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Tämä opinnäytetyö keskittyy asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelumenettelyyn, joka on 
käräjäoikeuksissa toteutettava yksi tuomioistuinsovittelun muoto. Menettelyn käyttö on laajennettu 
kaikkiin Suomen käräjäoikeuksiin 1.5.2014 kaksivuotisen kokeilujakson jälkeen. Työn tavoitteena 
on perehtyä tähän sovittelumenettelyyn, tutkia sovittelussa syntyneiden sovintosopimusten sisältöä 
sekä sopimusosien toistuvuutta. Sopimusten vahvistaminen ja täytäntöönpanokelpoisuus ovat 
myös työn keskeisiä tarkasteltavia aiheita.  
 
Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu on suhteellisen tuore menettely. Aihe työllemme va-
likoitui mielenkiintomme ja ajankohtaisuuden vuoksi. Tietoperustassa tärkeimpinä lähteinä ovat lait, 
niiden esityöt sekä oikeuskirjallisuus. Opinnäytetyön tutkimusosiossa on hyödynnetty sekä tilastol-
lisen että laadullisen tutkimuksen menetelmiä, joista tilastollisen tutkimuksen menetelmäksi valittiin 
havainnointi. Havainnointi valikoitui myös laadulliseen tutkimukseen yhdeksi tutkimustavaksi yh-
dessä teemahaastattelun kanssa. Tutkimusaineistona toimivat vuoden 2017 aikana Oulun käräjä-
oikeudessa huoltoriitojen sovittelumenettelyyn tulleiden asioiden julkiset sovintosopimukset sekä 
tuomareiden haastattelu. 
 
Sovintosopimuksissa sovitaan huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Tutki-
mustuloksen mukaan riitaa on aiheuttanut vanhempien välillä yleensä useampi kuin yksi tekijä, 
kuitenkin yleisimmin tapaamisoikeus. Sopimuksiin on myös tavallista sisällyttää ei-juridisia ehtoja, 
jotka voivat olla jonkin toiminnan sallivia tai velvoittavia. Ehtojen sisällön määrittää yhteistoimin-
nassa ilmenneet ongelmat. Tulosten perusteella täytäntöönpanokelvottomia osia ovat väljästi 
sovittu tapaamisoikeus sekä ei-juridiset ehdot. Nämä ehdot on voitu sopimuksissa sijoittaa tapaa-
misoikeuden yhteyteen tai oman otsikon alle sopimusten loppuun. 
 
Johtopäätöksinä voidaan todeta, että sovintosopimusten sisältö riippuu tapauskohtaisesti vanhem-
pien ja lasten tilanteesta, riitaa aiheuttaneista tekijöistä sekä osapuolten tarpeista. Voidaan myös 
huomata, että on olemassa useita tapoja riitojen ratkaisemiseksi ja sovittujen asioiden käytännön 
toteuttamiseksi. Hyvänä jatkotutkimusaiheena voisi olla sovintosopimusten tutkiminen muissa kä-
räjäoikeuksissa tai jonkin tietyn sopimusosan tarkempi tarkastelu. 
 
 
 
 
Asiasanat: käräjäoikeus, tuomioistuinsovittelu, asiantuntija-avusteinen lapsiasiainsovittelu, Follo, 
sovintosopimus 
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This thesis focuses on an expert assisted judicial mediation which, after a two-year trial period, 
became the district court’s operating model on May 1, 2014. The purpose of this thesis is to study 
the judicial mediation, as well as to examine the agreements, their contents and recurrence. In 
addition, reinforcement of settlements confirmed by a mediator and their enforceability are major 
subjects studied here. 
 
An expert assisted judicial mediation is a relatively new procedure. The subject for this thesis was 
selected because of authors mutual interest and its topicality. The main sources of the theoretical 
background are judicial sources and legal literature. For the research part of the thesis, both sta-
tistical and qualitative methods were utilised. Observation was mainly used as a part of the statis-
tical research, and it was also used in the qualitative method together with a theme interview. The 
research material included studied the 2017 public settlement contracts from judicial mediation in 
custody disputes tried in the District Court of Oulu and an additional interview with judges. 
  
Our research showed that the decisions in the settlement contracts were about child custody, living 
arrangements, visitation rights and child support. The results of the research also showed that 
disputes between parents were usually caused by more than one factor. However, there often con-
cerned visitation rights. It was also very common to include non-juridical terms that can be permis-
sible or mandatory for some activity. The content of the terms were determined by issues that have 
occurred in parents’ collaboration. Based on the results, non-enforceable parts of the agreements 
were loosely agreed visitation rights and non-juridical terms. These terms may have been included 
in within visitation rights or under their own title in the end of the settlement.  
 
As a main conclusion, it can be stated that the content of settlement contracts depend on the case-
by-case situations of parents and children, the causes of disputes and the needs of the parties. It 
can also be noted that there are several ways to resolve disputes and to implement the agreements. 
A good further subject of research could be to examine the settlement agreements in other district 
courts or to address a particular contractual section more closely. 
 
 
 
 
 
Keywords: District court, judicial mediation, expert assisted judicial mediation, agreement 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu ja erityisesti menettelyssä 
syntyneiden sovintosopimusten tarkastelu. Aihe työllemme valikoitui yhteisen kiinnostuksen, ajan-
kohtaisuuden sekä aikaisempien työtehtäviemme myötä Oulun käräjäoikeudessa ja Oulun seudun 
ulosottovirastossa. Ajankohtaiseksi aihealueen tekee se, että Suomen asianajajaliitto on myöntänyt 
vuoden 2018 Oikeusteko-palkinnon Oulun käräjäoikeuden tuomioistuinsovitteluhankkeelle. Pal-
kinto myönnettiin oikeudenmukaisuuden edistämisen eteen tehdystä huomattavasta työstä. Tuo-
mioistuinsovittelun kehittäminen alkoi Oulussa vuosina 2010-2013 toteutetulla hankkeella, josta on 
alkanut Oulun pitkäaikainen panostus sovittelun edistämiseksi. (Savela 2018, viitattu 2.10.2018.) 
 
Suomessa joka vuosi noin 30 000 lasta kokee vanhempiensa avioeron. Ero ja siitä johtuvat elä-
mäntilanteen muutokset tulevat vuosittain ajankohtaisiksi useille vanhemmille. Tällaisissa tilan-
teissa lapsen kannalta paras vaihtoehto olisi, jos vanhemmat pystyisivät ratkaisemaan lastaan kos-
kevat asiat sovinnollisesti ja kykenisivät myös jatkossa tekemään yhteistyötä lapsiaan koskevissa 
asioissa. Vanhempien välisen yhteisymmärryksen edistämiseksi Suomessa on tarjolla erilaisia 
kunnallisia ja yksityisiä palveluita, joiden tavoitteena on sovinnollisen lopputuloksen saavuttaminen. 
Näistä palveluista keskeisin on sosiaalipalvelu, jossa sovitaan noin 90 % kaikista lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevista asioista. (HE 186/2013 vp, 4.) 
 
Vanhemmat voivat, huolimatta tarjolla olevista useista eri palveluista, jäädä silti erinäisten sovitte-
luyritysten jälkeen erimielisiksi. Mikäli näin tapahtuu, vanhemmat voivat hakea ratkaisua tuomiois-
tuimelta oikeudenkäynnin kautta. Käräjäoikeuksissa käsiteltävien lapsen huoltoon ja tapaamisoi-
keuksiin liittyvien asioiden määrä on joka vuosi noin 3600, joista riitaisia asioita on noin 1800-2000 
asiaa. (HE 186/2013 vp, 4-5.) 
 
Oikeudenkäynnin vaihtoehtona on asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu, jossa sovitteli-
jana toimivan tuomarin apuna on asiantuntija-avustaja. Menettely on käräjäoikeuksissa toteutet-
tava tuomioistuinsovittelun muoto, jota voidaan soveltaa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja ela-
tusta koskeviin asioihin (RiitaSovL 394/2011). Oulun käräjäoikeudessa sovitteluun tulleita lapsiasi-
oita on vuonna 2017 ollut 80:tä (Oulun käräjäoikeus 2018, 23). 
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Työn tarkoituksena on saada tietoa menettelystä sovintosopimusten näkökulmasta. Tavoitteena on 
tutkia asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelussa syntyneiden sovintosopimusten sisältöä 
sekä sopimusten täytäntöönpanokelposuutta. Sovintosopimusten sisällöstä tarkastellaan eri sopi-
musosien yhteneväisyyksiä sekä ehtojen toistuvuutta. Lisäksi yksi työn tavoitteista on tutkia aihetta 
toisen haastateltavan ehdottamien kysymysten pohjalta, jotta työn tulokset toisivat myös käytännön 
arvoa työelämälle. Työlle asetetut tutkimuskysymykset ovat seuraavat. Mitä sovintosopimuksissa 
sovitaan? Mistä muista ehdoista sopimuksissa voidaan sopia? Mitkä sopimusten osat ovat täytän-
töönpanokelvottomia? 
 
Opinnäytetyön keskeisinä lähteinä toimivat lait ja lain esityöt. Näiden lähteiden lisäksi merkittä-
vässä asemassa ovat oikeuskirjallisuus ja oikeudenalan julkaisut. Tärkeitä julkaisuja ovat muun 
muassa oikeusministeriön laatimat mietinnöt. Oikeuskirjallisuuden tärkeimpinä lähteinä toimivat 
Anna-Kaisa Aaltosen vuosina 2009 ja 2015 sekä Kaijus Ervastin vuosina 2005, 2013 ja 2014 jul-
kaistut teokset. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuus pohjautuu oikeusdogmaattiseen tutkimukseen, joka perustuu lainopin 
ja lain esitöiden tulkintaan. Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa käytetään sekä tilastollisen että 
laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tilastollisen tutkimuksen menetelmänä on havainnointi, kun 
taas laadullisen tutkimuksen menetelmänä käytetään havainnoinnin lisäksi teemahaastattelua. Tut-
kimusaineistona toimivat Oulun käräjäoikeudessa vuoden 2017 aikana huoltoriitojen sovittelume-
nettelyyn tulleiden asioiden vahvistetut sopimukset sekä tuomareiden haastattelu. 
 
Työ alkaa aihetta käsittelevällä teorialla. Teoria on jaettu kolmeen lukuun, joiden teemat ovat so-
vittelumenettely, sovintosopimukset sekä sopimuksen vahvistamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät 
asiat. Tätä seuraa työn empiirinen osuus, jossa kuvataan tarkemmin käytettyjä tutkimusmenetel-
miä. Viidennessä luvussa esitetään sovintosopimusten tutkimustulokset, jonka jälkeen kuuden-
nessa luvussa kerrotaan sovittelijoiden haastattelusta. Lopuksi vuorossa on johtopäätökset sekä 
pohdinta, jossa tarkastellaan muun muassa työn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. 
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2 HUOLTORIITOJEN SOVITTELU KÄRÄJÄOIKEUDESSA 

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu aloitettiin kokeiluna 1.1.2011 osana oikeus-ministe-
riön Lapsiystävällinen oikeus -hanketta. Kokeilu aloitettiin Espoon, Helsingin, Oulun ja Pohjois-Kar-
jalan käräjäoikeuksissa ja myöhemmin 1.9.2012 kokeiluun liitettiin Keski-Suomen, Pirkanmaan, 
Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Lapin ja Kemi-Tornion käräjäoikeudet. (HE 186/2013 
vp, 4, 9.) Onnistuneesti suoritetun kokeilun jälkeen menettelyn käyttö laajennettiin kaikkiin Suomen 
käräjäoikeuksiin 1.5.2014 (Oikeusministeriö 2016, 13). 
 
Kokeiluun liittyvä Lapsiystävällinen oikeus -hanke oli osa oikeusministeriön laatimaa lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa, jonka tavoitteeksi asetettiin lapsen aseman pa-
rantaminen oikeudenkäynnissä sekä tutkinnassa. Hanketta lähdettiin toteuttamaan Euroopan unio-
nin vuonna 2010 laatiman toimintasuunnitelman pohjalta, jonka tavoitteena oli lasten oikeuksien 
toteutumisen kehittäminen. (HE 186/2013 vp, 4.) Suomessa aloitettu huoltoriitojen sovittelumalli 
perustuu Norjassa kokeiltuun sovittelumenettelyyn, jota kutsutaan Follo-malliksi. (Oikeusministeriö 
2010, 13.)  
 
Asiantuntija-avusteisiin huoltoriitojen tuomioistuinsovitteluihin sovelletaan lakia riita-asioiden sovit-
telusta ja sovinnon vahvistamisesta tuomioistuimissa (RiitaSovL 394/2011). Tuomioistuinsovittelu-
lain lisäksi lapsen huoltoriitoja soviteltaessa huomioon tulee ottaa laki lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta (LHL 361/1983) sekä laki lapsen elatuksesta (ElatusL 704/1975). Nämä lait tulee 
huomioida silloin, kun tuomioistuin harkitsee voidaanko sopimusta vahvistaa (RiitaSovL 10 §). 
 
Sovittelu lapsiasioissa on mahdollista, jos molemmat osapuolet siihen suostuvat. Tuomioistuin, 
joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian oikeudenkäynnissä, on myös toimivaltainen sovittele-
maan asiaa. (RiitaSovL 5 § & 11 §) Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia asioita pidetään 
relatiivisesti indispositiivisina asioina, joissa sovinto voidaan tietyin ehdoin saavuttaa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että näissä tapauksissa ei voida sopia vapaasti ilman viranomaisen myötävaikutusta, sillä 
lapsiasioita soviteltaessa on varmistuttava kolmannen osapuolen eli lapsen intressin toteutumi-
sesta. Edun turvaamisen vuoksi sopiminen vaatii viranomaisen osallistumista päätöksentekoon. 
(Ervasti 2013, 167.) 
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Sovittelu on mahdollista myös elatusapuasioissa. Elatusapuasioita pidetään dispositiivisina asi-
oina, joissa sovinto on sallittu. Sovittelu ei ole kuitenkaan mahdollista isyyttä, lapseksiottamista, 
edunvalvojan määräämistä tai vapauttamista koskevissa tapauksissa, sillä nämä asiat ovat indis-
positiivisia. (Ervasti 2013, 157, 166.) 
 
Lapsiasioiden sovittelun on tapahduttava siten, että lapsen etu turvataan (RiitaSovL 10 §). Sovitte-
lun tarkoituksena on saavuttaa laadukas sovinto, joka tyydyttää kumpaakin osapuolta, on toimiva 
ja ehkäisee tulevia ristiriitoja. Tämän tavoitteen toteutumiseksi sopimuksen tulee pitää sisällään 
mahdollisimman paljon riitaa aiheuttaneita kysymyksiä. Laadukas sovinto on ehkäisevä tekijä uu-
sien konfliktien syntymiselle. (Ervasti 2014, 95.) 
 
Ensisijaisesti huoltoriitojen sovittelu tulee järjestää kunnallisissa peruspalveluissa. Tuomioistuinso-
vittelu tarjoaa vanhemmille apua tilanteissa, joissa muissa eropalveluissa tarjottu apu ei ole ollut 
riittävää. Näin ollen asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelun rooli on toimia vaihtoehtona oi-
keudenkäynnille eikä korvata tai siirtää sosiaalitoimelle kuuluvia tehtäviä. Asiantuntija-avusteisen 
huoltoriitojen sovittelun tarkoituksena on tarjota juridisten ja psyykkisten konfliktien yhtäaikaista rat-
kaisemista yhdistämällä kahden ammattikunnan osaaminen. (HE 186/2013 vp, 11.) 

