Tyhjennä lomake

TODISTUS ADOPTIONEUVONNAN
ANTAMISESTA
Sosiaaliviranomainen/Adoptiotoimisto

LAPSI

Päivämäärä

Asian numero

Sukunimi ja (jos lapsi on otettu väestötietojärjestelmään) etunimet

Henkilötunnus/syntymäaika

Syntymäkotikunta

ADOPTIO
NEUVONNAN SAAJA

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti

TODISTUS

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö

Adoptioneuvontaa on annettu

Onko lapsi hakijan/hakijoiden hoidettavana

On

Ei

-

.

Lapsi on ollut hakijan/hakijoiden
hoidettavana alkaen

Päivämäärä

Adoptioneuvonnan perusteella tehty arvio hakijan/hakijoiden mahdollisuuksista ja kyvyistä huolehtia kaikista alaikäisen lapsen vanhemmille kuuluvista
velvollisuuksista (lausuma ja tieto siitä, mihin käsitys perustuu)

Seurannan perusteella tehty arvio siitä, että lapsen ja vanhemman suhde voi syntyä/on jo syntynyt hakijan/hakijoiden ja lapsen välille

Selvitys alle 12-vuotiaan lapsen suhtautumisesta adoptioon (selostus henkilökohtaisesta tapaamisesta, lapsen kehitysaste, missä määrin lapssen mielipide
voidaan ottaa huomioon, mikä on lapsen mielipide, kuinka vakaa mielipide on)

Adoptioneuvonnan antaja on
henkilökohtaisesta tavannut lapsen

Adoptioneuvonnan antaja ei ole
henkilökohtaisesta tavannut lasta

Adoptioneuvonnan antajan kokonaisarvio adoptiosta lapsen edun kannalta

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS
Ottolapsilomake 2

Päiväys (paikka ja aika)

Sosiaaliviranomaisen/adoptiotoimiston puolesta

HAKIJALLE LIITETTÄVÄKSI TUOMIOISTUMELLE TEHTÄVÄÄN
ADOPTION VAHVISTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN

Tulosta

TODISTUS ADOPTIONEUVONNAN
ANTAMISESTA
Sosiaaliviranomainen/Adoptiotoimisto

LAPSI

Päivämäärä

Asian numero

Sukunimi ja (jos lapsi on otettu väestötietojärjestelmään) etunimet

Henkilötunnus/syntymäaika

Syntymäkotikunta

ADOPTIO
NEUVONNAN SAAJA

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyheisö

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti

TODISTUS

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyheisö

Adoptioneuvontaa on annettu

Onko lapsi hakijan/hakijoiden hoidettavana

On

Ei

-

.

Lapsi on ollut hakijan/hakijoiden
hoidettavana alkaen

Päivämäärä

Ottolapsineuvonnan perusteella tehty arvio hakijan/hakijoiden mahdollisuuksista ja kyvyistä huolehtia kaikista alaikäisen lapsen vanhemmille kuuluvista
velvollisuuksista (lausuma ja tieto siitä, mihin käsitys perustuu)

Seurannan perusteella tehty arvio siitä, että lapsen ja vanhemman suhde voi syntyä/on jo syntynyt hakijan/hakijoiden ja lapsen välille

Slvitys alle 12-vuotiaan lapsen suhtautumisesta adoptioon(selostus henkilökohtaisesta tapaamisesta, lapsen kehitysaste, missä määrin lapssen mielipide
voidaan ottaa huomioon, mikä on lapsen mielipide, kuinka vakaa mielipide on)

Adoptioneuvonnan antaja on
henkilökohtaisesta tavannut lapsen

Adoptioneuvonnan antaja ei ole
henkilökohtaisesta tavannut lasta

Adoptioneuvonnan antajan kokonaisarvio adoptiosta lapsen edun kannalta

PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

Päiväys (paikka ja aika)

Sosiaaliviranomaisen/adoptiotoimiston puolesta

TODIS TUKSE N ANTAJALLE

