
Elatusvelvollisten 
Liitto ry

Oikeus 
molempiin 
vanhempiin



Yhdessä 
lapsen hyväksi

Eronneita vanhempia kutsutaan lähivanhemmaksi ja etä-
vanhemmaksi sen mukaan, kumman luona lapsi on kirjoilla. 
Molemmat vanhemmat ovat elatusvelvollisia. Tärkeintä 
erotilanteissa on aina lapsen etu ja hänen kokemansa  
kärsimyksen vähentäminen – vanhempien välinen yhteistyö 
eron jälkeen tukee lapsen sopeutumista muutoksiin.

Haluamme toiminnallamme varmistaa sen, että myös 
kummankin vanhemman oikeudet toteutuvat, olipa kyseessä 
lapsen elatus, tapaamissopimus, asumisjärjestelyt tai muut 

erotilanteeseen liittyvät asiat. Pyrimme myös ehkäisemään 
huoltoriitoja ja lyhentämään niihin kuluvia aikoja. Erityisesti 
tuemme lapsestaan erossa asuvaa vanhempaa.

Edunvalvonnan lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeä 
osa toimintaamme. Liitollamme on edustus monissa muissa 
liitoissa, kuten Väestöliitossa, Lastensuojelun Keskusliitossa. 
Miesjärjestöjen keskusliitossa sekä Tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunta Tanessa. 

Meihin voit 
ottaa yhteyttä, kun 
tarvitset neuvoa ja 

tukea eroa harkitessasi, 
eron aikana tai sen 

jälkeen!

Elatusvelvollisten Liitto ry on vuonna 1978 perustettu lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena 

on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen.



Jäsenetuina tarjoamme muun muassa: 

 X neuvontaa

 X jäsenlehden 4 kertaa vuodessa  

kotiin kannettuna

 X ero-oppaan painettuna  

tai sähköisenä

 X liiton ja jäsenyhdistysten  

järjestämiä tapahtumia  

ja seminaareja

 X vertaistukea.

Toimintaa 
ympäri Suomen
Elatusvelvollisten Liitolla on noin 20 jäsenyhdistystä eri puolilla 

Suomea – tavoitteenamme on kattaa koko maa.  Jäsenyhdistykset  

järjestävät monenlaista paikallista toimintaa ja tapahtumia  

vapaa-ajan perhetapahtumista juridisiin seminaareihin. 

Liittymällä liittomme jäseneksi liityt samalla oman alueesi 

jäsenyhdistyksen jäseneksi.

Liity jäseneksi!

Liittymällä Elatusvelvollisten Liiton jäseneksi saat runsaasti 
vertaistukea, tietoa ja apua. Halutessasi voit päästä 
vaikuttamaan hakeutumalla liiton ja sen jäsenyhdistysten 
luottamustehtäviin tai vapaaehtoistyöhön. EELapsella oikeus 

molempaan 

vanhempaan

Lapsiperheen

ero-opas
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Tutustu 
jäsenyhdistyksiimme:

www.elatusvelvolliset.fi/
liitto/yhdistykset

Liity jäseneksi nettisivuillamme:
www.elatusvelvolliset.fi/liity-jaseneksi



Äänemme kuuluu!
Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön laatimalla 

aloitteita, antamalla oikeudellisia lausuntoja ja tekemällä lakiehdotuksia toimialaamme liittyvistä 

asioista. Haluamme herättää keskustelua edistääksemme muutosta ja tuodaksemme eroperheiden 

asioita tutuiksi myös laajemmin. Kirjoitamme lehtiin ja sosiaaliseen mediaan vanhemmuuteen liitty-

vistä aiheista ja toimimme jäsentemme äänitorvena. 

Helposti 
lähestyttävä 

lakiasiaintoimisto, joka palvelee 
asiakkaitaan etäyhteydellä 

niin Suomessa kuin 
maailmanlaajuisestikin.

toimisto@lexfamilia.fi • 041 315 09 87 • lexfamilia.fi

Neuvontapalvelumme tiedottaa jäsenille säännöllisesti 

ajankohtaisista elatusvelvollisia koskevista asioista, 

kuten elatusavun indeksikorotuksista tai muutoksista 

oikeuskäytännöissä. Teemme lain ja sen muutokset 

jäsenillemme helposti ymmärrettäviksi ja autamme 

heitä sopimusten laatimisessa ja tulkinnassa. 

Tarjolla on myös valmiita mallisopimuksia, 

joita löytyy nettisivuiltamme. 

Neuvoja ja apua 
lakiviidakkoon



•  Perheoikeudelliset 
toimeksiannot

• Avioerot ja ositukset

•  Lasten huolto- ja tapaamisasiat

•  Avioehtosopimukset ja muut 
puolisoiden väliset sopimukset

•  Avopuolisoiden 
väliset sopimukset

H E L S I N K I   |   P O RVO O   |   S I P O O   |   VA A S A    www.markelinsomppi.fi

Filip Markelin 
0400 464 899

Kim Somppi
0500 866 303

•  Perunkirjoitukset

•  Perinnönjaot ja ositukset

•  Oikeudenkäynnit

•  Lahjoitukset ja testamentit

•  Yksityishenkilöiden sekä  
yritysten varallisuusjärjestelyt 
ja verosuunnittelut

MEIDÄN TYÖMME ON AUTTAA SINUA – AMMATTITAIDOLLA, LUOTETTAVASTI JA VANKALLA KOKEMUKSELLA.

Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien, seurakuntien, 

erilaisten järjestöjen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Järjestämme yhdessä monenlaisia tapahtumia ja 

tarjoamme asiantuntijaosaamistamme myös muiden 

käyttöön. Ammattikorkeakoulujen kanssa 

tärkeä yhteistyömuotomme on toimia 

toimeksiantajana opinnäytetöille.

Yhteistyössä on voimaa
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Vanhemman tukena, 
lapsen oikeuksia turvaten

– Lapsen huolto
– Lapsen tapaamisoikeus
– Lapsen elatus
– Oikeudenkäynnit

Ota maksutta yhteys etenemis-
vaihtoehtojesi arvioimiseksi
puh. 09 6829 4400
toimisto@jurentia.fi   |   www.jurentia.fi

H E L S I N K I  F O R U M    |    E S P O O  S E L L O    |    V A N T A A  D I X I

ASIANAJOTOIMISTO
JURENTIA

Puheenjohtaja Ahti Hurmalainen
Puh. +358 (0)400 617 843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi

Elatusvelvollisten Liitto ry
Karvaamokuja 4, 5. krs
00380 Helsinki
Puh. +358 (0)50 572 0827
toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi
www.elatusvelvolliset.fi

Liity Facebookissa 
Elatusvelvollisten vertaistukiryhmään!

Neuvonta-
puhelin palvelee 

numerossa 
+357 (0)50 514 6896


