
Lastenvalvoja- 
palvelut

Isyyden ja äitiyden selvittäminen

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta  
ja elatusta koskevat sopimukset 



Isyys- ja äitiysasiat

Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden  
tai äitiyden selvittäminen. 

Isyyslain mukaan äidin aviomies on avioliitossa syntyneen lapsen isä. Muissa  
tapauksissa vanhemmat voivat hoitaa isyyden tunnustamisen joko ennen lapsen 
syntymää äitiysneuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.  
Lastenvalvojan luona voi ottaa DNA -näytteet isyyden selvittämisen yhteydessä.

Äitiyslain mukaan lapsen äiti on aina se, joka on synnyttänyt lapsen. Toisen naisen  
äitiys täytyy aina erikseen tunnustaa, vaikka vanhemmat olisivat keskenään  
avioliitossa lapsen syntyessä. Tunnustamisen voi hoitaa ennen lapsen syntymää 
äitiysneuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.  

Maistraatti vahvistaa tunnustamiseen perustuvan isyyden tai äitiyden. 

Lastenvalvoja voi tarvittaessa myös nostaa kanteen isyyden/äitiyden  
vahvistamiseksi tuomioistuimessa.

Lapsen huoltoa ja elatusta  
koskevat sopimukset 

Lastenvalvoja auttaa sopimusten teossa ja vahvistaa lapsen huoltoa, asumista,  
tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset isyyden/äitiyden selvittämisen  
tai vanhempien eron yhteydessä, jos ne ovat lapsen edun mukaisia.

Erotilanteissa vanhempien  
tulisi sopia

 • ovatko vanhemmat huoltajia  
yhdessä vai onko toinen  
vanhempi lapsen huoltaja yksin

 • kumman vanhemman luona  
lapsi asuu

 • miten lapsi on erillään asuvan  
vanhemman luona arjessa,  
juhlapyhinä tai loma-aikoina 

 • miten lapsen elatuksen tarve 
jaetaan vanhempien kesken

Voimassa olevaa sopimusta tai  
tuomioistuimen päätöstä voidaan 
muuttaa tai jatkaa lastenvalvojan  
luona laaditulla uudella sopimuksella.
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Lisätietoja:

Isyys:
www.thl.fi/isyys
www.thl.fi/faderskap

Äitiys:
www.thl.fi/aitiys
www.thl.fi/moderskap

Lastenvalvojapalvelut:
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheid-
en-palvelut/perheoikeudelliset-asiat/

Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden  
arvioimiseksi:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76043

Isyyslaki 13.1.2015/11:
www.finlex.fi

Äitiyslaki 20.4.2018/253:
www.finlex.fi

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361:
www.finlex.fi

Muistettavaa:

http://www.thl.fi/isyys
http://www.thl.fi/faderskap
http://www.thl.fi/aitiys
http://www.thl.fi/moderskap
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheoikeudelliset-asiat/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheoikeudelliset-asiat/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76043
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=isyyslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180253?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=äitiyslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20lapsen%20huollosta%20ja%20tapaamisoikeudesta


 

HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
Perhe- ja sosiaalipalvelut  l  Perheoikeudelliset asiat

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perho/lastenvalvojat/

Facebook: Helsingin perheoikeudelliset asiat

Postiosoite 
Lastenvalvojat, PL 8620

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite 
Vironkatu 2, 4. kerros 
00170 HELSINKI 

Asiointi vain varatulla ajalla.

Ajanvaraus
Neuvonta

(09) 31044 999
(09) 31043 447

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perho/lastenvalvojat/

