Erkännande av faderskap hos rådgivningsbyrån








Faderskap kan erkännas hos rådgivningsbyrån före barnets födelse tidigast efter den 30:e
graviditetsveckan. De blivande föräldrarna ska båda vara närvarande, för att erkännandet ska kunna tas
emot.
Vid besöket för att erkänna faderskapet ska ni ta med er ett giltigt och godtagbart identitetsbevis. Sådana
är:
o Pass (vilken stat som helst).
o Främlingspass som beviljats av finsk myndighet eller resedokument för flykting.
o Personkort som beviljats av myndighet hos medlemsstat i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, San Marino eller Schweiz.
o Körkort som beviljats av finsk myndighet efter 1.10.1990.
Hos rådgivningsbyrån ifylls för identifieringen en handling, vilken rådgivningsbyrån lämnar till
barnatillsyningsmannen.
Handlingen blir liggande i väntan på att barnet blivit fött. Därefter har fadern, som har erkänt sitt faderskap
före barnets födelse, möjlighet att återta sitt erkännande genom att senast 30 dagar efter barnets födelse
meddela om detta skriftligen till den barnatillsyningsman som sköter faderskapsutredningen. Detta kan
göras till adressen: Åbo stads barnatillsyningsman, Slotgatan 23, PB 364, 20100 Åbo.
Magistraten fastställer faderskapet och meddelar föräldrarna om detta.
•Föräldrarna besöker rådgivningsbyrån -> erkännande och avtal om gemensam
vårdnad

•Rådgivningsbyrån översänder handlingarna till barnatillsyningsmannen

•Barnatillsyningsmannen undersöker handlingarna och lämnar de nödvändiga
tilläggsutredningarna och hörandena.

•Handlingarna förblir i väntan på barnets födelse

•Från befolkningsdatasystemet meddelande till barnatillsyningsmannen om barnets
födelse

•Barnatillsyningsmannen fogar rådgivningsbyråns handlingar till födelseattesten

•Handlingarna förblir väntande i 30 dagar

•30 dagar efter barnets födelse sätter barnatillsyningsmannen upp ett protokoll över
utredningen av faderskapet och översänder handlingarna till magistraten
•Magistraten meddelar föräldrarna och beslutet om fastställelse av faderskapet till
föräldrarna och barnatillsyningsmannen
•Barnatillsyningsmannen fastställer avtalet om gemensam vårdnad och postar det till
föräldrarna

Rättsverkningarna av att faderskapet blivit fastställt.
Genom att faderskapet blivit fastställt får barnet samma rättsliga ställning som ett barn som blivit fött under
äktenskap.






Mellan barnet och fadern uppstår ett juridiskt giltigt släktskapsförhållande, vilket införs i
befolkningsregistrets databank. Ett släktskapsförhållande uppstår även mellan barnets och faderns släktingar
genom att faderskapet fastställts.
Barnet har rätt att använda sin fars släktnamn och rätt till umgänge med fadern.
Barnet får arvsrätt efter sin far och dennes släktingar och de har också arvsrätt efter barnet.
Barnet har rätt att få underhåll av sin far ända till 18 år och även därefter rätt att få underhåll för sin utbildning.
Barnet har rätt till familjepension, om fadern dör.

Vårdnaden om barnet
Barnets vårdnadshavare, efter att faderskapet blivit fastställt, är endast modern. Föräldrarna kan om de så
önskar ingå ett avtal om gemensam vårdnad om barnet. Avtalet kan ingås hos hälsovårdaren i samband med
att faderskapet fastställs. Med vårdnad om barnet avses skötsel av barnets angelägenheter och beslut om barnets
angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att av olika myndigheter få uppgifter om angelägenheter som berör barnet
och sköta barnets ekonomiska angelägenheter.
Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad får båda föräldrarna uppgifter om barnet och beslutar tillsammans bl.a. om barnets












namn
boningsort
medborgarskap
modersmål
uppfostran
vård
religion
dagvård och utbildning
hälsovård
pass
samt skötseln av andra personliga angelägenheter

Ensam vårdnad
Då endast den ena föräldern är barnets vårdnadshavare, kan hon eller han ensam fatta beslut om barnet. Myndigheterna lämnar ut uppgifter om barnet endast till vårdnadshavaren och med särskilt tillstånd som lämnats av honom eller
henne till den andra föräldern.
Principen för lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt är att barnets fördel uppnås bäst då barnets föräldrar
gemensamt svarar för vårdnaden om barnet. Ensam vårdnad förutsätter av föräldrarna tillräcklig förmåga att besluta
och diskutera om angelägenheter som berör barnet.

