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VALMISTAUTUMINEN SOPIMUSNEUVOTTELUUN LASTENVALVOJALLA
ENNEN SOPIMUSNEUVOTTELUA
Kun vanhemmat ovat varanneet ajan lastenvalvojalle, on heidän hyvä jo ennalta käsin pohtia lasta
koskevien sopimusten sisältöjä ja muita lapsen arkeen liittyviä asioita, joista haluavat
lastenvalvojan luona keskustella. Rajallinen neuvotteluaika saadaan näin parhaiten hyödynnettyä.
Ero on koko perhettä kuormittava tilanne, ja lasten asioista neuvotteleminen voi olla raskasta.
Muistiinpanot ja ennakkoon käydyt keskustelut toisen vanhemman kanssa voivat luoda hyvää
pohjaa tulevalle sopimusneuvottelulle.
Koska vanhemmat ovat lapsensa asioissa sopijaosapuolia, on kummankin vanhemman läsnäolo
tapaamisessa olennaista. Mikäli vanhempi estyy saapumasta neuvotteluun, on hänellä vastuu
ilmoittaa ajan peruuttamisesta/siirtämisestä toiselle vanhemmalle sekä mahdollisen uuden ajan
varaamisesta.
SOPIMUSNEUVOTTELU
Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijaosapuolia
ovat vanhemmat. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja
laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.
Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää. Sovinto vähentää
vanhempien välisiä ristiriitoja ja on siten lapsen edun mukaista. Vanhempien tulee neuvotella ja
punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta ja harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon
kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.
HUOLTO, ASUMINEN JA TAPAAMISOIKEUS
Huolto
Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto säilyy yhteisenä eron jälkeen tai huolto uskotaan
yksin toiselle vanhemmalle. Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa
ja lapsen edustamista hänen henkilöään koskevissa asioissa. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen
hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Lisäksi lapsen
huoltaja toimii holhoustoimilain nojalla lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita.
Huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsesta eri viranomaisilta ja terveydenhuolto henkilökunnalta
lain edellytysten mukaisesti.
Asuminen
Vanhempien tulee ratkaista se, kumman vanhemman luona lapsi eron jälkeen asuu. Kotiosoitteen
perusteella määrittyvät lapsen kunnalliset palvelut (kuten päiväkoti, koulu, neuvola ja muut
terveyspalvelut). Vaikka lapset asuisivat tosiasiallisesti yhtä paljon kummankin vanhempansa
kanssa, on vanhempien päästävä sopuun siitä, kumman vanhemman osoitteessa lapsi on
virallisesti kirjoilla. Asumista koskevalle sopimukselle pohjautuvat sekä tapaamissopimus että
elatussopimus.
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Tapaamisoikeus
Lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien on hyvä
pohtia jo ennen sopimusneuvottelua sitä, kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan,
jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisista sovittaessa on vanhempien hyvä ottaa huomioon
sopimuksen käytännöllisyys jotta lapsen arki säilyisi sujuvana, sekä toteutettavuus (esim.
vanhemman vuorotyö, lapsen harrastukset).
Yhdessä on hyvä keskustella ennen neuvottelua ainakin seuraavista asioista:
· Säännöllinen viikonlopputapaaminen tai -tapaamiset
· Mahdollinen arkitapaaminen tai -tapaamiset
· Loma-aikojen ja juhlapyhien tapaamiset ja -järjestelyt
· Lapsen kuljetukset tapaamisiin

Vanhempi voi ottaa mukaan neuvotteluun muistiinpanoja omista tai vanhempien yhteisistä
ajatuksista.
Tila muistiinpanoille

MUUT PALVELUT
Jos lapsen asioista sopiminen on vaikeaa vanhempien erimielisyyksien tähden, voivat vanhemmat
hakeutua perheasioiden sovitteluun.
Tietyin edellytyksin lapsen tapaamiset on mahdollista toteuttaa valvotusti tai tuetusti
perheoikeudellisen yksikön tapaamispaikassa.
Lisätietoa sopimusasioista sekä perheoikeudellisen yksikön palveluista löydät Järvenpään
kaupungin www-sivuilta/ perheiden palvelut/perheoikeudelliset palvelut