2.1 Sovittelumenettely 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva tapaus voi tulla tuomioistuimen soviteltavaksi joko 
hakemuksella tai asianosaisten pyynnöstä. Riidan voi saattaa tuomioistuimen soviteltavaksi hake-
muksella silloin, kun asia ei ole vielä tuomioistuimessa käsiteltävänä oikeudenkäyntiasiana. Mikäli 
kanne on jo vireillä, voidaan riidan ratkaisemiseksi aloittaa sovittelu kaikkien osapuolten suostu-
muksesta. Pyyntö aloittamisesta voi tulla joko toisen tai molempien asianosaisen yhteisestä pyyn-
nöstä. (RiitaSovL 4 §) 
 
Sovittelun aloittamisesta päättää tuomioistuin (RiitaSovL 4 §). Sovittelumenettelyn aloittaminen on 
aina tuomioistuimen harkinnassa, joten se voi myös päätyä olemaan aloittamatta menettelyä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että osapuolet eivät voi sopia aloittamisesta niin, että se velvoittaisi käräjäoikeutta. 
(HE 114/2004 vp, 32.)  
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Lapsiasioiden sovitteluistunnot tulee järjestää viipymättä aloittamispäätöksen tekemisen jälkeen. 
Käräjäoikeuksien tavoitteena on toteuttaa sovitteluistunto kuuden viikon kuluttua siitä ajasta, kun 
sovittelu on aloitettu (Oikeusministeriö 2018, viitattu 9.10.2018). Istunnot, sovittelussa käsiteltävät 
asiakirjat sekä sovinnot ovat julkisia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa an-
netun lain mukaisesti (RiitaSovL 10 § & 12 §). 
 
Menettelyn eteneminen voidaan jakaa eri vaiheisiin. Tavallisimmin jako tapahtuu viiteen vaihee-
seen, joita ovat valmistelu-, aloitus-, selvittely-, neuvottelu- ja päätösvaihe. Jokaisella vaiheella on 
oma tehtävänsä, joista valmistelulla tarkoitetaan tapauksen läpikäymistä ennen sovitteluistuntoa. 
Aloituksella taas tarkoitetaan sovittelun alkua ja selvittelyvaiheessa selkiytetään osapuolien intres-
sejä sekä tarpeita. Neuvottelussa keskustellaan yksityiskohtaisesti eri vaihtoehdoista asian ratkai-
semiseksi. Päätösvaihe pitää sisällään sopimuksen laatimisen, josta kerrotaan enemmän seuraa-
vassa luvussa. (Ervasti 2014, 58.) 
 
Sovittelussa sovittelijan tehtävänä on saada osapuolet yhteisymmärrykseen ja tämän kautta sovin-
nolliseen lopputulokseen (RiitaSovL 7 §). Tätä kutsutaan niin sanotuksi fasilitatiiviseksi sovittelu-
malliksi, joka on suomalaisen tuomioistuinsovittelun perusmalli. Mallissa ajatuksena on auttaa rii-
dan osapuolia huomaamaan heidän tosiasialliset intressinsä ja tarpeensa. Sovittelijan tehtävänä 
on myös sovittelulain mukaisesti auttaa parantamaan osapuolten kommunikaatiota. (Ervasti 2014, 
18).  
 
Sovittelija voi myös tehdä ehdotuksen asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi, vaikka sovittelu perus-
tuu pääsääntöisesti fasilitatiiviseen sovittelumalliin. Laki mahdollistaa tämän silloin, kun osapuolet 
sitä pyytävät tai siihen suostuvat. Tällaisessa tilanteessa ehdotus tulee tehdä osapuolten esittä-
mien seikkojen valossa tarkoituksenmukaiseksi. (RiitaSovL 7 §) Tätä toista sovittelumallia kutsu-
taan evaluatiiviseksi sovittelumalliksi. Sovintoehdotusten tekemiseen on käytännössä kuitenkin 
suhtauduttu varovaisesti (Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke 2017, 88). Eva-
luatiivistä sovittelumallia eli arvioivaa sovittelua tulisi käyttää vain toissijaisena, sillä siihen liittyy 
aina riski sovittelun epäonnistumisesta (HE 114/2004 vp, 36). 
 
Asiantuntija-avustajan apua käytetään vain huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden käsit-
telyssä eli avustajan apu ei kata elatusapuasioita (LHL 17 b §). Asiantuntijan rooli sovittelussa on 
saada vanhemmat ymmärtämään lapsen edun kannalta keskeiset asiat tuomalla esiin lapsen psy-
kologinen etu. Asiantuntija-avustaja auttaa myös selvittämään vanhempien lukkiutuneita tilanteita 
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sekä on tarvittaessa se henkilö, joka keskustelee lapsen kanssa. Tällaisessa tehtävässä toimimi-
nen vaatii monitahoista osaamista ja ammattitaitoa. (HE 186/2013, 13.)  
 
Sovittelu voi päättyä kolmella eri tavalla. Se päättyy silloin, kun asiassa vahvistetaan sovinto tai 
osapuolet ilmoittavat sopineensa asian muulla tavalla. Sovittelu keskeytetään myös silloin, kun joku 
asianosaisista ei enää halua asiaa soviteltavan tai sovittelija katsoo osapuolia kuultuaan, että so-
vittelun jatkamiselle ei ole edellytyksiä. (RiitaSovL 9 §) Sovittelun lopettaminen tällä tavalla voi tulla 
kysymykseen esimerkiksi silloin, kun sovittelun jatkaminen ei ole lapsen edun mukaista (Ervasti 
2013, 167). 
  
Sovittelussa asianosaiset vastaavat omista kustannuksistaan (RiitaSovL 27 §). Tämä tarkoittaa 
sitä, että osapuolten on itse maksettava mahdolliset avustajan käytöstä aiheutuvat menot. Sen 
sijaan asiantuntijapalveluista syntyneet kulut korvataan valtion varoista (RiitaSovL 5 §). 

2.2 Sovittelun tavoite ja periaatteet 

Tuomioistuinsovittelun tavoitteena on asian sovinnollinen ratkaiseminen (RiitaSovL 3 §). Sovitte-
lussa päämäärä ei ole voitto tai omien vaatimusten läpisaaminen, vaan tavoite on lapsen edun 
mukaisen ratkaisun löytäminen. Pyrkimyksenä on näiden lisäksi pehmentää vanhempien välistä 
vastakkainasettelua. (Oikeusministeriö 2013, 20.) 
 
Sovittelu tulee toteuttaa joutuisasti ja sen tärkeimpiin periaatteisiin kuuluvat tasapuolisuus sekä 
puolueettomuus (RiitaSovL 6 §). Tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vaatimus kohdistuu ennen 
kaikkea sovittelijaan. Tasapuolisuus sovittelussa tarkoittaa sitä, että sovittelijan tulee kuunnella 
osapuolia ja ottaa heidän tarpeensa huomioon, pyrkimyksenä luomaan luottamuksen ilmapiiri osal-
listen välille. Tasapuolisuus tarkoittaa asian käsittelyssä myös sitä, että sovittelija ei saa taivutella 
osapuolia noudattamaan hänen haluamaansa toimintatapaa, ellei se ole osallisten toiveiden mu-
kainen. (HE 114/2004 vp, 33–34.) 
 
Puolueettomuuden vaatimus taas tarkoittaa sitä, että osapuolia tulee kohdella yhdenvertaisena ja 
heille pitää sallia tilaisuus ilmaista näkemyksensä sekä vastata toistensa kannanottoihin. Hallituk-
sen esityksessä puolueettomuus pyritään turvaamaan myös vaatimuksella siitä, että sovittelija ei 
saa muodostaa ennakkokäsitystä asian ratkaisutavasta. Kuitenkin lainkäyttöasian tavoin tuomarille 
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voi kuulua esimerkiksi lain säännösten selostaminen osapuolten oman oikeusaseman hahmotta-
miseksi. (HE 114/2004 vp, 33-34.) 
 
Sovittelun tärkeimpiin periaatteisiin kuuluu lisäksi luottamus. Luottamuksen turvaamisen vuoksi 
osapuolten välillä on käytössä vetoamiskielto. Vetoamiskielto tarkoittaa sitä, että tuomioistuinsovit-
telussa esille tulleeseen asiaan, jonka kertomalla asianosainen on pyrkinyt pääsemään sopuun, ei 
saa vedota myöhemmin tuomioistuimen käsittelyssä. Tämä ei ole kuitenkaan voimassa tapauk-
sissa, joissa vastapuoli suostuu kyseisen asiaan vetoamiseen. Luottamuksellisuus ilmenee myös 
siten, että sovittelija ja avustaja eivät saa puhua asioista, jotka he ovat saaneet tietää soviteltavasta 
asiasta tehtävää suorittaessaan. (RiitaSovL 6 §, 13 § & 16 §) 
 
Sovittelun tärkeimpiä periaatteita ovat edellä mainittujen lisäksi menettelyn vapaaehtoisuus ja tar-
koituksenmukaisuus. Vapaaehtoisuudella tarkoitetaan sovittelun perustuvan aina molempien van-
hempien suostumukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhemmat suostuvat yhdessä 
käyttämään tiettyä sovittelukeinoa riitansa ratkaisuun. Sovinnon ratkaisussa pyritään lisäksi ennen 
kaikkea tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Sovinnon pysyvyydelle on parempi lähtökohta, 
kun sopimuksen lopputulos vastaa kummankin osapuolen vaatimuksia. (Linna 2012, 122-124.) 

2.3 Menettelyn edut 

Riidanratkaisumuotona sovittelu tukee sekä vanhempien että lapsen intressejä. Kahden eri alan 
asiantuntijuus ja niiden yhdistyminen tarjoaa vanhemmalle eroprosessin keskellä tukea psyykkis-
ten sekä juridisten kysymysten äärellä. Lisäksi sovittelu on nopea ja edullinen vaihtoehto oikeuden-
käynnille. Asian joutuisa eteneminen tukee lapsen etua, sillä monet tutkimukset ovat osoittaneet, 
että vanhempien riitely ja sen jatkuminen ovat suuri riski lapsen hyvinvoinnille. (HE 186/2013, vp 
4, 11.)  
 
Sovittelu ei myöskään sisällä selkeää vastakkainasettelua vanhempien kesken (HE 186/2013 vp, 
11).  Sovittelun hyvänä puolena on prosessuaalinen joustavuus eli vanhemmat pystyvät itse valit-
semaan menettelyssä sopivimman tavan riitansa ratkaisemiseksi (Linna 2012, 118). Tästä johtuen 
saavutettu sovinto on helpompi hyväksyä ja sovitussa sopimuksessa pysyä, sillä se ajaa kumman-
kin vanhemman etua. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että saavutettu ratkaisu koetaan oikeu-
denmukaisempana ja paremmin tarpeisiin vastaavana kuin tuomioistuimen päätös. Sopimuksen 
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pysyvyys taas edistää lapsen kehitystä turvaamalla perhesuhteiden säilymisen sekä vakaamman 
kasvuympäristön. (HE 186/2013 vp, 8, 20.) 
 
Sovittelussa keskitytään paremmin tulevaan kuin tuomioistuinmenettelyssä, jossa käsitellään pää-
asiassa menneitä tapahtumia. Tämän vuoksi sovittelun hyötynä on pidetty tulevaisuussuuntautu-
neisuutta, mikä on erityisen tärkeää etenkin lasten huoltoriidoissa. (Ervasti 2014, 27.) Etuihin lue-
taan myös saavutetun sovinnon täytäntöönpanokelpoisuus silloin, kun tuomioistuin on vahvistanut 
sovinnon (UK 2:2 §). 
 
Yhteiskunnan näkökulmasta sovittelu vähentää valtion kustannuksia. Huoltoriidat tulevat erityisen 
kalliiksi yhteiskunnalle kuormittamalla usean viranomaisen toimintaa niin oikeusavusta ja sosiaali-
toimen selvityksistä aina tuomioistuimen käsittelyyn saakka. Huoltoriidat ovat yleensä vaikeita sekä 
pitkiä prosesseja, jonka vuoksi on osoitettu, että asian päättyessä sovintoon yhteiskunnalle koituu 
vähemmän oikeudenkäyntikustannuksia kuin asian käsittelemisestä oikeudenkäynnissä. (Oikeus-
ministeriö 2013, 111, 117.)  
 
Kokemus on osoittanut, että sovittelun vaikutukset tuomioistuimissa ovat olleet positiivisia ja sovin-
tojen määrät ovat yleisesti ottaen lisääntyneet. Sovittelu sisältää vähemmän kansliatyötä kuin oi-
keudenkäynnit ja näin ollen menettelytapa säästää tuomareiden sekä sihteereiden työtunteja va-
pauttaen resursseja muuhun käyttöön. Huoltoriidoissa tehtyjen sovintojen lisääntyminen vähentää 
myös sosiaalitoimelle tulevien selvityspyyntöjen määrää. Sovittelun vaikutukset näkyvät siis tuo-
mioistuinten lisäksi muissa viranomaisissa, kuten sosiaalitoimessa, vähentäen sosiaalipalveluiden 
ruuhkia. (Oikeusministeriö 2013, 113, 116-117.) 

2.4 Sovittelun esteet 

Sovittelu ei sovi kaikkien riitojen ratkaisutavaksi, jonka vuoksi on olemassa erinäisiä esteitä sovit-
telulle. Esteiden arviointi tapahtuu aina tapauskohtaisesti. Seuraavissa kappaleissa avataan hie-
man muutamia tilanteita, jotka eivät luonteensa vuoksi välttämättä sovellu soviteltaviksi. 
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Sovittelun esteenä voi olla vanhempien epätasa-arvoinen suhde toisiinsa. Hallituksen esityksen 
mukaan tällainen epäyhdenvertaisuus saattaa johtaa siihen, että toinen vanhemmista myöntyy rat-
kaisuihin ja lapsen etu vaarantuu. (HE 114/2004, 48.) Tällainen vallan epätasapaino voi perustua 
siihen, että toinen vanhempi on dominoiva ja toinen alistuva (Aaltonen 2015, 182). 
 
Vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmat saattavat toimia esteenä sovittelulle (Oikeusminis-
teriö 2013, 96). Sovittelu ei tule yleensä kysymykseen silloin, kun molemmilla tai toisella vanhem-
mista on vakavia mielenterveysongelmia. Kuitenkin, jos sairastavalla vanhemmalla on kyky sitou-
tua sopimuksiin ja ennen kaikkea kykenevyys toimia hyvänä vanhempana, ei mielenterveydellinen 
häiriö ole yleensä haittana sovittelulle. (Aaltonen 2015, 184.) 
 
Päihdeongelmat voivat sen sijaan olla ongelmallisia sovittelun onnistumisen kannalta, koska mie-
lenterveysongelmaisen tavoin päihdeongelmaisen voi olla vaikea sitoutua sovitteluun sekä siinä 
saavutettuihin sopimuksiin. Aikuisen päihteidenkäyttö saattaa johtaa vakaviin seuraamuksiin ja olla 
haitallista lapselle. Päihteiden käytön arviointiin liittyy haasteita, sillä usein sen käyttöä vähätellään 
tai se kiistetään kokonaan. (Aaltonen 2015, 187.) 
 
