Sananselitykset
(lapsen) asumisen täytäntöönpano
Pakkotoimi, jolla pannaan täytäntöön tuomioistuimen lapsen asumista koskeva päätös.
(lapsen) tapaamisen täytäntöönpano
Pakkotoimi, jolla pannaan täytäntöön tuomioistuimen lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös tai
sosiaalitoimen vahvistama tapaamissopimus.
”kolmas kulttuuri”
Kahden kulttuurin perheessä perhe-elämän myötä rakentuva oma perhekulttuuri, jossa on piirteitä
molempien aikuisten kulttuureista, mutta myös aivan omanlaisia piirteitä.
”matkalaukkulapsuus”
Kokemus lapsuudesta, johon sisältyy paljon muuttoja ja matkustamista. Yleinen esimerkiksi kahden
kulttuurin- tai maahanmuuttajaperheiden lapsilla, mutta myös diplomaattien, tutkijoiden tai muuten
kansainvälisesti liikkuvia vanhempia omaavilla lapsilla.
2,5 sukupolvi
Kahden kulttuurin perheiden Suomessa syntyneitä lapsia kuvaava käsite, jota käytetään lähinnä kielellisen
ja kulttuurisen integraation tarkasteluun. 2,5 sukupolven lapset ovat niitä lapsia, jotka ovat kasvaneet
syntymästään asti kahdessa kulttuurissa ja kommunikoineet kahdella tai useammalla kielellä.
adoptiokeskenmeno
Adoptioprosessin katkeaminen.
adoptiolautakunta
Asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomainen adoptioasioissa.
aiesopimus
Vanhempien välinen sopimus lapseen liittyvistä asioista (elatus, huoltajuus, asuminen) tilanteissa, joissa
lainsäädäntö ei tunnista kaikkia lapsen elämässä olevia vanhempia. Tyypillinen apilaperhemuotoisissa
sateenkaariperheissä.
asumisjärjestelyt
Eron jälkeiset, yhteisesti sovitut lasten asumiseen liittyvät järjestelyt.
avainlapsi
Lapsi, joka viettää palon aikaa yksin esim. koulun jälkeen.
avoin adoptio
Adoptio, jonka jälkeen lapsella on yhteydenpito-oikeus biologiseen vanhempaansa.
biologinen vanhemmuus
Synnyttänyt äiti tai mies, jonka sukusoluista lapsi on saanut alkunsa.
biseksuaali
Henkilö, joka kokee seksuaalista halua/kiinnostusta sekä omaan että toiseen sukupuoleen.
bonusmummo
Uusperheen uuden puolison äiti tai isovanhemman uusi kumppani.

cis-sukupuolinen
Henkilö joka ei koe eikä ole kokenut sukupuoliristiriitaa.
curlingvanhempi
Lapsensa edestä hankaluudet siivoava vanhempi. Lapsen elämänpolun siloittelija.
debriefing
Kriisin tai äkillisen tapahtuman jälkipuinti, toteutuu yleensä ammattilaisen johdolla.
edunvalvojan sijainen
Viranomaisen määräämä sijainen lapsen holhoojana toimivalle edunvalvojalle.
ei-heteroseksuaali
Henkilö, joka ei tunne seksuaalista halua/kiinnostusta ”vastakkaista” sukupuolta kohtaan.
elatuskanne
Oikeustoimi, joka kohdistuu elatusvelvolliseen, jos hän laiminlyö elatusmaksuja. Kanteen nostaja voi olla
toinen vanhempi tai viranomainen.
elatusvelvollisuus
Juridisen vanhemman velvollisuus vastata lapsen elatuksesta.
ensikoti
Tyypillisesti nuorten vanhempien tueksi järjestetty tuettu asumismuoto, jolla turvataan
vanhemmuudentaitoja ja vahvistetaan nuorten aikuisten vanhemmuuteen kasvua.
erityistarve
Lapsen tai aikuisen vammaan tai sairauteen liittyvä erityisen tuen tarve.
estrogeeni
Naishormoni, joka säätelee naiselle ominaisia sukupuoliominaisuuksia ja muun muassa kohdun ja
limakalvojen toimintaa.
