänen  asemansa  on

sama kuin  avioliiton  ulkopuolella  syntyneen  lapsen.  Rekisteröidyillä  puolisoilla  ei  ole

oikeutta  ottaa  yhdessä  ottolasta  OLL:n  mukaisesti.  Vaikka  OLL:n  mukaan  kumpikin

puoliso  voi  yksin  ottaa  ottolapsen,  käytännössä  tämä  ei  ole  mahdollista  koska

ottolapsineuvontaa ei ole tarjolla rekisteröidyssä parisuhteessa eläville.34

Rekisteröidyllä  parisuhteella  ei  ole  vaikutuksia  myöskään  lapsen  huollon

määräytymisessä.  Lapsen  syntyessä  rekisteröityyn  parisuhteeseen,  äiti on yksin  lapsen

huoltaja.  Isästä  voi  tulla  lapsen  huoltaja  isyyden  vahvistamisen  jälkeen.  Vanhemman

rekisteröity  puoliso  voidaan  määrätä  tuomioistuimessa  lapsen  huoltajaksi  LHL  9  §:n

perusteella. Huomioon on otettava kuitenkin lapsen etu ja omat toivomukset siten kuin

LHL 10  ja  11 §:ssä  säädetään. Nykyinen  lainsäädäntö ei  mahdollista  lapselle oikeutta

pitää  yhteyttä  ja  tavata  muualla  asuvaa  vanhempansa  kumppania  rekisteröidyn

parisuhteen päättyessä. Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain  lapsen  ja oikeudellisen

vanhemman  välille.  Rekisteröity  puoliso  ei  ole  elatusvelvollinen  puolisonsa  lapseen

nähden ElatusL mukaisesti. Rekisteröityä parisuhdetta koskee kuitenkin AL 46 §, jonka

mukaan  kummankin  puolison  tulee  kykynsä  mukaan  ottaa  osaa  perheen  yhteiseen

33  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1996, s. 404405, Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 238244, HE 147/1978,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapseksiottamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 2526 ja HE
107/1984, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapseksiottamisesta, s. 17.
34 Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10 Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 1617 ja 19.
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talouteen  ja  puolisoiden  elatukseen.  AL  46  §  saattaa  laajentaa  rekisteröidyn  puolison

elatusvelvollisuutta myös puolison lapsia kohtaan.35

Sosiaali  ja  terveysministeriö  asetti 17.4.2002  työryhmän  selvittämään  rekisteröityihin

parisuhteisiin  liittyviä  erityiskysymyksiä.  Toimikunnan  mietintö  julkaistiin  2.9.2003.

Mietinnössään  toimikunta  ehdottaa,  että  rekisteröidyssä  parisuhteessa  elävillä

puolisoilla  tulisi  olla  oikeus  ottaa  ottolapsi  eräissä  tilanteissa.  Ehdotuksen  mukaan

perheen  sisäinen adoptio olisi mahdollista  ja puolisot  voisivat ottaa ottolapseksi myös

puolisoiden  lähipiiriin kuuluvan  lapsen.  Jälkimmäinen  tilanne olisi  esimerkiksi  silloin,

kun  lapsen  vanhemmat  ovat  kuolleet.  Toimikunta  ehdottaa  myös  tapaamisoikeuden

vahvistamisen mahdollistamista  lapsen ja vanhemman kumppanin välille rekisteröidyn

parisuhteen päättyessä. Tapaamisoikeuden tulisi kuitenkin olla lapsen edun mukainen.36

Toimikunnan  mukaan  samaa  sukupuolta  olevien  vanhempien  yhteisen  lapsen  käsite

vaatii vakiintuneen käsitystavan muuttamista. Yhteinen vanhemmuus merkitsisi tällöin,

että  lapsella  olisi  kaksi  äitiä  tai  isää.  Tämä  vaatii  oikeudellisen  vanhemmuuden  ja

biologinen  polveutumisen  erottamista  toisistaan.  Näin  on  lainsäädännössä  jo  tehtykin,

esimerkiksi  lapseksiottamisessa  vanhemmuus  muodostuu  viranomaisen  päätöksen

perusteella. Myös isyyden kumoamisen määräajat suojaavat  isyyden pysyvyyttä, vaikka

mies ei olisi lapsen biologinen isä. 37

3.7. Näkökohtia Ruotsin vanhemmuus lainsäädäntöön

Ruotsissa  on ollut  vuoden 1985  maaliskuun  alusta  voimassa  laki  inseminaatiosta  (lag

om  insemination  1984:1140).  Samaan  aikaan  vanhempainkaareen  (Föräldrabalk

1949:381, jatkossa FB) otettiin säädös inseminaation kautta syntyneen lapsen isyydestä.

Ruotsissa  hedelmöityshoidon  avulla  syntyneen  lapsen  isänä  pidetään  miestä,  joka  on

antanut yhdessä äidin kanssa suostumuksensa hedelmöityshoidon käyttämiseen (FB 1:6

§).  Edellytyksenä  on,  että  kaikki  olosuhteet  huomioon  on  ottaen  todennäköistä,  että

lapsi on syntynyt tämän inseminaation kautta. Lapsen syntyessä avioliittoon, isyys tulee

suoraan  isyysolettaman  perusteella  (FB  1:1  §).  Jos  vanhemmat  eivät  ole  avioliitossa

keskenään, isyys on vahvistettava FB säännösten mukaisesti.38

35 Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10 Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 1718.
36 Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10 Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 45.
37 Sosiaali ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10 Lapset ja rekisteröity parisuhde, s. 4041.
38 Julin, Suzanne: Inseminaatiolain vaikutuksia Ruotsissa, s. 3132 ja Singer, Anna: Föräldraskap i rättslig
belysning, s. 339343.
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Vanhempainkaareen  uusi  säädös  koskien  hedelmöityshoidon  avulla  syntyneen  lapsen

äitiyttä  ja  isyyttä  tuli  voimaan  vuoden  2003  tammikuun  alusta.  FB  1:7  §:n  mukaan

lapsen synnyttäjää pidetään lapsen äitinä, jos hedelmöitykseen on käytetty toisen naisen

munasolua. Kun hedelmöitykseen on käytetty äidin tai toisen naisen munasolua, lapsen

isänä pidetään FB 1:8 §:n mukaan äidin miestä tai avopuolisoa, jos hän on yhdessä äidin

kanssa  antanut  suostumuksensa  hedelmöityshoitoon.  Edellytyksenä  on,  että  kaikki

olosuhteet huomioon on ottaen todennäköistä, että lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon

tuloksena. Aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna, FB 1:8 §:n kattama uusi tilanne on

isyyden määräytyminen silloin, kun hedelmöityshoidossa käytetty munasolu ei ole äidin

oma  vaan  toisen  naisen.  Myös  tässä  tapauksessa  isänä  pidetään  hedelmöityshoitoon

suostunutta miestä. FB 1:8 § soveltuu myös tilanteisiin, joissa hedelmöitykseen käytetty

munasolu ja siemenneste molemmat ovat luovutettuja.39

Laki  rekisteröidystä  parisuhteesta  (lag  om  registrerat  partnerskap  1994:1117)  on ollut

Ruotsissa  voimassa  vuoden  1995  alusta  lähtien.  Ruotsissa  tuli  1.2.2003  voimaan

adoptiolainsäädännön  muutos,  jolla  muutettiin  rekisteröidyssä  parisuhteessa  elävien

puolisoiden  adoptiooikeutta.  Uudistuksen  myötä  rekisteröidyssä  parisuhteessa  elävät

puolisot  voivat  ottaa  adoptiolapsen  samalla  tavoin  kuin  aviopuolisot.  Puolisot  voivat

yhdessä  ottaa  ottolapsen,  tai  toinen  puolisoista  voi  adoptoida  toisen  puolison  lapsen.

Myös  kansainvälinen  adoptio  on  mahdollista.  Ruotsissa  on  katsottu,  että  ensisijainen

ratkaisuperuste adoptiossa on lapsen etu. Ottolapsineuvonnassa tulevat samat asiat esille

riippumatta siitä, hakeeko ottolasta aviopari vai rekisteröity pari.40

Ruotsissa  lasten  asemaa  homoseksuaalisissa  perheissä  selvittänyt  komitea  ehdottaa

muutoksia  äitiyden  määräytymiseen  lapsen  syntyessä  rekisteröityyn  parisuhteeseen.

Ehdotuksen  mukaan  äidin  kanssa  rekisteröidyssä  parisuhteessa  elävä  kumppani  tulisi

myös  lapsen äidiksi  suoraan  lain nojalla. Mikäli parisuhdetta ei ole  rekisteröity,  äidin

parisuhdekumppanin  äitiys  voitaisiin  vahvistaa,  jos  lapsi  on  saanut  alkunsa

hedelmöityshoidolla,  johon  parisuhdekumppani  on  suostunut.  Jos  äidin

parisuhdekumppania pidetään  myös  lapsen  äitinä,  lapsella  ei  tällöin  olisi  oikeudellista

isää.  Ehdotuksen  valmistelua  tältä  osin  on  lykätty.  Komitea  ehdotti  myös

hedelmöityshoitojen  antamisen  mahdollistamista  rekisteröidyssä  parisuhteessa  oleville

39 Prop. 2001/02:89, Behandling om ofrivillig barnlöshet, s. 5759.
40  Sosiaali  ja  terveysministeriön  julkaisuja  2003:10  Lapset  ja  rekisteröity  parisuhde,  s.    39  ja  Prop.
2001/02:123, Partnerskap och adoption, s. 1 ja 4247.
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naisille  tai  muutoin  vastaavalla  tavalla  yhdessä  eläville  naisille.  Komitean  mietinnön

pohjalta annetussa hallituksen esityksessä41 ei tätä kuitenkaan ehdoteta. Tältä osin asian

valmistelua vielä jatketaan.42

3.8. Perhettä koskevia perus ja ihmisoikeuksia

Perusoikeudet  ovat  perustuslaissa  yksilölle  säädettyjä  oikeuksia.  Perusoikeuksia  ovat

vain  perustavanlaatuiset  ja  erityisen  tärkeät  oikeudet.  Perusoikeudet  ovat  yleisiä  ja

kuuluvat  kaikille yhdenvertaisesti.  Koska perusoikeudet ovat  perustuslaissa  säädettyjä,

niille on ominaista erityinen pysyvyys ja oikeudellinen luonne. 43

Ihmisoikeudet  vahvistetaan kansainvälissä  sopimuksissa.  Ihmis  ja  perusoikeudet  ovat

vuorovaikutuksessa  toisiinsa.  Perusoikeuksien  tavoiteltu  taso  tulee  ihmisoikeuksista.

Ihmis  ja perusoikeudet sisältävät melko pitkälle samoja oikeuksia. Ihmisoikeudet ovat

yleismaailmallisia  ja  jakamattomia.  Suomea  koskevia  tärkeitä  ihmisoikeussopimuksia

ovat  YK:n  Kansalaisoikeuksia  ja  poliittisia  oikeuksia  koskeva  kansainvälinen

yleissopimus (SopS 7 ja 8/76, jatkossa KP sopimus), YK:n Taloudellisia, sosiaalisia ja

sivistyksellisiä  oikeuksia  koskeva  kansainvälinen  yleissopimus  (SopS  6/76,  jatkossa

TSSsopimus), Euroopan neuvoston Yleissopimus  ihmisoikeuksien  ja perusvapauksien

suojaamiseksi (1950, SopS 18 ja 19/90, jatkossa EIS) ja lasten oikeuksia koskeva YK:n

lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 5960/91). 44

Lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista asioista päätettäessä tärkeimpiä

perus ja ihmisoikeuksia ovat oikeudenkäyntiä ja hallinnollista päätöksentekoa koskevat

menettelylliset  säännökset,  perheelämän  suojaa,  yksityisyyttä  ja  lapsen  oikeutta

koskevat säännökset.45

3.8.1. Perheelämän suoja

EIS 8 artiklassa on turvattu oikeus nauttia yksityis  ja perheelämän kunnioitusta. Sen

mukaan  jokaisella  on  oikeus  nauttia  yksityis  ja  perheelämäänsä,  kotiinsa  ja

kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 8 artiklan 2. kohdan mukaan viranomaiset

41 Prop. 2001/02:123, Partnerskap och adoption.
42 SOU 2001:10, Betänkande från kommittén om barn i homosexuella familjer, s. 375380 ja HE 76/2002,
Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  sukusolujen  ja  alkioiden  käytöstä  hedelmöityshoidossa  ja
isyyslain muuttamisesta, s. 1011.
43 Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä, teoksessa: Perusoikeudet, s. 3132.
44  Hallberg,  Pekka:  Perusoikeusjärjestelmä,  teoksessa:  Perusoikeudet,  s.  37  ja  Valjakka,  Eeva:  Lapsen
huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 46.
45 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 48.
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saavat puuttua tämän oikeuden käyttämiseen vain silloin, kun laki välttämättä sen sallii

ja  puuttuminen  on  välttämätöntä  kansallisen  ja  yleisen  turvallisuuden,  tai  maan

taloudellisen  hyvinvoinnin  vuoksi,  tai  epäjärjestyksen  ja  rikollisuuden  estämiseksi,

terveyden tai moraalin suojaamiseksi,  tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien

turvaamiseksi.  KP  sopimuksen  17  artiklassa  perheelämän  suoja  esiintyy

yksityiselämän suojan rinnalla. Suomen Perustuslaissa  (11.6.1999/731,  jatkossa PL) ei

ole erikseen mainittu perheelämän suojaa, mutta sen voidaan katsoa sisältyvän 10 §:n

yksityiselämän suojaan. 46

Perheelämän  suoja  käsittää  yhdessä  asuvan  vanhemmista  ja  lapsista  muodostuneen

perheen.  Perheyhteys  ei  katkea,  jos  huolto  uskotaan  yksin  toiselle  vanhemmalle

avioeron  yhteydessä.  Tapauksessa  Hokkanen  v.  Suomi  (antopäivä  23.09.1994)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jatkossa EIT) katsoi perheelämän suojan ulottuvan

tapaukseen,  jossa isä  ja avioliitossa syntynyt  lapsi eivät olleet vuosiin asuneet yhdessä,

eivätkä  tavanneet  toisiaan.  Perheelämän  suoja  tulee  kysymykseen  esimerkiksi

lastensuojelulain  (5.8.1983/683,  jatkossa  LSL)  mukaisessa  pakkohuostaanotossa.

Pakkohuostaanotossa  viranomaiset  puuttuvat  perheelämään.  Puuttuminen  on

mahdollista  vain  LSL  määräysten  täyttyessä.  EIT  on  todennut,  että  kansallisilla

viranomaisilla  on  laaja  harkintamarginaali  itse  huostaanottopäätöksessä,  kun  taas

päätöksen täytäntöönpanossa oikeuden loukkaus on helpommin todettavissa.47

3.8.2. Lapsiperheiden tukeminen

PL 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. PL 9.3 §:n mukaan julkisen vallan on

tuettava  perheen  ja  muiden  lapsen  huolenpidosta  vastaavien  mahdollisuuksia  turvata

lapsen hyvinvointi  ja yksilöllinen kasvu. Lain esitöissä korostetaan perheen merkitystä

lapsen  luonnollisena  elin  ja  kasvuympäristönä.  Lapsen  kehityksen  ja  kasvatuksen

päävastuu kuuluu perheelle. Julkisen vallan tehtävä on lapsen huolenpidosta vastaavien

toimintaa tukeva  ja puuttuminen on perheen elämään poikkeuksellinen ja viimekätinen

toimenpide.  Lapsen  hyvinvointi  kattaa  sekä  aineellisen  että  henkisen  hyvinvoinnin.

Hyvinvointi  käsittää  muun  muassa  lapsen  oikeuden  turvallisiin  kasvuoloihin.

Yksilöllinen kasvu korostaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Säännös

46 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 53.
47 Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus, s. 390393 ja Nieminen, Liisa: Lasten perusoikeudet,
s. 52.



21

on yhteydessä  lapsen oikeuteen opetukseen. Hyvinvoinnin edistämiseen  sisältyy  myös

lapsen suojaaminen väkivallalta, alistamiselta ja hyväksikäytöltä.48

YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimuksen 18 artiklassa korostetaan vanhempien

ensisijaisuutta  lapsen  kasvatuksessa.  Sopimusvaltioita  korostetaan  auttamaan

vanhempia  lasten  kasvatuksessa  ja  huolehtimaan  lastensuojelulaitosten  ja  palvelujen

kehittämisestä.  9  artiklan  3  kappaleessa  korostetaan  sopimusvaltioita  kunnioittamaan

vanhemmastaan  tai  vanhemmistaan  erossa  asuvan  lapsen  oikeutta  ylläpitää

henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti,

paitsi jos se on lapsen edun vastaista.49

3.8.3. Asian käsittely ilman aiheetonta viivytystä

Lapsen  huoltoa  ja  tapaamista  koskevissa  riidoissa  on  käytännössä  ollut  ongelmana

prosessin pitkittyminen sen vuoksi, että sosiaaliviranomainen ei ole pystynyt  tekemään

riittävän nopeasti tuomioistuimen pyytämää selvitystä asiassa. Tämä voi olla vastoin PL

21 §:n oikeusturvaa koskevaa säännöstä. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa

käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa

tuomioistuimessa  tai  muussa  viranomaisessa.  Samalla  taataan  myös  jokaiselle  oikeus

saada  oikeuksiaan  ja  velvollisuuksiaan  koskeva  päätös  tuomioistuimen  tai  muun

riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Sisällöltään vastaavat oikeudet taataan

myös EIS 6 artiklan 1 kappaleessa ja KP sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa.50

Tuomioistuimet  ovat  pyrkineet  ratkaisemaan  huoltoriitojen  pitkittymistä  sillä,  etteivät

pyydä  sosiaaliviranomaisilta  lainkaan  selvitystä.  Tämä  on  käyttökelpoinen  ratkaisu

silloin,  jos  tuomioistuimet  saavat  kaikki  tarvittavat  ja  asiassa  merkitykselliset  tiedot

ilman  selvitystä.  Muussa  tapauksessa  selvityksen  pyytämättä  jättäminen  voi  olla

ongelmallista.  Esimerkiksi  lapsen  mielipide  selvitetään  useimmiten

sosiaaliviranomaisen  toimesta  ja  ilman  tuomioistuimelle  annettavaa

sosiaaliviranomaisen  selvitystä  lapsen  mielipide  saattaa  jäädä  kokonaan  sivuun.

Sosiaaliviranomaisen antama  selvitys on  tarpeellinen myös  lapsen edun arvioimiseksi,

koska lapsen etu arvioidaan tuomioistuimessa lähtökohtaisesti selvityksen perusteella. 51

48 HE 309/1993, Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta, s.
7172.
49 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 5152.
50 Hallberg, Pekka: Oikeusturva,  teoksessa: Perusoikeudet, s. 655657 ja Valjakka, Eeva: Lapsen huolto,
asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 48.
51 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 4951.
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EIT:n  tapauksessa  Nuutinen  v.  Suomi  (antopäivä  27.06.2000)  kysymys  oli  muun

muassa  siitä,  oliko  lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta  koskenut  oikeudenkäynti

kokonaisuudessaan kestänyt  kohtuuttoman pitkän  ajan,  kun  asia  oli ollut  vireillä  yli 5

vuotta.  EIT  totesi,  että  huomioon  oli  otettava  varsinkin  tapauksen  vaikeus  sekä

valittajan ja asianomaisten viranomaisten toiminta. Viranomaisten toiminnan osalta oli

huomioitava  se,  mitä  riita  merkitsi  valittajalle.  Sen  vuoksi  oli  tärkeää,  että  huoltoa

koskevat  asiat  käsiteltiin  viivytyksettä.  Sosiaalilautakunnalle  oli  varattu  selvityksen

antamiseen kahdessa ensimmäisessä oikeudenkäynnissä huomattavan pitkät ajat (9 kk ja

8  kk).  EIT  totesi  myös,  että  valittaja  oli  osaltaan  itse  vaikuttanut  asian  käsittelyn

pitkittämiseen,  kun  hän  oli  kieltäytynyt  antamasta  yksityiskohtaisia  tietoja  omasta

tilanteestaan. Valittajan ja tyttären välille oli vahvistettu biologiset siteet tyttären ollessa

kahden  vuoden  ikäinen.  Tällöin  oli  myös  myönnetty  tapaamisoikeus.  Tytär  oli  ollut

lähes  seitsemän  vuoden  ikäinen  kun  oikeudenkäynnit  olivat  vihdoin  päättyneet

tapaamisoikeuden peruuttamiseen, eikä valittaja ollut nähnyt  tytärtä missään vaiheessa.

EIT katsoi, että oikeudenkäynti oli kestänyt kohtuuttoman pitkän ajan ja EIS 6 artiklan

1 kohtaa oli rikottu.

3.9. Lapsen etu

Lapsen  etu  on  ensisijaisena  tavoitteena  kaikessa  lasta  koskevassa  toiminnassa  ja

päätöksenteossa.  Lapsen  edun  käsite  on  vaikeasti  määriteltävissä.  Lapsen  edun

ydinsisältö  voidaan  määritellä  lasta  koskevista  perus  ja  ihmisoikeuksista.  PL  6.3  §:n

mukaan  lapsia  tulee  kohdella  tasaarvoisina  yksilöinä  ja  lapsien  tulee  saada  vaikuttaa

itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. PL 19.3 §:n mukaan julkisen vallan

on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata

lapsen  hyvinvointi  ja  yksilöllinen  kasvu.  Lasten  oikeutta  erityiseen  huolenpitoon  ja

suojeluun korostetaan myös YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa (1948),

KP  sopimuksessa  ja  TSS  sopimuksessa.  Lasta  koskevat  perus  ja  ihmisoikeudet  on

koottu  YK:n  lapsen  oikeuksia  koskevaan  yleissopimukseen,  jossa  on  jaoteltu  lapsen

oikeudet  suojeluun,  huolenpitoon  ja  osallistumiseen.  Yksittäistä  ratkaisua  tehtäessä

lapsen  etu  arvioidaan  kuitenkin  aina  tapauskohtaisesti  yksilöllisten  olosuhteiden

perusteella  ja  ratkaisu  tehdään  sen  mukaan,  mitä  lapsen  edun  katsotaan  tapauksessa

vaativan. Lapsi itse ei kykene huolehtimaan oikeuksistaan ja  sen vuoksi viranomaisilla

on vastuu  lapsen oikeuksien  toteutumisesta.  Lapsen  etua  tarkentavia  säädöksiä  löytyy
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muun  muassa  laista  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  (8.4.1983/361),  jonka  14

§:ssä on säädetty hyvästä huollosta ja huoltajuudesta.52

Ahti Saarenpään mukaan53  lapsen etu on ymmärrettävissä neljällä eri tavalla. Yleisenä

sääntelyperiaatteena  lapsen  etu  ohjaa  lainsäädäntömenettelyä,  jotta  laki  olisi

johdonmukainen  kokonaisuus  lain  tarkoituksen  määrittelystä  prosessuaaliseen

menettelyyn.  Ihmisoikeustasoisena  tulkintaperiaatteena  lapsen  etu  saa  ydinsisältönsä

YK:n  Lapsen  oikeuksien  yleissopimuksesta  (1989)  ja  Euroopan

ihmisoikeussopimuksesta54. Lapsen etu toimii myös oikeuslähdeaineiston  lukuohjeena,

jolloin  lainvalmisteluaineistoa  ja  ennakkotapauksia  on  tulkittava  lapsen  edun

mukaisesti. Lainsisäisenä  tulkintaohjeena  lakia on tulkittava  lapsen edun mukaisesti  ja

lain aukkotilanteita voidaan täydentää lapsen edun mukaisella tulkinnalla.

4. ISYYS

4.1. Isyyden määräytyminen

4.1.1. Isyysolettama

Isyysolettamasta  säädetään  IsyysL  2  §:ssä.  Sen  mukaan  lapsen  syntyessä  avioliiton

aikana, äidin aviomies oletetaan aina lapsen isäksi. Isyysolettama perustuu sille yleiselle

elämänkokemukselle,  että  avioliiton  aikana  syntyvän  lapsen  isä  on  yleensä  äidin

aviomies. Aviomies saa oikeudellisen isän aseman heti lapsen syntyessä. Isyysolettama

soveltuu  vain  avioliittotilanteisiin.  Isyysolettamaa  sovelletaan  myös  niihin  tilanteisiin,

joissa lapsi on siitetty avioliiton aikana, mutta aviomies kuolee ennen lapsen syntymää.

Tällöin kuollut aviomies oletetaan lapsen isäksi, jos lapsi on syntynyt sellaiseen aikaan,

että  lapsi  on  voinut  tulla  siitetyksi  avioliiton  aikana.  Jos  äiti  on  mennyt  aviomiehen

kuoleman jälkeen uudelleen naimisiin ennen lapsen syntymää, uusi aviomies oletetaan

lapsen isäksi isyysolettaman perusteella. Uusi aviomies oletetaan lapsen isäksi silloinkin

jos  aiempi  avioliitto  on  purkautunut  avioeron  vuoksi.  Isyysolettamaa  ei  sovelleta,  jos

52 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus,  teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 5358
ja Saarenpää, Ahti: Lapsioikeuden säädöksiä, säännöksiä, sääntöjä ja ongelmia, s. 4.
53  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1999, s. 385387.
54 Euroopan neuvoston Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, 1950. SopS 18
ja 19/90.
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puolisoiden avioliitto  päättyy avioeroon ennen  lapsen syntymää.  Isyysolettama  ei kata

myöskään tilanteita, joissa lapsi on syntynyt ennen avioliittoa. 55

4.1.2. Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen koskee pääsääntöisesti avioliiton ulkopuolella  syntyneitä  lapsia.

Isyyden  selvittäminen  on  toimitettava  ennen  isyyden  tunnustamista  ja  myös  ennen

isyyskanteen käsittelyä.  Isyyden  selvittämisen  tekee kunnan  lastenvalvoja.  IsyysL  5.1

§:n  mukaan  isyyden  selvittämisen  tarkoituksena  on  hankkia  sellaisia  tietoja,  joiden

perusteella  isyys  voidaan  vahvistaa.  Selvittäminen  käynnistyy  automaattisesti,  kun

lastenvalvoja  on  saanut  tiedon  avioliiton  ulkopuolella  syntyneen  lapsen  syntymästä

lapsen  äidiltä,  mieheltä,  joka  haluaa  tunnustaa  isyytensä  tai  väestörekisterinpitäjältä.

Raskaana olevan äidin pyynnöstä  isyyden selvittäminen voidaan IsyysL 8.4 §:n nojalla

aloittaa  jo  ennen  lapsen  syntymää. Se  voidaan kuitenkin  saattaa  loppuun  vasta  lapsen

syntymän  jälkeen.  Isyyden  selvittäminen  on  lähtökohtaisesti  vapaaehtoista,  eikä

lastenvalvojalla ole käytettävissä pakkokeinoja sen toteuttamiseksi.56

Isyyden  selvittämisessä  lastenvalvoja  kutsuu  aluksi  äidin  neuvotteluun,  jossa  hänelle

kerrotaan isyyden vahvistamisen oikeusvaikutuksista  ja kysytään hänen suostumustaan

isyyden  selittämiseen.  Äidin  suostuminen  isyyden  selvittämiseen  tuo  hänelle

tietojenantovelvollisuuden ja velvollisuuden pysyä totuudessa. Äidin velvollisuus pysyä

totuudessa  on  positiivinen.  Hänen  on  ilmoitettava  lastenvalvojalle  totuudenmukaisesti

kaikki  seikat,  joilla  on  merkitystä  isyyden  selvittämisessä.  Ilmoittamisvelvollisuus  ei

rajoitu  pelkästään  asioihin,  jotka  liittyvät  välittömästi  isyyskysymyksen  arviointiin.

Äidin  tulee  antaa  esimerkiksi  tiedot  henkilöistä,  jotka  voivat  antaa  isyyden

vahvistamista  koskevia  tietoja.  Tietojenantovelvollisuus  rajoittuu  kuitenkin  tietoihin,

jotka liittyvät isyyden selvittämiseen tai arviointiin, eikä äidin tarvitse antaa tietoja jotka

ovat  tarpeen esimerkiksi  elatusavun  vahvistamiseksi.  Äiti voidaan  tuomita  perättömän

lausuman antamisesta isyyden selvittämisessä sakkoon IsyysL 44 §:n nojalla, mikäli hän

antaa  tahallaan  vääriä  tietoja  tai  salaa  jotain,  mikä  olisi  valaissut  asiaa  ja  tämä  on

johtanut väärän  isyyden vahvistamiseen. Rangaistusta ei siis voida tuomita,  jos äiti on

salannut jotain tai antanut vääriä tietoja, eikä isyyttä ole voitu vahvistaa tämän vuoksi.57

55  Mattila,  Heikki:  Isyys,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  2023  ja  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja
jäämistöoikeus, teoksessa: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996, s. 395396.
56 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 135136.
57 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 135139 ja HE 90/1974, Hallituksen esitys Eduskunnalle
lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 1618.
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Kun lastenvalvoja on neuvotellut äidin kanssa, hän ottaa yhteyttä miehiin,  jotka äiti on

ilmoittanut  mahdollisiksi  isiksi  ja  kutsuu  heidät  neuvotteluun.  Isyyden  selvittämisessä

voidaan tehdä vapaaehtoisia ja maksuttomia veritutkimuksia58 isyyden poissulkemiseksi

tai isyyden varmistamiseksi. Mikäli mies ei suostu tutkimuksiin, häntä vastaan voidaan

nostaa  isyyskanne  ja  tuomioistuin  voi  määrätä  hänet  veritutkimuksiin.  IsyysL  14  §:n

mukaisesti  isyyden  selvittämisestä  on  tehtävä  pöytäkirja,  johon  otetaan  osapuolten

kertomukset  isyyden  kannalta  keskeisistä  kysymyksistä.  Lastenvalvojan  on  IsyysL  12

§:n  nojalla  varattava  miehelle  tilaisuus  tunnustaa  isyytensä  isyyden  selvittämisessä.

Tunnustamistilaisuus  on  varattava,  jos  lastenvalvoja  katsoo,  että  isyys  on  tullut

toteennäytetyksi.  Lastenvalvojan  on  itse  arvioitava  näytön  riittävyys.  Koska  näytön

riittävyyden  arviointi  perustuu  lähinnä  lastenvalvojan  henkilökohtaisten  arvostusten

varaan, on tunnustamistilaisuus varattava,  jos  lastenvalvoja henkilökohtaisesti on tullut

vakuuttuneeksi miehen isyydestä. Miestä ei saa painostaa tunnustamaan. Lastenvalvojan

on ilmoitettava miehelle tärkeimmät todisteet, joihin hänen käsityksensä perustuu. 59

Avoliitossa  syntyvän  lapsen  isyyden  selvittäminen  on  usein  yksinkertaisempaa  kuin

muuten avioliiton ulkopuolella  syntyneen  lapsen  isyyden selvittäminen. Monet kunnat

ovat  yksinkertaistaneet  käytäntöä  1990  luvulla  ja  ottaneet  käyttöön omia  lomakkeita.

Isyyden selvittämisessä avopareilla saattaa usein riittää, että he vahvistavat kirjallisesti

jatkuvan  yhdessä  asumisensa  ja  että  asuivat  yhdessä  jo  lapsen  siittämisaikaan.  Äidin

tulee myös vakuuttaa, ettei kukaan muu mies voi olla lapsen isä. Toisaalta taas useissa

kunnissa  myös  avoparien  kohdalla  isyys  selvitetään  yhtä  tarkasti  kuin  muidenkin

osalta.60

Isyyden selvittämismenettely voidaan keskeyttää todisteiden puuttumisen vuoksi IsyysL

13  §:n  nojalla.  Isyyden  selvittämisen  keskeyttämisestä  päättää  sosiaalilautakunta

lastenvalvojan  esityksestä.  Selvittäminen  voidaan  keskeyttää,  jos  on  ilmeistä,  ettei

isyyden vahvistamista varten ole saatavissa riittävästi tietoja. Käytännössä selvittäminen

keskeytetään, jos äiti suhtautuu välinpitämättömästi isyyden selvittämiseen tai ilmoitetut

isäehdokkaat  poissuljetaan  verikokeella.  Keskeyttämispäätös  ei  saavuta  oikeusvoimaa.

