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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av adoptionslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att adoptions
lagen skall ändras så att den konvention om 
skydd av barn och samarbete vid internatio
nella adoptioner som ingicks i Haag den 29 
maj 1993 (Haagkonventionen) kan träda i 
kraft i Finland. Målet för konventionen är 
att skapa ett samarbetssystem mellan de för
dragsslutande staterna för att säkerställa att 
internationella adoptioner genomförs i enlig
het med barnets bästa och med respekt för i 
internationell rätt erkända principer om bar
nets grundläggande rättigheter. Konventio
nens syfte är att säkerställa att adoptioner 
som har ägt rum i enlighet med konven
tionsbestämmelserna erkänns i andra för
dragsslutande stater. 

Största delen av stadgandena i adoptions
lagen motsvarar redan nu bestämmelserna i 
Haagkonventionen. Därför behövs inga 
grundläggande ändringar i gällande lag. Det 
föreslås att begreppet internationell adoption 
ändras så att det blir likalydande som mot
svarande begrepp i Haagkonventionen. In
ternationell adoption, som i den nuvarande 
lagen definieras med hemvist, föreslås bli 
definierat genom boningsort, dvs. staten där 
barnet och adoptanten är bosatta. Det före-
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slås också att stadganden om erkännande av 
adoption som fastställts i en fördragsslutande 
stat och där intygats ha genomförts i enlig
het med konventionen skall erkännas i Fin
land. 

För att Haagkonventionen skall träda i 
kraft i Finland föreslås därtill att till adop
tionslagen skall fogas stadganden om den 
centralmyndighet och de auktoriserade organ 
som avses i konventionen. 

Det föreslås att samarbetsförfarandet för 
internationella adoptioner i adoptionslagen 
utsträcks att omfatta också de adoptioner 
som avses i den konvention mellan Finland, 
Danmark, Island, Norge och Sverige inne
hållande internationellt privaträttsliga be
stämmelser om äktenskap, adoption och för
mynderskap som ingicks den 6 februari 
1931. 

Därtill föreslås att det samtidigt görs vissa 
andra mindre ändringar och tekniska rättel
ser i adoptionslagen. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft 
vid en tidpunkt som bestäms genom förord
ning. Lagen skall träda i kraft samtidigt som 
Haagkonventionen. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Allmänt 

stadgandena om adoption och adoptivför
hållanden finns i ado.etionslagen (153/85). 
Lagen innehåller ocksa stadganden om in
ternationell adoption, dvs. en adoption där 
barnet flyttar fran sin hemviststat till adop
tantens hemviststat för att bli adopterad där 
eller efter att adoptionen har fastställts i bar
nets hemviststat Lagens 4 kap. innehåller 
stadganden om internationell adoptionstjänst 
och i lagens 5 kap. stadgas om tillståndsför
farandet i internationella adoptioner. De 
stadganden som hänför sig till den interna
tionella privaträtten finns i lagens 7 kap. 
Målet för nämnda stadganden är att förbättra 
rättsskyddet i internationella adoptioner bl.a. 
genom att hindra att förmedlingen av barn 
kommersialiseras och att utsträcka de prin
ciper och förutsättningar som tillämpas vid 
nationell adoption till att omfatta också den 
internationella adoptionsverksamheten i Fin
land. Internationell adoption skall under alla 
förhållanden främja det enskilda barnets bäs
ta. 

1.2. Internationell adoptionstjänst och 
tillståndsfön araode 

Syftet med den internationella adop
tionstjänsten är att förmedla en adoptant fran 
Finland för ett barn under 18 år som finns 
utomlands och som behöver adoptivföräld
rar. Adoptionstjänstorganets uppgift är att i 
detta syfte samarbeta med utländska adop
tionstjänstorgan. Därtill hjälper adop
tionstjänsten adoptanten med de praktiska 
åtgärderna för fastställande av adoptionen. 
Den internationella adoptionstjänsten kan 
också bistå och stöda barnet och adoptivför
äldrarna, vid behov även efter det att adop
tionen har fastställts. 

Den som har för avsikt att adoptera ett 
barn under 18 år som finns utomlands skall 
be om internationell adoptionstjänst av ett 
adoptionstjänstorgan. Det adoptionstjänstor
gan som adoptanten har kontaktat skall se 
till att han eller hon ber om adoptionsråd
givning. Vid rådgivningen uppgörs bl.a. en 
grundlig utredning över adoptantens person 
och förhållanden. Utredningen skickas till 

det utländska adoptionstjänstorganet På ba
sen av de utredningar det utländska adop
tionstjänstorganet får, väljer organet en 
lämplig adoptivförälder till barnet. 

Därefter kan adoptionen fastställas anting
en i barnets hemviststat eller i Finland. I 
praktiken är det vanligast att de länder som 
lämnar barn till internationell adoption förut
sätter att adoptionen fastställs i barnets hem
viststat 

Innan en adoption fastställs i Finland eller 
utomlands skall en adoptant med hemvist i 
Finland ha tillstånd till adoptionen av nämn
den för internationella ado.tJtionsärenden i 
Finland. Syftet med kravet pa tillstånd är att 
se till att sökanden uppfyller de förutsätt
ningar som i finsk lag ställs på en adoptant 
och att internationell adoptionstjänst har 
lämnats på det sätt som föreskrivs i lag. När 
nämnden beviljar ett tillstånd kan den upp
ställa särskilt villkor eller särskild begräns
ning för adoptionen. Tillståndet beviljas på 
viss tid och är i kraft i högst två år. Tillstån
dets giltighetstid kan förlängas med två år. 
När en adoption fastställs i Finland, är ett 
beviljat tillstånd en förutsättning för att ad
optionen skall kunna fastställas. Om adop
tionen fastställs i en annan stat, ligger till
ståndets betydelse däri att en sådan adoption 
utan skild atgärd erkänns som giltig i Fin
land. 

skyldigheten att be om internationell ad
optionstjänst och om tillstånd till adoptionen 
gäller inte nordiska adoptioner. Adoptanter
na behöver inte be om adoptionstjänst eller 
tillstånd till adoptionen när den som skall 
adopteras och adoptanterna är medborgare i 
Finland, Danmark, Island, Norge eller Sveri
ge och adoptanterna har hemvist i någon av 
dessa stater. 

Lämnande av internationell adoptionstjänst 
förutsätter tillstånd. Endast socialnämnder 
och samfund som har fått social- och hälso
vårdsministeriets tillstånd till verksamheten 
får lämna internationell adoptionstjänst i 
Finland. Ett tillstånd kan beviljas en sökande 
som i sin verksamhet inte eftersträvar eko
nomisk vinst och som prövas vara i stånd att 
med yrkesskicklighet sköta verksamheten. 
Därtill förutsätts att ett inledande av verk
samhet kan anses ändamålsenligt. Tillstånd 
har beviljats Interpedia rf, Rädda Barnen rf 
och socialnämnden i Helsingfors stad. 
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Också adoptionstjänstorganens utländska 
kontakter omfattas av ett krav på tillstånd. 
Ett adoptionsorgan får samarbeta endast med 
en sådan myndighet, organisation eller annat 
organ med motsvarande serviceuppgifter 
utomlands som nämnden för adoptionsären
den godkänt. Syftet med kravet på tillstånd 
är att säkerställa att internationell adoptions
tjänst lämnas med yrkesskicklighet och att 
barn som bor utomlands förmedlas till Fin
land på villkor som tryggar respekt för bar
nets mänskliga rättigheter och bästa samt att 
förmedlingen sker utan kommersiella motiv. 

1.3. Myndigheter och organ som ansvarar 
för internationella adoptioner 

Den allmänna planeringen, ledningen och 
övervakningen av den internationella adop
tionstjänsten ankommer på social- och hälso
vårdsministeriet Särskild sakkunnigmyndig
het är nämnden för internationella adoptions
ärenden i Finland (nämnden för adoptions
ärenden), som är underställd social- och häl
sovårdsministeriet Nämnden har i uppgift 
att följa med den internationella utveckling
en i internationella adoptionsärenden, att 
förelägga social- och hälsovårdsministeriet 
initiativ och framställningar för att utveckla 
den internationella adoptionsverksamheten, 
upprätthålla ett arkiv med information om 
adoptionslagstiftning i andra länder och på 
begäran lämna myndigheter och adoptions
tjänstorgan uppgifter därom. Nämnden har 
dessutom i uppgift att bevilja adoptanterna 
tillstånd till adoption och att godkänna de 
utländska adoptionstjänstorgan som finska 
adoptionstjänstorgan får samarbeta med. I 
vissa fall ger nämnden också utlåtanden till 
domstolar och till social- och hälsovårdsmi
nisteriet 

Adoptionstjänstorganen sköter om de prak
tiska uppgifterna i anslutning till internatio
nell adoption. Sådana uppgifter är bl.a. sam
arbete med utländskt adoptionstjänstorgan 
för att finna lämpliga adoptivföräldrar, an
visa adoptivföräldrarna att ta kontakt med 
adoptionsrådgivningen, låta utföra översätt
ning av nödvändiga handlingar och skicka 
dem utomlands, skicka information om fast
ställd adoption till olika organ, hjälpa adop
tivföräldrana och barnet samt uppgöra de 
uppföljningsrapporter som barnets ur
sprungsstat förutsätter efter det att adoptio
nen har fastställts. 

1.4. Omfattningen av den verl<samhet som 
syftar till internationell adoption 

Nämnden för adoptionsärenden har under 
åren 1985-1994 behandlat sammanlagt 905 
tillståndsärenden där en adoptant eller ett par 
adoptanter har ansökt om tillstånd att få 
adoptera ett barn från en främmande stat. 
Under de senaste åren har antalet tillstånds
ärenden årligen legat över eller under hun
dra. Nämnden behandlade 108 tillståndsären
den år 1993 och 131 tillståndsärenden år 
1994. När ett tillstånd har beviljats brukar 
det i praxis leda till en adoption inom två 
eller tre år. 

När verksamheten granskas ur adoptions
tjänstorganens synpunkt kan man konstatera 
att de som ansökt om tillstånd av nämnden 
under åren 1984-1993 fått internationell 
adoptionstjänst i 604 fall av Interpedia rf, i 
220 fall av Rädda Barnen rf och i 53 fall av 
socialnämnden i Helsingfors stad. 

De finska adoptionstjänstorganen har av 
nämnden godkända samarbetsparter i följan
de stater: Interpedia rf i Colombia, Domini
kanska republiken, Etiopien, Guatemala, In
dien, Kina, Rumänien, Thailand och Viet
nam; Rädda Barnen rf i Chile, Colombia, 
Etiopien, Filippinerna, Indien, Kina, Polen, 
Ryssland och Thailand; samt socialnämnden 
i Helsingfors stad i Colombia, Estland, 
Ryssland och Thailand. 

Den internationella adoptionstjänsten har 
under åren 1985-1994 till Finland för
medlat sammanlagt 640 barn, varav flickor 
304 och pojkar 336. Barnen har kommit från 
Colombia, Dominikanska republiken, Etiopi
en, Guatemala, Indien, Kina, Polen, Rumäni
en, Ryssland, Sri Lanka, Taiwan och Thai
land. Främst har barn kommit från Colombia 
(153), Thailand (108), Etiopien (103) och 
Indien (67). Under åren 1992-1994 har ett 
betydande antal barn också kommit från 
Ryssland (ca 100). 

1.5. stadganden som hör till den 
internationella privaträtten 

Internationell behörighet 

Enligt 34 § adoptionslagen kan en adop
tion fastställas i Finland om adoptanterna 
har sitt hemvist här. För att man skall kunna 
anse att en person har sitt hemvist i Finland 
bör han eller hon bo här varaktigt. Därtill 
skall vid bedömningen av var hemvistet 
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finns beaktas vilka avsikter den enskilde har. 
En person får ett nytt hemvist under den 
förutsättningen att han eller hon blir bofast i 
den nya staten och har för avsikt att bo där 
varaktigt. Varaktigheten betyder dock inte 
för alltid, utan också en vistelse på viss tid 
kan tyda på att den enskilde har ett nytt 
hemvist, om det är fråga om en relativt lång 
tid och om det av övriga omständigheter 
framgår att boendet i det landet är av var
aktig natur. När det är fråga om ett minder
årigt barn, får barnet ett nytt hemvist i en 
främmande stat, om det motsvarar vårdnads
havarnas syfte. Om ett barns faktiska livs
miljö har flyttat till en annan stat innebär 
detta inte att barnet skulle ha fått ett nytt 
hemvist, om vårdnadshavarna har haft som 
avsikt att barnets vistelse i den nämnda sta
ten skall vara tillfällig. 

Finsk domstol är i vissa fall behörig också 
i sådana fall när adoptanterna inte har hem
vist i Finland. Dessa undantagsfall har upp
räknats i 34 § 2 mom. adoptionslagen. stad
gandet om finsk domstols behörighet i para
grafens 3 mom. grundar sig på den mellan 
Finland, Danmark, Island, Norge och Sveri
ge den 6 februari 1931 ingångna konventio
nen innehållande internationellt privaträttsli
ga bestämmelser om äktenskap, adoption 
och förmynderskap (äktenskapskonventio
nen). 

Tillämplig lag 

Enligt 35 § adoptionslagen skall när en 
adoption fastställs i Finland de stadganden 
om förfarande som finns i finsk lag tilläm
pas. Också förutsättningarna för en adoption 
bestäms enligt finsk lag. Lagen innehåller en 
tilläggsförutsättning för det fallet att den 
som skall adopteras är yngre än 18 år och 
det är uppenbart att han eller hon kommer 
att bosätta sig i en främmande stat där en 
adoption som fastställts i Finland inte är gil
tig. I detta fall skall en adoption inte fast
ställas, om den som skall adopteras åsamkas 
väsentlig olägenhet av ogiltigheten. 

Erkännande av utländsk adoption och 
hävning av adoptivförhållande 

En adoption som skett i en främmande stat 
är utan skild åtgärd giltig i Finland, om 
adoptivföräldrarna vid tidpunkten för adop
tionen hade hemvist i den staten eller var 
dess medborgare. En adoption erkänns i Fin-

land utan skild åtgärd också när adoptionen 
erkänns i adoptivföräldrarnas hemviststat 
Dessa stadganden tillämpas dock inte, om 
adoptivföräldrarna hade sitt hemvist i Fin
land när adoptionen fastställdes. I dessa fall 
är förutsättningen för erkännande av en 
adoption som fastställts utomlands att adop
tivföräldrarna på förhand ansökt om tillstånd 
till adoptionen av nämnden för internationel
la adoptionsärenden. Det behövs ett tillstånd 
också när en minderårig, som skall adopte
ras, vid tidpunkten för fastställelsen av 
adoptionen har hemvist i Finland. 

I övriga fall än de nämnda är en adoption 
som har fastställts utomlands giltig i Finland 
bara om Helsingfors hovrätt har fastställt 
den. Helsingfors hovrätt kan fastställa att en 
adoption som skett i en främmande stat är 
giltig, om någondera adoptanten eller den 
som skall adopteras vid tidpunkten för adop
tionen har haft sådan anknytning på grund 
av sitt hemvist eller sin nationalitet till den 
stat där adoptionen har skett, att myndighe
terna i denna stat kan anses ha haft tillräck
lig anledning att uppta ärendet till prövning. 
Det är hovrättens uppgift att avgöra en huru
dan anknytning som är tillräcklig. 

Det är inte längre möjligt att häva en 
adoption med stöd av finsk lag. Om en 
adoption har hävts i en främmande stat, kan 
hävningen erkännas i Finland, om parterna 
vid den tidpunkt när adoptivförhållandet 
uppkom hade en tillräckligt stark anknytning 
till den stat där hävningen skedde. Närmare 
stadganden om saken finns i 39 och 41 §§ 
adoptionslagen. Ett ordre public-stadgande 
finns i 43 §. stadgandet gäller såväl erkän
nande av adoption som hävning av adoptiv
förhållande. Enligt stadgandet skall erkän
nande vägras, om ett erkännande skulle leda 
till ett resultat som strider mot grunderna för 
Finlands rättsordning. Detta gör det möjligt 
att beakta ett barns bästa när man prövar en 
fråga om erkännande. 

Ovan beskrivna stadganden om erkännan
de av adoption och om hävning av adoptiv
förhållande tillämpas inte i de fall som lyder 
under den nordiska äktenskapskonventionen. 
Enligt artikel 22 i konventionen erkänns en 
konventionsenlig och lagakraftvunnen adop
tion eller hävning av ett adoptivförhållande 
utan skild åtgärd i övriga fördragsslutande 
stater. Ett stadgande som motsvarar konven
tionsbestämmelsen finns i 40 § adoptions
lagen. 

Det finns inga stadganden om vilken lag 
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som skall tillämpas på de rättsverkningar ett 
erkännande av en adoption har. Denna fråga 
har också lämnats oreglerad i den nordiska 
äktenskapskonventionen. Detta är förståeligt, 
eftersom det inte heller finns stad~anden om 
vilken lag som skall tillämpas pa en adop
tions rättsverkningar. Att denna fråga inte 
har reglerats i lag bör i detta sammanhang 
tolkas sålunda att den lag som tillämpas i en 
fråga som gäller vårdnaden om eller under
hållet för barn, arvsfrågor eller andra frågor 
som gäller barn också i den enskilda frågan 
bestämmer vilka rättsverkningar ett erkän
nande har. Detta innebär att det inte är sam
ma rättsordning som tillämpas på alla de 
rättsverkningar en adoption har, utan att det 
vid tillämpningen kan bli fråga om lagar 
från skilda rättsordningar som skall tillämpas 
beroende på vilken av adoptionens rättsverk
ningar det är fråga om. Detta betyder att om 
en främmande stats lag tillämpas på frågor 
som ~äller ett barn, bestäms enligt denna lag 
ocksa huruvida adoptionen i den aktuella 
frågan är en sådan adoption som har den 
verkan att det rättsliga förhållandet mellan 
barnet och den biologiska föräldern helt och 
hållet upphör (s.k. stark adoption) eller en 
sådan adoption vid vilken det rättsliga för
hållandet delvis bibehålls (s.k. svag adop
tion). 

2. Konventionen om skydd av barn 
och samarbete vid internationella 
adoptioner 

2.1. Konventionens syfte och 
tillämpningsområde 

Konventionen om skydd av barn och sam
arbete vid internationella adoptioner (Haag
konventionen) antogs år 1993 av Haagkon
ferensen för internationell privaträtt vid dess 
sjuttonde möte. Målet för konventionen är 
att säkerställa att internationella adoptioner 
genomförs i enlighet med barnets bästa och 
med respekt för barnets rättigheter. Detta 
mål eftersträvas genom upprättandet av ett 
samarbetssystem som grundar sig på central
myndigheter i konventionsstatema och ge
nom att säkerställa att konventionsenliga 
adoptioner erkänns i övriga fördragsslutande 
stater. 

Haagkonventionen skall tillämpas när ett 
barn som är bosatt ("habitual residence") i 
en fördragsslutande stat efter det att adoptio
nen har fastställts eller innan fastställelse i 

adoptionssyfte har flyttat, flyttar eller skall 
flytta till den fördragsslutande stat där adop
tanterna bor. Boningsorten är en vanlig an
knytning i de konventioner som utarbetats 
av Haagkonferensen om internationell pri
vaträtt. Innehållet i begreppet har vanligen 
inte definierats i Haagkonventionerna och så 
är fallet också nu. Kännetecknande för be
greppet boningsort är att det är vagt. Man 
kan dock säga att när man eftersträvar att 
definiera begreppet så försöker man reda ut 
den stat där den enskilde har sin faktiska 
centrala livsmiljö. När man definierar bo
ningsorten beaktar man framförallt hur länge 
boendet har pågått och om boendet har varit 
kontinuerligt och övriga sådana omständig
heter som gäller den enskilde och som ut
trycker hans eller hennes faktiska band till 
en viss livsmiljö. Vistelse i en stat av enbart 
tillfällig natur som t.ex. semester, utförande 
av enskilda arbetsuppdrag eller kortvariga 
studier räcker inte till för att grunda den en
skildes boningsort där. Det förutsätts att bo
endet är etablerat. Fastän boendet i en viss 
stat är avsett för en viss tid, hindrar inte det
ta att den enskildes boningsort kan anses 
finnas i den staten, om boendet blir etablerat 
på så sätt att han eller hon har sin väsentli
gaste livsmiljö där. 

