
Liite avioerohakemukseen:
lasta koskevat vaatimukset

Lomake täytetään ja liitetään avioerohakemukseen vain, jos vanhempi haluaa avioeroasian 

yhteydessä esittää tuomioistuimessa vaatimuksia joko lapsen huollosta, asumisesta, 

tapaamisoikeudesta tai elatuksesta. Siinä tapauksessa lomake täytetään kunkin lapsen osalta 

erikseen. Ks. taustatiedoksi ohje "Lapsen asioiden järjestämisestä eron jälkeen". 

Jos vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen asioiden järjestämisestä, he voivat täyttää ja 

toimittaa tämän lomakkeen yhteisen avioerohakemuksensa liitteenä. On silti hyvä muistaa, 

että lapsen asioista voi sopia ja ne voi vahvistaa tuomioistuimen ulkopuolella eli esimerkiksi 

lapsenvalvojan luona. 

Lapsen nimi ja syntymäaika 

1. Lapsen huolto

Vanhempiensa yhteisessä huollossa 

Yksin (vanhemman nimi) huollossa

2. Lapsen asuminen

Vanhemman luona (nimi) 

Vuorotellen vanhempien luona 

Vuoroasumisen tarkemmat ehdot, kuten päivä, jolloin lapsi siirtyy kodista toiseen tai mahdolliset 

poikkeukset vuorotteluun (pyhät, lomat) 

Vuoroasumisjärjestelystä huolimatta lapsella voi olla väestötietojärjestelmässä vain yksi 

asuinpaikka. Ilmoittakaa sen vanhemman nimi, jonka luona lapsi virallisesti asuu. 



3. Lapsen tapaamisoikeus

Täytetään silloin, kun tarkoitus on vahvistaa tapaamisoikeus sen vanhemman kanssa, jonka luona 

lapsi ei asu (ei vuoroasumistilanteet) 

(lapsen nimi) tapaa 

(vanhemman nimi)  

4. Lapsen elatusapu

€/kk 

(vanhemman nimi) tulee maksaa 

(lapsen nimi) elatusapuna 

5. 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 

ja on hänen luonaan seuraavasti:

lukien
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