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Liite 1 
  

KOHTEEN HENKILÖTIEDOT 
  
Todistaja      Puoliso    Huollettava      Muu     
Todistajan nimi siinä tapauksessa, että kohde ei ole todistaja:  [  ] 
 
A.  Fyysiset tiedot 
(a) Nimi: 
(b) Syntymäaika:      ----------------------- 
(c)  Syntymäpaikka (kaupunki ja maa): 
           [VALOKUVA] 
(d) Sukupuoli:  Mies Nainen    
(e) Kansalaisuus (kansalaisuudet):    ----------------------- 
 Passi(t): 
 Etninen alkuperä: 

Oleskeluluvat muissa maissa kuin siinä, jonka kansalainen kohde on (yksityis-
kohtaiset tiedot): 

  
 Nykyinen asuinpaikka: 
 (f) Kielet, joita kohde osaa:   
 (g) Fyysiset ominaisuudet: 
 (i) Pituus (cm): [   ] 
 (ii) Paino (kg) [   ] 
 (iii) Hiusten väri: [    ] 
 (iv) Silmien väri: [   ] 
 (v) Tunnistamista helpottavat arvet ja syntymämerkit: 
    [                               ] 
  
(h) Fyysiset tai henkiset vammat (yksityiskohtaiset tiedot): 
    [                 ]  
  
B.  Henkilötiedot 
(a) Siviilisääty:  Avioliitossa 
   Naimaton 
   Asumuserossa 
   Eronnut  
   Leski 
 Viimeisimmän siviilisäädyn muutoksen päivämäärä: 
(b) Koulutus ja työkokemus: [                                               ] 
(c) Uskonto:   [            ] 
(d) Puolison nimi:   [            ] 
(e) Alle 18-vuotiaiden lasten nimet: [            ] 
 
 Muut kuin huollettavat lapset:   
    - Nimet   [     ] 
    - Osoitteet [     ] 
    - Huoltaja(t):  [     ] 
   Muut huollettavat: [    ] 
(f) Ketkä d-e kohdassa mainituista henkilöistä ovat sijoittamisen kohteena: 
      [    ] 
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C.  Oikeudelliset ja taloudelliset velvoitteet 
a) Sijoittamisen kohteena olevaa henkilöä vastaan on vireillä 

riita-asioita koskevia oikeudenkäyntejä: Kyllä      Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [                       ] 
(b) Sijoittamisen kohteena olevalla henkilöllä on siviilioikeudellisia velvoitteita: 
 (i) Lainoja tai muita sitoumuksia, joissa kyseinen henkilö on päävelallinen: 
      Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (ii) Takauksia yms.:  Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (iii) Elatusvelvollisuuksia:  Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (iv) Maksamattomia veroja:  Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (v) Rahastoja, joissa kyseinen henkilö on uskottu mies tai varainhoitaja:  
      Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ]  

(vi) Muita siviilioikeudellisia  
velvoitteita:   Kyllä     Ei     

  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
(c) Varallisuutta koskevat tiedot: 
 (i) Kiinteää tai irtainta omaisuutta:  Kyllä     Ei     

 Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (ii) Pankkitilejä yms.:  Kyllä      Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (iii) Velkasaatavia:    Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 

(vi) Arvopapereita, vekseleitä, maksusitoumuksia, joukkovelkakirjoja tai  
annuiteettilainoja tai henkivakuutussaatavia: 

      Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (v) Saatavia valtiolta tai viranomaisilta tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa: 
      Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
 (vi) Elatussaatavia:   Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
  
D.  Rikosrekisteri 
Aiempia pidätyksiä, rikosrekistereitä tai syytteitä, jotka eivät ole vielä johtaneet toimenpitei-
siin: 
      Kyllä     Ei     
  Jos kyllä, mitä:   [  ] 
  
E. Oikeudenkäynnit 
Annettua tai annettavaa todistajanlausuntoa koskevat tiedot: 
(a) Syytettyä koskevat tiedot, mukaan lukien syytettä koskevat tiedot: 
(b) Onko vastaava selvitys saatavissa muista lähteistä:  [     ] 
(c) Todistajanlausunnon suhteellinen merkitys:   [      ] 
  
F. Sijoittamista koskeva arvio 
Sijoittamisavun antamista tukevat tekijät. 

  