När man tar ställning till frågan om var 
den enskilde kan anses ha sin boningsort 
skall man också beakta målen med reglerna 
om internationell adoption. Avsikten med 
adoptionslagen är att trygga att samarbets
systemet för internationella adoptioner till
lämpas när ett barn i samband med en adop
tion kommer att flytta från en stat till en 
annan stat. För att kunna uppnå detta mål 
och för att hindra att sådana situationer upp
kommer där adoptanterna i avsikt att kringgå 
samarbetssystemet far och hämtar ett barn 
från den stat där barnet bor, bör man kunna 
utgå från att adoptantens boningsort inte så 
lätt kan övergå till den stat där barnet bor. 
Om det viktigaste motivet för den enskilde 
när han eller hon flyttar till en annan stat är 
att där försöka få ett adoptivbarn och genast 
därefter återvända till Finland, kan man van
ligen anse att han eller hon ändå har sådana 
anknytningar till Finland att boningsorten 
förblivit i Finland. 

Haagkonventionen gäller bara adoptioner 
som skapar ett varaktigt barn- och förälder
förhållande (artikel 2). Konventionen tilläm
pas när ett barn som skall adopteras är under 
18 år. Tillämpningen av konventionen upp-
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hör, om barnet hinner fylla 18 år, innan de 
samtycken, som avses i konventionens arti
kel 17 punkt c, har lämnats av barnets ur
sprungsstat och den mottagande staten (arti
kel 3). 

2.2. Förutsättningar för adoption 

Enligt Haagkonventionen kan en adoption 
fastställas endast om myndigheterna i bar
nets ursprungsstat anser att de lagliga förut
sättningarna för adoption är för handen och, 
efter att ha bedömt möjligheterna att placera 
barnet i hemlandet, att internationell adop
tion är förenligt med barnets bästa. Myndig
heterna skall dessutom säkerställa att de 
samtycken som är nödvändiga för adoption 
har lämnats frivilligt efter ändamålsenlig 
rådgivning och att samtyckena inte har läm
nats mot betalning eller annan ersättning 
(artikel 4). En ytterligare förutsättning är att 
myndigheterna i den mottagande staten har 
konstaterat att adoptanterna är behöriga och 
lämpli~a adoptivföräldrar och att de har fått 
ändamalsenlig rådgivning. Därtill förutsätts 
att barnet har rätt att resa in i och stadgiva
rande bo i den mottagande staten. 

2.3. Centralmyndigheter och 
adoptionsfölfarandet 

Varje fördragsslutande stat skall enligt 
Haagkonventionen utse en centralmyndighet 
för att sköta de uppgifter som föreskrivs i 
konventionen (artikel 6). Centralmyndigheter 
skall samarbeta med varandra och främja 
samarbete mellan statliga myndigheter för 
att skydda barn och för att uppnå de övriga 
mål som föreskrivs i konventionen. Central
myndigheterna skall också vidta nödvändiga 
åtgärder för att hindra orättmättig ekonomisk 
eller annan nytta i samband med adoption 
och för att hindra att sådana tillvägagangs
sätt uppkommer som står i strid med Haag
konventionen (artikel 7 och 8). Förutom des
sa bestämmelser innehåller konventionen 
också många andra detaljerade bestämmelser 
om centralmyndigheternas uppgifter. 

Bestämmelserna om förfarandet i interna
tionella adoptioner finns i konventionens 4 
kap. Den som vill ha ett adoptivbarn skall 
enligt artikel 14 göra en ansökan till central
myndigheten i den fördragsslutande stat där 
han eller hon bor. Om centralmyndigheten 

anser att sökandena är behöriga och lämpli
ga som adoptivföräldrar, skall den uppgöra 
en utredning över sökandena. Utredningen 
skickas till centralmyndigheten i barnets ur
sprungsstat. Denna centralmyndighet uppgör 
en motsvarande utredning över barnet. Med 
hjälp av dessa utredningar kan centralmyn
digheterna avgöra om den planerade place
ringen är förenlig med barnets bästa. 

Barnet kan placeras hos sina blivande 
adoptivföräldrar när centralmyndigheterna i 
såväl ursprungsstaten som den mottagande 
staten har godtagit att adoptionsförfarandet 
får fortskrida. Centralmyndigheterna ser till 
att barnet får lämna ursprungsstaten och får 
resa in i den mottagande staten och bo där 
permanent. Om barnet innan adoptionen har 
fastställts har flyttat till sina tänkta adoptiv
föräldrar och det sedan konstateras att place
ringen inte är förenlig med barnets bästa, 
skall den mottagande staten skydda barnet 
och i samråd med centralmyndigheten i ur
sprungsstaten besluta om en ny placering 
eller om att barnet skall återlämnas. 

Enligt Haagkonventionen får också andra 
myndigheter än centralmyndigheten och auk
toriserade organ handha sådana uppgifter i 
anslutning till adoptionsförfarandet som an
förtrotts centralmyndigheten (artikel 22 
stycke 1). De flesta av de uppgifter som till
delats centralmyndigheterna kan delegeras 
till andra myndigheter eller till på behöri~t 
sätt auktoriserade organ. En auktorisering far 
endast beviljas och innehas av ett organ som 
kan uppvisa att det besitter erforderlig kom
petens inom de områden som kan komma att 
anförtros det (artikel 10). Ett auktoriserat 
organ får inte sträva efter vinst och ledning
en för samt personalen vid ett auktoriserat 
organ skall ha sådan utbildning, erfarenhet 
och yrkesetik som gör att den är kompetent i 
internationella adoptioner. Organets sam
mansättning, verksamhet och ekonomiska 
läge skall stå under övervakning av behöriga 
myndigheter i de fördragsslutande staterna. 

En fördragsslutande stat kan avge en för
klaring till depositarien för konventionen att 
vissa av de ovan nämnda uppgifterna under 
vissa förutsättnigar också kan handhas av 
sådana personer och organ som inte är myn
digheter eller auktoriserade organ. Andra 
fördragsslutande stater kan å sin sida avge 
en förklaring till depositarien att barn med 
boningsort inom dess område överlåts som 
adoptivbarn endast till sådana stater där cen
tralmyndighetens uppgifter handhas av en 
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centralmyndighet, en annan myndighet eller 
ett auktoriserat organ. 

2.4. Bestämmelser på området för den 
internationella privaträtten 

Haagkonventionen har som primärt mål att 
få till stånd samarbete mellan myndigher i 
internationella adoptionsärenden. Därför har 
traditionella internationellt privaträttsliga 
frågor fått liten uppmärksamhet i konventio
nen. Konventionen innehåller inga bestäm
melser om domstolamas allmänna behörig
het eller tillämplig lag. Däremot innehåller 
konventionen detaljerade bestämmelser om 
fördragsslutande staters skyldighet att erkän
na adoptioner som skett i enlighet med kon
ventionen. Enligt artikel 23 i konventionen 
skall en adoption erkännas utan skild åtgärd 
i övriga fördragsslutande stater, om behörig 
myndighet i den stat där adoptionen har fast
ställts har intygat att adoptionen är konven
tionsenlig. Ett erkännande kan vägras endast 
om adoptionen med beaktande av barnets 
bästa klart strider mot grunderna i rättsord
ningen i ifrågavarande stat (artikel 24). 

I artikel 26 i konventionen finns bestäm
melser om vad det innebär när en adoption 
erkänns. Enligt stycke l i artikeln erkänns 
härvid för det första ett barn- och förälder
förhållande mellan barnet och adoptivföräld
rarna, för det andra att förälderansvaret för 
barnet tillkommer adoptivföräldrarna, och 
för det tredje att barn- och förälderförhållan
det mellan barnet och dess mor och far upp
hör, om adoptionen har denna verkan i den 
fördragsslutande stat där adoptionen har fast
ställts. Om adoptionen har den verkan att 
barn- och förälderförhållandet upphör, skall 
barnet i den mottagande staten och i varje 
fördragsslutande stat som erkänner adoptio
nen, ha rättigheter som motsvarar de rättig
heter som följer av en likadan adoption i 
vederbörande stat. Frågan om huruvida en 
adoption har den nämnda rättsverkan i för
hållandet mellan barnet och föräldrarna av
görs enligt artikel 26 stycke l i enlighet med 
rättsordningen i den stat där adoptionen fast
ställdes. 

Oberoende av om det är fråga om en i 
artikel 26 stycke l avsedd s.k. svag adoption 
eller i stycke 2 avsedd s.k. stark adoption, 
finns enligt artikelns 3 stycke inga hinder 
för att den stat där adoptionen erkänns till
lämpar där gällande stadganden eller före
skrifter som är mer förmåliga för barnet. 

I artikel 27 i konventionen finns bestäm
melser om en omvandlig av en svag adop
tion till en stark adoption i den mottagande 
staten. En omvandling kan enligt konventio
nen ske, om lagen i den mottagande staten 
tillåter det och om de samtycken som enligt 
lagen i ursprungsstaten är nödvändiga har 
lämnats eller lämnas för en sådan adoption. 
Ett beslut med vilket en svag adoption om
vandlats till en stark adoption erkänns i en
lighet med artikel 27 stycke 2 i övriga för
dragsslutande stater, om behörig myndighet i 
den staten där omvandlingen har skett har 
fastställt att omvandlingen har genomförts i 
enlighet med konventionen. 

2.5. Konventionens förhållande till övriga 
internationella konventioner och 
reservationer 

Enligt artikel 39 i Haagkonventionen in
verkar konventionen inte på andra internatio
nella konventioner som innehåller bestäm
melser om sådana frågor som hör till till
lämpningsområdet för Haagkonventionen, 
om inte konventionspartema i ovan avsedda 
internationella konventioner avger en förkla
ring om att så inte skall vara fallet. Haag
konventionen hindrar inte heller de fördrags
slutande statema från att ingå bi- eller multi
laterala konventioner för att främja förverkli
gandet av Haagkonventionen i sina ömsesi
diga förhållanden. I dessa konventioner får 
man dock avvika bara från bestämmelserna i 
de artiklar som finns uppräknade i artikel 39 
stycke 2. En fördragsslutande stat i Haag
konventionen har rätt att i fråga om sådana 
konventioner avge en förklaring att den inte 
förbinder sig att med stöd av Haagkonven
tionen erkänna sådana adoptioner som ge
nomförts enligt en ovan avsedd bi- eller 
multilateral konvention. 

Haagkonventionen tillåter inte reservatio
ner. 

3. Bedömning av nuläget i ljuset av 
konventionen om skydd av barn och 
samarbete vid internationella 
adoptioner 

Målen i Haagkonventionen och i adop
tionslagen sammanfaller med varandra. De 
båda författningarna har som mål att interna
tionell adoption skall vara en åtgärd som 
framförallt främjar barnets bästa och att för
medling av barn med kommersiella eller 
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andra osakliga motiv motarbetas genom in
ternationellt samarbete. Att målen samman
faller innebär att Haagkonventionen kan trä
da i kraft i Finland utan att ändringar av 
grundläggande natur behöver göras i den 
nuvarande lagstiftningen. 

3.1. Begreppet internationell adoption 

Vissa bestämmelser i Haagkonventionen 
förutsätter likväl en ändrig i adoptionslagen. 
Begreppet internationell adoption har i 
Haagkonventionen definierats genom bo
ningsortsanknytningen sålunda att det är frå
ga om internationell adoption när ett barn i 
samband med en adoption flyttar från den 
stat där det bor till den stat där adoptanterna 
bor. Adoptionslagen däremot bygger på 
hemvistanknytningen. Enligt adoptionslagen 
är det fråga om internationell adoption när 
ett barn som finns utomlands förmedlas till 
adoptanter som har hemvist i Finland och 
när ett barn har hemvist i Finland och adop
tionen fastställs utomlands. Den sakliga 
skillnaden mellan begreppen är liten, efter
som den enskildes internationellt privaträtts
liga hemvist och boningsort i de flesta fall 
är i samma stat. Anknytningarna skiljer sig 
dock från varandra salunda att hemvistet 
också omfattar den enskildes avsikt att bli 
permanent boende i ett land, medan när man 
bedömer var den enskildes boningsort finns 
inte omedelbart tillmäter den enskildes av
sikter någon betydelse och i stället grundar 
bedömningen pa faktiska omständigheter. 
Oberoende av vilken anknytning som man 
använder, förutsätts likväl av den enskildes 
boende en viss varaktighet innan man kan 
anse att hans eller hennes hemvist eller bo
ningsort har qyergått till den stat där han 
eller hon är. A ven om skillnaderna mellan 
anknytningarna är små, kan ett upprätthål
lande av skilda begrepp ändå i exceptionella 
fall leda till att en adoption som enligt 
Haagkonventionen är en internationell adop
tion inte är det enligt den finska adoptions
lagen eller tvärtom. I syfte att undanröja 
denna möjlighet bör adoptionslagen ändras 
så att definitionerna sammanfaller. 

3.2. Uppgifter i anslutning tilll 
internationell adoption 

I Finland har uppgifterna i anslutning till 
internationell adoption fördelats på skilda 
instanser. Nämnden för internationella adop-
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tiansärenden sköter om administrativa och 
utvecklingsupp gifter. AdoJ?ti on s t j än s torganen 
sköter om praktiska uppgtfter och svarar för 
samarbetet med utländska adoptionstjänstor
gan. Detta system kan bibehållas också efter 
det att Finland har anslutit sig till Haagkon
ventionen, eftersom konventionen tillåter att 
uppgifter ges förutom till centralmyndighe
ten också till andra myndigheter och auktori
serade organ. Konventionens ikraftträdelse 
förutsätter därför närmast att det i lag eller i 
förordning preciseras vilka uppgifter som 
skall skötas av centralmyndigheten och vilka 
som skall skötas av de auktoriserade orga
nen. 

3.3. Etkännande av adoption och 
etkännandets rättsvemDingar 

Haagkonventionen innehåller ett åliggande 
enligt vilket en adoption som har intygats 
vara konventionsenlig utan skild åtgärd skall 
erkännas i övriga fördragsslutande stater. 
För att Finland skall kunna bli part i Haag
konventionen bör adoptionslagen komlette
ras med ett stadgande om erkännande av 
konventionsenliga adoptioner. 

Förutom bestämmelsen om skyldigheten 
att erkänna konventionsenliga adoptioner 
innehåller Haagkonventionen bestämmelser 
om adoptioners rättsverkningar. Vad ett er
kännande av en adoption innebär enligt kon
ventionens artikel 26 har behandlats i avsnitt 
2.4. Finsk lag innehåller inga stadganden om 
ett erkännandes rättsverkningar och inte hel
ler om vilken lag som skall tillämpas på 
adoptionens rättsverkningar. När lagen be
reddes var det ett medvetet val att inte foga 
till lagen sådana stadganden. Motiveringen 
för valet finns i regeringspropositionen med 
förslag till adoptionslag (RP l 07/1984 rd, s. 
14). Motiveringen bör förstås sålunda att när 
la~en i en viss stat skall tillämpas på en sak
fraga som gäller ett barns ställning, dvs. 
t.ex. frågan om vårdnad, förmynderskap el
ler arv, blir det denna lag som också skall 
tillämpas på frågan om vilken betydelse 
adoptionen skall tillmätas. Detta kan leda till 
att man på en adoptions rättsverkningar bör 
tillämpa lagen i en främmande stat. I dessa 
fall tryggar inte den nuvarande adoptions
lagen att en konventionsenlig adoption får 
de rättsverkningar som konventionen förut
sätter. 

Den finska internationella privaträtten in
nehåller som en allmän princip en regel om 
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ordre public. Med stöd av denna regel kan 
man åsidosätta ett stadgande i en främmande 
stats lag, om en tillämpning av det stadgan
det skulle leda till ett resultat som strider 
mot finsk rättsordning. Med hänvisning till 
denna princip kan man uppenbarligen i Fin
land låta bli att tillämpa ett stadgande som 
skulle leda till att ett barn inte får den ställ
ning som föreskrivs i artikel 26 stycke l 
punkt a och b. Den förutsättning, som ställs 
i stycke l punkt c, kan dock inte uppfyllas 
på ovan beskrivet sätt. Den nämnda punkten 
gäller nämligen också ett adoptivbarns arvs
rättsliga ställning såväl som arvinge och som 
arvlåtare. Enligt gällande oskrivna regler 
tillämpas i arvsfrågor lagen i den stat där 
arvlåtaren var medborgare. Detta kan således 
leda till att man i Finland skall tillämpa en 
sådan lag i en främmande stat som föreskri
ver att barn och biologiska släktingar är var
andras arvingar, trots att adoptionens verkan 
i den stat där adoptionen fastställdes var att 
det rättsliga förhallandet mellan barn och 
föräldrar upphörde. Därför är det motiverat 
att till adoptionslagen foga ett stadgande 
enligt vilket en adoption som har intygats 
vara konventionsenlig får minst den rättsver
kan som föreskrivs i artikel 26 stycke l. 

Om adoptionen har den verkan att det 
rättsliga förhållandet mellan barn och föräl
der upphör, har barnet enligt artikel 26 
stycke 2 Haagkonventionen i den mottagan
de staten och i övriga fördragsslutande stater 
där adoptionen erkänns rättigheter som till 
sin verkan motsvarar rättigheter som följer 
av en likadan adoption i var och en av de 
nämnda staterna. Med bestämmelsen avses 
att om adoptionen i den stat där den har 
fastställts är en s.k. stark adoption, dvs. in
nebär att det rättsliga förhållandet mellan 
barnet och dess biologiska föräldrar har upp
hört, skall adoptionen i den mottagande sta
ten och i varje annan fördragsslutande stat 
som erkänner adoptionen ha samma rätts
verkningar som en stark adoption som fast
ställts i vederbörande stat. Dvs. en adoption, 
som i enlighet med Haagkonventionen har 
fastställts i en fördragsslutande stat, får inte i 
fråga om rättsverkningarna ställas i ett annat 
läge än en motsvarande inhemsk adoption, 
när det är fråga om en s.k. stark adoption. 
Denna bestämmelse, som har som syfte att 
förverkliga bestämmelsen i artikel 21 punkt 
c i Förenta Nationernas konvention om bar
nets rättigheter av 1989, ger inte anledning 
till att ändra finsk lagstiftning, eftersom 

finsk lag inte innehåller stadganden som 
skulle ställa adoptivbarn i olika rättsliga 
ställningar enligt i vilken stat adoptionen har 
fastställts. 

3.4. Omvandling av svag adoption till 
statk adoption 

I artikel 27 i Haagkonventionen finns be
stämmelser som gör det möjligt att i den 
mottagande staten som erkänner adoptionen 
omvandla en sådan adoption som fastställts 
som svag i ursprungsstaten till en stark 
adoption med den rättsverkan att det rätts
liga förhållandet mellan barn och förälder 
upphör. Man kan förfara på detta sätt, om 
det enligt lagen i den mottagande staten är 
tillåtet och om de tillstånd lämnats eller läm
nas till adoption som föreskri vs i artikel 4 
punkt c och d. En till stark omvandlad adop
tion erkänns med stöd av artikel 23 i de öv
riga fördragsslutande staterna, om behörig 
myndighet i omvandlingsstaten har intygat 
att adoptionen är konventionsenlig (artikel 
27 stycke 2). 

Haagkonventionens 27 artikel grundar sig 
på tanken att rättsverkningarna i den motta
gande staten kan variera beroende på om det 
är fråga om en stark eller en svag adoption 
som har fastställts i ursprungsstaten. Detta är 
inte fallet i fråga om finsk lag. Också när en 
adoption har fastställts som svag i en ur
sprungsstat, är barnet i Finland adoptivför
äldrarnas barn och inte de biologiska för
äldrarnas barn, om finsk lag tillämpas på en 
fråga som gäller barnets ställning, t.ex. vård
nad, underhåll eller arv. Men om man enligt 
finsk lag bör tillämpa en främmande stats 
lag på frågan, bestäms enligt den lagen ock
så frågan om adoptionen skall anses vara 
stark eller svag samt också vilken betydelse 
som skall tillmätas en adoption som i Fin
land eller i en annan stat omvandlats från 
svag till stark. En omvandling av en adop
tion från svag till stark har således ingen 
klar betydelse ur finsk rätts synvinkel sett. 
Särskilt när de internationellt privaträttsliga 
anknytningarna leder till att finsk lag skall 
tillämpas i frågor som gäller barnets ställ
ning, har en omvandling av adoptionen från 
svag till stark i praktiken ingen verkan. 

