Uusi isyyslaki tulee voimaan 1.1.2016, josta alkaen isyyden voi tunnustaa
äitiysneuvolan terveydenhoitajan luona jo ennen lapsen syntymää.
Suomen lainsäädännön mukaan kaikilla avioliiton ulkopuolella syntyneillä
lapsilla on vain yksi vanhempi ja yksi huoltaja, joka on lapsen äiti.
Kuitenkin nykyisin joka kolmas lapsi eli n. 24000 lasta vuodessa syntyy
avoliittoon tai muuten vakiintuneeseen parisuhteeseen, joissa biologinen
isyys on useimmiten selvä ja mies haluaa tunnustaa isyyden.

vanhemmalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat
vastaavat yhdessä lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta,
äidinkielestä,
kansalaisuudesta,
nimestä,
terveydenhuollosta,
päivähoidosta,
koulunkäynnistä,
passista
ja
muista
lapsen
henkilökohtaisista asioista.

Neuvolakäynnin
yhteydessä
on
mahdollista
sopia
isyyden
tunnustamisesta ja yhteishuoltosopimuksen tekemisestä, jolloin perheen
aikaa ja vaivaa säästetään. Lapsen edun mukaista on myös se, että isän
asemaa arvostetaan jo ennen lapsen syntymää.

Kun lapsenne on syntynyt, tieto hänen syntymästään siirtyy
väestötietojärjestelmän kautta lastenvalvojalle. Laki vaatii 30 vrk:n
odotusajan, alkaen lapsenne syntymästä. Sen jälkeen maistraatti voi
vahvistaa isyyden. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa
tämän ajan kuluessa ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Jos peruuttamista
ei ole tehty, lastenvalvoja toimittaa lastanne koskevat asiakirjat oikeaaikaisesti maistraattiin, joka lähettää teille kotiin vahvistetun päätöksen
isyydestä. Tämän myötä lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen
ja lähettää ne teille suoraan kotiin.

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA
Terveydenhoitaja sopii kanssanne neuvolakäynnistä, jossa asia käsitellään:
kerrotaan isyyden tunnustamisen oikeusvaikutukset sekä keskustellaan
siitä, mitä tarkoittaa yhteishuolto. Käynti sijoittuu raskausviikoille 30 – 34.
Tällöin molemmat vanhemmat ovat läsnä ja molemmilla on oltava
mukana henkilöllisyystodistus; voimassa oleva passi, kuvallinen
henkilökortti tai ajokortti. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteistä osoitetta, se
ei ole este isyyden tunnustamiselle ja vahvistamiselle eikä myöskään
yhteishuoltosopimukselle. Käynnin yhteydessä täytetään tarvittavat
lomakkeet, jotka terveydenhoitaja toimittaa lastenvalvojalle odottamaan
lapsen syntymää.
YHTEISHUOLTOSOPIMUS
Isyyden tunnustamisen lisäksi voidaan tehdä sopimus yhteishuollosta.
Pelkkä isyyden tunnustus ja vahvistus eivät automaattisesti tee isästä
huoltajaa, mutta isyyden vahvistamisen myötä syntyy vanhemmuus, joka
oikeuttaa yhteishuoltosopimuksen tekoon. Yhteishuollossa vanhemmat
jakavat kasvatusvastuun ja lasta koskevan päätöksenteon kummallekin

ISYYDEN VAHVISTAMINEN

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN LASTENVALVOJAN LUONA
Jos isyyden ennakoiva tunnustaminen neuvolassa jää tekemättä, isyyden
tunnustus hoidetaan lastenvalvojan luona lapsen synnyttyä, esimerkiksi
silloin, kun vanhempien henkilöllisyyttä ei ole voitu virallisesti varmistaa,
isyydestä on epäselvyyttä tai lapsi syntyy paljon ennen laskettua aikaa.
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