Isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa


Isyys voidaan tunnustaa äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää aikaisintaan raskausviikon 30
jälkeen. Tulevien vanhempien tulee molempien olla läsnä, jotta isyyden tunnustaminen voidaan
vastaanottaa.
 Ottakaa mukaanne isyyden tunnustamiskäynnille voimassa oleva ja hyväksyttävä henkilöllisyystodistus, joita ovat:
o Passi (mikä tahansa valtio)
o Suomen viranomaisen myöntämä muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja
o Euroopan talousalueen, San Marinon tai Sveitsin viranomaisen myöntämä henkilökortti.
o Suomen viranomaisen 1.10.1990 jälkeen myöntämä ajokortti.
 Neuvolassa tunnustamisesta täytetään asiakirja, jonka neuvola toimittaa lastenvalvojalle.
 Asiakirja jää odottamaan lapsen syntymää. Tämän jälkeen isällä, joka on tunnustanut isyytensä
ennen lapsen syntymää, on mahdollisuus peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Tämän voi tehdä osoitteeseen: Turun kaupungin lastenvalvoja, Linnankatu 23, PL 364,
20100 Turku
 Maistraatti vahvistaa isyyden ja ilmoittaa siitä vanhemmille.

• Vanhemmat asioivat äitiysneuvolassa → tunnustaminen ja
yhteishuoltosopimus
• Neuvola toimittaa asiakirjat lastenvalvojalle

• Lastenvalvoja tutkii asiakirjat ja toimittaa tarvittavat lisäselvitykset ja
kuulemiset
• Asiakirjat jäävät odottamaan lapsen syntymää

• Väestötietojärjestelmästä ilmoitus lastenvalvojalle lapsen syntymästä

• Lastenvalvoja yhdistää neuvolan asiakirjat syntymäilmoitukseen

• Asiakirjat jäävät odottamaan 30 päiväksi
• 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä lastenvalvoja laatii isyyden
selvittämispöytäkirjan ja toimittaa asiakirjat maistraattiin
• Maistraatti ilmoittaa isyyden vahvistamispäätöksestä vanhemmille ja
lastenvalvojalle
• Lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen ja postittaa sen vanhemmille

Isyyden vahvistamisen oikeusvaikutukset
Isyyden vahvistamisella lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntynyt
lapsi.






Lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, joka merkitään väestörekisteritiedostoon. Sukulaisuussuhde syntyy myös lapsen ja isän sukulaisten välille isyyden vahvistamisella.
Lapsella on oikeus käyttää isänsä sukunimeä ja oikeus tavata isäänsä.
Lapsi saa perintöoikeuden isänsä ja tämän sukulaisten jälkeen ja heillä on myös perintöoikeus
lapsen jälkeen.
Lapsella on oikeus saada elatusta isältään 18-vuotiaaksi asti ja tämän jälkeenkin oikeus saada
elatusta koulutustaan varten
Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos isä kuolee.

Lapsen huolto
Lapsen huoltajana on isyyden vahvistamisen jälkeen vain äiti. Vanhemmat voivat halutessaan
tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Sopimus voidaan tehdä terveydenhoitajan luona isyyden tunnustamisen yhteydessä. Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen asioiden hoitoa ja lapsen asioista
päättämistä. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja hoitaa lapsen taloudellisia asioita.
Yhteishuolto
Yhteishuollossa molemmat huoltajat saavat lasta koskevia tietoja ja päättävät yhdessä mm lapsen












nimestä
asuinpaikasta
kansalaisuudesta
äidinkielestä
kasvatuksesta
hoidosta
uskonnosta
päivähoidosta ja koulutuksesta
terveydenhuollosta
passista
sekä muista henkilökohtaisten asioiden hoidosta
Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat lapsen syntymän jälkeen sopia lastenvalvojan luona lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.
Yksinhuolto
Kun vain toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, voi hän yksin tehdä lasta koskevat päätökset. Viranomaiset antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja hänen erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle.
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain periaatteena on, että lapsen etu toteutuu parhaiten
silloin kun vanhemmat yhdessä vastaavat lapsensa huollosta. Yhteishuoltajuus edellyttää vanhemmilta
riittävää kykyä yhdessä päättää ja keskustella lasta koskevista asioista.