etävanhemmuus
Eron jälkeen toteutuva vanhemmuus sen vanhemman osalta, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla.
exä
Entinen puoliso.
fantasiavaihe
Uusperheen ensimmäinen kehitysvaihe, jolloin aikuiset kulkevat vaaleanpunaiset lasit päässään ja haluavat
kaiken onnistuvan.
fetus mortus
Kohtuun kuollut sikiö/kuolleena synnytettävä lapsi.
geneettinen keskeytys
Sikiöpoikkeavuuden perusteella tehty raskaudenkeskeytys.
geneettinen vanhemmuus
Lapsen geneettinen polveutuminen vanhemmasta.
hedelmöityshoitolaki
Laki, joka säätelee hedelmöityshoitojen saamista ja niiden kriteerejä.

hoitopalkkio
Sijaisperheen perhehoitajan lapsen hoitamisesta saatava korvaus.
holhousrekisteri
Rekisteri, joka listaa edunvalvonnan alaisuudessa olevat henkilöt sekä edunvalvojat.
holhoustoimi
Viranomainen, joka neuvoo ja opastaa edunvalvojan saannissa, järjestää tarvittaessa edunvalvojan ja
valvoo edunvalvojien toimintaa sekä ylläpitää holhousrekisteriä.
homo
Henkilö, joka kokee seksuaalista halua samaa sukupuolta kohtaan.
hovioikeus
Oikeusaste, johon asianosainen voi valittaa käräjäoikeuden päätöksestä.
huoltajuuden hakeminen
Tilanne, jossa vanhempi hakee lapsen huoltajuutta, joko itselle tai muulle lapselle läheiselle henkilölle.
huoltajuus
Henkilö, joka vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta.
huoltajuushakemus
Vapaamuotoinen hakemus, jossa huoltajuus perustellaan.
huolto- ja tapaamiskanne
Oikeustoimi, jossa haetaan muutosta lapsen asumiseen tai vanhemman tapaamisiin liittyviin järjestelyihin.
huolto työmääräyksellä
Yhteishuoltajuus, jossa toisen huoltajan roolia on rajoitettu tai huoltajalle on määritelty joitain lapseen
kohdistuvia oikeuksia yksin.
identiteetti
Ihmisen itsensä määrittelemä minuus, käsitys siitä kuka ja millainen olen.
ihokontakti
Vanhemman ja vastasyntyneen välinen kontakti.
injektio
Ihon lävistävällä neulalla annettava pistos, tyypillisesti lääkitys.
inseminaatio
Toimenpide, jossa siittiöt ruiskutetaan naisen kohtuun.
instagram
Sosiaalisen median kuvanjakopalvelu.
integraatio
Erityisopetuksessa olevien oppilaiden sopeuttaminen normaaliopetukseen, joillain oppilaan tasolle
sopivalla oppitunnilla.
intersukupuolinen
Lapsi, jonka sukupuoli on syntyessä vaikeasti määriteltävissä.
isyyden tunnustaminen
Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isän ilmoitus, jolla hän tunnustaa lapsen omakseen.

isän lapsi
Lapsi, joka kokee isän ensisijaiseksi hoitajakseen.
kansalaisuus
Merkitsee yksilön jäsenyyttä tietyn valtion tai muun poliittisen muodostelman kansalaisyhteisössä.
Kansalaisuuteen liittyy oikeus osallistua maan poliittiseen toimintaan.
kansallisuus
Kuuluvuus johonkin kansaan, kansakuntaan, kieli- tai kulttuuriyhteyteen.
kiintymyssuhde
Lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välinen suhde.
kohtukuolema
Sikiön menehtyminen kohtuun.
kotikielet
Kielet, joita puhutaan henkilön kotona.
kotoutuminen
Maahanmuuttajan sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan.
kotoutumissuunnitelma
Kotoutumissuunnitelman avulla tuetaan maahanmuuttajan pääsyä yhteiskunnan yhdenvertaiseksi jäseneksi
erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa. Kyseessä on yksilöllinen ja henkilökohtainen kotoutumista tukeva
suunnitelma, jonka maahanmuuttaja laatii yhteistyössä paikallisviranomaisten (kunta ja/tai TE-toimisto)
kanssa.
