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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan adoptiolain (22/2012) 84 § sekä
muutetaan 71, 73—76 ja 82 § sekä 101 §:n 6 momentti seuraavasti:

71 §

Tuomioistuimen päätös tunnustamisesta

Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta
vahvistaa, tunnustetaanko 69 §:ssä tarkoitettu
adoptio tai 70 §:ssä tarkoitettu adoption pur-
kaminen päteväksi Suomessa.

73 §

Haagin sopimuksen mukaiseksi varmennetun
adoption tunnustaminen ja oikeusvaikutukset

Haagin sopimuksen osapuolena olevassa
vieraassa valtiossa vahvistettu ja siellä Haa-
gin sopimuksen mukaiseksi varmennettu
adoptio on 69 §:n estämättä ilman eri vahvis-
tusta pätevä Suomessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla adop-
tiolla on ainakin ne oikeusvaikutukset, joista

Haagin sopimuksen 26 artiklan 1 kappaleessa
määrätään.

Jos 1 momentissa tarkoitettu adoptio ei ole
kyseisen valtion oikeusjärjestyksen mukaan
johtanut lapsen ja vanhemman välisen oikeu-
dellisen suhteen lakkaamiseen, Helsingin kä-
räjäoikeus voi adoptiovanhempien tai lapsen
hakemuksesta vahvistaa adoption sellaiseksi
adoptioksi, jonka vaikutuksena on lapsen ja
hänen aikaisempien vanhempiensa välisen oi-
keussuhteen lakkaaminen. Edellytyksenä on
lisäksi, että Haagin sopimuksen 4 artiklan c
ja d kohdassa tarkoitetut suostumukset on
annettu tai annetaan tällaiseen adoptioon.

74 §

Ulkomaisen adoption vahvistaminen tuomio-
istuimen päätöksellä

Muu kuin 69, 72 tai 73 §:ssä tarkoitettu
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vieraassa valtiossa tapahtunut adoptio on pä-
tevä Suomessa vain, jos Helsingin käräjäoi-
keus on vahvistanut sen.

Käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa
1 momentissa tarkoitetun adoption päteväksi,
jos adoptoitavalla tai jommallakummalla
adoptionhakijalla on adoption ajankohtana
ollut asuin- tai kotipaikkansa taikka kansalai-
suutensa perusteella sellainen yhteys siihen
valtioon, jossa adoptio on tapahtunut, että sen
viranomaisilla voidaan katsoa olleen riittävä
aihe ottaa asia tutkittavakseen.

Jos adoptio on tapahtunut muulla tavoin
kuin viranomaisen päätöksellä, se voidaan
vahvistaa päteväksi vain, kun adoptoitavalla
tai jommallakummalla hakijalla on ollut
2 momentissa mainittu yhteys siihen val-
tioon, jossa adoptio on tapahtunut, ja tämä
toimenpide on kyseisen valtion lain mukaan
pätevä.

Käräjäoikeus ei saa vahvistaa tämän pykä-
län nojalla päteväksi adoptiota, johon olisi
tullut hakea adoptiolupa.

75 §

Ulkomaisen adoption purkamisen vahvista-
minen tuomioistuimen päätöksellä

Muu kuin 70 tai 72 §:ssä tarkoitettu vie-
raassa valtiossa tapahtunut adoption purkami-
nen on pätevä Suomessa vain, jos Helsingin
käräjäoikeus on vahvistanut sen.

Käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa
1 momentissa tarkoitetun adoption purkami-
sen päteväksi, jos adoptiolapsella tai jommal-
lakummalla adoptiovanhemmalla on purka-
misajankohtana ollut asuin- tai kotipaikkansa
taikka kansalaisuutensa perusteella sellainen
yhteys siihen valtioon, jossa adoption purka-
minen on tapahtunut, että sen viranomaisilla
voidaan katsoa olleen riittävä aihe ottaa asia
tutkittavakseen.

Jos adoption purkaminen on tapahtunut
muulla tavoin kuin viranomaisen päätöksellä,
se voidaan vahvistaa päteväksi vain, kun jol-
lakin asiaan osallisella on ollut 2 momentissa
mainittu yhteys siihen valtioon, jossa adop-
tion purkaminen on tapahtunut, ja tämä toi-
menpide on kyseisen valtion lain mukaan
pätevä.

76 §

Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden
vastaisuus

Edellä 69 ja 73 §:ssä tarkoitettua adoptiota
sekä 70 §:ssä tarkoitettua adoption purka-
mista ei tule katsoa Suomessa päteväksi eikä
tuomioistuimen tule vahvistaa adoptiota tai
sen purkamista 71, 74 tai 75 §:n nojalla päte-
väksi, jos tämä ottaen erityisesti huomioon
lapsen etu johtaisi Suomen oikeusjärjestyk-
sen perusteiden vastaiseen tulokseen.

82 §

Ulkomaisen asiakirjan luotettavuuden
varmistaminen

Tuomioistuimelle 71, 74 tai 75 §:ssä tar-
koitetun asian käsittelyä varten esitetyn ulko-
maisen asiakirjan on oltava laillistettu tai sii-
hen on liitettävä kyseisen valtion toimivaltai-
sen viranomaisen todistus sen alkuperästä,
jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopi-
muksen velvoitteiden täyttämisestä muuta
johdu tai tuomioistuin erityisestä syystä
myönnä tästä poikkeusta. Ulkomaisen asia-
kirjan esittäjän on tarvittaessa huolehdittava
esittämänsä asiakirjan kääntämisestä suomen
tai ruotsin kielelle sekä sen laillistamisesta.

Tuomioistuin voi tarvittaessa pyytää ulko-
asiainministeriön, Maahanmuuttoviraston tai
poliisiviranomaisen lausunnon 1 momentissa
tarkoitetun asiakirjan aitoudesta ja luotetta-
vuudesta.

101 §

Siirtymäsäännökset

— — — — — — — — — — — — —
6. Vieraassa valtiossa ennen tämän lain

voimaantuloa tapahtuneen lapseksiottamisen
ja lapseksiottamisen purkamisen tunnustami-
seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä. Sama koskee
sellaisen lapseksiottamisen tunnustamista, jo-
hon 1 tai 2 momentin nojalla sovelletaan
aikaisempaa lakia. Asia käsitellään kuitenkin
Helsingin hovioikeuden sijasta Helsingin kä-
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räjäoikeudessa, eikä lapseksiottamisesta an-
netun lain 42 §:n 2 momentissa säädettyä
muutoksenhakukieltoa sovelleta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Asiaan, joka on tullut vireille ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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