
TODISTUS ADOPTIONEUVONNAN 
ANTAMISESTA

Asian numeroSosiaaliviranomainen/Adoptiotoimisto Päivämäärä

Adoptioneuvontaa on annettu - .

LAPSI

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö

Sosiaaliviranomaisen/adoptiotoimiston puolesta

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

Syntymäkotikunta

Ei

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

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

Ammatt i Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö

Adoptioneuvonnan antaja ei ole 
henkilökohtaisesta tavannut lasta

Henkilötunnus

Lapsi on ollut hakijan/hakijoiden 
hoidettavana alkaen

PÄIVÄYS JA
ALLEKIR-
JOITUS

ADOPTIO
NEUVON-
NAN SAAJA

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

Onko lapsi hakijan/hakijoiden hoidettavana

On

Sukunimi ja etunimet

Adoptioneuvonnan antaja on 
henkilökohtaisesta tavannut lapsen

Päivämäärä

TODISTUS

Adoptioneuvonnan antajan kokonaisarvio adoptiosta lapsen edun kannalta

Päiväys (paikka ja aika)

Ammatt i

Ottolapsilomake 2 HAKIJALLE LIITETTÄVÄKSI TUOMIOISTUMELLE TEHTÄVÄÄN 
ADOPTION VAHVISTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN

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)

O922014
ohje
Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata klikkaamalla ohjeikonia. Ohjeikoni ei tulostu asiakirjaan, kun tulostusmääritysten valikossa (Print) kohdassa "Print Range" ei ole rastia ruudussa "Annotations".Mille tahansa sivulle kirjoitettu teksti/merkintä kopioituu muille sivuille, joilla on vastaava täyttökenttä.Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painikketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. (jatkuu)Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake' -painikkeenavulla.



TODISTUKSEN ANTAJALLE

TODISTUS ADOPTIONEUVONNAN 
ANTAMISESTA

Asian numeroSosiaaliviranomainen/Adoptiotoimisto Päivämäärä

Adoptioneuvontaa on annettu - .

LAPSI

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyheisö

Sosiaaliviranomaisen/adoptiotoimiston puolesta

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

Syntymäkotikunta

Ei

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

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

Ammatt i Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyheisö

Adoptioneuvonnan antaja ei ole 
henkilökohtaisesta tavannut lasta

Henkilötunnus

Lapsi on ollut hakijan/hakijoiden 
hoidettavana alkaen

PÄIVÄYS JA
ALLEKIR-
JOITUS

ADOPTIO 
NEUVON-
NAN SAAJA

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)

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

Onko lapsi hakijan/hakijoiden hoidettavana

On

Sukunimi ja etunimet

Adoptioneuvonnan antaja on 
henkilökohtaisesta tavannut lapsen

Päivämäärä

TODISTUS

Adoptioneuvonnan antajan kokonaisarvio adoptiosta lapsen edun kannalta

Päiväys (paikka ja aika)

Ammatt i
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