koulurauha
Koulurauha on ohjelma, jossa nuoret itse välittävät tietoa kiusaamisen ehkäisystä toisille nuorille.
kulttuuri-identiteetti
Henkilön oma persoonallinen hahmotus kulttuurisesta taustasta, sen osatekijöistä ja suhteesta ympäröiviin
kulttuureihin.
kuolinpesä
Kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostama taloudellinen kokonaisuus.
kuolintodistus
Asiakirja, jossa osoitetaan, että kuolinsyyselvitys on saatettu loppuun ja ruumiin saa haudata tai luovuttaa
lääketieteellistä käyttöä varten.
käräjäoikeuden määräys täytäntöönpanoon
Tuomioistuimen päätös, jolla määrätään, että lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös on pantava
täytäntöön.
käräjäoikeus
Ensimmäinen oikeusaste, joka käsittelee rikos, riita ja hakemusasioita. tuomiopiirinsä yleinen alioikeus.
kätkytkuolema
Täysin terveenä pidetyn vauvan äkillinen kuolema.

lapsen elatussopimus
Sopimus, jolla määrätään elatusvelvollisen vanhemman lapselle suorittamasta elatusavusta. Vahvistetaan
lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa.
lapsen huolto- ja tapaamissopimus
Sopimus, jolla määrätään lapsen asumisesta, huollosta ja tapaamisista. Vahvistetaan lastenvalvojalla tai
käräjäoikeudessa.
lapsenlapseton
Henkilö, jonka lapsi tai lapset ovat kohdanneet tahatonta lapsettomuutta.
lapsettomuuskokemus
Kokemus siitä, että ei saa lasta silloin kun sitä toivoisi.
lapsipuoli
Puolison lapsi.
lastenvalvoja
Viranomainen, joka auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja apuun liittyvissä asioissa.
lesbo
Nainen, joka kokee seksuaalista halua/kiinnostusta naisia kohtaan.
luonapitovähennys
Vähennys, joka voidaan tehdä etävanhemman suorittamasta elatusavusta, jos lapsi oleskelee säännöllisesti
merkittäviä aikoja tämän luona.
lähisuhdeväkivalta
Väkivaltaa, joka toteutuu lähisuhteessa. Esimerkiksi vanhemman lapseen kohdistama väkivalta,
parisuhdeväkivalta, lapsen vanhempaan kohdistama väkivalta.
maahanmuuttobyrokratia
Maahanmuuttajan läpikäymä viranomaisprosessi, jonka kuluessa myönnetään muun muassa henkilön
maassa oleskeluun tarvittavat luvat.
medialukutaito
Kyky lukea ja tulkita mediasisältöjä tavalla, johon kuuluu lähdekritiikki sekä kyky arvioida sisällön luonnetta,
luotettavuutta ja alkuperää.
monikkoperhe
Kaksos-, kolmos- tai nelosperhe.
monikkoperhevalmennus
Paikallisen monikkoperheyhdistyksen yhteistyössä neuvolan kanssa toteuttama monikkolapsia odottaville
vanhemmille tarkoitettu perhevalmennus.
munasarjat
Eli ovaariot eli munarauhaset (lat. ovarium) ovat naisella munasoluja tuottavat mantelin kokoiset ja
muotoiset parilliset sukupuolirauhaset.
mustasukkaisuus
Epämiellyttävä tunne, joka syntyy, kun ihminen kokee jonkun uhkaavan asemaansa hänelle läheisen ja
merkityksellisen ihmisen elämässä.