58 Isyyden vahvistamista ja kumoamista koskevista veritutkimuksista on vireillä lainsäädäntöhanke, jonka
tarkoituksena  on  nykyaikaistaa  veritutkimuksia  koskeva  laki  sisällöllisesti.  Ks.  lähemmin  s.  11  ja
Veritutkimustyöryhmän 2.1.2001 antama mietintö Oikeusgeneettiset isyystutkimukset.
59 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 135139 ja HE 90/1974, Hallituksen esitys Eduskunnalle
lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 1618.
60 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 138139.
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Selvitystä  voidaan  jatkaa  sosiaalilautakunnan  määräyksestä  myöhemmin,  jos  isyyden

selvittämiseksi ilmaantuu uutta näyttöä. 61

4.1.3. Äidin oikeus kieltää isyyden selvittäminen

Isyyslaissa  on  lapsen  äidille  annettu  oikeus  päättää,  miten  hän  halutessaan

myötävaikuttaa  isyyden  selvittämiseen  ja  vahvistamiseen  ja  niistä  seuraavien

oikeussuhteiden muodostumiseen. Äidillä on oikeus estää isyyden selvittäminen IsyysL

8.2 §:n nojalla. Sen mukaan lastenvalvoja ei saa aloittaa tai jatkaa isyyden selvittämistä

vastoin  äidin  tahtoa,  jos  lapsen  äiti  on  kirjallisesti  ilmoittanut  lastenvalvojalle

vastustavansa  isyyden  selvittämistä  ja  lapsi  on  hänen  huollossa  tai  hoidettavana.  Jos

mies,  joka  katsoo  olevansa  lapsen  isä,  on  tunnustanut  isyytensä  isyyslain  mukaisesti,

isyyden selvittäminen on kuitenkin toimitettava vaikka äiti vastustaa sitä (IsyysL 8.3 §).

Tällöin miehen oikeus isyyteen syrjäyttää äidin oikeuden kieltää isyyden selvittäminen.

Miehen  ilmoittama  tunnustamisaikomus  ei  ole  riittävä,  vaan  miehen  on  oltava

tunnustanut  isyytensä  isyyslain  mukaisesti,  jotta  selvittämistä  voidaan  jatkaa.  Kielto

oikeus on myös alaikäisellä äidillä,  jos lapsi on hänen tosiasiallisessa hoidossa. Ilmoitus

on  tehtävä  kirjallisesti,  eikä  suullinen  ilmoitus  ei  ole  sitova.  Kieltoa  ei  ole  sidottu

mihinkään määräaikaan, vaan  ilmoitus voidaan antaa  isyyden selvittämistä  koskevassa

neuvottelussa  tai  milloin  tahansa  selvittämisen  kuluessa.  Äidin  kieltopäätöksen  tulee

olla  huolellisesti  harkittu  ja  hänen  tulisi  päätöstä  tehdessään  ottaa  huomioon  kaikki

lapsen  asemaan  vaikuttavat  oikeudelliset  ja  taloudelliset  seikat.  Päätös  tulisi  tehdä

silmällä pitäen lapsen etua. Kiellon ei tulisi perustua miehen painostukseen.62

4.1.4. Isyyden tunnustaminen

Lapsen  biologisella  isällä  on  vanhemmuuteen  liittyvä  oikeus  tunnustaa  isyytensä.

Isyyden  tunnustaminen on  vapaaehtoista.  Isyyden  tunnustaminen on  mahdollista  vain,

jos  lapsella  ei  ole  oikeudellista  isää.  Jos  isyys  on  määräytynyt  suoraan  isyyslain

isyysolettaman  perusteella,  vaikka  äidin  aviomies  ei  ole  lapsen  biologinen  isä,  oikea

biologinen  isä  ei  voi  vaatia  isyyden  kumoamisesta  ilman  äidin  ja  äidin  aviomiehen

hyväksyntää.  Isyyden  tunnustamista  rajoittaa  myös  15  vuotiaan  lapsen  oma

määräysvalta. IsyysL 16 §:n mukaan lapsen tulee hyväksyä tunnustaminen,  jos hänellä

61 Mattila, Heikki: Isyys, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 25.
62  Mahkonen,  Sami:  Parisuhde  ja  vanhemmuus,  s.  78,  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,
teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,  yksityisoikeus,  1996,  s.  397  ja  HE  90/1974,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 1416.
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on  Oikeudenkäymiskaaren  (1.1.1734/4,  jatkossa  OK)  12:1.2  §:n63  mukaan  oikeus

käyttää  puhevaltaa  henkilöään  koskevissa  asioissa.  Lapsen  itsemääräämisoikeus  siis

syrjäyttää oikeuden vanhemmuuteen. IsyysL 15.4 §:n mukaan isyyden tunnustaminen ei

ole mahdollista ennen lapsen syntymää tai lapsen kuoleman jälkeen.64

Isyyden  tunnustamista  edeltää  isyyden  selvittäminen.  IsyysL  12  §:n  mukaan

lastenvalvojan  on  varattava  miehelle  tilaisuus  tunnustaa  isyytensä,  jos  lastenvalvoja

katsoo  isyyden  toteen  näytetyksi.  Ennen  kuin  mies  tunnustaa  isyytensä,  hänelle  on

selvitettävä  isyyden  oikeusvaikutukset.  Tunnustaminen  on  tehtävä  henkilökohtaisesti

viranomaisen  edessä.  Huoltaja  tai  muu  edunvalvoja  ei  voi  tunnustaa  isyyttä

huollettavansa ja päämiehensä puolesta, eli esimerkiksi alaikäisen isän on tunnustettava

isyytensä itse. Yleensä isyyden tunnustamisen vastaanottaa lastenvalvoja. Isyys voidaan

tunnustaa  myös  IsyysL  15  §:n  mukaan  henkikirjoittajalle  tai  julkiselle  notaarille.

Avioliittoa  solmittaessa  mies  voi  tunnustaa  kihlakumppaninsa  lapsen  isyyden  myös

vihkijälle.  Jos  isyys  tunnustetaan  muille  kuin  lastenvalvojalle,  isyyden  selvittäminen

käynnistyy  tunnustamisen  myötä  ja  isyys  tulee  voimaan  vasta  selvittämisen  jälkeen.

Lastenvalvojan tulee IsyysL 20 §:n mukaan lähettää tunnustamista koskevat asiakirjat ja

isyyden  selvittämisestä  laadittu  pöytäkirja  lastenvalvojan  toimialueen  maistraatille

hyväksyttäväksi.  IsyysL  20  §:n  nojalla  maistraatti  hyväksyy  tunnustamisen,  jos

tunnustaminen  on  tehty  isyyslain  mukaisesti  ja  ei  ole  aihetta  olettaa,  että  isyytensä

tunnustanut  mies ei ole  lapsen  isä.  Isyys  tulee vahvistetuksi, kun  mies on  tunnustanut

isyytensä ja maistraatti on hyväksynyt tunnustamisen. 65

4.1.5. Isyyskanne

Isyys  voidaan  vahvistaa  kanteella  tuomioistuimessa,  jos  mies  ei  tunnusta  isyyttä

vapaaehtoisesti.  Isyyskanne  on  nostettava  yhdellä  kerralla  kaikkia  isäehdokkaita

vastaan. Mikäli mies on kuollut,  kanne  nostetaan hänen oikeudenomistajiaan kohtaan.

IsyysL  22.1  §:n  mukaan  kanneoikeus  on  lapsella.  Miehellä  on  oikeus  ajaa  isyyden

vahvistamiskannetta  IsyysL  22.2  §:n  mukaan,  jos  maistraatti  ei  ole  hyväksynyt

tunnustamista  riittämättömän  näytön  perusteella.  Miehen  on  nostettava  isyyden

63  OK 12:1.2 §:”…  Vajaavaltainen  käyttää  itse yksin  puhevaltaansa henkilöään  koskevassa asiassa,  jos
hän on täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Alaikäinen käyttää huoltajan tai
muun  laillisen  edustajan  ohella  itsenäisesti  puhevaltaansa  henkilöään  koskevassa  asiassa,  jos  hän  on
täyttänyt 15 vuotta.”
64  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1996, s. 396398.
65 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 139140.
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vahvistamiskanne  vuoden  kuluessa  siitä  päivästä,  jona  hän  sai  tiedon  maistraatin

päätöksestä.  Mies  ei  voi  ajaa  isyyden  vahvistamiskannetta  itsenäisesti  tunnustamisen

koskiessa lasta, jolla on jo juridinen isä.66

Lapsen  puhevaltaa  isyyden  vahvistamista  koskevassa  oikeudenkäynnissä  käyttää

lastenvalvoja IsyysL 24.1 §:n perusteella. Myös lapsen äidillä on oikeus edustaa  lasta,

jos  lapsi  on  hänen  hoidossaan.  Lastenvalvojalla  ja  äidillä  on  kummallakin  itsenäinen

puhevalta  ja  he  voivat  erikseen  ajaa  kannetta  isyyden  vahvistamiseksi.

Ristiriitatilanteissa  äidin  tahto  menee kuitenkin  lastenvalvojan  edelle.  IsyysL  24.2  §:n

mukaan  lapselle  on  varattava  tilaisuus  tulla  kuulluksi,  jos  hänellä  on  OK  12:1.2  §:n

mukaisesti  oikeus  käyttää  puhevaltaa  henkilöään  koskevassa  asiassa.  Myös

lastenvalvojalle  ja  äidille  on  varattava  tilaisuus  tulla  kuulluksi.  Jos  lapsella  on  oikeus

käyttää  itse  puhevaltaa  oikeudenkäynnissä,  hän  voi  halutessaan  estää  isyyden

vahvistamiskanteen  ajamisen  IsyysL  25.1  §:n  perusteella.  Äidillä  on  oikeus  estää

isyyden  vahvistamiskanteen  ajaminen,  jos  lapsi  on  alle  15vuotias  (IsyysL  25.2  §).

Edellytyksenä  äidin  päätäntävallalle  on,  että  lapsi  on  hänen  huollossaan  tai

hoidettavana.  Äidin  päätäntävalta  poistuu,  jos  hänet  on  tuomioistuimen  päätöksellä

erotettu  lapsen  huollosta.  Äidillä  ei ole  oikeutta estää  isyyskannetta,  jos  lastenvalvoja

ajaa sitä isyytensä tunnustaneen miehen vaatimuksesta. Alle 15vuotiaan lapsen  isyyttä

ei siis voida vahvistaa vastoin molempien vanhempien tahtoa. 67

IsyysL 23 §:n mukaan isyyden vahvistamista koskevaa oikeudenkäyntiä ei voida panna

vireille  lapsen  kuoleman  jälkeen.  Myöskään  jo  aloitettua  oikeudenkäyntiä  ei  voida

jatkaa lapsen kuoltua. Lapsen sukuaseman  jälkikäteisen muuttamisen ei katsota olevan

enää  lapsen  edun  mukaista.  Äidin  tai  isän  kuolema  ei  estä  isyyskanteen  ajamista.

Isyyden  selvittäminen  on  lähtökohtainen  edellytys  isyyden  vahvistamista  koskevalle

oikeudenkäynnille.  Isyyskanne  on  käsiteltävä  kiireellisenä  kaikissa  oikeusasteissa.

Isyyden  vahvistamista  koskevassa  oikeudenkäynnissä  noudatetaan  tutkintaperiaatetta,

eli  IsyysL  30.1  §:n  mukaan  tuomioistuimen  on  omasta  aloitteestaan  määrättävä

hankittavaksi  kaikki  tarpeelliseksi  katsomansa  selvitykset.  Tuomioistuin  voi  määrätä

myös  lastenvalvojan  täydentämään  isyyden  selvittämisestä  laadittua  pöytäkirjaa.

66 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 142146.
67  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  s.  142147,  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,
teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,  yksityisoikeus,  1996,  s.  397398,  Mattila,
Heikki:  Isyys,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  3537  ja  HE  90/1974,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 27.
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Isyyden  vahvistaminen  kanteella  on  mahdollista  vain  isyyslain  voimassa  ollessa

syntyneiden lasten kohdalla. Isyyslaki tuli voimaan 1.10.1976. Tätä ennen syntyneiden

kohdalla  on  mahdollista  vain  vapaaehtoinen  isyyden  tunnustaminen.

Oikeuskäytännössä68  ennen  IsyysL:n  voimaantuloa  syntyneiden  kohdalla  isyyden  on

katsottu voitavan vahvistaa kihlalapsitapauksissa, eli jos äiti ja mies ovat olleet kihloissa

lapsen siittämisajankohtana. Edellytyksenä isyyden vahvistamiselle tällöin on, että lapsi

pystyy näyttämään kihlauksen toteen.69

4.2. Isyyden kumoaminen

Lapsen  sukulaisuussuhde  isään  ja  isän  sukulaisiin  purkautuu  peruuttamattomasti

isyyden  kumoamisella.  Isyys  voidaan  kumota  tunnustamalla  tai  kumoamiskanteella.

Kumota  voidaan  isyysolettaman  mukainen  isyys  ja  tunnustamalla  vahvistettu  isyys.

Isyyskanteella  vahvistettua  isyyttä  ei  sen  sijaan  voida  kumota.  Isyyden  kumoaminen

tunnustamalla on poikkeuksellista. Tunnustamalla voidaan kumota vain isyysolettaman

mukainen  aviomiehen  isyys.  Aviomiehen  isyys  tulee  kumotuksi  IsyysL  34.3  §:n

mukaan, kun toinen mies on tunnustanut isyyslain mukaisesti isyytensä ja maistraatti on

hyväksynyt tunnustamisen. IsyysL 16 a §:n mukaan edellytyksenä aviomiehen isyyden

kumoamiselle  tunnustamalla  on,  että  äiti  ja  aviomies  hyväksyvät  tunnustamisen.  Jos

lapsi on täyttänyt 15 vuotta, myös hänen on hyväksyttävä tunnustaminen. 70

IsyysL  34.1  §:n  mukaan  isyysolettaman  mukainen  isyys  ja  tunnustamalla  vahvistettu

isyys voidaan kumota kanneteitse.  Isyys voidaan kumota,  jos selvitetään, että äidin on

lapsen  siittämisaikana  maannut  toinen  kuin  hänen  aviomiehensä  ja  lapsi  katsotaan

siitetyksi  tuolloin.  Toista  makaajaa  ei  kuitenkaan  voida  tuomita  isäksi  samassa

oikeudenkäynnissä,  vaan uusi  isyys  ratkaistaan  erikseen.  Isyys  voidaan kumota  myös,

jos  isyyslääketieteellisellä  näytöllä  tai  muulla  erityisellä  syyllä  katsotaan  todistetuksi,

ettei  mies  ole  lapsen  isä.  Isyyden  kumoamiseen  ei  siis  aina  edellytetä  näyttöä  toisen

miehen isyydestä. Jos lapsi on siitetty ennen avioliittoa tai puolisoiden asuessa erillään,

isyys  voidaan kumota  IsyysL 34.2 §:n perusteella. Tuomioistuin voi  tällöin  vahvistaa,

että  aviomies  ei ole  lapsen  isä,  jollei  saateta todennäköiseksi,  että  puolisot  ovat olleet

68 Ks. esim. KKO: 1984II41 ja KKO:1979II89.
69  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  s.  142147,  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,
teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1  yksityisoikeus,  1996,  s.  397398  ja  Mattila,
Heikki: Isyys, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 3537.
70  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  s.  158159,  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,
teoksessa:  Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996,  s. 399  ja Helin, Markku:
Perheoikeus, teoksessa Suomen yksityisoikeus, s. 186187.
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sukupuoliyhteydessä lapsen siittämisen aikaan. Tätä kutsutaan kumoamisolettamaksi71,

joka on vastakkainen isyysolettamalle. 72

Kanneoikeudesta  isyyden  kumoamisasiassa  säädetään  IsyysL  35  §:ssä.  Sen  mukaan

oikeus  nostaa  isyyden  kumoamiskanne  on  lapsella,  äidillä  ja  aviomiehellä.  Lapsen

kanneaikaa ei ole sidottu määräaikoihin. Lapsi voi nostaa kanteen niin kauan kun äiti tai

isä  on  elossa.  Lapsen  on  oltava  15  vuotta  täyttänyt,  ennen  kuin  hän  voi  itse  käyttää

puhevaltaansa  henkilöään  koskevassa  asiassa  (OK  12:1.2  §).  Aviomiehen  ja  äidin

kanneoikeutta  on  rajoitettu,  heidän  tulee  nostaa  kanne  viiden  vuoden  kuluessa  lapsen

syntymästä 73. Mikäli äiti tai aviomies ei ole nostanut kannetta laillisen esteen tai muun

erittäin painavan  syyn vuoksi,  kanne  voidaan  panna  vireille  viiden  vuoden määräajan

kuluttuakin. Laillisena esteenä pidetään OK 12:28 §:n mukaan esimerkiksi sairautta tai

yleisen  liikenteen  keskeytymistä.  Muuna  painavana  syynä  oikeuskäytännössä  on

yleensä  se,  että  mies  on  vasta  määräajan  umpeen  kulumisen  jälkeen  saanut

lääketieteellisen poissuljennan isyystutkimuksissa. 74

Aviomies menettää kanneoikeutensa, jos hän on kirjallisesti selittänyt  lapsen omakseen

tietäen, että toinen mies on maannut äidin lapsen siittämisaikaan. Tällaisena kirjallisena

selityksenä  on  oikeuskäytännössä 75  pidetty  avioliiton  ulkopuolella  syntyneen  lapsen

tunnustamista.  Mikäli  mies  kuolee  ennen  kuin  hän  on  menettänyt  kanneoikeutensa,

kanneoikeus  siirtyy  IsyysL  36  §:n  perusteella  hänen  puolisolleen  ja  jokaiselle  joka

lapsen  ohella  tai  jälkeen  on  miehen  lähin  perillinen.  Miehen  oikeudenomistajilla  on

oikeus  nostaa  kanne  vuoden  kuluessa  miehen  kuolemasta.  Jos  miehellä  olisi  ollut

pidempi aika nostaa kanne, miehen kanneoikeuden omistajilla on myös käytössään tuo

71  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1996, s. 399.
72 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 150152 ja Saarenpää, Ahti: Perhe ja  jäämistöoikeus,
teoksessa: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996, s. 399.
73  Miehen  ja  äidin  kanneoikeutta  ehdotetaan  muutettavaksi  siten,  että  miehen  tai  äidin  on  nostettava
isyyden  kumoamiskanne  kahden  vuoden  kuluessa  lapsen  syntymästä.  Aikaisempi  viiden  vuoden
määräaika otettiin lakin, koska eräitä veritutkimuksia isyyden selvittämiseksi ei voitu luotettavasti tehdä
ennen  kuin  lapsi  on  kolme  vuotta.  Tutkimusmenetelmien  kehityttyä  määräaikaa  pidetään  tarpeettoman
pitkänä.  Ks.  tarkemmin  s.  11  ja  Veritutkimustyöryhmän  2.1.2001  antama  mietintö  Oikeusgeneettiset
isyystutkimukset s. 2324 ja 38.
74 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 150156 ja Saarenpää, Ahti: Perhe ja  jäämistöoikeus,
teoksessa: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996, s. 399400.
75  ks.  KKO:1989:10  jossa  avioliiton  ulkopuolella  syntyneen  lapsen  isyyden  tunnustamista  pidettiin
isyyslain  35  §:n  4  momentissa  tarkoitettuna  kirjallisena  selityksenä  isyydestä.  Mies  oli  tunnustanut
isyytensä  tietäen,  että  toinenkin  mies  oli  maannut  äidin  lapsen  siittämisaikaan,  eikä  isyydestä  ollut
varmuutta.  Tämän  vuoksi  miehen  kuoltua  hänen  kanneoikeutensa  omistajilla  ei  ollut  oikeutta  nostaa
kannetta isyyden kumoamiseksi. KurkiSuonio, Kirsti on kommentoinut tapausta teoksessa: Kirjoituksia
ja keskeistä oikeuskäytäntöä perhe ja jäämistöoikeudesta 1997, toim. Timonen, Pekka, s. 313317.
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aika.  Isyyden  kumoamiskannetta  ei  voida  nostaa,  jos  lapsi  on  kuollut  tai,  jos  äiti  ja

aviomies  ovat  molemmat  kuolleet  (IsyysL  37  §).  IsyysL  38  §:n  mukaisesti kanne  on

nostettava jokaista vastaan, jolla on kanneoikeus kantajan ohella, eli esimerkiksi isän on

nostettava  kanne  sekä  äitiä  että  lasta  vastaan.  Kanteen  nostaminen  ei  edellytä  toisten

osapuolten suostumusta tai myötävaikutusta.76

5. LAPSEN HUOLTO

Laki  lapsen huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  (8.4.1983/361)  tuli voimaan vuoden 1984

alusta.  Tätä  ennen  lainsäädännössä  oli  huollosta  vain  yksittäisiä  säädöksiä,  lähinnä

holhouslainsäädännön  yhteydessä.  LHL:n  myötä  lapsen  huolto  nähdään  lapselle

kuuluvana  oikeutena  saada  lain  tavoitteiden  ja  periaatteiden  mukaista  huolenpitoa  ja

tapaamisoikeus lapsen oikeutena pitää yhteyttä ja tavata muualla asuvaa vanhempaansa.

Lähtökohtana  LHL:n  mukaisia  ratkaisuja  tehtäessä  on  lapsen  etu  (LHL  10  §).  Lapsen

edun  huomioon  ottaminen  korostaa  lapsen  itsenäistä  asemaa.  Kun  lapsi  itse  ei  voi

yleensä valvoa etuaan, ratkaisuja tekevät viranomaiset velvoitetaan huomioimaan lapsen

etu lapsen puolesta.77

Lapsen  huoltoa koskevat  säännökset  määrittelevät  lapsen  ja  hänen huoltajansa  välisen

oikeudellisen suhteen sisällön ja miten huoltajan määräytyy. Lapsen huollon periaatteet

on määritelty LHL 1 §:ssä, jonka mukaan:

”Lapsen  huollon  tarkoituksena  on  turvata  lapsen  tasapainoinen  kehitys  ja
hyvinvointi  lapsen  yksilöllisten  tarpeiden  ja  toivomusten  mukaisesti.  Huollon
tulee  turvata  myönteiset  ja  läheiset  ihmissuhteet  erityisesti  lapsen  ja  hänen
vanhempiensa välillä.

Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon
nähden  tarpeellinen  valvonta  ja  huolenpito.  Lapselle  on  pyrittävä  antamaan
turvallinen  ja  virikkeitä  antava  kasvuympäristö  sekä  lapsen  taipumuksia  ja
toivomuksia vastaava koulutus.

Lasta  tulee  kasvattaa  siten,  että  lapsi  saa  osakseen  ymmärtämystä,  turvaa  ja
hellyyttä.  Lasta  ei  saa  alistaa,  kurittaa  ruumiillisesti  eikä  kohdella  muulla
tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja
aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.”

76 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 150156 ja Saarenpää, Ahti: Perhe ja  jäämistöoikeus,
teoksessa: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996, s. 399400.
77  Helminen,  Jarkko:  Laki  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta,  s.  67,  Savolainen,  Matti:  Lapsen
huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  1216,  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus
Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996, s. 407410 ja HE 224/1982, Hallituksen esitys
Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain  muuttamisesta  sekä  niihin
liittyvien lakien muuttamisesta, s. 45.
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LHL 4 §:n mukaan lapsen huoltajan on turvattava lapsen kehitys ja hyvinvointi LHL 1

§:n mukaisesti. LHL 1 § on myös ohjeena lapsen edun määrittämisessä lapsen huollosta

ja  tapaamisoikeudesta  päätettäessä.  Huoltajan  tehtäviin  kuuluu  käytännöllinen

huolenpito  lapsesta  (välitön  huolto),  oikeus  päättää  lapsen  hoidosta,  kasvatuksesta,

asuinpaikasta  ja  muista  henkilökohtaisista  asioista  ja  kelpoisuus  edustaa  lasta  tämän

henkilöä  koskevissa  asioissa.  Huoltajan  tehtävät  liittyvät  läheisesti  toisiinsa.  Lapsen

huolenpito voi edellyttää määräysvallan käyttöä ja määräysvalta puolestaan kelpoisuutta

lapsen edustamiseen. Hyvän huollon perusvaatimuksiin voidaan katsoa kuuluvan lapsen

päivittäinen asuminen,  ruoka, vaatetus,  lepo, hoito  ja  valvonta. Lapsen mahdollisuutta

kehittyä  yksilönä  auttavat  esimerkiksi  lapsen  koulunkäynnin  tukeminen  ja

harrastusmahdollisuudet.  Huolto  painottuu  eritavoin  lapsen  eri  ikäkausina.  Pienelle

lapselle tärkeintä on perushoito ja varsinaisen kasvatuksen merkitys korostuu enemmän

lapsen  kasvaessa.  LHL  ei  sisällä  sanktiojärjestelmää  lapsen  edun  noudattamatta

jättämiselle  tai  muiden  LHL:n  säädösten  laiminlyönnille  ja  rikkomiselle.  LHL:n

rikkomisesta  voi  seurata  lastensuojelullisia  toimenpiteitä,  esimerkiksi  huoltaja  voidaan

katsoa sopimattomaksi tehtäväänsä ja lapsen huolto siirretään toiselle henkilölle lapsen

edun vuoksi.78

5.1. Käytännöllinen huolenpito

5.1.1. Kasvatus ja hoito

Käytännölliseen huolenpitoon kuuluu  lapsen  hoito,  kasvatus  ja  valvonta. LHL 1.2 §:n

hyvän hoidon käsitteeseen voidaan katsoa kuuluvan lapsen perustarpeista, kuten ruoasta

ja  vaatteista,  ja  henkilökohtaisista  tarpeista,  esimerkiksi  harrastuksista,  huolehtimisen.

Lapsen  kasvatus  on  huoltajan  tärkeimpiä  tehtäviä.  LHL  1  §:ssä  on  kirjattu  myös

kasvatuksen yleiset tavoitteet. Tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja

tukea lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen. LHL 1 §

sisältää  myös yleisluontoisia  ohjeita  kasvatuksen  toteuttamiseen.  Lasta  tulee  kasvattaa

siten, että lapsi  saa osakseen ymmärtämystä, turvaa  ja hellyyttä. LHL:n ohjeet  jättävät

huoltajalle paljon harkintavaltaa kasvatuksen toteuttamisessa. LHL 1.3 §  sisältää myös

78 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 6970,
Helminen,  Jarkko:  Laki  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta,  s.  1214,  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja
jäämistöoikeus, teoksessa: Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään nide 1, yksityisoikeus, 1996, s. 408410
ja Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 92.
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selviä kieltoja.  Lapsen alistaminen  ja  ruumiillinen kurittaminen on  kielletty,  eikä  lasta

saa kohdella muulla tavoin loukkaavasti.79

5.1.2. Ruumiillisen kurituksen kielto

Lapsella  on  oikeus  ruumiilliseen  koskemattomuuteen.  Myös  lapsen  alistaminen  ja

lapsen kohteleminen loukkaavasti on kielletty. LHL 1.3 §:n mukaan lasta ei saa alistaa,

kurittaa  ruumiillisesti  eikä  kohdella  muulla  tavoin  loukkaavasti.  Seuraamukset  lapsen

oikeuksien  rikkomisesta  määräytyvät  rikoslain  mukaan  rikoksen  kyseessä  ollessa  ja

muissa  tapauksissa  lastensuojelulain  mukaan.  LHL  ei  sisällä  seuraamuksia  lapsen

oikeuksien  loukkaamisessa.  Rikoksista  kyseeseen  voi  tulla  esimerkiksi  lievä

pahoinpitely (RL 21:7 §). LHL:n esitöiden80 mukaan tarkoituksena oli nimenomaisesti

vahvistaa,  ettei huoltajalla  ole  enää  lapseen  kohdistuvaa  kuritusvaltaa  ja  että  RL 21:7

§:ää  voidaan  soveltaa  vanhemman  tai  huoltajan  syyllistyessä  lapseen  kohdistuvaan

pahoinpitelyyn.  RL  21:7  §:ää  voidaan  soveltaa  myös,  vaikka  lapseen  kohdistuva

pahoinpitely  olisi  tehty  kasvattamistarkoituksessa.  Alle  15  vuotiaaseen  lapseen

kohdistuvat  pahoinpitelyt  ovat  RL  21  luvun  16  §:n  nojalla  virallisen  syytteen  alaisia

rikoksia. 81

Tapauksessa KKO 1993:151 huoltaja tuomittiin rangaistukseen lievästä pahoinpitelystä,

kun hän oli kasvatustarkoituksessa toistuvasti aiheuttanut  lapselle kipua tukistamalla ja

luunappeja  antamalla.  Tapauksessa  oli  tullut  näytetyksi,  että  huoltaja  oli  toiminut

kasvatustarkoituksessa. Korkein  oikeus  lähti  ratkaisussaan  siitä,  että

kasvatustarkoituksessa  käytetty  kuritusvalta  oli  nimenomaisesti  poistettu  LHL:n

säätämisen  yhteydessä.  Vahingonkorvausten  osalta  Korkein  oikeus  katsoi  jääneen

näyttämättä, että lapsella olisi ollut syytä pelätä henkensä ja terveytensä olevan vaarassa

ja että huoltajan menettelystä olisi aiheutunut kipuna ja särkynä korvattavaa vahinkoa.

5.1.3. Valvonta

Lapselle  on  turvattava  LHL  1.2  §:n  mukaisesti  lapsen  ikään  ja  kehitystasoon  nähden

tarpeellinen valvonta. Valvonnalla on tarkoitus estää lapsen tekemät vahingot  itselleen

79  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  9293  ja  HE  224/1982,
Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain
muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta, s. 5.
80  HE  224/1982,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja
holhouslain muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta, s. 12.
81 Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 7779,
Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  2628  ja  HE  224/1982,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain  muuttamisesta  sekä  niihin
liittyvien lakien muuttamisesta, s. 12.
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tai  muille.  Mikäli  huoltajat  laiminlyövät  lapsen  asianmukaisen  kasvatuksen  ja

valvonnan,  he  voivat  joutua  vastuuseen  lapsen  aiheuttamasta  vahingosta.  Huoltajien

vahingonkorvausvastuu  perustuu  tällöin  tuottamukseen.  Huoltajat  eivät  siten  aina  ole

velvollisia  korvaamaan  lapsen  aiheuttamaa  vahinkoa,  vaan  huoltajien  vastuun

syntyminen  edellyttää  huoltajan  tehtävien  laiminlyöntiä.  Alaikäinen  vastaa

pääsääntöisesti  itse  aiheuttamastaan  vahingosta  vahingonkorvauslain  (31.5.1974/412,

jatkossa  VahL)  mukaisesti.  VahL  2:2  §:n  mukaan  alle  18vuotias  on  velvollinen

korvaamaan  aiheuttamastaan  vahingosta  sen  määrän,  joka  hänen  ikäänsä  ja

kehitystasoonsa,  teon  laatuun,  vahingon  aiheuttajan  ja  vahingon  kärsineen

varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. 82

Oikeuskäytännössä  on  usein  katsottu  huoltajat  vastuullisiksi  lapsen  aiheuttamasta

vahingosta. Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO:1981II124 16vuotias poika oli

ammuskellut  omistamallaan  pienoiskiväärillä  kotinsa  pihapiirissä  erilaisiin  asutussa

ympäristössä oleviin mielijohteesta valitsemiinsa maaleihin, muun muassa naapuritalon

kattoon ja naapurin pihalla olleeseen käyttökelvottomaan autoon. Tapauksessa oli kyse

kerrasta,  jolloin  luoti oli osunut  pellollaan  työskennelleeseen B:hen seurauksin,  että  B

oli  kuollut.  Tapauksessa  oli  katsottu  selvitetyksi,  että  pojan  vanhemmat  olivat  olleet

tietoisia  pojan  harjoittamasta  ammuskelusta.  Heidän  oli  moneen  otteeseen  täytynyt

havaita ammuskelun aiheuttama vaara. Vanhempien katsottiin siten poikansa holhoojina

laiminlyöneen  estää  ammunnan  jatkamisen  tai  ryhtyä  sellaisiin  tehokkaisiin  toimiin,

ettei ammunta olisi aiheuttanut vaaraa ympäristölle. Vanhemmat katsottiin pojan lisäksi

velvollisiksi korvaamaan pojan teollaan aiheuttama vahinko.

Tapauksessa  KKO:1981II170  poika  oli  lyönyt  ja  potkinut  häntä  kieltämään  tullutta

henkilöä  ja  aiheuttanut  tälle  vammoja.  Isä  oli  kasvattamistarkoituksessa  sanonut

aiemmin pojalleen, että jos joku tarttuu poikaan kiinni,  hän saa heti lyödä  takaisin.  Isä

katsottiin pojan kanssa velvolliseksi korvaamaan pojan aiheuttama vahinko antamansa

ohjeen vuoksi. Tapauksessa KKO:1983II41  seitsemän vuoden  ikäisen  tytön heittämä

tikka  oli  osunut  viisivuotiaan  leikkitoverin  silmään.  Tytön  vanhemmat  katsottiin

vahingonkorvausvelvollisiksi,  koska  he  olivat  laiminlyöneet  valvoa,  ettei  huollettava

päässyt  yksin käyttämään  tikkapeliä. Tyttö  ei ollut  korvausvelvollinen, koska  tapausta

pidettiin tapaturmana, eikä teko siten ollut tahallinen tai tuottamuksellinen.