Patologisoituneet riidat eivät myöskään yleensä sovi soviteltavaksi. Tällaisissa riidoissa vanhem-
mat eivät useinkaan osaa katsoa asiaa lapsen näkökulmasta, heillä ei ole vahvaa sitoutumista so-
vitteluun tai heidän motiivinsa ovat vääristyneet. Patologisissa riidoissa sovitteluun osallistumisen 
ainoana tavoitteena voi olla toisen vanhemman kiusaaminen, jolloin riita ei kuulu ratkaistavaksi 
sovittelussa. (Oikeusministeriö 2013, 96.) 
 
Perheen sisäinen väkivalta jakaa mielipiteitä siitä, että muodostaako se esteen sovittelulle. Euroo-
pan neuvoston suositus on, että väkivaltataustaisten perheiden soveltuvuus sovitteluun tulisi aina 
arvioida tarkasti (Council of Europe Committee of Ministers 1998, 15). Oikeuskäytännössä on kui-
tenkin soviteltu väkivaltataustaisia riitoja, joten väkivalta ei muodosta automaattisesti estettä sovit-
telulle (Aaltonen 2015, 190). 
 
Arvioiminen siitä soveltuuko asia soviteltavaksi, on käytännön perusteella huomattu olevan helpoin 
sovitteluistunnossa. Esteiden selvittäminen ja tunnistaminen on yhdessä kaikkien, lakimiesavusta-
jan, sovittelijan ja asiantuntija-avustajan tehtävä. (Aaltonen 2015, 196-198.) Esteiden arvioiminen 
sen sijaan kuuluu sovittelijan ja asiantuntija-avustajan tehtäviin (Oikeusministeriö 2013, 99). 
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3 SOVINTOSOPIMUSTEN SISÄLTÖ 

Sovittelun tavoite on sovinnolliseen ratkaisuun pääseminen, joka on jo tullut ilmi sovittelun tavoit-
teita käsittelevässä luvussa. Kun sovinnolliseen ratkaisuun päästään, päätöksestä laaditaan usein 
kirjallinen sovintosopimus. Sopimuksen sisältö riippuu siitä, millaisesta riidasta on ollut kysymys. 
(Ervasti 2014, 96.) 
 
Lähtökohtaisesti lapsen huolto ja tapaamisoikeuslain mukaan asia on ratkaistava vanhempien so-
pimalla tavalla, ellei ole syytä olettaa tämän olevan lapsen edun vastainen (LHL 10 §). Ratkaisua 
tehtäessä huomiota on kiinnitettävä nykyhetken tilanteen lisäksi myös siihen, miten huolto ja ta-
paamisoikeus toteutuvat parhaiten tulevaisuudessa (RiitaSovL 10 §). 
 
Sovintosopimuksen laatiminen tehdään menettelyn päätösvaiheessa, kuten edellisessä luvussa on 
kerrottu. Ihannetilanteessa osapuolet ovat yhdessä avustajiensa kanssa tehneet sopimuksen, 
jonka he allekirjoittavat sovitteluistunnossa. On kuitenkin huomioitava, että tuomarin vastuulla on 
aina tällaisissakin tilanteissa varmistaa päätöksen mahdollinen täytäntöönpanokelpoisuus ja lap-
sen edunmukaisuus. (Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke 2017, 86-87.) 
 
Sopimus tehdään kuitenkin useimmissa tapauksissa suullisesti istunnossa, jonka jälkeen sovitteli-
jan tehtävänä on kirjoittaa päätös puhtaaksi. Tyypillistä on, että sopimusehdot kirjataan sovitteluis-
tunnossa fläppitaululle. Sovittelija voi kirjoittaa sopimuksen heti istunnon jälkeen, jos sovinto on 
lyhyt ja selkeä. Tällöin asianosaiset saavat sopimuksen saman tien matkaansa. Käytännössä kui-
tenkin sovittelija usein laatii sopimuksen myöhemmin istunnon päätyttyä ja lähettää sen tämän jäl-
keen osapuolille. Toimintatavasta riippumatta, sovittelijan velvollisuutena on varmistua lopullista 
sopimusta tehdessään, että osapuolet ymmärtävät sovinnon sisällön ja että he ovat siihen sitoutu-
neita. (Aaltonen 2015, 174-175.) 
 
Laissa ei ole tarkkoja määrityksiä sopimuksen sisällöstä (Ervasti 2005, 221). Tämän vuoksi sovit-
telumenettelylle ominaista ovat luovat sopimukset. Luovilla sopimuksilla tarkoitetaan sitä, että si-
sällöltään sopimus voi olla poikkeava siitä, millaisia päätöksiä tavanomaisesti juridisissa asioissa 
tehdään. (Ervasti 2014, 25.) 
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On kuitenkin katsottu, että sovintosopimuksen tulisi sisältää tiettyjä asioita, vaikka sopimuksille ei 
tarkkoja määräyksiä olekaan. Yksi tärkeä sisällytettävä tekijä on se, mitä kenenkin täytyy tehdä, 
milloin ja miten. Lisäksi päätöksessä tulisi elatuksesta sovittaessa määrittää, kuinka paljon tulee 
maksettavaa, missä ajassa ja millä korolla. Näiden asioiden toteutumisen turvaamiseksi pitäisi 
käydä ilmi myös se, miten varmistutaan sovinnon toteutumisesta. Kulujen jakautumisesta olisi li-
säksi tärkeää mainita. (Ervasti 2014, 96.) 
 
Sovittelussa voidaan tehdä joko kokonais- tai osasopimuksia. Osasovinnossa sopimukseen ei ole 
päästy kaikissa asioissa, jolloin sovinto tehdään koskemaan vain sovittua osaa. Riitaiseksi jää-
neeltä osalta asian käsittely jatkuu oikeudenkäynnissä. Kokonaissopimuksissa sopuun on taas 
päästy kaikista riitaa aiheuttaneista seikoista. (Aaltonen 2015, 172-173.) 
 
Lapsiasioissa käytetään usein määräaikaisia kokeilusopimuksia, joista ensimmäinen määräaika on 
yleensä pituudeltaan kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Ensimmäisen kokeilusopimuksen 
jälkeen on mahdollista tehdä toinen kokeilusopimus, jos ensimmäinen sopimus on edistänyt asi-
oita. Myös näiden jälkeen tehtävät uudet kokeilut ovat tarvittaessa mahdollisia. (Rovaniemen hovi-
oikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke 2017, 84.) 
 
Määräaikaisten sopimusten tavoitteena on antaa vanhemmille mahdollisuus kokeilla sopimuksen 
toimivuutta käytännössä. Usein vanhempien välit voivat olla niin riitaiset, ettei yhdellä kerralla voida 
päästä sopimukseen kaikesta. Tällöin on katsottu toimivaksi tavaksi lähteä edistämään vanhem-
pien välistä sopua pienin askelin määräaikaisten sopimusten avulla. (Oikeusministeriö 2013, s. 34.) 
 
Sovinto voi siis sisältää määräyksiä koskien lapsen huoltoa, asumista, tapaamista tai elatusta. Pää-
tös voi pitää sisällään määräyksiä koskien kaikkia näitä lapseen liittyviä asioita tai sopimuksessa 
voidaan sopia vain yhdestä edellä mainitusta, esimerkiksi tapaamisoikeudesta. Näiden lisäksi so-
pimukseen on saatettu sisällyttää ei-juridisia osia. Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu tarkemmin 
näiden sopimusten osien ratkaisemiseen liittyviä tavoitteita ja periaatteita sekä annettu muutamia 
esimerkkejä oikeuskirjallisuuden esittämistä mahdollisista sopimusehdoista.  



  

18 

3.1 Lapsen huolto ja asuminen 

Lapsen huollon tavoitteena on pyrkiä turvaamaan lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys.  
Huollon täytyy varmistaa lapsen ja vanhempien läheisten sekä myönteisten välien säilyminen. So-
vittaessa huollosta, huomioon tulee ottaa myös lapsen toiveet ja tarpeet. Lapsen huoltolain mukaan 
lapselle täytyy taata huolenpito, tarpeellinen valvonta, hyvä kasvatus ja hoito. Lapsen tulee saada 
ymmärrystä, hellyyttä ja turvaa sekä hänen aikuistumista ja kasvamista tulee tukea. Lasta ei saa 
kurittaa ruumiillisesti, alistaa tai muuten kohdella loukaten. (LHL 1 §) 
 
Vanhemmat voivat sopia joko lapsen yhteishuollosta tai yksin huollosta (LHL 7 §). Yhteishuolto 
tarkoittaa, että lapsen huolto on molemmilla vanhemmilla. Yhteishuolto on eron jälkeen ensisijainen 
huoltomuoto ja se vaatii vanhempien kykyä toimia yhdessä sekä päättää lapseen liittyvistä asioista. 
(Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 12-13.) 
 
Yksin huolto taas tarkoittaa sitä, että lapsen huolto on yksinään toisella vanhemmalla. Tällainen 
huoltomuoto voi olla lapsen edun mukainen tapauksissa, joissa yhteishuolto aiheuttaisi vanhem-
pien välille lisää riitoja. Yksin huolto voi tulla myös kysymykseen tilanteissa, joissa vanhempien 
välillä on pitkittyneitä patologisia riitoja tai toisen vanhemman päihteiden käyttö estää vanhempien 
välisen yhteistyön. (Helsingin hovioikeus laatuhanke 2009, 13-14.) 
 
Huollosta ja tapaamisoikeudesta sovittaessa voidaan sopia myös lapsen asumisesta toisen van-
hemman luona, mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä (LHL 7 §). Vanhemmalla, jonka luona lapsi 
asuu, on vastuu lapsen tosiasiallisesta huollosta. Laajan tapaamisoikeuden myötä lapsen arkihuol-
lon vastuu voi kuitenkin jakautua hyvin tasaisesti vanhempien välille. (Aaltonen 2009, 39.)  
 
Oikeuskirjallisuudessa on kirjoitettu vain vähän lapsen asumisen ratkaisuperiaatteista. Aaltonen 
katsoo tämän johtuvan siitä, että asumisen arviointi perustuu pääsääntöisesti ei-juridisiin perustei-
siin. Oikeuskäytännössä on kuitenkin muodostunut vakiintuneita kriteerejä, jotka otetaan huomioon 
asumista ratkaistaessa. (Aaltonen 2009, 39-40.)  
 
Laissa lapsen huolto ja asuminen eivät ole sidottu yhteen. Tämän vuoksi asumisesta voidaan sopia 
esimerkiksi niin, että lapsi ei asu yksinhuoltajansa luona. Käytännössä kuitenkin tällaiseen ratkai-
suun päätyminen on Aaltosen mukaan epätodennäköistä. Tästä johtuen voidaan sanoa, että lap-
sen huoltaja on aina se vanhempi kenen luona hän asuu. (Aaltonen 2009, 39.) 
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Asumisesta sovittaessa tämän hetkinen lainsäädäntö ei salli lapselle vahvistettavan asumista vuo-
rotellen vanhempiensa luona (Aaltonen 2009, 62). Tapaamisoikeudessa tapaamisia voidaan kui-
tenkin toteuttaa niin, että se vastaa hyvin läheisesti vuoroasumista. Vuoroasumisesta kerrotaan 
lisää seuraavassa luvussa, joka käsittelee tapaamisoikeutta. 

3.2 Lapsen tapaamisoikeus 

Tapaamisoikeuden tavoitteena on turvata lapsen oikeus sen vanhemman yhteydenpitoon ja tapaa-
miseen kenen luona lapsi ei asu. Vanhempien tulee yhteisymmärryksessä sekä lapsen edun mu-
kaisesti pyrkiä toteuttamaan tapaamisoikeutta lapsen huollosta säädettyjen periaatteiden mukaan. 
(LHL 2 §)  
 
Lähtökohtana tapaamisoikeudessa on muodostaa päätös jokaisen perheen ja lapsen sen hetkisen 
elämäntilanteen sekä tarpeiden pohjalta. Tämän vuoksi tapaamisten sääntelyssä ei ole suotavaa 
noudattaa valmista kaavamaista pohjaa. Ratkaisua tehdessä tärkeintä on ottaa huomioon lapsen 
ikä, kehitysvaihe, lapsen aikaisempi yhteydenpito sekä suhde tapaamisoikeuden kohteena olevaan 
vanhempaan. Tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tavoitteena on antaa lapselle oikeus elää 
säännönmukaista ja rauhallista elämää. (Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 21.) 
 
Laki ei määrittele, millainen tapaamisoikeus lapselle tulisi sisällöllisesti vahvistaa. Käytäntönä kui-
tenkin on, että riitaisten vanhempien on hyvä sopia tapaamisoikeuden sisällöstä yksityiskohtaisesti. 
Tapaamisvaatimus voidaan vahvistaa väljemmin, kun vanhemmat ovat lähtökohtaisesti tapaami-
sista samaa meiltä. (Aaltonen 2009, 77-79.) 
 
Tapaamisoikeus on nykyaikana laajentunut huomattavasti. Monipuolistumisen vuoksi sopimuk-
seen olisi tärkeä sisällyttää ennalta sovitut muodot tapaamisista ja niiden toteuttamisesta. Tapaa-
misia lähdetään usein sopimaan säännöllisillä tai epäsäännöllisillä viikonlopputapaamisilla. Sään-
nölliset viikonlopputapaamiset sovitaan yleensä koskemaan joko parillisten tai parittomien viikkojen 
viikonloppuja. Säännöllistä viikonlopputapaamista voidaan toteuttaa myös siten, että sopimuksen 
tekemisestä lukien lapsi on joka toinen viikonloppu toisella vanhemmalla ja joka toinen toisella. 
(Aaltonen 2009, 80, 82.) 
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Epäsäännöllinen viikonlopputapaaminen tulee kyseeseen silloin, kun tapaavalla vanhemmalla ei 
ole mahdollista säännöllisesti tavata lastaan viikonloppuisin. Yleensä tähän on syynä vanhemman 
epäsäännölliset työajat. Tällaisissa tilanteissa tapaamisoikeus sovitaan siten, että lapsi viettää sa-
man ajan tapaavan vanhemman luona kuin säännöllisissä viikonlopputapaamisissa, mutta tapaa-
miset ajoittuvat tapaavan vanhemman viikkovapaisiin. Sopimukseen tulisi vahvistaa, mihin men-
nessä tapaavan vanhemman tulee ilmoittaa vapaapäiviensä tuleva sijoittuminen. Näin ollen tapaa-
mispäivät ovat ennakoitavissa ja tukevat lapsen säännöllistä elämänrytmiä. (Aaltonen 2009, 82.) 
 
Viikonlopputapaamisten lisäksi tapaamisoikeuteen voidaan vahvistaa arkitapaamisia. Yleensä so-
vitaan myös kesäluonapidosta, joka toteutetaan joko yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa. 
Joulunajan luonapidoista päätetään usein niin, että lapsen joululoma puolitetaan ja lapsi viettää 
alkuosan toisen vanhemman ja loppuosan toisen vanhemman luona. Lapsen tapaamisoikeudesta 
voidaan tehdä ratkaisu muinakin lomina, juhlapyhinä sekä merkkipäivinä. (Aaltonen 2009, 83-87.)  
 
