YHTEYSTIEDOT:
Palveluesimies / johtava lastenvalvoja
Kivilompolo Saija
puh. 050 574 3547
saija.kivilompolo@rovaniemi.fi (puhelinaika vastaajaviestissä)

Lastenvalvojat (puhelintunti ma-to klo 9-10)
Lastenvalvoja

puh. 016 322 6987

Lastenvalvoja

puh. 016 322 6988

Lastenvalvoja

puh. 016 322 6992

Lastenvalvoja

puh. 016 322 6989

ISYYDEN/ÄITIYDEN
TUNNUSTAMINEN JA SELVITTÄMINEN

Lastenvalvojien ajanvaraus (ma klo 9-11, ti klo 8-11 ja 13-15,
ke-to klo 8-11)
Asiakassihteeri puh. 016 322 6986

Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvojat
Hallituskatu 26, 4krs
96100 Rovaniemi
sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perheoikeudelliset palvelut
päivitetty 10/2021

Isyyden/äitiyden vahvistamisen jälkeen lapsi saa oikeuden:
●

hänelle vahvistetun vanhemman sukunimeen, mikäli vanhemmat
niin päättävät

●

saada elatusta isältä/äidiltä

●

periä molemmat vanhemmat sekä vanhempien sukua

●

saada mahdollisia perhe-eläke- ja vakuutusetuja

●

tavata isäänsä/äitiään.

Isyyden/äitiyden vahvistamisen johdosta vanhemmilla on:
●
●
●
●

yhteishuolto (raskauden aikana tunnustettu lapsi) tai mahdollisuus
sopia yhteishuollosta lapsen syntymän jälkeen
velvollisuus elättää lasta
oikeus periä lapsi
oikeus tavata lastaan

Kun mies ja nainen ovat avioliitossa, aviomiehestä tulee automaattisesti
lapsen isä ja huoltaja. Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen
isyys/äitiys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää neuvolassa tai
selvittää/tunnustaa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.
Molemmilla vanhemmilla on oltava mukana hyväksytty henkilöllisyystodistus
(passi, ajokortti, henkilökortti tai Suomen viranomaisen myöntämä
muukalaispassi). Jos tunnustaminen ei tapahdu vapaaehtoisesti, isyys/äitiys
voidaan vahvistaa käräjäoikeuden kautta.

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen neuvolassa ennen lapsen
syntymää
1.1.2016 alkaen isä on voinut tunnustaa lapsen jo raskauden aikana
äitiysneuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla (pääsääntöisesti
raskausviikot 30 - 33). Tunnustaminen on mahdollista, kun lapsen molemmat
vanhemmat ovat neuvolakäynnillä yhtä aikaa, eikä ole syytä epäillä, ettei
tunnustaja ole lapsen isä. Lisäksi edellytyksenä on, että molemmat
vanhemmat pystyvät kommunikoimaan joko suomen tai ruotsin kielellä.

Neuvolan terveydenhoitaja toimittaa isyyden tunnustamisasiakirjat äidin
kotikunnan lastenvalvojalle. Lapsen asiakirjat odottavat lastenvalvojalla 30
päivää lapsen syntymästä, koska isyytensä raskauden aikana tunnustaneella
miehellä on 30 päivän aikana mahdollisuus peruuttaa isyyden tunnustaminen
ilmoittamalla siitä kirjallisesti lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle.
Rovaniemellä kirjallinen ilmoitus tehdään palveluesimiehelle/johtavalle
lastenvalvojalle. Tässä tapauksessa lastenvalvoja käynnistää lapsen isyyden
selvittämisen. Muutoin lastenvalvoja lähettää isyysasiakirjat postitse Digi- ja
väestötietovirastoon vahvistettavaksi 30 päivän jälkeen.
1.4.2019 jälkeen äitiyslaki on mahdollistanut lapselle kaksi äitiä. Äitiys
voidaan tunnustaa neuvolassa raskauden aikana, mikäli kaksi naista ovat
yhdessä hakeneet hedelmöityshoitoa 1.4.2019 jälkeen ja lapsi on syntynyt
hoidon tuloksena. Tunnustaminen edellyttää hedelmöityshoitotodistusta,
josta ilmenee, että siittiöt luovuttanut mies ei ole asettanut rajoituksia
sukusolujen käytölle, eikä ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen.
Muutoin äitiyden tunnustaminen etenee samalla tapaa kuin isyyden
tunnustaminen.

Raskauden aikana tunnustetun lapsen vanhemmille tulee 1.12.2019
alkaen automaattisesti yhteishuolto, kun Digi- ja väestötietovirasto on
vahvistanut lapsen syntymän jälkeen isyyden/äitiyden.

Isyyden ja äitiyden selvittäminen/tunnustaminen lastenvalvojalla
Mikäli lapsen isyyttä/äitiyttä ei ole tunnustettu raskausaikana neuvolassa,
lapsen kotikunnan lastenvalvoja kutsuu lapsen vanhemmat varatulle ajalle
lapsen isyyden/äitiyden selvittämistä varten.
Mikäli lapsen isyys ei ole varma, voivat vanhemmat pyytää tai lastenvalvoja
vaatia DNA-näytteiden ottamista, jotka ovat isyyden selvittämisen yhteydessä
vanhemmille maksuttomia.

