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MieliDid
Lyhyiden kirjoitusten enimmaispituus on 750, pitkien 3 200 ja jatkopuheenvuorojen 2 200 merkkia valilyonteineen. Laheta tekstin ,
Ei liitetiedostoja. Teksteja voidaan muokata tai lyhentaa tarvittaessa. Hyvaksymme nimimerkin vain poikkeustapauksissa. Tarkat oh

Yksinhuoltajuuden maaraamisen
kynnysta tulee nostaa merkittavasti
"Ei ole harvinaista,
etta toisen vanhemman
vieraannuttaminen on
tapahtunut oikeuden
maaraamaa yksinhuoltajuutta
tehokkaana aseena kayttaen."

S

uurin osa vanhemmista on juridisesti
yhteishuoltajia. Yksinhuoltajuus on
tilanne, jolla lapselle kahden huoltajan sijasta maarataankin vain yksi
huoltaja. Yksinhuoltajuus on lapsen edun
mukaista vain aarimmaisissa tapauksissa,
kun lasta suojellaan esimerkiksi lapseen
kohdistuneen vakavan rikoksen seurauksena. Nykyaan tavanomaisissakin erotilanteissa yksinhuoltajuuksia maarataan usein.
ON YLEINEN HARHALUULO, etta huoltajuusriidat oikeudessa paatettaisiin poikkeuksetta
vanhempien yhteishuoltajuuteen, mikali
vanhempien kyvyt huoltajina arvioidaan
tasaveroisiksi. Liian yleinen syy yksinhuoltajuudelle on pelkka vanhempien riitaisuus.
Karajoimaan ajautuneet vanhemmat ovat
riitaisia, mutta minkalaiset edellytykset
tuomarilla on ennustaa vanhempien mahdollista riitaisuutta oikeuden paatoksen
jalkeen?
Erolasten etua ajattelevan tuomarin tulee

pyrkia paatoksiin, jotka aiheuttavat jatkossa
mahdollisimman vahan riitaisuutta vanhempien valille. Erovanhempien riitaisuus
vahenee vanhemmuuden tasa-arvoa edistamalla.
HELSINGIN HOVIOIKEUS kannustaa laatuhankkeessaan karajaoikeuksia myontamaan
yksinhuoltajuuksia riitaisissa tilanteissa
etsimatta syyllista riitoihin. Tallaisen ohjeen
soveltaminen johtaa jopa siihen, etta lahivanhemmalle myonnetaan yksinhuoltajuus,
jos vanhemmilla on erimielisyytta lapsen
asuinpaikasta, koulusta, paivakodista ja
harrastuksista.
Erimielisyydet voivat silti olla samaa tasoa
kuin yhdessa ja parisuhteessa elavilla yhteishuoltajavanhemmilla.
Useissa yksinhuoltajuustapauksissa maarataan huollosta erotetuille vanhemmille
tiedonsaantioikeus lasta koskevissa asioissa.
Yhdistyksemme on selvitellyt kuntien kouluvirastojen tiedotuskaytantoja erovanhempien kohdalla. Mikali eronneilla vanhemmilla on yhteishuoltajuus, laheskaan yhta
suuria vaikeuksia ei ole hoitaa kodin ja

"Liian yleinen syy
yksinhuoltajuudelle on pelkka
vanhempien riitaisuus/'

koulun yhteyksia molempien vanhempien
suuntaan.
Mikali kuitenkin vanhemmalla on rajoittamaton tiedonsaantioikeus lapsen asioissa,
yksikaan kouluvirasto ei ole kyennyt rinnastamaan vanhemman tiedonsaantioikeutta
yhteishuoltajan tiedonsaantiin, kuten asian
tulisi olla.
Yksinhuoltajuuden maaraaminen saattaa
johtaa toisen vanhemman sulkemiseen pois
yhteyksista esimerkiksi kouluun ja paivakotiin lapsen edun vastaisesti.
YKSINHUOLTAJUUDEN maaraamisen kynnysta tulee nostaa merkittavasti. Yksinhuoltajuus tarkoittaa lahivanhemman yksinvaltaa lasten asioissa, eika sellainen ole
automaattisesti lasten edun mukaista, jos
toinenkin vanhempi on huoltajaksi kykeneva ja motivoitunut. Yksinhuoltajuuksia saatetaan jopa myontaa mahdollistamaan lahivanhemman muuttaminen lapsen kanssa
laillisesti ulkomaille.
Ei ole harvinaista, etta toisen vanhemman
vieraannuttaminen on tapahtunut oikeuden
maaraamaa yksinhuoltajuutta tehokkaana
aseena kayttaen. Viranomaisten ei pida
tukea paatoksillaan ja toiminnallaan lasten
vieraannuttamista vanhemmistaan.
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