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Vastaus kirjalliseen kysymykseen yhteispohjoismaisista säännöistä, jotka 

koskevat rajat ylittäviä huoltajuus- ja tapaamisoikeusriitoja (E 20/2020) 

Pohjoismaiden neuvoston kirjallinen kysymys 

Pohjoismaiden neuvosto esitti 22. kesäkuuta 2020 kirjallisen kysymyksen E 20/2020 

Pohjoismaiden hallituksille. Kysymyksen esitti Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta 

sillä perusteella, että se on käsitellyt jäsenehdotusta yhteispohjoismaisista säännöistä, 

jotka koskevat rajat ylittäviä huoltajuus- ja tapaamisoikeusriitoja. Pohjoismaiden mi-

nisterineuvoston puheenjohtaja – Tanska, Grönlanti ja Färsaaret – antaa seuraavassa 

vastauksen Pohjoismaiden puolesta.  

 

Kysymys nro E 20/2020: 

• Kuinka paljon Pohjoismaissa on rajat ylittäviä huoltajuus- ja tapaamisoikeus-

riitoja?  

• Onko sillä merkitystä, että vanhemmat asuvat eri maissa, ja aiheuttaako tämä 

syrjintää silloin, kun esimerkiksi toisen vanhemman käytös tai elinolosuhteet 

ovat lapselle vahingollisia?  

• Millaiset ovat sen vanhemman elatusvelvollisuuden perusteet, joka joutuu vi-

reillä olevan asian vuoksi asumaan muussa Pohjoismaassa kuin omassaan?  

• Minkälaista käytäntöä noudatetaan lasten tai muiden perheenjäsenten elatus-

maksun maksamisessa lapsen ja vastaavasti hänen vanhempansa asuin-

maassa?  

• Millä foorumeilla näitä asioita on käsitelty ja minkälainen käytäntö on kussa-

kin Pohjoismaassa?  

• Mitä Pohjoismaissa tehdään sääntöjen yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi, 

jotta ne varmistavat sekä vanhemmille että lapsille mahdollisimman hyvän 

kohtelun huoltajuus- ja tapaamisoikeusriidoissa?  

Pohjoismaiden ministerineuvoston vastaus 

Vastauksesta käy ilmi Pohjoismaiden yhteinen käsitys, jonka mukaan rajat ylittäviin 

huoltajuus- ja tapaamisoikeusriitoihin sisältyvät myös lapsen asuinpaikkaa koskevat 

asiat. Yhteisnimityksenä näistä asioista käytetään vanhempainvastuun käsitettä.  
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Tämän lisäksi huomautetaan, että ”rajat ylittävillä riidoilla” tarkoitetaan tapauksia, 

joissa lapsi asuu yhdessä Pohjoismaassa ja toinen vanhempi asuu toisessa Pohjois-

maassa.  

Ensinnäkin voidaan todeta, että rajat ylittäviä vanhempainvastuuta koskevia riitoja 

Pohjoismaissa säädellään erityisesti seuraavien pohjoismaisten ja kansainvälisten so-

pimusten avulla:  

• 25. lokakuuta 1980 tehty Haagin yleissopimus, joka koskee yksityisoikeuden 

alaa kansainvälisissä lapsikaappauksissa (jäljempänä Haagin lapsikaappaus-

sopimus). Kaikki Pohjoismaat ovat liittyneet Haagin lapsikaappaussopimuk-

seen. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa luvattomasti poisviedyn tai pa-

lauttamatta jätetyn lapsen välitön palauttaminen toisesta sopimuksen hyväk-

syneestä valtiosta. Tämän lisäksi sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että 

sopimusvaltiot kunnioittavat toisessa sopimusvaltiossa tehtyjä huoltajuus- ja 

tapaamisoikeuspäätöksiä. 

 

• 19. lokakuuta 1996 tehty Haagin yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta 

laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteis-

työstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa (jäljem-

pänä Haagin lastensuojelusopimus). Suomi, Tanska, Norja ja Ruotsi ovat liit-

tyneet Haagin lastensuojelusopimukseen. Sopimuksessa määrätään kansain-

välisestä toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta 

ja täytäntöönpanosta vanhempainvastuuseen liittyvissä asioissa. Asetuksessa 

määrätään myös keskusviranomaisen nimeämisestä. 