Tapaamisoikeuden toteuttamiseen sovelletaan erilaisia käytäntöjä. Vanhempien on mahdollista 
päättää keskenään tapaamisoikeudelle vahvistettavasta siirtymävaiheesta. Siirtymävaiheessa ta-
paamiset on porrastettu lisääntyväksi vaiheittain. Näin sovitaan usein tilanteissa, joissa vanhempi 
ja lapsi eivät ole olleet tekemisissä pitkään aikaan, vanhemmat eivät ole lapsen eliniän aikana asu-
neet yhdessä, lapsi ei tunne toista vanhempaansa tai lapsi on pieni. Porrastettava tapaaminen on 
syytä järjestää myös silloin, jos tapaamiseen liittyy tavattavan vanhemman mielenterveys- tai päih-
deongelmia. (Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 22.) 
 
Porrastettuun tapaamiseen sisällytetään yleensä tapaamisten valvonta, joka voidaan suorittaa eri-
tasoisena. Tämä on mahdollista, jos on syytä epäillä tapaamisella olevan riski lapsen turvallisuu-
delle, mutta tapaamisten on kuitenkin katsottu olevan lapsen edun mukaista. Valvottu tapaaminen 
edellyttää valvojan jatkuvaa läsnäoloa. Mikäli tapaamisen toteutumiseen riittää valvojan oleskelu 
samoissa tiloissa, kyseessä on tuettu valvonta. (Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 28.) 
 
Puhelinyhteydenpito lapseen on mahdollista vahvistaa tapaamisoikeuspäätökseen. Puhelinyhtey-
denpidosta voidaan sopia siten, että tapaava vanhempi soittaa lapselle joko vapaasti tai ennalta 
määriteltyinä aikoina. Yhteydenpito voidaan toteuttaa myös siten, että lapsi ottaa itse yhteyttä ta-
paavaan vanhempaansa. (Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 24.) 
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Tapaamisoikeuteen voidaan sisällyttää ehto vuoroasumisesta. Vuoroasumisesta on kyse silloin, 
kun toisen vanhemman tapaamisoikeus on vahvistettu niin laajaksi, että lapsi asuu käytännössä 
vuorotellen vanhempiensa luona. Vuoroasumista on kuitenkin pidetty lapselle vaativana ratkai-
suna, joten siihen on oltava painavat perusteet. Tällainen asuminen voidaan vahvistaa esimerkiksi 
silloin, kun vanhemmat asuvat niin lähellä toisiaan, ettei lapsen elinympäristö muutu merkittävästi. 
(Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 23.)  
 
Tapaamisoikeutta sovittaessa päätökseen voidaan kirjata ehdot koskien lapsen hakemis- ja pa-
lauttamisjärjestelyitä. Päätöksessä pystytään sopimaan kuka tuo ja hakee lapsen tapaamisesta 
sekä mistä lapsi noudetaan. Lisäksi on katsottu suotavana sopia mahdollisten tapaamiskustannus-
ten jakamisesta. Lähtökohtana on, että tapaava vanhempi huolehtii tapaamisesta aiheutuneista 
matkakuluista. (Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2009, 25.) 
 
Eduskunta on 10.12.2018 hyväksynyt muutettuna hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yh-
tenä hallituksen esittämänä muutoksena ehdotettiin vuoroasumisen lisäämistä lakiin yhdeksi lap-
sen asumisjärjestelyksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto vuoroasumisesta voitaisiin merkitä tulevai-
suudessa väestötietojärjestelmään. (HE 88/2018 vp, 21.) 
 
Vuoroasumisen lisäksi hallituksen esityksessä ehdotettiin mahdollisuudesta vahvistaa lapsen ta-
paamisoikeus oikeudellisesti muunkin kuin vanhemman ja lapsen välille. Myös tapaamiskustan-
nuksiin ehdotettiin muutoksia niin, että vanhemmat vastaisivat kuluista yhdessä. Hallituksen esityk-
sessä tavoitteena oli lisäksi määritellä tarkemmin valvotun tapaamisen perusteet. (HE 88/2018 vp, 
21.) 

3.3 Lapsen elatus 

Lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky arvioidaan aina yksilöllisesti. Lapsen oikeus ela-
tukseen alkaa syntymästä ja päättyy lapsen täysi-ikäisyyteen. Elatuksen määräytymistä sääntelee 
laki lapsen elatuksesta. Lapsella on lain mukaan oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen 
kehitystason mukaisen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, riittävän hoidon sekä kou-
lutuksen (ElatusL 1 § & 3 §). 
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Vanhempien tehtävänä on vastata lapsen elatuksesta parhaan kykynsä mukaan. Elatuskykyä ar-
vioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, työkyky, edellytykset olla ansiotyössä sekä vanhem-
man mahdolliset muut varat. Elatuskyvyn harkinnassa huomioidaan myös vanhemman lakiin pe-
rustuva muu elatusvastuu. Vastuun laajuuteen vaikuttaa lapsen mahdollinen kyky vastata itse ela-
tuksestaan. (ElatusL 2 §) 
 
Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, mikäli hän ei muuten huolehdi lap-
sensa elatuksesta tai lapsi ei asu hänen luonaan. Avun määrä voidaan vahvistaa sopimuksella. 
Sopimuksesta on käytävä ilmi vanhempien henkilötiedot, elatusavun määrä, mistä ajankohdasta 
apua maksetaan, milloin sen maksaminen päättyy, milloin saatavat erääntyvät sekä kenelle sitä 
suoritetaan. (ElatusL 4 § & 7 §)  
 
Sovittelukokeilu on osoittanut elatusavun olevan vaikeasti soviteltavissa, vaikka muut erimielisyy-
det sovittaisiin. Tämän vuoksi sovittelussa on yleisesti hyödynnetty oikeusministeriön elatusapuoh-
jetta helpottamaan lapsen elatusavun suuruuden arvioimista. (Oikeusministeriö 2016, 81-82.) Oh-
jeessa on otettu huomioon elatusavun suuruuden kannalta olennaisia asioita, kuten elatukseen 
liittyvät yleiset ja erityiset kustannukset. Lisäksi oppaassa on huomioitu asiat, jotka vaikuttavat ela-
tuksen tarpeen sekä vanhemman elatuskyvyn arvioimiseen. Opas sisältää myös ohjeet elatusavun 
laskemiseksi. (Oikeusministeriö 2007, 1-3.) 

3.4 Muut sovittavat asiat 

Sovintosopimuksiin voidaan sisällyttää vanhempien käyttäytymistä ohjaavia ja erimielisyyksiä en-
naltaehkäiseviä velvoitteita sekä ehtoja. Velvoitteet voivat koskea esimerkiksi lapsen terveyteen tai 
harrastuksiin liittyviä asioita. Lisäksi sovintoon on mahdollista lisätä tietyn toiminnan sallivia ehtoja, 
kuten esimerkiksi isovanhempien tapaamista. (Aaltonen 2009, 88.) 
 
Tuomari voi vahvistaa sopimuksiin reunaehtoja, joilla ei ole juridisesta näkökulmasta merkitystä. 
Tällaisten ehtojen sisällyttämisellä katsotaan ennen kaikkea olevan tärkeä merkitys jonkin tietyn 
oikeuden, kuten tapaamisoikeuden, toteutumiselle. Vanhemmat pystyvät näin lisäämään sopimuk-
seen määräyksiä, jotka voivat koskea esimerkiksi lapsen ruokatottumuksia ja päivittäisiä rutiineja. 
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Lisäksi voidaan sopia siitä, miten vanhemmat pitävät yhteyttä toisiinsa. Lapsen asioissa vanhem-
mat joutuvat vääjäämättä olemaan yhteydessä, jonka vuoksi voi olla tarpeellista sopia yhteydenpi-
totavasta. (Aaltonen 2009, 88-89, 107.) 
 
Osapuolet voivat sopimuksessaan päättää, että he pitäytyvät hakemasta muutosta tuomioistuimen 
vahvistamaan sovintoon. Kuitenkaan sopimusehdon sisällyttäminen ei ole aiheellista, jos asian-
osaisella ei ole avustajaa. Ehto voidaan tästä huolimatta sisällyttää sopimukseen, jos kyseinen 
osapuoli sitä pyytää. (Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke 2017, 87.) 
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4 SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN JA SEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tuomioistuin yleensä vahvistaa sopimuksen silloin, kun vanhemmat saavuttavat sovittelussa so-
vinnon (Aaltonen 2015, 173). Laissa sovinnon vahvistamista koskevat määräykset ovat oikeuden-
käymiskaaren 20. luvussa (OK 4/1734). Sopimuksen vahvistaminen tarkoittaa sen tulemista täy-
täntöönpanokelpoiseksi. Sovinto on mahdollista tehdä niin, että se sitoo osapuolia heti eli on siitä 
hetkestä lukien täytäntöönpanokelpoinen (Ervasti 2014, 35). 
 
Sopimuksesta tulee julkinen, kun käräjäoikeus vahvistaa sen. Edellytyksenä tälle on se, että sopi-
mus on selkeästi muotoiltu ja täytäntöönpanokelpoinen. Sovintosopimus voi pitää sisällään myös 
sellaisia määräyksiä, joita tuomioistuin ei voi vahvistaa. Tällaisissa tapauksissa käräjäoikeus voi 
tehdä vahvistamisen osittaisena. (HE 114/2004, 53.) Vahvistamisen myötä lapsen asemaa ja oi-
keutta koskevat sovinnot rinnastetaan näiden asioiden tuomioistuimen tuomioihin ja päätöksiin (Rii-
taSovL 10 §). 
 
Saavutettu sovinto vahvistetaan osapuolten pyynnöstä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siitä tulee 
käydä ilmi sovinnon kohde sekä sen sisältö. Sopimusta ei saa vahvistaa, mikäli se on lain vastainen 
tai se on selkeästi kohtuuton ja loukkaa sivullisen oikeuksia. (OK 20:3 §) Sovintoa ei tule edellä 
mainittujen seikkojen lisäksi myöskään vahvistaa, jos sen katsotaan olevan millään tavoin vastoin 
lapsen edun toteutumista (Ervasti 2013, 168).   
 
Kokonaissovinnon tavoin määräaikaiset sopimukset ja osasovinnot voidaan vahvistaa tuomioistui-
men toimesta (Aaltonen 2015, 173-174). Tämä tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen nämä sopimukset 
ovat kokonaissopimusten tavoin täytäntöön pantavissa. Täytäntöönpanon kannalta on kuitenkin 
huomioitava se, että tehtyihin kokeilusopimuksiin on kirjattu niiden voimassaoloaika. (Oikeusminis-
teriö 2013, 88.) 

4.1 Täytäntöönpanon hakeminen 

Tuomioistuimen päätöksiin ja väliaikaisiin määräyksiin sovelletaan täytäntöönpanoasioissa lakia 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (LapsiUL 619/1996). 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian täytäntöönpanoa tutkitaan käräjäoikeudessa, 
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jonka tuomiopiirissä lapsella tai hakijan vastapuolella on kotipaikka, vakituinen asuinpaikka taikka 
jonka tuomiopiirissä jompikumpi oleskelee (OK 10:18 §). 
 
Täytäntöönpanossa on aina otettava huomioon lapsen oma tahto. Asian täytäntöön saattamiseen 
ei saa ryhtyä, mikäli lapsi on 12-vuotias tai iältään nuorempi, mutta henkisesti ikäistään kypsem-
mällä tasolla ja vastustaa täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano on suoritettava lapsen edun mukai-
sesti, hienovaraisesti ja lasta järkyttämättä. (LapsiUL 2 § & 3 §) 
 
Asiaa koskeva hakemus on aina tehtävä kirjallisesti. Lapsen huoltoa koskevan päätöksen täytän-
töönpanoa voi hakea myös lapsen vakituisen asuinpaikan ulosottomieheltä, mikäli huoltoa koske-
van päätöksen antamisesta on kulunut alle kolme kuukautta. Hakemuksen saapumisen jälkeen 
käräjäoikeuden on annettava nimetyn henkilön tehtäväksi järjestää asiassa täytäntöönpanosovit-
telu. (LapsiUL 2 § & 6.1 §) 
 
Täytäntöönpanosovittelu on sovittelun erityinen muoto. Sovittelua ei pidetä, jos lapsen etu vaatii 
painavin perustein heti asian täytäntöön saattamista. Myöskään sovittelua ei järjestetä tapauksissa, 
joissa on syytä aikaisempien sovitteluyritysten perusteella olettaa sovittelun jäävän tuloksettomaksi 
tai jos huoltoa koskevan päätöksen antamisesta on kulunut alle kolme kuukautta. (LapsiUL 6 §) 
Täytäntöönpanosovittelun tavoitteena on aina edistää asianosaisten yhteisymmärrystä ja lapsen 
hyvinvointia (LapsiUL 7.1 §). Onnistunut sovittelu päättyy siihen, että täytäntöönpantavana olevaa 
sopimusta noudatetaan sellaisenaan, kyseistä sopimusta ei noudateta väliaikaisesti tai osapuolten 
kesken laaditaan uusi sopimus. (Ervasti 2005, 216.) 

4.2 Sopimuksen täytäntöönpanokelpoiset osat 

Sovintosopimuksen osat tulevat täytäntöönpanokelpoisiksi tuomioistuimen vahvistettua sopimuk-
sen siten, kuten aiemmin tässä luvussa on siitä kerrottu. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen 
vahvistamisen jälkeen lähtökohtaisesti kaikki sopimuksen osat ovat täytäntöön pantavissa. 
 
Sovintosopimuksen osista huolto ja asuminen ovat täten pantavissa täytäntöön. Valjakan mukaan 
lapsen huoltoa koskevaa päätöstä pidetään niin sanottuna statusratkaisuna. Statusratkaisulle tyy-
pillistä on se, etteivät tällaiset päätökset tarvitse täytäntöönpanotoimia tullakseen toimiviksi. Tästä 
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kertoo muun muassa se, että huoltajana oleva henkilö saa heti huoltajan aseman sekä oikeudet 
tuomioistuimen päätöksellä. (Valjakka 2002, 93.) 
 
Huoltajaksi määrätty ei kuitenkaan kykene huolehtimaan huoltoon kuuluvista tehtävistään, jos lapsi 
ei ole huoltajaksi määrätyn huostassa. Tähän liittyen voidaan hakea huoltopäätöksen täytäntöön-
panoa. Huoltajalla on oikeus saada lapsi huostaansa ja näin ollen määrätä lapsen asumisesta. 
(Valjakka 2002, 93.)  
 
Huoltoon ja asumiseen liittyvät täytäntöönpanot liittyvät tosiasiassa lapsen asumisesta määräämi-
seen. Pelkän huoltopäätöksen johdosta täytäntöönpanotoimet eivät ole mahdollisia. Valjakan mu-
kaan minkäänlainen täytäntöönpano ei onnistu esimerkiksi päätöksellä, jossa lapsi on määrätty 
yhteishuoltoon, kuitenkaan antamatta päätöstä lapsen asumisesta. Tilanteessa, jossa yhteishuol-
toon määrätyt vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen asumisesta, lähdetään huolto-
päätöstä muuttamaan. Vasta tällöin saadaan täytäntöönpanokelpoinen päätös lapsen asumisesta. 
(Valjakka 2002, 93.) 
 