nettipoliisi
Sosiaalisessa mediassa toimiva poliisi, jonka päätyö on sosiaalinen media ja siellä tapahtuvat rikokset.
nyxä
Nykyinen kumppani.
näkymätön adoptio
Tilanne, jossa mikään ulkoinen seikka ei ”paljasta” lapsen olevan adoptiotaustainen. Adoptio, jossa ulospäin
ei ole selvää, että kyseessä on adoptoitu perheenjäsen.
oheishuoltajuus
Huoltajuus, joka voidaan käräjäoikeuden päätöksellä vahvistaa vanhemman ohella toiselle lapselle
läheiselle henkilölle. Voidaan hakea esimerkiksi vanhemman puolisolle, isovanhemmalle tai muulle
lähipiiriin kuuluvalle taholle.
oikeudellinen vanhemmuus
Vanhemmuus, joka on lainvoimainen. Suomessa lapsella voi olla kerrallaan vain kaksi oikeudellista
vanhempaa.
omaisuusluettelo
Edunvalvojan maistraatille tekemä luettelo päämiehensä varoista ja veloista.
osaimetys
Imetyksen ja pulloruokinnan tai kiinteän ravinnon yhdistelmä.
ositus
Omaisuuden jako avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä joko avioeroon tai puolison
kuolemaan.
ovulaatio
Munasolun irtoaminen.
parisuhteen rekisteröinti
Samaa sukupuolta olevien parien historiallinen instituutio, joka vastaa oikeusvaikutuksiltaan avioliittoa
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuodesta 2017 alkaen Suomessa ei enää solmita uusia
rekisteröityjä parisuhteita vaan kaikki avioliitot ovat nimikkeeltään avioliittoja.
perheenjäsenen oleskelulupa
Oleskelulupa, joka voidaan myöntää perhesiteen perusteella. Suomessa asuvaa perheenjäsentä, jonka
kanssa perhe-elämää on tarkoitus viettää, kutsutaan perheenkokoajaksi.
perhekoti
Ammatillinen lastensuojelun tukitoimi. Perhekotiin voidaan sijoittaa huostaan otettuja ja perheen
ulkopuolelle sijoitettuja lapsia.
perheneuvola
Matalan kynnyksen palvelu, jossa tarjotaan apua ja tukea perheille erilaisissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi
vanhemmuuden tuki, erotilanteiden tuki, uusperhetilanteiden tuki tai lapsen kasvatukselliset haasteet.
perhepalaveri
Perheenjäsenten välinen kokous, jonka tarkoituksena on keskustella perheen kannalta tärkeistä asioista
siten, että kaikki saavat äänensä kuulluksi.

perheperusteinen maahanmuutto
Maahanmuutto, joka tapahtuu maassa jo oleskelevan perheenjäsenen luokse.
perintöoikeus
Lapsen oikeus periä oikeudelliset vanhempansa.
posttraumaattinen stressireaktio
Kriisitilanteen, kuolemantapauksen tai pitkäaikaisen traumatisoivan kokemuksen jälkeinen voimakas
reaktio.
rakastuminen
Tilanne, jossa henkilön aivokemia reagoi voimallisesti toisen henkilön olemassaoloon.
rekisteröity puoliso
Juridisesti samaa sukupuolta oleva kumppani, jonka kanssa henkilö on virallistanut parisuhteensa eli
kansankielellä mennyt naimisiin.
riskiraskaus
Tilanne, jossa raskauden tai synnytyksen kulkuun tiedetään vaikuttavan äidin tai lapsen terveyttä uhkaava
tekijä. Esimerkiksi monisikiöinen raskaus, päihteitä käyttävän äidin raskaus tai raskaus, jossa istukan
toiminta todetaan heikoksi tai lapsella on jokin geneettinen sairaus.
rähinävaihe
Uusperheen kehitysvaihe, jossa perheenjäsenten väliset kielteiset tunteet nousevat pintaan ja perhe kokee
voimakkaita sisäisiä ristiriitoja.
saattohoito
Kuolevan potilaan oireita tai kipua helpottava ja hyvään kuolemaan valmistava hoito.
sektio
Eli keisarinleikkaus. Leikkaus, jossa syntyvä lapsi autetaan ulos äidin vatsanpeitteet avaamalla.
sosiaalinen vanhemmuus
Arjessa toteutuva vanhemmuus. Sosiaalinen vanhempi voi olla myös biologinen, oikeudellinen tai
psykologinen vanhempi.
stereotypiat
Yleistyksiä tai ennakkokäsityksiä, jotka liittyvät tiettyyn asiaan, ihmisryhmään tai ilmiöön.
