ERKÄNNANDE AV FADERSKAP UNDER GRAVIDITETEN PÅ RÅDGIVNINGEN
Vid mödrarådgivningen kan faderskapet erkännas bara under graviditetstiden. Faderskapet erkänns
hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.
När kan faderskapet erkännas?
Faderskapet ska erkännas om mamman inte är gift när barnet föds. Om föräldrarna är gifta när barnet föds är
båda direkt barnets föräldrar och vårdnadshavare.

FADERSKAPEN TILL BARNET KAN ERKÄNNAS I FÖRVÄG UNDER GRAVIDITETEN PÅ
MÖDRARÅDGIVNINGEN OM
o
o
o
o

det inte råder någon oklarhet om faderskapet.
båda föräldrarna är av samma åsikt om faderskapet
det på förhand på rådgivningen överenskommits om att faderskapet ska godkännas
det inte är någon brådska med att fastställa faderskapet efter att barnet fötts

Hur gör vi?
o Kom överens med rådgivningen om ett besök för att erkänna faderskapet (graviditetsvecka 30–34) då
båda föräldrarna är på plats.
o Se till att båda föräldrarna har personbevis som är i kraft med sig på besöket.
o Fyll i på förhand personuppgifterna i blanketterna för erkännande av faderskap och avtalet om
gemensam omvårdnad och ta med dem.
o Blanketterna hittar ni på mödrarådgivingens hemsidor
o Underteckna blanketterna först på mödrarådgivningen i hälsovårdarens närvaro.
o Ni får egna kopior av de ostyrkta handlingarna. Faderskapet bekräftas först när magistraten behandlat
ärendet.
Hur bekräftas faderskapet?
Rådgivningen skickar handlingarna till barnatillsyningsmannen på moderns hemort. Efter barnets födelse
väntar handlingarna hos barnatillsyningsmannen i 30 dagars tid, vilket är stadgat enligt lag. Under denna period
är det möjligt att återta eller bestrida erkännande av faderskap. Barnets mor, den man som erkänt faderskap
eller någon annan man som anser sig kunna vara barnets far, kan bestrida eller återta erkännande av faderskap
inom 30 dagar från barnets födelse. Bestridande eller återtagande lämnas till barnatillsyningsmannen. . Om
man återtar eller bestrider erkännande av faderskap som gjorts under graviditeten, inleder
barnatillsyningsmannen en process för att utreda faderskapet.
Om det inte råder några oklarheter i faderskapsfrågan, skickar barnatillsyningsmannen faderskapshandlingarna
till magistraten. Magistraten fastställer faderskapet och skickar beslutet direkt till föräldrarna. När faderskapet
har fastställts är barnet ca 1,5–2 månader gammalt. Om det är bråttom med att få faderskapet erkänt, kan
ärendet påskyndas genom att ordna det hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.
Vilka är fördelarna för barnet i och med att faderskapet erkänns?
o Barnet får släktrelationer till sin far och släkten på faderns sida samt arvsrätt.
o Barnet kan få antingen moderns eller faderns släktnamn.

o
o
o
o

Barnet får rätt till underhåll från fadern.
Barnet får en andra vårdnadshavare i fadern, om föräldrarna så överenskommer.
Barnet har umgängesrätt till sin far.
Barnet får rätt till eventuell familjepension efter fadern.

Vid mödrarådgivningen kan faderskapet erkännas bara under graviditetstiden. Faderskapet erkänns hos
barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

ERKÄNNANDE AV FADERSKAP EFTER BARNETS FÖDELSE
Om faderskapet till barnet inte har erkänts på rådgivningen, ordnas faderskapsärendet hos
barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. Båda föräldrarna måste vara på plats. Till
barnatillsyningsmannen kan tid reserveras per telefon må–to kl. 12–13 tel. 040-7423485 Rådgivning i
faderskapsärenden fås av barnatillsyningsmännen.

AVTAL OM GEMENSAM OMVÅRDNAD
Om föräldrarna inte är sambor när barnet föds , är mamman ensam barnets vårdnadshavare. Då avgör
föräldrarna om de ska ha gemensam omvårdnad eller om barnet endast ska vara i den ena förälderns
omvårdnad. Föräldrarna kan ingå avtal om gemensam omvårdnad i samband med erkännandet av faderskapet
på rådgivningen eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen.
Vid gemensam omvårdnad besluter föräldrarna tillsammans bl.a. om skötseln av barnet, dess släktnamn, pass,
boningsort, medborgarskap och hälsovård. Den förälder som bor tillsammans med barnet kan dock besluta om
vardagliga beslut som rör barnet. Vardera vårdnadshavaren kan få information som rör barnet av olika
myndigheter.
Tilläggsinformation
www.thl.fi/isyys
• www.thl.fi/faderskap
• www.thl.fi/paternity