 

• Neuvoston asetus (EU) 2019/1111 toimivallasta, päätösten tunnustamisesta 

ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 

ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (jäljempänä 

Bryssel IIa -asetus). Asetus on voimassa Suomessa ja Ruotsissa. Asetuksessa 

määrätään kansainvälisestä toimivallasta ja päätösten tunnustamisesta ja täy-

täntöönpanosta avioliittoa (avioero- ja asumuseroa ym.) ja vanhempainvas-

tuuta koskevissa asioissa. Asetuksessa määrätään myös keskusviranomaisen 

nimeämisestä.  

 

• 20. toukokuuta 1980 tehty lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamista 

ja täytäntöönpanoa ja lasten palauttamista koskeva eurooppalainen yleisso-

pimus (jäljempänä Euroopan neuvoston sopimus). Kaikki Pohjoismaat ovat 

liittyneet sopimukseen. Sopimuksessa määrätään päätösten tunnustamisesta 

ja täytäntöönpanosta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.  

 

• 23. maaliskuuta 1962 tehty Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin 

välinen sopimus elatusavun perimisestä pakkotoimin. Kaikki Pohjoismaat 

ovat liittyneet sopimukseen. Sopimuksessa määrätään elatusapua koskevien 

päätösten täytäntöönpanosta. 

 

• 6. helmikuuta 1931 tehty Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kes-

ken tehty kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävä avioliittoa, 

lapseksiottamista ja holhousta koskeva sopimus. Kaikki Pohjoismaat ovat liit-

tyneet sopimukseen. Sopimuksessa määrätään kansainvälisestä toimivallasta 
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ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa (avio- ja asu-

museroa ym.) ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.  

 

• Neuvoston asetus (EY) 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätös-

ten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoit-

teita koskevissa asioissa (jäljempänä elatusapuasetus). Asetus on voimassa 

Suomessa ja Ruotsissa. Asetuksessa määrätään kansainvälisestä toimivallasta 

ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta lasten ja aviopuolisoiden 

elatusapua koskevissa asioissa. Asetuksessa määrätään myös keskusviran-

omaisen nimeämisestä. Tanskan ja Euroopan unionin tekemän sopimuksen 

mukaan kansainvälistä toimivaltaa ja päätösten tunnustamista ja täytäntöön-

panoa koskevat määräykset ovat voimassa myös Tanskassa. 

 

• 30. lokakuuta 2007 tehty yleissopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä 

tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden 

alalla (jäljempänä vuoden 2007 Luganon yleissopimus). Sopimus on voi-

massa kaikissa Pohjoismaissa. Sopimuksessa määrätään mm. kansainvälisestä 

toimivallasta lasten ja aviopuolisoiden elatusapua koskevissa asioissa. Tans-

kassa, Suomessa ja Ruotsissa elatusapua koskevissa asioissa ei enää sovelleta 

yleissopimuksen kansainvälistä toimivaltaa koskevia määräyksiä, maissa 

näiltä osin noudatetaan elatusapuasetusta. 

 

• 23. marraskuuta 2007 tehty lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun 

kansainvälistä perintää koskeva Haagin yleissopimus. Sopimus on voimassa 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Sopimuksessa määrätään mm. päätösten 

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta lasten ja aviopuolisoiden elatusapua 

koskevissa asioissa. Sopimuksessa määrätään myös keskusviranomaisen ni-

meämisestä. 

 

• 23. marraskuuta 2007 tehty Haagin pöytäkirja elatusvelvoitteisiin sovellet-

tavasta laista. Pöytäkirja on voimassa Suomessa ja Ruotsissa. Pöytäkirjassa 

määrätään, minkä maan lainsäädännön mukaan lasten ja aviopuolisoiden ela-

tusapua koskevat asiat on ratkaistava. 

 

• 2. lokakuuta 1973 tehty Haagin yleissopimus elatusapua koskevien päätösten 

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Sopimus on voimassa Tanskassa, 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Sopimuksessa määrätään päätösten tunnus-

tamisesta ja täytäntöönpanosta lasten ja aviopuolisoiden elatusapua koske-

vissa asioissa. 

Kuinka paljon Pohjoismaissa on rajat ylittäviä huoltajuus- ja tapaamisoikeusrii-
toja?  

