
KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS   AVIOEROHAKEMUS 
Vapaudenkatu 54, PL 534 

40101 JYVÄSKYLÄ 

Puh: 029 56 48100 

Fax: 029 56 48149 

Sähköposti: keski-suomi.ko@oikeus.fi 

 

HAKIJA 

 

________________________________________________________________________ 
Sukunimi, etunimet     Henkilötunnus 

 

 

________________________________________________________________________ 
Lähiosoite      Puhelinnumero 

 

 

________________________________________________________________________ 
Postinumero ja -toimipaikka     Kotikunta 

 

HAKIJA/KUULTAVA 

 

________________________________________________________________________ 
Sukunimi, etunimet     Henkilötunnus 

 

 

________________________________________________________________________ 
Lähiosoite      Puhelinnumero 

 

 

________________________________________________________________________ 
Postinumero ja -toimipaikka     Kotikunta 

 

HAKEMUS I  Pyydän/Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon 

(   ) harkinta-ajan jälkeen. 

(   ) heti, koska olemme asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta. 

      (kotipaikkatodistukset on liitettävä hakemukseen) 

 

HAKEMUS II  (   ) Pyydän/Pyydämme, että meidät tuomitaan avioeroon.   

Harkinta-aika alkanut: ____________   
Hakemus II voidaan tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta. 
 

LASTEN HUOLTO, TAPAAMISOIKEUS JA ELATUS 

(   ) Alaikäisten lasten huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sovitaan/on   sovittu 

erikseen. 

(   ) Muut liitännäisvaatimukset liitteenä. 

 

  

Päiväys   ___________________ 

 

 

 

Allekirjoitus/allekirjoitukset  

 

 

______________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys   (   ) Lasku 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys   (   ) Lasku 

 

mailto:keski-suomi.ko@oikeus.fi


HAKEMUSMAKSU Hakemusmaksun I vaiheessa 200 euroa ja II vaiheessa 100 euroa. Hakija, jolle on myönnetty oikeusapua, on vapaa 

maksuvelvollisuudesta. 

 

AVIOERO   Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä (avioero). Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-
ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään todistettavasti keskeytyksettä viimeiset kaksi (2) 
vuotta. 

 
Avioeroa käsiteltäessä tuomioistuin EI TUTKI, minkä vuoksi puolisot tai toinen puoliso vaatii avioeroa, eikä 
myöskään puolisoiden välisiä henkilökohtaisia suhteita. Kun vain toinen puoliso hakee avioeroa, ei avioeroon 
tuomitsemisen kannalta ole merkitystä sillä, vastustaako toinen puoliso avioeroa vai suostuuko hän siihen. 
 

HAKEMUS  Avioeroa koskeva asia pannaan tuomioistuimessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka puolisot voivat tehdä 
yhdessä tai toinen puoliso yksin. Hakemus voidaan jättää tuomioistuimen kansliaan itse tai käyttäen asiamiestä 
(valtakirja). Hakemus voidaan myös lähettää postitse, telefaxilla tai sähköpostilla. 

 
AVIOERO HARKINTA-AJAN JÄLKEEN 

Kun avioeroa käsitellään ensimmäisen kerran tuomioistuimessa, asian käsittely lykätään harkinta-ajaksi. Tämän 
jälkeen tuomioistuimen on tuomittava puolisot avioeroon, kun: 
- harkinta-aikaa on kulunut vähintään kuusi (6) kuukautta ja 
- puolisot yhdessä vaativat avioeroa tai toinen heistä sitä vaatii. 
 

Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta kuuden kuukauden harkinta-ajan kuluttua on tehtävä kirjallisella 
hakemuksella. Hakemus on tehtävä viimeistään vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta. Jos hakemusta ei 
uudisteta, se raukeaa. 
 

HARKINTA-AIKA 
Harkinta- aika alkaa silloin, kun 1 puolisoiden hakemus jätetään tai saapuu postitse tuomioistuimeen. Jos 
hakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa silloin, kun hakemus on annettu toiselle puolisolle 
tiedoksi. Hakemus annetaan tiedoksi postitse, tai ellei tämä onnistu, haastemiehen välityksellä. 
 

AVIOERO ILMAN HARKINTA-AIKAA 
Puolisot voidaan tuomita välittömästi avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos he ovat keskeytyksettä asuneet erillään 
vähintään kaksi vuotta. 

LAPSET (liitännäisvaatimukset) 
Kysymykset lapselle tai toiselle puolisolle maksettavasta elatusavusta sekä lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta voidaan järjestää myös ilman oikeudenkäyntiä. Puolisot voivat tehdä kirjallisen sopimuksen, 
jonka sosiaalilautakunta vahvistaa. Vahvistettu sopimus on saman veroinen kuin tuomioistuimen päätös. Tieoja 
tästä sopimusmenettelystä saa oman kunnan sosiaalilautakunnalta. 
 
Avioeron yhteydessä tuomioistuimen ratkaistavaksi voidaan saattaa myös seuraavat asiat: 
- Elatusavun suorittaminen lapselle 
- Lapsen huolto ja asuminen 
- Lapsen tapaamisoikeus 
- Yhteiselämän lopettaminen 
- Se kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen kotiin. 
Edellä mainituista asioista voidaan antaa myös väliaikainen määräys siksi ajaksi, kunnes asia ratkaistaan. 

 
Lapsen huoltoa voidaan vaatia määrättäväksi yksin toiselle vanhemmalle, tai yhteisesti molemmille vanhemmille. 
Mikäli lapsen huolto jää yhteiseksi voidaan vaatia määrättäväksi, kumman vanhemman luona lapsi asuu. 
 
Haluttaessa oikeuden päätöstä lapsen tapaamisoikeudesta voidaan esittää vaatimuksia siitä, miten lapsi voi 
tavata sitä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei pysyvästi asu. 
 
Avioeron liitännäisvaatimuksena voidaan esittää pesänjakajan määräämistä koskeva vaatimus, mutta 
pääsääntöisesti puolisoiden omaisuuden ositus, omaisuuden jako ja niihin liittyvät sopimuksen ja toimenpiteet 
EIVÄT ole sellaisia liitännäiskysymyksiä, joista voidaan esittää vaatimuksia avioeroasian yhteydessä. Ositusta ja 
omaisuuden jakoa koskevat vaatimukset ja riidat käsitellään tarvittaessa itsenäisinä riita-asioina 
erillään avioeroasiasta. 
Elatusavun vahvistamista, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä yhteiselämän lopettamista koskevat asiat 
voidaan kuitenkin saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi myös erillisessä oikeudenkäynnissä, vaikka avioeroa ei 
samalla vaadittaisikaan. Esimerkiksi perheväkivaltatilanteessa puoliso voi vaatia, että tuomioistuin määräisi 
yhteiselämän lopetettavaksi ja velvoittaisi toisen puolison muuttamaan yhteisestä 
kodista, vaikka hän ei samalla vaadikaan avioeroa. 

 
HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN 

Avioeroa koskevan hakemuksen voi tehdä Keski-Suomen käräjäoikeuteen tätä hakemuslomaketta käyttäen, jos 
puolisoiden tai toisen puolison kotipaikka on Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, 
Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari tai Äänekoski. 

 


