
SAMTYCKE TILL ADOPTION

Ärendets nummerSocialmyndighet/adoptionsbyrå Datum

DEN SOM
TAR EMOT
SAMTYCKET

Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund

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

Personbeteckning

Födelsehemkommun

Underteckning av den som tar emot samtycket

Släktnamn och samtliga förnamn Personbeteckning

Yrke

Yrke Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund

1)

BARNET

MODERN

Om mindre än sex månader har förflutit från barnets födelse ska den som tar emot samtycket framföra sin 
uppfattning om barnets mor då hon gav sitt samtycke har återhämtat sig tillräckligt efter förlossningen

FADERN

att nedan nämnd person/nedan nämnda personer adopterar det ovan nämnda barnet.

Släktnamn och samtliga förnamn

Jag ger mitt samtycke till

att mitt ovan nämnda barn ges som adoptivbarn till den person/de personer 
som socialmyndigheten/adoptionsbyrån väljer.

Personbeteckning

Personbeteckning

Adoptionssökandens släktnamn och samtliga förnamn

Innan jag gav mitt samtycke har det ordnats en överläggning, vid vilken syftet med, förutsättningarna för och rätts-
verkningarna av adoptionen klarlades. Jag har dessutom fått en redogörelse för all den sociala service och alla de
ekonomiska stödåtgärder som står mig och barnet till buds.

Barnet föddes för minst sex månader sedan

Jag önskar inte att bli hörd när ärendet som gäller  
fastställande av adoption behandlas i domstolen.

Namnet på den som tar emot samtycket

SAMTYCKE

Tjänsteställning

Datering

Faderskapet har inte fastställts

Nej, närmare uppgifter:

Anmälan med anledning av bestämmelsen om hörande i 54 § i adoptionslagen (22/2012) av föräldern som gett sitt 
samtycke

Ja

Barnet föddes för minst åtta veckor sedan

Datering Underteckning av den som ger siit samtycke

1    Om faderskapet beträff ande barn utom äktenskap inte har fastställts, uppges faderns personuppgifter inte. Faderskap utom äktenskap fastställs genom  
magistratens beslut, om faders erkänt sitt faderskap, eller genom domstolens beslut.

TILL ADOPTANTEN FÖR ATT FOGAS TILL ANSÖKAN OM FAST-
STÄLLANDE AV ADOPTION SOM LÄMNAS TILL DOMSTOLEN

Adoptionssökandens släktnamn och samtliga förnamn

Jag anser det vara befogat att myndigheterna bereder 
mig tillfälle att bli hörd när ärendet som gäller 
fastställande av adoption behandlas i domstolen.

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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