Lähtökohtaisesti tapaamisoikeus on täytäntöön pantavissa vahvistetun sovinnon mukaisesti (Lap-
siUL 16 §). Tapaamisoikeutta pidetään lapselle kuuluvana oikeutena, mutta lapsi ei itse kuitenkaan 
voi vaatia tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa vanhemman laiminlyödessä sopimuksen mukaisia 
tapaamisia. Sen sijaan tapaavalla vanhemmalla on oikeus hakea tapaamisoikeuden täytäntöön 
panemista. (Aaltonen 2009, 76.) 
 
Tuomioistuimen vahvistamassa sopimuksessa elatusapu on pantavissa täytäntöön, kuten muutkin 
tuomioistuimen lainvoimaiset tuomiot (ElatusL 8 §). Vahvistettu sopimus toimii ulosottokaaren (UK 
705/2007) mukaisesti ulosottoperusteena ja näin ollen erääntyneet elatusapusaatavat on mahdol-
lista saattaa perittäviksi (UK 2 §). 

4.3 Sopimuksen täytäntöönpanokelvottomat osat 

Lähtökohtaisesti vahvistettavan sovintosopimuksen tulee siis olla täytäntöönpanokelpoinen. Kui-
tenkaan estettä ei ole sille, etteikö päätöksessä voisi olla täytäntöönpanokelvottomia osia, kunhan 
sopimuksen ydin on pantavissa täytäntöön. (Ervasti 2014, 35.) Täytäntöönpanokelvottomien mää-
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räysten sisällyttäminen huolto- ja tapaamispäätöksiin on kuitenkin katsottu olevan oikeuskäytän-
nössä hyväksyttävää tapauksissa, joissa niistä sopiminen edistää lapsen etua. (Aaltonen 2015, 
177.) 
 
Sovittelussa käsiteltävistä asioista tapaamisoikeus on sellainen, jonka täytäntöönpanokelpoisuu-
desta on käytännön mukaan mahdollisuus joustaa. Tapaamisoikeudesta sovittaessa tapaamisten 
ei tarvitse välttämättä olla tarkasti kellonajallisesti määriteltyjä silloin, kun vanhemmat katsovat väl-
jemmän määrittelyn olevan riittävä. (Aaltonen 2015, 177.) Tapaamisia, joita ei ole yksilöity, ei 
yleensä vahvisteta tuomioistuimen päätöksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että tällainen vahvistamaton 
tapaamispäätös ei ole pantavissa täytäntöön. (Aaltonen 2009, 76-77.) 
 
Vanhempien konfliktit koskevat usein muita kuin juridisia asioita, jonka vuoksi on yleistä, että sovit-
telussa sovitaan myös täytäntöönpanokelvottomista asioista. Vanhempien ristiriitojen takana on 
Aaltosen mukaan useimmissa tapauksissa juurikin nämä ei-juridiset kysymykset, jonka vuoksi 
niistä asioista saavutettu yksimielisyys on tärkeää voida kirjata sopimuksiin. (Aaltonen 2015, 177.) 
 
Tällaiset tapaamispäätöksiin sisällytetyt ehdot voivat olla jonkin toiminnan sallivia. Toiminnan salli-
vat ehdot voivat tulla kyseeseen silloin, kun toinen vanhempi haluaa rajoittaa tapaavan vanhem-
man ja lapsen välistä aikaa. Vanhempi voi haluta kontrolloida heidän aikaansa esimerkiksi kieltä-
mällä lapsen viemistä isovanhempiensa luo tai osallistumasta tietyn uskontokunnan tilaisuuksiin. 
(Aaltonen 2009, 88.) 
 
Tapaamispäätöksiin voidaan liittää tarkentavia velvoitteita sekä ehtoja, jos sen katsotaan edistävän 
tapaamisoikeuden toteutumista. Ratkaisuihin sisällytetyt velvoitteet voivat koskea esimerkiksi tär-
keän lääkityksen antamista, lapsen viemistä harrastukseen tai muutoin velvoittaa huolehtimaan 
harrastukseen liittyvistä kotiharjoituksista. (Aaltonen 2009, 88.) 
  
Yleensä päätöksiin sisällytettävissä ehdoissa on kysymys reunaehdoista, jotta tapaamisoikeus 
pääsisi toteutumaan. Tällaisia sisällytettyjä määräyksiä ovat esimerkiksi lemmikkieläimen vienti 
pois asunnosta tapaamisen ajaksi. Vaatimukset voivat liittyä myös lapsen iltatoimiin, kuten iltasa-
dun lukemiseen. Sovittelijan on kuitenkin tehtävä selväksi, etteivät kyseisten esimerkkien tapaiset 
ehdot ole suoraan täytäntöönpantavissa. (Aaltonen 2009, 88-89.)  
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Sovintosopimuksissa voidaan lisäksi sopia muista erilaisista lapsen arkeen liittyvistä järjestelyistä. 
Tällaisia asioita voivat esimerkiksi olla sopimukset nukkumaanmenoajasta, lapsen pukeutumisesta 
tai syömisestä. (Ervasti 2014, 25.) Sopimuksissa voidaan päättää myös lapsen kasvatukseen liit-
tyvistä periaatteista (Aaltonen 2015, 177). 
 
Muita esimerkkejä täytäntöönpanokelvottomista osista ovat ehdot liittyen vanhempien kommuni-
kointiin ja käyttäytymiseen. Sovinnon osana voi olla myös lupaus anteeksipyynnöstä (Ervasti 2014, 
35). Tällaiset velvoitteet voidaan sisällyttää sopimukseen, vaikka ne eivät olekaan sellaisenaan 
täytäntöön pantavissa (Aaltonen 2015, 177). 
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5 VAHVISTETTUJEN SOVINTOSOPIMUSTEN HAVAINNOINTI 

Osana tätä työtä havainnoidaan Oulun käräjäoikeudessa saavutettuja sopimuksia. Tutkimuksen 
kohteena toimivat vuoden 2017 aikana huoltoriitojen sovittelumenettelyssä käsiteltäväksi tulleiden 
asioiden vahvistetut sovinnot, joiden läpikäymiseen saimme tutkimusluvan Oulun käräjäoikeudelta. 
Vahvistettuja ja arkistoituja sopimuksia oli syyskuuhun 2018 mennessä yhteensä 30, jotka muo-
dostavat työn tutkimusaineiston haastattelun kanssa.  
 
Oulun käräjäoikeuden ylläpitämän tilastoidun aineiston mukaan vuonna 2017 sovitteluun tulleista 
lapsiasioista vahvistetun sovinnon on saavuttanut syyskuuhun 2018 mennessä yhteensä 32 asiaa 
(Oulun käräjäoikeus 2018, FOLLO-sovitteluasiat 2018). Näistä asioista kaikki ei kuitenkaan pääty-
nyt tutkimusaineistoon, sillä yksi asia oli diaaritietojen mukaan toisen asiaryhmän asia ja yhtä pää-
töstä ei oltu vielä arkistoitu. Seuraavissa luvuissa kuvatut työn tulokset pohjautuvat jäljelle jäänei-
siin 30 sopimukseen. Aineiston keruu ja sopimusten analysointi toteutettiin marraskuussa 2018. 
 
Sovintosopimusten tutkiminen toteutetaan tilastollisena sekä laadullisena havainnointitutkimuk-
sena. Havainnointitutkimuksella tarkoitetaan havaintojen tekemistä tutkittavasta ongelmasta tai il-
miöstä (Grönfors 2015, 146). Tilastollisessa havainnoinnissa aineistoa käydään läpi systemaatti-
sesti, jonka jälkeen vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin (Heikkilä 2014, 17). Sovintosopi-
musten laadullisella havainnoinnilla puolestaan saadaan syventävää tietoa täydentämään tilastol-
lisella menetelmällä saatuja tuloksia (Grönfors 2015, 150). 
 
Havainnoinnilla saadut tulokset on esitetty kysymysten mukaisessa järjestyksessä. Oman kiinnos-
tuksemme pohjalta asetettujen kysymysten lisäksi analysoimme sovintosopimusten sisältöä toi-
selta haastateltavaltamme saatujen kysymysehdotusten pohjalta. Tarkentavat kysymykset liittyivät 
täytäntöönpanokelvottomien osien luonteeseen sekä yleisyyteen ja siihen, kuinka tarkasti tapaa-
miset on määritelty sovinnoissa. Esiin nousi myös kysymys siitä, kuinka selvästi nämä osat on 
erotettu täytäntöönpanokelpoisista osista. 
 
Aineiston keruun teimme tutkimalla sopimuksia Oulun käräjäoikeuden tiloissa. Tarvittavan materi-
aalin kokoamiseen käytimme apuna tutkimuskysymysten pohjalta laadittua havainnointilomaketta, 
joka löytyy työn lopussa olevista liitteistä (liite 1). Kerättyämme aineiston kävimme sen läpi syste-
maattisesti ja analysoimme sitä yksityiskohtaisemmin.  
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5.1 Huolto, tapaamisoikeus ja elatus 

Tilastollisesta tutkimuksesta selvisi, että koko tutkimusaineiston 30 tapauksesta 12:ssa sovittiin yh-
destä asiasta, joko huollosta, asumisesta, tapaamisista tai elatuksesta. Lopuissa 18 sovintosopi-
muksessa sovittiin useammasta kuin yhdestä edellä mainitusta asiasta. Kaikista sovintosopimuk-
sista 19:ssä oli sovittu huollosta ja 11 asumisesta. Seuraavissa kuvioissa on havainnollistettu tar-
kemmin huollon ja asumisen jakautuminen. 
 

 
Kuvio 1. Huolto. (n=19)    Kuvio 2. Asuminen. (n=11) 
 
Huoltoa koskevissa sopimuksissa oli sovittu sekä yhteishuollosta että yksin huollosta. Yhteishuol-
losta oli päätetty kuvion mukaisesti 16 asiassa ja yksin huollosta yhdessä asiassa. Kahdessa so-
pimuksessa huollosta oli sovittu aiempien sopimusten mukaisesti. Näistä sovinnoista ei käynyt ilmi 
millaiseen huoltomuotoon oltiin päädytty, jonka vuoksi nämä kaksi sopimusta on kuvattu kuvion 
kohdassa ”ei tiedossa”. 
 
Asumisesta oli sovittu 11 asiassa. Seitsemässä tapauksessa lapsi tai lapset asuivat äidillä ja kah-
dessa isällä. Yhdessä sopimuksessa osa lapsista asui isän ja osa äidin luona. Yhdestä sopimuk-
sesta ei käynyt ilmi kumman luona lapsi asuu, sillä sopimukseen oli kirjattu asuminen muodossa 
”toisen luona”. 
 
Tapaamisista sovittiin 26 asiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vain neljässä asiassa tapaamiset eivät 
olleet aiheuttaneet riitaa. Seuraavassa kuviossa on kuvattu sopimuksissa sovitut asiat koskien ta-
paamisoikeutta. 

16
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Kuvio 3. Tapaamisoikeudesta sovitut asiat. (n=26) 
 
Tapaamisoikeuden jaottelu on tehty teorian jaottelun mukaisesti tapaamismuotojen mukaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että viikonlopputapaamisiin on laskettu kaikki säännölliset ja epäsäännölliset tapaa-
miset, jotka ajoittuivat viikonlopulle. Arkitapaamisissa on taas otettu huomioon sekä yhden päivän 
että yli yön kestävät arkipäiviin sijoittuvat tapaamiset. Kesää ja joulua käsitteleviin määriin on las-
kettu kaikki sopimukset, joissa sovittiin kesäajan tai joulunajan luonapidosta.  
 
”Muut lomat” -yläkäsite pitää sisällään sopimukset, joissa päätettiin yhdestä tai useammasta lo-
masta koskien hiihto-, syys- tai pääsiäislomia. Juhlapyhiin ja merkkipäiviin tilastoitiin päätökset, 
joissa käsiteltiin uuttavuotta, äitien- ja isänpäivää tai muita merkkipäiviä, kuten syntymäpäiviä. Pu-
helinyhteydenpitoon huomioitiin puolestaan sopimukset, joissa siitä oli sovittu selkeästi. Vuoroasu-
misen alle sen sijaan sisällytettiin sovinnot, joissa tapaamisoikeus oli vahvistettu niin laajaksi, että 
kyse oli vuoroviikoin vaihtuvasta asumisesta. Ehdot tapaamisjärjestelyistä pitää mukanaan asiat, 
joissa oli sovittu tapaamisiin viemisestä tai noudosta. Tapaamiskustannusten jakaminen taas pitää 
sisällään sopimukset, joissa sovittiin tapaamisiin liittyvien kustannusten jakamisesta. 
 
Tilastollisen tutkimuksen tuloksena tapaamisoikeudesta sovitut asiat jakautuvat tasaisesti suh-
teessa toisiinsa, ja monessa sopimuksessa oli päätetty useammista tapaamisoikeuteen liittyvistä 
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tarkennuksista. Tapaamisoikeuden yhteydessä sovittiin yleisimmin tapaamisjärjestelyiden eh-
doista, kesä- tai joulunajan luonapidoista, muista lomista, juhlapyhistä ja merkkipäivistä sekä vii-
konlopputapaamisista. Harvemmin sopimisen kohteena oli puhelinyhteydenpito, tapaamiskustan-
nusten jakaminen tai vuoroasuminen. Näiden väliin määrällisesti sijoittuu arkitapaamisista sopimi-
nen. 
 
Laadullisen tutkimuksen vaiheessa analysoimme tapaamisoikeudesta sovittuja asioita syvällisem-
min sekä tapauskohtaisemmin ja kokosimme yhteen tutkimusaineistossamme toistuvia yhtäläi-
syyksiä. Tuloksista kävi ilmi, että yleisimmin tapaamisoikeuden kohteena oli isä. Lisäksi selvisi, että 
lähtökohtaisesti tapaamisten toteutumisesta oli sovittu yksityiskohtaisesti.  
 
Sopimuksia yhdistävinä tekijöinä kävi ilmi, että viikonlopputapaamiset yleensä sovittiin koskemaan 
parittomien tai parillisten viikkojen viikonloppuja, mutta tapaamiset saattoivat koskea myös joka 
toista viikonloppua. Viikonlopputapaamisille tyypillistä oli sopia niiden kestosta viikonpäivittäin sekä 
kellonajoittain. Vaihtelua aineistossa esiintyi siinä, mikä aikaväli oli määritelty viikonlopputapaa-
miseksi. Osassa sopimuksissa tapaaminen kesti torstaista sunnuntaihin, joissain perjantaista sun-
nuntaihin, kun taas muutamassa tapaamisen ajankohta oli määritelty koskemaan perjantain ja 
maanantain välistä aikaa. Arkitapaamisissa toistui viikonlopputapaamisten tavoin tarkat määrityk-
set viikonpäivistä ja kellonajoista. Vaikka tapaamiset koskivat yleensä yhtä arkipäivää, oli muuta-
massa päätöksessä vahvistettu myös yli yön kestäviä arkitapaamisia. 
 
