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Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Aikaisemmin isyydentunnustaminen hoidettiin lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.
Uusi isyyslaki (L 11/2015 § 16) astui voimaan 1.1.2016. Tulevalle isälle tarjotaan mahdollisuus tunnustaa
isyys neuvolassa terveydenhoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä ennen lapsen syntymää, kuten
silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa.
Tunnustaminen annetaan henkilökohtaisesti ja tulevan äidin läsnä ollessa sen kunnan neuvolassa, jossa
neuvolapalveluja on annettu. Äidille ja miehelle selvitetään tunnustamisen merkitys ja sen
oikeusvaikutukset. Tämä edellyttää, että äiti ja isä ovat molemmat paikalla äitiysneuvolassa ja samassa
yhteydessä voidaan tehdä sopimus yhteishuollosta. Henkilöllisyys tarkistetaan virallisella asiakirjalla
esim. voimassa oleva passi tai ajokortti. Tunnustamista ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan
äitiysneuvolasta isyyden selvittämisestä edelleenkin huolehtivalle lastenvalvojalle. Lastenvalvoja
tarkistaa lapsen syntymän jälkeen äidin siviilisäädyn ja huolehtii tarvittaessa kuulemisista ja kirjauksista
lastenvalvonta ohjelmaan. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen
syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen
määräajan päättymistä.
Lastenvalvoja
Lastenvalvojien hoidettaviksi jäävät lakimuutoksen jälkeen kaikki ne tapaukset, joissa biologisen isyyden
suhteen on jotain epäselvyyttä tai joissa asiaa ei jostain syystä ole vielä hoidettu jo raskauden aikana.
Uuden isyyslain myötä isyyden selvittämistä varten otettava solunäyte otetaan jatkossa ensisijaisesti
suun limakalvolta lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja lähettää näytteet tutkittaviksi. Tämä käytäntö
nopeuttaa tulosten valmistumista, kun erillisestä käynnistä terveysasemalla näytteen ottamiseksi voidaan
luopua.
Äidin oikeudesta vastustaa isän selvittämistä luovutaan. Äidin sijaan päätöksen isyyden selvittämisen
keskeyttämisestä voi tehdä lastenvalvoja isyyslaissa luetelluissa tilanteissa.
Lastenvalvojien velvollisuus selvittää isyys laajentuu koskemaan myös 15 - 17- vuotiaita lapsia, kun se
nykyisin päättyy lapsen täytettyä 15 vuotta. Lastenvalvoja voi jatkossa selvittää isyyden joissakin
tapauksissa myös silloin, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos lapsen äiti ja mies, jonka isyys on
todettu isyysolettaman nojalla, yhdessä pyytävät isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on
kulunut lapsen syntymästä. Lastenvalvoja voi selvittää isyyden myös silloin, kun toinen mies on
tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa avioliiton aikana syntyneen lapsen, ja lapsen äiti ja
aviomies hyväksyvät isyyden selvittämisen.
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