82  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  94  ja  Routamo,  Eero  ja
Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus, s. 61 ja 193.
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5.2. Huoltajien yhteistoimintavelvollisuus

Kun  lapsella  on  useampi  kuin  yksi  huoltaja,  heillä  on  LHL  5.1  §:n  mukainen

yhteistoimintavelvollisuus.  Huoltajat  vastaavat  tällöin  yhdessä  lapsen  huoltoon

kuuluvista tehtävistä ja tekevät lasta koskevat päätökset yhdessä, ellei toisin ole säädetty

tai määrätty. Säännöksen voidaan Markku Helinin mukaan käsittää koskevan huoltajien

keskinäisen  päätöksenteon  lisäksi  ulospäin  suuntautuvaa  lapsen  edustamista.

Pääsääntöisesti  huoltajat  voivat  vain  yhdessä  edustaa  lasta.  Käytännössä  säännöksestä

voidaan joustaa tavanomaisissa, vähemmän tärkeissä asioissa, joissa huoltajan katsotaan

voivan yksin edustaa lasta asema, tilanne ja sallimisperusteisen valtuutuksen nojalla. 83

Huoltajilla  on  yhteistoimintavelvollisuus  huolimatta  heidän  parisuhteen  tyypistä  ja

asuvatko  he  yhdessä  vai  eivät.  LHL  5.2  §:ssä  säädetään  poikkeus  huoltajien

yhteistoimintavelvollisuudesta.  Sen  mukaan  lapsen  toisen  huoltajan  suostumus  ei  ole

asiassa  tarpeen,  jos  huoltaja  on  estynyt  päätöksen  tekemiseen  matkan,  sairauden  tai

muun  syyn  vuoksi  ja  ratkaisun  viivästymisestä  aiheutuisi  haittaa.  Huoltajat  voivat

kuitenkin  päättää  vain  yhdessä  asioista,  joilla  on  huomattava  merkitys  lapsen

tulevaisuuden  kannalta,  ellei  lapsen  etu  ilmeisesti  muuta  vaadi.  LHL  5.2  §:ää

sovelletaan  myös  silloin,  kun  lapsen  huoltajat  eivät  asu  yhdessä.  Huoltajien  asuessa

erikseen,  lapsen päivittäisestä  huollosta  vastaa  huoltaja,  jonka  luona  lapsi  asuu.  Lasta

tapaavalla  huoltajalla  on  päävastuu  lapsesta  tapaamisten  aikana,  eli  lasta  koskevat

päätökset  tekee  huoltaja,  jonka  luona  lapsi  kulloinkin  on.  Molempien  huoltajien

suostumus  tarvitaan kuitenkin asioihin,  joilla  katsotaan olevan  huomattavaa  merkitystä

lapsen  tulevaisuuden  kannalta.  Näitä  tärkeiksi  katsottuja  asioita  ovat  muun  muassa

lapsen  uskontokunnan  vaihtaminen,  koulutukseen  ja  terveydenhoitoon  liittyvät

päätökset, passin hankkiminen ja lapsen asuinpaikan muuttaminen.84

Huoltajien ollessa erimieltä  lapsen huoltoon liittyvästä asiasta,  yksittäistä kysymystä ei

ole  mahdollista  saattaa  viranomaisten  ratkaistavaksi.  Jos  huoltajat  eivät  kykene

yhteistoimintaan,  kyseeseen  voivat  viimekädessä  tulla  lastensuojelutoimenpiteet  tai

huoltoratkaisun  muuttaminen.  Huoltoratkaisua  voidaan  muuttaa  purkamalla

yhteishuolto  tai  tuomioistuin  voi  päättää  huoltajien  työnjaosta  LHL  9  §:n  mukaisesti.

83 Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 133.
84  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  133135,  Valjakka,  Eeva:
Lapsen huolto, asuminen  ja  tapaamisoikeus,  teoksessa:  Lapsen  asema erossa,  s. 7375 ja HE 224/1982,
Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain
muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta, s. 14.
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Yhteishuolto ei ole hyvä ratkaisu riitaisissa erotapauksissa, vanhempien erimielisyydet

heijastuvat  yleensä  lapsen  huoltoa  koskevaan  päätöksentekoon.  Äärimmäisissä

tilanteissa  vanhemmat  saattavat  kostaa  toisilleen  keskinäisestä  suhteestaan  aiheutuvia

kaunoja  vaikeuttamalla  lasta koskevaa päätöksentekoa. Käytännössä hankalia tilanteita

aiheutuu esimerkiksi passin hankkimisessa lapselle, jos toinen huoltajista ei anna siihen

suostumustaan.  Tilannetta  helpotettiin  tavallisten  lomamatkojen  osalta  passilain

(22.8.1986/642)  5.4  §:n  muutoksella,  jota  muutettiin  ottamaan  huomioon  lapsen  etu

tällaisissa tilanteissa. Nykyisin huoltajan evätessä suostumuksensa, passi voidaan antaa

alaikäiselle,  jos  sen  antamatta  jättäminen  olisi  selvästi  vastoin  lapsen  etua.

Edellytyksenä on lisäksi, että voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta viedä vastoin huoltajan

suostumusta muutoin kuin tilapäisesti ulkomaille. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi

vain poikkeustapauksissa erittäin painavien syiden perusteella. Pääsääntönä on edelleen,

että passin myöntäminen edellyttää kaikkien huoltajien suostumuksen.85

5.3. Lapsen kuuleminen

Lapselle  tulee  antaa  tilaisuus  osallistua  itseään  koskevaan  päätöksentekoon.  LHL  4.2

§:n  mukaan  ennen  kuin  huoltaja  tekee  päätöksen  lapsen  henkilökohtaisessa  asiassa,

hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa,  jos se  lapsen ikään ja kehitystasoon sekä

asian  laatuun  nähden  on  mahdollista.  Vaikka  lapsen  mielipiteen  huomioon  ottamisen

laiminlyönnistä  ei  ole  säädetty  laissa  sanktiota,  huoltajien  valtaa  saattavat  rajoittaa

lapsen  perus  ja  ihmisoikeudet 86.  Huoltajan  on  kiinnitettävä  huomiota  lapsen

mielipiteeseen  ja  toivomuksiin  päätöstä  tehdessään.  Laissa  ei  ole  säädetty  lapsen

mielipiteelle  annettavasta  merkityksestä  tarkemmin.  Mielipiteelle  on  annettava  sitä

enemmän  merkitystä,  mitä  kypsyneempi  lapsi  on.  Lapsen  mielipiteelle  on  annettava

merkitystä  erityisesti  silloin,  kun  mielipide  on  johdonmukaisesti  perusteltu  ja  lapsi

kykenee  ymmärtämään asian  merkityksen.  Mielipiteen  huomioimiseen vaikuttaa  myös

asian  laatu,  onko  kysymyksessä  ainoastaan  lapseen  vaikuttava  henkilökohtainen  asia,

vai onko ratkaisulla merkitystä myös muihin, kuten sisaruksiin. Esimerkiksi asuinpaikan

vaihdos  vaikuttaa  koko  perheeseen.  Lapsen  ei  ole  pakko  ilmaista  mielipidettään

ratkaistavana  olevaan  asiaan,  eikä  häntä  tule  pakottaa  mielipiteensä  kertomiseen.

Vanhempien  ei  myöskään  tarvitse  aina  ratkaista  asiaa  lapsen  mielipiteen  mukaisesti.

Tarkoituksena  on,  että  päätökset  tehdään  yhdessä  harkitusti  ja  ristiriitaiset  tarpeet  ja

85 Helin, Markku: Lapsen huolto,  teoksessa: Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s. 135, Valjakka,  Eeva:  Lapsen
huolto,  asuminen  ja  tapaamisoikeus,  teoksessa:  Lapsen  asema  erossa,  s.  7475  ja  HE  182/1997,
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi passilain muuttamisesta, s. 14.
86 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 11.
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toivomukset  yhteen  sovittaen.  Mikäli  huoltajat  tekevät  lapsen  mielipiteen  vastaisen

ratkaisun, heidän tulisi perustella päätös niin, että lapsi ymmärtää sen.87

5.4. Lapsen puolesta päättäminen

5.4.1. Lapsen asuminen

LHL  4.1  §:n  mukaan  huoltajalla  on  oikeus  päättää  lapsen  asuinpaikasta.  Huoltajat

voivat  sopia  asiasta  haluamallaan  tavalla.  Lapsella  voi  olla  vain  yksi  virallinen

asuinpaikka, jonka mukaan määräytyy esimerkiksi lapsen oikeus päivähoitopaikkaan ja

koulupiiri88.  Huoltajan  oikeus  kestää  siihen  saakka  kunnes  lapsi  täyttää  18  vuotta  tai

menee  sitä  ennen  avioliittoon.  Lapsen  ollessa  yhteishuollossa,  lapsen  asuinpaikan

muuttamiseen  tarvitaan  molempien  huoltajien  suostumus.  Lapsen  asuinpaikkaa

koskevaa  ratkaisua  tehdessään  huoltajien  tulee  ottaa  huomioon  lapsen  mielipide  ja

toivomukset LHL 4.2 §:n mukaisesti. Vanhemmalla,  joka ei ole lapsen huoltaja, ei ole

oikeutta  vaikuttaa  asumisratkaisuun.  Huoltaja  voi  muuttaa  lapsen  kanssa  esimerkiksi

ulkomaille  ilman  huoltajana  olemattoman  vanhemman  suostumusta.  Huoltajan  tulee

kuitenkin  käyttää  asuinpaikan  päättämisoikeuttaan  LHL  1  §:n  huollon  tarkoituksen

mukaisesti  ja  ottaa  huomioon  lapsen  kehityksen  ja  hyvinvoinnin  turvaaminen.

Tapaamisoikeuden  toteuttamisen  vaikeuttaminen  ei  saisi  olla  asuinpaikkaa  koskevien

päätösten motiivina.89

Tuomioistuin  voi  myös  LHL  9.1  §:n  mukaan  päättää  lapsen  asumisesta  toisen

vanhempansa  luona,  jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Lapsen asumista ei ole  sidottu

huoltajuuteen. Tuomioistuin voi LHL 9.1 §:n perusteella määrätä lapsen asumaan myös

huoltajana  olemattoman  vanhemman  luokse.  Huollon  tarkoituksen  ja  huoltajien

velvollisuuksien perusteella voidaan kuitenkin katsoa, että lapsen tulisi asua huoltajansa

kanssa. 90

Huoltajat  voivat  myös  antaa  lapsen  jonkun  muun  henkilön  hoidettavaksi.  Tällöin

luovutuksen  on  kuitenkin  perustuttava  vapaaehtoisuuteen,  eikä  lasta  voida  pakottaa

sijoittamiseen.  Jos  huoltajat  luovuttavat  lapsen  jonkun  muun  hoidettavaksi,  lapsi  tulee

87  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  2324  ja  HE  224/1982,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain  muuttamisesta  sekä  niihin
liittyvien lakien muuttamisesta, s. 5.
88 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 52.
89  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  3840  ja  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,
teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 9798.
90 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 52.
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sosiaalilautakunnan  valvonnan  alaiseksi  LSL  41  §:n  perusteella.  LSL  41  §:n  mukaan

lapsen huoltajan ja henkilön, jonka luokse lapsi on sijoitettu, on ilmoitettava viipymättä

sosiaalilautakunnalle  lapsen sijoittamisesta. Tällöin sosiaalilautakunta selvittää, sopiiko

yksityiskoti olosuhteiltaan  lapsen hoitoon ja  kasvatukseen, kykeneekö  lapsen  luokseen

ottanut  henkilö  huolehtimaan  lapsesta  ja  onko  sijoitus  lapsen  edun  mukainen.

Sosiaalilautakunnan  on  yritettävä  saada  aikaan  korjaus,  mikäli  se  havaitsee

yksityiskodin  tai  siinä  annetun  hoidon  ja  kasvatuksen  sopimattomaksi  tai

puutteelliseksi.  Jos  korjausta  ei  saada  aikaan,  lautakunta  voi  kieltää  lapsen  pitämisen

kyseisessä yksityiskodissa. 91

5.4.2. Koulutus

Huoltajalla on oikeus päättää  lapsen koulutuksesta LHL 4 §:n yleissäännöksen nojalla.

Huoltajan  päättämisoikeutta  rajoittaa  lapsen  oppivelvollisuus.  Perusopetuslain

(21.8.1998/628)  25  §:n  mukaan  kaikki  Suomessa  vakinaisesti  asuvat  lapset  ovat

oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta

ja  päättyy,  kun  perusopetuksen  oppimäärä  on  suoritettu,  tai  kun  oppivelvollisuuden

alkamisesta  on  kulunut  10  vuotta.  Oppivelvollisuuden  suorittamiseksi  lapsen  on

osallistuttava  perusopetuslain  mukaiseen  opetukseen  tai  saatava  muulla  tavalla

perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot (perusopetuslaki 26 §). Lapsen ei ole pakko

osallistua koulujärjestelmän piiriin kuuluvaan opetukseen, vaan huoltajat voivat päättää

opetuksen  antamisesta  kotona  tai  lapselle  annettavan  jonkun  muun  järjestämää

koulutusta.  Huoltajan  on  perusopetuslain  26  §:n  mukaan  huolehdittava  siitä,  että

oppivelvollisuus  tulee  suoritettua.  Opetuksen  järjestäjän  on  ilmoitettava  lapsen

luvattomista  poissaoloista  huoltajalle.  Mikäli  huoltaja  laiminlyö  oppivelvollisuuden

täyttämisen valvonnan, hänelle voidaan tuomita sakkorangaistus perusopetuslain 45 §:n

nojalla.  Perusopetuslaissa  on  säädetty  tietyistä  lapsen  koulukseen  liittyvistä  asioista,

joihin vaaditaan huoltajan suostumus. Huoltajalla on tietyissä tapauksissa oikeus päättää

esimerkiksi  koulutuspaikasta  (6  §),  opetuskielestä  (10  §)  ja  lapselle  annettavasta

uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta (13 §). 92

Huoltajalla  on periaatteessa  oikeus  päättää  myös  niistä  lapsen koulutukseen  liittyvistä

seikoista,  joista  lainsäädännössä  ei  ole  erikseen  säädetty.  Näitä  ovat  muun  muassa

valinnaiset  aineet  perusopetuksessa  ja  lapsen koulutus  peruskoulun  jälkeen.  Huoltajan

91 Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 4243.
92 HE 86/1997, Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi, s. 63.
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on kuitenkin asian  luonteesta  johtuen otettava korostetusti  huomioon  lapsen mielipide

ratkaisua  tehdessään.  Lapsen  mielipiteen  huomioimiseen  velvoittaa  LHL  1.2  §,  jonka

mukaan  lapselle  on  pyrittävä  antamaan  lapsen  taipumuksia  ja  toivomuksia  vastaava

koulutus.93

5.4.3. Lapsen nimi

Lapsen  oikeus  nimeen  on  turvattu  kansainvälisissä  ihmisoikeussopimuksissa.  KP

sopimuksen  24  artiklan  2  kohdan  mukaan  jokainen  lapsi  on  merkittävä  rekisteriin

välittömästi  syntymän  jälkeen  ja  hänelle  on  annettava nimi. Lapselle  annettavia  nimiä

koskevia määräyksiä on myös YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 ja 8

artikloissa.  Suomen  lainsäädännössä  nimivelvoitteesta  säädetään  nimilain

(9.8.1985/694, jatkossa NimiL) 1 §:ssä,  jonka mukaan jokaisella tulee olla sukunimi ja

etunimi. Lapselle annetut etunimet ja sukunimi on ilmoitettava väestötietojärjestelmään

kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä (NimiL 2 § ja 32 a §). 94

Lapsen  huoltajilla  on  oikeus  valita  lapselle  annettavat  etunimet  LHL  4  §:n

yleissäännöksen nojalla.  Jos  lapsella on useampia huoltajia,  heidän on tehtävä yhdessä

ratkaisu  lapsen  nimeä  koskevassa  asiassa  LHL  5  §:n  mukaisesti.  Jos  lapsella  on  vain

yksi huoltaja, hän saa päättää yksin lapselle annettavat etunimet. Mikäli lapsen huoltajat

eivät  täytä  nimenantovelvollisuuttaan,  äärimmäisenä  keinona  on  lapsen  huoltoon

puuttuminen. Tällöin lapselle voidaan määrätä LHL 9 §:n mukaisesti rinnakkaishuoltaja

tekemään  ratkaisu  lapsen  nimeä  koskevassa  asiassa  lakimääräisen  huoltajan  puolesta.

Etunimiä  saa  olla  enintään  kolme  (NimiL  32  a  §).  Lapselle  annettavien etunimien on

oltava NimiL 6 a luvun mukaiset, jotta nimiviranomainen voi hyväksyä ne.95

Lapsen sukunimen määräytymiseen vaikuttaa vanhemmuus. NimiL 2 § säätelee lapsen

sukunimen määräytymistä syntymän perusteella. Sen mukaan pääsääntönä on, että lapsi

saa  syntyessään  vanhempien  yhteisen  sukunimen.  Jos  vanhemmilla  ei  ole  yhteistä

sukunimeä,  lapsen huoltajat voivat valita kummanko vanhemman sukunimen lapsi saa.

Jos  lapsi  ei  ole  vanhempiensa  yhteishuollossa,  on  lapsen  huoltajalla  NimiL  2.3  §:n

perusteella  oikeus  päättää kumman vanhemman  sukunimen  lapsi  saa.  Tällöin  huoltaja

voi halutessaan antaa  lapselle  myös huoltajana  olemattoman  vanhemman  nimen  ilman

93 Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 9798.
94 Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus, s. 3839.
95 Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus, s. 35 ja Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden
pääpiirteet, s. 99.
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hänen  suostumusta.  Jos  vanhemmilla  on  aikaisempia  yhteisiä  lapsia,  on  lapselle

annettava  sama  sukunimi,  mikä  on  hänen  sisaruksillaan.  Mikäli  lapsen  sukunimeä  ei

ilmoiteta  väestötietojärjestelmään,  lapsi  saa  saman  sukunimen,  mikä  on  äidillä  lapsen

syntyessä.  Lapsella  tulee  olla  oikeudellinen  isä,  jotta  hänelle  voidaan  antaa  isän

sukunimi, eli hänen on oltava aviolapsi tai isyyden on oltava vahvistettu. Vanhempien

ollessa erimieltä lapselle annettavasta sukunimestä, lapselle tulee äidin sukunimi.96

Huoltajat  päättävät  yhdessä  myös  lapsen  nimen  muuttamisesta.  Perhesuhteiden

perusteella  sukunimen määräytymiseen  ja muuttamiseen ei tarvita hakemusmenettelyä,

vaan  se  määräytyy  suoraan  lain  nojalla  tai  nimiviranomaiselle  tehdystä  ilmoituksesta.

Sukunimen  voi  muuttaa  samalla  perusteella  ilmoituksesta  vain  kerran,  sen  jälkeen

sukunimen muuttamista  tulee hakea nimiviranomaiselta.  Isyyden tullessa vahvistetuksi

vasta lapsen nimen antamisen jälkeen,  lapselle voidaan muuttaa isän sukunimi NimiL 4

§:n perusteella.  Nimen muuttaminen  isyyden vahvistamisen perusteella  on mahdollista

vain  kerran.  Lapselle  voidaan  muuttaa vanhempien  yhteinen  sukunimi  NimiL  4  a §:n

mukaan,  jos  lapsen  vanhemmat  menevät  avioliittoon  keskenään  ja  ottavat  yhteisen

sukunimen.  Puolisoiden  yhteinen  nimi  voidaan  muuttaa myös  toisen  puolison  lapsille

(NimiL 5 §). Lapselle voidaan muuttaa toisen vanhemman nimi hakemuksella. Tämä on

tyypillistä  vanhempien  avioerossa,  jolloin  toinen  vanhempi  ottaa  takaisin  oman

sukunimensä ja haluaa lapselle saman sukunimen. Lapsen nimeä ei voida muuttaa siten,

että hän menettäisi nimiyhteyden molempiin vanhempiinsa, eli  lapsella tulee olla sama

sukunimi, joka on ainakin toisella hänen vanhemmistaan.97

NimiL  33  §:n  mukaan  lapsen  etu  tai  sukunimeä  ei  voida  muuttaa  ilman  12  vuotta

täyttäneen lapsen suostumusta. Suostumusta ei tarvita, jos lapsi ei vamman tai sairauden

takia voi ilmaista tahtoaan. Vaikka lapsi olisi alle 12vuotias, lapsen etu tai sukunimeä

ei voida muuttaa hakemuksesta silloin kun lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa

voidaan  kiinnittää  huomiota.  15  vuotta  täyttäneellä  lapsella  on  huoltajansa  kanssa

rinnakkainen  puhevalta  nimiasioissa,  eli  lapsella  on  itsenäinen  puhevalta  huoltajansa

ohella.  Tällöin  15vuotias  voi  saada  itsenäisesti nimenmuutosasian  vireille  ja  hän  voi

muuttaa nimensä ilmoituksenvaraisesti, vaikka huoltaja vastustaisikin nimenmuutosta.98

96  Kangas,  Urpo:  Suomen  nimioikeus,  s.  4145  ja  53  ja  Saarenpää,  Ahti:  Henkilöoikeus
persoonallisuusoikeus,  teoksessa:  Johdatus Suomen  oikeusjärjestelmään nide 1,  yksityisoikeus, 1996,  s.
8082.
97 Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus, s. 5969.
98 Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus, s. 6971.
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NimiL  23  §:n  mukaan  tuomioistuin  voi  isyyden  kumoamisen  jälkeen  miehen

vaatimuksesta päättää, että  lapsi on velvollinen ottamaan nimen,  joka äidillä oli  lapsen

syntyessä.  Tuomioistuin  ei  voi  velvoittaa  muuttamaan  lapsen  nimeä,  jos  lapsen

sukunimen säilyttäminen katsotaan tärkeäksi lapsen edun kannalta. Miehen, jonka isyys

on  kumottu,  on  nostettava  kanne  lapsen  sukunimen  muuttamiseksi  vuoden  kuluessa

isyyden kumoamisesta. Lapsen sukunimen muuttaminen NimiL 23 §:n nojalla soveltuu

tapauksiin,  joissa  lapselle  on  annettu  isän  sukunimi  ja  äidillä  on  ollut  eri  sukunimi

lapsen  syntyessä  ja  tapauksiin,  joissa  lapsen  sukunimi  on  muutettu  isän  sukunimeksi

NimiL  4  §:n  tai  4a  §:n  perusteella.  Mikäli  äidillä  on  ollut  isän  sukunimi  käytössään

lapsen  syntyessä,  lapselle  annettua  puolisoiden  yhteistä  sukunimeä  ei  voida  määrätä

muutettavaksi  isyyden  kumoamisen  perusteella.  Lasta  on  kuultava  sukunimen

muuttamista  koskevassa  asiassa  ja  hänen  mielipiteensä  on  otettava  huomioon.  Urpo

Kankaan  mukaan  NimiL  33  §:n  säännöksiä  voidaan  soveltaa  analogisesti  sukunimen

muuttamiseen  isyyden  kumoamisen  perusteella,  eli  esimerkiksi  12  vuotta  täyttäneeltä

lapselta  vaaditaan  suostumus  sukunimen  muuttamiseen  isyyden  kumoamisen

perusteella.99

5.4.4. Lapsen uskonto

Vuoden  2003  elokuun  alusta  voimaantullut  uskonnonvapauslaki  (6.6.2003/453)

(jatkossa  UvapL)  kumosi  vuoden  1922  uskonnonvapauslain  (10.11.1922/267).

Lainsäädäntöuudistus  vaikutti  lapsen  uskonnollisen  aseman  määräytymiseen  ja  lapsen

itsemääräämisoikeuteen.  Vuoden  2003  uskonnonvapauslaki  ei  myöskään  enää  sisällä

säädöksiä  oikeudesta  saada  uskonnollista  opetusta,  vaan  sitä  koskevat  säädökset  ovat

perusopetuslaissa.  Uskonnon  opetusta  koskevana  uudistuksena  on  muun  muassa,  että

evankelisluterilaista  ja  ortodoksista  uskontoa  voidaan  opettaa  myös  muille  kuin

kyseisiin  uskontokuntiin  kuuluville.  Vuoden  2003  uskonnonvapauslain  lapsen

uskonnollista  asemaa  koskevien  säädösten  tavoitteena  on  tukea  perheen uskonnollista

yhtenäisyyttä,  turvata  lapsen  uskonnollisen  aseman  pysyvyyttä  ja

myötämääräämisoikeutta ja suojella alaikäistä.100

Lapsen uskonnollinen asema ei enää määräydy automaattisesti huoltajien uskonnollisen

aseman mukaan. Lapsen uskonnollisen aseman muuttamiseen tarvitaan aina huoltajien

99 Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus, s. 6668.
100  HE  170/2002,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  uskonnonvapauslaiksi  ja  eräiksi  siihen  liittyviksi
laeiksi, s. 2223  ja Kiuru, Hannu: Uusi uskonnonvapauslaki valmisteilla, s. 23.
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nimenomainen  tahdonilmaisu.  Tahdonilmaisu  tarvitaan  lapsen  liittämisen

uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroamiseen. Käytännössä tämä tahdonilmaisu on

huoltajien  tekemä  ilmoitus  asianomaiselle  yhdyskunnalle.  Huoltajat  päättävät  asiasta

yhdessä.  Huoltajien  velvollisuus  päättää  asiasta  yhdessä  vastaa  LHL  5  §:n

yhteistoimintavelvollisuutta.  Jos  huoltajat  eivät  lapsen  syntymän  jälkeen  sovi  lapsen

uskonnollisesta  asemasta,  lapsen  huoltajana  toimiva  äiti  voi  halutessaan  vuoden

kuluessa  lapsen  syntymästä  yksin  päättää  lapsen  liittymisestä  uskonnolliseen

yhdyskuntaan  (UvapL  3.2  §).  Äidin  yksinpäättämisoikeutta  ei  ole  silloin,  jos

tuomioistuin on LHL 9.3 §:n nojalla päättänyt huoltajien tehtävien jaosta toisin. 101

15  vuotta  täyttänyt  lapsi  voi  huoltajien  kirjallisella  suostumuksella  itse  liittyä

uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä (UvapL 3.3 §). Vuoden 2003 uudistuksella

laajennettiin myös lapsen  itsemääräämisoikeutta  siten, että 12 vuotta täyttäneen lapsen

uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella. Henkilö voi päättää

itse  uskonnollisesta  asemastaan  vasta  huollon  päätyttyä,  eli  täytettyään  18  vuotta  tai

mentyään  sitä  ennen  avioliittoon.  18  vuoden  ikärajaa  perustellaan  sillä,  että

uskonnolliseen  yhdyskuntaan  kuuluminen  tai  siitä  eroaminen  on

maailmankatsomuksellinen päätös ja vaatii yksilöltä tavanomaista suurempaa harkintaa

ja  kypsyyttä.  18  vuoden  ikärajan  katsotaan  myös  turvaavan  perheen

maailmankatsomuksellista yhtenäisyyttä.102

5.4.5. Lääkinnälliset toimenpiteet

Huoltajien  oikeus  kasvattaa  lastaan  kattaa  myös  oikeuden  päättää  lapsen  terveyden

hoidosta  ja  lapselle annettavasta hoidosta  lapsen sairastuessa. Huoltajien päätösvaltaan

kuuluu  hoitoon  ryhtymisestä,  hoidon  sisällöstä  ja  hoidosta  luopumisesta  päättäminen.

Alaikäisen  potilaan  hoitoon  vaikuttavat  laki  potilaan  asemasta  ja  oikeuksista

(17.8.1992/785),  laki  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  (8.4.1983/361),  laki

holhoustoimesta (1.4.1999/442) ja lastensuojelulaki (5.8.1983/683). Alaikäisen potilaan

asemaa  säänteleviä  erityislainsäädöksiä  on  muun  muassa  mielenterveyslaissa

(14.12.1990/1116),  raskauden  keskeyttämisestä  annetussa  laissa  (24.3.1970/239)  ja

101  HE  170/2002,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  uskonnonvapauslaiksi  ja  eräiksi  siihen  liittyviksi
laeiksi, s. 3134.
102  HE  170/2002,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  uskonnonvapauslaiksi  ja  eräiksi  siihen  liittyviksi
laeiksi, s. 24 ja 3134.
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steriloimislaissa  (24.4.1970/283).  Ristiriidan  sattuessa  erityissäädösten  soveltaminen

menee PotilasL:n edelle.103

Ratkaisua tehdessään lapsen terveyden ja sairauden hoitoa koskevassa asiassa huoltajien

on  LHL  4.2  §:n  mukaisesti  keskusteltava  asiasta  lapsen  kanssa  ennen  ratkaisun

tekemistä,  jos se on mahdollista lapsen ikä, kehitystaso ja asian laatu huomioon ottaen.

Lapsen  mielipiteisiin  ja  toivomuksiin  on  kiinnitettävä  mahdollisuuksien  mukaan

huomiota.  LHL  5  §:n  huoltajien  yhteistoimintavelvollisuus  ulottuu  myös  lapseen

kohdistuvista  lääkinnällisistä  toimenpiteistä päättämiseen ja siten huoltajien on tehtävä

ratkaisu  asiassa  yksimielisesti.  LHL  5.2  §:ää  voidaan  soveltaa  esimerkiksi  tilanteisiin,

joissa  lapsi  asuu  vain  toisen  huoltajan  luona,  eikä  toista  huoltajaa  tavoiteta.

Kysymyksessä tulee olla  tavanomainen,  ennalta arvioiden turvallinen hoitotoimenpide.

Tällöin  huoltaja,  jonka  luona  lapsi  asuu,  voi  tehdä  lapsen  hoitoa  koskevan  ratkaisun

yksin,  eikä  toisen  huoltajan  suostumusta  tarvita.  Toinen  huoltaja  voi  tehdä  ratkaisun

yksin myös silloin, kun ratkaisu on tehtävä niin kiireellisesti, ettei toista huoltajaa ehditä

tavoittaa.104

5.4.5.1. Alaikäisen itsemääräämisoikeus lääkinnällisistä toimenpiteistä päätettäessä

PotilasL  7.1  §:n  mukaan  alaikäisen  potilaan  mielipide  hoitotoimenpiteeseen  on

selvitettävä  silloin,  kun  se  on  hänen  ikäänsä  ja  kehitystasoonsa  nähden  mahdollista.

Mikäli alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on PotilasL 7.2 §:n mukaan

hoidettava  yhteisymmärryksessä  hänen  huoltajansa  tai  muun  laillisen  edustajansa

kanssa. Alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, jos hän ikänsä ja

kehitystasonsa  perusteella  kykenee  päättämään  hoidostaan.  Tällöin  alaikäisellä  on

itsemääräämisoikeus  asiassaan.  Alaikäisellä  on  itsemääräämisoikeus,  jos  hän  kykenee

ymmärtämään  hoidon  tai  siitä  kieltäytymisen  merkityksen  ja  vaikutuksen

terveydentilalleen.  Arvioidessa  alaikäisen  kykyä  päättää  hoidostaan  huomioon  tulisi

ottaa  muun  muassa  alaikäisen  ikä,  hänen  yleinen  kypsyytensä,  hoitotoimenpiteiden

luonne  ja  niihin  liittyvät  riskitekijät.  Arviointi  alaikäisen  kyvystä  päättää  hoidostaan

kuuluu lääkärille ja muulle terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. 105

103 Markku Helin: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 91.
104 Markku Helin: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s.  96 ja 98.
105 HE 185/1991, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista, s. 1718.
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Alaikäisen  itsemääräämisoikeus  arvioidaan  yksittäistapauksittain,  eikä  sille  ole

määritelty ikärajaa. PotilasL:n perusteluissa106 ja kirjallisuudessa ohjeellisina  ikärajoina

on pidetty 12 ja 15 vuoden ikärajoja107. Alaikäisen hoidostaan antamaa tahdonilmaisua

voidaan  pitää  Helinin  mukaan  pätevänä,  mikäli  alaikäisellä  on  asian  laatuun  nähden

riittävä päättämiskyky, alaikäiselle on annettu PotilasL 5 §:n mukaisesti asianmukainen

tieto  tarjolla  olevista  hoitovaihtoehdoista  ja  niiden  seurauksista  ja  alaikäinen  on

harkinnut asiaa huolellisesti ja hän on ilmaissut  tahtonsa  ilman pakkoa  tai painostusta.