Vanhempainvastuuta koskevista asioista vastaavan tanskalaisen toimivaltaisen hallin-

toviranomaisen (Familieretshuset) mukaan Tanskassa käsiteltiin vuosina 2017–2019 

vanhempainvastuuta ja lapsen asuinpaikkaa koskevia asioita seuraavasti: 8 525 

(2017), 7 893 (2018) ja 10 976 (2019). Tapaamisoikeutta koskevia asioita oli 14 919 

(2017), 14 159 (2018) ja 15 974 (2019). Viranomaisen arvion mukaan enintään 2–3 

prosenttia oli rajat ylittäviä tapauksia. Vanhempainvastuuta koskevista asioista vastaa-

van färsaarelaisen toimivaltaisen hallintoviranomaisen (Familieforvaltningen) mu-

kaan Färsaarilla käsiteltiin vuosina 2017–2019 vanhempainvastuuta koskevia asioita 
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seuraavasti: 55 (2017), 65 (2018) ja 128 (2019). Tapaamisoikeutta koskevia asioita oli 

139 (2017), 104 (2018) ja 111 (2019). Ei ole tietoa siitä, kuinka monessa asiassa kyse oli 

rajat ylittävistä tapauksista. Grönlannista ei ole saatu tietoja rajat ylittävien tapausten 

lukumäärästä.  

Suomesta ilmoitetaan, että huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevia asioita käsittele-

vät tuomioistuimet ja sosiaaliviranomaiset. Tuomioistuinten käsiteltäväksi tulee noin 

3 200 huoltajuuskiistaa vuosittain, ja sosiaaliviranomaiset käsittelevät vuosittain noin 

40 000 tapaamisoikeusasiaa. Ei ole tietoa siitä, kuinka monessa asiassa kyse oli rajat 

ylittävistä tapauksista.  

Norjan tuomioistuinviranomaisen (Domstoladministrasjonen) mukaan tuomioistui-

met käsittelivät vuosina 2017–2019 vanhempainvastuuta koskevia asioita seuraavasti: 

2 631 (2017), 2 664 (2018) ja 2 568 (2019). Ei ole tietoa siitä, kuinka monessa asiassa 

kyse oli rajat ylittävistä tapauksista. 

Islannissa piirituomarit toimivat toimivaltaisena viranomaisena mm. vanhempainvas-

tuuta, asuinpaikkaa ja tapaamisoikeutta ym. koskevissa asioissa. Piirituomareiden ti-

lastotietojen mukaan vuosina 2017–2019 rajat ylittävien tapausten osuus oli 3–5 pro-

senttia kaikista vanhempainvastuuta ja lasten elatusapua koskevista tapauksista, 5–8 

prosenttia kaikista asuinpaikkaa koskevista tapauksista ja 2–3 prosenttia kaikista ta-

paamisoikeutta koskevista tapauksista. Islanti on ilmoittanut, ettei tuomioistuimilta 

ole saatavana tilastotietoja tapauksista. 

Ruotsin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (käräjäoikeuden) mukaan vuosina 

2017–2019 vanhempainvastuuta, asuinpaikkaa ja tapaamisoikeutta koskevia tapauk-

sia käsiteltiin seuraavasti: 7 359 (2018), 7 338 (2018) ja 6 317 (2019). Ei ole tietoa siitä, 

kuinka monessa asiassa kyse oli rajat ylittävistä tapauksista.  

Onko sillä merkitystä, että vanhemmat asuvat eri maissa, ja aiheuttaako tämä 
syrjintää silloin, kun esimerkiksi toisen vanhemman käytös tai elinolosuhteet 
ovat lapselle vahingollisia?  

Haagin lastensuojelusopimuksen ja Bryssel IIa -asetuksen mukaan pääsääntöisesti 

lapsen asuinpaikan maan viranomaiset ratkaisevat vanhempainvastuuta koskevat 

asiat käsittelymaan lainsäädännön mukaisesti.  

Mainittu yleissopimus ja asetus eivät koske Islantia, niiden sijaan Islannissa sovelle-

taan Euroopan neuvoston sopimusta ja Haagin lapsikaappaussopimusta. 

Vanhempainvastuuta koskevia asioita ratkaistaessa yhdenkään Pohjoismaan lainsää-

dännössä ei ole merkitystä sillä, että vanhemmat asuvat eri maissa. Ratkaisevaa on 

vain se, että lapsen etu asetetaan etusijalle vanhempainvastuusta päätettäessä 20. 

marraskuuta 1989 hyväksytyn YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Se, mi-

ten lapsen edun toteutuminen arvioidaan kussakin tilanteessa, voi vaihdella maasta 

toiseen.   

Millaiset ovat sen vanhemman elatusvelvollisuuden perusteet, joka joutuu vi-
reillä olevan asian vuoksi asumaan muussa Pohjoismaassa kuin omassaan?  

