
ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS  AVIOEROHAKEMUS 
Teknobulevardi 3-5 E, 01530 Vantaa (PL 77, 01511 Vantaa) 
Urakankatu 1 A, 2. krs, 05900 Hyvinkää 
Puh. 029 56 45200 
ita-uusimaa.ko@oikeus.fi  * pakollinen tieto 

KÄÄNNÄ 

 

Hakija Sukunimi ja etunimet * 
 
 
 

Henkilötunnus * 

Osoite * 
 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka * 

Kotikunta * 
 
 
 

Puhelinnumero ja sähköposti 

Hakija / Asiaan 
osallinen 

Sukunimi ja etunimet * 
 
 
 

Henkilötunnus * 

Osoite * 
 
 
 

Postinumero ja -toimipaikka * 

Kotikunta * 
 
 
 

Puhelinnumero ja sähköposti 

Hakemus I Pyydän yksin, että meidät tuomitaan avioeroon…  
 

Pyydämme yhdessä, että meidät tuomitaan 
avioeroon… 

☐ harkinta-ajan jälkeen ☐ harkinta-ajan jälkeen 

☐ ilman harkinta-aikaa, koska olemme asuneet 
erillään viimeiset kaksi vuotta 

☐ ilman harkinta-aikaa, koska olemme asuneet 
erillään viimeiset kaksi vuotta 

Hakemus II 
☐ Pyydän yksin, että meidät tuomitaan avioeroon. 
Harkinta-ajan alkamisesta on kulunut vähintään 6 
kuukautta.  

☐ Pyydämme yhdessä, että meidät tuomitaan 
avioeroon. Harkinta-ajan alkamisesta on kulunut 
vähintään 6 kuukautta. 

Harkinta-aika on alkanut:                                                   Käräjäoikeuden asianumero:  

Hakemusmaksu Avioeron I-vaihe tai avioero kahden vuoden erillään asumisen perusteella 200 € 
Avioeron II-vaihe harkinta-ajan jälkeen 100 € 

Hakemusmaksun maksaa: _____________________________________________________________ 
(Yksin haettaessa lasku automaattisesti hakijalle) 

Lapsia koskevat 
vaatimukset 

☐  Yhteisiä alaikäisiä lapsia ei ole 

☐  Lapsen/lasten asioista on jo sovittu tai niistä sovitaan lastenvalvojan luona tai itse (älä täytä sivua 2) 

☐  Halutaan käräjäoikeuden päätös (täytä sivu 2) 

Muut 
vaatimukset 
perusteluineen 

Esim. yhteiselämän lopettaminen, pesänjakajan määrääminen omaisuuden ositusta tai erottelua varten, 
puolison elatusapu 
 
 
 
 

mailto:ita-uusimaa.ko@oikeus.fi


 

 

LASTA/LAPSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET (ks. ohje lomakkeen täyttämiseen) 

Huom. Alla olevat kohdat täytetään vain, jos halutaan käräjäoikeuden päätös! 

Lapsi/lapset Yhteisten alaikäisten lasten nimet: 
 
 
 
 
 

Huolto 
☐ Yhteishuolto 

☐ Yksinhuolto; yksin _____________________________________ (vanhemman nimi) huollossa 

Asuminen 
☐ Toisen vanhemman luona (vanhemman nimi): 

☐ Vuorotellen vanhempien luona 

Vuoroasumisen tarkemmat ehdot: 
 
 
 
 
 
 

Vuoroasumista haettaessa lapsen väestörekisterin mukainen asuinpaikka on toisen vanhemman 
luona (nimi):  
 
 

Tapaamisoikeus Haluan/haluamme päätöksen tapaamisoikeudesta seuraavasti yksilöitynä:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elatusapu 
Elatusapu €/kk lasta kohden:  

Elatusavun maksajan nimi:  

Lapsen kanssa käytävä 
keskustelu 

☐ Lapsen kanssa on puhuttu hänen tulevaisuutensa järjestämisestä ja lapsen toiveet on 
hakemuksessa otettu huomioon siltä osin kuin se on mahdollista.  

☐ Lapsen iän ja kehitysasteen vuoksi hänen toiveidensa selvittäminen ei ole ollut mahdollista.  

 

 

PÄIVÄYS JA PAIKKA 

_____ / _____ 20_____     _______________________________________ 

 

ALLEKIRJOITUS    ALLEKIRJOITUS     

NIMENSELVENNYS   NIMENSELVENNYS 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 
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Ohje lomakkeen täyttämiseksi lapsia koskevien vaatimusten osalta 

Jos lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ei ole sovittu, 
a) vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen asuinpaikkakunnan sosiaalitoimessa 

lastenvalvojan luona.

TAI

b) avioerohakemuksessa voidaan esittää osapuolten alaikäisten lasten huoltoa, asumista, 
tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevia vaatimuksia. Hakemuksen voivat tehdä 
vanhemmat yhdessä tai toinen vanhemmista yksin. Eron jälkeisiin järjestelyihin löytyy 
apua vanhemmuussuunnitelmasta https://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma.

1. Lapsen huolto

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen 
kannalta merkittävistä asioista kuten lapsen asuinpaikasta, päivähoidosta, koulusta, 
terveydenhuollosta, nimestä, passista, uskonnosta jne. 

Yksinhuoltaja päättää yksin näistä asioista. 

2. Lapsen asuminen

Lapsi voidaan määrätä asumaan toisen vanhempansa luokse tai asumaan vuorotellen 
vanhempiensa luona. Vuoroasuminen edellyttää sitä, että lapsi viettää vähintään 40 % 
ajastaan toisen vanhempansa luona. Tällöin hakemuksessa tulee ilmoittaa, miten pitkän 
ajan lapsi on vanhempiensa luona ja milloin hän vaihtaa vanhemman luota toisen luokse. 

Vuoroasumista haettaessa hakemuksessa tulee lisäksi ilmoittaa, kumman vanhemman 
luona on lapsen virallinen, väestörekisteriin ilmoitettava asuinpaikka. 

3. Lapsen tapaamisoikeus

Jos lapsi asuu toisen vanhempansa luona, hänelle voidaan vahvistaa oikeus tavata sitä 
vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, milloin ja miten usein 
lapsi tapaa vanhempaansa. 

4. Lapsen elatusapu

Elatusapu vahvistetaan yleensä kuukausittaisena euromääräisenä maksuna. 
Maksuvelvollisuus alkaa yleensä siitä päivästä, kun hakemus saapuu käräjäoikeuteen. 
Elatusapu voidaan kuitenkin erityisen painavista syistä vahvistaa vuoden ajalta ennen 
hakemuksen saapumista käräjäoikeuteen. 

5. Lapsen kanssa käytävä keskustelu

Vanhempien erotessa lapsella on suuri tarve saada tietää, mitä hänen elämässään tulee 
tapahtumaan. Tehdessään päätöksiä lapsen tulevaisuudesta vanhempien tulee keskustella 
niistä lapsen kanssa, jos se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. 
Pääsääntöisesti tällaisen keskustelun käyminen on mahdollista vasta kouluikäisen lapsen 
kanssa. Vanhempien on otettava huomioon lapsen ajatukset ja toivomukset. Lapsen 
tehtävä ei ole kuitenkaan ratkaista asioita, vaan vastuu lapsen edun mukaisesta 
päätöksestä on vanhemmilla. 


