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LAPSEN HOITOON JA HUOLTOON LIITTYVÄT PELISÄÄNNÖT 

 

Olemme yhdessä sopineet alla olevista pelisäännöistä, joita pyrimme noudattamaan perheessämme ja lapsen 

hoidossa. Yhteisten pelisääntöjen tarkoitus on helpottaa vanhempia lapsen hoidossa ja tukea lapsen arjen 

hoitamista. 

 

Pelisääntöjä voidaan yhdessä tarkastaa ja täydentää tarpeen vaatiessa ja olosuhteiden muuttuessa. 

 

1. Kasvatusperiaatteet ja yhteiset säännöt 

a. Vanhemmilla on yhteisymmärrys siitä, että kasvatusperiaatteiden ja yleisten sääntöjen ja 

käytäntöjen tulee olla suurissa linjoissa suunnilleen yhteneväiset lapsen molemmissa kodeissa. Arki 

toimii kuitenkin molemmissa kodeissa hiukan omalla tavallaan, sen vanhemman variaatioilla, jonka 

kodista on kysymys. Vanhemmat keskustelevat kasvatuksesta aktiivisesti ja sopivat pääperiaatteista 

yhdessä. 

b. Sovittavia kasvatusperiaatteita ovat esimerkiksi: 

i. Palkitsemiskäytännöt 

ii. Rangaistuskäytännöt 

iii. Oikean ja väärän opettaminen 

iv. Hyvien tapojen opettaminen 

v. Viikko- tai kuukausiraha 

c. Yleisiä sääntöjä ja käytäntöjä ovat esimerkiksi: 

i. Nukkumaanmenoajat 

ii. Ravintoon ja ruokailuun liittyvät periaatteet 

iii. Herkkuihin liittyvät periaatteet (esim. karkkipäivä) 

iv. Leluihin ja muihin hankintoihin liittyvät periaatteet 

v. Kotiintuloajat 

vi. TV:n katselu 

vii. Kotitehtävien tekeminen 

viii. Tietokoneen käyttö 

ix. Oman puhelimen hankkiminen ja sen käyttö 

x. Sosiaalisen median käyttö 

xi. Vanhempien sosiaalisen median käyttö (lapsen kuvat yms.) 

xii. Lemmikkieläimet (myös kulkevatko lapsen mukana) 

xiii. Yleiset kielletyt ja sallitut asiat 

xiv. Tatuoinnit, lävistykset yms.  

xv. Kesätyöt yms. 

xvi. Lapsen päätösvalta omista asioistaan 

 
2. Lapsen suhde vanhempiinsa 

Osapuolten tahto on, että lapselle syntyy turvallinen ja hyvä suhde molempiin vanhempiinsa. Mikäli 

perheen/vanhempien olosuhteet myöhemmin muuttuvat, pyrkivät molemmat pitämään huolen siitä, että 

lapsen olemassa olevat läheiset ja hänelle tärkeät ihmissuhteet jatkuvat. 

Kuinka vanhemmat voivat tukea toistensa vanhemmuutta ja lapsen suhdetta toisen vanhempaansa? 

Mitä muuta ajatellaan lapsen suhteesta vanhempiinsa? 

 

3. Lapsen arkeen liittyvät pelisäännöt 

 

a. Lapsen ravinto 

i. Imetys? 

ii. Ruuan laatu?  

iii. Allergioista riippumattomat ruokavaliot? 

iv. Juominen? 



b. Lapsen unentarve 

c. Lapsen vaatetus 

d. Lapsen kuljetus tarhaan/kouluun/harrastuksiin 

 

4. Lapsen tili 

a. Halutaanko lapselle oma tili? 

b. Onko yhteinen vai toisen oma?  

c. Mitä varoja tilille talletetaan? 

d. Miten ja mihin tilivaroja käytetään? 

 

5. Matkustaminen 

a. Hankitaanko lapselle passi? 

b. Milloin voidaan tehdä matkoja/ulkomaanmatkoja lapsen kanssa? Onko rajoituksia?  

c. Ulkomaanmatkoista sovitaan vanhempien kesken. Lähtökohtaisesti kumpikin vanhempi saa 

suunnitella tavanomaisia lomamatkoja lapsen kanssa ilman toisen nimenomaista suostumusta. 

Lähtökohtaisesti sovitaan, että tavanomaisille lomamatkoille annetaan suostumus tarvittaessa myös 

kirjallisena. 

d. Pidemmistä kuin xxx kestoisista matkoista sovitaan erikseen. 

 

6. Uskonto 

a. Mitä lapselle kerrotaan uskonasioista? 

b. Saako lapsi itse päättää uskonnostaan? 

 

7. Terveydenhuolto 

a. Mitä sovitaan lapsen rokotuksista/ rokotusohjelman mukaisista rokotteista?. 

b. Miten lääkäri- ja neuvolatapaamiset järjestetään? Kumpi vanhemmista osallistuu, osallistuuko 

molemmat? 

c. Miten lapsen terveydenhoitokulut kustannetaan? 

d. Mitä kuuluu lapsen terveydenhoitokustannuksiin? 

e. Otetaanko lapselle yksityinen sairauskuluvakuutus ja miten sen kulut katetaan? 
 

8. Varhaiskasvatus ja koulunkäynti 

a. Osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen, minkälaiseen ja mistä lähtien? 

b. Mihin kouluun lapsi menee? 

c. Osallistuvatko vanhemmat lapsen vasu- ja kehityskeskusteluihin tarhassa/esikoulussa/koulussa? 

d. Miten lapsen kouluun liittyvät kustannukset maksetaan? Mitä katsotaan kouluun liittyviksi 

kustannuksiksi? 
 

9. Harrastukset 

a. Mitä lapsi harrastaa, miten kallis lapsen harrastus saa olla? 

b. Miten lapsen harrastuksiin viemiset hoidetaan?  

c. Miten lapsen harrastukset kustannetaan? 
 

10. Vanhempien uudet kumppanit  

a. Missä vaiheessa uusi kumppani esitellään toiselle vanhemmalle / lapselle? 

b. Mikä rooli uudella kumppanilla on perheessä? 

c. Sitoutuuko uusi kumppani vanhempien sopimiin kasvatusperiaatteisiin? 

d. Osallistuuko kumppani lasta koskevaan päätöksentekoon? 

  

11. Vanhempien olosuhteiden muutokset 

a. Milloin ilmoitetaan toiselle asuinpaikan muutoksesta? 

b. Milloin ilmoitetaan toiselle uudesta kumppanista? 

c. Milloin ilmoitetaan toiselle työtilanteen muutoksesta? 

d. Miten sovitaan olosuhdemuutosten vaikutuksista lapsen asioihin? 



 

12. Erimielisyyksien selvittäminen 

a. Miten erimielisyydet selvitetään? 

b. Lastenvalvoja, perheoikeudellinen neuvonta/sovittelu, tuomioistuinsovittelu, keskinäiset neuvottelut 

avustajien tuella, oikeudenkäynti 
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