Kesäajan tapaamisissa lähdettiin suurimmassa osassa sopimuksissa liikkeelle siitä, että kesän 
ajalle sovittiin tietyn verran toteutettavia tapaamisjaksoja. Yleensä kyse oli yhden tai kahden viikon 
mittaisista ajanjaksoista, joita sisällytettiin kesään vanhempien toivomalla tavalla. Joissain sopi-
muksissa kesäajan tapaaminen oli sovittu kolmen viikon yhtäjaksoiseksi tapaamiseksi. Puolestaan 
muutamissa sopimuksissa kesä-heinäkuun välinen aika oli jaoteltu tasaisesti kummankin vanhem-
man kesken. Osassa sopimuksista oli tarkat päivämäärät ja kellonajat tiedossa, mutta osassa ta-
paamiset oli sovittu tarkentuvan myöhemmin. Joihinkin näihin myöhemmin tarkentuviin tapaamis-
päätöksiin oli lisätty ehto siitä, että mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, tapaamisten ajankohdista 
päättää isä parittomina ja äiti parillisina vuosina. 
 
Joulunajan luonapitoa sopimuksissa toteutettiin useimmiten vuorovuosiin perustuvalla tavalla, 
jossa joulut jaettiin vanhempien kesken parittomiin ja parillisiin vuosiin. Lisäksi merkittävässä 
osassa sopimuksista oli sovittu tarkoin joulunajan päivämäärät sekä kellonajat tapaamisille. Toinen 
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esille tullut tapa päättää joulunajan luonapidosta oli jakaa joululoma jokaisena vuonna vanhempien 
kesken heidän määrittelemällään tavalla.  
 
Muut lomat eli syys-, hiihto- ja pääsiäisloma vahvistettiin usein samalla periaatteella. Sopimuksissa 
toistui lomien jakaminen vuorovuosiin parittomien ja parillisten vuosien mukaan. Tyypillistä oli, että 
lomat jakautuivat vuosittain tasaisesti, jolloin esimerkiksi yhtenä vuonna lapsi vietti hiihtoloman äi-
dillä ja syysloman isällä. Seuraavana vuonna hiihtoloma taas vietettiin isällä ja syysloma äidillä. 
Aineistossa esiintyi eroavaisuuksia siinä, kuinka tarkasti päivämäärittäin ja kellonajoittain lomista 
oli päätetty. Muiden lomien tyypillisestä sopimistavasta poikkesi kaksi sopimusta siten, että yh-
dessä sopimuksessa lomien järjestämisestä oli sovittu puoleksi ja toisessa sopimuksessa taas niin, 
että tietyt määritellyt lomat vietetään aina kokonaan toisen vanhemman luona. 
 
Juhlapyhistä sekä merkkipäivistä päätettäessä isän- ja äitienpäivistä sopiminen oli yleisintä. Suuri-
massa osassa tapauksissa sovittiin niin, että lapsi tai lapset viettävät isänpäivän isällä ja äitienpäi-
vän äidillä. Tämä juhlapäivän tapaaminen oli osassa sopimuksissa vahvistettu koskemaan koko 
viikonloppua. Juhlapyhistä ja merkkipäivistä sovittaessa oli lisäksi yleistä sopia uudenvuoden ja 
juhannusajan tapaamisista. Useimmissa tapauksista näistä oli päätetty vanhempien kesken vuo-
rovuosin. Kahdessa sopimuksessa oli sovittu osallistumisesta myös muihin merkkipäiviin, kuten 
esimerkiksi läheisten juhliin tai hautajaisiin. 
 
Kolmesta sopimuksesta kahdessa puhelinyhteydenpidosta oli päätetty tarkoin päivin ja kellonajoin. 
Vuoroasumisesta oli taas sovittu kaikissa tapauksissa vuoroviikoin, joissa melkein kaikissa oli li-
säksi sovittu vaihtopäivistä. Tässä tapauksessa vuoroviikot menivät parillisten ja parittomien viik-
kojen mukaan. 
 
Tyypillisesti sopimuksen hakemis- ja palauttamisjärjestelyt oli sovittu kahdella eri tavalla. Niistä oli 
joko päätetty niin, että tapaava vanhempi huolehtii tapaamisiin hakemisen ja toinen vanhempi ta-
paamisista noutamisen tai niin, että tapaava vanhempi vastaa kummastakin. Hakemis- ja palautta-
misjärjestelyitä harvemmin oli taas sovittu tapaamiskustannuksista. Jos tapaamiskustannuksista 
oli päätetty, oli se kirjattu sopimukseen niin, että tapaava vanhempi on niistä vastuussa. 
 
Muita tapaamiseen liittyviä ehtoja ja tarkennuksia esiintyi aineistossa jonkin verran. Toistuvana ta-
paamisiin liittyvänä tarkennuksena oli ehto, jonka mukaan loma-ajan sekä juhlapyhien tapaamiset 
menevät tavanomaisten tapaamisten edelle. Lisäksi muihin ehtoihin oli sisällytetty mahdollisuus 
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sopia yhteisymmärryksessä muiden tapaamisten järjestämisestä. Osassa sopimuksissa määritel-
tiin tilanteet, joissa tapaamisen peruuntuessa se joko korvataan muulla tapaamisella tai sitä ei kor-
vata. Yhteen sopimukseen oli sisällytetty myös määräys paikasta, jossa tapaamiset toteutetaan. 
 
Elatuksesta oli taas sovittu perusjoukon 13 asiassa. Päätös elatusavun maksamisesta jakaantui 
melko tasaisesti. Kuudessa asiassa sovittiin, että elatusapua maksetaan ja seitsemässä asiassa, 
että sitä ei suoriteta.  

5.2 Muut sovitut ehdot 

Huollon, tapaamisoikeuden ja elatuksen lisäksi 25 asiassa sovittiin muista ehdoista. Tähän luku-
määrään on laskettu mukaan kaikki muut mahdolliset ehdot. Määräykset voivat koskea luonteel-
taan esimerkiksi vanhempien pelisääntöjä tai muutoksenhakua. 
 
Muutoksenhausta oli sovittu yhteensä 20 asiassa. Muutoksenhausta sopimisella tarkoitetaan sitä, 
että asianosaisten on mahdollista sopia sovinnon yhteydessä siitä, että he sitoutuvat olemaan ha-
kematta muutosta käräjäoikeuden vahvistamaan ratkaisuun. Tällainen ehto oli sisällytetty 20 so-
vintoon, jolloin kaikista sopimuksista vain 10 asiassa muutoksenhaku oli mahdollinen. Kaksi kol-
masosaa sopimuksista sai siis lainvoiman allekirjoittamishetkestä lukien. 
 
Koko perusjoukon asioista 17:ssä oli sovittu muista ehdoista, jotka koskivat muuta kuin muutok-
senhakua. Ehtojen luonne riippui paljon tapauksesta, mutta usein ne koskivat jollain tapaa van-
hempien käyttäytymistä. Kahdessa tapauksessa ehdot oli selkeästi eroteltu sopimuksessa van-
hempien yhteistoiminnan pelisääntöinä ja lopuissa ehdot oli mainittu joko sopimuksen lopussa tai 
sisällytetty sopimukseen. 
 
Useassa asiassa määräykset liittyivät vanhempien kommunikointiin tai rahaan. Vanhempien väli-
sestä kommunikoinnista oli sovittu esimerkiksi niin, että toiselle vanhemmalle välitettävä informaa-
tio koskien lasta hoidetaan joko lapsen reissuvihkon tai puhelimen välityksellä. Reissuvihkolla tar-
koitetaan koulun ja kodin välillä kulkevaa vihkoa, johon kirjataan tapahtumia ja viestejä. Puhelimen 
välityksellä tapahtuvaan kommunikointiin saatettiin tapauksesta riippuen käyttää perinteisten pu-
heluiden ja viestien lisäksi erilaisia yhteydenpitoon tarkoitettuja puhelinsovelluksia. 
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Muutamassa asiassa sopimukseen oli erikseen kirjoitettu ylös vanhemman ilmoitusvelvollisuus 
lasta koskevissa asioissa. Parissa sopimuksessa oli myös sovittu siitä, että lapsille puhutaan toi-
sesta vanhemmasta vain positiivisessa hengessä. Lisäksi muutamassa tapauksessa oltiin päätetty 
siitä, että tapaamisiin liittyvistä asioista neuvotellaan vanhempien kesken eikä lapsi toimi välikap-
paleena. 
 
Rahaa koskevat ehdot liittyivät usein lapselle avattaviin pankkitileihin. Yksi käytännön esimerkki 
tällaisesta ehdosta oli luonteeltaan sellainen, jossa sovittiin toisen vanhemman oikeudesta yksin 
avata lapselle pankkitili sekä yksinoikeus käyttää sitä. 
 
Muut kerran esiintyneet ehdot koskivat esimerkiksi harrastusvälineiden säilyttämistä, alkoholin 
käyttöä, vanhempien luottamusta toisiinsa tai lapsien kirkosta eroamista. Yhdessä asiassa oli 
sovittu myös sallivasta ehdosta toisen vanhemman uutta avopuolisoa kohtaan. Näiden lisäksi yh-
dessä sopimuksessa oli päätetty siitä, että vanhempien tulee järjestää omat menot niin etteivät 
tapaamiset peruuntuisi. 

5.3 Täytäntöönpanokelvottomat osat 

Edellä kuvatuista sopimuksen osista kaikki eivät ole suoraan täytäntöönpanokelpoisia. Kun näitä 
sopimuksen osia vertaa neljännen luvun teoriaan voidaan havaita, että yleisimmin täytäntöönpa-
nokelvottomat osat koskevat vanhemmuuden pelisääntöjä. Nämä pelisäännöt voivat koskea esi-
merkiksi vanhempien välistä kommunikointia tai voivat muutoin olla heidän käyttäytymistään oh-
jaavia. Seuraavaksi esitellään muutamia tällaisia aineistosta selkeästi erotettavia osia. 
 
Tapaamisoikeuden yhteydessä sovittiin muutamassa asiassa siitä, että lapset voivat vanhempien 
yhteisymmärryksessä tavata toista vanhempaansa muutoinkin kuin sopimuksessa on päätetty. Ta-
paamisiin oli saatettu liittää myös velvoitteita, joiden tarkoituksena oli toimia edellytyksenä tapaa-
misoikeuden toteutumiselle. Tällaisia velvoitteita olivat esimerkiksi ne, ettei isä käytä tapaamisten 
aikana alkoholia tai tapaava vanhempi hoitaa sairastuvan lapsen tapaamisen aikana. Yhdessä so-
pimuksessa oli kirjattu ehdoksi se, että lapsen tulee aina syödä päivällinen luonapitovanhemman 
luona, ellei muuta ole sovittu. 
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Sopimuksissa ilmeni velvoitteiden lisäksi muutama toiminnan salliva ehto. Esimerkkinä tällaisesta 
ehdosta oli sopimukseen kirjattu äidin avopuolison oikeus tarvittaessa viedä tai hakea lapsi päivä-
kodista. Toinen yhteisymmärryksessä sopimukseen kirjattu ehto oli vanhempien hyväksyminen 
siitä, että lapsi eroaa kirkosta. 
 
Sopimuksissa ilmenneitä täytäntöönpanokelvottomia velvoitteita oli enemmän verrattuna toiminnan 
salliviin ehtoihin. Yleisimmin kyse oli näistä jo aikaisemmin mainituista vanhemmuuden pelisään-
nöistä, jotka koskivat molempien vanhempien käsitystä hyvästä vanhemmuudesta, vanhempien 
välistä yhteistyötä tai yhteydenpitoa. Esimerkkinä pelisäännöistä oli lupaus kunnioittaa toista van-
hempaa, hänen perhettään tai lupaus ylläpitää hyvää yhteistyötä lasta koskevissa asioissa. Yhtey-
denpidosta sopiminen puolestaan liittyi aiemmin kuvatulla tavalla lapsen asioista tiedottamiseen. 
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6 SOVITTELIJATUOMAREIDEN HAASTATTELU 

Teemahaastattelussa haastateltiin kahta Oulun käräjäoikeudessa sovittelijana toimivaa tuomaria 
Kari Turtiaista ja Kauko Kemppaista. Kummallakin heillä on tuomioistuintoiminnasta kokemusta yli 
kahdenkymmenen vuoden ajalta ja he toimivat tuomareina käräjäoikeuden riita-asioita käsittele-
vällä osastolla. Kauko Kemppainen toimii tämän lisäksi lapsioikeudellisten asioiden vastuutuoma-
rina.  
 
Haastattelu toteutettiin marraskuussa 2018 Oulun käräjäoikeuden tiloissa. Haastattelun alussa var-
mistimme alkukysymysten muodossa, että haastattelun saa nauhoittaa ja heidän nimiään käyttää 
valmiissa opinnäytetyössä. Tämän jälkeen pyysimme heitä kertomaan hieman koulutuksestaan, 
urataustastaan ja tämän hetkisistä työnkuvistaan.  
 
Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa aiheen teemat ovat ennalta määri-
telty, mutta siinä ei ole määrätty kysymyksien tarkkaa muotoa tai järjestystä (Eskola, J. & Vastamäki 
J. 2015, 29). Haastattelu pidettiin parihaastatteluna, jossa haastateltaville esitettiin kysymykset kol-
men teeman mukaisesti. Nämä teemat olivat asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelumenet-
tely, sovintosopimukset ja muut sovitut asiat. Valitut haastattelukysymykset lähetettiin haastatelta-
ville ennakkoon, jotta heillä olisi mahdollisuus tutustua niihin. Haastattelu tehtiin työn loppuvai-
heessa ja sen tavoitteena oli saada aiheesta uusi näkökulma sovintosopimusten tarkastelulle. 
 
Teemahaastattelu valikoitui yhdeksi tutkimusmenetelmäksi, koska sen avulla haluttiin saada syväl-
lisempää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelulla voidaan hankkia tietoa, jota ei voida 
saada pelkästään sopimuksia tutkimalla tai kirjallisuutta lukemalla. Tässä tutkimukseen osassa 
pääpaino kohdistuu sovintosopimuksiin sovittelijan näkökulmasta.  

