
Lyhyt tiedote vanhemmalle koskien lakia pakollisesta tiedotuskeskustelusta huoltajuutta,  
asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa riitatilanteissa.

Pakolliset  
tiedotuskeskustelut



Keskustelu lapsen  
hyvinvoinnin edistämiseksi 

Eroaminen on harvoin helppoa, varsinkaan silloin kun mukana on lapsia.

Vahvistaakseen lapsen oikeuksien näkökulmaa huoltajuusprosessissa 
hallitus on päättänyt säätää tiedotuskeskusteluja koskevan lain, joka 
 tulee voimaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. Tämä merkitsee sitä, että 
 vanhemmat, jotka harkitsevat riita-asiansa viemistä  tuomioistuimeen, 
 saavat ensin tietoa siitä, millaista apua ja tukea on saatavilla 
 tuomioistuimen ulkopuolella.

Laki on laadittu lapsen etua silmällä pitäen ja sen toivotaan monissa 
 tapauksissa auttavan vanhempia välttämään riidan oikeuskäsittely.

Voit lukea lisää tiedotuskeskustelusta seuraavilta sivuilta. Sen  lukemiseen 
kuluu korkeintaan viisi minuuttia ja se voi lisätä mahdollisuuksiasi löytää 
vähiten kuormittava tapa edetä asiassa.



Joskus huoltajuudesta, asumisesta 
ja  tapaamisoikeudesta käytävät 
 keskustelut voivat johtaa  pattitilanteisiin 
ja konflikteihin, joissa lapset ovat 
vaarassa joutua välikäteen – vaikka se 
onkin viimeinen asia, jota vanhemmat 
haluaisivat...



    
   

Tiedotuskeskustelu  
lyhyesti

Tiedotuskeskusteluja koskeva laki tuli voimaan 1. 
 tammikuuta 2022, mutta 1. maaliskuuta 2022 alkaen 
myös riita-asian tuomioistuimessa vireille  panevalta 
vanhemmalta edellytetään, että hän on ensin 
 osallistunut tiedotuskeskusteluun.

Kunta vastaa keskustelujen järjestämisestä ja ne ovat 
vanhemmille maksuttomia.

Tiedotuskeskustelu on järjestettävä mahdollisimman 
pian ja viimeistään neljän viikon kuluessa siitä, kun olette 

 esittäneet asiaa koskevan pyynnön.

Ensisijaisesti teille tarjotaan yhteistä keskustelua. 
 Henkilökohtaisia keskusteluja voidaan järjestää, jos 
siihen on erityisiä syitä (esim. epäily väkivallasta tai 

muusta kaltoinkohtelusta). Lisäksi teille on aina  tarjottava 
 mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun, jos 

 jompikumpi teistä pyytää sitä.

Keskustelun tavoitteena on kertoa vanhemmille 
 mahdollisuuksista löytää yhteisymmärrykseen perustuvia 
ratkaisuja huoltajuuteen, asumiseen ja  tapaamisoikeuteen 
liittyvissä asioissa. Toiveena on välttää konfliktin  päätyminen 
tuomioistuimeen.

Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen, lapsen tilanne on 
yleensä rauhallisempi ja turvallisempi. Yhteisymmärrykseen 
perustuva ratkaisu on myös kestävämpi, sillä  vanhemmat 
tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että huoltajuus,  asuminen 
ja tapaamisoikeus toimivat käytännössä.

Mitä uusi laki merkitsee  
meille vanhemmille?

Eikö ole olemassa vaara,  
että tämä pitkittää konfliktia 
entisestään?

Mikä on tiedotuskeskustelun 
tavoite?
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Kysymyksiä, joihin saat vastauksen 
tiedotuskeskustelussa:

 ҈ Mitä apua voimme saada yhteisymmärrykseen perustuvan ratkaisun 
löytämiseksi ja oikeudenkäynnin välttämiseksi? 

 ҈ Jos pääsemme yhteisymmärrykseen, miten dokumentoimme tämän, 
jotta jatkossa ei pääse syntymään väärinkäsityksiä?  

 ҈ Mitä tapahtuu silloin, jos emme pääse yhteisymmärrykseen? 

 ҈ Mitä voin tehdä, jos suhteeseen liittyy uhkaa tai kaltoinkohtelua? 

 ҈ Mitä yhteistyökeskustelut ovat ja miten ne eroavat perheneuvonnasta?  

 ҈ Miten vanhempien välinen konflikti ja oikeudenkäynti voivat vaikuttaa 
lapseen? 

 ҈ Mitä tuomioistuinkäsittelyllä voidaan saavuttaa? 

 ҈ Jos haluamme silti viedä asian oikeuden ratkaistavaksi, miten meidän 
tulisi toimia? 

 ҈ Kuinka kauan oikeudenkäynti kestää? 

 ҈ Kuka voi auttaa minua oikeuskäsittelyssä? 

 ҈ Onko oikeudellisiin kustannuksiin mahdollista saada  
taloudellista tukea? 

 ҈ Mikä on väliaikaispäätös?  

 ҈ Minkälaisia selvityksiä asiaan saattaa liittyä? 

 ҈ Jos en ole tyytyväinen tuomioistuimen  
päätökseen, mitä muutoksenhaku- 
mahdollisuuksia minulla on? 



Lisätietoja saat osoitteessa: 
www.mfof.se/informationssamtal


