
Miten vanhemmat 
voivat pysyä 
kumppaneina

Suomi
Finnish

Yhteistyössä:

Tämän julkaisun sisältö on MiKK eV:n yksinomaisella vastuulla eikä se 
välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.

Kansainvälinen perheriitojen ja 
lapsikaappausten sovittelukeskus

Jokainen panos on tärkeä 
- ole hyvä ja tue työtämme!

Tili lahjoituksille:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Maksuton, luottamuksellinen ja monikielinen 
neuvontapalvelu vanhemmille ja perheille

Sovittelujen välittäminen ja järjestäminen  
+30 kielellä ja +35 maassa

Viittaus MiKK-verkoston erikoistuneisiin  
perhelakimiehiin

Rajat ylittävä perhesovittelu (CBFM) 
-koulutukset ja -seminaarit kansainvälisille 
sovittelijoille

Julkinen tiedottaminen ja yhteistyö 
kansainvälisten sidosryhmien kanssa

Tutkimus ja kehitys

Ota yhteyttä meihin! 
Olemme täällä auttaaksemme sinua.

Palvelumme

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Olemme sitoutuneet turvaamaan erityisen 
vaikeissa olosuhteissa olevien lasten edut: 
lasten, joita ei revitä vain keskenään ristiriidassa 
olevien vanhempien välillä, vaan myös maiden ja 
kulttuurien välillä.

Yli 70 %:ssa MiKK
-sovitteluista vanhemmat 
onnistuvat pääsemään 

sovintoratkaisuun!
70%

MiKK Flyer muilla kielillä:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Saksa
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Keitä me olemme Miten tuemme vanhempia

Miksi olemme olemassa
Sovittelun edut

MiKK on erikoistunut kansalaisjärjestö, joka on 
toiminut kansainvälisesti yli 20 vuoden ajan sovittelun 
alalla rajat ylittävissä perhe- ja vanhempainvastuuta 
koskevissa konflikteissa.

Neuvomme myös tilanteissa, joissa perhe 
suunnittelee muuttoa ulkomaille yhdessä.

MiKK:n tehtävänä on edistää sovittelua 
kansainvälisissä huoltajuusriidoissa 
ja lapsikaappausasioissa: 
lapsen edun mukaisesti!

Täyttääkseen näiden eri kansallisuutta 
olevien tapausten vaatimukset ja vanhempien 
tarpeet MiKK-sovittelijat työskentelevät aina 
yhteissovittelussa ns. ”4B-mallin” mukaisesti.  
He edustavat MOLEMPIA:

•  Kansainväliset huoltajuus- ja tapaamisriidat
•  Kansainväliset lapsikaappausasiat
•  Lapsikaappausten ehkäisy
•  Muutto ulkomaille
•  Elatusapua koskevat (taloudelliset) riidat  
   ero-/avioerotapauksissa

Kansainvälisten lapsikaappausten siviilioikeudellisia 
näkökohtia koskevan Haagin yleissopimuksen (HC) 
ja EU:n Bryssel IIb -asetuksen mukaisissa nopeute-
tuissa menettelyissä tuomioistuimet voivat määrätä 
lapsen palautettavaksi nopeasti lapsen asuinmaahan. 
Tällaiset menettelyt eivät kuitenkaan voi käsitellä sitä, 
mikä on lapsen etujen mukaista pitkällä aikavälillä.

Sovittelu on tuomioistuimen ulkopuolinen menettely 
ratkaista konflikteja. Vanhempainvastuuta koskevissa 
riita-asioissa sovittelua suosittelevat asiaankuuluvat 
säädökset ja asiantuntijat.

Erityisesti näissä tapauksissa 
sovittelu tarjoaa todellisen 

mahdollisuuden!

Sovittelu auttaa vanhempia:

Ja:

Kun kansainväliset perheet eroavat, ulkomaisilla 
ja kansainvälisillä säännöksillä on suuri merkitys, 
parisuhteen konfliktin käsittelyn lisäksi, jos toinen 
vanhemmista:

päättää palata kotimaahansa, mikä edellyttää, 
että he ovat yhdessä vanhempia yli rajojen.

päättää palata kotimaahansa ja ottaa lapsen 
mukaansa ilman toisen yhteishuoltajuuteen 
oikeutetun vanhemman suostumusta.

ei palaa lasten kanssa ulkomailla vietetyn lo-
man jälkeen ilman toisen yhteishuoltajuuteen 
oikeutetun vanhemman suostumusta.

Kansainvälisesti tunnustettuna ja johtavana 
organisaationa tällä alalla MiKK auttaa vanhempia 
maailmanlaajuisesti vaikeissa, usein erittäin 
kärjistyneissä konfliktitilanteissa löytämään 
sovinnollisia ja kestäviä ratkaisuja.

lieventämään vanhempien konfliktia.

kommunikoimaan keskenään turvallisessa,  
luottamuksellisessa ja tuetussa prosessissa.

ottamaan vastuun lapsen hyvinvointiin 
keskittyvän oikeudenmukaisen ratkaisun 
löytämisestä.

kehittämään ratkaisuja monenlaisiin ongelmiin  
- lapsensa parhaaksi.

sovittelu voi tapahtua milloin tahansa – myös 
meneillään olevan oikeudenkäynnin aikana, 
jopa lapsikaappausmenettelyssä. 

tuomioistuin voi tehdä sovitellusta 
sopimuksesta oikeudellisesti sitovan ja 
täytäntöönpanokelpoisen. 

Ohjaamme ja järjestämme kaksikielisiä 
sovitteluja vanhemmille ympäri 
maailmaa +30 kielellä erikoistuneiden, 

monikielisten sovittelijoiden kanssa 
kansainvälisestä MiKK-verkostosta +35 maassa. 
Kasvotusten tai verkossa aiheista, kuten:

Tiedotamme ja neuvomme vanhempia 
maksutta useilla kielillä kaikista kansain-

välisiin perhe- ja vanhempainvastuukonflikteihin ja 
sovitteluun liittyvistä asioista.

Kulttuurit (kaksikulttuurinen)1

Kielet (kaksikielinen)2

Vanhempien sukupuolet (kaksi sukupuolta)3

Ammatilliset taustat: psykososiaalinen
ja oikeudellinen (kaksi ammattitutkintoa)

4
Usein vanhemmat eivät ymmärrä, että kyseessä 
on lapsikaappaus, ja että heitä voidaan syyttää 
tästä sekä siviili- että rikosoikeudessa.


