
 

Lapsiasioiden  

tuomioistuinsovittelu oikeuden-

käynnin vaihtoehtona 

 

Lasta koskevan riidan voi ratkaista  

monella tavalla. Tuomioistuinsovittelu on  

vaihtoehto, joka ottaa huomioon lapsen ja 

vanhempien todelliset tarpeet 

 

 

 

 

 

 

Sovinto on kaikkien etu 



  

Mikä tuomioistuinsovittelu? 

Oikeudenkäynti ei useinkaan ole sopivin keino ratkoa lapsia koske-

via riitoja. Joustavampi ja nopeampi tapa on pyytää käräjäoikeudel-

ta riidan sovittelua. Sovittelijana toimii lapsiasioihin erikoistunut 

käräjätuomari, jota avustaa lapsen kasvun ja kehityksen asiantunti-

ja. Asiantuntija on psykologi tai sosiaalityöntekijä. Tuomari ja asian-

tuntija neuvottelevat vanhempien kanssa ja auttavat vanhempia 

löytämään sopuratkaisun. Sovitteluun osallistuminen on vapaaeh-

toista. Sovittelusta on hyvät kokemukset: useimmiten löytyy ratkai-

su, joka on lapsen kannalta hyvä ja johon molemmat vanhemmat 

voivat sitoutua. 

RIITA 

OIKEUDENKÄYNTI 
 

 Hidas 

 Kärjistää vastak-

kainasettelua 

 Käräjäoikeuden 

jälkeen riita usein 

jatkuu hovioikeu-

dessa 

TUOMIOISTUINSO-

VITTELU 
 Nopea 

 Parantaa vanhem-

pien yhteistoimintaa 
 Asiantuntija tuomari-

sovittelijan apuna 
 Sovinto yleensä päät-

tää riidan 

Oikeudenkäynnissä 

olevan asian voi siirtää 

sovitteluun.  

Jos sopua ei synny,  

asiaa voi jatkaa oikeu-

denkäynnissä. 



  

Lapsen etu näkyväksi 

 

Lapsiasioiden sovittelussa voidaan sovi-

tella lapsen huoltoa, asumista, tapaa-

misoikeutta ja elatusta koskevia asioita. 

Sovittelussa huomio kiinnitetään lapsen 

tilanteeseen ja vanhempien yhteistoi-

mintaan. Sovitteluun osallistuvan asian-

tuntijan tehtävänä on tuoda esille erityi-

sesti lapsen näkökulma. Tavoitteena on 

löytää lapsen edun mukainen ratkaisu, 

joka toimii lapsen ja vanhempien arjes-

sa.  

 

Ennen sovittelua vanhempien tehtävänä 

on selvittää puolueettomasti lapsen 

toiveet tulevaisuutensa järjestämisestä, 

sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitys-

tasoon nähden mahdollista. 

Haluan sovitella, miten me-

netellä? 

Sovittelupyyntö esitetään käräjä-

oikeudelle. Pyyntö kannattaa teh-

dä mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa, jolloin lapsen asioista 

päästään neuvottelemaan ennen 

tilanteen kärjistymistä. Pyyntö 

tehdään vapaamuotoisella kirjalli-

sella hakemuksella. Siinä kuvataan 

lyhyesti lapsen tilanne ja vanhem-

pien näkemykset. Jos asia on jo 

edennyt käräjäoikeuden käsiteltä-

väksi, sovittelupyyntö voi olla va-

paamuotoisempi. 

   Mitä sovittelu maksaa?    

             
Vanhemmat vastaavat vain 

omista kustannuksistaan. Synty-

vät kulut ovat siten ennakoita-

vissa ja pysyvät hallinnassa. Kä-

räjäoikeus perii sovittelusta kä-

sittelymaksun. Sovittelussa voi 

käyttää lakimiesavustajaa. Avus-

tajien käytöstä kertyvistä kus-

tannuksista vanhemmat vastaa-

vat vain omalta osaltaan. So-

vitteluun voidaan myöntää 

myös julkista oikeusapua, mikäli 

oikeusavun edellytykset täytty-

vät. 

                  

Entä jos sovintoa ei synny? 

 

 

Usein sovittelu johtaa käräjäoi-

keuden vahvistamaan sovin-

toon, joka on vanhempia sitova. 

Aina ei kuitenkaan voi onnistua. 

Tuomari tai jompikumpi van-

hemmista voi lopettaa sovitte-

lun, jos siihen ei näytä olevan 

edellytyksiä. Sen jälkeen asian 

käsittelyä voidaan jatkaa oikeu-

denkäynnissä.  



Lisätietoa tuomioistuinsovittelusta 

 

Etelä-Karjalan käräjäoikeus 

Raatimiehenkatu 19 

53100 Lappeenranta 

Puhelin 029 564 5900 

 

 


