MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRARNA

Bästa föräldrar
Förlossningssjukhuset har anmält uppgifterna om ert barns födelse till befolkningsdatasystemet. Utifrån
uppgifterna har barnet fått en personbeteckning, och blanketten Anmälan om uppgifter om barnet har
förhandsifyllts. Med blanketten ska ni anmäla barnets namn och modersmål inom tre månader efter födelsen.
Om barnet ska upptas som medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller i Finlands ortodoxa
kyrka, ska blanketten skickas till församlingen. I annat fall ska blanketten skickas till namnmyndigheten, dvs.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland.
• Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna och underrätta din namnmyndighet om eventuella felaktigheter.
• Fyll i enbart punkten Uppgifter om barnets namn och modersmål.
• Datera och underteckna blanketten (bådas underskrift). Om inte båda föräldrarna är vårdnadshavare ska
blanketten undertecknas av den som är vårdnadshavare.

Vilka uppgifter är förhandsifyllda på blanketten?
De på blanketten angivna uppgifterna baserar sig på de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet vid
tidpunkten för registrering av barnets födelse. Om modern som fött barnet och barnets fader var gifta vid denna
tidpunkt anges på blanketten båda föräldrarnas uppgifter. I annat fall anges på blanketten endast moderns
uppgifter. Den andra förälderns uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet senare efter att föräldraskapet har
fastställts. OBS! Den andra förälderns uppgifter behöver inte ifyllas på blanketten om föräldraskapet redan har
fastställts innan blanketten lämnas in. Uppgifterna fås på tjänstens vägnar.
Om barnet inte är finsk medborgare, ska föräldrarna vid behov lämna in en skriftlig utredning om barnets
medborgarskap till namnmyndigheten samtidigt som blanketten returneras. Detsamma gäller om barnet är
finsk medborgare, men föräldrarna önskar att också ett annat medborgarskap antecknas för barnet. Om ingen
skriftlig utredning lämnas in och namnmyndigheten inte kan härleda barnets medborgarskap ur uppgifterna
om föräldrarnas medborgarskap i befolkningsdatasystemet, begär namnmyndigheten att Migrationsverket ska
fastställa barnets medborgarskapsstatus. Begäran sänds tre månader efter barnets födelse.
Som barnets födelsehemkommun anges moderns hemkommun enligt lagen om hemkommun vid barnets
födelse. Födelsestat och -ort anges endast om barnet är fött utomlands. Om modern saknar hemort i Finland
när barnet föds anges som barnets födelsehemkommun utlandet. Utöver födelsehemkommun anges även
födelsestat och -ort.

Barnets medlemskap i ett religionssamfund
Barnets vårdnadshavare besluter gemensamt om barnets religiösa ställning. Ingen av vårdnadshavarna kan alltså
ensam besluta om barnets medlemskap i ett religionssamfund. OBS! Om en domstol har beslutit något annat om
uppgiftsfördelningen, ska domstolens beslut följas.
Om åtminstone den ena föräldern eller en av vårdnadshavarna är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland, kan barnet genom dop upptas som medlem i någon av kyrkans församlingar. För dopet behöver barnet
ha minst en fadder som är en konfirmerad medlem av någon evangelisk-luthersk kyrka. Utöver detta kan barnet
ha andra faddrar, och om kraven på dessa faddrar får du information hos din egen församling.
Om åtminstone den ena föräldern är medlem i Finlands ortodoxa kyrka, kan barnet genom dop upptas som
medlem i någon av kyrkans församlingar. Information om övriga förutsättningar för dopet får du hos din egen
församling.
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Om barnet ska upptas som medlem i något annat religionssamfund, ska föräldrarna lämna blanketten Anmälan
om uppgifter om barnet till en representant för religionssamfundet. Denne ska fylla i och underteckna punkten om
upptagande som medlem i religionssamfund på blanketten innan den skickas till Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata. Religionssamfundet besluter självständigt om förutsättningarna för upptagande av barn
som medlemmar.
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MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA

