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Vuoden 2016 alusta lähtien isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa 
ennen lapsen syntymää. Joka kolmas lapsi syntyy nykyään avoliittoperheeseen, jossa 
lapsen isyys on selvä. Tällöin isyyden tunnustaminen voidaan tehdä jo äitiysneuvolassa, 
eikä erillistä käyntiä lastenvalvojan luokse enää tarvita. Isyys tunnustetaan 
henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut. Tulevan 
lapsen isän ja äidin tulee olla tunnustuksessa läsnä ja antaa suostumuksensa 
tunnustukseen. 
 
Tunnustamistilaisuudessa tulevalla isällä ja äidillä tulee olla soveltuva 
henkilöllisyystodistus mukana ja heille kerrotaan tunnustamiseen liittyvät 
oikeusvaikutukset. Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan allekirjoittaa 
neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä. Muista lapsen asumiseen, tapaamiseen ja 
elatukseen liittyvistä asioista sovitaan edelleen vain lastenvalvojan luona. 
 
Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle ja edelleen maistraattiin vahvistusta 
varten. Ennakolta tehty isyyden tunnustaminen on mahdollista perua 30 vuorokautta 
lapsen syntymän jälkeen, ilmoittamalla asiasta esim. sähköpostilla tai puhelimitse 
lastenvalvojalle. Mikäli tunnustusta ei peruta, lastenvalvoja käsittelee isyysasian ja lähettää 
asiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa lapsen isyyden ja lähettää vahvistetun tunnustuksen 
postitse vanhemmille. Tämän jälkeen lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen ja 
lähettää sen postissa vanhemmille.   
 
 
 
 
ISYYDEN TUNNUSTAMISEN MERKITYS 
 
 
Jos lapsi ei ole syntynyt avioliitossa, isyyden vahvistaminen turvaa hänen 
asemansa. Isyys vahvistetaan joko siten 

 
 että mies vapaaehtoisesti tunnustaa olevansa lapsen isä, tai siten 
 että isyys todetaan tuomioistuinteitse. 

 
 
Isyyden vahvistamisen johdosta lapsi, joka ei ole syntynyt avioliitossa, tulee 
samaan asemaan kuin avioliitossa syntynyt lapsi. Käytännössä tämä merkitsee, että 
avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella on isyyden vahvistamisen jälkeen 
 

 oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan 
 oikeus periä molemmat vanhempansa 
 oikeus isänsä sukunimeen 
 oikeus eläke- ja vakuutusetuuksiin. 



 
 

 
Isyyden vahvistamisen johdosta isälläkin on 
 

 mahdollisuus toimia lapsensa huoltajana 
 lapsensa tapaamisoikeus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
YHTEISHUOLLON MERKITYS 
  
Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, jää äidille lapsen yksinhuoltajuus,  
jos vanhemmat eivät tee sopimusta yhteishuollosta. Yhteishuoltajuus    
tarkoittaa vanhempien välistä yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa 
lasta koskevissa asioissa.  
 
  
 



 
 

Lapsen huoltaja/huoltajat päättävät yhdessä esimerkiksi: 
 

 lapsen nimestä 
 asuinpaikasta (muutto-oikeus Suomen sisällä) 
 uskontokunnasta 
 lapsen passista 
 pankki- ja varallisuusasioista 
 lapsen koulutukseen liittyvistä asioista 
 lapsen terveydenhuoltoon liittyvistä asioista 

 
 
 
Lapsen huoltajalla/huoltajilla on oikeus: 
 

 saada lasta koskevat tiedot eri viranomaisilta (ns.tiedonsaantioikeus) 
 tulla kuulluksi lasta koskevissa viranomaispäätöksissä 

 
 
HUOM!  Vaikka vanhempi ei olisi lapsen huoltaja, on hänellä silti elatusvelvollisuus ja 
tapaamisoikeus suhteessa lapseensa.  
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