En omvandling av en adoption från sva~ 
till stark kan dock få rättsverkningar på sa 
sätt att övriga fördragsslutande stater med 
stöd av artikel 27 stycke 2, artikel 23 och 
artikel 26 stycke l är skyldiga att erkänna 
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en sådan adoption som stark som i Finland 
omvandlats till en stark adoption. I de fall 
där det förefaller troligt att fragor som gäller 
barnets rättsliga ställning kan komma att bli 
avgjorda i en främmande stat, kan en om
vandling av adoptionen till en stark adoption 
förbättra barnets ställning. Ett behov att få 
ett sådant beslut kan uppkomma t.ex. när 
adoptivföräldrarna och barnet flyttar till en 
annan fördragsslutande stat som med stöd av 
Haagkonventionen är skyldig att tillämpa 
bestämmelserna i artikel26 på rättsverkning
arna av ett erkännande. A v dessa orsaker är 
det lämpligt att ett stadgande om möjlighe
ten att få en adoption omvandlad från svag 
till stark tillfogas adoptionslagen. 

3.5. Samarbetsförfarandet i konventionen 
och de nordiska adoptionerna 

Enligt artikel 39 Haagkonventionen inver
kar inte konventionen på något internatio
nellt instrument som de fördragsslutande 
statema är parter i och som innehåller be
stämmelser 9.m frågor som regleras av kon
ventionen. Aktenskapskonventionen är ett 
sådant instrument som avses i Haagkonven
tionen. 

Haagkonventionen innehåller detaljerade 
bestämmelser om det samarbetsförfarande 
som skall tillämpas vid internationella adop
tioner. Motsvarande bestämmelser finns inte 
i den nordiska äktenskapskonventionen. I 
artikel 12 i konventionen finns dock en be
stämmelse enligt vilken en ansökan om 
adoption inte får bifallas, om den som 
sökanden ämnar adoptera har hemvist i hem
landet (medborgarskapslandet), utan att ve
derbörande barnavårdsmyndighet i hemlan
det haft tillfälle att avgiva yttrande. Denna 
bestämmelse kan betraktas som ett s.k. för
enklat samarbetsförfarande. Bestämmelsen 
gäller inte övriga adoptioner som avses i 
konventionen. 

De nordiska stater som blir parter i Haag
konventionen kan tillämpa det förenklade 
förfarandet i artikel 12 i den nordiska äkten
skapskonventionen i de fall som avses i arti
keln i stället för det samarbetsförfarande 
som föreskrivs i Haagkonventionen. När det 
är fråga om andra än sådana adoptioner som 
avses i artikel 12 i den nordiska äktenskaps
konventionen, skall de nordiska länder, som 
blivit parter i Haagkonventionen, på nordis
ka adoptioner tillämpa föreskrifterna om 
samarbetsförfarandet i Haagkonventionen. 

Samma gäller sådana internationella adop
tioner mellan de nordiska länderna som inte 
hör till tillämpningsområdet för den nordiska 
äktenskapskonventionen. 

Adoptionsbestämmelserna i den nordiska 
äktenskapskonventionen hindrar dock inte 
Finland från att utveckla adoptionslagstift
ningen så att det i adoptionslagen stadgade 
samarbetssystemet för internationella adop
tioner kan tillämpas också i de adoptioner 
som avses i artikel 12 i konventionen. En 
viktig princip inom den internationella pri
vaträtten är principen om tillämpandet av 
domstollandets lag på förfarandet. Sakliga 
skäl talar för att ha tillsyn över barns bästa 
också i nordiska adoptioner. Synen på barns 
ställning i samhället har i hög grad ändrats 
sedan den nordiska äktenskapskonventionen 
trädde i kraft. Nuförtiden erkänns behovet 
att i alla ärenden som gäller ett barn i första 
hand fästa uppmärksamhet vid barnets bästa. 
Erfarenheterna av stadgandena om samar
hetsförfarandet i adoptionslagen är goda. Ett 
motsvarande förfarande ingår i Haagkonven
tionen, vilket befäster uppfattningen att det 
nämnda förfarandet på det nationella planet 
kan accepteras som ett allmänt förfarande i 
internationella adoptioner. 

I propositionen föreslås därför att det sam
arbetsförfarande som föreskrivs i adoptions
lagen också skall tillämpas på sådana adop
tioner som avses i artikel 12 i den nordiska 
äktenskapskonventionen. Samarbetsförfaran
det blir således tillämpligt såväl i förhållan
de till de nordiska länder som är parter i 
Haagkonventionen som också i förhållande 
till de nordiska länder som inte är parter i 
Haagkonventionen. Finland har dock ingen 
rätt, som skulle grunda sig på ett internatio
nellt fördrag, att kräva att ett annat nordiskt 
land tillämpar motsvarande samarbetssystem, 
men Finland kan i dessa fall själv bestämma 
under vilka förutsättningar en adoption kan 
fastställas i Finland och under vilka förut
sättningar ett sådant utlåtande lämnas som 
avses i artikel 12 i den nordiska äktenskaps
konventionen. Det finns därför inga hinder 
för att utsträcka samarbetsförfarandet till 
dessa fall. Det föreslagna systemet är tydligt, 
eftersom man vid alla internationella adop
tioner tillämpar samma samarbetssystem. 

4. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att adoptionslagen 
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ändras så att Finland kan bli part i den i 
Haag den 29 maj 1993 om skydd av barn 
och samarbete vid internationella adoptioner 
in~ångna konventionen. Det bör anses ända
malsenligt med ett godkännande eller en 
ratificering av Haagkonventionen, eftersom 
det i konventionen har fastställts ett enhetligt 
tillvägagångssätt som ger ramar för samver
kan mellan myndigheter och övriga organ 
och som tryggar förverkligandet av barnets 
bästa i internationell adoption. Man kan anta 
att ett betydande antal saväl ursprungsstater 
som mottagande stater kommer att bli parter 
i Haagkonventionen. Konventionen har un
dertecknats av 23 stater och ratificerats av 8 
stater. Konventionen trädde internationellt 
sett i kraft den l maj 1995. 

De viktigaste förslagen gäller en ändring 
av begreppet internationell adoption i adop
tionslagen så att begreppet får samma inne
håll som motsvarande begrepp i Haagkon
ventionen. En internationell adoption som i 
den nuvarande lagen definieras med begrep
pet hemvist föreslås bli definierat med be
greppet barnets och adoptanternas bonings
ort. Därtill föreslås att stadgandena om er
kännande av utomlands fastställda adop
tioner ändras så att man i dessa stadganden 
också beaktar adoptioner som intygats vara 
konventionsenliga. Det föreslås att adop
tionslagen kompletteras med stadganden om 
den centralmyndighet som föreskrivs i Haag
konventionen och med stadganden om de 
auktoriserade organ som avses i III kap. i 
konventionen. Genom förordning stadgas 
närmare om uppgiftsfördelningen mellan 
centralmyndigheten och de auktoriserade 
organen. 

5. Propositionens verkningar 

Propositionen har inga verkningar på sta
tens eller övriga offentligrättsliga samfunds 
ekonomi. 

Propositionen har inga organisatoriska 
verkningar. Internationella adoptionsärenden 
skall också i framtiden precis som nu skötas 
av adoptionstjänstorganen, adoptionsrådgiv
ningen och nämnden för internationella 
adoptionsärenden. Haagkonventionens ikraft
trädande inverkar inte omedelbart ökande på 
dessa instansers uppgifter. 

När Finland blir part i Haagkonventionen 
kommer ursprungsländemas förtroende att 
öka för att man i Finland på allt sätt behöri
gen sköter internationella adoptionsärenden. 

Detta förbättrar möjligheterna att åt ett barn 
som bor utomlands och som behöver adop
tivföräldrar välja adoptivföräldrar som kan 
erbjuda barnet ett hem i Finland. 

6. Beredningen av propositionen 

Tjänstemän vid justitieministeriet har del
tagit som Finlands representanter i Haagkon
ferensen för internationell privaträtt vid dess 
sjuttonde möte, som hade i uppgift att be
reda konventionen. När konventionen hade 
godkänts bad justitieministeriet att få utlå
tande över konventionen av utrikesministeri
et, social- och hälsovårdsministeriet, Rädda 
Barnen rf, Interpedia rf, socialnämnden vid 
Helsingfors stad och Centralförbundet för 
Barnskydd rf. I utlåtandena framfördes att 
det finns ett behov för Finland att bli part i 
konventionen, varefter Finland underteckna
de konventionen i maj 1994. 

Propositionen har beretts av en arbets
grupp tillsatt av justitieministeriet med rep
resentanter från ministeriet och Rädda Bar
nen rf. I arbetsgruppens arbete har en av 
arbetsgruppen tillkallad tjänsteman från soci
al- och hälsovårdministeriet deltagit som 
per.manent sakkunnig. 

Over försla~et till regeringsproposition 
inbegärdes utlatanden av utrikesministeriet, 
inrikesministeriet, social- och hälsovårdsmi
nisteriet, forsknings- och utvecklingscentra
len för social- och hälsovården STAKES, 
befolkningsregistercentralen, Helsingfors 
tingsrätt, socialnämnden vid Helsingfors 
stad, Rädda Barnen rf, Interpedia rf och 
Centralförbundet för Barnskydd rf. Helsin.?
fors hovrätt bereddes tillfälle att avge utla
tande. De som inkom med utlåtanden förhöll 
sig positivt till förslaget. De flesta ändringar 
som fö~yslagits av remissinstanserna har be
aktats. Over förslaget har gjorts ett samman
drag som inte har publicerats. 

Svenska och finska representanter har 
mötts för diskussioner om frågor som gäller 
införandet av Haagkonventionen. Justitiemi
nisteriet har skriftligen berett Danmark, 
Island, Norge och Sverige en möjlighet att 
framföra anmärkningar över en promemoria 
som utarbetats vid justitieministeriet om frå
gor som gäller förhållandet mellan Haagkon
ventionen och den nordiska äktenskapskon
ventionen samt målen för utvecklandet av de 
finska stadgandena om internationell adop
tion. 
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7. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Vid beredningen av propositionen har man 
också beaktat konventionen om barnets 
rättigheter som antogs vid Förenta Nationer
nas generalförsamling den 20 november 
1989. Finland är part i konventionen och för 
Finlands del trädde konventionen statsinternt 
sett i kraft den 21 augusti 1991. Bestämmel
ser om adoption finns i konventionens arti
kel 21. Enligt artikeln skall fördragsslutande 
stater som erkänner eller tillåter adoption 
säkerställa att barnets bästa i allt beaktas i 
högsta grad. De erkänner också att interna
tionell adoption kan övervägas som ett alter
nativ sätt att ta hand om barnet, om barnet 
inte kan placeras i fosterfamilj eller adoptiv
familj eller tas om hand på något annat 

lämpligt sätt i sitt ursprungsland. Därtill 
säkerställer statema att barn som berörs av 
internationell adoption åtnjuter garantier och 
normer som motsvarar dem som gäller vid 
nationell adoption och att de vidtar alla 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att in
ternationell adoption inte leder till otillbörlig 
ekonomisk vinst för de personer som med
verkar i adoptionen. Statema skall också 
främja målen i artikel 21 genom att vid be
hov ingå bilaterala eller multilaterala kon
ventionsarrangemang och skall härvid efter
sträva att säkerställa att placeringen av ett 
barn i ett annat land sker genom behöriga 
myndigheter eller organ. 

Med propositionen strävar man till att för
verkliga målen i konventionen om barnets 
rättigheter. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

l O §. Enligt paragrafens l m om. emottar 
socialnämnden föräldrarnas samtycke till 
adoptionen. Alla kommuner har likväl inte 
längre en socialnämnd, utan kommunens 
soicalvårdsärenden har med stöd av 6 § so
cialvårdslagen (710/82) anförtrotts ett annat 
kollegialt kommunorgan. Därför föreslås att 
det i paragrafen stadgas att föräldrarnas sam
tycke skalllämnas till i 6 § socialvårdslagen 
avsett kommunalt organ. I adoptionslagen 
kallas organet för "kommunens socialvårds
organ". 

Därtill föreslås att hänvisningen i 10 § l 
mom. till 16 § den upphävda lagen om ut
rikesförvaltningen (1129177) ersätts med en 
hänvisning till 6 § den gällande lagen om 
utrikesförvaltningen (1164/87). 

14 §. Det föreslås att den förutsättning 
slopas som finns i paragrafens 2 mom. och 
enligt vilken ett avtal om underhåll skall 
vara fastställt av en socialnämnd för att en 
adoption skall befria den tidigare föräldern 
från skyldigheten att betala de underhållsbi
dragsposter som förfaller till betalning sena
re. Det är sakenligt att barnets tidigare för
älder blir befriad från underhållsskyldigheten 
också när skyldigheten grundar sig på ett 
avtal som inte har förelagts socialnämnden 
för fastställelse. 

17 §. Ordet "socialnämnd" i 2 mom. före-

slås bli ersatt med uttrycket "kommunens 
socialvårdsorgan" av de orsaker som nämns 
i motiveringen till 10 §. 

18 §. Enligt gällande 18 § l mo m. 3 
punkten skall socialnämnden eller adoptions
byrån när den lämnar adoptionsrådgivning 
övervaka hur placeringen lyckas med hänsyn 
till barnets bästa. Det föreslås att stadgandet 
kompletteras med ett tillägg om att den som 
lämnar adoptionsrådgivning skall vidta nöd
vändiga åtgärder för att trygga barnets bästa 
om placeringen misslyckas. Det föreslagna 
tillägget motsvarar bestämmelsen i artikeln 
21 i Haagkonventionen som föreskriver att 
centralmyndigheten skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda barnet, om barnets 
fortsatta placering hos de blivande adoptiv
föräldrarna inte är till barnets bästa. Avsik
ten är att i förordning stadga närmare om 
arten av nödvändiga åtgärder. Ordet "social
nämnd" som används i paragrafens 2 mom. 
föreslås bli ersatt med uttrycket "kommu
nens socialvårdsorgan" av de orsaker som 
nämns i motiveringen till 10 §. 

19 §. I den gällande paragrafen används 
ordet "hemvist" som internationell privat
rättslig anknytning. Det föreslås att ordet 
ändras till "är bosatt". Det föreslås att stad
gandena i paragrafens l och 2 mom. tas in i 
l mom., vilket gör att huvudmålet med in
ternationell adoptionstjänst sålunda beskrivs 
i sin helhet i l mom. 
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Om förslaget förverkligas innebär änd
ringen att de adoptanter som är bosatta i 
Finland kan använda sig av den internatio
nella adoptionstjänsten. Den föreslagna änd
ringen motsvarar det begrepp på internatio
nell adoption som används 1 Haagkonventio
nen. Enligt artikel 2 stycke l i konventionen 
skall bestämmelserna om samarbetsförfaran
det tillämpas när ett barn är bosatt i en kon
ventionsstat och barnet blir placerat som 
adoptivbarn hos adoptanter som är bosatta i 
en annan konventionsstat 

Med stöd av hemvistanknytningen i den 
nuvarande paragrafen har utomlands bosatta 
finländska adoptanter kunnat utnyttja den 
internationella adoptionstjänsten i Finland, 
om de har haft som avsikt att i ett senare 
skede återvända till Finland för att bo här. 
Denna lösning har inte i praktiken varit 
lyckad. En adoptant som bor utomlands har 
haft svårt att använda sig av den internatio
nella adoptionstjänsten och adoptionsrådgiv
ningen. Dessa serviceformer förutsätter näm
ligen att de som lämnar internationell adop
tionstjänst och adoptionsrådgivning kan träf
fa adoptanten i Finland. Adoptionsrådgiv
ningen har dessutom i uppgift att besöka 
adoptantens hem. Också med utgångspunkt i 
denna motivering kan den föreslagna änd
ringen anses befogad. 

Praktiska erfarenheter ger vid handen att 
vissa stater förutsätter att en adoptant som är 
medborgare i en annan stat kan framlägga 
en utredning gjord av ett behörigt ::>rgan i 
den stat där han eller hon är medborgare 
också när adoptanten inte är bosatt i den 
staten. Därför har ett sådant stadgande inklu
derats i ett utkast till adoptionsförordning, 
som har bifogats till denna proposition, med 
stöd av vilket en kommuns socialvårdsorgan 
eller en adoptionsbyrå också i dessa fall när 
internationell adoptionstjänst inte lämnas på 
skriftlig anhållan av behörigt organ i den 
främmande staten kan lämna de uppgifter 
som organet eller byrån kan insamla om en 
sådan adoptant som är finsk medborgare 
(förordningsutkastets 7 §). 

Det föreslås att ett sådant stadgande skall 
tillfogas paragrafens 2 mom. med stöd av 
vilket den internationella adoptionstjänsten 
också till ett barn under 18 år och som är 
bosatt i Finland och som behöver adoptiv
föräldrar kan förmedla en adoptant som är 
bosatt i en främmande stat, om en sådan 
adoption är förenlig med barnets bästa. 
Fastän barn bosatta i Finland inte nuförtiden 

placeras som adoptivbarn hos adoptanter 
som bor utomlands, är stadgandet ändå er
forderligt. Bestämmelserna om samarbetsför
farandet i Haagkonventionen förutsätter 
nämligen att Finland tillämpar dem också 
när ett barn bosatt i Finland i ett enskilt fall 
t.ex. i samband med en släktadoption, blir 
placerat som adoptivbarn hos adoptanter 
som bor i en annan fördragsslutande stat. 
Också i dessa fall kan det finska adoptions
tjänstorganet samarbeta endast med ett så
dant utländskt adoptionstjänstorgan som 
nämnden för internationella adoptionsären
den har godkänt (21 §). 

20 §. Det föreslås att 2 mom. kompletteras 
med ett stadgande om att nämnden för adop
tionsärenden i Finland har i uppgift att fun
gera som den centralmyndighet som avses i 
artikel 6 stycke l i Haagkonventionen. 
Nämnden för adoptionsärenden passar bra 
som sådan centralmyndighet som avses i 
Haagkonventionen, eftersom nämnden med 
stöd av 20 § i Finland är en särskild sakkun
nigmyndighet i internationella adoptions
ärenden och eftersom den redan nu med stöd 
av gällande lag sköter om sådana uppgifter 
som enligt Haagkonventionen tillkommer en 
centralmyndighet. 

Det föreslås att stadgandet i den sista me
ningen i paragrafens nuvarande 2 mom. in
kluderas i ett nytt 3 mom. Enligt momentet 
utfärdas närmare stadganden om nämndens 
uppgifter genom förordning. Propositionen 
har bifogats ett utkast till förordning om 
ändring av förordningen om nämnden för 
internationella adoptionsärenden i Finland. 
En förteckning på nämndens uppgifter finns 
i l § i utkastet. 

21 §. Ordet "socialnämnder" i l mom. 
föreslås ersatt med uttrycket "kommunernas 
socialvårdsorgan" av de orsaker som nämns 
i motiveringen till lO §. Enligt paragrafens 2 
mom. skall adoptionstjänstorganen som så
dana auktoriserade organ som avses i III 
kap. Haagkonventionen sköta om de uppgif
ter som i lag eller förordning eller beslut av 
social- och hälsovårdsministeriet har anför
trotts dem. Avsikten är att de uppgifter i 
Haagkonventionen som har tilldelats central
myndigheten eller auktoriserade organ till 
merparten skall fördelas mellan adoptions
tjänstorganen och nämnden för adoptions
ärenden. 

stadgandena i paragrafens nuvarande 2 
mom. skall intas i 3 mom. Det föreslås att 
ett sådant stadgande fogas till momentet som 
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berättigar nämnden för adoptionsärenden att 
återkalla ett tidigare godkännande, om 
nämnden befinner att det finns skäl därtill. 
Det nuvarande systemet har fungerat i tio år 
och man har goda erfarenheter av dess funk
tion. Det har dock i praktiken visat sig vara 
en brist att det inte i lag har funnits ett stad
gande med stöd av vilket nämnden för adop
tionsärenden på goda grunder har kunnat 
återkalla ett tidigare godkännande. En ovan 
avsedd god grund kan vara att det utländska 
adoptionstjänstorganets verksamhet inte 
längre är så pålitligt att det bör anses som 
tillbörligt att samarbetet mellan det finska 
och det utländska adoptionsorganet fort
sätter. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall närmare 
stadganden om adoptionstjänstorganens upp
gifter utfärdas genom förordning. I det ut
kast till adoptionsförordning som utgör en 
bilaga till propositionen ingår stadganden 
om adoptionstjänstorganens uppgifter (för
ordningsutkastets 10 §). 