Efternamn
Barnets vårdnadshavare besluter om barnets namn. Om det finns två eller flere vårdnadshavare besluter
vårdnadshavarna tillsammans om barnets namn.
Barnets efternamn bestäms på det sätt som föreskrivs i lagen om för- och efternamn:
• Om föräldrarna har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination när barnets namn
anmäls, får barnet detta efternamn eller denna efternamnskombination.
• Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, får barnet
samma efternamn eller efternamnskombination som ett helsyskon som föräldrarna gemensamt har
vårdnaden om.
• Om barnet när hans eller hennes efternamn anmäls har en förälder, får barnet förälderns efternamn eller
efternamnskombination.
• Om det inte är fråga om någon av ovan nämnda situationer kan någondera förälderns efternamn eller en
efternamnskombination som bildats av föräldrarnas efternamn väljas till barnets efternamn.
• I andra situationer kan väljas ett efternamn eller en efternamnskombination som bildats av förälderns eller
mor- eller farförälderns namn eller bådas namn, om föräldern på grund av sitt medborgarskap, äktenskap
eller någon annan därmed jämförbar omständighet har anknytning till en främmande stat och det efternamn
som föräldrarna uppgett motsvarar namnskicket i denna stat.
Observera att barnet kan få faderns efternamn eller efternamnskombination endast om föräldrarna är
gifta med varandra när uppgifterna om barnet anmäls eller faderskapet har fastställts. Barnet kan få
sin andra moders efternamn eller efternamnskombination endast om moderskapet har fastställts. Att
erkänna föräldraskap innebär inte att föräldraskapet har fastställts. Föräldraskapet fastställs genom ett
myndighetsbeslut efter barnets födelse.
Namnändringsärenden behandlas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk
på Åland.

Förnamn
Enligt lagen om för- och efternamn ska ett barn ges ett förnamn efter dess födelse. Förnamnen får vara högst
fyra till antalet.
Som förnamn kan inte godkännas sådana namn eller helheter bestående av flera förnamn som:
• kan väcka anstöt,
• kan medföra olägenhet,
• är uppenbart olämpliga som förnamn.
Som förnamn kan i allmänhet endast godkännas namn som:
• i fråga om form, innehåll och skrivsätt motsvarar etablerat förnamnsskick,
• är etablerade bland personer av samma kön,
• inte uppenbart påminner om efternamn.
Ett namn som utgör första namn för ett levande syskon eller halvsyskon eller ett namn som är bildat med
tillägg av ändelsen -son eller -dotter eller som är bildat på motsvarande sätt kan inte godkännas som det första
förnamnet för ett minderårigt barn utom av särskilda skäl.
Ett förnamn som inte uppfyller kraven ovan kan dock godkännas
• om namnet enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet redan bärs av fem levande personer av samma kön som
personen i fråga,
• om personen på grund av sitt medborgarskap, sina familjeförhållanden eller någon annan därmed jämförbar
omständighet har anknytning till en främmande stat och det föreslagna förnamnet motsvarar det etablerade
förnamnsskicket i den staten,
• på grund av religiös sed,
• om något annat giltigt skäl prövas föreligga.

Tilläggsuppgifter
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Lagenligheten hos det namn som anmälts till barnet undersöks när du returnerar blanketten Anmälan av
uppgifter om barnet till ämbetsverket. Undersökningen av lagenligheten kan ta en längre tid om barnets namn är
nytt, mycket sällsynt eller förekommer hos båda könen. Om det anmälda namnet inte är lagenligt kan du ändra
eller komplettera anmälan.
Om barnet ska döpas som medlem i en evangelisk-luthersk församling i Finland eller i ortodoxa kyrkan i
Finland ska blanketten Anmälan om uppgifter om barnet returneras till församlingen. Om namnet är sällsynt
och församlingen inte kan konstatera att det anmälda namnet är lagenligt överförs ärendet till Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata för utredning. Lämna in blanketten i god tid före dopet för att namnets
lagenlighet hinner undersökas. Annars finns det risk för att det namn som används vid dopet inte kan
registreras i befolkningsdatasystemet.
Ytterligare hjälp och stöd i frågor som gäller registrering av barn ges av Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata, Statens ämbetsverk på Åland och församlingarna.
Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata finns här: www.dvv.fi.
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