
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Perheen sisäisen adoption osapuolten taustaselvitys 
 
1. ADOPTOITAVA LAPSI 
Sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus Syntymäpaikka 

Lapsi syntynyt  
  avioliitossa      avioliiton ulkopuolella 

Isyyden vahvistaminen 
 ei ole vahvistettu      on vahvistettu 

Päivämäärä 

Seurakunnan / väestörekisterin nimi 
  ev.lut. seurakunta       väestörekisteri      muu 

Osoite  
 

Kotikunta 

2. ADOPTOIVA VANHEMPI / HAKIJA 
Sukunimi  Entinen sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus ja syntymäpaikka Ammatti Aikaisemmat liitot (aika) 

Siviilisääty  
 naimisissa       rekisteröity parisuhde 

Nykyinen liitto solmittu Lapsi ollut adoptoivan vanhemman/hakijan hoi-
dettavana alkaen  

Osoite Kotikunta 

Seurakunnan / väestörekisterin nimi Puhelin Sähköposti 

3. LAPSEN ÄITI  
Sukunimi   Entinen sukunimi  Etunimet 

Henkilötunnus ja syntymäpaikka Ammatti Aikaisemmat liitot (aika) 

Siviilisääty  
 naimisissa      rekisteröity parisuhde      naimaton      eronnut      leski 

Nykyinen liitto solmittu 

Osoite 
 

Kotikunta 

Seurakunnan / väestörekisterin nimi Puhelin Sähköposti 

4. LAPSEN ISÄ 
Sukunimi  Entinen sukunimi Etunimet 

Henkilötunnus ja syntymäpaikka Ammatti Aikaisemmat liitot (aika) 

 Siviilisääty  
 naimisissa      rekisteröity parisuhde      naimaton      eronnut      leski 

Nykyinen liitto solmittu 

Osoite Kotikunta 

Seurakunnan / väestörekisterin nimi Puhelin Sähköposti 



 

 

5. LAPSEN SISARUSSUHTEET 
Nykyisessä perheessä asuvat sisarukset, nimi ja syntymäaika 

 

 

 

 

Muualla asuvat sisarukset,  nimi ja syntymäaika 

 

 

 

 

Adoptoivan vanhemman lapset (aikaisemmista liitoista syntyneet), nimi ja syntymäaika 

 

 

 

 

6. LAPSEN NYKYPERHEEN TILANNE 
Asunto  oma talo  oma osake  vuokrahuoneisto  muu 

Asunnon pinta-ala Huoneluku Vuokra tai vastike /kk 

Adoptoivan vanhemman kuukausitulot (brutto/netto) Puolison kuukausitulot (brutto/netto)  

Muu omaisuus 

Velat 

Lainan lyhennykset + korot/kk 

7. KOULUTUS JA TYÖ 
Adoptoivan vanhemman koulutus / oppilaitos / valmistumisvuosi 

 

Adoptoivan vanhemman nykyinen työpaikka / työsuhde alkanut 

 

Puolison koulutus / oppilaitos / valmistumisvuosi 

 

Puolison nykyinen työpaikka / työsuhde alkanut 

 



 

 

8. ADOPTOIVAN VANHEMMAN TERVEYDENTILA JA SOSIAALINEN TILANNE  
Krooniset / pitkäaikaiset sairaudet tai vammat 

 

 

Oletteko ollut sairaalahoidossa (milloin, miksi)? 

 

 

Oletteko saanut hoitoa mielenterveydellisistä syistä? 

 

Missä määrin käytätte päihteitä (annosten määrä/kk)? Onko teidät tuomittu rikoksesta (milloin, miksi)? 

9. ADOPTIOON LIITTYVÄT KYSYMYKSET 
Miksi haluatte adoptoida puolisonne lapsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietääkö lapsi adoptiotoiveestanne? 

 

 

 

 

Onko lapsen muualla asuva biologinen vanhempi tietoinen adoptiotoiveestanne? 

 

 

 

 

 

 



 

ETELÄ-SUOMEN 
ALUETOIMISTO 
PL 95 
00601 HELSINKI tai 
Koskelantie 38  
00610 HELSINKI 
Puh. 010 843 5000  
Fax  010 843 5111 

ITÄ-SUOMEN  
ALUETOIMISTO 
Länsikatu 15 Rakennus nro 4B 
80110 JOENSUU 
Puh. 010 843 5180 

KESKI-SUOMEN 
ALUETOIMISTO 
Kauppakatu 32 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Puh. 010 843 5160 

LÄNSI-SUOMEN 
ALUETOIMISTO 
Hallituskatu 8 B, 3. krs 
33200 TAMPERE 
Puh. 010 843 5140 

POHJOIS-SUOMEN 
ALUETOIMISTO 
Isokatu 47 
90100 OULU 
Puh. 010 843 5120  
 
15.10.2013, päivitetty 26.6.2018 

 

10. MUUTA  
Onko työ- tai asumisolosuhteissanne odotettavissa muutoksia lähitulevaisuudessa? 

 

 

 

 

Mistä asioista toivoisitte lisää tietoa? 

 

 

 

 

 

 
Nämä tiedot olen antanut ymmärtäen, että ne käsitellään Pelastakaa Lapset ry:ssä luottamuksellisina. Nämä tiedot antaessani olen 
samalla antanut Pelastakaa Lapset ry:lle luvan käsitellä myös arkaluontoisia henkilötietojani (Henkilötietolaki 11 § ja 12 §). 
 
Tämän lomakkeen täyttämällä hyväksyn, että antamiani tietoja kerätään ja käsitellään Pelastakaa Lasten adoptioneuvonnan 
rekisterissä (lisätietoa rekisteristä: www.pelastakaalapset.fi/tietoa-meista/tietosuojaselosteet/). Rekisteriä koskevista päätöksistä 
vastaa kunnan ostopalvelutilanteissa ao. kunta. Rekisteritietoja käytetään vain siinä tarkoituksessa, missä ne on järjestölle luovutettu, 
jollei asiakkaan yksilöidystä kirjallisesta suostumuksesta tai lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
Päiväys 
 
 
 
 
 

  

Allekirjoitus 
 
 

 Allekirjoitus 

Nimenselvennys  Nimenselvennys 
 
 
LIITTEET 

− Virkatodistukset (adoptoivan vanhemman ja adoptoitavan lapsen) 
− Suostumus sosiaalitoimen lausunnon pyytämiseen 

 

Pelastakaa Lapset ry:n merkintöjä varten 

Lomake palautettu  .......................................................................  

Kotikäynnit  ...................................................................................  

Toimistotapaamiset  ......................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 
 

Sosiaalilautakunnan lausunto  ........................................................  

Asian muu käsittely  ........................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

  Maksusitoumus 

Laskutus  ......................................................................................  

 

http://www.pelastakaalapset.fi/tietoa-meista/tietosuojaselosteet/
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