22 §. Det föreslås att denna paragraf som 
nu innehåller en detaljerad förteckning på 
adoptionstjänstorganens uppgifter upphävs. 
Enligt förslaget som gäller 21 § 4 mom. är 
avsikten att närmare stadganden om adop
tionstjänstorganens uppgifter skall utfärdas 
genom förordning. Härvid kommer stadgan
den om såväl adoptionstjänstorganens som 
nämndens uppgifter att finnas i förordning. 
När stadgandena om adoptionstjänstorganens 
uppgifter finns i förordning blir det möjligt 
att flexibelt vid behov ändra uppgifterna 
genom en ändring av förordningen. 

24 §. Paragrafen innehåller stadganden om 
adoptantens skyldighet att be om internatio
nell adoptionstjänst i Finland. Enligt den 
nuvarande paragrafen skall adoptionstjänst 
begäras när någon ämnar adoptera ett barn 
under 18 år som finns utomlands. Det före
slås att paragrafen ändras så att den gäller 
fall där adoptanten är bosatt i Finland och 
barnet är bosatt i en främmande stat. 

Paragrafen motsvarar bestämmelsen i arti
kel 14 i Haagkonventionen. Enligt bestäm
melsen skall en adoptant som är bosatt i en 
fördragsslutande stat och som önskar adopte
ra ett barn som är bosatt i en annan för
dragsslutande stat framställa en begäran där
om hos centralmyndigheten i den stat där 
han eller hon är bosatt. Enligt artikel 22 
stycke l kan begäran också framställas till 
ett auktoriserat organ, om lagen i vederbör
ande stat det tillåter. Enligt den ändring som 

föreslås i 21 § 2 mom. är i Finland adop
tionstjänstorganen sådana auktoriserade or
gan som avses i Haagkonventionen. 

25 §. Enligt gällande 25 § l mom. skall 
en adoptant med hemvist i Finland av nämn
den för adoptionsärenden söka tillstånd till 
adoptionen, om den som skall adopteras är 
yngre än 18 år och inte har hemvist i Fin
land. I propositionen föreslås att detta stad
gande inkluderas i 25 § l punkten och att 
ordet "hemvist" som utvisar den internatio
nella privaträttsliga anknytningen ersätts 
med orden "är bosatt". Den föreslagna änd
ringen är en följd av Haagkonventionen där 
internationell adoption har definierats med 
begreppet boningsort. Saken har behandlats 
närmare i den allmänna motiveringen. 

Enligt bestämmelserna i artikel 5 i Haag
konventionen har de behöriga myndigheter
na i den mottagande staten i uppgift att kon
statera att adoptanterna är behöriga och 
lämpliga som adoptivföräldrar och att de har 
fått ändamålsenlig rådgivning. Det utkast till 
förordning om ändring av förordningen om 
nämnden för internationella adoptionsären
den i Finland som ingår som bilaga till pro
positionen innehåller stadganden om att 
nämnden i det beslut varmed den ger till
stånd till en adoption skall göra en anteck
ning om ovannämnda uppgifter (förord
ningsutkastets l a §). Tillståndförfarandet är 
förenligt med bestämmelserna i Haagkon
ventionen. 

Enligt gällande 25 § 2 mom. skall adop
tanten, om avsikten är att adoptionen skall 
fastställas utomlands, före fastställelsen in
hämta tillstånd av nämnden för adoptions
ärenden, om den som skall adopteras är yng
re än 18 år och har hemvist i Finland. I pro
positionen föreslås att ett likalydande stad
gande inkluderas i 25 § 2 punkten. Hemvis
tet ersätts dock med boningsort. Därtill före
slås att stadgandena ändras så att en adop
tant som bor utomlands skall inhämta nämn
dens tillstånd till adoptionen också när av
sikten är att adoptionen skall fastställas i 
Finland. Detta medför att alla de fall där ett 
barn bor i Finland, men blir adoptivbarn hos 
adoptivföräldrar som bor utomlands, kom
mer under nämndens övervakning. 

26 §. I gällande 26 § stadgas att om den 
som skall adopteras och adoptanterna är 
medborgare i Finland, Danmark, Island, 
Norge eller Sverige och adoptanterna har 
hemvist i någon av dessa stater, tillämpas 
stadgandena i 24 och 25 §§ inte. Det före-
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slås att paragrafen skall upphävas. Detta in
nebär att stadgandena i 24 och 25 §§ skall 
tillämpas också på sådana adoptanter och 
adoptivbarn som är medborgare i Finland, 
Danmark, Island, Norge eller Sverige, om 
adoptanterna har boningsort i någon av de 
nämnda staterna. 

I 24 § som föreslås ändrad skall stadgas 
om adoptanters skyldighet att be om interna
tionell adoptionstjänst av adoptionstjänstor
gan. Sålunda är även en sådan adoptant som 
bor i Finland, som är medborgare i Finland, 
Danmark, Island, Norge eller Sverige och 
som ämnar adoptera ett barn under 18 år, 
som är medborgare i Finland, Danmark, 
Island, Norge eller Sverige och som bor i 
Danmark, Island, Norge eller Sverige skyl
dig att be om internationell adoptionstjänst 
av ett adoptionstjänstorgan. 

I 25 § som föreslås ändrad skall stadgas 
om skyldigheten att ansöka om tillstånd till 
adoptionen. Enligt l mom. l punkten skall 
adoptanten ansöka om tillstånd av nämnden 
för adoptionsärenden till adoptionen före den 
fastställs i Finland eller utomlands, om 
adoptanten är bosatt i Finland och den som 
skall adopteras är under 18 år och är bosatt i 
en främmande stat. Sålunda skall även en i 
Finland bosatt adoptant som är medborgare i 
Finland, Danmark, Island, Norge eller Sveri
ge och som ämnar adoptera ett barn under 
18 år, som är medborgare i Finland, Dan
mark, Island, Norge eller Sverige och som 
bor i Danmark, Island, Norge eller Sverige 
ansöka om tillstånd till adoptionen av nämn
den för adoptionsärenden. Adoptionen skall 
fastställas i Finland, om adoptanten har sitt 
hemvist här (artikel 11 i den nordiska äkten
skapskonventionen). Enligt propositionens 
29 § som föreslås ändrad skall sökanden 
innan domstolen tar ett ärende som gäller 
adoption upp till prövning förete utredning 
över att tillstånd har beviljats. 

Enligt den föreslagna 25 § l mom. 2 
punkten skall adoptanten ansöka om tillstånd 
av nämnden för adoptionsärenden till adop
tionen innan den fastställs i Finland eller 
utomlands, om adoptanten är bosatt i en 
främmande stat och den som skall adogteras 
är under 18 år och bosatt i Finland. Salunda 
skall även en adoptant som är bosatt i ett 
annat nordiskt land och som är medborgare i 
Finland, Danmark, Island, Norge eller Sveri
ge och som ämnar adoptera ett barn under 
18 år som bor i Finland och som är medbor
gare i Finland, Danmark, Island, Norge eller 

Sverige ansöka om tillstånd till adoptionen 
av nämnden för adoptionsärenden. I det ut
kast till adoptionsförordning som finns som 
bilaga till propositionen ingår ett stadgande 
enligt vilket kommunens socialvårdsorgan 
eller adoptionsbyrån kan fatta beslut om pla
cering av ett barn hos adoptanten eller ge ett 
i artikel 12 i den nordiska äktenskapskon
ventionen avsett utlåtande endast när organet 
eller byrån har företetts ett tillstånd till 
adoptionen enligt 27 § 2 mom. adoptions
lagen (förordningsutkastets 9 § l mom.). I 
den allmänna motiveringen har redogjorts 
för förhållandet mellan de ovan nämnda 
stadgandena och den nordiska äktenskaps
konventionen. 

27 §. Vissa ändringar av teknisk natur 
föreslås i fråga om paxagrafens l och 2 
mom. så att hänvisningarna till andra stad
ganden i lagen blir korrekta. Därtill föreslås 
att ordet "hemvist" ersätts med orden "är 
bosatt". Den föreslagna ändringen är en följd 
av att internationell adoption i Haagkonven
tionen har definierats med begreppet bo
ningsort. 

För att nämnden för adoptionsärenden 
skall kunna bevilja tillstånd till en internatio
nell adoption när ett barn har hemvist i Fin
land förutsätter nuvarande 2 mom. att nämn
den har företetts ett utlåtande om adoptanten 
och hans eller hennes förhållanden av behö
rigt organ i den stat där adoptanten har sitt 
hemvist. Det föreslås att momentet ändras så 
att det kompletteras med stadganden om att 
utlåtandet skall åtföljas av en utredning över 
att adoptanten har konstaterats behörig och 
lämplig som adoptivförälder, att adoptanten 
har fått ändamålsenlig rådgivning och att 
barnet har rätt till inresa i staten där adop
tanten bor och har rätt att bo där permanent. 
Utredningen om den sistnämnda omständig
heten kan vara allmänt formulerad. Det är 
tillräckligt om det av utredningen framgår 
att hinder inte finns för barnets inresa i den 
ifrågavarande staten eller utredningen kan 
gälla ett visst barn och dess rätt till inresa 
och boende i den aktuella staten. De kom
pletterande stadgandena ger nämnden för 
adoptionsärenden en möjlighet att på för
hand säkerställa att behöriga myndigheter i 
den mottagande staten har medverkat till 
adoptionen i enlighet med artikel 5 i Haag
konventionen. Momentet skulle som de fles
ta andra stadganden i adoptionslagen som 
föreslås ändrade p.g.a. Haagkonventionen, 
tillämpas också på andra internationella 
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adoptioner än de som faller inom konventio
nens tillämpningsområde. 

Det tillstånd som nämnden för adoptions
ärenden har beviljat är enligt 4 mom. i kraft 
en bestämd tid som får utsättas till högst två 
år. I praxis har man ansett att om ett barn 
inom den tid som nämns i tillståndet har 
placerats hos de blivande adoptivföräldrarna, 
har dessa inte behövt ansöka om en för
längning på giltighetstiden eller ett nytt till
stånd, fastän tillstånds giltighet har upphört 
innan ett adoptivförhållande har fastställts 
mellan adoptivföräldrarna och adoptivbarnet. 
Att praxis inte har ett klart stöd i lag har 
betraktats som ett problem. Därför föreslås 
att stadgandet ändras att motsvara nuvarande 
praxis. I momentet stadgas att tillståndets 
giltighet upphör om ett barn inte inom den 
tid som föreskrivs i tillståndet har placerats 
för vård hos de blivande adoptivföräldrarna. 
Tillståndets giltighet upphör också om bar
net på grund av en misslyckad placering tas 
bort från de blivande adoptivföräldrarna. 

Enligt 4 mom. kan nämnden för adop
tionsärenden på ansökan förlänga tillståndets 
giltighetstid med högst två år efter att ha 
inhämtat adoptionstjänstorganets utlåtande i 
saken. Det föreslås att stadgandet ändras så 
att nämnden på ansökan åt gången kan för
länga tillståndets giltighetstid med högst två 
år efter att ha inhämtat adoptionstjänstorga
nets och kommunens socialvårdsorg~ns eller 
adoptionsbyråns utlåtande i saken. Andring
en innebär att nämnden kan fö_rlänga giltig
hetstiden flera än en gång. Andringen är 
motiverad, eftersom det årligen förekommer 
ett antal fall där en placering av ett barn av 
olika praktiska skäl har fördröjts så att pla
ceringen inte har kunnat genomföras inom 
den redan en gång förlängda tid som anges i 
tillståndet. I dessa fall är det motiverat att 
tillståndets giltighetstid flexibelt kan förlän
gas genom att bestärna en ny giltighetstid 
för tillståndet. 

Därtill föreslås i 4 mom. ett stadgande om 
att nämnden för adoptionsärenden före varje 
ärende som gäller en förlängning av ett till
stånds giltighetstid utöver ett utlåtande av 
adoptionstjänstorganet dessutom skall in
hämta ett utlåtande av kommunens social
vårdsorgan eller adoptionsbyrån. Med hjälp 
av utlåtandena kan nämnden försäkra sig om 
att inga sådana förändringar har ägt rum i 
adoptanternas omständigheter som inte skul
le tala för en förlängning av tillståndets gil
tighetstid. 

351484N 

28 §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att ordet "hemort" ersätts med ordet "hem
kommun". Ändringen grundar sig på att de 
stadganden om hemort som tidigare fanns i 
befolkningsdatalagen (507/93) har upphävts. 
I stället för den tillämpas numera stadgande
na om hemkommun som finns i lagen om 
hemkommun (201/94). Ifrågavarande stad
ganden finns i 2 kap. lagen om hemkom
mun. Därtill föreslås att i stället för social
nämnd skall användas uttrycket "kommu
nens socialvårdsorgan" av de orsaker som 
nämns i motiveringen till 10 §. 

29 §. Enligt 3 mom. skall sökanden innan 
domstolen upptar ett adoptionsärende till 
prövning styrka att adoptionsrådgivning har 
skett på det sätt som är stadgat i 16-18 och 
28 §§ adoptionslagen. Det föreslås att stad
gandet preciseras så att det gäller en 
sökande som bor i Finland. Om sökanden 
bor utomlands och adoptionen fastställs i 
Finland behöver sökanden enligt den änd
ring som föreslås i 25 § tillstånd till adoptio
nen av nämnden för adoptionsärenden. En 
förutsättning för att få tillstånd är härvid att 
sökanden i den stat där han bor har fått 
adoptionsrådgivning (27 §). Därför är det 
onödigt med en ny framläggning av utred
ningen i domstolen. 

Därtill föreslås att 3 mom. kompletteras 
med ett stadgande enligt vilket, om det är 
fråga om en adoption som avses i 25 § 
adoptionslagen, sökanden skall förete en 
utredning över att adoptionstillstånd har be
viljats. Förslaget motsvarar nuvarande 
praxis. Domstolen har inte fastställt en adop
tion, om den inte har företetts i 25 § avsett 
tillstånd. 

34 §.Paragrafen innehåller stadganden om 
under vilka förutsättningar en finsk domstol 
är behörig i ett ärende som gäller fastställan
de av en adoption. Det föreslås att paragra
fen ändras sa att hemvistanknytningen er
sätts med boningsortsanknytningen. Ett 
adoptionsärende kan således enligt huvudre
geln behandlas i Finland om adoptanterna är 
bosatta i Finland. 

Därtill föreslås att paragrafens l mom. 
ändras så att finsk domstol utan tilläggsför
utsättningar skall kunna vara behörig också 
när ett barn är bosatt i Finland. Enligt gäl
lande lag kan domstolen ha internationell 
behörighet när barnet har hemvist i Finland 
endast, om myndigheterna i den stat där 
adoptanterna har hemvist inte är behöriga att 
behandla ärendet eller det finns något annat 
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vägande skäl för att pröva ansökan i Fin
land. Des.~a tilläggsförutsättningar är onödigt 
stränga. A ven om det inte skulle finnas vä
gande skäl att behandla ansökan i Finland, 
kan det ändå vara ett nyttigt och ändamåls
enligt förfaringssätt. På detta sättet kan man 
säkerställa att barnet har ställning som adop
tivbarn redan när det lämnar Finland. Härvid 
finns inte den faran att barnets ställning i 
förhållande till adoptanten förblir en öppen 
fråga. Det är dessutom allmän internationell 
praxis att adoptionen fastställs i barnets ur
sprungsstat. 

Det är likväl ändamålsenligt att fastställa 
adoptionen i Finland endast under den förut
sättningen att adoptionen erkänns i den stat 
där adoptanten är bosatt och där barnet kom
mer att bo. Det finns dock inte skäl för att 
ställa detta som en förutsättning för interna
tionell behörighet, eftersom saken redan har 
beaktats i 35 § 3 mom. Enligt det nämnda 
stadgandet skall en adoption inte fastställas, 
om det är uppenbart att det barn som skall 
adopteras är under 18 år och kommer att bo
sätta sig i en främmande stat, där en adop
tion som har fastställts i Finland inte är gil
tig och att barnet åsamkas väsentlig olägen
het av ogiltigheten. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan ett adop
tionsärende behandlas i Finland också om 
den som skall adopteras eller någondera 
adoptanten är finsk medborgare och myndig
heterna i den stat där adoptanterna eller den 
som skall adopteras är bosatt eller har hem
vist inte är behöriga att behandla ärendet 
eller det finns något annat vägande skäl att 
pröva ansökan i Finland. Stadgandet motsva
rar nuvarande lag med det undantaget att när 
man bedömer frågan om behörighet skall 
man också utreda om myndigheterna i den 
stat där adoptanterna är bosatta är behöriga 
att behandla ärendet. Därtill skall man utre
da frågan om huruvida ärendet kan behand
las i den stat där barnet är bosatt eller har 
hemvist. Om ärendet kan behandlas i dessa 
stater, bör det inte anses som ändamålsenligt 
att det kan behandlas i Finland enbart på 
den grunden att någon som har del i saken 
är finsk medborgare. 

Det föreslås att paragrafens 4 mom. endast 
ändras så att namnet "Helsingfors rådstuvu
rätt" ändras att motsvara domstolens nuva
rande namn "Helsingfors tingsrätt". 

3 8 §. Paragrafen innehåller stadganden om 
när en adoption som har fastställts utom
lands utan skild åtgärd erkänns som giltig i 

Finland. Det föreslås att förutsättningarna 
för erkännande utvidgas så att förutom de 
adoptioner som nu anses giltiga också såda
na adoptioner skall anses giltiga som skett i 
den stat där adoptanterna var bosatta eller 
som skett i en främmande stat men som an
ses giltiga i den staten där adoptanterna bor. 
Det är befogat att utvidga erkännandet till de 
ovan avsedda fallen med beaktande av 
Haagkonventionen. Konventionen innehåller 
inga bestämmelser om domstolars internatio
nella behörighet, men baktanken bakom 
konventionen är att adoptionen fastställs i 
den stat där adoptanterna bor eller om adop
tionen fastställs i barnets ursprungsstat att 
den då erkänns i den stat där adoptanterna är 
bosatta. 

En ändring av teknisk natur föreslås i pa
ragrafens 2 mom. så att det sakliga innehål
let i andra meningen tas in i momentets för
sta mening. 

Enligt paragrafens 3 mom. är en adoption 
som fastställts i en fördragsslutande stat och 
där intygats vara konventionsenlig utan skild 
åtgärd giltig i Finland. Stadgandet uppfyller 
åliggandet i artikel 23 stycke l i Haagkon
ventionen. Enligt den nämnda konventions
bestämmelsen skall fördragsslutande stater 
utan skild åtgärd erkänna som giltig en 
adoption som fastställts i en annan fördrags
slutande stat och där intygats vara konven
tionsenlig. 

stadgandet i paragrafens nuvarande 3 
mom. föreslås bli intaget i paragrafens 4 
mom. till vilket fogas en hänvisning till pa
ragrafens 3 mom. 

41 §. Det föreslås att hemvistanknytningen 
skall kompletteras med boningsortsanknyt
ningen. Eftersom det beträffande 38 § före
slås att boningsortsanknytningen skall ha 
samma status som hemvistanknytningen när 
man bedömer frågan om huruvida en adop
tion utan skild åtgärd är giltig i Finland, är 
det nödvändigt att Helsingfors hovrätt också 
kan beakta bonin~sortsanknytningen när 
hovrätten avgör fragan om huruvida den 
statliga myndighet där adoptionen har skett 
har haft tillräcklig anledning att uppta ären
det till prövning. 