sukupuolivähemmistö
Yleiskäsite kaikille tavalla tai toisella sukupuoleltaan moninaisille ihmisille. Esimerkiksi transsukupuoliset,
transvestiitit ja intersukupuoliset ovat sukupuolivähemmistöjä.
sukuselvitys
Selvitys henkilön suvusta.
surukonferenssi
Viiden eri surujärjestön yhteistyössä järjestämä vuosittainen konferenssi, jossa käsitellään vaihtuvia suruun
liittyviä teemoja ja kootaan yhteen surun kanssa toimivia ammattilaisia, tutkijoita, järjestötyöntekijöitä ja
yksittäisiä ihmisiä.
tapaajavanhempi
Toinen nimitys etävanhemmalle. Vanhempi, joka ei ole kirjoilla samassa osoitteessa lapsensa kanssa.

tapaamisoikeus
Lapsen oikeus tavata oikeudellista vanhempaa, jonka luona hän ei asu.
tasa-arvo
Periaate siitä, että ihmiset ovat keskenään samanarvoisia.
tasa-arvoinen avioliittolaki
Avioliittolaki, joka koskee sekä eri että samaa sukupuolta olevia puolisoita.
tehohoito
Hoitoa, jossa valvotaan, ylläpidetään ja tuetaan vaikeasti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan
elintoimintoja. Tehohoidossa hoidetaan potilaita, joilla on äkillinen, tilapäinen, henkeä uhkaava yhden tai
useamman elintoiminnan häiriö.
terapia
Eli sananmukaisesti käännettynä "parantaminen" on pyrkimys korjata terveysongelma. Se seuraa yleensä
lääketieteellistä diagnoosia.
testosteroni
Sukupuolihormoni, jota erittyy sekä miehillä että naisilla.
toimeksiantosopimus
Asiakirja, jossa perhehoitaja ja sijoittava kunta sopivat perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja
velvollisuudet.
transgender
Käsite muulle sukupuoli-identiteeteille kuin mies tai nainen. Ihmiset, jotka identifioivat itsensä
transgendereiksi, voivat ajatella olevansa sekä miehiä että naisia tai eivät kumpiakaan tai olevansa täysin
kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolella. Usein käytetään myös käsitettä muunsukupuolinen.
transsukupuolinen
Henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan.
Transsukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta. Transsukupuolinen
ihminen voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään
transvestiitti
Henkilö, joka on pääosin tyytyväinen omaan sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää
itsessään toista sukupuolta.
trauma
Kreikan kielestä tuleva sana, jolla tarkoitetaan ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta aiheutuvaa henkistä tai
ruumiillista vammaa.
tsygositeetti
Kertoo, miten monisikiöraskauden hedelmöittyminen on tapahtunut: onko hedelmöittynyt munasolu
jakautunut (monotsygoottinen), vai onko kyseessä kaksi tai useampi eri munasolua (ditsygoottinen,
tritsygoottinen etc.)
tuettu asuminen
Usein vammaispalveluihin kuuluva järjestely, jossa henkilön itsenäistä asumista tuetaan osittain tai jossa
hän asuu kokonaan tuetun asumisen yksikössä.
tuettu tapaaminen
Lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen, jossa on läsnä tukea tarjoava työntekijä.

tukipuhelin
Monissa eri järjestöissä tai palveluissa toteutettava toiminta, josta kohderyhmään kuuluvat voivat saada
tukea kulloinkin käsillä olevassa tilanteessa.
tuomioistuimen elatuspäätös
Lapsen elatusta koskeva päätös, joka on annettu tuomioistuimessa.
tuomioistuimen huolto- ja tapaamispäätös
Lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisia koskeva päätös, joka on annettu tuomioistuimessa.
tuomioistuin
Oikeuslaitokseen kuuluva organisaatio, joka ratkaisee eri toimijoiden välisiä erimielisyyksiä lainsäädäntöön
nojautuen oikeudenkäynnissä tai muulla menettelyllä siten, että ratkaisu on osapuolia oikeudellisesti
sitova.