Jos  alaikäisellä  katsotaan  olevan  riittävä  päättämiskyky  ikänsä  ja  kehitystasonsa

perusteella,  hänen  on  myös  osattava  käyttää  tätä  päättämiskykyä  hoidosta

päättäessään.108

Jos  alaikäinen  ja  huoltaja  ovat  eri  mieltä  alaikäiselle  annettavasta hoidosta,  alaikäisen

kypsyyden  arvioinnille  voidaan  asettaa  tiukemmat  vaatimukset.  Huomiota  on

kiinnitettävä  myös  siihen,  millaisesta  ja  kuinka  merkittävästä  toimenpiteestä  on

kysymys. Vakavassa  ja peruuttamattomassa  toimenpiteessä voidaan asettaa  tiukemmat

vaatimukset  kypsyydelle,  kun  taas  vähäisemmässä  toimenpiteessä  voidaan  antaa

merkitystä nuoremmankin lapsen mielipiteelle.  Huomioon on otettava  myös suostuuko

alaikäinen hoitoon vai kieltäytyykö hän siitä. Tilanteissa, joissa sairauden alkuvaiheessa

hoidostaan  itse  päättämään  kykenevä  alaikäinen  tulee  myöhemmin  sairautensa  vuoksi

kykenemättömäksi  päättämään  hoidostaan,  katsotaan  päätösvallan  tällöin  siirtyvän

huoltajalle. Jos alaikäinen on kuitenkin aiemmin ilmaissut hoitoaan koskevan tahtonsa

vakaasti  ja  pätevästi,  hänen  tahtoaan  on  noudatettava  huoltajien  tahdosta  riippumatta.

Alaikäisen tahdonilmaisun on kuitenkin oltava erityisen vakaa  ja selvästi ilmaistu,  jotta

se syrjäyttää huoltajien tahdon.109

5.4.5.2. Lapsen oikeus henkeen ja terveyteen

Lapsen  oikeus  henkeen  ja  terveyteen  rajoittaa  huoltajien  oikeutta  määrätä  lapseen

kohdistuvista  lääkinnällisistä  toimenpiteistä.  Huoltaja  on  velvollinen  noudattamaan

lapsen  edun  periaatetta  päättäessään  lapsen  hoidosta.  Heillä  ei  kuitenkaan  ole

etuoikeutta  lapsen  edun  sisältöä  tulkittaessa.  Huoltajan  valitseman  hoitokeinon  tulee

olla  lääketieteellisesti hyväksyttävä. Huoltajien päätäntävalta  lapsen hoidossa  rajoittuu

106 HE 185/1991, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista, s. 1516.
107 Lohiniva Kerkelä, Mirva: Terveydenhuollon juridiikka, s. 62.
108 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 92.
109 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 94 ja Lohiniva Kerkelä, Mirva: Terveydenhuollon juridiikka, s. 64.
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tilanteisiin,  joissa ei ole kyse välittömästä hengen ja  terveyden pelastamisesta. PotilasL

9.4  §:n  mukaan  alaikäisen  potilaan  huoltajalla  tai  muulla  laillisella  edustajalla  ei  ole

oikeutta kieltää  potilaan  henkeä  tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa

tarpeellista  hoitoa.  LHL:n  yleisten  periaatteiden  voidaan  myös  katsoa  tukevan  tätä

kieltoa.  Jos  lapsi  on  jo  hoidossa,  hänelle  voidaan  antaa  PotilasL  8  §:n  perusteella

kiireellistä hoitoa ilman huoltajan suostumustakin. Huoltajalla ei ole oikeutta viedä lasta

pois  hoitolaitoksesta  estääkseen  kiireellisen  hoitotoimenpiteen.  Mikäli  huoltajat  eivät

hyväksy hoidon antajan potilaalle tarpeellisena pitämää hoitotoimenpidettä, tai huoltajat

eivät  pääse  yhteisymmärrykseen  hoitovaihtoehdoista,  voivat  kyseeseen  tulla

lastensuojelulliset toimenpiteet.110

Jos lapsen terveys uhkaa vaarantua huoltajien viivyttelyn vuoksi, sosiaalilautakunta voi

ottaa lapsen huostaan LSL 16 §:n nojalla. Huostaanoton myötä huoltajien oikeus päättää

lapsen hoidosta siirtyy sosiaalilautakunnalle LSL 19 §:n mukaisesti. Mikäli  lapsi on  jo

hoitolaitoksessa  ja  hänen  sairauteensa  on  vain  yksi  mahdollinen  hoitokeino,  jota

huoltajat  vastustavat,  ei  huostaanotto  ole  tarpeen  hoidon  antamiseksi.  Tällöin  lasta

voidaan  hoitaa  suoraan  PotilasL  8  §:n  nojalla  ja  huostaanotto  olisi  tarpeetonta,  koska

sosiaalilautakunnallakaan  ei  ole  oikeutta  estää  lapsen  terveyden  tai  hengen

pelastamiseksi  tarvittavaa hoitoa. Lapsen  vanhempien vastustaessa  lapselle  tarpeellista

hoitoa lapselle voidaan määrätä LHL 9 §:n nojalla vanhempien lisäksi kolmas huoltaja,

joka  päättää  lasta  koskevista  potilasasioista.  Ongelmia  lapsen  terveydenhoidossa

esiintyy  lähinnä  silloin,  kun  vanhemmilla  on  vahva  uskonnollinen  tai  muu

elämänkatsomuksellinen  vakaumus.  Esimerkiksi  Jehovan  todistajat  kieltäytyvät

verensiirroista uskonnollisin perustein. Asiasta on myös Korkeimman hallintooikeuden

ratkaisu KHO 530/2000. 111

Tapauksessa  KHO  530/2000112  Sosiaali  ja  terveyslautakunta  oli  ottanut  LSL  16  §:n

nojalla  huostaansa  Jehovan  todistajien imusolmukesyöpää  sairastavan lapsen. Lapsi oli

sijoitettu  sairaalaan  ja  kotiin.  Lapsen  hoitamiseen  tarvittiin  verituotteiden  antamista,

mutta vanhemmat  kielsivät  sen  ja  halusivat  lasta  hoidettavan muulla  lääketieteellisesti

110 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s.  9798,  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,  teoksessa  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  101102  ja  Valjakka,
Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 7577.
111 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 9798 ja Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa,
s. 7577.
112 antopäivä 10.3.2000, diaarinro 2385/3/99 ja taltionro 530.
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hyväksyttävällä  tavalla. Vanhemmat vetosivat  lääninoikeudessa siihen,  että lääkäri voi

antaa tarvittavat hoitotoimet PotilasL 9.4 §:n nojalla ilman huostaanottoa. Lääninoikeus

katsoi,  että  sijaishuolto  oli  lapsen  edun  mukaista.  Kysymyksessä  ei  ollut  yksittäinen

tilanne,  vaan  lapsen hoidontarve  jatkui ainakin  kahden  vuoden ajan  ja puutteet  lapsen

huolenpidossa  uhkasivat  vakavasti  vaarantaa  lapsen  terveyttä.  Avohuollon  tukitoimet

eivät  myöskään olleet  riittäviä  tapauksessa. Korkeimman hallintooikeuden hankkiman

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon mukaan lapsen sairauden hoitoon ei

ollut  käytettävissä  valitun  hoitomuodon  lisäksi  muita  hoitokeinoja.  Näillä  perusteilla

Korkein hallintooikeus ei muuttanut lääninoikeuden päätöstä lapsen huostaanotosta.

5.4.5.3. Tietojensaantioikeus potilasasioissa

Mikäli  alaikäisellä  ei ole  itsemääräämisoikeutta  potilasasioissa,  hänen  huoltajillaan  on

tiedonsaantioikeus  lasta  koskeviin  tietoihin. PotilasL 5  §:n  mukainen selvitys  potilaan

terveydentilastaan,  hoidon  merkityksestä,  eri  hoitovaihtoehdoista  ja  muista  hoitoon

liittyvistä seikoista, on tällöin annettava lapsen huoltajille. Tässä tapauksessa huoltajilla

on myös oikeus tarkastaa lasta koskevia potilasasiakirjoja. 113

Jos  alaikäisellä  on  itsemääräämisoikeus  potilasasioissaan,  PotilasL  5  §:n  selvitys  on

annettava alaikäiselle itselleen. Alaikäisellä on tällöin myös PotilasL 9.2 §:n perusteella

oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen

tai  muulle  lailliselle  edustajalleen.  Alaikäisen  kieltooikeus  tuntuu  kovin  jyrkältä

säännökseltä  ja  sillä  on  tietyissä  tapauksissa  vaikutuksia  lapsen  kasvatukseen.  Näin

esimerkiksi silloin, kun lapsi on tuotu sairaalaan alkoholin tai huumeiden käytön vuoksi.

Tällöin  huoltajilla  olisi  kasvatustarkoituksessa  syytä  saada  tietoja  lapsen  sairaalaan

joutumisesta.  Markku  Helinin  mukaan  lapsen  kieltooikeuden  sääntely  ei  voi  olla

vaikuttamatta  lapsen  itsemääräämisoikeuden  edellytysten  tulkintaan.  Hänen  mukaansa

säännöksiä  vastuullisesti  tulkittaessa  on  huomioitava,  miten  ratkaisu  vaikuttaa

vanhempien tiedonsaantioikeuteen ja onko lopputulos lapsen edun mukainen.114

Potilaslain  13  §:n  mukaan  potilasasiakirjoihin  sisältyvät  tiedot  ovat  salassa  pidettäviä.

Ilman potilaan kirjallista  suostumusta potilasasiakirjoihin  sisältyviä  tietoja  ei saa  antaa

sivulliselle.  Kun  alaikäisellä  on  itsemääräämisoikeus  potilasasioissaan,  PotilasL  13  §

113 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 100 ja Lohiniva Kerkelä, Mirva: Terveydenhuollon juridiikka, s. 81.
114 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 101.
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merkitsee  sitä,  että  ilman  alaikäisen  kirjallista  suostumusta,  hänen  huoltajilleen  ei  saa

antaa  tietoja  edes  lapsen  sairaalassa  olosta.  Jos  alaikäisellä  ei  ole  perusteltua  syytä

kieltäytymiselleen, säännöksen soveltaminen vaikuttaa kohtuuttomalta.115

5.5. Alaikäisen puhevallan käyttäminen oikeudenkäynnissä

OK  12:1.1  §:n  mukaan  alaikäisen  henkilöä  koskevassa  asiassa  puhevaltaa  käyttää

huoltaja  tai  muu  laillinen  edustaja.  Jos  alaikäinen  on  täyttänyt  15  vuotta,  hänellä  on

oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella  itsenäisesti puhevaltaansa.

Muu  laillinen  edustaja  voi  olla  esimerkiksi  isyyden  vahvistamisessa  IsyysL  24  §:n

mukaan puhevaltaa  käyttävä  lastenvalvoja.  Henkilöä  koskevia  asioita  ei  ole  määritelty

OK:ssa tai HolhTL.ssa. Henkilöä koskevia asioita voidaan määritellä prosessin kohteen,

henkilön  itsemääräämisoikeuden,  yksityisyyden  ja  yksilöllisyyden  perusteella.  Näiden

perusteella henkilökohtaisia asioita ovat muun muassa oikeus ruumiilliseen ja henkiseen

loukkaamattomuuteen, oikeus sukuasemaan, nimeen, asuinpaikan valintaan, huollosta ja

koulutuksesta  päättämiseen.  Hallintomenettelyssä  ja  hallintolainkäytössä  alaikäisen

puhevallan käyttäminen määräytyy samoin perustein kuin siviiliprosessissa.116

Rikosprosessissa asianomistajana olevan alaikäisen puhevallan käyttäminen määräytyy

myös OK 12:1.1 §:n  mukaisesti. Rikosprosessissa vastaajan  oikeudenkäyntikelpoisuus

määräytyy  henkilön  rikosoikeudellisen  syyntakeisuuden  perusteella.  Alaikäisen

kohdalla  huomioon  on  otettava  myös,  että  rikosoikeudellinen  vastuunalaisuus  alkaa

vasta  henkilön  täytettyä  15  vuotta.  Siten,  jos  15  vuotta  täyttänyt  alaikäinen  on

syyntakeinen, hän käyttää itse puhevaltaansa rikosprosessissa vastaajana ollessaan. OK

12:3  §:n  nojalla  tuomioistuin  voi  kuitenkin  kuulla  hänen  edunvalvojaa,  huoltajaa  tai

muuta  laillista  edustajaa,  jos  kuuleminen  katsotaan  tarpeelliseksi  alaikäisen  edun

kannalta.  Jos  15  vuotta  täyttänyt  alaikäinen  katsotaan  syyntakeettomaksi,  hänen

puhevaltaa käyttää huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja.117

Huoltajien  LHL  5  §:n  mukainen  yhteistoimintavelvollisuus  on  voimassa  myös  lapsen

edustamisessa  ja puhevallan käyttämisessä oikeudenkäynnissä. Poikkeuksina tästä ovat

tilanteet,  joissa  toisen  huoltajan  edustusvalta  poistuu  eturistiriidan  vuoksi.  Näin  on

esimerkiksi lapsen toisen huoltajan nostaessa elatusapukanteen toista huoltajaa vastaan.

115 Helin, Markku: Alaikäisen oikeudet potilaana, teoksessa: Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta,
s. 101.
116 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 149150 ja 154.
117 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 152153.
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Edustusvalta voi poistua myös rikosprosessissa,  jos toinen huoltaja on asianomistajana

ja lapsi vastaajana. Tällöin huoltajien läheinen suhde voi johtaa siihen, ettei kumpikaan

huoltajista voi edustaa lasta.118

5.6. Huoltajan määräytyminen

5.6.1. Huoltajuus suoraan lain nojalla

Lapsen  huoltajia  ovat  hänen  vanhempansa  tai henkilöt,  joille  huolto  on uskottu  (LHL

3.1 §). Lapsen huoltajat voivat määräytyä joko suoraan lain nojalla, sosiaalilautakunnan

vahvistamalla  vanhempien  sopimuksella  tai  tuomioistuimen  päätöksellä.  Isyyden

vahvistamisella  ei  ole  suoraa  vaikutusta  lapsen  huoltoon.  Lapsen  vanhemmat  ovat

suoraan LHL 6.1 §:n nojalla lapsen huoltajia,  jos he lapsen syntyessä ovat avioliitossa

keskenään. Äidistä tulee yksin lapsen huoltaja lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella.

Kun  vain  toinen  lapsen  vanhemmista  on  lapsen  huoltaja,  ja  vanhemmat  menevät

myöhemmin  avioliittoon  keskenään,  LHL  6.2  §:n  mukaan  heistä  molemmista  tulee

lapsen  huoltajia.  LHL  6.2  §:n  mukaisen  yhteishuollon  voidaan katsoa  syntyvän  myös

silloin,  kun  vanhemmat  menevät  keskenään  avioliittoon  ja  aviomiehen  isyys

vahvistetaan  vasta  avioliiton  aikana.  Yhteishuollon  voidaan  katsoa  syntyvän  LHL  6.2

§:n perusteella myös silloin, kun lapsen huolto on aiemmin tuomioistuimen päätöksellä

jaettu  vanhempien kesken  ja  vanhemmat  avioituvat  myöhemmin  keskenään.  LHL  6.2

§:n  perusteella  ei  voida  muuttaa  lapsen  edun  mukaiseksi  katsottua  huoltojärjestelyä.

Tämä  tarkoittaa  tilannetta,  jossa  lapsen  huolto  on  uskottu  toisen  vanhemman  ohella

kolmannelle henkilölle. Tällöin vanhempien avioituminen ei muuta lapsen huoltoa, eikä

toisesta vanhemmasta tule lapsen huoltajaa avioliiton perusteella. 119

Huoltajien  määräytymistä  koskevien  säännösten  ensisijaisena  lähtökohtana  on  lain

esitöiden  mukaan  lapsen  edun  periaate.  Toisaalta  lähtökohtana  on  myös,  että  lapselle

olisi  turvattava  mahdollisuuksien  mukaan  oikeus  saada  huolenpitoa  kummaltakin

vanhemmaltaan.  Lapsen  syntyperä  tai  vanhemman  sukupuoli  ei  saisi  vaikuttaa  tämän

oikeuden toteutumiseen.120

118 Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 36.
119  Helin,  Markku: Lapsen  huolto,  teoksessa:  Lapsioikeuden pääpiirteet,  s.  109110, Savolainen,  Matti:
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 6869 ja HE 224/1982, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta ja holhouslain muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta,
s. 5 ja 14.
120  HE  224/1982,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja
holhouslain muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta, s. 5.
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5.6.2. Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Vanhemmat  voivat  sopia  lapsen  huollosta  LHL  7  §:n  mukaan.  Vanhempien

vapaaehtoinen  lapsen  huollosta  sopiminen  on  tarkoitettu  ensisijaiseksi  vaihtoehdoksi

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta muutettaessa. Vanhempien sopimusoikeus edellyttää,

että  ainakin  toinen  vanhemmista  on  lapsen  huoltaja.  Sopimusoikeus  on  vain

vanhemmilla, joten isyyden on oltava vahvistettu ennen sopimuksen tekemistä. Sopimus

on  tehtävä  kirjallisesti.  Sopimus  voidaan  tehdä  myös  määräajaksi.  Sopimusvapauteen

kuuluu LHL 7 §:n mukaan mahdollisuus sopia, että lapsen huolto uskotaan molemmille

vanhemmille  yhteisesti tai yksin  toiselle  vanhemmalle.  Vanhemmat  voivat  sopia myös

lapsen asumisesta toisen vanhemman luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä ja lapsen

tapaamis ja yhteydenpitooikeudesta vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.121

Vanhemmat eivät voi sopia esimerkiksi lapsen huollon uskomisesta vanhemman ohella

tai  sijasta  jollekin  kolmannelle.  Vanhemmat  voivat  sopia  huollosta  LHL  7  ja  8  §:n

mukaisesti,  vaikka  huollosta  olisi  aiemmin  annettu  tuomioistuimen  päätös.  Myös

aiemmin  tehtyä  sopimusta  voidaan  muuttaa  uudella  sopimuksella.  Vanhempien

mahdollisuutta  sopia  huollosta  ei  estä  periaatteessa  myöskään  se,  että  lapsi  on  otettu

sosiaalilautakunnan huostaan. Myös  vajaavaltaisella  lapsen huoltajalla on oikeus  tehdä

sopimus lapsen huollosta,  jos vanhempi kykenee  ymmärtämään asian merkityksen. Jos

hän ei kykene ymmärtämään asian merkitystä, lapsen huollosta päättää tuomioistuin. 122

Laissa  ei  ole  säännelty  vanhempien  sopimusvapautta  silloin,  kun  toisen  vanhemman

ohella  huoltajana  on  kolmas  henkilö.  Matti  Savolaisen123  mukaan  tämä  ei  estä

vanhempien sopimista huollosta  ja sopimuksen vahvistamista LHL 8.1 §:n mukaisesti.

Tällä kannalla on myös Eva Gottberg124. Vanhempien sopimuksella ei kuitenkaan voida

tällöin  syrjäyttää  huollosta  kolmatta  henkilöä  huollosta.  Markku  Helinin125  mukaan ei

ole  asianmukaista,  että  vanhemmat  voivat  keskinäisellä  sopimuksella  saada  aikaan

oheishuoltajaan ulottuvia vaikutuksia muutoin kuin tapaamisoikeuden osalta.

121 Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 110114 ja Savolainen, Matti:
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 134137.
122 Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 110113 ja Savolainen, Matti:
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 134137.
123 Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 135 ja 288.
124 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 1516.
125 Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 110111
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Sosiaalilautakunta vahvistaa vanhempien tekemän sopimuksen LHL 8.1 §:n mukaisesti,

jos  sopimus  on  lapsen  edun  mukainen.  Vahvistettu  sopimus  on

täytäntöönpanokelpoinen  (LHL  8.2  §).  Sosiaalilautakunnan  on  jätettävä  sopimus

vahvistamatta, mikäli kumpikaan vanhemmista ei ole lapsen huoltaja (LHL 8 §). Tällöin

lapsen huollosta voidaan määrätä vain  tuomioistuimen päätöksellä.  Vanhemmat  voivat

tehdä  huollosta  myös  pelkän  keskinäisen  sopimuksen,  jota  he  eivät  esitä

sosiaalilautakunnalle  vahvistettavaksi.  Vahvistamaton  sopimus  ei  kuitenkaan  ole

täytäntöönpanokelpoinen.126

5.6.3. Huollosta päättäminen tuomioistuimessa

Lapsen  huollosta  on  päätettävä  tuomioistuimessa,  mikäli  vanhemmat  eivät  pääse

sopimukseen  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  tai  he  haluavat  huoltojärjestelyn,

josta  ei  voida  sopia  LHL  7  §:n  mukaisesti.  Tuomioistuimen  on  ratkaistava  lapsen

huoltokysymyksen  myös,  jos  kumpikaan  vanhemmista  ei  ole  lapsen  huoltaja.

Tavoitteena  on,  ettei  tuomioistuimeen  tuoda  sellaisia  huoltoasioita,  joista  vanhemmat

ovat  yksimielisiä.  Vanhempien  ollessa  asiasta  erimielisiä,  pyritään  heidän  välilleen

saamaan sopuratkaisu ensisijaisesti neuvottelemalla ja keskustelemalla. Tavoitteena on,

että asia siirtyisi tuomioistuimeen,  jos sovittelumenettely ei  tuota tulosta. Asia voidaan

saattaa myös suoraan tuomioistuimen käsiteltäväksi, eikä sovittelu ole pakollista.127

5.6.3.1. Vireillepanooikeus

Lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta  koskeva  asia  on  laitettava  vireille  lapsen

asuinpaikan  käräjäoikeudessa  (LHL  13.1  §).  Asia  laitetaan  vireille  hakemuksella.

Hakemuksen  voivat  tehdä  LHL  14  §:n  mukaan  lapsen  vanhemmat  yhdessä,  toinen

vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Lapsen sukulainen tai muu lapselle

läheinen  henkilö  voi  tehdä  hakemuksen  silloin,  kun  lapsi  on  huoltajan  kuoleman

johdosta jäänyt vaille huoltajaa. Hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös vaatimus

lapselle  maksettavan  elatusavun  vahvistamisesta  tai  vahvistetun  elatusavun

muuttamisesta. Sosiaalilautakunnan huoltoasian siviilioikeudellinen vireillepanooikeus

126 Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 113114 ja Savolainen, Matti:
Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  134137  ja  HE224/1982,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi
lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain  muuttamisesta  sekä  niihin  liittyvien  lakien
muuttamisesta, s. 56 ja 15.
127  Gottberg,  Eva:  Lapsen  huolto,  huoltoriidat  ja  pakkotäytäntöönpano,  s.  1718,  Savolainen,  Matti:
Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  134135  ja  HE224/1982,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi
lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain  muuttamisesta  sekä  niihin  liittyvien  lakien
muuttamisesta, s. 6.
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mahdollistaa  viranomaisten  toimimisen  lapsen  edun  nimissä  silloinkin,  kun

lastensuojelulain mukaisten toimien edellytykset eivät täyty. 128

Oikeuskäytännössä  sukulaisten  virellepanooikeutta  ei ole  katsottu  olevan  esimerkiksi

silloin,  kun  lapsi  oli  otettu  sosiaalilautakunnan  huostaan  ja  lapsen  isä  kärsi

vapausrangaistusta  surmattuaan  lapsen  äidin.  Korkeimman  oikeuden  tapauksessa

KKO:1998:66  kysymys  oli  LHL  14.2  §:n  mukaisesta  lapsen  sukulaisten  oikeudesta

panna  vireille  lapsen  huoltoa  koskeva  asia.  Lapsi  oli  vanhempiensa  yhteishuollossa.

Lapsen  isän  surmattua  äidin,  lapsi  oli  otettu  sosiaalilautakunnan  huostaan.  Lapsen

äidinäiti,  hänen tyttärensä ja tyttären aviomies pyysivät,  että äidinäiti määrätään lapsen

huoltajaksi  ja  äidinäidin  tytär  aviomiehensä  kanssa toissijaisiksi huoltajiksi. Sukulaiset

vetosivat myös siihen, ettei lapsen isä ollut sopiva huoltajaksi. Käräjäoikeus katsoi, että

vapausrangaistusta  kärsivä  lapsen  isä  oli  lapsen  huoltaja,  eikä  lapsi  siten  ollut  jäänyt

toisen  huoltajan  kuoleman  vuoksi  ilman  huoltajaa.  Tämän  vuoksi  sukulaisilla  ei  ollut

LHL  14.2  §:n  mukaista  oikeutta  panna  vireille  lapsen  huoltoa  koskevaa  asiaa.

Hovioikeus  puolestaan  katsoi  lapsen  edun  ja  lapsen  ihmisoikeuksien  vaativan,  että

lapsen huoltoa koskeva hakemus  tutkitaan. Perusteluissaan  hovioikeus nojasi LHL 9.1

§:n  4  kohtaan,  9.2  §:ään  ja  10.1  §:ään.  Hovioikeus  tulkitsi  LHL  14.2  §:ää  siten,  että

lapsen  jääminen  pysyvästi  ilman  huoltajaa  oli  todennäköistä,  koska  lapsen  isä  oli

surmannut  äidin.  Sen  vuoksi  sukulaisilla  oli  oikeus  panna  asia  vireille.  KKO  kumosi

kuitenkin hovioikeuden päätöksen ja jätti asian käräjäoikeuden päätöksen varaan. KKO

tulkitsi LHL 14.2 §:ää  sanamuodon mukaisesti  ja katsoi,  ettei  lapsi ollut  jäänyt  ilman

huoltajaa.  KKO:n  mukaan  LHL  14.2  §:ää  ei  ole  syytä  tulkita  laajentavasti  sillä

perusteella,  että  lapsen  isä ei  vapausrangaistuksen suoritettuaan pystyisi tosiasiallisesti

toimimaan lapsen huoltajana. Puhevallan antaminen lapsen sukulaisille lapsen huoltajan

eläessä  laajentaisi  liikaa  puhevaltaan  oikeutettujen  henkilöiden  piiriä  ja  olisi  vastoin

lapsen etua.

5.6.3.2. Kuuleminen ja sosiaalilautakunnalta hankittava selvitys

Tuomioistuimen  on  LHL  15  §:n  mukaan  varattava  lapsen  vanhemmille  ja  huoltajille

tilaisuus  tulla  kuulluksi  lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta  koskevaa  asiaa

käsitellessään.  Kuulemistilaisuutta  ei  tarvitse  varata,  jos  kutsua  ei  voida  antaa  heille

tiedoksi.  Kutsua  ei  siten  tarvitse  toimittaa  OK  11:9  §:n  mukaisesti  kuuluttamalla

128 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 1718 ja Helin, Markku: Lapsen
huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 114115.
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Virallisessa  lehdessä.  Lasta  kuullaan  tuomioistuimessa  vain  poikkeuksellisessa

tapauksessa.  Lapsen  kuuleminen  on  mahdollista  vain  painavista  syistä  ja,  jos  se  on

välttämätöntä  asian  ratkaisemiselle.  Lapsen  kuulemisen  edellytyksenä  on,  että  lapsi

suostuu  kuulemiseen  ja,  ettei  kuulemisesta  voi  aiheutua  lapselle  haittaa.

Tuomioistuimen on LHL 16 §:n mukaan hankittava lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta

koskevaa  asiaa  käsitellessään  selvitys  lapsen,  vanhempien  ja  huoltajaksi  esitetyn

asuinpaikan kunnan sosiaalilautakunnalta. Selvitystä ei tarvitse hankkia, jos on ilmeistä,

että se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta. Käytännössä selvitys pyydetään aina

riitaisissa  tapauksissa.  Selvityksessä  sosiaalilautakunta  selvittää  lapsen  mielipiteen  ja

lausuu  oman  käsityksensä  siitä,  miten  lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus  tulisi  järjestää

tapauksessa  lapsen  edun  mukaisesti.  Sosiaalilautakunnan  antama  selvitys  ei  sido

tuomioistuinta  ja  se  voi  myös  pyytää  uuden  selvityksen  aiemman  puutteellisuuden

vuoksi. 129

5.6.3.3. Tuomioistuimen ratkaisuvaihtoehdot ja ratkaisuun vaikuttavat seikat

Tuomioistuin  voi  LHL  9  §:n  mukaisesti  päättää,  että  huolto  uskotaan  molemmille

vanhemmille  yhteisesti tai yksin  toiselle  vanhemmalle.  Tuomioistuin voi päättää  myös

lapsen asumisesta toisen vanhemman luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä ja lapsen

tapaamis  ja  yhteydenpitooikeudesta  vanhempaansa,  jonka  luona  hän  ei  asu.  Lisäksi

tuomioistuin  voi  päättää  lapsen  huollon  uskomisesta  vanhempien  ohella  tai  sijasta

yhdelle tai useammalle henkilölle. Huollon uskominen kolmannelle edellyttää henkilön

suostumusta huoltajaksi. Mikäli ainakin toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, huollon

uskominen vanhempien sijasta  muille edellyttää, että siihen on  lapsen kannalta erittäin

painavia  syitä.  Tarvittaessa  tuomioistuin  voi  lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta

koskevaa  asiaa  ratkaistessaan  antaa  tarkempia  määräyksiä  huoltajan  tehtävistä,

oikeuksista  ja  velvollisuuksista  LHL  9.3  §:n  mukaisesti.  Jos  lapsella  on  kaksi  tai

useampia huoltajia, tuomioistuin voi määrätä myös tehtävien jaosta huoltajien kesken.

Tuomioistuimen on tehtävä ratkaisu ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti (LHL 10 §).

Huomiota  on  kiinnitettävä  siihen,  miten  huolto  ja  tapaamisoikeus  toteutuvat  jatkossa.

Tuomioistuimen  on  huomioitava  myös  lapsen  omat  toivomukset  huollon

järjestämisestä. Laissa ei ole määräystä siitä, että lapsen edun mukaisinta olisi olemassa

129  Saarenpää,  Ahti:  Perhe  ja  jäämistöoikeus,  teoksessa:  Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  nide  1,
yksityisoikeus, 1996,  s.  412413, Gottberg, Eva:  Lapsen huolto, huoltoriidat  ja pakkotäytäntöönpano, s.
1718, Helin, Markku: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 115117 ja HE 224/1982,
Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain
muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta, s. 1718.
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olevien  hoito  ja  huoltosuhteiden  säilyttäminen  (ns.  status  quo  –  periaate130).

Kasvuympäristön vaihdoksesta voi kuitenkin aiheutua etenkin pienille lapsille haittaa ja

läheisen  hoitajan  säilyminen  on  hyväksi  lapsen  tunneelämän  kehityksen  kannalta.

Käytännössä  tämä  voidaan  huomioida  mahdollisuuksien  mukaan  yhtenä  näkökohtana

huoltoratkaisua  tehtäessä,  jos  se  on  lapsen  edun  mukaista.  Muita  tuomioistuimen

huomioon ottamia seikkoja ovat vanhempien henkilökohtaiset ominaisuudet ja miten he

kykenevät  tulevaisuudessa  turvaamaan  LHL:n  mukaisen  lapsen  huolenpidon.

Vanhempien  tai  muiden  huoltajien  vaatimukset  eivät  sido  tuomioistuinta,  vaan

tuomioistuin  voi  tehdä  vaatimuksista  poikkeavan  lapsen  edun  mukaisen  ratkaisun.

Tarvittaessa  tuomioistuin  voi  antaa  LHL  17  §:n  mukaisen  väliaikaisen  määräyksen

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta siihen asti, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan.131

5.6.3.4. Korkeimman oikeuden tapaus KKO:2001:110

Lapsen  edun  ja  lapsen  mielipiteen  merkityksestä  lapsen  huoltoratkaisua  tehtäessä  on

ollut kyse esimerkiksi oikeustapauksessa KKO:2001:110 (ään.). Tapauksessa 14 ja 12

vuotiaat  lapset  olivat  jääneet  huoltajan  (äitinsä)  kuoleman  vuoksi  ilman  huoltajaa.

Lapset  olivat  asuneet  äitinsä  ja  tämän  miesystävän  (C)  kanssa  Suomessa  noin  viiden

vuoden ajan.  Äiti  ja  lapset  olivat  aiemmin asuneet  Sveitsissä  ja  heidän isänsä  (A) asui

yhä  siellä.  Äidin  kuoltua  A  ja  C  hakivat  kumpikin  lapsia  huoltoonsa.  A  ja  C  oli

molemmat  todettu  sopiviksi  huoltajiksi. C:n katsottiin olevan  läheinen henkilö  lapsille

ja hänellä oli siten LHL 10.2 §:n mukaan oikeus hakea lapsia huoltoonsa. Lapset olivat

ilmoittaneet haluavansa asua C:n kanssa. Lapset olivat ilmaisseet  mielipiteensä selvästi

ja perustellusti. Tapauksessa kysymys oli siitä,  oliko  lasten oma  mielipide  lasten edun

mukainen.  Äidin  ja  A:n  samoin  kuin  A:n  ja  C:n  välit  olivat  olleet  pitkään huonot  ja

heidän välillään oli käyty useita oikeudenkäyntejä. Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat

aikuisten  välisten  riitojen  vaikuttaneen  lasten  mielipiteisiin  ja  ettei  lasten  omaa  tahtoa

oltu  sen  vuoksi  voitu  selvittää  niin  luotettavasti,  että  se  voitaisiin  ottaa  huomioon

ratkaisua  tehtäessä.  Käräjäoikeus  ja  hovioikeus  perustelivat  ratkaisuaan  lasten  ja

vanhemman suhteen kehittämillä  ja turvaamisella  ja uskoivat  sen vuoksi  lasten huollon

A:lle. C:n ei katsottu pystyvän turvaamaan lasten ja A:n suhdetta ja tapaamisia.

