
ANSÖKAN OM FASTSTÄLLANDE
AV ADOPTION

Domstol, till vilken ansökan riktas

Jag/vi ansöker om att domstolen måtte fastställa denna adoption i enlighet med
adoptionslagen.

Yrke

Adress (näradress, postnummer, postanstalt)

SÖKANDE 

Yrke

Personbeteckning/födelsedatumSläktnamn och (om barnet införts i befolkningsdatasystemet) samtliga förnamn

Datering (ort och tid)

Födelsehemkommun

Sökandens underskrif t

Släktnamn och samtliga förnamn

Personbeteckning

Sökandens underskrift

Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund

1)

BARNET
(DEN SOM
SKALL
ADOPTERAS)

ANSÖKAN

Barnets och föräldrarnas ämbetsbetyg st

Sökandens/sökandenas ämbetsbetyg, som visar familjeförhållandena st

Adress (näradress, postnummer, postanstalt)

Personbeteckning

Intyg om meddelande av adoptionsrådgivning

Adoptionstillstånd

Handling innehållande samtycke av 12 år fylld person som skall adopteras 

Handling över moderns samtycke

Handling över faderns samtycke

Anmälan om adoptivbarnets släktnamn (3 § 1 mom. namnslagen 694/1985):

ÖVRIGA 
BILAGOR 1)

Övriga bilagor kan vara t.ex. intyg om att i 54 § adoptionslagen (22/2012) nämnda personer har i den ordning som om delgivning av stämning är stadgag, 
beretts ti llf äl le att bl i hörda. De personer, som skal l beredas ti llf äl le att bl i hörda är minderårigt barns föräldrar, för barnet förordnad vårdnadshavare och 
intressebevakare, vårdnadshavare och in tressebevakare för barnets f örälder samt adoptants förmyndare. Har någon av de här nämnda personer givit ut-
låtande i ärendet, bif ogas denna handling.

BILAGOR Följande handlingar har fogats till ansökan (antecknas med kryss):

TILL DOMSTOLEN

Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund

Släktnamn och samtliga förnamn

O922014
ohje
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs via lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att klicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknap- pen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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