41 a §. Enligt l mom. skall Helsingfors 
hovrätt, även när en adoption med stöd av 
38 § l mom. utan skild åtgärd kan anses 
giltig i Finland, på ansökan kunna .fastställa 
att adoptionen erkänns i Finland. A ven om 
ett fastställande i dessa fall inte är nödvän
digt för att barnet skall kunna anses som 
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adoptanternas barn, är det dock motiverat att 
ge denna möjlighet till fastställelse, eftersom 
man på detta sätt kan få ett rättskraftigt av
görande och därmed en säkerhet på hur man 
enligt finsk lagstiftning ser på adoptionen. 
Det kan t.ex. vara motiverat att utnyttja möj
ligheten när adoptanterna vid tidpunkten för 
adoptionen hade faktiska anknytningar till 
flere olika stater och det sålunda kan vara 
tvetydigt om adoptanterna hade hemvist
eller boningsort i den staten där adoptionen 
fastställdes. Ett fastställande av adoptionen 
tryggar härvid att det inte senare i saken kan 
uppkomma en strid t.ex. i samband med ett 
arvsärende. En ansökan om fastställelse kan 
inlämnas genast efter att adoptivförhållandet 
har fastställts utomlands eller senare när där
till finns skäl. 

På motsvarande sätt föreslås i 2 mom. att 
Helsingfors hovrätt skall kunna fastställa att 
en hävning av ett adoptivförhållande, som 
med stöd av 39 § l mom. utan skild åtgärd 
kan anses giltig i Finland, erkänns i Finland. 

42 §. Det föreslås att en hänvisning till 41 
a och 42 b §§ inkluderas i paragrafen. Där
till föreslås en teknisk ändring som är nöd
vändi~ eftersom stadgandet i 38 § 3 mom. 
föreslas bli intaget i 38 § 4 mom. 

42 a §. Paragrafen gäller adoptioner som 
fastställts i stater som är part i Haagkonven
tionen och som i vederbörande stat intygats 
vara konventionsenliga. Enligt 42 § a som 
föreslås bli intagen i lagen skall dessa adop
tioner alltid få minst de rättsverkningar som 
föreskrivs i artikel 26 stycke l i Haagkon
ventionen. 

När en adoption erkänns som giltig inne
bär detta enligt artikel 26 stycke l i Haag
konventionen att man erkänner för det första 
ett barn- och föräldraförhållande mellan bar
net och adoptivföräldrarna, för det andra ett 
föräldraansvar som tillkommer adoptivför
äldrarna och för det tredje ett upphörande av 
det rättsliga barn- och föräldraförhållandet 
mellan barnet och dess mor och far, om 
adoptionen har denna rättsverkan i den stat 
där adoptionen har fastställts. Finsk lag in
nehåller numera inga stadganden om vilken 
stats lag som skall tillämpas på rättsverk
ningarna av en adoption. När adoptionslagen 
stiftades ansågs det inte vara nödvändigt 
med stadganden i denna sak, utan man an
såg det som ett bättre alternativ att enligt 
den lag som skall tillämpas på varje särfråga 
som gäller ett barn, som t.ex. vårdnad, för
mynderskap och arv, också skall avgöras 

vilken betydelse som skall tillmätas adoptio
nen i den särfrågan. Lösningen innebär att 
om en lag i en främmande stat skall tilläm
pas på en fråga som gäller ett barn, bestäms 
också vilka rättsverkningar som ett erkän
nande av adoptionen har i den frågan enligt 
lagen i den främmande staten. 

Eftersom det kan visa sig att man på rätts
verkningarna av en adoption skall tillämpa 
en främmande stats lag, tryggar den nuva
rande finska lagstiftningen inte nödvändigt
vis att en adoption som intygats konven
tionsenlig i alla omständigheter får de rätt
sverkningar som avses i artikel 26 stycke l. 
Det nya stadgandet bör därför anses nödvän
digt. Det nya stadgandet innebär att om en 
tillämpning av en främmande stats lag på en 
adoptions rättsverkningar skulle leda till att 
förutsättningarna i artikel 26 stycke l Haag
konventionen inte uppfylls, skall den främ
mande statens lag asidosättas och i stället 
för den skall man tillämpa artikel 26 stycke 
l. 

I praktiken kommer stadgandet sällan att 
tillämpas. När ett adoptivbarn och dess för
äldrar bor i Finland, kommer finsk lag van
ligtvis att tillämpas på de frågor som gäller 
barnets ställning. Enligt finsk lag är ett 
adoptivbarn sina adoptivföräldrars barn och 
inte sina tidigare föräldrars barn när man 
tillämpar vad som stadgas om rättslig verkan 
av släktskap och svågerskap, om inte annat 
stadgas särskilt eller följer av adoptivförhål
landets natur. Således är rättsverkningarna 
av en erkänd adoption enligt finsk rättsord
ning betydligt starkare än vad som förutsätts 
i den ovan nämnda artikeln i Haagkonven
tionen. 

42 b §. Paragrafen som föreslås fogad till 
lagen ger en möjlighet att omvandla en s.k. 
svag adoption som fastställts i en konven
tionsstat till en s.k. stark adoption i Finland 
som har den verkan att rättsförhållandet mel
lan barnet och dess förra föräldrar upphör. 
En svag adoption kan ändras till en stark 
adoption, om de samtycken som är nödvän
diga har givits eller senare ges till adoptio
nen. 

Det föreslagna stadgandet grundar sig på 
artikel 27 i Haagkonventionen som närmare 
har behandlats i avsnitt 3.4. i den allmänna 
motiveringen. Som det konstateras i den all
männa motiveringen är en omvandling inte 
nödvändig för att barnet efter adoptionen 
skall kunna anses som adoptivföräldrarnas 
och inte som de tidigare föräldrarnas barn. 
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Eftersom en omvandling av en adoption på 
det sätt som exemplifieras i den allmänna 
motiveringen kan förbättra barnets ställning, 
är det befogat att det i Finland skall kunna 
vara möjligt att genomföra den omvandling 
av en adoption som avses i artikel 27 Haag
konventionen. 

När en adoption omvandlas prövas inte 
förutsättningarna för adoption, utan då prö
vas endast att har adoptionen skett i en så
dan främmande stat som är part i Haagkon
ventionen, har det intygats att den har ge
nomförts i enlighet med Haagkonventionen 
och att den inte har den verkan att det rätts
liga förhållandet mellan barnet och föräldrar
na upphör samt att de samtycken som i bar
nets ursprungsstat behövs till adoptionen har 
givits till en sådan adoption som har som 
verkan att det rättsliga förhållandet mellan 
barn och föräldrar upphör. Därför kan upp
giften att omvandla en adoption bäst anför
tros Helsingfors hovrätt, som även behandlar 
de ärenden som gäller frågor om erkännande 
av adoption. En omvandling av en adoption 
sker pa ansökan av adoptivföräldrarna eller 
adoptiv barnet. 

43 §. Det föreslås att en hänvi_sning till 
38 § 3 mom. intas i paragrafen. Andringen 
innebär att också en sadan adoption som har 
fastställts i en främmande stat som är part i 
Haagkonventionen och som där har intygats 
vara konventionsenlig kan förvägras erkän
nande, om ett erkännande av adoptionen kan 
leda till ett resultat som strider mot grunder
na för Finlands rättsordning. Den föreslagna 
ändringen grundar sig på artikel 24 i Haag
konventionen enligt vilken en fördragsslu
tande stat kan vägra erkänna en adoption, 
om adoptionen uppenbarligen strider mot 
rättsordningen i vederbörande stat varvid 
barnets bästa skall beaktas. Därtill föreslås 
att en hänvisning till 41 a § som föreslås bli 
fogad till lagen inkluderas i paragrafen. 

47 a §. Enligt l mom. i paragrafen som 
föreslås bli fogad till lagen kan den domstol 
som fastställt ett adoptivförhållande mellan 
ett barn och ett par adoptivföräldrar på an
sökan intyga att adoptionen har skett i enlig
het med Haagkonventionen. Innebörden i 
stadgandet ligger däri att i artikel 23 stycke 
l i Haagkonventionen övriga fördragsslutan
de stater åläggs en skyldighet att erkänna en 
adoption som har fastställts i Finland och 
som i Finland har intygats vara konven
tionsenlig. 

Det föreslås att uppgiften att intyga kon-

ventionsenligheten anförtors den domstol 
som fastställt adoptionen. Adoptanterna kan 
redan i det skedet när de ansöker om fast
ställelse av adoption anhålla om att domsto
len skall intyga att adoptionen är konven
tionsenlig. Om adoptionen inte blir intygad 
konventionsenlig när den fastställs, kan den 
domstol som fastställt adoptivförhållandet 
senare på skild ansökan intyga att den skett i 
enlighet med Haagkonventionen. 

I utkastet till adoptionsförordning som in
går som bilaga till propositionen finns ett 
stadgande enligt vilket intyget skall innehål
la uppgifter om adoptivföräldrarna och adop
tivbarnet samt om när de godkännanden 
givits som gäller beslut om att adoptionsför
farandet skall fortsätta och vilka organ som 
givit godkännandena (förordningsutkastets 
17 § l mom.). Enligt 22 § förordningsutkas
tet fastställer justietiministeriet formulär för 
intyget. 

Enligt paragrafens 2 mom. kan domstolen 
i den sak som avses i l mom. be att få utlå
tande av nämnden för internationella adop
tionsärenden. Som särskild sakkunnigmyn
dighet i internationella adoptionsärenden kan 
nämnden underlätta domstolens arbete ge
nom att ge ett motiverat utlåtande i den frå
gan som gäller huruvida adoptionen har 
skett i enlighet med Haagkonventionen eller 
inte. 

49 a §. Enligt nuvarande praxis bevaras de 
handlingar som uppkommit i samband med 
adoptionsrådgivning och internationell adop
tionstjänst tills vidare eller permanent. Inter
pedia rf. tillämpar sin egen arkivpraxis. Räd
da Barnen rf. tillämpar ett beslut av riksarki
vet från år 1981 med stöd av arkivlagen 
(184/81) om förvaring av handlingar. 
Kommunernas socialvårdsorgan tillämpar 
arkivlagen, t.ex. socialnämnden vid Helsing
fors stad tillämpar arkivlagen och ämbets
verkets arkivstadga. 

Med hänsyn till handlingamas betydelse 
särskilt för adoptivbarnen bör det anses än
damålsenligt att ett åläggande om skyldighet 
att förvara handlingama intas i lag. I l 
mom. i paragrafen som föreslås bli fogad till 
lagen skall stadgas att kommunens social
vårdsorgan, adotionsbyråema och adoptions
tjänstorganen skall förvara de handlingar 
som uppgjorts eller mottagits i samband med 
adoptionsrådgivning eller internationell 
adoptionstjänst och som gäller barnet, dess 
föräldrar och adoptanterna i l 00 år räknat 
från när de upprättades. Den föreslagna för-
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varingstiden är ett minimistadgande och hin
drar inte att handlingama förvaras en längre 
tid. 

skyldigheten att förvara handlingama är 
förenlig med artikel 30 stycke l i Haagkon
ventionen. Enligt det nämnda stycket skall 
behöriga myndigheter i de fördragsslutande 
statema se till att de uppgifter bevaras som 
de har och som gäller barnets härkomst och 
i synnerhet de uppgifter som gäller för
äldrarnas identitet och barnets och dess fa
miljs hälsa och hälsohistoria. Haagkonven
tionen innehåller ingen bestämmelse om hur 
länge uppgifterna skall förvaras. När man 
beaktar att huvudmålet med åliggandet att 
förvara handlingama är att ge barnet och 
dess efterkomlingar en möjlighet att utreda 
den egna härkomsten, kan en förvaringstid 
på l 00 år anses som tillräcklig. 

Det föreslås att det i 2 mom. stadgas om 
överföringen av de handlingar som avses i l 
mom. i vissa fall. Enligt första meningen 
kan adoptionstjänstorganet överföra hand
lingar till det kommunala socialvårdsorgan 
eller den adoptionsbyrå som lämnat adop
tionsrådgivning i ärendet. Härvid finns alla 
handlingar i ett givet adoptionsfall i arkivet 
hos den som lämnat adoptionsrådgivning. En 
överföring av handlingar förutsätter dock 
alltid samtycke av den som lämnat adop
tionsrådgivning. Paragrafens andra mening 
gäller det fall då en adoptionsbyrå eller ett 
adoptionstjänstorgan lägger ned sin verksam
het. Enligt stadgandet skall adoptionsbyrån 
eller adoptionstjänstorganet överföra de 
handlingar som avses i l mom. till den 
kommuns socialvårdsorgan som social- och 
hälsovårdsministeriet har gett i uppgift att ta 
emot handlingarna. Härvid överförs i en hel
het alla de handlingar som avses i l mom. 
och som finns hos adoptionsbyrån eller 
adoptionstjänstorganet till den kommuns 
socialvårdsorgan som social- och hälsovårds
ministeriet har gett i uppgift att ta emot 
handlingarna. 

Det föreslås att det i 3 mom. stadgas att 
ett adoptivbarn och dess vårdnadshavare 
samt adoptivbarnets avkomlingar har rätt att 
under ändamålsenlig handledning få uppgift 
ur de handlingar som avses i l och 2 mom. 
Det är tillåtet att vägra lämna uppgifter, om 
Jämnandet kan leda till fara för adoptiv
barnets hälsa eller utveckling eller om läm
nandet av uppgifterna annars kan stå i strid 
med adoptivbarnets bästa eller annat enskilt 
intresse. Förslaget har samband med artikel 

30 stycke 2 i Haagkonventionen där det 
föreskrivs en skyldighet för behörig myndig
het att säkerställa att ett barn eller dess ställ
företrädare har en möjlighet att under ända
målsenlig vägledning få den information 
som avses i artikel 30 stycke l till den del 
det är tillåtet enligt lagen i vederbörande 
stat. 

I momentet tryggas såväl adoptivbarnet 
som vårdnadshavaren rätt att var för sig eller 
tillsammans få uppgifter ur handlingar som 
uppkommit i samband med adoptionsrådgiv
ning eller internationell ador,tionstjänst. 
Handlingama kan likväl inneballa mycket 
känsliga uppgifter såväl om adoptivbarnet 
som om andra personer. Därför har i mo
mentet ställts vissa förutsättningar som be
rättigar till vägran att lämna information. 
Detta innebär dock inte att adoptivbarnet 
t.ex. i ett senare skede under andra slags 
förhållanden kan få denna information. I 
sista hand åvilar ansvaret på kommunens 
socialvårdsorgans, adoptionsbyråns och act
optionstjänstorganets arbetstagare till vilken 
del och på vilket sätt uppgifter lämnas. stad
gandena motsvarar nuvarande praxis. 

Förslaget i 3 mom. kompletterar 40 § soci
alvårdslagen (710/82) och 26 § barnskydds
lagen (683/83) om den enskildes rätt att få 
veta vad som om honom finns antecknat i 
handlingar. Förslaget kompletterar också 
lagen om allmänna handlingars offentlighet 
(83/51) och de allmänna stadgandena i per
sonregisterlagen (471187) som gäller den 
enskildes rätt att få granska uppgifter om 
honom som finns i handlingar eller register. 

49 b §. I denna paragraf som föreslås fo
gad till lagen skall stadgas om tystnadsplikt. 
Enligt paragrafen tillämpas vad som stadgas 
om hemlighållande av socialvårdens hand
lingar och tystnadsplikt för dem som hand
har uppgifter i samband med socialvården på 
handlingar som inlämnats eller uppsatts i 
samband med handhavande av uppgifter som 
föreskrivs i adoptionslagen och på tyst
nadsplikt för dem som sköter de nämnda 
uppgifterna. Enligt 57 § socialvårdslagen får 
personer i statens eller en kommuns tjänst 
eller kommunala förtroendevalda eller perso
ner som deltar i eljest anordnad socialvårds
verksamhet inte yppa enskild eller familjs 
hemlighet, som de på ~rund av sin ställning 
eller sitt uppdrag har fatt kännedom om. 

50 §. Ordet "socialnämnd" föreslås ersatt 
med uttrycket "kommunens socialvårdsor
gan" av orsaker som nämns i motiveringen 
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till 10 §. 
stadgandena om kommunalförbund i kom

munallagen av år 1976 har ersatts med stad
gandena om samkommun i den nya kommu
nallagen (365/95) som trädde i kraft den l 
juli 1995. Därför föreslås att uttrycket "kom
munalförbund eller annan kommunal sam
manslutning" i 50 § l och 2 mom. adop
tionslagen skall ersättas med uttrycket "sam
kommun eller andra kommunala samman
slutningar". 

Ikraftträdande. Enligt gällande 26 § i 
adoptionslagen skall inte stadgandena i la
gens 24 och 25 §§ tillämpas, om den som 
skall adopteras och adoptanterna är medbor
gare i Finland, Danmark, Island, Norge eller 
Sverige och adoptanterna har hemvist i nå
gon av dessa stater. Lagens 24 § gäller skyl
digheten att begära internationell adoptions
tjänst och 25 § skyldigheten att ansöka om 
tillstånd till adoptionen. I propositionen före
slås att 26 § skall upphävas, varvid lagens 
24 och 25 §§ blir tillämpliga också i ovan 
nämnda fall. För att detta inte skall leda till 
svåra situationer när ett adoptionsförfarande 
redan har påbörjats, föreslås i ikraftträdelses
tadgandets 2 m om. att 24 och 25 § § adop
tionslagen inte skall tillämpas, om barnet har 
placerats hos adoptanterna före lagen träder i 
kraft. 

2. Nännare stadganden och 
bestämmelser 

De ändringar som föreslås i adoptions
lagen förutsätter talrika ändringar också i 
adoptionsförordningen. Det är därför me
ningen att ge en helt ny adoptionsförord
ning. Ett utkast till adoptionsförordning in
går som bilaga till propositionen. 

De ändringar som föreslås i adoptions
lagen förutsätter också vissa ändringar i för
ordningen om nämnden för internationella 
adoptionsärenden i Finland. Ett utkast till 
förordning med förslag till ändring av för
ordningen om nämnden för adoptionsären
den ingår som bilaga. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft vid samma 
tidpunkt som Haagkonventionen i förhållan
de till Finland träder i kraft efter att Finland 
har ratificerat eller godkänt den. Därför före
slås att det genom förordning stadgas när 
lagen träder i kraft. 

Med stöd av vad som anförts föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av adoptionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/85) 22 och 26 §§, av dessa lagrum 

22 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1101/92), 
ändras lO§ l mom., 14 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § l mom. 3 punkten och 2 mom., 

19 §, 20 § 2 mom., 21, 24 och 25 §§, 27 § l, 2 och 4 mom., 28 §, 29 § 3 mom., 34 § l, 2 
och 4 mom., 38 §, 41 § l mom., 42 § l mom., 43 §samt 50 § l och 2 mom., 

av dessa lagrum 17 § 2 mom., 28 § samt 50 § l och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
av den 27 november 1992 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag, samt 

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 november 
1992, ett nytt 3 mom., till lagen nya 41 a, 42 a och 42 b §§, till 7 kap. en ny 47 a § och 
före den en ny mellanrubrik samt tilllagen nya 49 a och 49 b §§ som följer: 

10 § 
Föräldrarnas samtycke till adoption skall 

ges till det organ som kommunen utser 
(kommunens socialvårdsorgan) och som av
ses i 6 § (736/92) socialvårdslagen eller till 
den adoptionsbyrå som avses i 3 kap. Utom
lands skall samtycke ges till den som enligt 
6 § lagen om utrikesförvaltningen (1164/87) 
kan fullgöra uppgifter som ankommer på 
notarius publicus eller på det sätt som stad
gas i 36 § l mom. Närmare stadganden om 
mottagande av samtycke utfärdas genom 
förordning. 

14 § 

Har tidigare förälder till barnet före adop
tionen genom avtal förbundit sig eller 
genom domstols beslut ålagts att betala un
derhållsbidrag till barnet, befrias han från 
skyldigheten att erlägga de poster av under
hållsbidrag som förfaller till betalning efter 
adoptionen. Har underhållsbidrag fastställts 
att utges i ett för allt, befrias förälder från 
att erlägga underhållsbidraget, om detta inte 
betalats före adoptionen. 

