
Ifyllnadsdirektiv för blanketten Yrkanden som gäller barn 

Om föräldrarna inte avtalat om vårdnaden och barnets umgängesrätt, kan de 

a) uppgöra ett avtal hos barnatillsyningsmannen hos socialväsendet i den 

kommun där barnet bor 

ELLER 

b) i samband med ansökan om äktenskapsskillnad framställa yrkanden gällande minderåriga barns vårdnad, 
boende, umgängesrätt och underhåll. 

Ansökan kan göras av föräldrarna tillsammans eller ensam av den ena föräldern. 

Stöd för de arrangemang som föranleds av en separation kan man finna i föräldraplanen 
https://stm.fi/foraldraplan. 

1. Vårdnad om barnet 

Ifall föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, fattar de tillsammans de för barnet  

viktigaste besluten, såsom barnets boende, dagvård, skola, hälsovård, namn, pass,  

religion och så vidare. 

Den som har ensam vårdnad om barnet fattar dessa beslut på egen hand. 

2. Barnets boende 

Barnet kan förordnas att bo hos den ena föräldern eller att bo växelvis hos sina föräldrar.  

Växelvist boende förutsätter att barnet vistas minst 40 % av tiden hos den ena föräldern.  

I så fall ska i ansökan uppges hur länge barnet är hos vardera föräldern och när hen  

byter från den ena föräldern till den andra.  

Vid ansökan om växelvist boende ska därtill vilketdera hemmet som ska anmälas som barnets officiella 
bostad. 

3. Barnets umgängesrätt 

Ifall barnet bor hos den ena föräldern kan barnets rätt att träffa den andra föräldern fastställas. I ansökan 
ska uppges när och hur ofta barnet träffar den föräldern hen inte bor hos. 

4. Barnets underhåll 

Underhållsbidraget fastslås vanligtvis ett månatligt belopp. Betalningsskyldigheten börjar vanligtvis från 
den dagen då ansökan lämnas in till tingsrätten. Av särskilt vägande skäl kan underhållsbidrag ändå fastslås 
för ett års tid före ansökan inlämnats till tingsrätten. 

5. Samtal som förs med barnet 

Vid föräldrarnas separation har barnet ett stort behov av att få veta vad som kommer att hända i hens liv. 
När föräldrarna fattar beslut om barnets ska de samtala om saken med barnet, om det med beaktande av 
barnets ålder och utvecklingsnivå samt frågans natur är möjligt. I regel är ett sådant samtal möjligt först när 
barnet uppnått skolåldern. Föräldrarna ska beakta barnets åsikter och önskemål. Det är å andra sidan inte 
barnets utan föräldrarnas uppgift att fatta beslut om barnets bästa. 
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