turvakoti
Paikka, johon henkilö ja hänen lapsensa voivat paeta lähisuhdeväkivaltaa tai väkivallan uhkaa.
työnohjaus
Oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Erityisen
tärkeää työssä, jossa on työntekijän kannalta raskaita tai vaikeasti käsiteltäviä elementtejä.
työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus. Tässä voivat olla edunsaajina kuolleen työntekijän
lapset tai aviopuoliso.
ulkopuolisuus
Tunne siitä, ettei kuulu joukkoon tai ei ole osa jotakin ryhmää.
ulosoton johtava viranhaltija (läsnä lapsen asumisen ja tapaamisten täytäntöönpanossa)
Henkilö, joka voi olla mukana, kun lapsen asumisen tai tapaamisen täytäntöönpanojärjestelyjä toteutetaan.
ulosottovirasto (tapaamisten ja asumisen täytäntöönpanopaikka)
Taho, joka toteuttaa lapsen asumisen tai tapaamisen täytäntöönpanoa.
ultraäänitutkimus
Tutkimustoimenpide, joka perustuu ääniaaltojen värähtelyyn ja niiden takaisinheijastumiseen eri
kudostyypeistä. Yleinen esimerkiksi raskauden seurannassa.
uusvanhempi
Myös bonusvanhempi. Uusperheen vanhempi, joka ei ole lapselle biologista tai oikeudellista sukua.
valvottu tapaaminen
Lapsen ja vanhemman tapaaminen, joka toteutetaan valvotusti eli ulkopuolisen tahon läsnä ollessa.
vastuutyöntekijä
Asiakkaan kokonaistilanteesta vastaava työntekijä.
vertaisammattilainen
Palkattu työntekijä, joka on työkseen vertaistoimija.
vertaistuki
Saman tilanteen, esimerkiksi traumaattisen tapahtuman tai sairauden, perhemuodon tai perhetilanteen
kokeneiden henkilöiden toisilleen tarjoama tuki.

whatsapp
Sosiaalisen median viestisovellus.
virkatodistus
Virallinen paperille laadittava todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista tiedoista.
vuoroasuminen
Tilanne, jossa lapsi asuu noin puolet ajasta molempien vanhempiensa luona.
vuorovaikutus
Kahden tai useamman henkilön välillä tapahtuva kanssakäyminen.
vuositili
Edunvalvojan maistraatille vuosittain antama selvitys päämiehen omaisuudesta.
yhteishuoltaja
Henkilö, joka jakaa lapsen huoltajuuden yhden tai useamman muun henkilön kanssa.
yhteishuoltajuus
Kahden tai useamman henkilön kesken jaettu lapsen huoltajuus.
yhteistyövanhemmuus
Vanhempien väliseen yhteistyöhön perustuva vanhemmuus.
yhteydenpito-oikeus
Lapsen oikeus pitää yhteyttä henkilöön, joka ei ole hänen oikeudellinen vanhempansa. Esimerkiksi avoimen
adoption yhteydessä voidaan määrätä lapselle yhteydenpito-oikeus lapsen adoptioon antaneeseen
vanhempaan.
yksilöllisyyden tukeminen
Kaksosten, kolmosten tai nelosten kasvatuksessa olennainen ilmiö, jossa tuetaan kunkin monikkolapsen
omaa yksilöllistä kehitystä.
yksin kaksonen
Henkilö, jonka kaksossisarus on kuollut.
yksinhakija
Adoption yhteydessä henkilö, joka hakee adoptiota ilman puolisoa.
yksinhuoltaja
Henkilö, joka on lapsen ainoa huoltaja. Arkikielessä käytössä myös lapsen ainoana pääasiallisena
vanhempana toimivan henkilön osalta, vaikka lapsella olisikin virallisesti useampi kuin yksi huoltaja.
yksinhuolto
Yksin toiselle vanhemmalle määrätty lapsen huoltajuus.
ylirajainen
Kahden valtion välinen.
äitipuolimyytti
Myytti ilkeästä äitipuolesta, joka kohtelee puolisonsa lapsia eriarvoisesti omiensa kanssa.

