Barnatillsyningsmannatjänster

Fastställning av faderskap och moderskap
Avtalsärenden kring barnets vårdnad, boende,
umgängesrätt och underhåll

Faderskaps- och moderskapsfrågor
Till barnatillsyningsmannens uppgifter hör att fastställa faderskap eller moderskap
för barn som fötts utom äktenskap.
Enligt faderskapslagen är moderns äkta man far till barn som föds inom äktenskap.
I andra fall kan föräldrarna själva sköta erkännandet av faderskapet antingen på
rådgivningsbyrån för mödravård innan barnets födelse eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. Hos barnatillsyningsmannen kan man ta ett DNA-prov
i samband med fastställandet av faderskap.
Enligt moderskapslagen är barnets mor alltid den som har fött barnet. En annan
kvinnas moderskap måste alltid erkännas separat, även om föräldrarna är gifta med
varandra när barnet föds. Erkännandet kan utföras på rådgivningsbyrån för mödravård innan barnets födelse eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskap eller
moderskap som grundar sig på erkännande.
Barnatillsyningsmannen kan vid behov väcka talan för fastställande av faderskap/
moderskap i domstol.

Avtalsärenden kring barnets vårdnad och underhåll
Barnatillsyningsmannen hjälper med upprättandet av avtal och fastställer avtal kring
barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll i samband med fastställande
av faderskap/moderskap eller vid föräldrarnas separation, om det är förenligt med
barnets bästa.

Då föräldrarna skiljer sig, bör
föräldrarna komma överens om
• huruvida båda föräldrarna
tillsammans eller ena föräldern
är barnets vårdnadshavare

Illustrationer: Mari Huhtanen

• hos vilken av föräldrarna barnet
ska bo
• hur barnet ska vistas hos den
andra föräldern i vardagen, under
helger eller semestertider
• hur barnets behov av underhåll
delas mellan föräldrarna
Ett gällande avtal eller domstolsbeslut
kan ändras eller förlängas med ett
nytt avtal som upprättas hos barnatillsyningsmannen.

Mer information:
Faderskap:

www.thl.fi/isyys
www.thl.fi/faderskap

Moderskap:

www.thl.fi/aitiys
www.thl.fi/moderskap

Barnatillsyningsmannatjänster:

https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/barnfamiljens/familljerattsliga/

Service för skilsmässofamiljer:

https://www.hel.fi/sote/perheentuki-sv/foraldraskap-och-parforhallande/skillsmassa-i-barnfamiljen/

Justitieministeriets anvisning för bedömning av
storleken på underhållsbidrag till barn:
https://oikeusministerio.fi/sv/publikationer

Faderskapslagen 13.1.2015/11:
https://www.finlex.fi/sv/

Moderskapslagen 20.4.2018/253:

https://www.finlex.fi/sv/

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
8.4.1983/361:
https://www.finlex.fi/sv/

Viktigt:

Tidsbeställning (09) 31044 999
Information (09) 31043 447
Besök tas endast emot med bokad tid.
Postadress
Barnatillsyningsmän, PB 8620
00099 HELSINGFORS STAD

Besöksadress
Estnäsgatan 2, 4 våningen
00170 HELSINGFORS

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN I HELSINGFORS
Familje- och socialtjänster l Familjerättsliga ärenden
https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/barnfamiljens/familljerattsliga/
Facebook: Helsingin perheoikeudelliset asiat