17 § 

Adoptionsrådgivningen tillhandahålls av 
kommunernas socialvårdsorgan samt av 
adoptionsbyråer som fått tillstånd av social
och hälsovårdsministeriet att tillhandahålla 
adoptionsrådgi vning. 

18 § 
Vid adoptionsrådgivningen skall 

3) övervakas hur placeringen lyckas med 

hänsyn till barnets bästa och vidtas nödvän
diga åtgärder för att tillgodose barnets bästa, 
om placeringen misslyckas; samt 

Vid adoptionsrådgivningen skall adop
tionsbyrån inhämta ett utlåtande av kommu
nens socialvårdsorgan om barnets samt 
adoptantens förhållanden. 

19 § 
Syftet med internationell adoptionstjänst är 

att 
l) förmedla en adoptant som är bosatt i 

Finland för ett barn under 18 år som är bo
satt i en främmande stat och som behöver 
adoptivföräldrar, 

2) bistå vid åtgärder som gäller fastställan
de av adoption, samt 

3) hjälpa och stöda barnet och adoptivför
äldrarna, vid behov också efter det adoptiv
förhållandet har fastställts. 

Den internationella adoptionstjänsten kan 
också för ett barn under 18 år som är bosatt 
i Finland och som behöver adoptivföräldrar 
förmedla en adoptant som är bosatt i en 
främmande stat, om adoptionen är förenlig 
med barnets bästa. 

20 § 

Särskild sakkunnigmyndighet är nämnden 
för internationella adoptionsärenden i Fin
land (nämnden för adoptionsärenden) som är 
underställd social- och hälsovårdsministeriet 
Nämnden fungerar också som den central
myndighet som avses i artikel 6 stycke l i 
den konvention om skydd av barn och sam
arbete vid internationella adoptioner som 
ingicks i Haag den 29 maj 1993 (Haagkon
ventionen). 
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Genom förordning stadgas närmare om 
sammansättningen och tillsättandet av samt 
uppgifterna för nämnden för adoptionsären
den. 

21 § 
Internationell adoptionstjänst tillhandahålls 

i Finland av kommunernas socialvårdsorgan 
och andra sammanslutningar som har fått 
tillstånd därtill av social- och hälsovårdsmi
nisteriet (adoptionstjänstorgan). 

Adoptionstjänstorganen sköter som sådana 
auktoriserade organ som avses i III kap. 
Haagkonventionen de uppgifter som konven
tionen förutsätter och som i lag eller förord
ning eller genom social- och hälsovårdsmi
nisteriets beslut har anförtrotts dem. 

Adoptionstjänstorganen får samarbeta en
dast med en sådan myndighet eller organisa
tion eller ett sådant organ av annat slag som 
har motsvarande serviceuppgifter utomlands 
och som nämnden för adoptionsärenden 
godkänt (utländskt adoptionstjänstorgan). 
Nämnden kan återkalla ett godkännande, om 
skäl därtill finns. 

Genom förordning stadgas närmare om 
adoptionstjänstorganens uppgifter. 

24 § 
Om någon som är bosatt i Finland ämnar 

adoptera ett barn under 18 år som är bosatt i 
en främmande stat skall denne begära inter
nationell adoptionstjänst av ett adoptions
tjänstorgan. 

25 § 
Innan en adoption fastställs i Finland eller 

utomlands, skall adoptanten av nämnden för 
adoptionsärenden ansöka om tillstånd, om 

l) adoptanten är bosatt i Finland och den 
som skall adopteras är under 18 år och bo
satt i en främmande stat, eller 

2) adoptanten är bosatt i en främmande 
stat och den som skall adopteras är under 18 
år och bosatt i Finland. 

27 § 
Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja 

tillstånd till adoption i fall som avses i 25 § 
l punkten, om de i 1-7 §§ stadgade förut
sättningarna för adoption föreligger och in
ternationell adoptionstjänst har tillhandahål
lits på det sätt som är stadgat i 19-24 §§. 

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja 
tillstånd i fall som avses i 25 § 2 punkten, 
om förutsättningarna enligt 1-11 §§ före-

ligger och nämnden har företetts ett utlåtan
de av en behörig myndighet eller annat be
hörigt organ i den stat där adoptanten är bo
satt om adoptanten och hans förhållanden 
samt utredning över att han har befunnits 
behörig och lämplig som adoptivförälder, att 
han fått den rådgivning som krävs samt att 
barnet har rätt att resa in i och stadigvarande 
bosätta sig i den stat där adoptanten är bo
satt. 

Tillståndet är i kraft en bestämd tid som 
kan vara högst två år. Nämnden kan på an
sökan förlänga tillståndets giltighetstid med 
hö~st två år per gång efter att ha inhämtat 
utlatande av adoptionstjänstorganet samt 
kommunens socialvårdsorgan eller adop
tionsbyrån. Tillståndet upphör att vara i 
kraft, om ett barn inte inom den tid som 
föreläggs i tillståndet har placerats hos adop
tanten eller om barnet till följd av att place
ringen har misslyckats skall fråntas adoptan
ten. 

28 § 
En förälder som ämnar ge sitt minderåriga 

barn som adoptivbarn eller den som ämnar 
adoptera ett minderårigt barn skall begära 
adoptionsrådgivning hos hemkommunens 
socialvårdsorgan eller hos en adoptionsbyrå 
som har fått tillstånd av social- och hälso
vårdsministeriet 

29 § 

Innan ett ärende som gäller adoption av en 
minderårig upptas till prövning vid domstol, 
skall en sökande som är bosatt i Finland för 
domstolen förete en utredning över att adop
tionsrådgivning skett på det sätt som stadgas 
i 16-18 och 28 § §. Om det gäller en adop
tion som avses i 25 §, skall sökanden förete 
en utredning över att tillstånd har beviljats. 

34 § 
Ansökan om fastställande av adoption prö

vas i Finland, om adoptanterna eller den 
som skall adopteras är bosatta här. 

Ansökan om fastställande av adoption kan 
också prövas i Finland, om den som skall 
adopteras eller någondera adoptanten är 
finsk medborgare och myndigheterna i den 
stat där adoptanterna eller den som skall 
adopteras är bosatta eller har hemvist inte är 
behöriga att behandla ärendet eller det finns 
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något annat vägande skäl att pröva ansökan i med stöd av 39 § l mom. skall anses giltig i 
Finland. Finland. 

Om det i fall som avses ovan inte finns 
laga domstol enligt 29 § l mom., behandlas 
ett ärende som gäller fastställande av adop
tion vid Helsingfors tingsrätt. 

38 § 
Om inte annat följer av 2 mom. är en 

adoption som skett i en främmande stat utan 
särskild åtgärd giltig i Finland, om vardera 
adoptanten vid tidpunkten för adoptionen 
var bosatta eller hade sitt hemvist i eller var 
medborgare i denna stat, eller om adoptio
nen är giltig i den stat där adoptanterna vid 
tidpunkten för adoptionen var bosatta eller 
hade sitt hemvist. 

En adoption som skett i en främmande stat 
och för vilken tillstånd av nämnden för 
adoptionsärenden borde ha sökts enligt 25 § 
är utan särskild åtgärd giltig i Finland endast 
om tillstånd har beviljats. 

En adoption som fastställts i en främman
de stat som är part i Haagkonventionen och 
som där intygats vara konventionsenlig är 
oberoende av vad som stadgas i l och 2 
mom. utan särskild åtgärd giltig i Finland. 

En adoption, som skett i en främmande 
stat och som inte med stöd av l, 2 eller 3 
mom. är giltig i Finland, är giltig här endast 
om Helsingfors hovrätt har fastställt den. 

41 § 
Helsingfors hovrätt kan fastställa att en 

adoption som skett i en främmande stat är 
giltig, om någondera adoptanten eller den 
som skall adopteras vid tidpunkten för adop
tionen har haft sådan anknytning till den stat 
där adoptionen skett på grund av att denne 
är bosatt eller har sitt hemvist där eller på 
grund av medborgarskap, att myndigheterna 
i denna stat kan anses ha haft tillräcklig an
ledning att uppta ärendet till prövning. 

41 a§ 
Ä ven om en adoption med stöd av 38 § l 

mom. skall anses giltig i Finland, kan Hel
singfors hovrätt på ansökan fastställa att 
adoptionen erkänns i Finland. 

V ad som stadgas i l m om. gäller också en 
sådan hävning av adoptivförhållande som 

351484N 

42 § 
Ansökan om fastställande som avses i 

38 § 4 mom., 39 § 2 mom. och 41 a§ samt 
nedan i 42 b § skall göras hos Helsingfors 
hovrätt. 

42 a§ 
Om en adoption har intygats vara förenlig 

med Haagkonventionen, har den åtminstone 
de rättsverkningar om vilka bestämmelser 
ingår i artikel 26 stycke l i Haagkonventio
nen. 

42 b§ 
Om en adoption har fastställts i en främ

mande stat som är part i Haagkonventionen 
och där intygats vara konventionsenlig, men 
inte enligt rättsordningen i denna stat har lett 
till att rättsförhållandet mellan barn och för
älder upphört, kan Helsingfors hovrätt på 
ansökan av adoptivföräldrarna eller barnet 
fastställa att adoptionen är en adoption som 
verkar så att rättsförhållandet mellan barnet 
och dess tidigare föräldrar upphör. En förut
sättning är ytterligare att de samtycken som 
avses i artikel 4 punkt c och d i Haagkon
ventionen har givits eller ges för en sådan 
adoption. 

43 § 
Sådan adoption som avses i 38 § l och 3 

mom. eller sådan hävning av adoptivförhål
lande som avses i 39 § l mom. skall inte 
anses giltig i Finland, och hovrätten skall 
inte enligt 41 eller 41 a § fastställa att adop
tionen eller hävningen av adoptivförhållande 
är giltig, om detta skulle leda till ett resultat 
som strider mot grunderna för Finlands rätts
ordning. 

Intyg om konventionsenlighet 

47 a§ 
Den domstol som fastställt en adoption 

kan på ansökan intyga att adoptionen har 
skett i enlighet med Haagkonventionen. 

Domstolen kan i ett ärende som avses i l 
mom. begära ett utlåtande av nämnden för 
adoptionsärenden. 
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8 kap. 

Särskilda stadganden 

49 a§ 
Kommunernas socialvårdsorgan, adop

tionsbyråerna och adoptionstjänstorganen 
skall förvara handlingar som gäller adoptiv
barnet, dess föräldrar och adoptivföräldrar 
och som uppgjorts eller mottagits i samband 
med adoptionsrådgivning eller internationell 
adoptionstjänst i minst 100 år räknat från det 
handlingarna uppgjordes. 

Ett adoptionstjänstorgan kan för förvaring 
överföra i l mom. nämnda handlingar till 
den kommuns socialvårdsor~an eller den 
adoptionsbyrå som tillhandahallit adoptions
tjänstrådgivning i ärendet, om organet eller 
byrån samtycker till det. Om en adoptions
byrå eller ett adoptionstjänstorgan nedlägger 
sin verksamhet enligt denna lag, skall de 
handlingar som avses i l mom. överföras för 
förvaring till den kommuns socialvårdsorgan 
som social- och hälsovårdsministeriet ger i 
uppgift att ta emot handlingarna. 

Ett adoptivbarn och dess vårdnadshavare 
samt adoptivbarnets avkomlingar har rätt att 
under nödvändig vägledning få uppgift ur 
handlingar som avses i l och 2 mom. Upp
gifter behöver inte lämnas ut, om det kan 
leda till fara för adoptivbarnets hälsa eller 
utveckling att uppgifter lämnas ut, eller om 
det i övrigt strider mot adoptivbarnets bästa 
eller annans enskilda bästa att uppgifter läm
nas ut. 

Helsingfors den 12 januari 1996 

49 b§ 
Vad som stadgas om sekretess i fråga om 

socialvårdens handlingar och tystnadsplikt 
för dem som handhar uppgifter i samband 
med socialvården tillämpas på sekretess för 
handlingar som inkommit eller uppgjorts vid 
handhavandet av uppgifter som avses i den
na lag och på tystnadsplikt för dem som 
sköter de nämnda uppgifterna. 

50§ 
Social- och hälsovårdsministeriet kan på 

ansökan bevilja en samkommun eller någon 
annan kommunal sammanslutnin~ eller en i 
Finland registrerad förening tillstand att hål
la en adoptionsbyrå. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan, efter 
att först ha inhämtat utlåtande i saken av 
nämnden för adoptionsärenden, bevilja en 
kommuns socialvårdsorgan, en samkommun 
eller någon annan kommunal sammanslut
ning eller en i Finland registrerad förening 
tillstånd att tillhandahålla internationell 
adoptionstjänst 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
SOJ}l bestäms genom förordning. 

Atgärder som verkställigheten av denna 
lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i 
kraft. Om ett barn har placerats hos adoptan
terna innan denna lag träder i kraft, och den 
som skall adopteras och adoptanterna är 
medborgare i Finland, Danmark, Island, 
Norge eller Sverige, och adoptanterna har 
hemvist i någon av dessa stater, skall stad
gandena i lagens 24 och 25 §§ inte tilläm
pas. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Justitieminister Sauli N iinistö 
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Bilaga l 

Lag 
om ändring av adoptionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/85) 22 och 26 §§, av dessa lagrum 

22 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1101/92), 
ändras 10 § l mom., 14 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § l mom. 3 punkten och 2 mom., 

19 §, 20 § 2 mom., 21, 24 och 25 §§, 27 § l, 2 och 4 mom., 28 §, 29 § 3 mom., 34 § l, 2 
och 4 mom., 38 §, 41 § l mom., 42 § l mom., 43 § samt 50 § l och 2 mom., 

av dessa lagrum 17 § 2 mom., 28 § samt 50 § l och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 
av den 27 november 1992 och 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag, samt 

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 november 
1992, ett nytt 3 mom., till lagen nya 41 a, 42 a och 42 b §§, till 7 kap. en ny 47 a § och 
före den en ny mellanrubrik samt tilllagen nya 49 a och 49 b §§ som följer: 

Gällande lydelse 

10 § 
Föräldrarnas samtycke till adoption skall 

ges till socialnämnden eller till adoptionsby
rå som avses i 3 kap. Utomlands skall sam
tycke ges till den som enligt 16 § lagen om 
utrikesförvaltningen (1129/77) kan fullgöra 
på notarius publicus ankommande uppgifter, 
eller på det sätt varom stadgas i 36 § l 
mom. Närmare stadganden om mottagande 
av samtycke utfärdas genom förordning. 

Föreslagen lydelse 

10 § 
Föräldrarnas samtycke till adoption skall 

ges till det organ som kommunen utser 
(kommunens socialvårdsorgan) och som av
ses i 6 § (736192) socialvårdslagen eller till 
den adoptionsbyrå som avses i 3 kap. Utom
lands skall samtycke ges till den som enligt 
6 § lagen om utrikesföJValtningen (1164187) 
kan fullgöra uppgifter som ankommer på 
notarius publicus eller på det sätt som stad
gas i 36 § l mom. Närmare stadganden om 
mottagande av samtycke utfärdas genom 
förordning. 

14 § 

Har tidigare förälder till barnet före adop
tionen genom avtal som fastställts av social
nämnden förbundit sig eller genom domstols 
beslut ålagts att betala underhållsbidrag till 
barnet, befrias han från skyldigheten att er
lägga de poster av underhållsbidrag som för
faller till betalning efter adoptionen. Har 
underhållsbidrag fastställts att utges i ett för 
allt, befrias förälder från att erlägga under
hållsbidraget, om detta inte betalats före 
adoptionen. 

Har tidigare förälder till barnet före adop
tionen genom avtal förbundit sig eller 
genom domstols beslut ålagts att betala un
derhållsbidrag till barnet, befrias han från 
skyldigheten att erlägga de poster av under
hållsbidrag som förfaller till betalning efter 
adoptionen. Har underhållsbidrag fastställts 
att utges i ett för allt, befrias förälder från 
att erlägga underhållsbidraget, om detta inte 
betalats före adoptionen. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

17§ 

Adoptionsrådgivningen ges av socialnämn
derna samt av adoptionsbyråer som fått soci
al- och hälsovårdsministeriets tillstånd att 
bedriva adoptionsrådgivning. 

Adoptionsrådgivningen tillhandahålls av 
kommunernas socialvårdsorgan samt av 
adoptionsbyråer som fått tillstånd av social
och hälsovårdsministeriet att tillhandahålla 
adoptionsrådgi vning. 

18 § 
Vid adoptionsrådgivningen skall 

3) övervakas hur placeringen lyckas med 
hänsyn till barnets bästa; samt 

Vid adoptionsrådgivningen skall adop
tionsbyrån av vederbörande socialnämnd 
inhämta utlåtande om barnets samt adoptan
tens förhållanden. 

19 § 
Syftet med internationell adoptionstjänst är 

att förmedla en adoptant med hemvist i Fin
land åt barn under 18 år som finns utom
lands och behöver adoptivföräldrar. Syftet 
med adoptionstjänsten är dessutom att bistå 
vid de åtgärder som gäller fastställande av 
adoption. 

Den internationella adoptionstjänsten skall 
vid behov bistå och stöda barnet och adoP,
tivföräldrarna även efter det adoptivförhal
landet fastställts. 

3) övervakas hur placeringen lyckas med 
hänsyn till barnets bästa och vidtas nödvän
diga åtgärder för att tillgodose barnets bästa, 
om placeringen misslyckas; samt 

Vid adoptionsrådgivningen skall adop
tionsbyrån inhämta ett utlåtande av kommu
nens socialvårdsorgan om barnets samt 
adoptantens förhållanden. 

19 § 
Syftet med internationell adoptionstjänst är 

att 
l) förmedla en adoptant som är bosatt i 

Finland för ett barn under 18 år som är bo
satt i en främmande stat och som behöver 
adoptivföräldrar, 

2) bistå vid åtgärder som gäller fastställan
de av adoption, samt 

3) hjälpa och stöda barnet och adoptivför
äldrarna, vid behov också efter det adoptiv
förhållandet har fastställts. 

Den internationella adoptionstjänsten kan 
också för ett barn under 18 år som är bosatt 
i Finland och som behöver adoptivföräldrar 
fönnedta en adoptant som är bosatt i en 
främmande stat, om adoptionen är förenlig 
med barnets bästa. 

20 § 

Särskild sakkunnigmyndighet är nämnden 
för internationella adoptionsärenden i Fin
land (nämnden för adoptionsärenden), vilken 
är underställd social- och hälsovårdsministe
riet Genom förordning stadgas närmare om 
dess sammansättning, tillsättande och upp
gifter. 

Särskild sakkunnigmyndighet är nämnden 
för internationella adoptionsärenden i Fin
land (nämnden för adoptionsärenden) som är 
underställd social- och hälsovårdsministeriet 
Nämnden fungerar också som den central
myndighet som avses i artikel 6 stycke l i 
den konvention om skydd av barn och sam
arbete vid internationella adoptioner som 
ingicks i Haag den 29 maj 1993 (Haagkon
ventionen). 
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Gällande lydelse 

21 § 
Internationell adoptionstjänst sköts i Fin

land av de socialnämnder och samfund som 
har fått tillstånd därtill av social- och hälso
vårdsministeriet ( adoptionstjänstorgan) 

Finskt adoptionstjänstorgan får samarbeta 
endast med sådan myndighet, organisation 
eller annat organ med motsvarande servi
ceuppgifter utomlands som nämnden för 
adoptionsärenden godkänt (utländskt adop
tionstjänstorgan). 

22 § 
Adoptionstjänstorgans uppgift är att 
l) i det syfte som stadgas i 19 § samarbeta 

med utländska adoptionstjänstorgan; 
2) ge upplysningar om förutsättningarna 

för internationell adoption åt dem som äm
nar adoptera barn under 18 år som finns 
utomlands; 

3) se till att adoptanten begär adoptions
rådgivning enligt 28 §; 

4) bistå adoptanten med att anskaffa och 
låta översätta de handlingar och intyg som 
behövs vid internationell adoption; 

5) se till att de handlingar som behövs 
skickas utomlands; 

6) bistå vid åtgärder som gäller barnets 
flyttning till Finland; 

7) se till att adoptanten utan dröjsmål vid
tar åtgärder för att få adoptionen fastställd; 

8) till utlandet fönnedta de avgifter som 
enligt 23 § 2 mom. uppburits hos adoptan
ten; 

9) underrätta utländskt adoptionstjänstor
gan om adoption som fastställts i Finland; 

l O) underrätta nämnden för adoptionsären-

Föreslagen lydelse 

Genom förordning stadgas närmare om 
sammansättningen och tillsättandet av samt 
uppgifterna för nämnden för adoptionsären
den. 

