Lag
om ändring av 63 och 95 § i adoptionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i adoptionslagen (22/2012) 63 och 95 § som följer:
63 §
Inhämtande av utredning, hörande av barnet och interimistiska förordnanden
I syfte att utreda barnets önskemål och åsikter samt de övriga förhållanden som inverkar på
avgörandet av ett ärende som gäller kontakt, ska domstolen vid behov inhämta utredning hos
socialvårdsorganet i barnets, den tidigare förälderns och adoptivförälderns hemkommuner.
Om någon av dessa saknar hemkommun i Finland, ska utredning inhämtas hos socialvårdsorganet i den kommun där personen vistas.
På personligt hörande av barn i domstol eller vid utredning enligt 1 mom., på tidsfristen för
och komplettering av utredning, på röjande av sekretessbelagda uppgifter, på hörande av den
som gjort utredningen och på meddelande av interimistiska förordnanden tillämpas vad som
föreskrivs i 15 a §, 16 § 3—5 mom., 16 a och 17 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) beträffande handläggningen av ärenden som gäller umgängesrätt.
95 §
Företrädande av barn som ska adopteras
När en tillhandahållare av adoptionsrådgivning eller ett utländskt adoptionstjänstorgan har
placerat ett barn hos en adoptionssökande i adoptionssyfte, har adoptionssökanden under placeringen rätt att i vårdnadshavarens ställe besluta om barnets vistelseort, vård, uppfostran,
övervakning och omsorg i övrigt samt om den undervisning och hälsovård som barnet behöver. Adoptionssökanden har dessutom rätt att företräda barnet även i andra brådskande ärenden som gäller barnets person.
På en adoptionssökande som utövar den rätt som avses i 1 mom. tillämpas vad som i 4 §
2 och 3 mom. samt i 5, 5 b och 5 c § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreskrivs om vårdnadshavare.
———
Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.
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