
  Lapsen syntymää edeltävä yhteishuoltosopimus  

ASAK-16-THL-2019-04-01-fi  1/1 

Lapsen syntymää edeltävä yhteishuoltosopimus 
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 8 § ja 8 a § 

Asianumero 

      
 

Syntymätön 

lapsi 

Laskettu aika (päivämäärä) 

       

 Monikkoraskaus  

Sikiöiden lukumäärä       

Synnyttävä 
äiti 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Äitiyden 
tunnustaja 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Äitiys on tunnustettu ja yhteishuoltosopimus on tehty (päivämäärä) 

      

 

Lisätiedot (esimerkiksi tulkin käyttö) 

      

 

 

 

Me allekirjoittaneet tulevat vanhemmat olemme sopineet, että lapsen/lasten huolto uskotaan molemmille vanhemmille 
yhteisesti.  

Synnyttävän äidin allekirjoitus 

 

 

Äitiyden tunnustajan allekirjoitus 

 

Tunnustamisen vastaanottaja 

 Äitiysneuvolan terveydenhoitaja  Äitiysneuvolan kätilö  Lastenvalvoja 

Allekirjoitus 

 

 

Nimenselvennys 

      

Puhelinnumero  

      

Yhteishuoltosopimus lähetetään lastenvalvojalle tunnustamisasiakirjan mukana. 

Yhteishuoltosopimuksesta otetaan kopio synnyttävälle äidille ja äitiyden tunnustajalle.  

Jos tunnustamista ei voitu vastaanottaa, yhteishuoltosopimustakaan ei voida tehdä. 



  ASAK-16-THL-2019-04-01-fi ohjeet  

   

 

Lapsen huolto ja sopimus yhteishuollosta 

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, 
kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri 
viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä koskevassa asiassa. Lisäksi lapsen huoltaja toimii holhoustoimilain 
(442/1999) nojalla lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita.  

Lapsella on syntyessään kaksi huoltajaa, kun lapsi syntyy hänet synnyttäneen äidin ja tämän aviomiehen avioliiton aikana. Muissa 
tilanteissa lapsen huoltaja on hänet synnyttänyt äiti. Jos äitiys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, vanhemmat voivat samassa 
yhteydessä sopia, että huolto kuuluu molemmille vanhemmille yhteisesti.  Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen maistraatin 
vahvistettua äitiyden, jollei sopimus ole lapsen edun vastainen. Yhteishuollossa huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon 
kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.  

Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat lapsen syntymän jälkeen sopia lastenvalvojan luona lapsen 
asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Myös lapsen huollosta voidaan sopia myöhemmin lastenvalvojan luona. 
Vanhemmat voivat tällöin sopimuksella uskoa lapsen huollon myös yksin toiselle äidille.  

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai päätös on aina tehtävä ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti ja 
sopimusta tai päätöstä voidaan muuttaa, jos lapsen etu sitä vaatii. 
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