21 § 
Internationell adoptionstjänst tillhandahålls 

i Finland av kommunernas socialvårdsorgan 
och andra sammanslutningar som har fått 
tillstånd därtill av social- och hälsovårdsmi
nisteriet (adoptionstjänstorgan). 

Adoptionstjänstorganen sköter som sådana 
auktoriserade organ som avses i III kap. 
Haagkonventionen de uppgifter som konven
tionen förutsätter och som i lag eller förord
ning eller genom social- och hälsovårdsmi
nisteriets beslut har anförtrotts dem. 

Adoptionstjänstorganen får samarbeta en
dast med en sådan myndighet eller organisa
tion eller ett sådant organ av annat slag som 
har motsvarande serviceuppgifter utomlands 
och som nämnden för adoptionsärenden god
känt (utländskt adoptionstjänstorgan). Nämn
den kan återkalla ett godkännande, om skäl 
därtill finns. 

Genom förordning stadgas nännare om 
adoptionstjänstorganens uppgifter. 

22 § 
(upphävs, se 10 § i förordningsutkastet i 

bilaga 2) 
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Gällande lydelse 

den och befolkningsregistercentralen om 
adoption som fastställts utomlands, samt 

11) sköta andra uppdrag som givits av so
cial- och hälsovårdsministeriet. 

24 § 
Den som ämnar adoptera barn under 18 år 

som finns utomlands skall begära internatio
nell adoptionstjänst av ett adoptionstjänstor
gan. 

25 § 
Innan adoption fastställs i Finland eller 

utomlands, skall adoptant som har hemvist i 
Finland av nämnden för adoptionsärenden 
söka tillstånd till adoptionen, om den som 
skall adopteras är yngre än 18 år och inte 
har hemvist i Finland. 

När adoption fastställs utomlands, skall 
adoptanten före fastställelsen inhämta till
stånd av nämnden för adoptionsärenden, om 
den som skall adopteras är yngre än 18 år 
och har hemvist i Finland. 

26 § 
Om den som skall adopteras och adoptan

terna är medborgare i Finland, Danmark, 
Island, Norge eller Sverige och adoptanterna 
har hemvist i någon av dessa stater, tilläm
pas stadgandena i 24 och 25 § § inte. 

27 § 
Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja 

tillstånd till adoption i fall som avses i 25 § 
l mom., om de i 1-7 §§ stadgade förutsätt
ningarna för adoption föreligger och interna
tionell adoptionstjänst har tillhandahållits på 
det sätt som är stadgat i 19-24 §§. 

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja 
tillstånd i fall som avses i 25 § 2 mom., om 
förutsättningarna enligt 1-11 §§ föreligger 
och nämnden har företetts utlåtande om 
adoptanten och hans förhållanden av veder
börande organ i den stat där adoptanten har 
hemvist. 

Föreslagen lydelse 

24 § 
Om någon som är bosatt i Finland ämnar 

adoptera ett barn under 18 år som är bosatt i 
en främmande stat skall denne begära inter
nationell adoptionstjänst av ett adoptions
tjänstorgan. 

25 § 
Innan en adoption fastställs i Finland eller 

utomlands, skall adoptanten av nämnden för 
adoptionsärenden ansöka om tillstånd, om 

l) adoptanten är bosatt i Finland och den 
som skall adopteras är under 18 år och bo
satt i en främmande stat, eller 

2) adoptanten är bosatt i en främmande 
stat och den som skall adopteras är under 18 
år och bosatt i Finland. 

26 § 
(upphävs) 

27 § 
Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja 

tillstånd till adoption i fall som avses i 25 § 
l punkten, om de i 1-7 §§ stadgade förut
sättningarna för adoption föreligger och in
ternationell adoptionstjänst har tillhandahål
lits på det sätt som är stadgat i 19-24 §§. 

Nämnden för adoptionsärenden kan bevilja 
tillstånd i fall som avses i 25 § 2 punkten, 
om förutsättningarna enligt 1-11 § § före
ligger och nämnden har företetts ett utlåtan
de av en behörig myndighet eller annat be
hörigt organ i den stat där adoptanten är bo
satt om adoptanten och hans förhållanden 
samt utredning över att han har befunnits 
behörig och lämplig som adoptivförälder, att 
han fått den rådgivning som krävs samt att 
barnet har rätt att resa in i och stadigvarande 
bosätta sig i den stat där adoptanten är bo
satt. 
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Gällande lydelse 

Tillstånd av nämnden gäller en bestämd 
tid som får utsättas till högst två år. Nämn
den kan, efter att ha inhämtat adoptions
tjänstorganets utlåtande i saken, på ansökan 
förlänga giltighetstiden med högst två år. 

28 § 
En förälder som ämnar ge sitt minderåriga 

barn som adoptivbarn eller den som ämnar 
adoptera ett minderårigt barn skall begära 
adoptionsrådgivning hos socialnämnden på 
sin hemort eller hos en adoptionsbyrå som 
har fått tillstånd av social- och hälsovårds
ministeriet. 

Föreslagen lydelse 

Tillståndet är i kraft en bestämd tid som 
kan vara högst två år. Nämnden kan på an
sökan förlänga tillståndets giltighetstid med 
högst två år per gång efter att ha inhämtat 
utlåtande av adoptionstjänstorganet samt 
kommunens socialvårdsorgan eller adop
tionsbyrån. Tillståndet upphör att vara i 
kraft, om ett barn inte inom den tid som 
föreläggs i tillståndet harfiacerats hos adop
tanten eller om barnet til följd av att place
ringen har misslyckats skall fråntas adoptan
ten. 

28 § 
En förälder som ämnar ge sitt minderåriga 

barn som adoptivbarn eller den som ämnar 
adoptera ett minderårigt barn skall begära 
adoptionsrådgivning hos hemkommunens 
socialvårdsorgan eller hos en adoptionsbyrå 
som har fått tillstånd av social- och hälso
vårdsministeriet 

29 § 

Innan ärende som gäller adoption av min
derårig upptas till prövning vid domstol, 
skall sökanden styrka att adoptionsrådgiv
ning skett på det sätt som är stadgat i 
16-18 och 28 §§. 

34 § 
Ansökan om fastställande av adoption prö

vas i Finland, om adoptanterna har hemvist 
här. 

Ansökan om fastställande av adoption kan 
också prövas i Finland, om 

l) den som skall adopteras har hemvist i 
Finland eller den som skall adopteras eller 
någondera adoptanten är finsk medborgare; 
och 

2) myndigheterna i den stat där adoptan
terna har hemvist inte är . behöri$a att be
handla ärendet eller det fmns nagot annat 
vägande skäl att pröva ansökan i Finland. 

Om det i fall som avses i 2 mom. inte 
finns laga domstol enligt 29 § l mom., be
handlas ärende som gäller fastställande av 
adoption vid Helsingfors rådstuvurätt. 

Innan ett ärende som gäller adoption av en 
minderårig upptas till prövning vid domstol, 
skall en sökande som är bosatt i Finland för 
domstolen förete en utredning över att adop
tionsrådgivning skett på det sätt som stadgas 
i 16-18 och 28 §§. Om det gäller en adop
tion som avses i 25 §, skall sökanden förete 
en utredning över att tillstånd har beviljats. 

34 § 
Ansökan om fastställande av adoption prö

vas i Finland, om adoptanterna eller den 
som skall adopteras är bosatta här. 

Ansökan om fastställande av adoption kan 
också prövas i Finland, om den som skall 
adopteras eller någondera adoptanten är 
finsk medborgare och myndigheterna i den 
stat där adoptanterna eller den som skall 
adopteras är bosatta eller har hemvist inte är 
behöriga att behandla ärendet eller det finns 
något annat vägande skäl att pröva ansökan i 
Finland. 

Om det i fall som avses ovan inte finns 
laga domstol enligt 29 § l mom., behandlas 
ett ärende som gäller fastställande av adop
tion vid Helsingfors tingsrätt. 
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Gällande lydelse 

38 § 
Adoption som skett i främmande stat är 

utan särskild åtgärd giltig i Finland, om var
dera adoptanten vid tidpunkten för adoptio
nen antingen har haft hemvist i den staten 
eller varit dess medborgare, eller om adop
tionen är giltig i den stat där adoptanterna 
vid tidpunkten för adoptionen har haft hem
vist, och annat inte följer av 2 mom. 

Adoption, som skett i främmande stat och 
för vilken tillstånd av nämnden för adop
tionsärenden bort sökas enligt 25 §, är utan 
särskild åtgärd giltig i Finland, om tillstånd 
beviljats. Här avsedd adoption är inte giltig i 
Finland, även om förutsättningarna enligt l 
mom. är för handen, såvida nämnden för 
adoptionsärenden inte har givit tillstånd där
till. 

Adoption, som skett i främmande stat och 
som inte enligt l eller 2 mom. anses vara 
giltig i Finland, är giltig här endast om Hel
singfors hovrätt har fastställt den. 

41 § 
Helsingfors hovrätt kan fastställa att adop

tion som skett i främmande stat är giltig, om 
någondera adoptanten eller den som skall 
adopteras vid tidpunkten för adoptionen har 
haft sådan anknytning på grund av sitt hem
vist eller sin nationalitet till den stat där 
adoptionen skett, att myndigheterna i denna 
stat kan anses ha haft tillräcklig anledning 
att uppta ärendet till prövning. 

Föreslagen lydelse 

38 § 
Om inte annat följer av 2 mom. är en 

adoption som skett i en främmande stat utan 
särskild åtgärd giltig i Finland, om vardera 
adoptanten vid tidpunkten för adoptionen 
var bosatta eller hade sitt hemvist i eller var 
medborgare i denna stat, eller om adoptio
nen är giltig i den stat där adoptanterna vid 
tidpunkten för adoptionen var bosatta eller 
hade sitt hemvist. 

En adoption som skett i en främmande stat 
och för vilken tillstånd av nämnden för 
adoptionsärenden borde ha sökts enligt 25 § 
är utan särskild åtgärd giltig i Finland endast 
om tillstånd har beviljats. 

En adoption som fastställts i en främman
de stat som är part i Haagkonventionen och 
som där intygats vara konventionsenlig är 
oberoende av vad som stadgas i l och 2 
mom. utan särskild åtgärd giltig i Finland. 

En adoption, som skett i en främmande 
stat och som inte med stöd av l, 2 eller 3 
mom. är giltig i Finland, är giltig här endast 
om Helsingfors hovrätt har fastställt den. 

41 § 
Helsingfors hovrätt kan fastställa att en 

adoption som skett i en främmande stat är 
giltig, om någondera adoptanten eller den 
som skall adopteras vid tidpunkten för adop
tionen har haft sådan anknytning till den stat 
där adoptionen skett på grund av att denne 
är bosatt eller har sitt hemvist där eller på 
grund av medborgarskap, att myndigheterna 
i denna stat kan anses ha haft tillräcklig an
ledning att uppta ärendet till prövning. 

41 a§ 
Ä ven om en adoption med stöd av 38 § l 

mom. skall anses giltig i Finland, kan Hel
singfors hovrätt på ansökan fastställa att 
adoptionen erkänns i Finland. 

V ad som stadgas i l mom. gäller också en 
sådan hävning av adoptivförhållande som 
med stöd av 39 § l mom. skall anses giltig i 
Finland. 
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Gällande lydelse 

42 § 
Ansökan om fastställande som avses i 

38 § 3 mom. och 39 § 2 mom. skall göras 
hos Helsingfors hovrätt. 

43 § 
Sådan adoption eller hävning av adoptiv

förhållande som avses i 38 § l mom. och 
39 § l mom. skall inte anses giltig i Fin
land, och hovrätten skall inte enligt 41 § 
fastställa att adoption eller hävning av adop
tivförhållande är giltig, om detta skulle leda 
till ett resultat som strider mot grunderna för 
Finlands rättsordning. 

351484N 

Föreslagen lydelse 

42 § 
Ansökan om fastställande som avses i 

38 § 4 mom., 39 § 2 mom. och 41 a§ samt 
nedan i 42 b § skall göras hos Helsingfors 
hovrätt. 

42 a§ 
Om en adoption har intygats varaförenlig 

med Haagkonventionen, har den åtminstone 
de rättsverkningar om vilka bestämmelser 
ingår i artikel 26 stycke l i Haagkonventio
nen. 

42 b§ 
Om en adoption har fastställts i en främ

mande stat som är part i Haagkonventionen 
och där intygats vara konventionsenlig, men 
inte enligt rättsordningen i denna stat har lett 
till att rättsförhållandet mellan barn och för
älder upphört, kan Helsingfors hovrätt på 
ansökan av adoptivföräldrarna eller barnet 
fastställa att adoptionen är en adoption som 
verkar så att rättsförhållandet mellan barnet 
och dess tidigare föräldrar upphör. En förut
sättning är ytterligare att de samtycken som 
avses i artikel 4 punkt c och d i Haagkon
ventionen har givits eller ges för en sådan 
adoption. 

43 § 
Sådan adoption som avses i 38 § l och 3 

mom. eller sådan hävning av adoptivförhål
lande som avses i 39 § l mom. skall inte 
anses giltig i Finland, och hovrätten skall 
inte enligt 41 eller 41 a § fastställa att adop
tionen eller hävningen av adoptivförhållande 
är giltig, om detta skulle leda till ett resultat 
som strider mot grunderna för Finlands rätts
ordning. 

Intyg om konventionsenlighet 

47 a§ 
Den domstol som fastställt en adoption 

kan på ansökan intyg a att adoptionen har 
skett i enlighet med Haagkonventionen. 

Domstolen kan i ett ärende som avses i l 
mom. begära ett utlåtande av nämnden för 
adoptionsärenden. 



34 RP 214/1995 rd 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 

Särskilda stadganden 

50§ 
Social- och hälsovårdsministeriet kan på 

ansökan bevilja ett kommunalförbund eller 
någon annan kommunal sammanslutning 
eller en i Finland registrerad förening till
stånd att hålla en adoptionsbyrå. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan, efter 
att först ha inhämtat utlåtande i saken av 

49 a§ 
Kommunernas socialvårdsorgan, adop

tionsbyråerna och adoptionstjänstorganen 
skall förvara handlingar som gäller adoptiv
barnet, dess föräldrar och adoptivföräldrar 
och som uppgjorts eller mottagits i samband 
med adoptionsrådgivning eller internationell 
adoptionstjänst i minst JOO år räknat från det 
handlingarna uppgjordes. 

Ett adoptionstjänstorgan kan för förvaring 
öveiföra i l mom. nämnda handlingar till 
den kommuns socialvårdsorgan eller den 
adoptionsbyrå som tillhandahållit adoptions
tjänstrådgivning i ärendet, om organet eller 
byrån samtycker till det. Om en adoptions
byrå eller ett adoptionstjänstorgan nedlägger 
sin verksamhet enligt denna lag, skall de 
handlingar som avses i l mom. öveiföras för 
förvaring till den kommuns socialvårdsorgan 
som social- och hälsovårdsministeriet ger i 
uppgift att ta emot handlingarna 

Ett adoptivbarn och dess vårdnadshavare 
samt adoptivbarnets avkomlingar har rätt att 
under nödvändig vägledning få uppgift ur 
handlingar som avses i l och 2 mom. Upp
gifter behöver inte lämnas ut, om det kan 
leda till fara för adoptivbarnets hälsa eller 
utveckling att uppgifter lämnas ut, eller om 
det i övrigt strider mot adoptivbarnets bästa 
eller annans enskilda bästa att uppgifter läm
nas ut. 

49 b§ 
V ad som stadgas om sekretess i fråga om 

socialvårdens handlingar och tystnadsplikt 
för dem som handhar uppgifter i samband 
med socialvården tillämpas på sekretess för 
handlingar som inkommit eller uppgjorts vid 
handhavandet av uppgifter som avses i den
na lag och på tystnadsplikt för dem som 
sköter de nämnda uppgifterna 

50§ 
Social- och hälsovårdsministeriet kan på 

ansökan bevilja en samkommun eller någon 
annan kommunal sammanslutnin~ eller en i 
Finland registrerad förening tillstand att hål
la en adoptionsbyrå. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan, efter 
att först ha inhämtat utlåtande i saken av 
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Gällande lydelse 

nämnden för adoptionsärenden, bevilja en 
socialnämnd, ett kommunalförbund eller nå
gon annan kommunal sammanslutnin~ eller 
en i Finland registrerad förening tillstand att 
sköta internationell adoptionstjänst. 

Föreslagen lydelse 

nämnden för adoptionsärenden, bevilja en 
kommuns socialvardsorgan, en samkommun 
eller någon annan kommunal sammanslut
ning eller en i Finland registrerad förening 
tillstånd att tillhandahålla internationell 
adoptionstjänst 

Denna lag träder i krqft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning. 

Å t gärder som verkställigheten av denna 
lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i 
krqft. Om ett barn har placerats hos adoptan
terna innan denna lag träder i krqft, och den 
som skall adopteras och adoptanterna är 
medborgare i Finland, Danmark, Island, 
Norge eller Sverige, och adoptanterna har 
hemvist i någon av dessa stater, skall stad
gandena i lagens 24 och 25 §§ inte tilläm
pas. 
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Utkast Bilaga 2 

Adoptionsförordning 

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av adoptionslagen av den 8 februari 
1985 (153/85): 

l kap. 

Adoptionsrådgivning 

l § 
Vid adoptionsrådgivning skall särskilt ut

redas om det mellan barnet och adoptanten 
kan skapas ett från barnets synpunkt sett 
positivt och bestående förälder-barnförhål
lande. I detta syfte skall den som tillhanda
håller adoptionsrådgivning personligen sam
tala med minderårig som skall adopteras, om 
detta med beaktande av barnets ålder och 
utvecklingsnivå är möjligt. Vid samtalet bör 
om möjligt utredas hur barnet ställer sig till 
adoptionen och om barnets åsikt i frågan är 
säker och bestående. 

Efter avslutat samtal skall barn som fyllt 
12 år och som skall adopteras beredas till
fälle att ge sitt samtycke till adoptionen så 
som i 11 § adoptionslagen (153/85) stadgas. 

2 § 
Förälders samtycke till adoption mottas 

personligen av den tjänsteinnehavare som 
inom kommunen har i uppgift att tillhanda
hålla adoptionsrådgivning under tillsyn av 
det organ som kommunen utser och som 
avses i 6 § (736/92) socialvårdslagen 
(kommunens socialvårdsorgan) eller av ve
derbörande arbetstagare vid adoptionsbyrån. 

3 § 
Om det vid adoptionsrådgivning framgår 

att det kan bli fråga om sådan adoption som 
avses i 19 § l mom. l punkten, skall adop
tanterna hänvisas att begära internationell 
adoptionstjänst av ett sådant adoptions
tjänstorgan som avses i 21 § l mom. i 
nämnda lag. 

4 § 
För att en ansökan om fastställande av en 

adoption skall kunna uppgöras skall ett intyg 
utfärdas, som visar att adoptionsrådgivning 
har tillhandahållits i den ordning som stad
gas i adoptionslagen. I intyget skall därtill 

antecknas uppgifter om de omständigheter 
som enligt lag utgör förutsättning för fast
ställande av adoption. Intyget utfärdas av 
kommunens socialvårdsorgan eller den adop
tionsbyrå som meddelat adoptionsrådgiv
ning. Intyget gäller ett år efter att det utfär
dats. 

Den som tillhandahåller adoptionsrådgiv
ning skall bistå när en ansökan om faststäl
lande av adoption uppgörs, om han anser 
adoptionen vara till barnets bästa och adop
tionen inte sker mot barnets eller dess för
älders vilja. 

