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Handling över erkännande av faderskap före barnets födelse 
Faderskapslagen 11/2015 22 § 

Ärendenummer 
      

 

Den blivande 

modern 

Efternamn 

      

Samtliga förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Hemkommun 

      

Telefonnummer 

      

 En tolk har anlitats i ärendet.  

Tilläggsinformation       

Giltig handling som använts vid fastställande av identitet (se anvisningar). 

 körkort (Finland)  pass (alla länder)  identitetskort (EES-länder, Schweiz, San Marino) 

 resedokument för flykting (Finland)   främlingspass (Finland) 

 

Det ofödda 

barnet 

Beräknad nedkomst       (datum)  Flerbördsgraviditet (antal foster      ) 

Om faderskapet erkänns hos en barnatillsyningsman, ska en kopia av moderns graviditetsintyg bifogas till 

handlingen. 

 

Den man 

som 

erkänner 

faderskapet 

Efternamn 

      

Samtliga förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Hemkommun 

      

Telefonnummer 

      

 En tolk har anlitats i ärendet.  

Tilläggsinformation       

Giltig handling som använts vid fastställande av identitet (se anvisningar).  

 körkort (Finland)  pass (alla länder)  identitetskort (EES-länder, Schweiz, San Marino) 

 resedokument för flykting (Finland)   främlingspass (Finland) 

 

 

Utsaga om erkännande Moderns utsaga om godkännande 

Mottagaren av erkännandet har förklarat för mig erkännandets innebörd 

och rättsverkningar. Jag förstår dessa angelägenheter och erkänner 

frivilligt att jag är far till ovan nämnda ofödda barn.  

Jag godkänner erkännandet 

 

Underskrift av den man som erkänner faderskapet 

 

 

Moderns underskrift 

 

En utsaga om erkännande har avgetts personligen i närvaro av modern och mottagaren av erkännandet. 
 

Uppgifter om mottagaren av erkännandet: 

 Mödrarådgivningens hälsovårdare   Mödrarådgivningens barnmorska  Barnatillsyningsman 

Underskrift 

 

 

Datum 

      

Verksamhetsställets adress 

      

Namnförtydligande 

      

Telefonnummer 

      
 

Om denna handling har fyllts i på mödrarådgivningen, skickas den utan dröjsmål till en barnatillsyningsman i moderns 
hemkommun. 

Handlingen skickas till adressen: 

      

En kopia av handlingen ges till modern, den man som erkänner faderskapet och till patientförvaltningens register för att sparas i 
patientförvaltningens handlingar vid hälso- och sjukvårdsenheten. 

Tilläggsinformation 
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Ett erkännande kan inte tas emot före barnets födelse i följande fall (faderskapslagen 11/2015 16 §) 

- Modern motsätter sig erkännandet (även en minderårig moder har rätt att motsätta sig eller godkänna ett erkännande). 
- Mannens eller den blivande moderns identitet kan inte utredas på ett tillförlitligt sätt (personerna har inte någon av de 

godtagbara identitetshandlingarna). 
- Det finns skäl att misstänka att den man som erkänner barnet inte är barnets far (någon av parterna (mannen, modern, 

hälsovårdaren/barnmorskan/barnatillsyningsmannen) är osäker på mannens faderskap). 
- Det finns skäl att misstänka att den man som erkänner barnet inte kan förstå erkännandets innebörd på grund av sitt mentala 

tillstånd eller på grund av språksvårigheter eller av något annat skäl (även modern måste förstå erkännandets innebörd). 

I dessa fall ifylls inte denna handling över erkännande och faderskapsutredningen handhas av en barnatillsyningsman.  

Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten som måste vara giltiga (förordning 1275/2015 3 §)  

1) pass 
2) i 134 § i utlänningslagen (301/2004) avsett främlingspass som har beviljats av en finsk statlig myndighet 
3) i 135 § i utlänningslagen avsett resedokument för flykting som har beviljats av en finsk statlig myndighet 
4) identitetskort som har beviljats av en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en 
behörig myndighet i San Marino eller Schweiz 
5) körkort som har beviljats av en finsk statlig myndighet efter den 1 oktober 1990. 

Om identiteten fastställs utifrån en godtagbar handling som beviljats av en myndighet i en främmande stat, ska en kopia av 
identitetshandlingen lämnas med handlingen över erkännande till en barnatillsyningsman som lämnar den vidare till magistraten 
så att stavningen av namnen kan kontrolleras. 