130 Helin, Markku kirjoittaa Status quo – periaatteesta ja sen merkityksestä huoltoratkaisua tehtäessä. Ks.
tarkemmin: Lapsen huolto, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 119.
131  Gottberg,  Eva:  Lapsen  huolto,  huoltoriidat  ja  täytäntöönpano,  s.  1819,    Savolainen,  Matti:  Lapsen
huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  151154  ja  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,  teoksessa:    Lapsioikeuden
pääpiirteet, s. 118121.
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Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset ja määräsi lapset C:n

huoltoon. KKO katsoi selvitetyksi lasten ikä ja kehitystaso ja muut olosuhteet huomioon

ottaen,  että  kysymyksessä  oli  lasten  oma  ja  itsenäinen  tahto.  Lasten  jäädessä  ilman

huoltajaa  huoltajan  kuoleman  vuoksi,  huolto  voidaan  uskoa  elossa  olevalle

vanhemmalle  tai muulle henkilölle,  jos  se on  lapsen edun  mukaista.  Koska A:n  ja  C:n

keskinäiset  välit  olivat  huonot,  ei  ollut  perusteltua  olettaa,  että  huollon  ollessa  A:lla

lasten  asioiden  hoitaminen  näiden  aikuisten  kesken  voisi  sujua  lasten  edun

edellyttämällä  tavalla.  KKO  huomioi  myös  lain  lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta

koskevan  päätöksen  täytäntöönpanosta  (16.8.1996/619,  jatkossa  HTTpL)  2  §:n,  jonka

mukaan täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa, jos lapsi on täyttänyt 12

vuotta.  Lasten  edun  mukaista  ei  näin  olisi  huollon  uskominen  A:lle,  koska  sitä  ei

voitaisi  panna  täytäntöön  vastoin  lasten  tahtoa.  Myös  tapaamiset  A:n  kanssa  olivat

riippuvaisia  lasten  omasta  tahdosta.  C:n  tulee  kuitenkin  LHL  1  ja  4  §:n  tavoitteiden

mukaisesti myötävaikuttaa lasten ja A:n suhteen syntymiseen ja säilymiseen.

Erimieltä  olleet  Korkeimman  oikeuden  jäsenet  tulivat  samaan  lopputulokseen  kuin

enemmistö. Vanhemmuuden sisällön kannalta erimieltä olleiden Korkeimman oikeuden

jäsenten  lausunnot  ovat  mielenkiintoisia.  He  korostavat  lausunnoissaan  lapsen  edun

merkitystä huoltoratkaisussa. Heidän mukaansa lapsen etu edellyttää huollon uskomista

henkilölle, johon lapselle on muodostunut läheinen ja huollon tarkoituksen toteutumisen

kannalta  myönteinen  suhde.  Biologinen  vanhemmuus  ei  anna  etusijaa  lapsen

vanhemmalle  huollosta  päätettäessä,  vaan  lapsen  edun  merkitys  menee  sen  edelle.

Vaikka biologinen vanhempi olisi sopiva lapsen huoltajaksi, hänet voidaan syrjäyttää ja

lapsen  huolto  määrätä  sellaiselle  muulle  henkilölle,  johon  lapselle  on  muodostunut

läheinen  ja  huollon  tarkoituksen  toteutumisen  kannalta  myönteinen  suhde.  Ilkka

Lindströmin  mukaan132  tämä  näkökulma  ilmentää  huoltajuuden  ja  kasvatuksen

merkittävänä  peruselementtinä  sitä,  että  terve  vanhemmuus  voi  toteutua  vain  lapsen

tunteman kiintymyksen ja luottamuksen pohjalta.

5.6.4. Tuomioistuimen antamat tarkemmat määräykset huoltajan tehtävistä, oikeuksista

ja velvollisuuksista

Tuomioistuin  voi  LHL  9.3  §:n  mukaan  tarvittaessa  antaa  määräyksiä  huoltajan

tehtävistä,  oikeuksista  ja  velvollisuuksista.  Myös  tehtävien  jaosta  huoltajien  kesken

132  Lindström,  Ilkka:  Vanhemmuutta  etsimässä,  teoksessa:  PohjoisSuomen  tuomarikoulun  julkaisuja
1/2002: Yrjö Korhonen 70 v juhlakirja, s. 146147.



55

voidaan  määrätä  tarkemmin.  Tuomioistuin  voi  siten  antaa  hyvinkin  yksilöllisen

ratkaisun  lapsen  huollosta  kussakin  yksittäistapauksessa.  Huoltajien  tehtävien  jaosta

voidaan  antaa  esimerkiksi  ratkaisu,  jossa  muualla  asuvalle  vanhemmalle  annetaan

myötämääräämisoikeus joihinkin lasta koskeviin kysymyksiin ja lapsen kanssa asuvalle

vanhemmalle  uskotaan muu  huolto  yksin.  Ratkaisut,  joissa  molemmalle  vanhemmalle

annetaan  myötämääräämisoikeus  lapsen  asioissa,  ovat  yhteishuoltoratkaisuja.

Huoltajien  tehtävistä  annetut  tarkemmat  määräykset  ovat  käyttökelpoisia  esimerkiksi

tilanteissa,  joissa  rajoittamaton  yhteishuolto  ei  toimi  vanhempien  tulehtuneiden  välien

vuoksi.  Tällöin  toista  vanhempaa  ei  kuitenkaan  tarvitse  syrjäyttää  kokonaan  lapsen

huollosta, vaan hänelle voidaan jättää myötämääräämisoikeus esimerkiksi lapsen nimen

muuttamiseen tai oikeus saada lasta koskevia tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta.133

5.6.5. Tiedonsaantioikeuden antaminen huollosta erotetulle vanhemmalle

Vanhempia  tyydyttävä  huoltoratkaisu  on  lapsen  edun  mukainen.  Lapsen  huolto  ja

tapaamisoikeutta  koskevat  riidat  voivat  jatkua  pitkään,  koska  vanhempi  voi

hakemuksellaan  saada  uuden  oikeudenkäynnin  vireille  entisen  päätöksen

lainvoimaiseksi tulon jälkeenkin (LHL 12 § ja 14 §). LHL 9.3 §:n perusteella voidaan

antaa huoltoratkaisu, jossa toiselle huoltajalle annetaan vain oikeus saada lasta koskevia

tietoja  muun  huollon  ollessa  yksin  toisella  huoltajalla.  Huoltajan  oikeudella  saada

viranomaisilta tietoja lapsestaan on merkitystä vanhemmalle. Tietojen saaminen koetaan

tärkeäksi  ja  sillä  tavoin voidaan osallistua  lapsen  elämään. Tietojen saamisen  voidaan

myös katsoa tukevan vanhemmuutta. Laissa ei ole säännöksiä siitä, voidaanko tällainen

oikeus antaa huollosta erotetulle vanhemmalle.134

LHL 9.3  §:n  mukaan  toiselle  huoltajalle  annettu  pelkkä  tietojensaantioikeus  kirjataan

kuitenkin  väestötietojärjestelmään  yhteishuoltona.  Vanhemman,  jolla  on  oikeus  yksin

käyttää  kaikkia  muita  huoltoon  liittyviä  oikeuksia,  voi  olla  vaikea  hyväksyä  tätä.

Väestötietojärjestelmästä  voi  siis  saada  liian  laajan  kuvan  yhteishuollosta,  jos

järjestelmään  ei  ole  eritelty  rajoitettua  yhteishuoltoa.  Huoltajavanhemman  olisi

helpompi  hyväksyä  ratkaisu,  jossa  toiselle  vanhemmalle  annettaisiin  pelkkä

tietojensaantioikeus ilman huoltoa. 135

133 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja täytäntöönpano, s. 3639.
134  KurkiSuonio,  Kirsti:  Voiko tuomioistuin määrätä huollosta  erotetulle vanhemmalle oikeuden  saada
viranomaisilta lasta koskevia tietoja? , s. 10891090.
135  KurkiSuonio,  Kirsti:  Voiko tuomioistuin määrätä huollosta  erotetulle vanhemmalle oikeuden  saada
viranomaisilta lasta koskevia tietoja?, s. 1092.



56

Asiasta  on  uudehko  Korkeimman  oikeuden  ratkaisu  KKO:2003:7  (ään.).  KKO  tuli

ratkaisussaan  siihen  lopputulokseen,  että  tuomioistuin  voi  antaa  määräyksen,  jonka

mukaan  huollosta  erotetulla  vanhemmalla  on  oikeus  käyttää  huoltajalle  kuuluvaa

oikeutta  saada  viranomaiselta  lasta  koskevia  tietoja.  Määräyksen  antaminen  on

mahdollista, mikäli sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena. KKO totesi, että laissa ei

ole  säädöksiä,  että  vanhemmalle  voitaisiin  antaa  oikeus,  johon  ei  kuitenkaan  liittyisi

lapsen  huoltoa  koskevaa  päätäntävaltaa.  LHL  9.3  §:n  sanamuoto  ei  myöskään  kiellä

tällaista  vaihtoehtoa.  KKO  painotti  ratkaisussaan  lapsen  edun  merkitystä

huoltoratkaisussa. LHL 10 §:n mukaan asia on  ratkaistava ennen kaikkea  lapsen edun

mukaisesti.  LHL  9.3  §  ja  12  §  sallivat  yksilölliset  ja  joustavat  ratkaisut  lapsen  edun

saavuttamiseksi. Korkeimman oikeuden mukaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

annetun lain periaatteiden eikä käytännön vaatimusten mukaisena voida pitää sitä, että

oikeus tietojen saantiin olisi poikkeuksetta vain huoltajaksi määrätyllä tai, että määräys

voitaisiin  antaa  vain  rajoitettuna  yhteishuoltona.  KKO  kiinnitti  huomiota  myös

väestötietojärjestelmään  tehtävään  merkintään  ja  tietojensaantioikeuden  merkitykseen

vanhemman  ja  lapsen  välisen  suhteen  kehittymiselle.  KKO  antoi  näillä  perusteilla

vanhemmalle  oikeuden  käyttää  huoltajalle  kuuluvaa  oikeutta  saada  lapsia  koskevia

tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta.

5.6.6. Isyyden kumoutumisen vaikutus lapsen huoltoon

Kun lapsen isä on tullut suoraan LHL 6 §:n nojalla lapsen huoltajaksi ja hänen isyytensä

kumotaan  myöhemmin,  hän  menettää  samalla  myös  huoltajan  aseman.  Huollon

perustuessa sosiaalilautakunnan vahvistamaan vanhempien sopimukseen, voidaan myös

katsoa, että isyyden kumoutuessa mies menettää huoltajan aseman. LHL 7 §:n mukaan

oikeus  sopia  lapsen  huollosta  on  vain  vanhemmilla  ja  isyyden  kumoaminen  poistaa

sopimusjärjestelyjen  oikeudellisen  perustan.  Isyyden  kumoaminen  ei  vaikuta  lapsen

huoltoon, jos huolto perustuu tuomioistuimen päätökseen. Tuomioistuimen päätöksellä

huolto  voidaan  antaa  vanhempien  ohella  tai  sijasta  kolmannelle  henkilölle,  eikä

vanhemmuus  ole  tällöin  huollon  edellytys.  Mies  voi  silti  hakea  vapautusta

huoltajuudesta  ja  isyyden kumoutumisen katsotaan olevan perusteltu  syy hakemuksen

hyväksymiselle.  Jos  mies  haluaa  jatkaa  lapsen  huoltajana  isyyden  kumoutumisesta

huolimatta,  hänet voidaan  LHL 9 §:n nojalla  määrätä huoltajaksi,  mikäli  se on  lapsen

edun mukaista. 136

136  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  s.  180181  ja  Savolainen,  Matti:  Lapsen  huolto  ja
tapaamisoikeus, s. 69.
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5.7. Lastensuojelulliset toimenpiteet

LSL  1  §:n  mukaan  lapsella  on  oikeus  turvalliseen  ja  virikkeitä  antavaan

kasvuympäristöön, tasapainoiseen  ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen

suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on LSL 2 §:n mukaan turvata 1 §:ssä mainitut

oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa ja

toteuttamalla  perhe  ja  yksilökohtaista  lastensuojelua.  Lastensuojelulain  mukaisiin

viranomaistoimenpiteisiin  voidaan  ryhtyä,  kun  lapsen  kotiolot  ovat  uhkana  lapsen

terveydelle tai kehitykselle tai lapsi itse vaarantaa toimillaan niitä137.

Lastensuojelun toimintamuodot ovat avohuollon tukitoimet, huostaanotto ja sijaishuolto

sekä jälkihoito (LSL 8 §). Avohuollon tukitoimenpiteet ovat perheelle vapaaehtoisia ja

ne  hoidetaan  perheen  kanssa  yhteisymmärryksessä.  Jos  viranomaistoimenpiteille  on

edellytykset  ja  avohuollon  tukitoimenpiteet  eivät  ole  tarkoituksenmukaisia  tai

mahdollisia,  tai  ne  ovat  osoittautuneet  riittämättömiksi,  lapsi  voidaan  ottaa  huostaan

LSL 16 §:n mukaan. Edellytyksenä on myös, että sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen

edun mukaista. Huostaanotolla sosiaalilautakunnalle siirtyy merkittävä määrä huoltajan

tehtävistä.  Sosiaalilautakunnalla  on  tällöin  huostaanoton  tarkoituksen  toteuttamiseksi

oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä

lapsen olinpaikasta (LSL 19 §). Koko huolto ei kuitenkaan siirry sosiaalilautakunnalle,

vaan huolto  jää huoltajille  ja  sosiaalilautakunnalle  siirtyy keskeiset  huoltajan  tehtävät.

Huoltajille  voitaneen  katsoa  jäävän  esimerkiksi  lapsen  puhevallan  käyttö

oikeudenkäynnissä  eräissä  tapauksissa,  kuten  lapsen  ruumiillista  koskemattomuutta

koskevissa asioissa tai lapsen varallisuutta koskevissa asioissa. Huoltajan oikeudet ovat

kuitenkin varsin vähäiset huostaanoton kestäessä.138

Lapsen  perustarpeiden  tyydyttämättä  jättämisen  voidaan  katsoa  olevan  LSL  16  §:n

tarkoittamia puutteita lapsen huolenpidossa. Huolenpidon puutetta voi olla esimerkiksi,

jos  lapsi  jätetään  tulemaan  toimeen  yksinään.  Lain  tarkoittamat  kodin  olosuhteet  on

ymmärrettävä  laajasti. Niillä  tarkoitetaan huoltajan  valvontaan  ja  vastuuseen kuuluvaa

lapsen koko elämänpiiriä. LSL 16 §:ssä mainittujen vaaratekijöiden tulee olla vakavana

vaarana  lapsen  kehitykselle  ja  terveydelle  ennen  kuin  huostaanoton  tunnusmerkit

täyttyvät. Myös vakavan  vaaran uhka  mahdollistaa  huostaanoton. Lapsen vaarantaessa

137 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 244.
138  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  s.  245,  Helin,  Markku:  Lapsen  huolto,  teoksessa:
Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 132 ja Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 152.
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omalla  käyttäytymisellä  vakavasti  terveyttään  tai  kehitystään,  huostaanotto  on  myös

mahdollista.  Laissa  on  mainittu  erityisesti  päihteet  ja  muu  kuin  vähäisenä  pidettävä

rikollinen teko. Kuitenkin myös usein toistuvat tai pitkään jatkuvat vähäisinä pidettävät

rikolliset teot saattavat muodostaa huostaanottoperusteen.139

Huostaanotolla  puututaan  merkittävällä  tavalla  perheen  yksityisyyteen  ja  oikeuksiin.

Koska kysymyksessä on vaikutuksiltaan voimakas toimenpide, myös asiassa kuultavien

piiri  on  laaja.  Sosiaalilautakunnan  on  varattava  12  vuotta  täyttäneelle  lapselle,  lapsen

vanhemmille, lapsen huoltajille, sekä henkilöille, joiden hoidossa ja kasvatuksessa lapsi

tällöin on tai on ollut välittömästi ennen asian valmistelua ollut, tilaisuus tulla kuulluksi

(LSL 17 §).140

6. TAPAAMISOIKEUS

Tapaamisoikeus  nähdään  nykyisin  LHL:n  säätämisen  myötä  lapsen  oikeutena  tavata

muualla  asuvaa  vanhempaansa,  kun  se  aiemmin  oli  huollosta  erotetun  vanhemman

oikeus  tavata  lastaan. Tapaamisoikeudesta  säädetään  LHL  2  §:ssä,  jonka  1  momentin

mukaan  tapaamisoikeuden  tarkoituksena  on  turvata  lapselle  oikeus  pitää  yhteyttä  ja

tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Lapsella ei ole velvollisuutta tapaamisiin,

vaan  tapaamisoikeus  on  nimenomaan  lapsen  oikeus.  Tapaamisoikeudella  pyritään

turvaamaan  ja  edistämään  lapsen  myönteisiä  ja  läheisiä  suhteita  molempiin

vanhempiinsa.  Vanhempien  velvollisuutena  on  kunnioittaa  lapsen  oikeutta  ja

myötävaikuttaa  sen  toteutumiseen.  LHL  2.2  §:n  mukaan  vanhempien on  ensisijaisesti

lapsen etua silmällä pitäen yhteisymmärryksessä pyrittävä siihen, että tapaamisoikeuden

tarkoitus toteutuu LHL 1 §:n periaatteiden mukaisesti. LHL 2.2 §:n perusteella voidaan

myös katsoa, että tapaajavanhemmalla on moraalinen velvollisuus tavata lastaan, vaikka

sanktiota velvollisuuden rikkomisesta ei olekaan säädetty141. Lapsen huoltajan tai sen,

jonka  luona  lapsi  asuu,  on  sallittava  lapsen  tapaamisoikeus  lapsen  edun  mukaisesti.

Tapaamisoikeuden  perusteettomasta  estämisestä  voi  seurata  lapsen  huollosta,

asumisesta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen muuttaminen. 142

139 Mikkola, Matti: Lapsen huostaanotto, teoksessa: Mikkola, Matti ja Helminen, Jarkko: Lastensuojelu, s.
152154.
140 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 245.
141 Helminen, Jarkko: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, s. 24.
142  Gottberg,  Eva:  Lapsen  huolto,  huoltoriidat  ja  pakkotäytäntöönpano,  s.  6061,  Savolainen,  Matti:
Lapsen  huolto  ja  tapaamisoikeus,  s.  116120  ja  HE  224/1982,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi
lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta  ja  holhouslain  muuttamisesta  sekä  niihin  liittyvien  lakien
muuttamisesta, s. 1213.
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Lapsen  tapaamisoikeus  vanhempiinsa  on  vanhemmilla  olleesta  parisuhteesta

riippumatonta.  Lapsella  on  oikeus  tapaamiseen  myös  silloin,  jos  vanhemmat  eivät  ole

asuneet  lainkaan  yhdessä.  Tapaamisoikeus  käsittää  lapsen  olon  toisen  vanhemman

luona,  lyhytaikaisemmat  tapaamiset  ja  yhteydenpidon  puhelimitse,  kirjeitse  tai  muulla

tavoin.  Lähtökohtana  lapsen  tapaamisoikeutta  vahvistettaessa  on  kaikissa

yksittäistapauksissa,  että  vahvistaminen  on  lapsen  edun  mukaista.  Tapaamisoikeus

jätetään siis vahvistamatta vain silloin, kun sen katsotaan olevan lapsen edun vastaista.

Lapsen oma mielipide on aina huomioitava tapaamisoikeutta vahvistettaessa.143

Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa LHL:n  mukaisesti vain  lapsen vanhempiin  nähden.

Epäkohtana  nähdäänkin,  ettei  perheen  hajotessa  lapsen  kiinteitä  ihmissuhteita  muihin

läheisiin,  esimerkiksi  isovanhempiin,  voida  turvata  lapsen  tapaamisoikeudella.  Lapsen

mahdollisuus  tavata  muita  läheisiä  on  tällöin  riippuvainen  huoltajan  vapaaehtoisesta

tapaamisten  sallimisesta.  Huoltajan  kieltäessä  tapaamiset  tapaajavanhemman

sukulaisilta,  lapsi  voi käytännössä  tavata  heitä  vain  tavatessaan  tapaajavanhempaansa.

LHL:n  mukainen  tapaamisoikeus  on  suppea  myös  verrattuna  LSL  24  §:n  mukaiseen

huostaan  otetun  lapsen  ihmissuhteiden  turvaamiseen.  LSL  24  §:n  mukaan

sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus ”tavata vanhempiaan ja muita hänelle läheisiä

henkilöitä sekä pitää heihin yhteyttä”.144

6.1. Tapaajavanhemman oikeudet ja velvollisuudet

Mikäli molemmat  vanhemmat  ovat  lapsen  huoltajia,  vastaa  lapsesta  se  huoltaja,  jonka

luona  lapsi  kulloinkin  on.  Jos  tapaajavanhempi  ei  ole  huoltaja,  oikeuksien  ja

velvollisuuksien  määritteleminen  on  vaikeampaa.  Lähtökohtaisesti  huoltajalla  on  aina

oikeus  tietää  lapsen  olinpaikka  tapaamisten  aikana.  Tapaajavanhemman  on  myös

kerrottava huoltajalle normaalista poikkeavat suunnitelmat tapaamisen ajaksi. Huoltajan

tiedonsaantioikeutta  rajoittavat  tapaajavanhemman  ja  lapsen  oikeus  omaan  yhteiseen

aikaan,  eikä  huoltaja  saa  häiritä  heitä  jatkuvalla  tarkkailulla.  Tapaajavanhemmalla  on

oikeus  viedä  lapsi  pois  paikkakunnalta  tapaamisen  ja  luonapidon  aikana,  jollei

tapaamispaikkaa  ole  nimenomaisesti  rajoitettu  sopimuksessa  tai  päätöksessä.

Tapaajavanhempi ja lapsi voivat siis käydä tavanomaisilla sukulaisvierailuilla tai muilla

retkillä  toisella  paikkakunnalla  tapaamisten  aikana  ilman  huoltajan  lupaa.  Kun

tapaajavanhempi  on  lapsen  huoltaja  ja  lapsi  on  merkitty  hänen  passiinsa,

143 Nieminen, Jussi: Lapsen tapaamisoikeuden toteutumisen ongelmia, s. 45.
144 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 62.
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tapaajavanhemmalla voidaan katsoa olevan oikeus viedä lapsi ulkomaille tapaamisen ja

luonapidon aikana, ellei tapaamisoikeuden ehdoissa ole tätä oikeutta rajoitettu.145

Lapsen  huoltajalla  on  oikeus  olla  luovuttamatta  lasta  erityisten  uhkien  ilmetessä,

esimerkiksi,  jos  tapaajavanhempi  käyttäytyy  uhkaavasti  tai  on  päihtyneenä.

Kieltäytyminen  on  mahdollista  silloinkin,  kun  tapaajavanhempi  on  lapsen  huoltaja.

Myös  lapsen  palauttamista  koskevat  samat  säännöt.  Tapaajavanhemmalla  ei  ole

velvollisuutta luovuttaa lasta huoltajalle,  joka on päihtynyt  tai olosuhteet ovat muutoin

riskialttiit.  Tapaamisoikeutta  ja  sen  sisältöä  voidaan  muuttaa  LHL  12  §:n  perusteella,

mikäli  olosuhteet  ovat  sopimuksen  vahvistamisen  tai  päätöksen  antamisen  jälkeen

muuttuneet  tai  muuttamiseen  on  muutoin  aihetta.  Muuttaminen  on  mahdollista

esimerkiksi, jos on syytä pelätä lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnin vaarantumisesta

tapaamisten  aikana.  Tapaamisesta  voidaan  antaa  erityismääräyksiä,  jos  lasta  ei  voida

turvallisesti  luovuttaa  vanhemman  luokse.  Tällöin  kyseeseen  voi  tulla  valvottu

tapaaminen tai rajoitettu tapaaminen. Valvotut tapaamiset järjestää yleensä sosiaalitoimi

ja  tapaamisessa  lapsen  ja  tapaajavanhemman  kanssa  on  aina  joku  kolmas  henkilö.

Rajoitetussa tapaamisessa tapaajavanhemman oikeuksia tapaamisten aikana rajoitetaan,

esimerkiksi tapaamiset on suoritettava tietyssä paikassa. Tapaamisten on kuitenkin aina

oltava lapsen edun mukaisia ja lähtökohtana on lapsen oikeus vanhempaansa.146

Tapaamisoikeuden laajuutta ja sisältöä määriteltäessä huomioon on otettava  lapsen etu

ja  tapaamisten  vaikutus  lapsen kehitykseen. Asiaan  vaikuttavat  seikat  on huomioitava

tapauskohtaisesti  ja  tapaamisoikeus on  soviteltava  näiden perusteella. Huomioitava on

lapsen  ikä,  lapsen  ja  tapaajavanhemman  välinen  suhde  ja  tapaamismatkojen  pituus  ja

kesto.  Esimerkiksi  pieni  vauva  on  niin  riippuvainen  läheisestä  huoltajastaan,  että

tapaamisissa  voidaan  edellyttää  läheisen  huoltajan  läsnäoloa.  Yleensä  tapaamisoikeus

toteutetaan  siten,  että  tapaamisoikeus  käsittää  kaksi  tai  useampia  viikonloppuja

kuukaudesta ja lisäksi tapaamiset pyhäpäivinä ja lomaaikoina. 147

LHL  9.3  §:n  mukaan  tuomioistuimen  tulee  tapaamisoikeudesta  päättäessään  antaa

tarkemmat  määräykset  tapaamisen  ja  luonapidon  ehdoista.  Myös  sosiaalitoimen

vahvistamissa  sopimuksissa  tulisi  ilmetä  yksityiskohtaisesti  tapaamis  ja  luonapidon

145 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 7678.
146 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 7680.
147 Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 126129.
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ehdot. Tapaamisaikojen ja ehtojen tulisi ilmetä sopimuksista selvästi, jotta sopimus olisi

täytäntöönpanokelpoinen.148

6.2. Tapaamisoikeuden kustannukset

Tapaajavanhempi on lähtökohtaisesti velvollinen vastaamaan tapaamisesta aiheutuvista

kustannuksista,  esimerkiksi  lapsen  matkakuluista  ja  ravintomenoista.  LHL  2.2  §:n149

nojalla  myös  lapsen  kanssa  asuvan  vanhemman  voidaan  katsoa  olevan  velvollinen

osallistumaan  tapaamisista  aiheutuviin  kuluihin.  Vanhemmat  voivat  kuitenkin  sopia

toisin  kustannusten  korvaamisesta.  Jos  lapsen  kuljettamisesta  tapaamisiin  on  sovittu

erikseen,  kumpikin  vanhempi  maksaa  kulut  omalta  osaltaan  lasta  kyyditessään.

Vanhempien  asuessa  kaukana  toisistaan,  matkakulut  voivat  olla  suuret.  Tällaisissa

tapauksissa  olisi  suositeltavaa,  että  kulujen  vastaamisesta  sovitaan  erikseen.

Tapaamisesta  aiheutuvien  kulujen  vastaamisesta  voidaan  sopia  lapsen  huoltoa  ja

tapaamisoikeutta  koskevassa  sopimuksessa,  jonka  sosiaalihuolto  tai  tuomioistuin  voi

vahvistaa.  Maksut  eivät  kuitenkaan  ole  suoraan  perimiskelpoisia,  vaan  ne  peritään

tavallisten sopimusperusteisten velkomisten tapaan.150

Tapaamisesta  aiheutuvat  kulut  voidaan  ottaa  huomioon  myös  elatusavun  määrää

vahvistettaessa.  Tällöin  ne  ovat  suoraan  perimiskelpoisia,  kun  sosiaalitoimi  tai

tuomioistuin on vahvistanut elatusavun määrän. Yksinkertaisinta olisi, että tapaamisesta

aiheutuvat  kulut  huomioitaisiin  vuositasolla  elatusavun  määrässä  ja  elatusapu  olisi

samansuuruinen  joka  kuukausi  huolimatta  lapsen  tapaamisten  vaihteluista.

Elatussopimukseen  voidaan  myös  ottaa  ehto,  jonka  mukaan  kuukausittaisesta

elatusavusta  vähennetään  tietty  summa  niistä  päivistä,  jotka  lapsi  viettää

tapaajavanhemman  luona  vahvistetun  tapaamisoikeuden  lisäksi.  Mikäli

tapaamisoikeuden sisältö muuttuu olennaisesti, voidaan elatusapua muuttaa ElatusL 11

§:n olosuhteiden olennaisten muutosten perusteella. 151

Mikäli  tapaamiset  eivät  toteudu  sovitulla  tavalla  ja  tapaajavanhempi  laiminlyö  lapsen

tapaamista,  tämä  ei  oikeuta  toista  vanhempaa  vaatimaan  korvausta  luonapidon

käyttämättä  jättämisen  aiheuttamista  lisäkustannuksista  lapsen  elatukseen.  Tilanteen

148 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 6667.
149  LHL  2.2 §:”  Lapsen  vanhempien  tulee keskinäisessä  yhteisymmärryksessä  ja  pitäen  silmällä  ennen
kaikkea  lapsen  etua  pyrkiä  siihen,  että  tapaamisoikeuden  tarkoitus  toteutuu  1  §:ssä  säädettyjen
periaatteiden mukaisesti.”
150 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 7375.
151 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 7375.
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jatkuessa,  toinen  vanhempi  voi  kuitenkin  vaatia  elatusavun  määrää  korotettavaksi

olosuhteiden  olennaisen  muuttumisen  perusteella  ElatusL  11  §:n  mukaisesti.

Tapaajavanhempi ei voi vapautua sovitun elatusavun maksamisesta sillä perusteella, että

hän on pitänyt lasta luonaan tapaamisoikeuden aikana ja vastannut tällöin tosiasiallisesti

lapsen kustannuksista.152

Tapauksessa  KKO:2003:66  kysymys  oli  tapaamisoikeudesta  aiheutuvista  lapsen

matkakuluista.  Tapaajavanhempi  (A)  vaati  vanhemman  (B),  jonka  luona  lapsi  asui,

velvoittamista  osaltaan  osallistumaan  lapsen  matkakuluihin.  Tapaamisista  aiheutuvia

kuluja  ei  oltu  huomioitu  elatusapua  vahvistettaessa.  Matkakulut  eivät  kohonneet

kuukaudessa  kovin  merkittäviksi,  koska  vanhempien  asumiskaupunkien  välinen

etäisyys  oli  pieni.  B  oli  ilmoittanut,  että  hänen  taloudelliset  olosuhteensa  olivat

huonontuneet, koska hän oli yksinhuoltaja ja hänen huollettavanaan oli nyt myös toinen

lapsi.  Korkein  oikeus  katsoi  tämän  perusteella,  että  erillisen  määräyksen  antaminen

matkakuluista oli tarpeen. KKO katsoi alempien oikeuksien tavoin olevan kohtuullista,

että  A  velvoitetaan  vastaamaan  yksin  lapsen  matkakuluista.  Perusteluissaan  KKO otti

huomioon  A:n  maksukyvyn  ja  A:n  maksaman  elatusavun  määrän,  joka  oli

vähimmäismääräinen  ja  vastasi  suuruudeltaan  elatustukea.  A:lla  ei  myöskään  ollut

muuta lakiin perustuvaa elatusvastuuta.

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO:1997:201 (ään.) kysymys oli  laajaksi sovitun

tapaamisoikeuden  vaikutuksesta  lapselle maksettavaksi määrättävään elatusapuun.  Äiti

vaati  lapsensa  edustajana  isän  velvoittamista  maksamaan  lapselle  kuukausittaista

elatusapua.  Lapsi oli  vanhempiensa  yhteishuollossa  ja  asui  äitinsä  luona.  Vanhemmat

olivat  sopineet  tapaamisoikeudesta  siten,  että  lapsi  tapasi  isäänsä  joka  toinen

viikonloppu  perjantaiillasta  sunnuntaiiltaan  ja  viikolla  isän  etukäteen  ilmoittamina

vapaapäivinä  kahtena  ja  puolena  arkipäivänä.  Lapsi  vietti  myös  lomilla  puolet  ajasta

isänsä  luona. KKO  totesi tapaamis  ja  luonapitooikeuden olevan  niin  laaja,  että  lapsi

itse  asiassa  vietti  puolet  ajastaan  isänsä  luona.  Sopimus  tapaamisoikeudesta  oli

sosiaaliviranomaisen vahvistama. Sopimus oli myös toteutunut käytännössä. Isä oli lasta

luonaan pitäessään ostanut  tälle  vaatteita  ja  leluja  ja osallistunut muun muassa  lääkäri

ja parturikustannuksiin. Isällä oli äitiä huomattavasti alemmat tulot  ja hänellä oli lisäksi

elatusvastuu  uudesta  avioliitosta  syntynyttä  lastaan  kohtaan.  KKO  katsoi  vanhempien

152 Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, s. 131132.
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elatukseen  käytettävissä  olevien  varojen  määrä  ja  isän  muu  lakiin  perustuva

elatusvastuu  sekä  poikkeuksellisen  laaja  tapaamisoikeus  huomioon  ottaen,  että  isä

huolehti  osaltaan  lapsensa  elatuksesta  siinä  määrin  kuin  hänen  oma  elatusvastuunsa

edellytti. Näillä perusteilla isää ei velvoitettu maksamaan lapselle elatusapua.

