Avioerohakemus
Puolisoiden tiedot
Hakija (puoliso 1)

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Postinumero ja -paikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Hakija/asiaan osallinen (puoliso 2)
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus/syntymäaika

Osoite

Postinumero ja -paikka

Sähköposti

Puhelinnumero
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Avioeroa koskevat vaatimukset (valitse vain yksi kohta)
Avioeron 1. vaiheen hakemus, jolla asia tulee vireille
Haen avioeroa. Harkinta-aika alkaa siitä, kun hakemukseni on annettu tiedoksi
puolisolleni.
Haemme yhdessä avioeroa. Harkinta-aika alkaa siitä, kun yhteinen hakemuksemme on
jätetty tuomioistuimelle.
Lisäksi avioeron saaminen edellyttää, että puolisot tai toinen heistä tekee harkintaajan jälkeen 2. vaiheen hakemuksen.
Avioeron 2. vaiheen hakemus, joka voidaan tehdä aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua
harkinta-ajan alkamisesta
Pyydän, että meidät tuomitaan avioeroon. Harkinta-aika on kulunut.
Pyydämme yhdessä, että meidät tuomitaan avioeroon. Harkinta-aika on kulunut.
Käräjäoikeuden avioeroasiaanne koskeva diaarinumero (HP -/-), jos tiedossa:

Avioero erillään asumisen perusteella
Pyydän, että meidät tuomitaan avioeroon ilman harkinta-aikaa, koska olemme
asuneet erillämme keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.
Pyydämme yhdessä, että meidät tuomitaan avioeroon ilman harkinta-aikaa, koska
olemme asuneet erillämme keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.

Liitännäisvaatimukset
Lasten asiat
Yhteisiä alaikäisiä lapsia ei ole

Lapsen/lasten asioista on sovittu tai sovitaan tuomioistuimen ulkopuolella
Avioerohakemuksen yhteydessä esitetään seuraavat lasta/lapsia koskevat vaatimukset
(liite)
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Muut mahdolliset avioeroon liittyvät vaatimukset perusteluineen
(esim. yhteiselämän lopettaminen, pesänjakajan määrääminen omaisuuden ositusta tai
erottelua varten, puolison elatusapu)

Allekirjoitus/allekirjoitukset
Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys - puoliso, joka vastaa hakemusmaksusta

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys - toinen puoliso, jos hakemus on yhteinen
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Avioero
Avioliitto voidaan päättää tuomioistuimen päätöksellä. Avioeron voi saada kuuden kuukauden
harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään
keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.
Avioerohakemusta ei tarvitse perustella eikä avioerolle tarvitse esittää mitään syytä. Toisen
puolison vastustus ei estä avioeron hakemista tai avioeroon tuomitsemista.
Hakemuksen täyttäminen
Hakijan on hyvä tutustua avioerohakemuksen täyttämistä ja lasta koskevien vaatimusten
esittämistä koskevaan ohjeistukseen Oikeus.fi-sivustolla tai kotipaikkansa tuomioistuimen
palvelusivuilla. Huolellisesti täytetty hakemus jouduttaa ja sujuvoittaa asian käsittelyä.
Avioeroasian vireilletulo
Avioeroa koskeva asia pannaan tuomioistuimessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat
tehdä puolisot yhdessä tai toinen heistä yksin. Avioeroasia käynnistetään tällä tavalla, jos puolisot
asuvat tai ovat hiljan asuneet yhdessä (1. vaiheen hakemus).
Kumman tahansa puolison kotipaikan käräjäoikeus on toimivaltainen käsittelemään hakemuksen.
Harkinta-ajan alkaminen
Ensimmäisen vaiheen hakemuksella vireille saatettu avioeroasia jää odottamaan kuuden
kuukauden harkinta-ajan kulumista.
Jos hakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa silloin, kun hakemus on
annettu toiselle puolisolle tiedoksi. Hakemus annetaan toiselle puolisolle tiedoksi yleensä
postitse tai, jos tämä ei onnistu, haastemiehen välityksellä.
Jos kysymyksessä on puolisoiden yhteinen hakemus, harkinta-aika alkaa siitä, kun yhteinen
hakemus jätetään tai saapuu tuomioistuimeen.
Käräjäoikeus lähettää puolisoille tiedon harkinta-ajan alkamisesta ja asian jatkokäsittelystä.
Harkinta-ajan jälkeen
Tuomioistuimen on tuomittava puolisot avioeroon, kun:
- kuuden kuukauden harkinta-aika on kulunut umpeen ja
- puolisot yhdessä vaativat tai toinen heistä uudella hakemuksella (2. vaiheen hakemus)
vaatii, että heidät tuomitaan avioeroon
Avioeroasian raukeaminen
Asian käsittely raukeaa, jos vaatimusta avioeroon tuomitsemisesta ei ole tehty vuoden
kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.
Avioero ilman harkinta-aikaa yhtäjaksoisen erillään asumisen perusteella
Puolisot voidaan tuomita välittömästi avioeroon ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa, jos
puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Erillään asumisesta on
varauduttava esittämään selvitys.
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Muut avioeron yhteydessä käsiteltävät kysymykset/liitännäisvaatimukset
Puolisot voivat sopia monista asioista, kuten lapsen huollosta, tapaamisesta ja elatusavusta,
myös ilman oikeudenkäyntiä. Jo ennen avioeron hakemista puolisot voivat tehdä asiasta
kirjallisen sopimuksen, jonka kunnan sosiaaliviranomaiset vahvistavat. Vahvistettu sopimus on
saman veroinen kuin tuomioistuimen päätös. Tietoja tästä sopimusmenettelystä saa oman
kunnan sosiaalitoimistosta.
Lasta koskevia vaatimuksia voi esittää myös avioerohakemuksen yhteydessä. Oikeus.fisivustolla on tätä varten oma lomake ”Lasta koskevat vaatimukset” sekä tietoa lapsen asioiden
järjestämisestä eron jälkeen.
Maksu
Päätöksen mukana käräjäoikeus lähettää hakijalle laskun. Jos puolisot hakevat avioeroa yhdessä,
lasku lähetetään sille, joka on allekirjoituskohdassa ilmoitettu maksajaksi.

