Perheoikeudelliset
palvelut

Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa
vanhempia pääsemään sopimukseen ja
laatia vanhempien sopimista asioista viralliset
sopimukset. Lastenvalvoja ei määrää
sopimusten sisällöstä, vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken.
Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa
sopijapuolia ovat vanhemmat.
Palvelu on vanhemmille vapaaehtoista
eikä laki velvoita vanhempia asioimaan
lastenvalvojalla. Kaikkien sopimusasioiden
osalta vanhemmat vastaavat niiden
toteutumisesta, lastenvalvoja ei voi
antaa kummallekaan vanhemmalle
lupaa poiketa yhteisestä sopimuksesta.

Sopimisen lähtökohdat. Lapsen asioista

sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu.
Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta. Harkinnassa
on tärkeää ottaa huomioon, kuinka lapsen arkeen
kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Asuminen. Vanhempien tulee aina ensiksi ratkaista

se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu vai
asuuko hän vuorotellen kummankin vanhemman luona.
Sekä tapaamissopimus että elatussopimus voidaan
tehdä vasta tämän jälkeen, koska ne pohjaavat
asumispäätökseen.

Huolto. Huoltajuusmuodolla ei ole vaikutusta elatus-

velvollisuuteen eikä se poista lapsen tapaamisoikeutta.
Yhteishuolto tarkoittaa vanhempien välistä yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa koskien lapsen
hoitoa, kasvatusta, asuinpaikkaa sekä muita henkilökohtaisia asioita. Vanhemmilla on mahdollisuus sopia
myös huoltoon kuuluvien tehtävien jaosta. Huoltajalla
on oikeus saada tietoja viranomaisilta. Vanhempi, joka
ei ole lapsen huoltaja, tarvitsee tätä varten tiedonsaantioikeuden. Yksinhuoltaja tekee yksin kaikki lasta
koskevat päätökset. Huoltomuodosta riippumatta vanhempi kuitenkin päättää lapsen päivittäiseen hoitoon
ja kasvatukseen liittyvistä asioista silloin, kun lapsi on
hänen luonaan. Eron yhteydessä huoltajuusmuotoa
ei ole pakko muuttaa.

Tapaaminen. Tapaamisoikeuden osalta vanhem-

pien tulee yhdessä päättää, miten lapsen on tarkoitus
tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka
luona lapsi ei asu. Tapaamissopimuksessa on syytä
ottaa huomioon mm. lapsen ikä, koulu tai päivähoito,
harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys.
Normaalin viikkorytmin lisäksi on hyvä sopia myös
lomien ja juhlapyhien vietosta. Lisäksi sopimukseen
voidaan kirjata käytäntöjä koskien esim. muuta yhteydenpitoa ja lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkoista aiheutuneiden kulujen jakamista. Kummankin
vanhemman tulee myötävaikuttaa lapsen
tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Elatus. Vanhemmat ovat yhdessä vastuussa lapsen

elatuksesta. Ennen lastenvalvojan tapaamista
vanhempien tulisi pohtia, mitkä ovat lapsen
säännölliset menot, kuten päivähoitoon, koulutukseen,
harrastamiseen tai vakuutuksiin liittyvät kustannukset.
Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta
laatia Oikeusministeriön ohjeen mukaisen laskelman,
jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta
vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavusta. Lastenvalvoja ei päätä elatusavun määrästä.
On muistettava, että Kela maksaa elatustukea vain
niissä tapauksissa, joissa lastenvalvoja toteaa
vanhemman elatuskyvyn puutteelliseksi tositteiden
ja selvitysten perusteella.

Miten valmistaudun lastenvalvojan tapaamiseen?

Kun vanhempi on varannut ajan
lastenvalvojalle, tulee varatusta
ajasta ilmoittaa viipymättä lapsen
toiselle vanhemmalle ja varmistaa
myös hänen läsnäolonsa tapaamisessa. Vanhempien tulee asioida
sopimusasioissa lastenvalvojalla
yhdessä (poikkeuksena lähestymiskielto tai jos toinen vanhemmista
asuu huomattavan pitkän matkan
päässä). Jos toinen vanhempi peruu
ajanvarauksen, hän on velvollinen
ilmoittamaan asiasta myös toiselle
vanhemmalle.
Vanhempien on hyvä keskustella etukäteen asioista, joista he
ovat tulossa lastenvalvojalle laatimaan sopimusasiakirjoja. Eron
jälkeisen vanhemmuuden tukena
ja apuvälineenä vanhemmat voivat
halutessaan käyttää vanhemmuussuunnitelmaa. Ennen lastenvalvojalle
hakeutumista on myös mahdollista
asioida perheasioiden sovittelussa.
Perheasioiden sovittelussa vanhemmat saavat ohjausta ja neuvontaa
lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien ristiriitojen ratkaisemiseksi. Vanhemmat voivat myös
tutustua Ensi- ja turvakotien liiton
julkaisuun Vanhemman opas –
tietoa ja tukea lapsiperheen eroon.

Vanhempien tulee keskustella lapsen
kanssa ratkaisuista, joita he ovat
tekemässä lasta koskevissa huolto-,
asumis- tai tapaamisoikeusasioissa
ennen lopullisten päätösten tekemistä. Lapsen mielipiteen selvittäminen on kummankin vanhemman
tehtävä. Keskustellessaan lapsen
kanssa vanhempien tulee huomioida lapsen ikä ja kehitystaso. Tästä
syystä on toivottavaa, että vanhemmat keskustelevat lapsen kanssa
ja selvittävät tämän mielipiteen ja
toiveet ennen varattua aikaa.
Vanhempien halutessa laskelman
elatussopimusta varten lastenvalvojan tapaamiselle otetaan mukaan
kummankin vanhemman tuloja ja
menoja koskevat tositteet sekä
täytetty varallisuusselvitys. Mikäli
vahvistetussa elatussopimuksessa
kyseeseen tulee Kelasta saatava
elatustuki, vanhemman tulee itse
huolehtia elatustukihakemuksesta
sekä elatussopimuksen toimittamisesta Kelaan.
Mikäli aiempi lasta koskeva sopimus
on laadittu Kymenlaakson alueella
ennen vuotta 2019, Kymenlaakson
ulkopuolella tai tuomioistuimessa,
vanhemman tulee ottaa tapaamiselle
mukaan aiempi sopimus/päätös.
Vanhempien on hyvä säilyttää alkuperäiset sopimuskappaleet mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Linkkejä
Perheoikeudellisten palveluiden yhteystiedot
www.kymsote.fi > lastenvalvojat ja perheoikeudelliset palvelut
Kymenlaakson perhekeskus
www.kymenlaaksonperhekeskus.fi
Sovinnollinen ero ja vanhemmuuden jatkuminen.
Perheasioiden sovittelu
www.kymsote.fi > perheneuvola
Ohjausta ja tukea perhe-elämän muutoksiin.
Vanhemmuussuunnitelma
www.thl.fi > vanhemmuussuunnitelma
Vanhemman opas
www.ensijaturvakotienliitto.fi
Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon.
Apua eroon
www.apuaeroon.fi
Lapsiperheiden tuki erotilanteeseen.
MLL:n Ero lapsiperheessä -piirrosvideot
www.helsinki.mll.fi
Piirrosvideosarja tueksi eroaville tai eronneille
vanhemmille ja heidän läheisilleen.
Sosiaalikollegan elatusapulaskuri
www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri
Laskuri elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Huomioithan,
että laskuri ei sovellu sellaisenaan vuoroasumiseen.