7. LAPSEN HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA RUOTSISSA

Ruotsissa,  kuten  Suomessakin,  huoltajuus  voi  määräytyä  suoraan  lain  nojalla,

sosiaalilautakunnan  vahvistamalla  vanhempien  sopimuksella  tai  tuomioistuimen

päätöksellä.  Ruotsin  lapsilainsäädäntöön  on  vaikuttanut  muun  muassa

neutraliteettikäsitys. Lainsäädännössä lapsia kohdellaan tasaarvoisesti riippumatta siitä,

ovatko he aviolapsia vai avioliiton ulkopuolella  syntyneitä. FB  6  luvun 3  §:n  mukaan

molemmista  vanhemmista  tulee  lapsen  huoltajia,  jos  he  ovat  lapsen  syntyessä

avioliitossa  keskenään.  Jos  lapsi  syntyy  avioliiton  ulkopuolella,  äidistä  tulee  lapsen

huoltaja.  Lapsen  syntyessä  avioliiton  ulkopuolella,  vanhemmat  voivat  myös  sopia

yhteishuollosta. Jos vanhemmat  menevät  myöhemmin keskenään avioliittoon ja  toinen

heistä  on  lapsen  huoltaja,  muuttuu  huoltajuus  automaattisesti  yhteishuolloksi.

Yhteishuolto  jatkuu  pääsääntöisesti  vanhempien  erotessa,  ellei  huollosta  päätetä

toisin.153

Lapsen  huoltoa  ja  tapaamisoikeutta  koskeva  lainsäädäntö  uudistui  Ruotsissa  vuonna

1998  voimaantulleella  FB:n  uudistuksella.  Ruotsissa  omaksuttiin  silloin  Suomessa

käytössä oleva sopimusmalli. Tarkoituksena on, että vanhemmat sopisivat yksimielisesti

lapsen  huollosta,  eikä  asiaa  tarvitsisi  viedä  tuomioistuimeen.  Sosiaalihuolto  vahvistaa

vanhempien sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Ruotsissa on käytössä

sosiaalitoimessa  järjestettävä  sovittelu,  jossa  tarkoituksena  on  sopia  lasta  koskevista

asioista.  Sovittelu  eroaa  Suomen  mallista  siten,  että  vanhempien  vapaaehtoisen

sovitteluun  hakeutumisen  lisäksi  myös  tuomioistuin  voi  oikeudenkäynnin  aikana

määrätä  vanhemmat  sovitteluun  heidän  suostumuksellaan.  Jos  vanhemmat  eivät  pääse

sopimukseen  lapsen huollosta, asian  ratkaisee tuomioistuin. Myös yhteishuollon käsite

haluttiin FB uudistuksella muuttaa Suomen esimerkin mukaiseksi.  Uudistuksen  myötä

153 Saldeen, Åke: Barn  och  föräldrar, s. 6566  ja Agell, Anders: Den svenska  familjerättslagstiftningen.
En resa utan mål. s. 23 ja 6.
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tuomioistuimella  on  oikeus  lapsen  huoltoa  koskevassa  asiassa  ratkaisua  tehdessään

samalla määrätä lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudessa. 154

Vuoden  1998  FB:n  uudistuksen  mukaan  tuomioistuin  voi  määrätä  lapsen

yhteishuoltoon,  vaikka  toinen  vanhemmista  vastustaisi  sitä.  Yhteishuoltoa  ei  voida

määrätä molempien vanhempien sitä vastustaessa. Edellytyksenä yhteishuollolle on, että

sen  katsotaan  olevan  lapsen  edun  mukaista.  Lain  esitöiden155  mukaan  yhteishuoltoa

pidetään  aina  lapsen  edun  mukaisena,  elleivät  erityiset  syyt  puhu  sitä  vastaan.

Korkeimman  oikeuden  oikeuskäytännössä  erityisinä  syinä  yhteishuoltoa  vastaan  on

pidetty  vanhempien  välisiä  syviä  ristiriitoja,  joiden  vuoksi  vanhempien  on  ollut

mahdotonta  toimia  yhdessä  lasta  koskevissa  asioissa  (Ruotsin  Korkeimman  oikeuden

ratkaisu HD 17.7.1999 T 520698). Tapauksessa HD 28.6.2000 T 536799 vanhemman

syyllistymistä  lapseen  tai  toiseen  vanhempaan  kohdistuvaan  väkivaltaan  pidettiin

yhteishuollon  esteenä.  Lapsen  syntyessä  avioliiton  ulkopuolella,  äidistä  tulee  yksin

lapsen huoltaja. Tähän ei uudistuksella puututtu. FB:n uudistuksen myötä lapsi voidaan

kuitenkin määrätä yhteishuoltoon isän vaatimuksesta, vaikka äiti vastustaa yhteishuoltoa

ja vanhemmat eivät asu yhdessä. Pelkästään toisen vanhemman vaatimuksen perusteella

yhteishuoltoa  ei  voida  purkaa.  Yhteishuollon  purkaminen  on  mahdollista  vain  silloin,

kun purkamisen katsotaan olevan lapsen edun mukaista.156

Tuomioistuin  voi  määrätä  myös  lapsen  asumisesta  ja  tapaamisoikeudesta  tilanteessa,

jossa  lapsen huolto  jää vanhemmille yhteiseksi. Lain esitöiden157 mukaan lapsen huolto

on  keskeisin  kysymys  lasta  koskevassa  riidassa.  Kun  vanhempi  on  lapsen  huoltaja,

hänen  on  helpompi  hyväksyä  se,  että  lapsi  asuu  toisen  vanhemman  luona.  Huollon

menettämisen  katsotaan  olevan  vanhemman  vaikeammin  hyväksyttävissä.

Yhteishuollon etuna on myös pidetty sitä,  että vanhempi,  jonka  luona  lapsi ei asu,  voi

osallistua  lasta koskevaan päätöksentekoon ja saada lasta koskevia tietoja. Ruotsissa ei

voida  jakaa huoltajien tehtäviä  vanhempien kesken, kuten Suomessa voidaan LHL 9.3

154 KurkiSuonio, Kirsti: Äidin hoivasta yhteishuoltoon – Lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat,
s.  335336,  Aaltonen,  AnnaKaisa:  Kokemuksia  ruotsalaisesta  lapsioikeudesta,  s.  104105  ja  Saldeen,
Åke:  Rights  of  the  unborn  child  and  questions  of  custody,  access  and  residence,  teoksessa:  The
international survey of family law 1995, s. 482483.
155 SOU 1995:79, Vårdnad, boende och umgänge, s. 7484.
156 Aaltonen, AnnaKaisa: Kokemuksia ruotsalaisesta lapsioikeudesta, s. 99, Saldeen, Åke: Rights of the
unborn  child  and  questions  of  custody,  access  and  residence,  teoksessa:  The  international  survey  of
family  law  1995,  s.  483484  ja  KurkiSuonio,  Kirsti:  Äidin  hoivasta  yhteishuoltoon  –  Lapsen  edun
muuttuvat oikeudelliset tulkinnat, s. 336
157 SOU 1995:79, Vårdnad, boende och umgänge, s. 7484.
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§:n  mukaisesti.  Ruotsissa  tätä  pidettiin  ristiriitaisena  sen  tavoitteen  kanssa,  että

vanhempien  tulee  yhteishuoltotilanteessa  kyetä  sopimaan  lasta  koskevista  asioista.

Lapsi voidaan määrätä asumaan puoliksi molempien vanhempien luona. Suomessa tämä

ei ole  mahdollista.  Käytännössä  Suomessakin  voidaan  päästä  samaan  lopputulokseen,

kun tapaamisoikeus sovitaan laajaksi. Ruotsissa lapsen lähihuoltajavanhemmalla on FB

6 luvun 15 §:n  mukaan velvollisuus antaa tapaajavanhemmalle sellaisia  lasta koskevia

tietoja,  jotka  edistävät  tapaamisoikeuden  toteutumista.  Suomessa  tietojensaantioikeus

edellyttää yhteishuoltoa tai tuomioistuimen vanhemmalle määräämää oikeutta.158

FB 6 luvun 15 §:n mukaan lapsella on oikeus tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei

asu.  Tarkoituksena  on,  että  vanhemmat  päättäisivät  ensisijaisesti  tapaamisoikeudesta

lapsen toivomukset huomioon ottaen. Sosiaalitoimistot voivat auttaa sopimuksen teossa

ja vahvistaa sopimuksen. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen tapaamisoikeudesta,

asia  on  vietävä  tuomioistuimen  ratkaistavaksi.  Tuomioistuimessa  tapaamisoikeus

määrätään  yleensä  kaavamaisesti  kuten  Suomessakin.  Ruotsissa  ei  voida  määrätä

lapselle  oikeutta  pitää  muutoin  yhteyttä  muualla  asuvaan  vanhempaansa,  esimerkiksi

kirjeitse  tai  puhelimitse.  Suomessa  LHL  2  §:n  on  tulkittu  siten,  että  lapselle  voidaan

vahvistaa tällainen oikeus. Ruotsissa vanhemmilla on FB 6 luvun 15 §:n mukaan myös

vastuu  siitä,  että  lapsi  voi  tavata  vanhempaansa,  jonka  luona  ei  asu.  Myös

tapaamisoikeuden  kustannuksista  on  säädetty  FB  6  luvun  15  §:ssä.  Sen  mukaan

vanhempi,  jonka  luona  lapsi  asuu,  on  velvollinen  osallistumaan  matkakustannuksiin

taloudellisten  olojen  ja  muiden  olosuhteiden  mukaan  määräytyvällä  kohtuullisella

määrällä. Ruotsissa  tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vanhempien lisäksi myös muille

lapsen läheisille  henkilöille,  toisin kuin Suomessa. Tällaisissa  tapauksissa kanneoikeus

on vain sosiaalilautakunnalla.159

8. LAPSEN ELATUS

8.1. Vanhempien elatusvelvollisuus ja lapsen oikeus elatukseen

Vastuu  lapsen  elatuksesta  kuuluu  ElatusL  2  §:n  mukaan  lapsen  vanhemmille.  Sillä,

syntyykö  lapsi  avioliitossa  vai  avioliiton  ulkopuolella,  ei  ole  merkitystä

elatusvelvollisuuteen.  Vahvistettu  isyys  tuo  aina  elatusvelvollisuuden.

158 Aaltonen, AnnaKaisa: Kokemuksia ruotsalaisesta lapsioikeudesta, s. 100101 ja Saldeen, Åke: Rights
of the unborn child and questions of custody, access and residence, teoksessa: The international survey of
family law 1995, s. 484.
159 Aaltonen, AnnaKaisa: Kokemuksia ruotsalaisesta lapsioikeudesta,  s. 101103 ja Saldeen, Åke: Barn
och föräldrar, s. 8586.
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Elatusvelvollisuus  on  siirtymätön,  se  ei  siirry  lapsen  vanhemmilta  muille  edes

vanhempien kuollessa. Jos toinen vanhempi kuolee, elatusvelvollisuus jää yksin toiselle

vanhemmalle.  Elatusvelvollisuus  säilyy  lapsen  vanhemmilla  myös  silloin,  kun  lapsen

käytännöllinen hoito siirtyy pois vanhemmilta, esimerkiksi jos lapsi otetaan huostaan tai

annetaan  kasvattilapseksi.  Elatusvelvollisuutta  ei  voida  siirtää  lapsen  hoitajalle

myöskään  sopimuksella  tai  korvausta  vastaan.  Elatusvelvollisuus  siirtyy  vanhemmilta

pois  ainoastaan silloin,  kun  lapsi adoptoidaan. Tuomioistuimen  vahvistaessa adoption,

elatusvelvollisiksi  tulevat  adoptiovanhemmat  ja  aikaisemmat  vanhemmat  vapautuvat

velvollisuudesta vastata lapsen elatuksesta (OLL 14 §). 160

ElatusL  1  §:n  mukaan  lapsella  on  oikeus  riittävään  elatukseen.  Se  käsittää  lapsen

kehitystason  mukaisten  aineellisten  ja  henkisten  tarpeiden  tyydyttämisen,  lapsen

tarvitseman  hoidon  ja  koulutuksen,  sekä  tästä  aiheutuvat  kustannukset.  YK:n  lapsen

oikeuksia  koskevan  yleissopimuksen  26  ja  27  artikloissa  korostetaan  myös  lapsen

oikeutta riittävään elatukseen ja sosiaaliturvaan. Lapsen etu on johtava periaate kaikissa

lasta  koskevassa  päätöksenteossa.  ElatusL:ssa  ei  viitata  lapsen  etuun.  Lapsen  edulla

voidaan  kuitenkin  katsoa  olevan  keskeinen  asema  erityisesti  ElatusL  13  §:ää

tulkittaessa.  Elatusjärjestelmä  ilmentää  lapsen  edun  taloudellista  puolta.  Lapsen  edun

kannalta  olennaiset  tekijät  elatuksessa  ovat  pysyvyys  ja  riittävyys.

Neutraliteettikäsityksen  mukaan  lapset  on  asetettava  tasaarvoiseen  asemaan

perhemuodosta  riippumatta.  Lasten  yhdenvertaisuus  on  huomioitu  myös  PL  6  §:ssä,

jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä. Lapsen etua tulkittaessa on

otettava huomioon lasten perusoikeudet. Lapsen edun katsotaan toteutuvan silloin, kun

hänen  perusoikeutensa  turvataan  mahdollisimman  hyvin. ElatusL:n  esitöissä161  lapsen

oikeutta  elatukseen  on  luonnehdittu  lapselle  kuuluvaksi  perusoikeudeksi.  Lasten

yhdenvertaisuuden  voidaan  katsoa  edellyttävän,  että  lapselle  turvataan  riittävä  elatus

riippumatta hänen perhetaustastaan. 162

ElatusL:n tarkoituksena on turvata lapselle hänen tarpeisiinsa nähden riittävä  ja pysyvä

elatus.  Huomioon  on  kuitenkin  otettava  seikat,  jotka  vaikuttavat  vanhempien  kykyyn

160 Kaisto, Janne ja Oulasmaa, Petri: Lapsen elatus, elatusavun vahvistaminen  ja muuttaminen, s. 7377,
Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  152  ja  159161  ja  Salminen,
Sakari: Lapsen elatus, elatusapu ja elatusturva, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 171173.
161 HE 90/1974, Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan  lainsäädännön uudistamisesta,
s. 44 ja 47.
162 Kaisto, Janne ja Oulasmaa, Petri: Lapsen elatus, elatusavun vahvistaminen ja muuttaminen, s. 1112 ja
4547 ja Nieminen, Liisa: Lasten perusoikeudet, s. 102.
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vastata  elatuksesta.  Koska  laissa  ei  ole  täsmennetty,  mitä  riittävällä  elatuksella

tarkoitetaan,  siitä  esiintyy  useita  tulkintavaihtoehtoja163.  Elatuksen  määrä  arvioidaan

aina tapauskohtaisesti yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Lähtökohtaisesti elatuksen

tasoa  määritellään  yksinomaan  lapsen  tarpeiden  perusteella,  eikä  siihen  periaatteessa

vaikuta  lapsen  syntyperä  tai  vanhempien  varallisuus.  Oikeus  elatukseen  on  lapselle

kuuluva  itsenäinen  taloudellinen  oikeus,  joka  toteutetaan  lapsen  nimissä.  Lapsen

tarpeiden  perusteella  määrätyllä  elatuksella  on  tarkoituksena  turvata  lapsen  etu  ja

olosuhteet.  Riittävän  elatuksen  käsitettä on  tulkittava  yhdessä  LHL  1.2  §:n164  kanssa.

Näin tulkittuna voidaan katsoa, että riittävä elatus käsittää ne kustannukset, jotka lapsen

huoltaminen  vanhemmilta  vaatii.  Huollon  ja  elatuksen  tavoitteet  voidaan  katsoa

yhteneviksi.  Huoltaja  on  kuitenkin  vastuussa  LHL:n  tavoitteiden  toteutumisesta  ja

vanhemmat puolestaan vastaavat elatusvelvollisina huollon toteuttamisesta aiheutuvista

kustannuksista. 165

ElatusL 3  §:n  mukaan  lapsen oikeus  saada  elatusta  vanhemmiltaan päättyy,  kun  lapsi

täyttää  18  vuotta.  Vanhemmat  ovat  vastuussa  lapsen  koulutuksesta  aiheutuvista

kohtuullisiksi  katsotuista  kuluista  senkin  jälkeen,  kun  lapsi  on  täyttänyt  18  vuotta.

Koulutuskulujen  kohtuullisuutta  arvioitaessa  huomioon  otetaan  lapsen  taipumukset,

koulutuksen  kestoaika  ja  kulujen  määrä.  Lapsen  mahdollisuudet  itse  vastata

koulutuksesta  aiheutuneista  kuluista  koulutuksen  päättymisen  jälkeen  otetaan  myös

huomioon. Kohtuullisena on pidettävä, että lapsi pyrkii itse mahdollisuuksiensa mukaan

rahoittamaan opintonsa, esimerkiksi opintolainalla. Arvioinnissa on otettava huomioon

esimerkiksi valmistaako koulutus ammattiin ja onko lapsella mahdollisuus koulutuksen

jälkeen maksaa nostamansa opintolaina takaisin. Vanhempien elatusvelvollisuus saattaa

loppua  jo  ennen  kuin  lapsi  täyttää  18  vuotta,  jos  lapsi  solmii  avioliiton.  AL  46  §:n

mukainen  puolisoiden  välinen  elatusvelvollisuus  syrjäyttää  vanhemman

elatusvelvollisuuden.  Tällöin  vanhempi  voidaan  velvoittaa  maksamaan  elatusapua  tai

163  Markku  Helin  esittää  tulkintavaihtoehtoina  a)  lapsen  tarpeisiin  ja  vanhempien  elintasoon  sidotun
riittävän  elatuksen,  b)  elatuksen  kohtuullisen  minimitason,  jossa  elatuksen  normaalimäärä  voitaisiin
selvittää  esim.  kulutustottumuksin  ja  c)  eräänlainen  riittävän  elatuksen  ideaalitila,  jossa  lapsen  tarpeet
tyydytetään  tavalla,  jota  rationaalisesti  voidaan  pitää  ihanteellisena.  Ks.  lisää  Helin,  Markku:  Lapsen
elatus, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 154156.
164 LHL 1.2 §:”  Lapselle tulee  turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä  lapsen  ikään  ja kehitystasoon nähden
tarpeellinen  valvonta  ja  huolenpito.  Lapselle  on  pyrittävä  antamaan  turvallinen  ja  virikkeitä  antava
kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.”
165  Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  154156,  Kaisto,  Janne  ja
Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja  muuttaminen,  s.  1522  ja  HE  90/1974,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 4447.
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harkinnanvaraista  koulutusapua  vain  poikkeuksellisesti,  jos  lapsen  aviopuoliso

osoittautuu elatuskyvyttömäksi.166

Korkeimman oikeuden  tapauksessa  KKO:1996:5  isä  velvoitettiin  osaltaan  vastaamaan

lapsensa lukiokoulutuksesta aiheutuvista kuluista senkin jälkeen, kun lapsi oli täyttänyt

18 vuotta. Lapsi asui äitinsä luona ja vaikka äiti osallistui koulutuskustannuksiin, KKO

katsoi  lapsen  olevan  silti  koulutusavustuksen  tarpeessa.  Mahdollisuuksiin  ottaa

opintolainaa  ja  vastata  siitä  vaikutti  se,  että  lukio  ei  valmista  mihinkään  ammattiin.

KKO  katsoi,  että  isä  kykenee  osallistumaan  sanottuihin  menoihin  ja,  että

lukiokoulutusta  voidaan  pitää  nykyaikana  tasoltaan  kansalaisten  peruskoulutukseen

kuuluvana.  KKO  tulkitsi  ElatusL:n  3  §:n  tarkoittaman  koulutuksista  aiheutuvien

kustannusten  käsittävän  ne  kustannukset,  joista  on  vastattava,  jotta  kulloinkin

kysymyksessä  oleva  koulutus  kävisi  mahdolliseksi.  Sen  perusteella

koulutuskustannusten  katsottiin  varsinaisten  opintomenojen  lisäksi  käsittävän  myös

koulutuksen aikaiset elinkustannukset, sikäli kun niitä ei voi koulutuksen vuoksi työllä

kattaa.  Vaikka  lukio  voidaan  katsoa  koulujärjestelmässämme  kansalaisten

peruskoulutukseen  kuuluvaksi,  tämä  KKO:n  kannanotto  ei  merkitse,  että  vanhempien

tulisi  aina  osallistua  18  vuotta  täyttäneen  lapsensa  lukiokoulutuksesta  aiheutuviin

kustannuksiin. Tämä vanhempien velvollisuus arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa

erikseen  ElatusL  3.2  §:ssä  mainitut  seikat  huomioon  ottaen.  Tapauksessa

KKO:1997:173  vanhemman  ei  katsottu  olevan  velvollinen  osallistumaan

koulutuskuluihin  lapsen  täytettyä  18  vuotta.  Vanhempi  oli  menettänyt  työkykynsä  ja

siirtynyt eläkkeelle. Hänellä oli lisäksi kaksi alaikäistä lasta elätettävänään. KKO katsoi

lapsen  ja  vanhemman  taloudellisista  oloista  annettu  selvitys  huomioon  ottaen,  että

vanhemman  velvoittaminen  osallistumaan  A:n  koulutuskustannuksiin  ei  ollut  ElatusL

3.2 §:ssä tarkoitetuin tavoin kohtuullista.

8.2. Vanhempien elatusvastuu ja elatuskyky

Lapsen riittävän elatuksen turvaamiseksi vanhemmille on asetettu elatusvastuu ElatusL

2 §:ssä. Pääsäännön mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan.

Vanhempien  kykyjen  mukaan  määräytyvä  elatusvastuu  tarkoittaa  vanhempien

keskinäistä  vastuuta,  joka  ei  välttämättä  jakaudu  tasan  molemmille  vanhemmille.

Samalla  vanhempien  elatusvastuu  rajoittuu  heidän  kykyynsä  vastata  elatuksesta.

166  Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  156158  ja  Kaisto,  Janne  ja
Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja  muuttaminen,  s.  7780  ja  HE  90/1974,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 4849.



69

Vanhempien  elatuskyvyn  arviointiin  vaikuttavat  vanhempien  ikä,  työkyky  ja

mahdollisuus  osallistua  ansiotyöhön,  käytettävissä  olevien  varojen  määrä  ja  heidän

lakiin  perustuva  muu  elatusvastuu.  Huomioon  otetaan  myös  lapsen  kyky  ja

mahdollisuudet  vastata  itse  elatuksestaan  ja  seikat,  joiden  johdosta  vanhemmille  ei

aiheudu  kustannuksia  lapsen  elatuksesta,  tai  kustannukset  ovat  vähäiset.  Lapsen

katsotaan  kuitenkin  säännönmukaisesti  kykenevän  elättämään  itsensä  vasta  kun

koulutus  on  päättynyt.  Tilanne,  jossa  vanhemmille  ei  aiheudu  kustannuksia  lapsen

elatuksesta tai ne ovat vähäiset, voi olla kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun lapsi on

hoidettavana korvauksetta kasvatusvanhempien tai tulevien ottovanhempien kodissa, tai

laitoshoidossa, josta ei peritä korvausta. 167

Yleensä  elatusvastuun  arvioimiseen  vaikuttaa  eniten  elatusvelvollisen  käytettävissä

olevien  varojen  määrä.  Määrään  huomioidaan  elatusvelvollisen  tulot  ja  varallisuus.

Tarkkoja  säädöksiä  tulojen  ja  varallisuuden  vaikutuksista  elatusvastuuseen  ei  ole.

Myöskään  laissa  ei  ole  määritelty,  kuinka  suuri  osa  tuloista  ja  varallisuudesta  olisi

käytettävä  lapsen  elatukseen.  Nämä  kysymykset  tulevat  yleensä  ajankohtaisiksi

vanhempien  erotessa,  kun  määritellään  lapselle  maksettavaa  elatusapua.  Työkyvyn  ja

ansiomahdollisuuksien  huomioon  ottaminen  mahdollistaa  elatusavun  maksettavaksi

määräämisen lähinnä silloin, jos elatusvelvollisen tulot eivät vastaa hänen työkykyään ja

ansiomahdollisuuksia. Elatusvelvollisen ikä vaikuttaa elatusvastuuseen vain välillisesti,

elatusvelvollisen  ikääntyminen  voi vähentää  työkykyä  ja  ansiomahdollisuuksia  ja  näin

käytettävissä  olevien  varojen  määrää.  Lain  tarkoittamaa  muuta  elatusvastuuta  on

esimerkiksi  vanhemman  velvollisuus  vastata  muiden  lapsiensa  elatuksesta  tai

vanhemmalle vahingonkorvauslain nojalla velvoitettua elatusvastuuta.168

Korkeimman  oikeuden  tapauksessa  KKO:1995:50  elatusavun  suuruutta  määrättäessä

huomioon otettiin se, että lapsen elatuksesta aiheutuvat kustannukset olivat pienemmät

lapsen  asuessa  Virossa.  Lapsen  elatuskustannuksista  ei  ollut  esitetty  tarkempia

selvityksiä. KKO katsoi kuitenkin olevan yleisesti tunnettua, että yleinen kustannustaso

on  Virossa  alhaisempi  kuin  Suomessa.  Ahti  Saarenpää  on  kommentoinut  kyseistä

167  Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  159175  ja  Kaisto,  Janne  ja
Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja  muuttaminen,  s.  113116  ja  HE  90/1974,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 4748.
168  Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  159175  ja  Kaisto,  Janne  ja
Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja  muuttaminen,  s.  117123  ja  HE  90/1974,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 4748.
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oikeustapausta 169. Hänen mukaansa yleistettynä lapsen Virossa asumisesta aiheutuvien

kustannusten  huomioiminen  aiheuttaisi  ongelmia,  koska  tällöin  lapsen  yksilöllisyyden

huomioiminen  vaihtuisi  lapsen  elatuksen  määrittämiseen  perheyksikön  elintason

mukaan.

8.3. Elatusapu

Vanhempien  asuessa  yhdessä  lastensa  kanssa,  elatusvelvollisuus  täytetään  yleensä

vapaamuotoisesti.  Vanhemmat  voivat  sopia  lapsen elatuksesta  vapaamuotoisesti myös

silloin,  jos  vanhempi  asuu  lapsesta  erillään.  Tämä  ei  kuitenkaan  ole  käytännössä

tarkoituksenmukaista,  vaan  voi  johtaa  elatusvelvollisuuden  laiminlyöntiin.  Lapsen

edustajalle  on  elatuslaissa  annettu  oikeus  vaatia  elatusapua.  Elatusapu  tarkoittaa

elatusvelvollisuuden täyttämistä rahasuorituksilla. Elatusapu maksetaan lapselle ja lapsi

on  elatussopimuksen  toisena  osapuolena.  ElatusL  4  §:n  mukaan  lapselle  voidaan

vahvistaa  maksettavaksi  elatusapua,  jos  vanhempi  ei  muulla  tavoin  huolehdi  lapsen

elatuksesta,  taikka  jos  lapsi ei  pysyvästi  asu vanhempiensa  luona. Elatusapua  voidaan

vahvistaa  maksettavaksi  siis  myös  silloin,  kun  molemmat  vanhemmat  asuvat  yhdessä

lapsen kanssa ja vanhempi ei muulla tavoin täytä elatusvelvollisuuttaan. 170

Maksettava  elatusapu  voidaan  vahvistaa  sopimuksella  tai  tuomiolla.  ElatusL  8  §:n

mukaan  vanhempien  tekemän  elatusapusopimuksen  vahvistaa  lapsen  edustajan

kotipaikan  kunnan  sosiaalilautakunta.  Edellytyksenä  vahvistamiselle  on,  että  sopimus

täyttää ElatusL 7  §:n  muotovaatimukset  ja  että  sopimusta  voidaan  pitää  kohtuullisena

ottaen huomioon  lapsen oikeus riittävään elatukseen,  vanhempien  maksukyky  ja  muut

asiaan  vaikuttavat  seikat.  Mikäli  sosiaalilautakunta  havaitsee  elatussopimuksessa

puutteita,  sen  on  ensisijaisesti  kehotettava  osapuolia  korjaamaan  ne.  Vahvistettu

sopimus on täytäntöönpanokelpoinen kuten lainvoimainen tuomio, eli se kelpaa suoraan

ulosottoperusteeksi.  Lapsen  elatuksen  vahvistaminen  sopimuksella  on  tarkoituksen

mukaista, mikäli osapuolet pystyvät sopimaan elatuksesta. Jos lapsen vanhemmat eivät

169 Saarenpää, Ahti: Lapsioikeuden säädöksiä, säännöksiä, sääntöjä ja ongelmia, 1998, s. 1314.
170 Helin, Markku: Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden pääpiirteet,  s. 170173  ja Salminen, Sakari:
Lapsen  elatus,  elatusapu  ja  elatusturva,  teoksessa:  Lapsen  asema  erossa,  s.  174177,  HE  90/1974,
Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  lapsen  asemaa  koskevan  lainsäädännön  uudistamisesta,  s.  49  ja  HE
224/1982, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja holhouslain
muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta, s. 2223.
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pääse  sopimukseen  tai  sosiaalilautakunta  ei  voi  vahvistaa  sopimusta  esimerkiksi  sen

kohtuuttomuuden perusteella, elatusasia on vietävä tuomioistuimen käsiteltäväksi.171

Elatusapuasioissa lapsen edustajana on lapsen huoltaja, vaikka huoltaja olisi alaikäinen

(ElatusL 5 §). Huoltajan ollessa estynyt, lapselle määrätään edunvalvoja. Lapsen ollessa

yhteishuollossa, lasta edustaa se huoltaja, jonka luona lapsi asuu. Lapsen huoltajalla on

oikeus edustaa lasta myös elatusapuasiassa,  joka  koskee  lapsen oikeutta  saada elatusta

lapsen  täytettyä  18  vuotta.  Lastenvalvojan  velvollisuudesta  avustaa  lasta  elatusapua

koskevissa  asioissa  säädetään  sosiaalihuoltoasetuksen  18  §:ssä  (29.6.1983/607)

(jatkossa SHA). Kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, hän käyttää itse puhevaltaa elatusapua

koskevassa asiassa. 172

ElatusL 7.3  §  ilmentää  elatuksen pysyvyyttä.  Lapsen  puolesta  ei  voida  luopua  lapsen

oikeudesta saada elatusapua tulevaisuudessa, vaan tällainen sopimus on ElatusL 7.3 §:n

mukaan  mitätön.  Tämä  tarkoittaa,  että  lapsen  edustaja  voi  vaatia  elatusavun

vahvistamista  luopumissopimuksesta  huolimatta.  Lapsen  edun  mukaista  on,  että

elatusavun  määrää  voidaan  tarvittaessa  korottaa  ja  elatusapua  voidaan  määrätä

suoritettavaksi,  vaikka  aiemmin  olisi  sovittu  toisin.  ElatusL  7.3  §  koskee  vain

ennakkoluopumista, joten jo erääntyneiden elatusmaksujen perimisestä voidaan luopua.

Erääntyneet elatusmaksut ovat kuitenkin lapsen varallisuutta ja niistä luopuvalle lapsen

edustajalle  voi  tulla  vahingonkorvausvelvollisuus  HolhTL:n  nojalla.  Lapsen  edustajan

voidaan  katsoa  pystyvän  luopumaan  erääntyneiden  elatusmaksujen  perimisestä

elatustuen  ylittävältä  osalta  silloin,  kun  elatusapujen  perintä  on  siirtynyt  kunnalle

elatusturvalain (7.8.1998/671,  jatkossa ETurvaL) mukaisesti173. Oikeutta saada elatusta

ei  voi  siirtää  toiselle  edes  korvausta  vastaan.  Erääntyneet  elatusavut  ovat  tavallista

rahavelkaa  ja  ovat  siirtokelpoisia. Vakiintuneesti on katsottu myös,  että elatussaatavat

ovat  kuittauskelvottomia.  Kuitenkin  elatukseen  oikeutettu  voi  tästä  huolimatta  kuitata

elatusvelvollisella  olevan  saatavan  erääntyneellä  elatusavulla,  mikäli  saatavat  ovat

vastakkaiset, eikä maksamattomien elatusapujen perintä ole siirtynyt kunnalle. 174

171 Salminen, Sakari: Lapsen elatus, elatusapu ja elatusturva, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 178182,
HE 90/1974, Hallituksen  esitys Eduskunnalle  lapsen asemaa koskevan  lainsäädännön uudistamisesta,  s.
5152.
172 Saarenpää, Ahti: Elatusavun  muuttuminen, muuttaminen  ja palauttaminen,  teoksessa: Lapsioikeuden
pääpiirteet,  s. 261 ja Salminen, Sakari: Lapsen elatus, elatusapu ja elatusturva,  teoksessa: Lapsen asema
erossa, s. 175.
173 Kunnan oikeudesta luopua perinnästä elatustukea vastaavalta osalta säädetään ETurvaL 20 §:ssä.
174  Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  188193  ja  HE  90/1974,
Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 51.
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Elatusapua  on  yleensä  maksettava  kuukausittain  etukäteen,  ellei  toisin  ole  sovittu

(ElatusL  6.1  §).  Erääntymisajan  määrääminen  muulla  tavoin  on  mahdollista.