5 § 
Om adoptanten är bosatt i Finland och den 

som skall adopteras är under 18 år och bo
satt i en främmande stat, skall en detaljerad 
rapport skrivas om adoptanten. Rapporten 
skall innehålla uppgifter om adoptantens 
identitet, behörighet och lämplighet som 
adoptivförälder, bakgrund, familjeförhållan
den, hälsotillstånd och sjukdomshistoria, 
sociala miljö, motiven till adoptionen, adop
tantens lämplighet för internationell adoption 
samt åldern eller egenskaperna hos de barn 
som han eller hon skulle vara lämplig att ha 
vårdnaden om. 

Den rapport som avses i l mom. skall sän
das direkt till det adoptionstjänstorgan som 
tillhandahållit adoptanten internationell 
adoptionstjänst 

6 § 
Om den som tillhandahåller adoptionsråd

givning observerar att placeringen av ett 
barn som hämtats till Finland från en 
främmande stat hos en adoptant inte är för
enlig med barnets bästa, skall denne tillsam
mans med adoptionstjänstorganet ordna en 
ny placering för barnet i adoptionssyfte eller 
vidta andra åtgärder för att i Finland ordna 
sådan vård av barnet som är förenlig med 
barnets bästa eller för att återlämna barnet 
till den stat från vilken det hämtats, om ett 
återlämnande är förenligt med barnets bästa. 

Den som i egenskap av adoptionsrådgivare 
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handhar de åtgärder som avses i l mom. 
skall samtala med barnet om varje i l mom. 
nämnd åtgärd, om barnet har fyllt 12 år eller 
det är så utvecklat att man kan fästa upp
märksamhet vid dess vilja. 

7 § 
Om en finsk medborgare som inte är bo

satt i Finland önskar adoptera ett barn under 
18 år i en främmande stat, kan kommunens 
socialvårdsorgan eller en adoptionsbyrå på 
skriftlig anhållan av behörigt organ i nämn
da stat lämna de uppgifter om adoptanten 
som det önskar få, om adoptanten samtycker 
till detta. Uppgifterna skall sändas till det 
organ som framfört begäran eller i enlighet 
med dess anvisningar till något annat be
hörigt organ. 

Innan kommunens socialvårdsorgan eller 
adoptionsbyrån lämnar de uppgifter som 
avses i l mom., kan organet eller byrån be 
nämnden för internationella adoptionsären
den i Finland (nämnden för adoptionsären
den) om utlåtande i saken. 

8 § 
Om ett barn som är under 18 år och som 

är bosatt i Finland kommer att lämnas som 
adoptivbarn till en adoptant som är bosatt i 
en främmande stat, skall den som ger adop
tionsrådgivning uppgöra en detaljerad rap
port över barnet. Rapporten skall innehålla 
uppgifter om barnets identitet, att barnet kan 
adopteras, barnets bakgrund, sociala miljö, 
familjeförhållanden, barnets och dess familjs 
hälsotillstånd och sjukdomshistoria samt bar
nets specialbehov. 

Den rapport som avses i l mom. skall sän
das direkt till det finska adoptionstjänstorgan 
som förmedlar en adoptant för barnet. 

9 § 
Om en adoptant är bosatt i en främmande 

stat, kan kommunens socialvårdsorgan eller 
adoptionsbyrån besluta att placera barnet hos 
adoptanten eller lämna ett sådant yttrande 
som avses i artikel 12 i den konvention mel
lan Finland, Danmark, Island, Norge och 
Sverige innehållande internationellt privat
rättsliga bestämmelser om äktenskap, adop
tion och förmynderskap som ingicks den 6 
februari 1931 endast om organet eller byrån 
har företetts ett tillstånd till adoption av 
nämnden för adoptionsärenden enligt 27 § 2 
mom. adoptionslagen. 

Om en adoptant är bosatt i en främmande 

stat som är part i den konvention om skydd 
av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner som ingicks i Haag den 29 maj 
1993 (Haagkonventionen), kan kommunens 
socialvårdsorgan eller adoptionsbyrån beslu
ta placera barnet hos en sadan adoptant eller 
lämna i l mom. nämnt yttrande endast om 
organet eller byrån företetts i l mom. avsett 
tillstånd och därtill av ett adoptionstjänstor
gan utfärdat bevis om att finskt adoptions
tjänstorgan och utländskt adoptionstjänstor
gan har samtyckt till att barnet placeras hos 
adoptanten. 

2 kap. 

Internationell adoptionstjänst 

10 § 
Adoptionstjänstorgans uppgift är att 
l) i det syfte som stadgas i 19 § adop

tionslagen samarbeta med utländska adop
tionstjänstorgan, 

2) ge upplysningar om förutsättningarna 
för internationell adoption till den som äm
nar adoptera barn under 18 år som finns 
utomlands, 

3) se till att adoptanten begär adoptions
rådgivning enligt 28 § adoptionslagen, 

4) bistå adoptanten med att anskaffa och 
låta översätta de handlingar och intyg som 
behövs vid internationell adoption, 

5) se till att de handlingar som behövs 
skickas utomlands, 

6) ge de samtycken som avses i artikel 17 
punkt c Haagkonventionen samt sköta de 
uppgifter som föreskrivs i artikel 17 punkt 
b, artikel 19 och artikel 21 stycke l punkter
na b och c Haa&konventionen, 

7) bistå vid atgärder som gäller barnets 
flyttning till Finland, 

8) tillsammans med den som tillhandahållit 
adoptionsrådgivning övervaka hur placering
en lyckas och skicka de rapporter som gäller 
placeringen till det utländska adoptions
tjänstorganet samt, om placeringen miss
lyckas, bistå kommunens socialvårdsorgan 
eller adoptionsbyrån i de åtgärder som vidtas 
i fråga om barnet, 

9) se till att adoptanten utan dröjsmål vid
tar åtgärder för att få adoptionen fastställd 
och, om det är fråga om en sådan adoption 
som avses i Haagkonventionen, att det in
tygas att den är konventionsenlig, 

l O) i Finland och till utlandet förmedla de 
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avgifter som enligt 23 § 2 mom. uppburits 
hos adoptanten, 

11) underrätta utländskt adoptionstjänstor
gan och nämnden för adoptionsärenden om 
adoption som fastställts i Finland, 

12) underrätta nämnden för adoptionsären
den och befolkningsregistercentralen om 
adoption som fastställts utomlands, samt 

13) sköta andra uppdrag som givits av 
social- och hälsovårdsministeriet 

Ett adoptionstjänstorgan kan avbryta till
handahållandet av adoptionstjänst till en 
adoptant, om adoptanten inte uppfyller de 
förutsättningar som de utländska adoptions
tjänstorgan uppställer med vilka det finska 
adoptionstjänstorganet samarbetar eller om 
det annars är uppenbart att adoptionstjänsten 
inte kan leda till adoption. 

Adoptionstjänstorganet kan ge de samtyck
en som avses i l mom. 6 punkten endast om 
adoptanten kan uppvisa tillstånd till adoptio
nen av nämnden för adoptionsärenden enligt 
27 § l eller 2 mom. adoptionslagen. 

11§ 
För ansökan om tillstånd som avses i 25 § 

l punkten adoptionslagen skall adoptions
tjänstorganet utfärda ett intyg om att inter
nationell adoptionstjänst har tillhandahållits. 
Till intyget skall fogas en kopia av den rap
port som avses i 5 §. 

12 § 
För en ansökan om ett sådant intyg som 

gäller en sådan adoption som avses i 47 a § 
adoptionslagen, skall adoptionstjänstorganet 
åt adoptanten ge ett intyg över att de sam
tycken som avses i artikel 17 punkt c i 
Haagkonventionen har givits. 

13§ 
A v gift som enligt 23 § l mo m. adoptions

lagen skall uppbäras för internationell adop
tionstjänst far inte bestämmas så att den 
överstiger adoptionstjänstorganets verkliga 
kostnader för verksamheten. Då avgiften 
bestäms skall eventuellt understöd av sta
tens, kommunens eller Penningautomatföre
ningens medel avdras från de verkliga kost
naderna. 

14 § 
Kostnader som avses i 23 § 2 mom. adop

tionslagen är 
l) arvoden och avgifter för anskaffande, 

översättning, bestyrkande och sändande av 
handlingar som behövs när internationell 
adoptiontjänst tillhandahålls och adoption 
fastställs, 

2) arvoden och avgifter för rättsliga åtgär
der som vidtagits utomlands i anslutning till 
adoption, 

3) arvoden och avgifter för inlösen, över
sättning, bestyrkande och sändande av beslut 
om adoption och övriga i ärendet nödvändi
ga beslut och handlingar, 

4) arvoden och avgifter för tolkning, 
5) arvoden och avgifter för tjänster och 

resor som det finska adoptionstjänstorganets 
utländska kontaktperson har haft samt avgif
ter som erlagts för åtgärder som vidtagits av 
utländskt adoptionstjänstorgan, 

6) utgifter för vård och uppehälle av den 
som skall adopteras, samt 

7) resekostnaderna till Finland för barnet 
och adoptivföräldern eller barnets ledsagare 
samt övriga i ärendet nödvändiga resekost
nader. 

Adoptionstjänstorgan kan kräva att kost
naderna betalas i förskott eller att godtagbar 
säkerhet ställs för betalningen. 

Om adoptanten så önskar, skall adoptions
tjänstorganet på förhand skriftligen ge adop
tanten en uppskattning av de utgifter som 
föranleds av adoptionen. 

15 § 
För ansökan om tillstånd som avses i 50 § 

2 mom. adoptionslagen skall adoptions
tjänstorganet till ansökan bifoga följande 
handlingar: 

l) föreningens stadgar, om adoptions
tjänstorganet är en registrerad förening, 

2) utredning över personalens storlek, ut
bildning, erfarenhet och ställning i organets 
verksamhet, 

3) verksamhetsplan och budget, 
4) verksamhetsberättelse för föregående år 

samt bokslut och revisorernas utlåtande, om 
adoptionstjänstorganet med stöd av ett tidi
gare beviljat tillstånd har tillhandahållit in
ternationell adoptionstjänst, 

5) en uppskattning över storleken av de 
avgifter och kostnader som avses i 23 § 
adoptionslagen under inkommande till
ståndsperiod, samt 

6) annan nödvändig utredning. 



RP 214/1995 rd 39 

3 kap. 

Särskilda stadganden 

16 § 
Är den som skall adopteras minderårig och 

står hans eller hennes bästa i strid med eller 
kan det komma att stå i strid med vårdnads
havarens eller förmyndarens bästa då ett 
ärende som gäller fastställelse av adoption 
handläggs vid domstol, skall domstolen på 
tjänstens vägnar se till att god man förord
nas att bevaka barnets rätt i ärendet. 

17 § 
Det intyg som avses i 47 a § adoptions

lagen skall innehålla uppgift om adoptivför
äldrarna och adoptivbarnet samt om när de 
samtycken som avses i artikel 17 punkt c i 
Haagkonventionen har givits och vilket 
finskt och vilket utländskt organ som givit 
samtycke. 

Om det är fråga om en sådan adoption 
som avses i 42 b § adoptionslagen, skall 
intyget innehålla uppgift endast om adoptiv
föräldrarna och adoptivbarnet. 

18 § 
Efter att ha erhållit meddelande från be

folknin~sregistercentralen om adoption av 
minderangt barn, skall kommunens social
vårdsorgan eller adoptionsbyrå utan dröjsmål 
underrätta adoptivbarnets tidigare föräldrar 
eller, om internationell adoptionstjänst har 
lämnats i saken, adoptionstjänstorganet om 
att adoptionen har fastställts. 

19 § 
Till ansökan som avses i 42 § adoptions

lagen skall bifogas i original eller till riktig
heten styrkt kopia av samt en till riktigheten 
styrkt översättning till det språk som 
sökanden använt i ansökan 

l) adoptionsbeslut eller beslut om hävning 
av adoptivförhållande eller annan utredning 
över adoption eller hävning av adoptivför
hållande, 

2) utredning över var adoptivföräldrarna 
och adoptivbarnet var bosatta eller hade 
hemvist och medborgarskap när adoptionen 
skedde eller adoptivförhallandet hävdes, 
samt 

3) annan nödvändig utredning. 

20 § 
När en anmälan om adoption görs för 

registrering i befolkningsdatasystemet på 
basis av ett sådant beslut eller rättslig åtgärd 
som har meddelats eller vidtagits i en 
främmande stat och som med stöd av 38 § l 
mom. adoptionslagen utan skild åtgärd är 
giltigt i Finland, skall till ansökan bifogas 
utredning över att 

l) Helsingfors hovrätt har fastställt adop
tionen med stöd av 41 a § adoptionslagen 
eller 

2) vardera adoptivföräldern vid tidpunkten 
för adoptionen antingen var bosatt eller hade 
hemvist i den stat där adoptionen har fast
ställts eller var medborgare i denna stat eller 
att adoptionen är giltig i den stat där adop
tivföräldrarna vid tidpunkten för adoptionen 
var bosatta eller hade hemvist. 

Till anmälan skall därtill fo~as annan så
dan utredning som registerhyran eller kyrk
lig myndighet anser nödvändig. 

V ad som stadgas i l och 2 m om. tillämpas 
i tillämpliga delar också när en anmälan om 
en sådan hävning av en adoption som med 
stöd av 39 § l mom. utan särskild åtgärd är 
giltig i Finland görs för registrering i befolk
ningsdatasystemet 

21 § 
Social- och hälsovårdsministeriet skall till 

sekretariatet för Haagkonferensen om inter
nationell privaträtt anmäla namn och adress 
på adoptionstjänstorgan när detta i enlighet 
med 50 § 3 mom. adoptionslagen beviljats 
tillstånd för internationell adoptionstjänst 

Social- och hälsovårdsministeriet skall 
likaledes till sekretariatet för Haagkonferen
sen för internationell .privaträtt anmäla när 
giltigheten av ett tillstand som beviljats ett 
adoptionstjänstorgan har upphört. En mot
svarande anmälan skall också göras när ett 
adoptionstjänstorgans tillstånd som avses i l 
mom. återkallas med stöd av 52 § adop
tionslagen. 

22 § 
Justitieministeriet fastställer formulär för 

följande handlingar: 
l) i 11 § adoptionslagen nämnd handling 

som skall upprättas då förälder till minder
årigt barn som skall adopteras ger sitt sam
tycke till adoptionen, 

2) intyg som avses ovan i 4 §, 
3) ansökan som avses i 29 § 2 mom. 

adoptionslagen, samt 
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4) intyg som avses i 47 a § adoptions
lagen. 

Domstolarna, kommunernas socialvårdsor
gan, adoptionsbyråerna och adoptions
tjänstorganen får formulärmodellerna av
giftsfritt från justitieministeriet. 

23 § 
Närmare anvisningar om verkställigheten 

och tillämpningen av denna förordning med
delas vid behov av justitiministeriet. 

24 § 
Denna förordning träder i kraft den . 
Genom denna förordning upphävs adop

tionsförordningen av den 8 februari 1985 
(1~4/85). 

Atgärder som verkställigheten av förord
ningen förutsätter får vidtas innan den träder 
i kraft. 
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Utkast Bilaga 3 

Förordning 
om ändring av förordningen om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland 

På föredragning av justitieministern 
ändras i förordningen den 8 februari 1985 om nämnden för internationella adoptionsären

den i Finland (155/85) l och 2 §§ samt 3 § 2 mom., 
av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 12 februari 

1993 (184/93) och 3 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda förordning, samt 
fogas till förordningen nya l a och l b §§, som följer: 

l § 
På nämnden för internationella adoptions

ärenden i Finland (nämnden för adoptions
ärenden) ankommer att 

l) insamla och förvara material om 
främmande staters lagstiftning angående 
adoption och internationell adoptionstjänst 
samt att på begäran lämna myndigheter och 
adoptionstjänstorgan uppgifter därom, 

2) följa med den internationella utveck
lingen i internationella adoptionsärenden, 
samt 

3) följa med hur den konvention om skydd 
av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner som ingicks i Haag den 29 maj 
1993 (Haagkonventionen) tillämpas i Fin
land och vid behov vidta åtgärder för att 
trygga dess tillämpning, 

4) sam-arbera meo ~:enrraltnyndigneter eller 
organ som sköter uppgifter som ankommer 
på centralmyndighet i främmande stater som 
är part i Haagkonventionen i syfte att uppnå 
de mål som uppställts i konventionen och 
för utbyte av den information som avses i 
konventionen, 

5) för bestämd tid godkänna i 21 § 2 
mom. adoptionslagen (153/85) nämnda ut
ländska adoptionstjänstorgan med vilka 
finskt adoptionstjänstorgan samarbetar och 
återkalla ett tidigare godkännande, 

6) bevilja de tillstånd till adoption som 
avses i 25 § adoptionslagen, 

7) avge de utredningar som avses i 44 § 
adoptionslagen samt de utlåtanden som av
ses i 45 och 46 §§ samt 47 a § 2 mom. och 
50 § 2 mom. adoptionslagen och de utlåtan
den som avses i 7 § 2 mom. adoptionsför
ordningen ( l ), 

8) sköta de uppgifter som enligt Haagkon
ventionen ankommer på centralmyndighet 
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och som inte genom lag eller förordning 
eller beslut av social- och hälsovårdsministe
riet har anförtrotts annat organ, samt 

9) förelägga social- och hälsovårdminis
teriet inititativ och framställningar för att 
utveckla den internationella adoptionsverk
samheten. 

l a§ 
Om nämnden för adoptionsärenden har 

beviljat tillstånd till adoption med stöd av 
27 § l mom. adoptionslagen skall i tillstån
det antecknas att 

l) adoptanten har befunnits behörig och 
lämplig som adoptivförälder, samt 

2) adoptanten har fått internationell adop
tionstjänst och adoptionsrådgivning. 

Om nämnden för adoptionsärenden har 
beviljat tillstånd till adoption med stöd av 
27 § 2 mom. adoptionslagen skall i tillstån
det antecknas att 

l) utländskt organ har konstaterat att adop
tanten är behörig och lämplig som adoptiv
förälder, 

2) adoptanten har fått nödvändig rådgiv
ning i den stat där han eller hon är bosatt, 
samt 

3) barnet har tillstånd eller kommer att få 
tillstånd till inresa i staten där adoptanten 
bor och rätt att bo där varaktigt. 

I tillstånd som avses i l och 2 mom. skall 
därtill göras anteckning om tillståndets gil
tighetstid. 

l b § 
Tillstånd som har beviljats med stöd av 

27 § adoptionslagen skall sändas direkt till 
det adoptionstjänstorgan som tillhandahållit 
adoptivföräldern internationell adoptions
tjänst. 
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2 § 
Nämnden består av en ordförande och en 

vice ordförande samt ett tillräckligt antal 
andra medlemmar. Var och en av de sist
nämnda medlemmarna har en personlig 
suppleant. 

Nämndens ordförande och vice ordförande 
skall vara företrädare för social- och hälso
vårdsministeriet A v de övriga medlemmarna 
skall åtministone en företräda utrikesministe
riet, en justitieministeriet, en inrikesministe
riet, en sakkännedom inom det kommunala 
barnskyddsarbetet, och en sakkännedom in
om forskning och utveckling på det sociala 
området. Därtill skall en medlem väljas från 
varje av social- och hälsovårdsministeriet 
godkänt adoptionstjänstorgan. Vad som ovan 
stadgas om medlemmarna gäller på motsva
rande sätt deras personliga suppleanter. 

Majoriteten av nämnden skall utgöras av 
företrädare för myndigheter. 

3 § 

Nämnden är beslutför när ordföranden el
ler vice ordföranden och minst hälften av de 
övriga medlemmarna eller deras suppleanter 
är närvarande. När nämnden behandlar till
stånd som avses i l § 6 punkten, är den 
dock beslutför då ordföranden eller vice ord
föranden samt de medlemmar som represen
terar sakkännedom inom det kommunala 
barnskyddsarbetet och sakkännedom inom 
forskning och utveckling på det sociala om
rådet eller deras personliga suppleanter är 
närvarande. 

Denna förordning träder i kraft den . 
Den nämnd för adoptionsärenden som fun

gerar när denna förordning träder i kraft 
fortsätter sin verksamhet till utgången av 
mandatperioden. 