Skyldighet att hålla sig till sanningen och avgivande av osann utsaga i ett faderskapsärende (faderskapslagen 11/2015 7 §, 57 §) 

När mannen avger en utsaga om erkännande är han skyldig att hålla sig till sanningen. Samma skyldighet gäller för modern när hon 
godkänner ett erkännande. Om mannen när han erkänner sitt faderskap eller modern när hon godkänner ett erkännande 
uppsåtligen avger osann utsaga till myndigheten och detta bidrar till att faderskapet fastställs oriktigt, ska han/hon, om strängare 
straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, för avgivande av osann utsaga i ett faderskapsärende dömas till böter. 

Erkännandets betydelse och rättsverkningar 

Syftet med erkännande av faderskap är fastställa släktskapsförhållandet mellan barnet och barnets far. Både med tanke på den 
som har erkänt sitt faderskap och särskilt med tanke på barnet är det viktigt att släktskapsförhållandet mellan fadern och barnet 
fastställs endast då ett släktskapsförhållande existerar. 

När faderskapet fastställs på grundval av ett erkännande uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan barnet, den 
man som erkänt sitt faderskap och dennes släktingar. Med stöd av detta har barnet rätt att få underhåll av sin far tills barnet fyller 
18 år. Efter det har barnet rätt till underhåll för sin utbildning, om det anses skäligt. Barnet får också arvsrätt efter sin far och 
faderns släktingar och de har också arvsrätt efter barnet. Barnet får också rätt till faderns efternamn. 

Om barnets föräldrar inte är gifta med varandra, är modern barnets vårdnadshavare. Om faderskapet erkänns före barnets 
födelse, kan föräldrarna samtidigt komma överens om att vårdnaden anförtros båda föräldrarna gemensamt. Socialnämnden 
fastställer avtalet efter att magistraten fastställt faderskapet, om inte avtalet strider mot barnets bästa. 

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans, kan föräldrarna efter barnets födelse komma överens om barnets boende, 
umgängesrätt och underhåll hos barnatillsyningsmannen. Föräldrarna kan då genom avtal anförtro vårdnaden om barnet också 
enbart till fadern. 

Erkännande som återkallas, bestrids eller är utan verkan (faderskapslagen 11/2015 17 §) 

En man som har erkänt sitt faderskap före barnets födelse kan återkalla erkännandet genom att skriftligen och senast den 30:e 
dagen efter barnets födelse göra en anmälan om saken till den barnatillsyningsman som sköter faderskapsutredningen. Även 
barnets mor eller den man som anser sig vara barnets far kan på det sätt som framgår ovan föra fram sin uppfattning till 
barnatillsyningsmannen att den man som har erkänt barnet inte är barnets far. Ett erkännande som avgetts under graviditeten är 
då utan verkan. 

Ett erkännande som avgetts under graviditeten är utan verkan också i det fallet att barnets mor är gift vid barnets födelse. Ett 
erkännande är utan verkan även i det fallet att de finska myndigheterna vid den tidpunkt då faderskapsutredningen inleds efter 
barnets födelse saknar behörighet i faderskapsärendet på grundval av 49 §. 

Fastställande av faderskap (faderskapslagen 11/2015 4 §, 12 §, 26 §) 

Barnatillsyningsmannen utreder moderns civilstånd, har hand om de hörande som behövs och för protokoll över 
faderskapsutredningen efter barnets födelse, om inte erkännandet har återkallats eller bestridits (17 §) och det inte finns 
anledning att misstänka att någon annan än den som har erkänt barnet skulle vara barnets far. Magistraten fastställer faderskapet 
efter ovan nämnda tidsfrist, om det inte finns anledning att misstänka att den som har erkänt barnet inte är barnets far. 
Magistraten meddelar sitt beslut till modern, den man som erkänt barnet och barnatillsyningsmannen. 

Rättsgenetisk faderskapsundersökning (faderskapslagen 11/2015 9 §) 

Om det finns anledning att misstänka eller om det är känt att det finns fler än en möjlig far, är det inte möjligt att erkänna 
faderskap före barnets födelse. Efter barnets födelse är det möjligt att komma överens med barnatillsyningsmannen om en 
rättsgenetisk faderskapsundersökning (DNA-undersökning) för att utreda det biologiska faderskapet. 