Tarkoituksena  on,  että  etukäteissuorituksesta  poiketaan  vain,  kun  siihen  on  erityistä

aihetta  ja  poikkeaminen  on  lapsen  edun  mukaista.  Elatusapu  vahvistetaan  aina

maksettavaksi  rahana,  mutta  elatusvelkoja  voi  halutessaan  ottaa  vastaan  myös

sijaissuorituksia.  ElatusL  6.3  §:n  mukaan  elatusapu  voidaan  vahvistaa  suoritettavaksi

myös  kertamaksuna.  Edellytyksenä  tällöin  on,  että  kertamaksu  on  tarpeen  lapsen

elatuksen turvaamiseksi vastaisuudessa ja maksua on pidettävä kohtuullisena elatusavun

suorittajan kannalta. Yleensä kertamaksuna  suoritettava  elatusapu on aina  lapsen  edun

mukaista. Tällöin poistuu riski siitä, että elatusvelvollinen myöhemmin jättää elatusavun

maksamatta.  Elatusavun  suorittaminen  kertamaksuna  ei  kuitenkaan  vapauta

elatusvelvollista  elatusvastuusta,  koska  huomioon  on  otettava  ElatusL  7.3  § 175.

Elatusavun  kertamaksu  on  mahdollista  sopimusperusteisesti  tai  elatusapua  tuomiolla

vahvistettaessa. Kertamaksun maksanut elatusvelvollinen voidaan määrätä suorittamaan

lisämaksua  ElatusL  11  §:n  mukaisesti,  jos  elatusavun  muuttamisen  edellytykset

täyttyvät. 176

8.3.1. Elatusavun muuttaminen

Elatusavun  muuttamisesta  säädetään  ElatusL  5  luvussa.  Elatusavun

muuttamisjärjestelmä  on  jäykkä  ja  muuttamiselle  vaaditaan  vahvoja  perusteita.

Lähtökohtana  muuttamiselle  on  olosuhteiden  olennainen  muutos  ja  muuttamisen

kohtuullisuus  lapselle  ja  elatusvelvolliselle.  ElatusL  11.1  §:n  mukaan  vahvistetun

elatusavun  määrää  tai  suorittamistapaa  voidaan  muuttaa  sopimuksella  tai  tuomiolla.

Molemmat  muuttamistavat  ovat  mahdollisia  riippumatta  siitä,  onko  alkuperäinen

elatusapu vahvistettu sopimuksella vai tuomiolla. ElatusL 11 §:ssä säädetään elatusavun

muuttamisen  edellytyksistä.  ElatusL 11  §  rajoittaa vanhempien  sopimusvapautta  ja  se

on otettava huomioon myös elatusapua muutettaessa sopimuksella. Elatusapua voidaan

muuttaa vain,  mikäli elatusavun vahvistamisessa  huomioon otettavissa olosuhteissa on

tapahtunut olennaisia muutoksia (ElatusL 11.1 §). Muuttamisen edellytyksenä on myös,

175  ElatusL  7.3  §:”  Sopimus,  jossa  lapsen  puolesta  on  luovuttu  oikeudesta  saada  elatusapua
vastaisuudessa, on mitätön.”
176  Helin,  Markku:  Lapsen  elatus,  teoksessa:  Lapsioikeuden  pääpiirteet,  s.  178179,  Kaisto,  Janne  ja
Oulasmaa, Petri: Lapsen elatus, elatusavun vahvistaminen  ja muuttaminen, s. 96103 ja GottbergTalve,
Eva:  Eräitä  näkökohtia  lapselle  suoritettavasta  kertakaikkisesta  elatusavusta,  ositussopimuksesta  ja
osituksesta  (LM  1986)  s.  561584  ja  HE  90/1974,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  lapsen  asemaa
koskevan lainsäädännön uudistamisesta, s. 4951.



73

että  muuttamista  on  pidettävä  lapsen  ja  elatusvelvollisen  kannalta  kohtuullisena.

ElatusL  11.1  §  koskee  ensisijaisesti  kannehetken  kohtuuttomuutta.  Erityisistä  syistä

elatusavun  muuttamista  harkittaessa  huomioon  voidaan  ottaa  ElatusL  11.2  §  mukaan

myös  kanteen  vireille  panoa  edeltäneen  yhden  vuoden  aikana  vallinneet  olosuhteet.

Lainvalmistelutöissä 177  erityisenä  syynä  mainitaan  esimerkiksi  tilanne,  jossa

muutosvaatimuksen  tekemiseen  oikeutettu  ei  ole  voinut  esittää  muutosvaatimusta

sairauden,  työttömyyden  tai  muun  sellaisen  syyn  takia  välittömästi  olosuhteiden

muututtua. 178

Elatusapua  voidaan  muuttaa  myös,  jos  sopimuksen  katsotaan  olleen  jo  alun  perin

kohtuuton  (ElatusL  11.3  §).  Tähän  voidaan  vedota  vain  sopimusperusteisessa

elatusavussa. Alkuperäiseen kohtuuttomuuteen vetoaminen on mahdollista myös silloin,

kun  elatussopimus  on  sosiaalilautakunnan  vahvistama. Käytännössä  sopimuksesta

vahvistettu elatusapu on harvoin kohtuuton, koska sopimuksen kohtuullisuus  tutkitaan

sosiaalilautakunnassa ennen vahvistamista. Myös kertamaksuna suoritettavaksi sovittua

elatusapua  voidaan  kohtuullistaa  ElatusL  11.3  §:n  edellytysten  täyttyessä.  Elatusavun

kohtuullistamista  arvioidaan  aina  kokonaisharkinnalla.  Kokonaisharkinnassa

huomioidaan  elatuksen  riittämättömyys  ja  kohtuullisuus.  Kantajalla  on  todistustaakka

olosuhteiden  olennaisesta  muutoksesta.  Jos  olosuhteiden  katsotaan  muuttuneen

olennaisesti  tai  sopimuksen  katsotaan  olleen  jo  tekohetkellä  kohtuuton,  on  vielä

arvioitava  elatusapua  tulevaisuutta  ajatellen.  Tällöin  arvioidaan,  onko  elatusavun

muuttaminen ja tuleva elatusapu kohtuullinen asianosaisille. 179

8.3.2. Elatusavun palauttaminen

Kun  tuomioistuin  määrää  elatusavun  lakkaavaksi  tai  sen  määrää  alennettavaksi,  on

tuomioistuimen ElatusL 12 §:n mukaan samalla harkittava, onko kanteen vireille panon

jälkeen suoritetut elatusavut tai osa niistä palautettava. Pääsääntönä on, ettei maksettuja

elatusapuja palauteta vaikka maksuperuste olisi virheellinen. Tuomioistuimen on viran

177 HE 90/1974, Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen asemaa koskevan  lainsäädännön uudistamisesta,
s. 55.
178 Saarenpää, Ahti: Elatusavun  muuttuminen, muuttaminen  ja palauttaminen,  teoksessa: Lapsioikeuden
pääpiirteet,  s.  209221,  Kaisto,  Janne  ja  Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja
muuttaminen,  s.  172183,  HE  90/1974,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  lapsen  asemaa  koskevan
lainsäädännön  uudistamisesta,  s.  5455  ja  HE  110/1981,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laiksi  lapsen
elatuksesta annetun lain 11§:n muuttamisesta, s. 13.
179 Saarenpää, Ahti: Elatusavun  muuttuminen, muuttaminen  ja palauttaminen,  teoksessa: Lapsioikeuden
pääpiirteet,  s.  209221,  Kaisto,  Janne  ja  Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja
muuttaminen,  s.  172183,  HE  90/1974,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  lapsen  asemaa  koskevan
lainsäädännön  uudistamisesta,  s.  5455  ja  HE  110/1981,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laiksi  lapsen
elatuksesta annetun lain 11§:n muuttamisesta, s. 13.
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puolesta  lausuttava  elatusavun  palauttamisesta.  Maksetut  elatusavut  voidaan  määrätä

palautettavaksi  vain,  jos  palauttamista  on  pidettävä  kohtuullisena  esimerkiksi

elatusvelvollisen  vähävaraisuuden  vuoksi,  eikä  palauttaminen  vaaranna  lapsen

toimeentuloa.  Palautettavaksi  voidaan  määrätä  vain  kanteen  vireillepanon  jälkeen

maksetut elatusavut. 180

Kertamaksuna  suoritetun  elatusavun  alentamista  muuttuneiden  olosuhteiden  tai

kohtuuttomuuden perusteella ei voida käytännössä toteuttaa, jos kertamaksuna suoritettu

elatusapu  on  maksettu  kokonaisuudessaan  ennen  kanteen  vireille  panoa.  Tapauksessa

KKO:1996:29 181  kertamaksuna  suoritettu  elatusapu  määrättiin  palautettavaksi  sillä

perusteella, että  lapsi oli muuttanut pysyvästi asumaan maksun suorittajan  luokse pian

maksun  suorittamisen  jälkeen.  KKO  katsoi,  että  ElatusL  12.1  §  ei  ollut  esteenä

perusteettomaksi  tulleen  elatusavun  palauttamiselle,  koska  kyse  ei  ollut  elatusavun

muuttamisesta. 182

ElatusL 12.2 §:ssä säädetään elatusavun palauttamisesta silloin, kun elatusavun peruste

on  rauennut.  ElatusL  12.2  §:n  mukaan  tuomioistuin  voi  määrätä  maksetut  elatusavut

kokonaan  palautettavaksi  tai  osan  niistä,  jos  isyyden  kumoamiskanne  on  hyväksytty,

isyyden  tunnustaminen  on  todettu  mitättömäksi  tai  isyyden  vahvistamista  koskeva

tuomio on purettu. Palauttamista harkittaessa on otettava huomioon sen kohtuullisuus ja

lapsen  edustajalle  annetaan  vilpittömän  mielen  suoja.  Palauttaminen  on  mahdollista

vain, jos lapsen edustaja elatusapua vahvistettaessa tai elatusapuja vastaanottaessaan on

tiennyt, että mies ei ole lapsen isä. 183

8.3.3. Oikeudenkäyntikulut lapsen elatusta koskevassa asiassa

Lapsen  elatusta  koskevien oikeudenkäynneissä  oikeudenkäyntikulujen  kulujakaumasta

ei  ole  säädetty  erikseen.  Lapsen  elatusta  koskevan  oikeudenkäynnin

oikeudenkäyntikulujen  jakautumiseen  on  siten  sovellettava  oikeudenkäymiskaaren

säännöksiä. OK 21:1n mukaan hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki

180 Saarenpää, Ahti: Elatusavun  muuttuminen, muuttaminen  ja palauttaminen,  teoksessa: Lapsioikeuden
pääpiirteet,  s. 256259  ja Kaisto, Janne  ja Oulasmaa, Petri: Lapsen  elatus, elatusavun  vahvistaminen  ja
muuttaminen, s. 335336.
181 Ks. myös KKO:1995:5 ja KKO:1993:104.
182 Kaisto, Janne ja Oulasmaa, Petri: Lapsen elatus, elatusavun vahvistaminen ja muuttaminen, s.  343 ja
HE 90/1974, Hallituksen  esitys Eduskunnalle  lapsen asemaa koskevan  lainsäädännön uudistamisesta,  s.
5556.
183 Saarenpää, Ahti: Elatusavun  muuttuminen, muuttaminen  ja palauttaminen,  teoksessa: Lapsioikeuden
pääpiirteet,  s. 256259  ja Kaisto, Janne  ja Oulasmaa, Petri: Lapsen  elatus, elatusavun  vahvistaminen  ja
muuttaminen, s. 333335.
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vastapuolensa  tarpeellisista  toimenpiteistä  johtuvat  kohtuulliset  oikeudenkäyntikulut.

OK 21:2 koskee asioita, joissa sovinto ei ole sallittu. Sen mukaan asianosaiset vastaavat

itse  oikeudenkäyntikuluistaan  asioissa,  joissa  sovinto  ei  ole  sallittu.  Asianosainen

voidaan  velvoittaa  erityisestä  syystä  korvaamaan  osaksi  tai  kokonaan  vastapuolensa

oikeudenkäyntikulut.  Vakiintunutta  käytäntöä  siitä,  onko  lapsen  elatusta  koskeva  asia

dispositiivinen vai indispositiivinen, ei ole ollut.184

Oikeudenkäymiskulujen  kuluvastuun  jakautumisesta  on  kaksi  uutta  Korkeimman

oikeuden  ratkaisua.  Ratkaisuissa  KKO:2003:104  (Ään.)  ja  KKO:2003:105  (Ään.)

Korkein oikeus katsoi,  että oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus  lapsen  elatusta

koskevassa  asiassa  määräytyy  elatusvelvollisen  osalta  OK  21:1:n  mukaan  ja  lapsen

osalta OK 21:2:n mukaan. Tapauksessa KKO:2003:105 kysymys oli lisäksi siitä, oliko

OK  21:2:ssä  tarkoitettuja  erityisiä  syitä  velvoittaa  elatusapuasian  hävinnyt  lapsi

korvaamaan elatusvelvollisen oikeudenkäyntikulut.

Perusteluissaan  KKO  totesi,  että  lapsen  elatusta  koskevasta  asiasta  voidaan  määrätä

joko  sosiaalilautakunnan  vahvistamalla  sopimuksella  tai  tuomioistuimen  ratkaisulla.

Tuomioistuin  on  sidottu  asianosaisten  vaatimuksiin  elatusavun  määrästä,  eikä

elatusapua voida määrätä suuremmaksi tai pienemmäksi kuin asianosainen on vaatinut

tai myöntänyt.  Myös  yksipuolisen  tuomion  antaminen on mahdollista  elatusvelvollista

vastaan. Näillä perusteilla KKO katsoi, että OK 21:2:ää ei voida soveltaa lapsen elatusta

koskeviin asioihin. KKO katsoi myös, että nykyisen OK 21:2:n esitöissä185 nykyisen 2

§:n  säätämiseen  johtaneesta  hallituksen  esityksestä  ei  voida  päätellä,  että  säännöksen

sanamuotoa  muutettaessa  olisi  ollut  tarkoitus  puuttua  oikeudenkäyntikulujen

korvausvelvollisuuteen elatusapuasioissa siltä osin kuin sovinto niissä on sallittu.

Tuomioistuimen  on  velvollisuus  valvoa  elatusapuasiassa  lapsen  etua.  Korkein  oikeus

katsoi,  että  tämän  vuoksi  on  kuitenkin  perusteltua  katsoa,  etteivät  kaikki  sellaisia

asioita,  joissa  sovinto  on  sallittu,  koskevat  oikeudenkäymiskaaren  säännökset  sovellu

lapsen elatusta koskevaan asiaan. Esimerkiksi yksipuolista tuomioita ei voida antaa lasta

vastaan. KKO katsoi näiden seikkojen puoltavan OK 21:2:n soveltamista lapsen osalta.

184  Saarenpää,  Ahti:  Tuomioistuin  ja  lapsen  elatus  Pitääkö  tiedollisesta  epävarmuudesta  maksaakin?
Teoksessa: Matkalla pohjoiseen, Juhlakirja professori Jyrki Virolainen, s. 407408.
185  HE  107/1998,  Hallituksen  esitys  Eduskunnalle  laeiksi  oikeudenkäymiskaaren  21  luvun,
oikeudenkäynnistä  rikosasioissa  annetun  lain  9  luvun  8  ja  9  §:n  sekä  käräjäoikeuslain  19  §:n
muuttamisesta, s. 17 18.
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KKO  lausui  perusteluissaan,  että  painavat  syyt  puoltavat  sitä,  että  lapselle  ei  hänen

elatustaan koskevassa asiassa tuomita kulukorvausvelvollisuutta. Lapsella ei yleensä ole

varallisuutta korvauksen suorittamiseen. Elatussaatavat eivät myöskään ole kuitattavissa

vastasaatavia vastaan. Lapsen velvoittamista korvaamaan vastapuolen kulut hänen omaa

elatustaan  koskevassa  asiassa  ei  voida  pitää  yleensä  peruteltuina  tämän  vuoksi

huomioon  ottaen  asian  luonne  ja  merkitys  lapsen  asemaan  ja  se,  että  asiaa  lapsen

edustajanaan tosiasiallisesti hoitaa hänen huoltajansa.

Lisäksi  tapauksessa  KKO:2003:105  Korkein  oikeus  katsoi,  että  koska  kanne  on  ollut

aiheeton  ja  perusteeton,  saattaisi  olla  perusteltua  velvoittaa  lapsi  korvaamaan  isän

oikeudenkäyntikulut  OK:21:2:n  nojalla.  Isän  vaatimus  lasta  oikeudenkäynnissä

edustaneen  äidin  velvoittamisesta  osallistumaan  isän  oikeudenkäyntikulujen

korvaamiseen oli hylätty lainvoimaisesti OK:21:6:n nojalla ja lapsella ei ollut selvitetty

olevan  varallisuutta  korvauksen  suorittamiseen.  Näillä  perusteilla  KKO  ei  katsonut

olevan erityisiä syitä velvoittaa lasta korvaamaan isän kuluja.

8.4. Elatustuki

Lapsen  oikeudesta  elatustukeen  säädetään  EturvaL:ssa.  Lain  tarkoituksena  on  turvata

lapsen elatus yhteiskunnan toimenpiteillä silloin, kun yksityisoikeudellinen elatusvastuu

ei toteudu  tai elatusapu on  riittämätön. ETurvaL 5 §:n mukaan  elatustukea maksetaan

lapselle  silloin,  kun  elatusvelvollinen  on  laiminlyönyt  elatusavun  maksamisen  tai

lapsella  ei  ole  oikeudellista  isää.  Lapsella  on  oikeus  elatustukeen  myös  silloin,  jos

elatusapua ei ole vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn

vuoksi  tai  elatusapu  on  vahvistettu  tämän  vuoksi  maksettavaksi  elatustuen  määrää

pienemmäksi. Elatustukea maksetaan alle 18vuotiaalle lapselle. Elatustukea ei makseta,

jos lapsi asuu elatusvelvollisen luona, elatusvelvollinen on kuollut tai lapsi kykenee itse

elättämään itsensä (ETurvaL 6 §). 186

Vaikka  elatustukea  maksetaan  lapselle,  se  ei  poista  elatusvelvollisen  velvollisuutta

maksaa elatusapua. Jos elatusvelvollisen elatusavun maksamisen laiminlyönti on syynä

elatustuen  maksamiseen,  siirtyy  oikeus  elatusapuun  kunnalle  elatustuen  vastaavalta

määrältä  (ETurvaL  15.1  §).  Lapsella  säilyy  oikeus  elatusapuun  kunnan

186 Salminen, Sakari: Lapsen elatus, elatusapu ja elatusturva, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 209214
ja HE 73/1996, Hallituksen  esitys Eduskunnalle  lapsen  elatusturvaa  koskevaksi  lainsäädännöksi, s.  35,
1213.
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takautumissaatavan  ylittävältä  osalta.  Varat,  jotka  kunta  on  saanut  perittyä

elatusvelvolliselta,  jaetaan  siten,  että  niistä  suoritetaan  ensin  lapselle  elatusapua

elatustuen ylittävältä osalta viivästyskorkoineen ja  loppuosa varoista käytetään kunnan

takautumissaatavan  korvaukseksi  (ETurvaL  18  §).  Kunta  voi  luopua  omasta

aloitteestaan  tai  elatusvelvollisen  hakemuksesta  elatusavun  perimisestä  silloin,  jos

maksun laiminlyönti on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä (ETurvaL 20

§).187

8.5. Uusperheet ja elatusvelvollisuus

Uusperhe tarkoittaa yhdessä asuvaa perhettä, jossa ainakin toinen puolisoista on eronnut

ja  perheen  kaikki  lapset  eivät  ole  puolisoiden  yhteisiä 188.  Tällöin  toinen  vanhempi

katsotaan  puolivanhemmaksi.  Uusperheiden  yleistyminen  on  tuonut  mukanaan

uudenlaisia  juridisia  kysymyksiä  vanhemmuudesta.  Keskeinen  kysymys  on

vanhempipuolen  elatusvelvollisuus  kumppaninsa  lapsiin  nähden.  Asiasta  säädettiin

aiemmin  AL  46.3  §:ssä,  jossa  puolisoille  oli  säädetty  toissijainen  elatusvelvollisuus

samassa  taloudessa  asuvaa  lapsipuolta  kohtaan.  Kyseinen  lainkohta  muutettiin  lailla

avioliittolain  muuttamisesta  (16.4.1987/411).  Nykyisin  AL  46.1  §:n  mukaan

kummankin  puolison  tulee  kykynsä  mukaan  ottaa  osaa perheen  yhteiseen  talouteen  ja

puolisoiden elatukseen. Säännöksen täytäntöönpanoon ei kuitenkaan ole keinoja, koska

vanhempipuolta ei voida määrätä maksamaan elatusapua puolison lapselle 189. 190

Nykyisessä  lainsäädännössä  ei  ole  säädetty  puolisoille  siviilioikeudellista

elatusvelvollisuutta  samassa  taloudessa  asuvia  puolison  lapsia  kohtaan.

Sosiaalioikeudessa,  esimerkiksi  lasten  päivähoitoa  koskevissa  maksuissa,  samassa

taloudessa asuvan vanhempipuolen tulot otetaan kuitenkin huomioon ja hänen katsotaan

osallistuvan  perheen  elatukseen  täysipainoisesti  (laki  sosiaali  ja  terveydenhuollon

asiakasmaksuista  3.8.1992/734  10  §  ja  10  a  §  ).  Erääntyneitä  päivähoitomaksuja  ei

kuitenkaan  voida  periä  vanhempipuolelta,  koska  hän  ei  ole  lasta  kohtaan

elatusvelvollinen. Käytännössä vanhempipuolen tulojen ja varallisuuden huomioiminen

187 Salminen, Sakari: Lapsen elatus, elatusapu ja elatusturva, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 221223
ja HE 73/1996, Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen elatusturvaa koskevaksi lainsäädännöksi, s. 35 ja
1618. Elatustuesta ja elatusavun perinnästä ks. lisää Kari Vesanen: Lapsen elatusavun perintä, Jyväskylä
1999.
188 RitalaKoskinen, Aino: Onko uusperheestä perheeksi?, s. 14.
189 HE 62/1986, Hallituksen esitys Eduskunnalle avioliittolain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta,
s. 60.
190  Gottberg,  Eva:  Perhesuhteet  ja  lainsäädäntö,  2.  uudistettu  painos,  s.  223224  ja  Gottberg,  Eva:
Yksityinen elatus, teoksessa: Mistä jääkaappi täyttyy? Yksityisen ja julkisen elatuksen ongelmia, s. 3140
ja RitalaKoskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe?  Tulkintoja lasten uusperhesuhteista, s. 5658.
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sosiaalioikeudellisia  maksuja  määrättäessä  voi  tuottaa  ongelmia.  Lapsen  etuudet

pienenevät ja maksut nousevat, vaikka todellisuudessa vanhempipuoli ei osallistu lapsen

elatukseen.  Tästä  johtuen  muualla  asuvalta  elatusvelvolliselta  vanhemmalta  saatetaan

vaatia elatusavun korottamista olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden tai lisääntyneen

elatuksen tarpeen vuoksi. Elatusvelvollisen voi olla vaikea hyväksyä tilannetta  ja  tämä

voi aiheuttaa esimerkiksi elatusavun maksamisen laiminlyömistä.191

8.6. Lapsen elatuksesta Ruotsissa

Ruotsissa  on  nykyisin  eronneiden  vanhempien  lasten  ensisijaisena  elatusmuotona

yhteiskunnan  maksama  elatustuki.    Vanhemman  tulee  maksaa  elatusapua,  jos

elatusavun  määrän  katsotaan  olevan  suurempi  kuin  elatustuki.  Tuomioistuin  määrää

tällöin  vanhemmalle  elatusavun  maksuvelvollisuuden.  Elatustuki  on  suurempi  kuin

Suomessa, joten käytännössä elatusoikeudenkäynnit ovat harvinaisia. Sosiaalilautakunta

ei voi vahvistaa elatusapua koskevia sopimuksia.192

Ruotsin  FB  7  luvussa  säädetään  vanhempien  velvollisuudesta  elättää  lapsensa.

Vanhempien elatusvastuu määräytyy sen mukaan, mikä katsotaan kohtuulliseksi lapsen

tarpeet  ja  vanhempien  maksukyky  huomioon  ottaen.  Elatusvelvollisuuteen  vaikuttavat

myös  lapsen omat  tulot  ja  varallisuus.  Elatusvelvollisuus  loppuu,  kun  lapsi  täyttää 18

vuotta.  Elatusvelvollisuutta  voidaan  jatkaa  tämän  jälkeen  lapsen  koulunkäynnin

perusteella koulunkäynnin loppumiseen saakka, kuitenkin enintään siihen asti, kun lapsi

täyttää 21 vuotta. Koulunkäynnillä tarkoitetaan peruskoulu  ja lukioopintoja, tai muita

näihin verrattavia opintoja.193

Ruotsissa tuli voimaan elatustukilaki (Underhållsstödslagen 1996:1030) (jatkossa USL)

vuoden 1997  helmikuun alusta.  Lain  tuomat  uudistukset  koskevat  lasten  elatusavuista

sopimista ja elatusapurästien perimistä. Uudistuksen myötä kuntien velvollisuus avustaa

elatusavun  vahvistamisessa  lakkasi.  Aikaisemmin  Ruotsin  sosiaalitoimistot  auttoivat

lapsen elatusavun selvittämisessä ja vahvistamisessa. Nykyisin elatukseen oikeutetun on

toimitettava  asia  itse  tuomioistuimeen  tai  hänen  on  otettava  asianajaja.  Vanhemmat

191 Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, s. 225231 ja Gottberg, Eva: Yksityinen elatus, teoksessa:
Mistä  jääkaappi  täyttyy? Yksityisen  ja  julkisen  elatuksen  ongelmia,  s. 3140  ja  RitalaKoskinen,  Aino:
Mikä on lapsen perhe?  Tulkintoja lasten uusperhesuhteista, s. 5658
192 Aaltonen, AnnaKaisa: Kokemuksia ruotsalaisesta lapsioikeudesta, s. 104.
193 Ben  Azzouz, Leena: Lapsen  elatusturvaa  koskevia  uusia säännöksiä Ruotsissa, s.  19, Saldeen, Åke:
New rules on financial public support for children entitled to maintenance, teoksessa: The international
survey of family law 1996, s. 484 ja Saldeen, Åke: Barn och föräldrar, s. 124125 ja 129.
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voivat  myös  sopia  elatusavusta  itse.  Jos  sopimukseen  ei  päästä,  asia  on  vietävä

tuomioistuimen päätettäväksi.194

Ruotsissa  elatustukea  lapselle  maksaa Vakuutuskassa.  Elatustukea  maksetaan  lapselle,

jos  hänen  vanhempansa  eivät  asu  yhdessä  tai  toinen  vanhemmista  on  kuollut.

Elatustukea  voidaan  maksaa  myös  silloin,  kun  lapsi  asuu  vuorotellen  molempien

vanhempien  luona.  Maksettu  elatustuki  voidaan  periä  kokonaan  tai  osittain  takaisin

toiselta  vanhemmalta.  USL  vaikutti  myös  elatusapurästien  perimiseen.  Nykyisin

Vakuutuskassa  vahvistaa  elatusvelvolliselta  takaisin  perittävän  määrän  silloin,  kun

vakuutuskassa  on  maksanut  lapselle  elatustukea  elatusvelvollisen  elatusavun

maksamisen  laiminlyönnin  vuoksi.  Elatusvelvollinen  sai  myös  mahdollisuuden

maksujen  lykkäämiseen  ohimenevien  maksuvaikeuksien  kyseessä  ollessa.  Samalla

tiukennettiin  maksusta  vapautumisen  edellytyksiä.  Kun  elatusapuvelka  on  syntynyt  1.

helmikuuta 1997 jälkeen, perinnästä voidaan luopua osaksi tai kokonaan, jos siihen on

erityisiä syitä elatusvelvollisen henkilökohtaiset  tai taloudelliset olot huomioon ottaen.

Tämä  on  mahdollista  esimerkiksi  tilanteessa,  jossa  elatusvelvolliselle  on  myönnetty

useita lykkäyksiä maksuihin ja voidaan olettaa, ettei hänen taloudellinen tilanne parane

jatkossakaan.  Elatusvelvollisella  on  oikeus  saada  vähennystä  takaisin  maksettavaan

määrään  tai  elatusapuun,  jos  lapsi  on  ollut  elatusvelvollisen  luona  yhtäjaksoisesti

vähintään  viisi  vuorokautta  tai  vähintään  kuusi  vuorokautta  kalenterikuukauden

aikana.195

9. EDUNVALVONTA

9.1. Edunvalvojan määräytyminen

Alaikäisen taloudellisten asioiden hoidon järjestämistä ja taloudellisten etujen valvontaa

koskevat  säännökset  ovat  HolhTL:ssa.  Alaikäinen  on  HolhTL  2  §:n  mukaan

vajaavaltainen.  HolhTL  4  §:n  nojalla  alaikäisen  edunvalvojina  ovat  pääsääntöisesti

hänen huoltajansa. Huoltajat  tulevat  lapsensa edunvalvojiksi  suoraan  lain  nojalla,  eikä

erityistä  päätöstä  edunvalvojan  määräämisestä  tarvita.  Huoltajien  suostumusta

edunvalvojaksi ei tarvita,  eikä heidän sopivuuttaan tutkita. Jos alaikäinen on huoltajan

kuoleman  tai  muun  syyn  vuoksi  ilman  edunvalvojaa,  HolhTL  7.1  §:n  mukaan

194 Ben Azzouz, Leena: Lapsen elatusturvaa koskevia uusia säännöksiä Ruotsissa, s. 19.
195 Ben Azzouz, Leena: Lapsen elatusturvaa koskevia uusia säännöksiä Ruotsissa, s. 1920, Saldeen, Åke:
New rules on financial public support for children entitled to maintenance, teoksessa: The international
survey of family law 1996, s. 483485 ja Saldeen, Åke: Barn och föräldrar, s. 143145.
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tuomioistuimen  on  määrättävä  alaikäiselle  edunvalvoja. Alaikäisen  edunvalvonta

päättyy kun hän täyttää 18 vuotta (HolhTL 17.1 §).196

9.1.1. Alaikäinen huoltaja

Alaikäinen ei voi olla edunvalvojana HolhTL 6.1 §:n mukaan. Jos lapsella on vain yksi

huoltaja  joka  on  alaikäinen,  lapselle  tulee  määrätä  edunvalvoja  tuomioistuimessa.

Tällöin  huoltaja  tulee  lähtökohtaisesti  lapsensa  edunvalvojaksi  täyttäessään  18  vuotta

(HolhTL  6.2  §).  Tuomioistuimen  tulisi  edunvalvojan  määräystä  antaessaan  harkita,

onko edunvalvojan määräyksen jatkaminen tarpeen vielä huoltajan täytettyä 18 vuotta.

Jos määräyksen jatkamiselle ei ole aihetta, tuomioistuimen on määrättävä edunvalvojan

tehtävä päättymään kun huoltaja tulee täysiikäiseksi.197

9.1.2. Huoltajan vapauttaminen edunvalvojan tehtävästä

Huoltajilla  on  lähtökohtaisesti  velvollisuus  toimia  lapsen  edunvalvojina.  Tuomioistuin

voi  vapauttaa  edunvalvojan  tehtävästään  HolhTL  16.1  §:n  mukaisesti,  jos  hän

osoittautuu  siihen  kykenemättömäksi  tai  sopimattomaksi  tai  jos  vapauttamiseen  on

erityinen  syy.  Jos  lapsen  huoltajana  toimivan  vanhempi  itse  pyytää  vapautusta

edunvalvojan  tehtävistä,  hänet  voidaan  vapauttaa  toimimasta  lapsensa  edunvalvojana

vain  erityisestä  syystä  (HolhTL  16.2  §).  Tällainen  syy  voi  olla  esimerkiksi  lapsella

oleva varallisuus, jonka hoitamiseen vanhemmalla ei ole riittäviä valmiuksia. Huoltajan

vapauttaminen edunvalvojan tehtävistä ei vaikuta lapsen huoltoon muilta osin.198

9.2. Edunvalvoja estynyt hoitamaan tehtäviään

Edunvalvojan  ollessa  sairauden  tai  muun  syyn  vuoksi  tilapäisesti  estynyt  hoitamasta

tehtäviään,  hänelle  voidaan  määrätä  sijainen  HolhTL  11  §:n  mukaisesti.  Esteen

edunvalvojan  tehtävän  hoitamiselle  voi  muodostaa  myös  edunvalvojan  jääviys.