Yhdessäkään Pohjoismaassa ei ole säädetty julkisista palveluista niille vanhemmille, 

jotka oleskelevat vireillä olevan vanhempainvastuuta koskevan asian vuoksi muussa 

Pohjoismaassa kuin omassaan. Mahdollisuudet taloudellisen tuen saamiseksi tällai-

sissa tilanteissa riippuvat olosuhteista kussakin tapauksessa.  
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Minkälaista käytäntöä noudatetaan lasten tai muiden perheenjäsenten elatus-
maksun maksamisessa lapsen ja vastaavasti hänen vanhempansa asuin-
maassa?  

Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa kansainvälisestä toimivallasta elatusvelvoitteita 

koskevissa asioissa säädetään maiden elatusapuasetuksissa. Kyseisten toimivaltaa kos-

kevien säännösten nojalla elatusavun saaja voi hakea ratkaisua lapsen tai aviopuolison 

elatusavun vahvistamista tai korottamista koskevaan asiaan Ruotsissa, Suomessa tai 

Tanskassa seuraavissa tilanteissa: 

- Elatusavun maksajan asuinpaikka sijaitsee mainitussa maassa. Sillä ei ole 

merkitystä, missä maassa elatusavun saaja asuu tai oleskelee. 

- Elatusavun saajan asuinpaikka sijaitsee mainitussa maassa. Sillä ei ole merki-

tystä, missä maassa elatusavun maksaja asuu tai oleskelee. 

Elatusavun maksaja voi hakea ratkaisua lapsen tai aviopuolison elatusavun alenta-

mista tai poistamista koskevaan asiaan Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa seuraavissa 

tilanteissa, mikäli elatusavun saaja asuu jossakin mainituista maista. 

Vuoden 2007 Luganon yleissopimuksessa säädetään kansainvälisestä toimivallasta 

elatusapua koskevissa asioissa Islannissa ja Norjassa. Yleissopimuksen toimivaltaa 

koskevat säännökset vastaavat elatusapuasetuksen säännöksiä. 

Riippumatta asian kytköksestä ulkomaille elatusvelvoitteita koskevat asiat käsitellään 

ja ratkaistaan kansallisen lainsäädännön mukaan.  

Millä foorumeilla näitä asioita on käsitelty ja minkälainen käytäntö on kussakin 
Pohjoismaassa?  

Pohjoismaiset sopimukset on alkujaan laadittu Pohjoismaiden välisessä ei-institutio-

nalisoidussa yhteistyössä. Nykyisin sopimustyötä tehdään pohjoismaisen perheoikeu-

den asiantuntijaryhmän alaisuudessa, vrt. alla. 

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi on laatinut edellä mainitut Haa-

gin yleissopimukset, ja kaikki Pohjoismaat ovat konferenssin jäseniä. 

Euroopan unioni on laatinut Euroopan unionia koskevat asetukset.  

Mitä Pohjoismaissa tehdään sääntöjen yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi, 
jotta ne varmistavat sekä vanhemmille että lapsille mahdollisimman hyvän koh-
telun huoltajuus- ja tapaamisoikeusriidoissa?  

Kuten edellä on mainittu, Pohjoismaat ovat perustaneet kukin oman keskusviranomai-

sensa vastaamaan useista perheoikeudellisista sopimuksista ym. 

Keskusviranomaisten tehtävänä on mm. sopimusten mukaisten suositusten vastaanot-

taminen ja välittäminen, yhteistyö muiden sopimusvaltioiden keskusviranomaisten 

kanssa sekä sopimusten nojalla keskusviranomaisille kuuluvista tehtävistä huolehtimi-

nen.  

Pohjoismaiden neuvoston alaisuuteen on perustettu pohjoismainen perheoikeuden 

asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu lähtökohtaisesti kerran vuodessa keskustelemaan 

ajankohtaisista perheoikeudellisista kysymyksistä. Keskustelut koskevat mm. eri mai-

den lainsäädäntöaloitteita sekä muiden maiden kokemuksia ja lainsäädäntöä kysei-

sissä asioissa. Tämän lisäksi asiantuntijaryhmä laatii tarvittaessa luonnoksia pohjois-

maisten perheoikeuden alan sopimusten muuttamiseksi.  
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Lisäksi on perustettu pohjoismainen kansainvälisten lapsikaappausten työryhmä 

(Pohjoismainen kokous), jossa on mukana Haagin lapsikaappaussopimuksen ja Haa-

gin lastensuojelusopimuksen keskusviranomaisten edustajia. Työryhmä kokoontuu 

vuosittain, ja tavoitteena on mm. vaihtaa kokemuksia asioiden käsittelystä, joihin mai-

nitut kaksi sopimusta liittyvät, mukaan lukien yhteistyö muiden sopimusvaltioiden 

kesken.   

 

Ystävällisin terveisin 

Astrid Krag  


