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Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus ennen lapsen syntymäi

los lapsi syntyy aviolliton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistarninen edellyttäa toimia lapsen
vanhemmilta ja viranornaisilta. Isyyden tunnustarninen on rnahdollista raskausaikana (isyyslaki 16
§), jos on selvaä, että isyyden tunnustaja on lapsen isa. Lisäksi äidin tulee hyvaksya tunnustaminen,
äidilläja tuimustajalla tulee olla asetuksessa säadetyt henkilollisyysasiakirjat ja kummankin tulee
ymrnärtäa tunnustamisen merkitys. Isyyden tunnustamisen vol vastaanottaa äitiysneuvolassa vain

terveydenhoitaja tai kätilö.
Suositeltu tunnustamisajankohta on raskauden puolenvalin jälkeen, jolloin keskenmenoriski on
alkuraskautta pienempi. Raskausaikainen tunnustarninen on rnahdollista toissij aisesti rnyös
lastenvalvojan luona. Isyys vahvistetaan rnaistraatissa, jos lapsi on syntynyt eläväna eikä
tunnustamista ole peruttu tal kiistetty viirneistään 30. päiväna lapsen syntymasta, eikä maistraatilla
ole muutakaan syytä epäillä tunnustajan isyytti.
Samaan aikaan tunnustarnisen kanssa voidaan tehdä myos sopirnus yhteishuollosta, rnikäli
molemmat vanhemmat nun haluavat. Tämi mahdollisuus perustuu lapsen huoltoaja
tapaarnisoikeutta koskevaan lakiin tehtyyn muutokseen (14/2015, 8 a §). Sosiaalilautakunta
vahvistaa yhteishuoltosopimuksen sen jälkeen kun lapsen isyys on vahvistettu, rnikäli sopirnus ei
ole lapsen edun vastainen.
Aidinja isyyden tunnustajan tulee olla yhta aikaa paikalla sillä aitiysneuvolakaynnilla, jolla
tunnustaminen otetaan vastaan ja yhteishuoltosopirnus tehdään. Aidin ja isyyden tunnustajan ei
tarvitse asua yhdessa, jotta isyyden tunnustarninen ja yhteishuoltosopimuksen tekeminen
raskausaikana olisi rnahdollista. Mikäli kyseessa on rnonikkoraskaus, täytetään yksi
tunnustarnisasiakirjaja yhteishuoltosopirnus. Me kattavat kaikki syntyvat lapset.
Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tapsen syntymän jälkeen

Mikäli isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana tai tunnustaminen on peruutettu tal kiistetty,
lastenvalvoja aloittaa isyyden selvittämisen saatuaan tiedon alle 1 8-vuotiaasta lapsesta, jonka
isyyttä ei ole vahvistettu tai isyys on kurnottu. Lastenvalvoja hoitaa yli 1 8-vuotiaan lapsen isyyden
selvittämistä vain siinä tapauksessa, että lapsen mahdollinen isa on tunnustanut isyyden tai aikoo
tunnustaa isyyden, jos isyyden selvittarninen osoittaa hänen olevan isa.
Aviolilton aikana syntyneen lapsen isyyden selvittäminen

Uuden isyyslain mukaan lastenvalvoja vol selvittää rnyos avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyttä,
mikäli aviopari pyytaa isyyden selvittärnistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen
syntyrnästa. Aviolapsen isyytta voidaan selvittää lastenvalvojan luona myohernrninkin, rnikäli
toinen mies on tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa aviolapsen isyyden.

Velvollisuus pysyä totuudessa

Aidilläja miehellä on velvollisuus pysyä totuudessa antaessaan tietoja isyyden selvittärnistä varten
sekä tunnustaessaan isyyden, hyvaksyessaan tunnustarnisen tai kun henkilöä kuullaan
tunnustamisen johdosta (isyyslaki 7

§).

Oikeusgeneettinen isyystutkimus
Kun biologisen isyyden suhteen on epaselvyyttä tai siiti halutaan saada varmuus, vol lastenvalvoja
tilata, tuomloistuin määrätä tai yksityishenkilo pyytää oikeusgeneettisen isyystutkirnuksen.
Oikeusgeneettinen isyystutkirnus tulee tilata myös silloin, jos isyyden selvittämisessä osallisena
olevan mabdollisen isän tal äidin henkilollisyyttä ja perhesiteitä osoittavat asiakirjat ovat
puutteelliset.
Lastenvalvojan päätikset

Lastenvalvoja tekee isyyden selvittämisen keskeyttamistä koskevan päätöksen mm. silloin kun
mahdollisesta isästä ei ole riittävästi tietoja. Aiemmin keskeytetty isyyden selvittäminen voidaan
aloittaa myohemmin uudestaan lastenvalvojan tekernällä päätOksellä.