6.1 Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelumenettely 

Teeman ensimmäisessä kysymyksessä haastateltavilta kysyttiin, millaisena he ovat kokeneet asi-
antuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelumenettelyn riidanratkaisumenetelmänä. Kysymyksellä 
pyrittiin erityisesti selvittämään menettelyn hyötyjä ja haittoja. Kysymykseen vastasi ensin Turtiai-
nen, joka painotti oikeudenkäynnin ja sovittelun olevan kaksi eri vaihtoehtoista menettelytapaa, 
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joilla kummallakin on oma tärkeä asemansa. Hän kertoi, että lapsiasioiden riitojen taustalla on pää-
asiallisena syynä perhe-elämään, ihmissuhteisiin, eroon sekä lapsiasioiden järjestelyyn liittyvät eri-
mielisyydet. Sovittelun menettelyn luonteen vuoksi, hän kokee sovittelun sopivan paremmin huol-
toriitojen ratkaisutavaksi. Sovittelumenettely on rakentavampi sekä keskustelevampi. Siinä ajatuk-
sena on, että vanhemmat yhdessä lähtisivät pohtimaan lapsiin liittyviä erimielisyyksiä sen sijaan, 
että ulkopuolinen tekisi ratkaisun heidän puolestaan. (Turtiainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Turtiainen vielä lisää sovittelun olevan enemmän näkökulmia avaava. Näin ollen perheen tilantee-
seen todennäköisesti löytyy paremmin ratkaisu vanhempien siitä neuvotellessa verrattuna tilantee-
seen, jossa ulkopuolinen taho tekisi ratkaisun. Kemppainen jatkaa vastaamista toteamalla, että on 
samaa mieltä näistä perusteista ja pitää tärkeänä sekä tavoiteltavana, että keskeisin osa lapsiasi-
oihin liittyvistä riidoista kulkisi sovittelun kautta. Tätä hän perusteli sillä, että sovittelumenettelyssä 
pyritään edistämään vanhempien välistä yhteistyötä, koska tämän tyyppisten asioiden laatu vaatii 
yhteistyön onnistumista myös jatkossa. Tästä syystä johtuen Kemppainen pitää sovittelua keskei-
simpänä huoltoriitojen menettelytapana, vaikka oikeudenkäynnillä on myös oma roolinsa. (Turtiai-
nen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Menettelyn hyödyistä molemmat haastateltavista olivat samaa mieltä. Kävi ilmi, että sovittelu mah-
dollistaa paremmin todellisten ongelmien esiintulon kuin oikeudenkäynti. Parhaimmassa tapauk-
sessa ongelmat nousevat esiin sovittelussa, jolloin vanhemmat pääsevät niistä keskustelemaan. 
Tämä puolestaan parantaa vanhempien keskusteluyhteyttä ja kommunikointia. Sovittelu voi johtaa 
sopimukseen, jossa sopimus on räätälöity juuri vallitsevan tilanteen ja esille nousseiden olosuhtei-
den pohjalta. Kemppainen sanookin tämän olevan oikeudenkäyntiin nähden selkeä etu. (Turtiainen 
& Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Kemppaisella on myös tuntuma siitä, että sovittelumenettelyn tuloksena syntynyttä sopimusta nou-
datetaan paremmin. Tähän hän kertoi syyksi sen, että vanhemmat ovat sitoutuneempia lopputu-
lokseen sopimisen kautta, jolloin motivaatio noudattaa sopimusta on parempi kuin ulkopuolisen 
tekemään ratkaisuun. Lisäksi sopimisen myötä vanhempien keskusteluyhteys on usein parantunut. 
Tämä johtaa ideaalitilanteessa siihen, että myöhemmässä vaiheessa vanhemmat löytävät itse rat-
kaisun erimielisyyksilleen ilman ulkopuolisen apua, koska he ovat jo kerran päässeet asioista yh-
teisymmärrykseen. Tämä ominaisuus puuttuu oikeudenkäynnistä. (Kemppainen, haastattelu 
28.11.2018.) 
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Turtiainen lisää vielä laajemmasta näkökulmasta katsottuna hyötyihin sen, että vanhempien pääsy 
positiiviseen neuvotteluyhteyteen parantaa vanhempien ja lasten hyvinvointia. Perheen kokonai-
suutta tukee positiivisen polun syntyminen perhe-elämälle, joka vähentää yhteiskunnan muiden 
palveluiden tarpeita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Tällä voi olla hänen mu-
kaansa sekä henkiset että rahalliset hyödyt perheelle. (Turtiainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Varsinaisia haittoja ei kumpikaan haastateltava menettelystä löytänyt, mutta he toivat esille menet-
telyyn liittyviä riskejä. Riskinä voi olla, ettei päästä lapsen kannalta edunmukaisen lopputulokseen. 
Vaarana voi olla myös se, ettei tunnisteta vanhempien välistä epätasapainoa tai ei tunnisteta muita 
asioita sekä tilanteita, joiden vuoksi asia ei sovellu soviteltavaksi. Kuitenkin Turtiainen toteaa, että 
mitä ammattitaitoisemmin sovittelu on viety läpi, sitä pienemmät riskit ovat. Sovittelumenettelyn 
laadun myötä hänen mukaansa tällaiset tilanteet ovat hallittavissa. (Turtiainen & Kemppainen, 
haastattelu 28.11.2018.) 
 
Toinen kysymys koski sovittelijoiden saamaa koulutusta heidän tehtäväänsä ja onko sitä ollut hei-
dän mukaansa riittävästi. Molempien vastausten yhteenvetona he ovat kokeneet, että koulutuksia 
on ollut tarpeeksi, mutta niitä voisi olla aina myös enemmän. Kummatkin pitävät koulutuksen mer-
kitystä tärkeänä ja sovitteluosaamista välttämättömyytenä nykypäivän juristin tehtävissä. Etenkin 
kaikilla kolmella ammattikunnalla eli sovitteluun osallistuvalla tahoilla tulisi olla tarpeeksi ammatti-
taitoa syventävää koulutusta. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Haastateltavat kertoivat, että järjestettyjä koulutuksia ovat olleet muun muassa ministeriön järjes-
tämät sovittelijoiden peruskoulutukset sekä syventävät sovittelukoulutukset. He ovat myös osallis-
tuneet valtakunnalliseen kymmenenvuotis-sovitteluseminaariin ja virastot järjestävät omaehtoista 
koulutusta. Tämän tuloksena heille on saatu muun muassa Englannista kouluttaja. Lisäksi asian-
ajajaliiton ja käräjäoikeuden toimesta on pidetty koulutuspäivä sekä koulutuksiksi voidaan laskea 
myös yleinen tiedotus ja muut tilaisuudet, joihin he ovat osallistuneet sovittelijan tehtäviensä vuoksi. 
Lopuksi Kemppainen vielä toteaa kaiken esiin tulleen myötä sen, että koulutusta on hyvin tarjolla 
ja jo tähän määrään voi olla tyytyväinen. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Teeman viimeinen kysymys koski sovittelumenettelyn tulevaisuuden näkymiä. Turtiaisen mielestä 
tämä sovittelumenettely on jo etenkin lapsiasioissa vakiinnuttanut asemansa ja Kemppainen ei näe 
syytä miksi käyttöala supistuisi. Kumpikaan haastateltavista ei näe uhkatekijöitä menettelylle tule-
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vaisuudessa. Turtiaisen mukaan täytyisi kuitenkin muistaa myös jatkossa puhua menettelyn puo-
lesta ja tietyllä tavalla markkinoida menettelyä, etenkin vanhemmille ja muille osapuolille. Lisäksi 
hänen mielestään on tärkeää pitää omaa osaamistaan yllä. Kemppainen myös toivoo, että käyttö-
ala pysyisi lapsiasioiden käsittelyssä nykyisellään tai mielellään jopa laajentuisi. Hän mainitsi, että 
myös ministeriössä tehtyjen suunnitelmien mukaan sovittelu nähdään jatkossa huoltoriidoissa kes-
keisenä menettelynä. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 

6.2 Sovintosopimukset 

Toinen haastattelun teema käsitteli sovintosopimuksia. Ensimmäisenä keskustelimme haastatelta-
viemme kanssa heidän käsityksestään yleisimmin riitaa aiheuttavasta tekijästä. Molemmat haasta-
teltavista olivat yhtä mieltä siitä, että yleisimmin riitaa aiheuttaa kommunikaation puuttuminen tai 
sen heikentyminen. Heidän mukaansa riitaa aiheuttaa myös luottamuksen menettäminen. Turtiai-
nen kertoi, että riitatilanteissa on tyypillistä eron aiheuttama pettymys toiseen osapuoleen. Tähän 
liittyy hänen mukaansa negatiivinen ajattelu toisesta osapuolesta ja tämän tarkoitusperistä. (Turti-
ainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Haastattelussa ilmeni, että edellä mainittujen asioiden lisäksi eron taustalla voi olla useita muita 
riitaa aiheuttavia tekijöitä. Näitä erityspiirteitä voi olla useita, mutta aiemmin kuvattu on heidän mu-
kaansa yleinen lähtökohta riidan syntymiselle. Juridisista otsikoista puhuttaessa, Turtiaisen mu-
kaan sovitteluissa usein keskustellaan asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Hänen mu-
kaansa joskus kaikki ovat riitaisia, joskus pelkästään tapaamisoikeus. Huolto mainittiin sen sijaan 
käsiteltävistä asioista harvinaisimmaksi. (Turtiainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Kemppainen taas katsoi, että sovitteluun tultaessa keskeisimmäksi asiaksi voi muodostua asumi-
nen tai tapaamisoikeus, vaikka oikeudenkäynnissä kaikki asiat ovat näyttäytyneet erimielisinä. Hän 
mainitsi sovittelun hienoudeksi juurikin tämän, että alussa varsin laajalta näyttänyt asia voi sovitte-
lussa näyttää todellisen tapauksessa riitaa aiheuttaneen kysymyksen. Kemppainen mainitsi myös 
elatuksen ja sen aiheuttamat haasteet. Hänen mukaansa on havaittu, että elatus on tietyllä tapaa 
hyvin erillinen asia, jossa voi olla hankalaa löytää yhteisymmärrys. Elatus on tämän osalta hänen 
mukaansa eriluonteinen riita ja sen vuoksi asian sovittelu on hieman erityyppistä. (Kemppainen, 
haastattelu 28.11.2018.) 
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Seuraavan kysymyksen myötä haastattelijat kertoivat sopimuksen laatimisesta ja sen laatijasta. 
Molemmat kertoivat sovittelevan tuomarin laativan useimmiten sopimuksen teknisistä syistä. Täl-
löin sopimus syntyy osapuolten yhteisymmärryksestä, mutta käytännön syistä sovittelija kirjaa sen 
puhtaaksi. Tämän jälkeen sopimus vielä hyväksytetään osapuolilla. Turtiainen kertoi ideaalitilan-
teen olevan se, että osapuolet yhdessä heidän lakimiesavustajiensa kanssa laatisivat sopimukset. 
Kuitenkin juuri näiden teknisten syiden vuoksi kirjaaminen tapahtuu yleensä sovittelijan toimesta. 
(Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Kokeilusovintojen osalta niiden hyötynä nähtiin kokemusten saaminen ja luottamuksen edistämi-
nen. Turtiainen mainitsi kokeilulla olevan matalampi kynnys jonkin järjestelyn testaamiseen, jonka 
jälkeen vanhemmalla on helpompi sitoutua lopulliseen sopimukseen. Kemppainen oli samaa mieltä 
ja lisäsi, että kokemusten saaminen voi antaa sen tiedon, mitä tarvitaan pidempiaikaisen sopimuk-
sen tekemiseen. Hänen käsityksensä mukaan kohtuullisen iso osa kokeilusopimuksista johtaa lo-
pulliseen sovintoon. Hän kuitenkin tarkensi, että osa kokeiluista ei johda tähän lopputulokseen, sillä 
kokeilussa on havaittu kokeilun toteuttamisen olleen toimimaton. (Turtiainen & Kemppainen, haas-
tattelu 28.11.2018.) 
 
Tämän jälkeen esitetty kysymys käsitti sopimuksen vahvistamatta jättämistä. Tähän kysymykseen 
molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että se on harvinaista. Turtiaisella on ollut yksi tällainen tilanne 
ja Kemppaisella tällaista ei ole tullut vastaan. Kemppaisella on kuitenkin tullut yksi tai kaksi tilan-
netta, jossa on jouduttu viestimään vanhemmille, että olemassa olevilla tiedoilla on mahdollista 
saada aikaan enintään määräaikainen sopimus. Tällaisessa olosuhteessa vahvistetun määräaikai-
sen sopimuksen voimassaolon aikana voi selvitä asioita, jonka jälkeen on vasta pystytty arvioi-
maan, voidaanko tapauksessa päätyä pidempiaikaiseen sopimukseen. (Turtiainen & Kemppainen, 
haastattelu 28.11.2018.) 
 
Sopimuksen vahvistamatta jättämisen syyksi Turtiainen kertoi lainmukaisesti ne tilanteet, joissa 
lapsen edunmukaisuudesta ei ole pystytty vakuuttumaan. Tällaisissa tilanteissa taustalla voi olla 
huoli esimerkiksi vanhempien päihdetilanteesta tai mielenterveysongelmista. Kemppainen mainitsi 
myös mahdollisiksi vahvistamatta jättämisen syiksi vanhempaan tai vanhempiin liittyvät riskitekijät 
sekä lapsen tilanne tai sen selkiytymättömyys. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Kumpikaan haastateltavista ei ollut törmännyt tilanteeseen, jossa lapsiasioissa olisi keskusteltu sa-
lassapidosta tai kohdanneet tapausta, jossa sopimus olisi jätetty vahvistamatta tästä syystä. Lisäksi 
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Turtiainen kertoi, että tapaamisoikeuden kirjaaminen suurpiirteisesti ei ole este sopimuksen vah-
vistamiselle. Kuitenkin silloin tämän osan toteuttaminen on hänen mukaansa tietyllä tapaa hyvän 
tahdon varassa. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 

6.3 Muut sovitut asiat 

Kolmas haastattelussa käsiteltävä teema koski muita sovittuja asioita. Turtiainen kertoi täytäntöön-
panokelvottomien osien olevan toistuvia sopimuksissa. Hänen mukaansa tällaiset kirjaukset liitty-
vät pääasiallisesti yhteistoimintaan eli esimerkiksi toimintaan vaihtotilanteissa. Hänen näkemyk-
sensä mukaan tämä on yleisin pelisääntö. Hän kertoi myös, että toistuvasti ilmenee epäilys siitä, 
että toinen vanhempi puhuisi pahaa toisesta. Tällöin sopimukseen saatetaan liittää ehto siitä, että 
tapaava vanhempi sitoutuu olemaan puhumatta pahaa toisesta vanhemmasta tapaamisten aikana. 
(Turtiainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Kemppaisella ensimmäisenä tuli mieleen keskeisinä asioina vanhempien yhteydenpitoon liittyvät 
ehdot tai sitoumukset vaihtotilanteissa toimimiseen. Yhdeksi esimerkiksi hän kertoi sitoumukset 
siitä, miten lapsen tietoja välitetään toiselle vanhemmalle. Hänen mukaansa tällaisissa tilanteissa 
voidaan sopia ehtoja, joiden mukaan tietojen välitys voi tapahtua esimerkiksi vaihtotilanteessa, 
sähköpostilla tai reissuvihkon välityksellä. (Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Haastattelussa tuli esiin myös muita esimerkkejä juttujen käsittelyssä ilmenneistä ehdoista, jotka 
ovat kuitenkin edellä mainittuja ehtoja harvinaisempia. Tällaisia ehtoja oli muun muassa vaatteisiin, 
uskontoon, ruokailuun, kulttuurin ylläpitämiseen, kieleen ja lääkitykseen liittyvät kysymykset.  Po-
sitiivisemmassa mielessä mainittiin myös ehdot vanhempien sovituista yhteisistä kahvihetkistä. 
Näiden lisäksi Turtiainen mainitsi yhden erikoisemman tilanteen, jossa vanhemmat sopivat stop-
emojin käytöstä viestikeskustelun aikana silloin, kun keskustelun laatu heikkenee. (Turtiainen, 
haastattelu 28.11.2018.) 
 
