
Huoltoriidan tuomio
istuinsovittelu on 
vaihtoehto pitkälle 

ja raskaalle oikeudenkäyn
nille. Se on tarkoitettu eri
tyiseksi sovittelupalveluksi 
silloin, kun vanhemmille 
muissa eropalveluissa tar
jottu apu on osoittautunut 
riittämättömäksi. 

Sovittelussa voidaan 
sovitella lapsen huoltoa, 
asumista, tapaamisoikeutta 
ja elatusta koskevia van
hempien erimielisyyksiä. 
Lisäksi sovittelussa voidaan 
ratkaista monia sellaisia 
lapsen arkeen liittyviä kysy
myksiä, joita ei voida käsi
tellä oikeudenkäynnissä. 
Sovittelun tavoitteena on 
saada aikaan lapsen edun 

mukainen, kestävä sopimus 
vanhempien välille.

Sovittelijana toimii 
perheasioihin perehty
nyt tuomari, jota avustaa 
vanhemmuuden ja lapsen 
kehityksen asiantuntija, 
yleensä psykologi tai sosi
aalityöntekijä. Moniam
matillinen työpari tarjoaa 
vanhemmille tukea sekä 
juridisten että psyykkisten 
eroon liittyvien konfliktien 
ratkaisemiseksi. Asiantunti
jan avulla pyritään varmis
tamaan, että sovittelussa 
käsitellään lapsen edun 
kannalta keskeiset seikat ja 
että saavutettu sovinto on 
lapsen edun mukainen.  

Sovittelu on vapaa
muotoista ja keskustelevaa. 

Sovittelu  
vaihtoehtona 

pitkälle  
oikeuden- 
käynnille

Sovittelu etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskuste
luin, mutta tarvittaessa sovittelija voi keskustella van
hempien kanssa myös erikseen. Vanhempien kanssa 
sovittaessa sovittelija ja asiantuntijaavustaja voivat 
keskustella myös lapsen kanssa.

Vanhemmat voivat käyttää sovittelussa apunaan 
lakimiesavustajaa.

Sovittelun  
etuja

Vanhempien sovinto edistää lapsen hyvinvointia ja 
turvaa yleensä lapsen suhteen säilymisen kumpaankin 
vanhempaan.

Sovitteluun pääsee nopeasti. Sovitteluistunto jär
jestetään kuuden viikon kuluessa siitä, kun sovittelun 
aloittamisesta on tehty päätös. 

Sovittelu on oikeudenkäyntiä nopeampi menette
ly. Sopimukseen voidaan päästä jo yhden tapaamisen 
aikana. Ellei näin käy, sovittelussa voidaan edetä vähi
tellen ja tehdä lyhytaikaisia kokeilusopimuksia.

Sovittelu on vapaaehtoista. Sovittelun aloittaminen 
edellyttää kummankin vanhemman suostumusta ja 
sovittelun voi lopettaa missä vaiheessa tahansa.

Huoltoriidan 
sovittelu 

tuomioistuimessa



Vahvistettu 
sopimus  
rinnastuu 
oikeuden 

päätökseen

Sovittelija voi vahvis
taa sovittelussa tehdyn 
sopimuksen. Vahvistettu 
sopimus rinnastuu tuomio
istuimen päätökseen ja on 
täytäntöönpanokelpoinen. 

Sovittelu  
on edullinen 
vaihtoehto

Sovittelusta peritään käsit
telymaksu. Kunnan nimeä
män asiantuntijaavustajan 
käyttö on vanhemmille 
maksutonta. 

Vanhempi vastaa itse 
lakimiesavustajansa palk
kiosta. Jos vanhemmalle 
on myönnetty oikeusapu, 
lakimiehen kustannukset 
maksetaan valtion varoista. 
Oikeusapupäätös haetaan 
valtion oikeusaputoimis
toista.

Lisätietoja 
käräjäoikeuksista  

ja oikeusapu-
toimistoista

Miten  
sovitteluun 

pääsee?

Sovittelua voi pyytää lapsen asuinpaikan käräjäoikeu
desta vapaamuotoisella hakemuksella. Useista käräjäoi
keuksista on saatavissa myös valmiita hakemuskaavak
keita. Vanhemmat voivat tehdä hakemuksen yhdessä 
tai erikseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa osapuolten 
nimet ja yhteystiedot, ne seikat, joihin hakija haluaa 
sovittelussa ratkaisua ja lyhyt selostus erimielisyydestä. 
Jos hakemuksen on tehnyt toinen vanhempi yksin, kärä
jäoikeus tiedustelee toiselta vanhemmalta suostumusta 
sovitteluun.  

Vanhemmat voivat pyytää sovittelua myös oikeu
denkäynnin ollessa vireillä. Jos asia siirretään sovitte
luun, oikeudenkäynti keskeytetään odottamaan sovit
telun päättymistä.
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