Mitt första år
Befolkningsregistercentralens babybok

Du föddes
den

klockan

Du vägde

och var

lång.

Ditt hår var

Du hade		

ögon.

Vid födseln var 		

med

och hjälpte

Vi kom hem
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Sov, sov, min lilla, sov,
vakna upp i kungens hov!
Stjärnorna på himlen blå
äro silverlammen små,
månen de till herde fått.
Nu ska barnet sova gott.

Ro ro barnet

Ro ro barnet

katten hänger i garnet

katten hänger i garnet

ro ro lilla barn

ro ro lilla vän

katten hänger i mammas garn.

katten kommer nog loss igen!

Hjärtliga gratulationer med anledning
av det nyfödda barnet!
Förlossningssjukhuset
gör anmälan om ett barns
födelse
I Finland registreras uppgifterna om nyfödda barn i befolkningsdatasystemet
på basis av en anmälan från hälso- och
sjukvårdsmyndigheterna.
Anmälan sändes senast dagen efter födelsen. Förlossningssjukhuset sänder
uppgifterna om det nyfödda barnet
antingen med hjälp av ADB direkt till
befolkningsdatasystemet eller med
hjälp av en blankett till den magistrat
inom vars verksamhetsområde mamman har sin hemkommun. Ifall uppgifter om mamman inte har registrerats i
befolkningsdatasystemet i Finland eller
om mamman saknar hemkommun i
Finland skickar sjukhuset anmälningsblanketten till magistraten för barnets
födelseort.

Vilka uppgifter om barnet
registreras
Barnet får en personbeteckning när
uppgifterna om födelsen registreras i
befolkningsdatasystemet. Samtidigt registreras uppgifter om bägge föräldrarna, förutsatt att föräldrarna är gifta med
varandra när barnet föds. I annat fall
registreras i detta skede endast uppgifter om mamman. Uppgifter om pappan
registreras senare då faderskapet har
fastställts (ytterligare uppgifter om fastställande av faderskap fås från kommunens barnatillsyningsman). Barnets
hemkommun och bostadsadress blir
de samma som finns registrerade för
mamman i befolkningsdatasystemet.

Föräldrarna får en blankett
med de grundläggande
uppgifterna om barnet
I blanketten där de grundläggande
uppgifterna om barnet (bl.a. personbeteckning) har antecknats, skickas
hem inom ett par veckor från barnets
födelse. Det är bra att kontrollera att
uppgifterna stämmer. Med blanketten
följer också anvisningar om hur övriga
uppgifter om barnet – namn och modersmål – meddelas till befolkningsdatasystemet samt hur barnet blir upptaget i den evangelisk-lutherska eller
ortodoxa församlingen eller annat trossamfund.
Ytterligare uppgifter gällande registreringen av nyfödda ger magistraterna
samt de evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarna.
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Dansa min docka
medan du är unger
när du blir gammal
så blir du så tunger,
dansa min docka
medan du är unger
när du blir gammal
så blir du så tung.

Vad skall barnet heta?
Namnnyheter om förnamn
Det är tillåtet att ge ett barn högst
fyra förnamn. Förnamnet får inte vara
opassande och det får inte orsaka svårigheter för barnet.
Det är vanligt att ett namn inte godkänns om skrivsättet avviker från finländsk praxis. Det är inte tillåtet att ge
ett kvinnonamn till en pojke eller ett
mansnamn till en flicka.

till ett syskon eller halvsyskon godkänns endast i kombination med ett
andra förnamn.
Avvikelser kan dock göras bl.a. på grund
av religiösa seder, medborgarskap eller annat godtagbart skäl.
Om ni trots allt är osäkra om barnets
namn, rekommenderar vi att ni vänder
er till magistraten i er hemkommun eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församling som ni tillhör.

Släktnamn duger inte heller som förnamn. Ett namn som redan har givits

Vi gav dig namnet

den

Alternativa namn

Tilltalsnamn
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Namntjänst
Befolkningsregistercentralens webbplats
har en länk på sidan vrk.fi/sv/namn till
Namntjänsten, som innehåller statistik
över alla för- och efternamn i befolkningsdatasystemet. Förnamnens antal
meddelas i 20-års perioder.
Suomi.fi-webbtjänsten innehåller
lad information och tjänster för
familjer. Under ”Få och vårda
finns information om relaterade
ter och servicekanaler.

sambarn
barn”
tjäns-

Rida rida ranka
hästen heter Blanka.
Liten riddare så rar
ännu inga sporrar har
när hon dom har vunnit
barndomstid försvunnit.
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Namnfavoriter 2018
De populäraste
första förnamnen

De populäraste namnen av
alla namnen som givits

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

1. Saga

1. William

1. Maria

1. Alexander

2. Ellen

2. Liam

2. Elisabeth

2. Johannes

3. Emma

3. Max

3. Sofia

3. Erik

4. Stella

4. Oliver

4. Linnea

4. Mikael

5. Alma

5. Benjamin

5. Alice

5. Karl

6. Ella

6. Elias

6. Linnéa

6. Emil

7. Alva

7. Alvar

7. Alexandra

7. William

8. Astrid

8. Leo

8. Helena

8. Elias

9. Elsa

9. Alexander

9. Saga

9. Benjamin

10. Frida

10. Emil

10. Ellen

10. Carl

Och genom tiderna populära...
Margareta, Vilhelm, Gunnar, Ingeborg,
Anders, Katarina, Christian, Lars, Fredrik,
Matilda, Olof, Gösta, Ellen, Kristina
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Du växte och utvecklades
Ditt första leende
Dina första tårar
Du bar upp ditt huvud när du låg på mage
Du vände dig över på sidan
Du satt utan stöd
Du började krypa
Du började krypa på alla fyra
Ditt första ord
Du stod mot ett stöd
Du gick utan stöd
Din första tand i nedre käken
Din första tand i övre käken
Dina favoritlekar
Dina favoritsånger
Din älsklingsleksak
Favoritmaten
Mindre populärt
Längd som 1-åring
Vikt som 1-åring
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Tussa lulle, sover han än,
jo men, sover han så.
Björken vaggar och vaggan går
barnet har sovit sen igår
uti sin lilla vagga!
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