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LAUSUNTO 
 
Mikael Jämsäsen ja Lasten Oikeuksien Tuki ry:n pyynnöstä Ihmisoikeusliitto ry antaa seuraavan 
lausunnon koskien isyyslakia ja sen muuttamiseksi esitettyä lakialoitetta. 

Isyyslaki on säädetty vuonna 1975. Kyseiseen aikaan Suomessa vallitsi lainsäädännöllisesti ja yh-
teiskunnallisesti perheen ykseyttä korostava näkemys. Samoin tekniset menetelmät biologisen isyy-
den todentamiseksi eivät olleet nykyisellä tasolla. Näin ollen oli luontevaa ja tarkoituksenmukaista 
säätää, että aviomies on lapsen isä. 

Isyyslain säätämisen aikaan perhekeskeisyyttä kuvasti myös silloinen avioliittolaki, jossa avioerolle 
oli asetettu tiukat kriteerit (ns. syyllisyyskriteerit). Selkeä muutos perheoikeudellisessa lainsäädän-
nössä yksilön oikeuksia korostavaan suuntaan tapahtui avioliittolain muutoksella 1987, jolloin avio-
erolle ei enää vaadittu perusteita, vaan puolison tahto, harkinta-aika huomioiden, oli riittävä avio-
eron saamiselle. Avioeron saamiseen ei vaikuta onko perheessä lapsia. 

Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja se tuli Suomessa voimaan 1991. Sopi-
muksessa lähtökohtana ovat voimakkaasti lapsen yksilölliset oikeudet. Sopimuksen 3 artiklassa 
edellytetään, että muun muassa lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti 
otettava huomioon lapsen etu. 7 artiklassa todetaan, että mikäli mahdollista, lapsella on oikeus tun-
tea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. Lisäksi sopimusvaltiot kunnioittavat vanhemmas-
taan tai vanhemmistaan erossa asuvan lapsen oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria 
yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, paitsi jos se on lapsen edun vastaista (9 artik-
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la). 18 artiklassa edellytetään vanhempien, laillisten huoltajien ja holhoojien lasta koskevissa toi-
missa, että lapsen edun on määrättävä heidän toimintaansa.  

Vanhemmuuden osalta puhutaan biologisesta ja sosiaalisesta vanhemmuudesta. Lapsen oikeuksien 
kannalta molemmat vanhemmuuden muodot ovat lapselle tärkeitä. 

Lääketieteen ja erityisesti oikeusgeneettisen isyystutkimuksen kehittyminen näkyy jo nykyisen 
isyyslain 11§:ssä. Tämä muutos on tullut voimaan 2005. Tällä on suuri merkitys lapsen biologisten 
vanhempien selvittämissä. 

Ihmisoikeusliitto toteaa, että vireillä oleva lakialoite koskien isyyslain 22 §:n 2 momentin ja 34 §:n 
4 momentin muuttamista on suotavaa. 22 §:n 2 momentti koskee isyyden vahvistamista koskevaa 
oikeudenkäyntiä. Muutettavaksi esitetään erityisesti tilannetta, jossa isyys määräytyy avioliiton pe-
rusteella. Muutoksen myötä kunnallisella lastenvalvojalla olisi oikeus ajaa isyyskannetta, jos on pe-
rusteltua syytä olettaa, että lapsen isä on muu kuin aviomies. 34 §:n 4 momentti koskee isyyden 
kumoamisen perusteita. Siinä muutetaan §:ää vastaamaan uudistetuksi esitetyn 22 §:n muotoa.  

Katsomme, että erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää isyyden määräytyvän lapsen 
oikeuksien, ei vanhempien tahdon mukaan. Lisäksi lakialoitteessa on huomioitu niitä ongelmia, joi-
ta vapaasta kanneoikeudesta voisi syntyä. Katsomme esitetyn menettelyn olevan lapsen oikeuksien 
kannalta oikeanlainen. Lisäksi ihmisoikeusliitto katsoo, että avioliiton kautta biologiseksi isäksi 
määräytyneelle henkilölle tulee antaa mahdollisuus lausuntoon biologista isyyttä muuttavassa asias-
sa. Prosessissa tulee myös toteuttaa lapsen kuuleminen hänen kehitystasonsa huomioon ottaen. 

 

 

 

 
 


