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SUUNNITELMA LAPSEN ALULLE SAATTAMISESTA 

 

Tähän suunnitelmaan on kirjattu vanhempien välillä käytyjen keskustelujen kuluessa saavutetut näkemykset ja 

yhteiset aikomukset suunnitelmasta, jonka tarkoituksena on saada yhteinen lapsi. Suunnitelman toteuttaminen on 

aloitettu xxxxkuussa 201x.  

 

Olemme yhdessä suunnitelleet seuraavaa:  

1. LAPSEN ALULLE SAATTAMISEN MENETELMÄT 

a. Miten lasta yritetään saada aluille, ml. kuinka monta kertaa, ennen kuin siirrytään esim. koti-

inseminaatioista klinikalle? 

b. Kuinka pitkään raskautta yritetään yhdessä? 

c. Mitä sovitaan toisen vanhemman läsnäolosta terveystarkastuksilla, inseminaatiossa, tutkimuksissa 

yms.? 

 

2. ISYYDEN VAHVISTAMINEN 

a. Isyys vahvistetaan 

b. Milloin isyys vahvistetaan? 

 

3. LAPSEN NIMI 

a. Mitä vanhemmat sopivat lapsen nimistä/sukunimestä? 

b. Miten erimielisyys nimestä ratkaistaan kompromissillä? 

 

4. RASKAUSAJAN SEURANTA 

a. Ovatko molemmat vanhemmat läsnä neuvolassa/lääkärin käynneillä? 

b. Onko isä mukana ultraäänitutkimuksissa? 

c. Miten äiti tiedottaa isää raskauden seurannasta? 

 

5. SYNNYTYS JA LAPSEN ENSIMMÄISET KUUKAUDET 

a. Mitä sovitaan synnytyksen kulusta? 

b. Miten äiti tiedottaa isää synnytyksen käynnistymisestä? 

c. Onko isä läsnä synnytyksessä? Miten isä osallistuu synnytykseen (esim. katkaiseeko napanuoran)? 

d. Haluaako äiti tukihenkilön? Onko tukihenkilö läsnä synnytyksessä? 

e. Halutaanko sairaalassa perhehuone? 

f. Miten vanhempien/perheen asumisjärjestelyt sovitaan/järjestetään ennen lapsen syntymää? 

g. Miten vanhempien/perheen asumisjärjestelyt sovitaan/järjestetään lapsen syntymän jälkeen? 

h. Kuka hoitaa lapsen neuvolassakäynnit? 

 

6. PERHEVAPAAT 

a. Pitääkö isä isyysvapaata, jos pitää milloin? 

b. Kuinka vanhempainvapaa ja hoitovapaa jaetaan vanhempien kesken? 

c. Miten pitkä kummankin kotona olo lapsen kanssa on ja missä ikävaiheessa? 

d. Miten vanhempainvapaa vietetään yhdessä tai lapsen kanssa? 

e. Minkä ikäisenä lapsi laitetaan päivähoitoon? 

 

 

7. PERHEEN ULKOPUOLINEN MAAILMA 

a. Miten kerrotaan lapsen saamisesta ulkopuolisille? 

b. Miten kerrotaan lapsen saamisesta lapselle itselleen? 



c. Miten pidetään yhteyttä lapsen sukulaisiin ja muihin läheisiin vanhemman kummallakin puolella? 

 

8. SISARUKSET 

a. Montako lasta on haaveissa? 

b. Onko ajatuksissa, että mahdollinen sisarus tehdään myös yhdessä? 

 

9. PELISÄÄNNÖISTÄ SOPIMINEN 

Tämän suunnitelman lisäksi vanhemmat sopivat perheen yhteisistä pelisäännöistä, joista laaditaan erillinen 

asiakirja. 

 

Pelisäännöillä tarkoitetaan vanhempien keskenään sopimia sääntöjä lapsen hoidosta ja perheen arjen 

hoitamisesta. Lisäksi pelisäännöissä voidaan sopia yhteisistä kasvatusperiaatteista, tavoitteista ja 

tarkoituksista. Pelisäännöissä voidaan myös sopia siitä, miten vanhemmat ratkovat erimielisyyksiään lapsen 

asioihin liittyen. 

 

10. HUOLTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN 

Vanhemmat laativat lapsen huoltoa ja tapaamista sekä elatusta koskeva sopimuksen, joka vahvistutetaan 

kunnallisella lastenvalvojalla. Sopimus voidaan laatia yhdessä etukäteen taikka lastenvalvojan avustuksella. 

 

Sopimuksessa on sovittava ainakin seuraavista asioista: 

a. Lapsen huoltajuus 

Yhteis- vai yksinhuolto? 

b. Lapsen asuminen 

Kumman vanhemman luona lapsi asuu? 

c. Lapsen tapaamisoikeus  

Miten lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona ei asu? 

d. Elatusapu 

Mikä on lapsen elatuksen tarve? 

Mitkä ovat vanhempien elatuskyvyt? 

Miten elatusmaksuja maksetaan? 

 

Lapsen huoltosopimusta voidaan tarkastaa lapsen kasvaessa, esim. lapsen mennessä kouluun. Vanhemmat 

voivat myös laatia lastenvalvojalla uuden sopimuksen lapsen asioista olosuhteiden muuttuessa. 

 

11. ERIMIELISYYDET 

Vanhemmat sitoutuvat käymään lastenvalvojalla laatimassa lapsen huoltoa koskevan sopimuksen (kohta 

10.). 

Vanhemmat sitoutuvat kääntymään kunnallisen lastenvalvojan tai perheoikeudellisen yksikön 

asiantuntijoiden puoleen tilanteissa, joissa eivät pääse lapsen asioissa yhteisymmärrykseen.  

Erimielisyydet pyritään ratkomaan keskustelemalla, ja mikäli vanhemmat eivät pääse em. tahojen 

avustuksella yksimielisyyteen lapsen huoltoon liittyvästä tärkeästä asiasta, vanhemmat voivat käyttää 

tarjolla olevia erilaisia sovittelukeinoja, kuten kunnallista perheoikeudellista sovittelua taikka 

tuomioistuinsovittelua.  

Vanhemmat ymmärtävät, että lapsella on oikeus saada asioistaan täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu, joka 

viime kädessä voidaan jommankumman tai molempien vanhempien hakemuksesta pyytää lapsen 

kotipaikkakunnan käräjäoikeudelta. 

 

(paikkakunta) x.x.201x 

 

Isä  Äiti 


