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Avtal om gemensam vårdnad före barnets födelse 
Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 8 § och 8 a § 

Ärendenummer 
      

 

Det ofödda 
barnet 

Beräknad nedkomst       (datum)  Flerbördsgraviditet (antal foster      ) 

Den blivande 
modern 

Efternamn 

      

Samtliga förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Den man 
som 
erkänner 
faderskapet 

Efternamn 

      

Samtliga förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Faderskapet har erkänts       (datum), och då har även detta avtal ingåtts. 

 

Tilläggsinformation (t.ex. användning av tolk) 

      

 

 

 

Vi undertecknade, blivande föräldrar har kommit överens om att vårdnaden om barnet/barnen anförtros båda föräldrarna 
gemensamt. 

Moderns underskrift 

 

 

Underskrift av den man som erkänner faderskapet 

 

Uppgifter om mottagaren av erkännandet: 

 Mödrarådgivningens hälsovårdare  Mödrarådgivningens barnmorska  Barnatillsyningsman 

Underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande 

      

Telefonnummer 

 09 -3105 5530     

Avtalet om gemensam vårdnad skickas till barnatillsyningsmannen med handlingen över erkännandet. 

En kopia av avtalet tas till modern, den man som erkänt faderskapet och till patientförvaltningens register för att sparas i 
patientförvaltningens handlingar vid hälso- och sjukvårdsenheten. 

Om ett erkännande inte kunnat tas emot, är det inte heller möjligt att ingå avtal om gemensam vårdnad. 

 

Vårdnad om barn och avtal om gemensam vårdnad 

Med vårdnad om barn avses skötsel av barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma om barnets 
vård, uppfostran och boningsort samt i övriga personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att få information av olika 
myndigheter om angelägenheter som gäller barnet och företräder också barnet i angelägenheter som gäller barnets person. Därtill 
är barnets vårdnadshavare i enlighet med lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) barnets intressebevakare och sköter 
barnets ekonomiska angelägenheter. 

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. Vid gemensam vårdnad 
ansvarar föräldrarna gemensamt för de uppgifter som hör till vårdnaden om barnet och fattar gemensamt beslut som gäller 
barnet, om inte annorlunda är stadgat eller bestämt. 

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

När det gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ska avtal ingås och beslut fattas alltid framför allt enligt vad som är bäst för 
barnet, och avtalet eller beslutet kan ändras, om barnets bästa kräver det. 
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