
SUOSTUMUS ADOPTIOON

Asian numeroSosiaaliviranomainen/Adoptiotoimisto Päivämäärä

SUOSTU-
MUKSEN
VASTAAN-
OTTAJA

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyheisö

Henkilötunnus/syntymäaikaSukunimi ja (jos lapsi on otettu väestötietojärjestelmään) etunimet

Henkilötunnus

Syntymäkotikunta

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Ammatt i

Ammatt i Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyheisö

En halua, että minua kuullaan käsiteltäessä adoption 
vahvistamista koskevaa asiaa tuomioistuimessa

1)

LAPSI

ÄITI

Ellei lapsen syntymästä ole kulunut kuutta kuukautta, suostumuksen vastaanottajan käsitys siitä, onko äiti suostu-
musta antaessaan riittävästi toipunut synnytyksestä:

ISÄ

että alla mainittu henkilö ottaa/alla mainitut henkilöt 
ottavat yllä mainitun lapsen adoptiolapsekseen.

Sukunimi ja etunimet

Annan suostumukseni siihen,

että yllä mainittu lapseni annetaan adoptiolapseksi henkilölle/
henkilöille, jotka sosiaaliviranomainen/adoptiotoimisto valitsee.

Henkilötunnus

HenkilötunnusAdoptionhakijan sukunimi ja etunimet

Ennen suostumuksen antamista kanssani on pidetty neuvottelu, jossa minulle on selvitetty adoption tarkoitus ja sen 
edellytykset sekä oikeusvaikutukset. Lisäksi minulle on selvitetty kaikki ne sosiaalipalvelut sekä taloudelliset 
tukitoimet, jotka ovat minun ja lapsen käytettävissä.

Lapsen syntymästä on kulunut 6 kuukautta

Pidän aiheellisena, että minulle varataan tilaisuus tulla 
kuulluksi käsiteltäessä adoption vahvistamista 
koskevaa asiaa tuomioistuimessa

Adoptionhakijan sukunimi ja etunimet

Suostumuksen vastaanottajan nimi

SUOSTU-
MUS

Virka-asema

Päiväys

Isyyttä ei ole vahvistettu

Ei, tarkempi selostus:

Suostumuksen antaneen vanhemman ilmoitus adoptiolain (22/2012) 54 §:n kuulemissäännöksen johdosta

On

Lapsen syntymästä on kulunut 8 viikkoa

Päiväys Suostumuksen antajan allekirjoitus

1) Jos isyyttä aviol iiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden ei ole vahvistettu, ei isän henki lötietoja merki tä. Isyys avioli iton ulkopuolel la vahvistetaan maist-
raatin päätöksellä, jos lapsen isä on tunnustanut isyytensä, tai tuomioistu imen päätöksellä.
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