
HELSINGIN KAUPUNKI 1 (2)
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
Perheiden erityispalvelut
Perheoikeudelliset asiat

23.10.2020

Käyntiosoite                 Postiosoite   Puhelin                E-mail
Vironkatu 2                 Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala             (09) 310 5015/vaihde           etunimi.sukunimi@hel.fi
00170 Helsinki                      Perheoikeudelliset asiat

                PL  8620 Faksi
                00099 HELSINGIN KAUPUNKI                     (09) 310 43065

KERTOMUS KANSAINVÄLISESTÄ ADOPTIOPALVELUSTA VUOSINA 2016-2020

Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla, käytännössä perheoikeudelliset asiat yksikön 
adoptiotyöryhmällä, on ollut lupa toimia palvelunantajana kansainvälisissä adoptioasioissa 
29.11.1985 lukien. Lupa myönnetään aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja nykyinen lupa on 
voimassa 31.12.2020 saakka. 

Helsingin kaupungin hallitus on kokouksessaan 41/2015 todennut, että kansainvälisen 
adoptiopalvelun toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi kansainväliseen 
adoptioon tulevien lasten määrä on voimakkaasti vähentynyt. Kansainvälinen adoptiopalvelu ei 
kuulu kunnan lakisääteisiin velvoitteisiin. Suomessa on Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän 
lisäksi kaksi muuta adoptiopalvelunantajaa: Pelastakaa Lapset ry ja Interpedia ry. Edellä 
mainittuihin syihin liittyen Helsingin kaupungin adoptiopalvelu ei ole ottanut uusia asiakkaita 
palveluun vuoden 2015 jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimiala on kuitenkin adoptiopalvelunsa 
asiakkaille luvannut hoitaa kaikki asiakkuudet huolellisesti loppuun saakka. 

Lokakuussa 2020 Helsingin kaupungin adoptiopalvelussa on jäljellä 6 aktiivista asiakkuutta, 5 
hakemusta Bulgariassa ja 1 Etelä-Afrikassa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista hakea 
toimilupa adoptiopalvelulle vielä yhdeksi viisivuotiskaudeksi.

Aktiivisen adoptiopalvelun päätyttyä, jatkaa Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmä 
adoptiopalvelun jälkipalvelutyötä. 

Vuosina 2016-2020 Helsingin kaupungin adoptiopalvelulla on ollut aktiivista työskentelyä neljän 
yhteistyökumppanin kanssa yhteensä kolmessa maassa: 

ETELÄ-AFRIKKA

Etelä-Afrikasta, Johannesburg Child Welfare Society –järjestön kautta on saapunut vuosina 
2016-2020 yhteensä 9 lasta. Kontaktissa on jäljellä yksi hakemus ja oletettavasti perhe olisi 
saanut lapsiesityksen, ellei maailmanlaajuinen koronapandemia olisi hidastanut kansainvälisen 
adoptiopalvelun prosesseja. Oletettavaa on, että viimeinen hakemus saadaan hoidettua, kun se 
on jälleen mahdollista koronatilanteeseen peilaten.

Kontaktin kanssa on alettu viime vuosina suunnata katsetta yhä enemmän adoption 
jälkipalvelutyöhön ja yhdessä on kehitetty toimivia käytäntöjä työhön.

THAIMAA

Thaimaan DCY (Department of Children and Youth) –kontaktin kautta on saapunut vuosina 
2016-2020 yhteensä 5 lasta ja Red Cross Children’s Homen kautta yhteensä 5 lasta. 
Thaimaassa ei ole enää yhtään hakemusta ja aktiivinen adoptiopalvelu kontaktin kanssa on 
päättynyt. 
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Myös Thaimaan kanssa työskentely jatkuu jälkipalvelutyön merkeissä.

BULGARIA

Bulgarian odotusajat ovat pidentyneet koko viisivuotiskauden. Yhteistyökumppanimme 
Bulgariassa on Happy Child Organization. Vuonna 2015 oletettu odotusaika hakemuksen 
lähettämisestä lapsiesitykseen arvioitiin kolmen vuoden pituiseksi. Tällä hetkellä lapsiesitystä 
odottaa vielä hakijoita, joiden hakemukset ovat lähteneet kontaktiin alkuvuodesta 2014. 
Odotusaikojen pitkittyessä suurin osa hakijoista on vaihtanut kontaktimaata, tai lopettaneet 
adoptioprosessinsa kokonaan. Adoptiopalvelumme kautta lapsiesitystä odottaa yhä viisi 
hakemusta. Vuosina 2016-2020 kontaktista on saapunut yhteensä 4 lasta, kaksi sisarusparia.  

ADOPTION JÄLKIPALVELU

Adoption jälkipalvelusta säädetään adoptiolaissa adoptiopalvelunantajien tehtävissä. Valviran 
adoptiolautakunta valvoo ja rahoittaa lakisääteistä jälkipalvelutyötä. Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan adoptiopalvelun vuosittainen jälkipalveluraha on vuodesta 2018 alkaen ollut 
16 500 euroa. Rahalla katetaan jälkipalvelutyöstä aiheutuvia kuluja; työntekijän palkkakuluja ja 
muun muassa yhteydenpitokuluja kontaktimaihin. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan 
adoptiopalvelu raportoi rahan käytöstä puolivuosittain Valviran adoptiolautakuntaan. Adoption 
jälkipalvelun asiakkuudet ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan jälkipalvelutyöhön on haettu korotusta vuodesta 2021 alkaen. Vuonna 2019 
jälkipalvelussa oli 41 aktiivista asiakkuutta.

Jälkipalvelutyössä työn turvaaminen ja jatkuvuus ovat oleellisia. Monet adoptoidut asiakkaat 
kertovat edelleen, etteivät ole tienneet kyseisen palvelun olemassaolosta. Viime vuosina 
adoption jälkipalvelusta tiedottamiseen on erityisesti keskitytty. Jälkipalvelussa adoptoitu ja/tai 
hänen perheenjäsenensä saavat tukea oman taustan ja identiteetin käsittelyyn. Myös 
juurimatkat ja mahdolliset biologisten sukulaisten etsinnät hoidetaan adoption jälkipalvelusta. 
Adoptioasiakirjoja arkistoidaan 100 vuotta ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan 
adoptiopalvelun asiakirjat on arkistoitu Helsingin kaupungin arkistoon. 

Aktiivisen adoptiopalvelun päättyessä, mutta jälkipalvelutyön jatkuessa on vielä epäselvää, 
tarvitseeko Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala jonkinlaisen toimiluvan jälkipalvelutyön 
toteuttamiseen. Valviran adoptiolautakunta on luvannut selvittää asiaa.

 


