
Ordnande av barnets angelägenheter efter äktenskapsskillnaden
  

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

a) ingå ett avtal hos barnatillsyningsmannen hos socialväsendet i den kommun där barnet bor eller

b) i samband med ansökan om äktenskapsskillnad framställa yrkanden gällande vårdnaden om minderåriga
barn, barnens boende, umgängesrätt och underhåll.  Ansökan kan göras av föräldrarna tillsammans eller
ensam av den ena föräldern. Stöd för arrangemang för tiden efter en separation kan man finna i
föräldraplanen https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/stodmaterial/blanketter/foraldraplan.

1. Vårdnad om barnet

Ifall föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, fattar de tillsammans de på barnets vägnar de 
viktigaste besluten, såsom beslut om 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

Efter separationen kan barnet bo hos vardera föräldern växelvis eller bara hos den ena föräldern, men 
träffa den andra föräldern regelbundet. 

För att det ska vara fråga om växelvist boende förutsätts att barnet bor lika mycket eller nästan lika mycket 
(minst 40 procent av tiden) hos vardera föräldern. 

I fråga om växelvist boende finns är det viktigt att ange när barnet vistas i respektive hem och eventuella 
specialarrangemang som ska gälla under skollov, semestrar och högtider.  

Barnet kan ha bara en hemkommun och boningsort där, även om barnet de facto skulle bo växelvis hos 
vardera föräldern. I ansökan ska därför anges hos vilkendera föräldern barnet har sin officiella adress som 
kommer att registreras i befolkningsdatasystemet. Till exempel barnets daghem, närskola samt hälso- och 
sjukvård bestäms utifrån den officiella adressen.  

3. Barnets umgängesrätt

Ifall barnet bor hos den ena föräldern kan barnets rätt att träffa den andra föräldern fastställas. 

Umgängesrätten ska främja barnets välbefinnande och förverkliga barnets bästa efter separationen. Barnet 
har rätt att upprätthålla viktiga sociala relationer. Vid övervägande av omfattningen och genomförandet av 
umgängesrätten är det bra om föräldrarna beaktar barnets ålder och önskemål, barnets skolgång och 
hobbyer samt eventuella specialarrangemang. 

Detaljerna för umgänget och boendet hos föräldrarna ska anges tydligt. I ansökan ska uppges när och hur 
ofta barnet träffar föräldern. Utöver vardagsrytmen finns det skäl att beakta skolloven, semestrar och 
helgdagar samt andra eventuella arrangemang.  

https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/stodmaterial/blanketter/foraldraplan


 

4. Barnets underhåll 

Föräldrarna svarar gemensamt och enligt sin förmåga för underhållet för barnet även efter separationen. 

Med underhållsbidrag avses en penningbetalning med vilken barnets förälder deltar i kostnaderna för 
barnets underhåll. 

Underhållsskyldigheten och underhållsbeloppet bestäms från fall till fall. Många omständigheter påverkar 
bedömningen, men utgångspunkten är barnets individuella behov av underhåll och föräldrarnas 
underhållsförmåga. 

Underhållsbidraget fastställs vanligtvis att utbetalas månatligen. Betalningsskyldigheten börjar vanligtvis 
från den dagen då ansökan lämnas in till tingsrätten. I ansökan ska anges det yrkade eurobeloppet. 

Av särskilt vägande skäl kan underhållsbidrag fastställas retroaktivt för ett års tid innan ansökan inlämnats 
till tingsrätten. I ansökan ska då anges befogade skäl för det retroaktiva yrkandet om underhållsbidrag och 
begynnelsedatum för det. 

Man kan senare yrka att underhållsbidragets belopp ska ändras på grund av väsentligt förändrade 
förhållanden.  

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. 

 

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 framtid ska de samtala om dem med barnet, om det med 
beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå 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 uppgift att fatta beslut utan föräldrarna har ansvaret för beslutsfattandet med beaktande av 
barnets bästa. 
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