Edunvalvoja  on  jäävi  hoitamaan  päämiehen  asiaa  HolhTL  32.2  §:n  mukaan,  jos

vastapuolena  on  edunvalvoja  itse  tai  muu  hänelle  läheinen  henkilö  tai  henkilö,  jota

edunvalvoja  edustaa.  Tällöin  jääviys  muodostuu  vastapuolen  muodollisen  aseman

perusteella.  Jos  sisaruksilla  on  yhteinen  edunvalvoja,  hän  saa  kuitenkin  edustaa

196  Välimäki,  Pertti:  Holhoustoimen  pääpiirteet,  s.  17  ja  5759  ja  Valjakka,  Eeva:  Lapsen  huolto,
asuminen  ja  tapaamisoikeus,  teoksessa:  Lapsen  asema  erossa,  s.  106107  ja  HE  146/1998, Hallituksen
esitys Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 2930 ja 35.
197 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 5759 ja Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen  ja
tapaamisoikeus,  teoksessa:  Lapsen  asema  erossa,  s.  106107  ja  HE  146/1998,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 30.
198 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 5859 ja Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen  ja
tapaamisoikeus, teoksessa: Lapsen asema erossa, s. 106107.
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sisaruksia perinnönjaossa,  mikäli heidän edut  eivät ole  ristiriidassa keskenään. Tällöin

edunvalvojan  jääviys  muodostuu  asiallisilla  perusteilla  ja  eturistiriidan  on  oltava

konkreettinen199. Edunvalvoja on jäävi hoitamaan asiaa myös silloin,  jos edunvalvojan

ja  päämiehen  edut  voivat  muusta  syystä  joutua  asiassa  ristiriitaan  (HolhTL  32.3  §).

Tällöin ei ole kysymys  vastapuolen muodollisesta asemasta,  vaan että edunvalvojan  ja

päämiehen edut voivat muodostua ristiriitaisiksi vastapuolen ja edunvalvojan suhteen tai

asian  sisällön  vuoksi.  Tällainen  tilanne  voi  tulla  kyseeseen  esimerkiksi  edunvalvojan

edustaessa  päämiestä  kaupassa,  jonka  vastapuolena  on  yhtiö,  jonka  osakkeita

edunvalvoja  omistaa.  Edunvalvojan  tai  edunvalvojan  sijaisen  määräämistä  voi  hakea

edunvalvoja  itse,  päämiehen  läheiset,  maistraatti  tai  sosiaalilautakunta  (HolhTL  7  §,

12.3 § ja 72 §).200

9.3. Korkeimman oikeuden tapaus KKO:2002:13

Korkeimman  oikeuden  tapauksessa  KKO:2002:13  lapsen  äiti  haki  edunvalvojan

määräämistä  lapselle  päättämään  isyyden  kumoamiskanteen  nostamisesta.  Äiti  itse  ei

voinut nostaa isyyden kumoamiskannetta, koska hänen kanneaikansa oli jo kulunut. Äiti

vetosi siihen, että hänen käsityksensä mukaan B ei ole  lapsen  isä  ja lapsella on oikeus

saada  biologinen  isyys  selvitetyksi.  KKO  rinnasti  isyyden kumoamiskanteen ajamisen

HolhTL 29.3 §:ssä  lueteltuihin korostetusti henkilökohtaisiin  asioihin, kuten avioliiton

solmiminen  ja  isyyden  tunnustaminen,  joita  edunvalvojalla  ei  ole  kelpoisuutta  tehdä

päämiehen puolesta. Kyseiset asiat ovat  luonteeltaan sellaisia,  joilla saadaan päämiehen

oikeudellisen  aseman  muutos.  Tästä  huolimatta  lapsen  etu  saattaa  joskus  vaatia,  että

kanne  isyyden kumoamiseksi  nostetaan ennen kuin  hän  täyttää  15 vuotta. Lapsen etu

tulee huomioida aina ensisijaisesti. B puolestaan oli vedonnut hyvin pitkäaikaiseen isä

lapsi suhteeseen ja siihen, ettei äiti ollut tuonut esille ketään muita isäehdokkaita. KKO

hylkäsi  edunvalvojan  määräämistä  koskevan  hakemuksen,  koska  katsoi,  ettei

edunvalvojan  sijaisen  määrääminen  isyyden  kumoamiskanteen  nostamiseksi  ja

ajamiseksi ollut lapsen edun mukaista.

199 Edunvalvojan edustaessa sisaruksia perinnönjaossa edunvalvoja katsotaan jääviksi esimerkiksi, jos on
kysymys  yhden  rintaperillisen  saaman  ennakkoperinnön  määrästä  tai  yhden  perillisen  hyväksi  tehdyn
testamentin  pätevyydestä  tai  tulkinnasta.  Päämiesten  keskinäisestä  eturistiriidasta  ks.  lisää  Pertti
Välimäki: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 8283.
200 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 7884 ja Valjakka, Eeva: Lapsen huolto, asuminen  ja
tapaamisoikeus,  teoksessa:  Lapsen  asema  erossa,  s.  106107  ja  HE  146/1998,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 4445.
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9.4. Edunvalvojien yhteistoimintavelvollisuus

Lapsella  voi  olla  useita  edunvalvojia.  Tällainen  tilanne  on  esimerkiksi  silloin,  kun

molemmat lapsen vanhemmat ovat lapsen huoltajia ja siten myös edunvalvojia. HolhTL

30.1  §:n  mukaan  edunvalvojien  on  yhdessä  huolehdittava  heille  kuuluvista  tehtävistä,

ellei  tuomioistuin  ole  päättänyt  tehtävien  jaosta  edunvalvojien  kesken.  Edunvalvonta

seuraa  lapsen  huoltoa.  Lapsen  molemmat  huoltajat  ovat  lapsen  edunvalvojia  siinäkin

tapauksessa,  että  tuomioistuin  on  LHL  9.3  §:n  perusteella  päättänyt  tehtävien  jaosta

huoltajien kesken.  Esimerkiksi,  jos  toiselle  huoltajalle on annettu  vain  tietty  huoltajan

tehtävä, hän on silti myös  lapsen edunvalvoja. Edunvalvojien on toimittava yhdessä  ja

tehtävä päätökset yksimielisesti. Mikäli he eivät pääse yksimielisyyteen edunvalvontaa

koskevassa  asiassa,  he  voivat  HolhTL  30.3  §:n  mukaan  pyytää  maistraatilta  päätöstä

siitä, kenen mielipidettä on noudatettava. Maistraatin päätöstä voi pyytää vain asiassa,

jonka  ratkaisun  viivästymisestä  aiheutuisi  haittaa.  Maistraatti  ei  voi  ratkaista  asiaa

tavalla,  jota  kukaan  edunvalvojista  ei  ole  ehdottanut,  vaan  sen  on  ratkaistava  kenen

ehdottamaa kantaa on noudatettava. 201

Edunvalvojien  yhteistoimintavelvollisuus  ulottuu  myös  tilanteisiin,  joissa  toinen

edunvalvoja  on  jäävi  hoitamaan  asiaa.  Tällöin  ei  myöskään  toinen  edunvalvoja  voi

yksin  ratkaista  asiaa,  vaan  edunvalvojalle  on  määrättävä  sijainen.  Jos  joku

edunvalvojista on estynyt  matkan,  sairauden  tai muun syyn vuoksi,  eikä voi osallistua

päätöksentekoon ja  ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi haittaa, hänen  suostumuksensa

ei  ole  tarpeen  HolhTL  30.2  §:n  mukaan.  Kuitenkin  päätökset  asioista,  joilla  on

huomattava  merkitys  päämiehelle,  on  tehtävä  yhdessä.  Kyseinen  säännös  on

samansisältöinen  huoltajien  edustusvaltaa  koskevan  LHL  5.2  §:n  kanssa.  Toisen

edunvalvojan ollessa  tilapäisesti estynyt osallistumaan päätöksentekoon ja asian laadun

täyttäessä  HolhTL  32.2  §:n  vaatimukset,  toinen  edunvalvoja  on  toimivaltainen

ryhtymään niihin toimenpiteisiin,  joihin päätöksen toteuttaminen edellyttää, esimerkiksi

nostamaan rahaa päämiehen pankkitililtä kauppahinnan suorittamista varten.202

201 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 8486 ja HE 146/1998, Hallituksen esitys eduskunnalle
holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 4143.
202 Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet, s. 8486 ja HE 146/1998, Hallituksen esitys eduskunnalle
holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 43.
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9.5. Alaikäisen tekemät oikeustoimet

9.5.1. Edunvalvojan suostumus oikeustoimeen

Alaikäinen tarvitsee edunvalvojan suostumuksen oikeustoimeen, jota hänellä itsellään ei

ole  kelpoisuutta  tehdä.  HolhTL  26  §:n  mukaan  edunvalvojan  on  annettava

suostumuksensa vajaavaltaisen tekemään oikeustoimeen tai muutoin oikeustoimi ei sido

vajaavaltaista.  Edunvalvoja  voi  antaa  suostumuksensa  myös  jälkikäteen.  Alaikäisen

sopimuskumppanilla  on  oikeus  vetäytyä  sopimuksesta  siihen  asti,  kunnes  edunvalvoja

hyväksyy  sopimuksen tai sopimus  täytetään. Mikäli  sopimuskumppani  tiesi  sopimusta

tehdessään vastapuolen alaikäisyydestä, hänen on odotettava kohtuullinen edunvalvojan

suostumuksen  hankkimiseen  kuluva  aika,  ennen  kuin  hän  voi  vetäytyä  sopimuksesta

(HolhTL 27 §). Yleensä sopimus katsotaan täytetyksi, kun sovittu suoritus on annettu.

Suorituksen  voi  tehdä  edunvalvoja.  Myös  alaikäisen  työansioillaan  tai  muilla

ansioillaan, joita hänellä on oikeus vallita, tekemä suoritus on pätevä.203

9.5.2. Oikeustoimet, jotka alaikäisellä on kelpoisuus tehdä

Vaikka  alaikäinen  vajaavaltainen  ei  ole  yleisesti  oikeustoimikelpoinen,  hänellä  on

kelpoisuus  tehdä  oikeustoimia,  jotka  ovat  olosuhteisiin  nähden  tavanomaisia  ja

merkitykseltään  vähäisiä  (HolhTL  24.1  §).  Siten  alaikäinen  voi  esimerkiksi  tehdä

kaupassa  tavanomaisia  ostoksia.  HolhTL  24.2  §:n  mukaan  myös  vajaavaltaiselle

päämiehelle  ilman  edunvalvojan  myötävaikusta  annettu  lahja  tai  irtainta  koskeva

lahjalupaus sitoo antajaa, jos vajaavaltainen päämies on ymmärtänyt asian merkityksen.

Tällöin  lahja  tai  lahjalupaus  on  sitova  vain  lahjoittajan  ja  lahjan  saajan  välillä,  eikä

HolhTL  24.2  §:llä  ole  tarkoitus  säännellä  sitovuutta  lahjoittajan  velkojaan  nähden.

Työsopimuslain 5.1 §:n mukaan 15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi itse  tehdä,  irtisanoa

ja  purkaa  työsopimuksen.  Huoltajalla  on  kuitenkin  oikeus  purkaa  alaikäisen  tekemä

työsopimus,  jos  purkaminen  on  tarpeellista  alaikäisen  kasvatuksen,  kehityksen  tai

terveyden  takia.  Alaikäisellä  on  HolhTL  25.1  §:n  mukaan  oikeus  määrätä  saamistaan

työansioista.  Hänellä  on  myös  oikeus  määrätä  saamistaan  käyttövaroista  ja  muusta

edunvalvojan hänelle antamasta omaisuudesta (HolhTL 25.1 §).204

203  Välimäki,  Pertti:  Holhoustoimen  pääpiirteet,  s.  6770,  Saarenpää,  Ahti:  Henkilöoikeus,  teoksessa:
Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  1,  1999,    s.  366367  ja  HE  146/1998,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 4041.
204  Välimäki,  Pertti:  Holhoustoimen  pääpiirteet,  s.  6770,  Saarenpää,  Ahti:  Henkilöoikeus,  teoksessa:
Johdatus  Suomen  oikeusjärjestelmään  1,  1999,    s.  366367  ja  HE  146/1998,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 3940.
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9.6. Edunvalvojan toiminnan rajoitukset

Edunvalvojan  toimintaa  rajoittaa  HolhTL  32.1  §,  jonka  mukaan  edunvalvoja  ei  saa

lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. Lisäksi HolhTL 34 §:ssä  säädetään oikeustoimista,

joiden  tekemiseen  edunvalvoja  tarvitsee  maistraatin  luvan.  Näitä  ovat  esimerkiksi

kiinteän  omaisuuden  luovuttaminen  tai  hankkiminen  vastiketta  vastaan,  päämiehen

omaisuuden  antaminen  pantiksi  ja  perinnöstä  luopuminen.  Jos  edunvalvoja  on  tehnyt

oikeustoimen,  johon hänellä ei ole kelpoisuutta, oikeustoimi ei sido päämiestä. HolhTL

37  §:n  mukaan  edunvalvojan  on  hoidettava  päämiehen  omaisuutta  sillä  tavoin,  että

päämiehen omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään

hänen  henkilökohtaisia  tarpeitaan.  Edunvalvojan  tulee  tunnollisesti  pitää  huolta

päämiehen  oikeuksista  ja  edistää  hänen  parastaan.  Omaisuuden  hoitovelvollisuutta  on

tehostettu  HolhTL  45  §:n  edunvalvojan  vahingonkorvausvelvollisuudella  tahallisesti

aiheutetusta tai huolimattomuudesta aiheutuneesta vahingosta.205

10. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

10.1. Vanhemmuus

Vanhemmuus  voi  olla  biologista,  sosiaalista,  psykologista  ja  oikeudellista.

Oikeudelliseen vanhemmuuteen kuuluu keskeisesti lainsäädännön määrittelemät  lapsen

ja  vanhemman  välisen  suhteen  oikeudet  ja  velvollisuudet.  Osa  oikeuksista  ja

velvollisuuksista  liittyy  vanhemmuuteen  välittömästi.  Vanhemmuuteen  voidaan  myös

liittää  eräitä  oikeuksia  ja  velvollisuuksia  sopimuksella  tai  tuomioistuimen  päätöksellä.

Tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien liittyminen pelkästään vanhemmuuteen voidaan

myös  kyseenalaistaa.  Vanhemmuus  voidaan  nähdä  identiteettinä,  oikeutena  ja

velvollisuutena.

Suomen  lainsäädännössä ei ole  määritelty äitiyttä. Äitiyden määräytyminen on pelkän

laissa  säätämättömän käytännön  varassa.  Isyyden  määräytymistä  koskeva  lainsäädäntö

on  melko  kattavaa.  Suomessa  vireillä  oleva  lainsäädäntöhanke206  oikeusgeneettisistä

tutkimuksista  tulee  selventämään  äitiyden  määräytymistä  tilanteissa,  joissa  äiti  on

hylännyt  lapsen  tai  lasten  epäillään  vaihtuneen  sairaalassa.  Hedelmöityshoidon  avulla

syntyneen  lapsen  äitiyden  ja  isyyden  määräytymistä  koskevalle  lainsäädännölle  olisi

205  Välimäki,  Pertti:  Holhoustoimen  pääpiirteet,  päämiehen  varojen  lahjoituskiellosta  s.  8688  ja
maistraatin  lupaa  edellyttävistä  oikeustoimista,  s.  90100  ja  HE  146/1998,  Hallituksen  esitys
Eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi, s. 4449.
206 hankenro OM0192:00/06/01/2000.
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tarvetta lisääntymisteknologian kehittymisen myötä. Hedelmöityshoitojen antaminen on

nykyisin  lääkäreiden  omaehtoisen  eettisen  itsekontrollin  varassa.  Oikeudesta

vanhemmuuteen hedelmöityshoitojen avulla tulisi myös säätää laissa.

Korkeimman  oikeuden  ratkaisut  KKO:2000:85  ja  KKO:1999:77  selventävät

isyyskysymystä  hedelmöityshoitoja  käytettäessä.  Ratkaisussa  KKO:1999:77

hedelmöityshoitoihin suostunut äidin aviomies katsottiin lapsen isäksi, eikä isyyttä voitu

kumota  sillä  perusteella,  ettei  aviomies  voinut  tosiasiassa  olla  biologinen  isä.

Ratkaisussa  KKO:2000:85  isyyttä  ei  myöskään  kumottu,  kun  mies  oli  tunnustanut

lapsen  kirjallisesti  omakseen  tietäen,  että  hedelmöitykseen  oli  käytetty  luovuttajan

sukusoluja.

Ruotsin  lainsäädännössä  on  säädetty  hedelmöityshoidon  avulla  syntyneen  lapsen

äitiyden  ja  isyyden  määräytymisestä.  Ruotsissa  isyyden  määräytyminen  tilanteissa,

joissa lapsi on syntynyt  inseminaation avulla, on ollut säädetty laissa jo vuodesta 1985.

Vuoden 2003 alusta lähtien Ruotsin lainsäädännössä on ollut säädökset myös äitiyden ja

isyyden määräytymisestä tilanteissa,  joissa hedelmöitykseen on käytetty äidin omia tai

luovutettuja munasoluja.

10.2. Vanhemmuuden tuomat oikeudet ja velvollisuudet

Vanhemmuuteen  suoraan  on  lainsäädännössä  liitetty  varsin  vähän  oikeuksia  ja

velvollisuuksia.  Vanhemmalla  on  elatusvelvollisuus  lastaan  kohtaan  huollosta

riippumatta.  Myös  tapaamisoikeus  on  liitetty  vanhemmuuteen.  Lapsen  vanhemmilta

vaaditaan  myös  pääsääntöisesti  suostumus  lapsen  antamiseen  ottolapseksi.  Adoption

vahvistaminen  vastoin  vanhempien  suostumusta  on  mahdollista  vain

poikkeustapauksissa.  Vanhemmuudella  on  merkitystä  myös  lapsen  huollosta  ja

tapaamisoikeudesta  sovittaessa.  LHL  7  §:n  mukaan  vain  vanhemmat  voivat  tehdä

sopimuksen  lapsen  huollosta  ja  tapaamisoikeudesta.  Edellytyksenä  vanhempien

sopimusoikeudelle  kuitenkin  on,  että  ainakin  toinen  heistä  on  lapsen  huoltaja.

Vanhemmalla on oikeus hakea tuomioistuimessa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

määräämistä  (LHL  14  §).  Vanhemmalle  on  varattava  tilaisuus  tulla  kuulluksi  lapsen

huoltoa  ja  tapaamisoikeutta  koskevassa  asiassa  (LHL  15  §)  ja  lapsen  huostaanottoa

koskevassa asiassa (LSL 17 §).
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Korkeimman  oikeuden  ratkaisu  KKO:2003:7,  jossa  huollosta  erotetulle  vanhemmalle

voitiin  määrätä  oikeus  saada  lastaan  koskevia  tietoja  viranomaisilta,  antaa

mahdollisuudet parantaa huollosta erotetun vanhemman asemaa. Tuomioistuin voi antaa

LHL  9.3  §:n  mukaan  tarkempia  määräyksiä  huoltajan  tehtävistä,  oikeuksista  ja

velvollisuuksista.  Vanhemmalle  voidaan  määrätä  oikeus  käyttää  huoltajalle  kuuluvaa

oikeutta saada viranomaisilta  lasta koskevia tietoja esimerkiksi  lapsen terveydentilasta,

vaikka  hän  ei  olisikaan  lapsen  huoltaja.  Tämä  helpottaa  vanhempia  tyydyttävän

huoltoratkaisun löytymistä. Kun vanhemmat ovat tyytyväisiä huoltoratkaisuun, he myös

noudattavat sitä paremmin ja se edistää lapsen edun toteutumista huoltoratkaisussa.

10.3. Lapsen huolto ja edunvalvonta

Lapsen huolto ei seuraa suoraan  vanhemmuutta. Lapsen syntyessä avioliittoon, tulevat

molemmat  vanhemmat  suoraan  lain  nojalla  lapsen  huoltajiksi.  Kun  lapsi  syntyy

avioliiton ulkopuolella,  äidistä  tulee yksin  lapsen  huoltaja.  Isyyden  vahvistamisella  ei

ole  suoraa  vaikutusta  lapsen  huollon  määräytymiseen.  Vanhemmat  voivat  tehdä

sopimuksen  lapsen  huollosta.  Sopimusoikeus  edellyttää,  että  ainakin  toinen

vanhemmista on lapsen huoltaja. Tuomioistuin voi määrätä lapsen huollon myös muulle

kuin  lapsen  vanhemmille.  Tämä  merkitsee,  että  lapsen  huolto  voidaan  myös  erottaa

kokonaan vanhemmuudesta.

Lapsen  huoltoon  on  liitetty  merkittävästi  oikeuksia  ja  velvollisuuksia.  Lapsen  huolto

nähdään  LHL:n  säätämisen  myötä  lapsen  oikeutena  saada  lain  tavoitteiden  ja

periaatteiden  mukaista  huolenpitoa.  Huoltajan  tehtäviin  kuuluu  käytännöllinen

huolenpito  lapsesta,  oikeus  päättää  lapsen  hoidosta,  kasvatuksesta,  asuinpaikasta,

koulutuksesta,  nimestä,  uskonnosta,  lääkinnällisistä  toimenpiteistä  ja  muista

henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on myös kelpoisuus edustaa lasta tämän henkilöä

koskevissa  asioissa.  Huoltajan  on  kuitenkin  kiinnitettävä  huomiota  lapsen

mielipiteeseen  ja  toivomuksiin  lasta  koskevaa  päätöstä  tehdessään.  Huoltajan  on

noudatettava  lapsen  edun  periaatetta  lasta  koskevissa  asioissa  päätöstä  tehdessään.

Huoltajan päätösvaltaa rajoittaa esimerkiksi lapsen terveydenhoitoa koskevissa asioissa

lapsen oikeus henkeen ja terveyteen. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää lapsen henkeä tai

terveyttä uhkaavan  vaaran  torjumiseksi  annettavaa  tarpeellista  hoitoa  (PotilasL 9.4  §).

Tarvittaessa kyseeseen voivat  tulla  lastensuojelulliset  toimenpiteet. Huoltajilla on LHL

5.1  §:n  mukaan  yhteistoimintavelvollisuus.  Tämä  tarkoittaa,  että  huoltajat  vastaavat
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yhdessä  lapsen  huoltoon  kuuluvista  tehtävistä  ja  tekevät  lasta  koskevat  päätökset

yhdessä, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Lapsen  huoltaja  on  myös  pääsääntöisesti  lapsen  edunvalvoja.  Jos  lapsen  huoltaja  on

alaikäinen,  hän  ei  voi  olla  lapsen  edunvalvoja.  Edunvalvoja  on  tällöin  määrättävä

tuomioistuimessa.  Edunvalvoja  voi  olla  myös  muu  kuin  lapsen  huoltaja  tai  lapsen

vanhempi.  Tuomioistuin  määrää  tällöin  edunvalvojan.  Tuomioistuin  määrää  myös

edunvalvojalle sijaisen silloin, kun edunvalvoja on estynyt tai jäävi hoitamaan asiaansa.

Korkeimman  oikeuden  tapaus  KKO:2002:13  osoittaa,  että  lapselle  ei  voida  määrätä

edunvalvojaa  päättämään  isyyden  kumoamiskanteen  nostamisesta.  Korkein  oikeus

katsoi,  ettei  edunvalvojan  määrääminen  päättämään  isyyden  kumoamiskanteen

nostamisesta ollut lapsen edun mukaista.

Vanhempien  vapaaehtoinen  sopimus  on  tarkoitettu  ensisijaiseksi  vaihtoehdoksi  lapsen

huoltoa ja tapaamisoikeutta muutettaessa. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen,

huollosta  on  päätettävä  tuomioistuimessa.  Lapsen  etu  on  ensisijaisena  tavoitteena

kaikessa  lasta  koskevassa  toiminnassa  ja  päätöksenteossa.  Myös  lapsen  huoltoa

koskevat  riidat  on  ratkaistava  lapsen  edun  mukaisesti.  Vanhemmuus  sinänsä  ei  tuo

etusijaa  lapsen  huoltajaksi,  vaan  tuomioistuimessa  ratkaisu  tehdään  sen  mukaan,  mitä

lapsen etu vaatii. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2001:110  lapsen huoltajaksi

määrättiin lapsille läheinen henkilö, vaikka lasten huoltoa itselleen haki myös lasten isä.

Tapauksessa ratkaisevaa oli, että lapset olivat  iältään niin vanhoja, ettei huoltopäätöstä

olisi  voitu  panna  täytäntöön  heidän  mielipiteensä  vastaisesti.  Korkein  oikeus  kiinnitti

huomiota  lisäksi  isän  ja  huoltoa  hakeneen  henkilön  huonoihin  keskinäisiin  väleihin.

Tämän  perusteella  Korkein  oikeus  arvioi,  ettei  ollut  perusteltua  olettaa,  että  huollon

ollessa isällä lasten asioiden hoitaminen näiden aikuisten kesken voisi sujua lasten edun

edellyttämällä  tavalla.  Kyseinen  Korkeimman  oikeuden  ratkaisun  antaa  aihetta  pohtia

sitä, onko biologisen vanhemmuuden ensisijaisuuden periaate enää yksistään ratkaiseva

peruste lapsen huoltoa koskevassa riidassa.

10.4. Tapaamisoikeus ja lapsen elatus

Tapaamisoikeus  nähdään  lapsen  oikeutena  tavata  muualla  asuvaa  vanhempaansa.

Tapaamisoikeus  voidaan  vahvistaa  vain  lapsen  ja  vanhemman  välille.

Tapaamisoikeuden  liittäminen  pelkästään  oikeudelliseen  vanhemmuuteen  voidaan

nähdä  epäkohtana.  Perheen  hajotessa  lapselle  voidaan  vahvistaa  vain  oikeus  tavata
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vanhempaansa,  eikä  lapsen  muita  läheisiä  ihmissuhteita  huomioida.  Tällöin  lapsen

mahdollisuus  nähdä  tapaajavanhemman  sukulaisia  jää  riippuvaiseksi  vanhemmista.

Mikäli huoltajavanhempi ei salli lapsen tavata tapaajavanhemman sukulaisia, lapsella on

mahdollisuus  tavata  heitä  vain  tavatessaan  tapaajavanhempaansa.  Nykyajan  käsitykset

perheestä  ovat  moninaistuneet  ja  perinteisten  ydinperheiden  lisäksi  on  tullut  paljon

muita  perhemuotoja.  Esimerkiksi  uusperheen  hajotessa  puolisoiden  välirikon  vuoksi,

lapselle  tulisi  voida  vahvistaa  tarvittaessa  oikeus  tavata  oikeudellisen  vanhemman

entistä puolisoa, mikäli sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista. Tapaamisoikeuteen

voi olla tarvetta esimerkiksi  silloin, kun lapsi pitää oikeudellisen vanhemman puolisoa

sosiaalisena tai psykologisena vanhempanaan.207

Elatusvelvollisuus  seuraa  suoraan  vanhemmuudesta.  Isyyden  vahvistaminen  tuo  aina

elatusvelvollisuuden.  Elatusvelvollisuus  säilyy  vanhemmilla  silloinkin,  kun  lapsen

käytännöllinen hoito siirtyy pois vanhemmilta. Elatusvelvollisuutta ei voida siirtää pois

vanhemmilta  sopimuksella.  Elatusvelvollisuus  siirtyy  vanhemmilta  pois  ainoastaan

silloin, kun lapsi adoptoidaan. Tällöin adoptiovanhemmat tulevat elatusvelvollisiksi.208

Vanhemmilla  on  oikeus  tehdä  sopimus  lapsen  tapaamisoikeudesta  ja  elatuksesta.

Sopimukset  vahvistaa  sosiaalilautakunta  tai  tuomioistuin.  Sopimuksen  täytäntöönpano

edellyttää,  että  sopimus  on  vahvistettu.  Vanhemmat  voivat  sopia  lapsen

tapaamisoikeudesta ja lapsen elatuksesta myös vapaamuotoisesti ilman, että he esittävät

sopimusta  vahvistettavaksi.  Vahvistamaton  sopimus  voi  kuitenkin  johtaa  esimerkiksi

elatusavun maksamisen laiminlyöntiin.

Tapaajavanhempi on lähtökohtaisesti velvollinen vastaamaan tapaamisesta aiheutuvista

kustannuksista,  esimerkiksi  lapsen  matkakuluista  ja  ravintomenoista.

Tapaamisoikeudesta  aiheutuvat  kulut  voidaan  ottaa  huomioon  elatusavun  määrää

vahvistettaessa.  Tapaamisoikeuden  laajuus  voi  vaikuttaa  maksettavan  elatusavun

määrään.  Korkeimman  oikeuden  ratkaisussa  KKO:1997:201,  isää  ei  velvoitettu

maksamaan elatusapua lapselle, kun huomioon otettiin elatukseen käytettävissä olevien

varojen määrä ja poikkeuksellisen laaja tapaamisoikeus. Korkeimman oikeuden ratkaisu

207 Gottberg, Eva: Lapsen huolto, huoltoriidat ja pakkotäytäntöönpano, s. 62.
208 Kaisto, Janne ja Oulasmaa, Petri: Lapsen elatus, elatusavun vahvistaminen ja muuttaminen, s. 7375 ja
Helin, Markku: Lapsen elatus, teoksessa: Lapsioikeuden pääpiirteet, s. 152.
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KKO:2003:66 puolestaan osoittaa, että tapaamisoikeuden kustannuksista voidaan antaa

erillinen määräys tuomioistuimessa.

Vanhempien  elatuskyky  ja  lapsen  elatuksen  tarve  arvioidaan  aina  tapauskohtaisesti.

Vanhempien  elatusvastuun  arvioimiseen  vaikuttaa  kuitenkin  yleensä  eniten

elatusvelvollisen  käytettävissä  olevien  varojen  määrä.  Laissa  ei  ole  määritelty,  mikä

osuus  tuloista  ja  varallisuudesta  olisi  käytettävä  lapsen  elatukseen.  Käytännössä

elatusavun  määräksi  vahvistetaan usein  tietty prosenttiosuus elatusvelvollisen  tuloista.

Tällöin lapsen yksilölliset olosuhteet ja tarpeet saattavat jäädä huomioimatta. 209

Uusperheiden  osalta  elatuksessa  voidaan  nähdä  ongelmana  vanhempipuolen

velvollisuus osallistua puolison lapsen elatukseen. Lainsäädännössä hänellä ei ole  lasta

kohtaan elatusvelvollisuutta. Käytännössä kuitenkin vanhempipuolen tulot ja varallisuus

otetaan  usein  huomioon  lasta  koskevia  sosiaalioikeudellisia  maksuja  määrättäessä,

esimerkiksi  päivähoitomaksussa. Tämä on epäoikeuden mukaista  varsinkin  silloin,  jos

vanhempipuoli ei todellisuudessa osallistu lapsen elatukseen.210

Lapsen  elatusta  koskevien oikeudenkäynneissä  oikeudenkäyntikulujen  kulujakaumasta

ei  ole  säädetty  erikseen.  Lapsen  elatusta  koskevan  oikeudenkäynnin

oikeudenkäyntikulujen  jakautumiseen  on  sovellettava  oikeudenkäymiskaaren

säännöksiä.  Vakiintunutta  käytäntöä  kulujakaumasta  ei  ole  ollut.  Uudet  Korkeimman

oikeuden  ratkaisut  KKO:2003:104  ja  KKO:2003:105  osoittavat,  että

oikeudenkäyntikulujen  korvausvelvollisuus  lapsen  elatusta  koskevassa  asiassa

määräytyy  elatusvelvollisen  osalta  OK  21:1:n  mukaan  ja  lapsen  osalta  OK  21:2:n

mukaan.  Lapselle  ei  siten  voida  hänen  elatustaan  koskevassa  asiassa  tuomita

kulukorvausvelvollisuutta,  muutoin  kuin  OK  21:2:ssä  tarkoitettujen  erityisten  syiden

kyseessä ollessa.

209  Kaisto,  Janne  ja  Oulasmaa,  Petri:  Lapsen  elatus,  elatusavun  vahvistaminen  ja  muuttaminen,  s.  118
120.
210 Gottberg, Eva: Yksityinen elatus, teoksessa: Mistä jääkaappi täyttyy? Yksityisen ja julkisen elatuksen
ongelmia, s. 3133 ja RitalaKoskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe?  Tulkintoja lasten uusperhesuhteista,
s. 5658.


