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Laki
isyyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan isyyslain (11/2015) 16 § ja 20 §:n 1 momentin 1 kohta sekä
lisätään 67 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

16 §

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Mies voi tunnustaa isyytensä ennen lapsen syntymää ilmoittamalla olevansa syntyvän
lapsen isä siten kuin jäljempänä säädetään.

Ilmoitus on annettava henkilökohtaisesti ja tulevan äidin läsnä ollessa terveydenhoita-
jalle tai kätilölle sen kunnan äitiysneuvolassa tai neuvolapalveluita kunnan toimeksian-
nosta tuottavassa yksityisessä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa syntyvän lapsen
äidille ja miehelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Ennen tunnustamisen
vastaanottamista osapuolille on selvitettävä tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset.

Tunnustamislausuma, jota 2 momentissa tarkoitetaan, voidaan antaa myös äidin koti-
kunnan lastenvalvojalle äidin esitettyä todistuksen raskaudestaan. Tällöin noudatetaan,
mitä 2 momentissa säädetään.

Terveydenhoitajan, kätilön tai lastenvalvojan, jota 2 ja 3 momentissa tarkoitetaan, on
kieltäydyttävä ottamasta vastaan tunnustamista, jos:

1) äiti vastustaa tunnustamista;
2) miehen tai tulevan äidin henkilöllisyyttä ei ole luotettavasti selvitetty;
3) on syytä epäillä, ettei tunnustaja ole lapsen isä; tai
4) on syytä epäillä, että äiti tai tunnustaja ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun

syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä.
Tunnustamisesta laadittavasta asiakirjasta säädetään 22 §:ssä. Äidin hyväksyttyä tun-

nustamisen kirjallisesti asiakirja on viipymättä toimitettava sen kunnan lastenvalvojalle,
jolle isyyden selvittäminen 5 §:n mukaan kuuluu.

Terveydenhoitajaan ja kätilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä hänen hoitaessaan 2 momentissa tarkoitettua tehtävää silloinkin, kun hän ei ole
palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
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20 §

Kuuleminen

Lastenvalvojan on varattava seuraaville tilaisuus tulla kuulluksi tunnustamisen johdos-
ta:

1) äidille, jollei hän ole 16 §:n tai 19 §:n 1 momentin mukaisesti hyväksynyt tunnusta-
mista;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

67 §

Lapsen perintöoikeus eräissä tapauksissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Se, jolla 1 momentin nojalla on perintöoikeus, voi vaatia toimitetun perinnönjaon oikai-

sua, vaikka perittävä on kuollut ennen tammikuun 1 päivää 2016. Perinnönjaon oikaisuun
ja omaisuuden palautusvelvollisuuteen sovelletaan, mitä perintökaaren 23 a luvussa sää-
detään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
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