HAKEMUS
Uniform Support Petition
FINLAND - U.S FORM
Hakija
Petitioner
File Stamp
Vastaaja:
Respondent

Vastaanottaja
To:

Suomalainen viite
Finland Case No.

Lähettäjä:
From:

U.S. viite
U.S. Case No:

1. PYYDETTÄVÄ TOIMENPIDE/Action Sought
Vastaaja ja/tai vastaajan omaisuus on vastaanottavan viranomaisen toimivallan alainen.
The Respondent and/or the Respondent's property is subject to the jurisdiction of the responding tribunal.
Vastaaja on seuraavien lasten elatusvelvollinen:
The Respondent owes a duty of maintenance to the following children:
Nimi
Name

sukupuoli
Sex

syntymäaika
Birthdate

henkilötunnus
SSN

syntymäpaikka
Birthplace

Tällä hakemuksella pyydetään
The Petitioner files this Petition to request:

[ ]

Isyyden vahvistamista
Establishment of a Parentage

[ ]

Päätöstä seuraavassa asiassa
Establishment of Order for:

[ ] elatusapu
Child Maintenance

[ ] sairauskustannusten korvaus, mikäli käytettävissä
Medical Support - if applicable

[ ] puolison elatusapu
Spousal Maintenance

HAKEMUS - Uniform Support Petition (7/00)

PAGE 1 OF 3

[ ] taannehtiva elatusapu
Maintenance for a Prior Period;
alkaen/ from::

asti/ to:

[ ] elatusapupäätöksen muuttamista
[ ] muuta toimenpidettä
Other Remedy Sought:
2. KOHDASSA I PYYDETYN TOIMENPITEEN PERUSTELUT
Grounds Supporting the Remedy Sought in Section I (when applicable)

[ ]

Vastaaja on tässä hakemuksessa mainittujen lasten huollosta erotettu vanhempi.
Respondent is the noncustodial parent of the children named in this Petition.

[ ]

Muutos on tarkoituksenmukainen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.
A modification is appropriate due to a change in circumstances.

[ ]

Muun toimenpiteen perustelut
Grounds for other remedy sought:

3. LISÄTIEDOT
Additional Supporting Information
Seuraavat asiakirjat on liitetty tähän hakemukseen. Nämä asiakirjat sisältävät vaadittavat lisätiedot.
The following documents are attached to, and incorporated in, this Petition. These documents contain the required
additional information.

[ ]

Hakijan lausunto/todistelu
Petitioner's General Testimony

[ ] Vakuutus isyyden vahvistamiseni

[ ]

Isyyden tunnustus
Acknowledgment of Parentage

[ ]

Lapsen syntymätodistus
Birth Certificate of the Child

[ ]

Aviolittotodistus
Marriage Certificate

[ ]

Elatuspäätös
Maintenance Order

Affidavit in Support of Establishing
Parentage

[ ] Muuta:
Other:

4. OIKEAKSI TODISTAMINEN
Verification

[ ]

Rangaistuksen uhalla vakuutan, etta kaikki tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeat parhaan tietoni ja
ymmärrykseni mukaan oikeat.
Under penalties of perjury, all information and facts stated in this Petition are true to the best of my knowledge and
belief.
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Yhdysvalloista tulevan hakemuksen tulee olla notaarin oikeaksi todistama.
Applicants from the United States must have verification notarized.

päiväys/Date

[ ] Hakijan allekirjoitus
Signature of Petitioner

[ ] Viranomaisen edustaja
Agency Representative
[ ] Hakijan asianajajan allekirjoitus
Petitioner Attorney

Vannottu/vakuutettu
oikeaksi, paikka ja
päiväys /Sworn to and

Julkinen notaari, oikeus/muu viranomainen

Määräys päättyy

Notary Public, Court/Agency Official and Title

Commission Expires

Signed Before Me This Date,
County/State
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