Turtiaisen mukaan muut ehdot riippuvat paljon siitä, miten vanhemmat kokevat tilanteen ja mitkä 
asiat ovat olleet heille yhteistoiminnassa tuskaisia. Hän myös mainitsi, että monesta asiasta voi-
daan vanhempien välillä käydä keskustelua, mutta ainakin hän itse sovittelijana pyrkii miettimään 
mikä asiassa on tärkeää ja mikä tulee kirjata sekä missä pelkkä keskustelu osapuolten välillä on 
riittävää. (Turtiainen, haastattelu 28.11.2018.) 
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Seuraavana kysymyksenä oli heidän näkemyksensä ei-juridisten ehtojen sisällyttämisen tarkoituk-
sesta. Kemppainen nosti esiin tällaisten osien tärkeyden siksi, koska niillä mahdollistetaan yhteis-
ymmärryksen syntyminen sekä rakentuminen. Hänen mukaansa näillä asioilla voidaan myös pois-
taa tilanteesta vanhempien mielestä mahdollisia riskitekijöitä ja lisätä näin heidän välistä luotta-
musta. Kemppainen kertoi, että nämä osat ovat tärkeitä silloin, kun vanhemmat pitävät näitä mer-
kittävinä. (Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Lisäksi haastattelun mukaan näillä osilla voidaan haluta varmistua osapuolten sitoutumisesta teke-
mään jokin tietty asia sovitulla tavalla, vaikka kyseessä onkin enemmän psykologinen sitoutumi-
nen. Turtiainen lisäsi näiden osien kasvattavan vanhempien välistä luottamusta siitä, että asiat hoi-
detaan säädyllisesti ja näin ollen rauhoittavan tilannetta. Eli kyseessä on varmistus siitä, että aikai-
semmin huonosti menneet, pettymystä tuottaneet tai toistuvasti riitaa aiheuttaneet asiat hoituisivat 
jatkossa paremmin. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Tämän jälkeen kysyimme heidän näkemyksiään täytäntöönpanokelvottomien osien erottamisesta 
muista sopimuksen osista. Turtiainen kertoi, että sopimuksissa saattaa olla erillinen kohta ”Muuta 
sovittua” tai väliotsikko ”Pelisäännöt” näiden osien erottamiseksi muusta sopimuksesta. Hän lisäsi, 
että täytäntöönpanokelvottomia kohtia saattaa olla myös esimerkiksi tapaamisten sisällä. Sisällön 
rakentamistavasta riippumatta tärkeäksi seikaksi mainittiin se, että vanhemmat ymmärtävät mitkä 
osat ovat täytäntöönpanokelvottomia. Kemppainen taas kuvaili, että hänen tapansa on asettaa 
nämä osat oman otsikon alle. Kuitenkin Turtiaisen tavoin hän totesi, että tapaamisjärjestelyihin voi-
daan sisällyttää tiettyjä täytäntöönpanokelvottomia asioita, jos ne liittyvät siihen kokonaisuuteen. 
(Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
 
Lopuksi kysyimme heiltä, mitä muuta tärkeää he haluaisivat vielä aiheeseen liittyen kertoa. Tähän 
Turtiainen mainitsi vapaaehtoisuuden ja itsemääräämisoikeuden. Tällä hän tarkoitti esimerkiksi 
sitä, että kaikki sopimuksessa oleva tulee olla osapuolten muotoilemaa ja hyväksymää. Sopimuk-
sessa ei siis pitäisi olla mitään sellaista, mistä ei ole sovittu tai mihin ei olla suostuttu. Turtiainen 
painotti vielä, että sovintosopimuksen tulisi olla osapuolten yhteisymmärryksen sekä neuvottelun 
tulos. Tuloksesta asianosaisten tulisi ymmärtää mikä sopimuksessa on täytäntöönpanokelpoista ja 
mikä ei. (Turtiainen, haastattelu 28.11.2018.) 
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Kemppainen puolestaan kertoi lopuksi sovittelun keskeiseksi asiaksi sen, että lapselle tärkeimmät 
ihmiset pystyvät saavuttamaan keskustelun avulla yhteisymmärryksen. Hänen mukaansa vanhem-
mat todennäköisesti sitoutuvat noudattamaan paremmin sopimusta jatkossa silloin, kun ratkaisuun 
on päästy sopimisen kautta. Tämän vuoksi sopimista voidaan lähtökohtaisesti aina pitää lapsen 
edun kannalta parhaimpana mahdollisena tapana ratkaista asia. Turtiainen mainitsi vielä loppuun, 
että lapsen etua voidaan toteuttaa miljoonalla eri tavalla ja että sen toteuttamiseen ei ole olemassa 
vain yhtä oikeaa kaavaa. (Turtiainen & Kemppainen, haastattelu 28.11.2018.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyössä vastattiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin, joita olivat mitä sovintosopimuksissa 
sovitaan, mistä muista ehdoista sopimuksissa voidaan sopia ja mitkä sopimusten osat ovat täytän-
töönpanokelvottomia. Seuraavaksi esitetyt johtopäätökset eivät ole suoraan yleistettävissä kaikkiin 
huoltoriitojen sopimuksiin, mutta ne kuvaavat vallitsevaa tilannetta sekä sovitteluasioiden luon-
netta. 
 
Sovintosopimuksissa sovitaan huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Sopi-
muksissa voidaan sopia kaikista tai vain yhdestä edellä mainitusta juridisen otsikon asiasta. Tutki-
muksesta kävi ilmi, että riitaa aiheuttaa yleensä useampi kuin vain yksi edellä mainittu tekijä, vaikka 
toisinaan vain yksikin asia voi olla syynä konfliktin syntymiselle. Haastattelun perusteella voidaan 
myös todeta, että hyvin monesta näkökulmasta riitaisena näyttäytyneen konfliktin on saattanut to-
siasiassa laukaista vain yksi asia. Tällaisissa tilanteissa riitaa aiheuttava syy voi selvitä vasta so-
vittelussa. 
 
Tapaamisoikeudesta sovittiin eniten yhdessä asumisen ja elatuksen kanssa, kun taas huollosta 
sovittiin harvemmin. Juridisista otsikoista tapaamisoikeus osoittautui monimutkaisimmaksi, sillä 
siitä voitiin sopia monissa sen eri muodoissa. Aineistosta myös ilmeni, että sovinnoissa sisällölli-
sesti sovitut asiat vaihtelivat aina tapauskohtaisesti. Tuloksista voidaan päätellä, että laki määrittää 
raamit sovintosopimuksille, mutta niiden sisältö vaihtelee tapauksen mukaan. 
 
Tutkittavan aineiston perusteella asuminen sovittiin yleensä äidin luokse, jonka seurauksena ta-
paamisoikeus vahvistettiin lapsen ja isän välille. Huoltomuodoista yhteishuolto oli yleisin. Tämä 
osoittaa sen, että valtaosassa tapauksista oli huoltomuodon osalta päästy lapsen kannalta parhaa-
seen lopputulokseen. Vanhemmat olivat todenneet sekä osoittaneet pystyvänsä toimimaan myös 
jatkossa yhdessä lapseen liittyvissä asioissa. 
 
Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi löytää mistä muista ehdoista voidaan sopia. Selvisi, että 
muut sovittavat ehdot liittyvät keskeisesti vanhempien välisen käyttäytymisen ohjaamiseen. Mah-
dollisten ehtojen kirjo on laaja ja ne voivat olla luonteeltaan joko toiminnan sallivia tai velvoittavia. 
Nämä ehdot koskivat usein vanhempien välistä yhteistoimintaa, kuten esimerkiksi yhteydenpitoa ja 
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vaihtotilanteissa toimimista. Yhdeksi yleiseksi sopimusehdoksi osoittautui edellä mainittujen lisäksi 
sitoutuminen olla hakematta muutosta sovintoon. 
 
Tutkimustulosten ja teorian mukaan täytäntöönpanokelvottomia osia ovat väljästi sovittu tapaamis-
oikeus sekä ei-juridiset asiat. Tutkimuksen perusteella voidaan määritellä millaisia täytäntöönpa-
nokelvottomat osat voivat mahdollisesti olla. Sopimukseen liitettäviä ehtoja on kuitenkin olemassa 
lukuisia, jonka vuoksi tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä tyhjentävää listaa täytäntöön-
panokelpoisista ja täytäntöönpanokelvottomista ehdoista. 
 
Tutkimuksen tuloksen mukaan voidaan todeta, että oli odotettua yleisempää sisällyttää ei-juridisia 
ehtoja sopimuksiin. Ehtoja lisättiin, koska niiden koetaan parantavan vanhempien välistä yhteisym-
märrystä ja luottamusta. Niiden koetaan myös ennaltaehkäisevän uusien riitojen syntymistä. Ehto-
jen sisältö riippuu siitä, miten vanhemmat ovat kokeneet tilanteet ja mitkä asiat ovat aiheuttaneet 
ongelmia heidän yhteistoiminnassaan. Ei-juridisten osien yleisyys sopimuksissa osoittaa hyvin teo-
rian mukaisesti sovittelun luonteen olevan avoimempi ja sovittelevampi kuin oikeudenkäynti. 
 
Teoria ja empiirisen osuuden tulos tukevat toisiaan. Tutkimus toi täsmentävää tietoa teorian tueksi. 
Yhteenvetona teorian ja tutkimustuloksen perusteella sovittelun voidaan sanoa soveltuvan oikeu-
denkäyntiä paremmin lapsiasioiden ratkaisutavaksi. Mikäli sovittelun edellytykset toteutuvat, se 
edistää sekä lapsen että vanhempien edun toteutumista. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sovittelumenettelyä erityisesti sovintosopimusten ja sen eri 
osien näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava kuva aiheesta hyödyn-
täen eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja tilastollisia menetelmiä, joita 
olivat havainnointi ja haastattelu. Työn tuloksia voidaan käyttää kuvaamaan sovintosopimusten 
luonnetta ja niistä voidaan nähdä sovittelun edut lapsiasioissa. Tämän tyyppistä tietoa sovintoso-
pimuksista on olemassa niukasti, joten tuloksia voidaan hyödyntää avaamaan aihetta asiasta kiin-
nostuneelle. 
 
Tutkimusten tuloksina on saatu selville, että sovintosopimuksessa sovitut asiat riippuvat hyvin pal-
jon käsiteltävän asian tilanteesta, osapuolten tarpeista sekä riitaa aiheuttaneista tekijöistä. Tutki-
muksella on osoitettu, että on olemassa paljon eri vaihtoehtoja, miten sovitut asiat voidaan käytän-
nössä toteuttaa. Sovinto voi kokonaisuudessaan olla hyvin laaja ja moniulotteinen.  
 
Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta tutkimusmenetelmien valinta osoittautui onnistuneeksi, 
sillä saimme niiden avulla vastaukset työn alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Rajaus ja tut-
kimusaineisto kaventuivat hieman työn aloituksen jälkeen, joista tehdyt ratkaisut osoittautuivat työn 
lopussa tarpeellisiksi. Osa alkuperäisen suunnitelman mukaisista tutkimuskysymyksistä jätettiin 
pois ja aineisto kaventui tutkimusluvan myötä 80 asiasta 30:een. Tutkimuskysymyksiä koskevan 
päätöksen teimme sen vuoksi, ettei käsiteltävästä aiheesta tulisi liian laaja. Uusi kapeampi rajaus 
mahdollisti sen, että pystyimme vastaamaan kattavammin jäljelle jääneisiin tutkimuskysymyksiin. 
Tutkimusaineistosta taas jäivät pois sopimukset, joissa sovintoa ei ollut vielä saavutettu. Tämä ra-
jaus osoittautui myös loppujen lopuksi toimivammaksi, sillä tämän avulla pystyimme tekemään yk-
sityiskohtaisempaa tutkimusta aineistosta. Emme myöskään usko, että olisimme voineet saada 
pois jääneistä asioista tietoa, joka olisi auttanut meitä vastaamaan paremmin työllemme asetettui-
hin tutkimuskysymyksiin.  
 
Lisäksi työn toteuttaminen, ajankäyttö ja tehtävien jako onnistuivat alussa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Aihepiiristä löytyneiden hyvien lähteiden vuoksi saimme muodostettua aiheesta katta-
van kuvauksen teoriapohjaan. Tehtävien jako ja yhteistyö sujui erinomaisesti sekä suunnitellussa 
aikataulussa pitäydyttiin. Kun tarkastelemme työtä kokonaisuutena, olemme tyytyväisiä saavutet-
tuun lopputulokseen. 
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Jatkotutkimusaiheena voisi olla sovintosopimusten tutkiminen joko valtakunnallisesti tai muissa kä-
räjäoikeuksissa, jonka tutkimustuloksia voitaisiin verrata tämän työn tuloksiin. Tällöin voitaisiin sel-
vittää onko tuomioistuinten välillä eroavaisuuksia esimerkiksi siinä, mitkä asiat ovat aiheuttaneet 
riitaa vanhempien välillä ja miten sopimukset rakennetaan. Hyvä tutkimusaihe myös voisi olla jo-
honkin tiettyyn sopimuksen osaan kohdistettu tutkimus, jolloin aineiston kokoa voitaisiin kasvattaa 
ja saaduista tutkimustuloksista pystyttäisiin tekemään yleistyksiä. Mielenkiintoista olisi lisäksi tutkia 
sitä, miten osapuolet kokevat ei-juridisten osien merkityksen sovinnon aikaansaamiseksi. 
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HAVAINNOINTILOMAKE LIITE 1 
  

Diaarinumero:       
 

Huolto  
Tapaaminen  
Elatus  

 
Asiakirjan otsikko:        

Sovittelija:         

Sovinnon vahvistamisen päivämäärä:                  
 

Asia:          
 

Sovinnon sisältö: 

           
            
            
            
            
 

Muuta sovittua:  

        Ei 

        Kyllä, mitä? 

           
            
            

 

Muutoksenhaku:  

       Kyllä              Ei 
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HAASTATTELU LIITE 2 
 

Taustakysymykset haastateltaville 
 

Teema 1: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelumenettely 
Millaisena koette asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelumenettelyn riidanratkaisumenetel-
mänä? Mitä hyötyjä/haittoja menettelystä on ollut?  
Miten teitä on koulutettu sovittelijan tehtävään? Koetteko, että koulutus on ollut riittävää? 
Millaisena näette sovittelumenettelyn tulevaisuuden? 
 

Teema 2: Sovintosopimukset 
Mikä on kokemustenne mukaan yleisin riitaa aiheuttava tekijä? 
Kuinka usein osapuolilla on riitaa kaikesta eli huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta? 
Kuka yleensä laatii sopimuksen? 
Mitä hyötyä kokeilusovinnoista on ollut lopullisen sovinnon saavuttamiseksi? 
Kuinka yleistä on jättää sopimus vahvistamatta? Mistä syystä sopimus jätetään vahvistamatta? 
 

Teema 3: Muut sovitut asiat 
Miksi sopimuksiin on mielestänne sisällytetty ei-juridisia osia? 
Mitkä ei-juridiset ehdot ovat yleisimpiä? Mitkä harvinaisempia, mutta kuitenkin toistuvia? 
Mitä erityistä teille on jäänyt mieleen muista sovituista ehdoista? 
Kuinka usein nämä täytäntöönpanokelvottomat osat voidaan erottaa/erotetaan täytäntöön panta-
vista osista? 
 
 
Mitä muuta tärkeää haluaisitte vielä kertoa sovintosopimuksiin liittyen? 


