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Hallituksen esitys Ed uskunnalle adoptiota
koskevan lainsäädännö n uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan uudistetun eurooppalaisen yleissopimuksen h yväksymiseksi ja laiksi sen lain säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi adopt iota koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Nykyinen lapseksiottam isesta annettu laki ehdotetaan kum ottavaksi ja korvattavaksi uudella adoptiolailla. Lisäksi ehdotetaan
muutoksia avioliittola kiin ja eräisiin
muihin lakeihin.
Uudistuksen yleis enä ja ensis ijaisena tavoitteen a on edis tää lapsen edu n toteu tumista
adoptioasioissa. Täm än ohella tark oituksena on kehittää kotim aista adoptioprosessia
ottamalla lakiin tarkemm at säännökset adoptioneuvonnasta ja saattam alla m yös kotimaiset adoptiot lupam enettelyn alaiseksi ka nsainvälisten adoptio iden tavoin. Lisäksi
asiaan osallisten oikeusturvaa adoptioprosessin eri vaiheissa parannetaan laajentamalla
oikeutta hakea muutosta adoptiota koskeviin päätöksiin.
Ehdotettu adoptiolaki sisältää kokonaan uudet säännökset siitä, että tuom ioistuin voi
vahvistaa sopimuksen, joka koskee adoptiolapsen yhteydenpitoa aikaisempaan vanhempaansa adoption jälkeen. Tä män ans iosta adop tioasiaa ratkaistaessa olisi käytettävissä
nykyistä monipuolisempi valikoima keinoja, joilla voidaan edistää lapsen edun toteutumista kunkin yksittäistapauksen olosuhteita vastaavalla tavalla.
Uudistuksen tavoitteena on m yös ehkäistä ennalta niin kutsuttuihin itsenäisiin adoptioihin liittyviä riskejä. Tähän pyritään muun muassa tuomalla ilman palvelunantajaa tapahtuvat adoptiot lupamenettelyn piiriin.
Adoptioasioita käsittelevien viranom aisten or ganisointia k ehitetään nykyistä tarkoituksenmukaisemmaksi. Adoptioasioita käsittelev ä lautakunta ja m uut adoptioasioihin liittyvät operatiiviset tehtävät ehdotetaan siirre ttäväksi sosiaali- ja terveysm inisteriöstä
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 lasten adoptiosta tehdyn uudistetun yleissopim uksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen
tavoitteena on yhdenmukaistaa sopimusvaltioiden adoptiota koskevaa sääntelyä ja adoptiomenettelyä ja ennen kaikkea edistää lapsen etua. Ehdotettu adop tiolainsäädäntö on
sisällöltään sopusoinnussa yleissopimuksen kanssa.
Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen.
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Yleissopimuksen voim aansaattamista koskeva laki on tark oitettu tule maan voimaan
tasavallan p residentin a setuksella. Muut la it o vat ta rkoitetut tulem aan voim aan noin
neljän kuukauden kuluttua niiden vahvistam isesta. Adoptiolain eräiden säännösten voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin valtioneuvoston asetuksella.
—————
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YLEISPERUSTELUT
1. Johdanto
Lapseksiottamista ja ottolapsisuhdetta koskevat säännökset sisältyvät lapseksiottamisesta annettuun lakiin (153/1985), joka tuli voimaan 1.5.1985, ja lapseksiottamisesta annettuun asetukseen (508/1997). Lakia uudistett iin laajasti 1.7.1997 voim aan tulleella lainmuutoksella (175/1996). Tuolloin tehtyjen m uutosten pääasiallisena tarkoituksena oli
saattaa Suomessa voi maan Haagissa vuonna 1993 tehty yleissopim us lasten suojelusta
sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapsek siottamisasioissa (SopS 29/1997, jäljem pänä
Haagin sopimus ). Suomi on liittynyt m yös YK: n la psen oikeuksia ko skevaan yleiss opimukseen (SopS 59–60/1991), jossa on eräitä a doptiota koskevia m ääräyksiä. Lisäksi
adoptiota koskevia määräyksiä on Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken
tehdyssä av ioliittoa, la pseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävässä sopimuksessa (SopS 20/1931).
Voimassa oleva lapseksiottamisesta annettu laki sisältää säännökset kotimaisista ja kansainvälisistä lapseksiottamisista. Lain m ukaan lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää laps en parasta vahvistam alla lap sen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille. Laissa säänne llään laps eksiottamisen edellytykset ja oikeusvaikutukset, lapseksiottam isessa noudatettava m enettely sekä ottolapsine uvonta. Laissa on
säännökset myös kansainvälisen yksityisoike uden alaan kuuluvia tilanteita varten. Nämä säännökset koskevat m uun muassa sitä, m illoin lapseksiottamista koskeva hakemus
voidaan tu tkia Suom essa, m inkä valtion lakia asiassa on sov ellettava ja m illoin ulkomailla tapahtunut lapseksiottaminen katsotaan Suomessa päteväksi.
Suomi ei ole osapuolena aika isemmassa lasten adoptiota koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa, joka on vuodelta 1967. Yleissopimus koskee lähinnä aineellista
adoptio-oikeutta. Yleissopim uksen uudistam inen tuli ajankohtaiseksi, kun useat m aat
uudistivat adoptiota koskevaa lainsäädäntöään ja tämän seurauksena vuoden 1967 yleissopimuksen säännökset eivät vastanneet enää nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi Ruotsi
erosi vuoden 1967 yleissopim uksesta, koska Ruotsissa vuonna 2003 tehty lainm uutos,
joka antoi sam aa sukupuolta oleville pare ille oikeuden adoptoida lapsen yhdessä, oli
ristiriidassa yleissopimuksen kanssa. Uudistetun yleissopimuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden adoptiolainsäädäntöä ja adoptiomenettelyjä sekä ajanm ukaistaa sopimuksen m ääräykset Euroopan ih misoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä
vastaaviksi. Suom i on allekirjoittanut uudi stetun yleissopim uksen l asten adoptiosta
27 päivänä marraskuuta 2008.
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2. Nykytila
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
2.1.1 Adoption edellytykset
Alaikäisen lapsen lapseksiottam inen voidaan vahvistaa, jos sen harkitaan olevan lapsen
edun m ukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee saam aan hyvän hoidon ja kasvatuksen
lapseksiottajan luona.
Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, tarvitaan hänen suostum uksensa adoption vahvistam iseen. Adoptiota ei myöskään voida vahvistaa vastoin alle 12-vuotiaan lapsen tahtoa, jos
lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiin nittää huomiota. Lisäksi alaikäisen lapsen adoptiota ei voida vahvistaa , elleivät hänen vanhem pansa ole antaneet
tähän suostum ustaan. Vanhe mman suostum usta edelly tetään siitä riip pumatta, on ko
vanhempi lapsen huoltaja ja onko lapsi tosiasia llisesti hänen hoidossaan. Erittäin painavista syistä adoptio voidaan kuitenkin vahvi staa ilman vanhempien tai toisen v anhemman suostumusta.
Adoptionhakijan tulee olla täyttänyt 25 vuotta. Adoptio voidaan kuitenkin vahvistaa, jos
adoptionhakija on täyttänyt 18 vuotta ja adoptoitava lapsi on adoptionhakijan puolison
lapsi tai hänen oma lapsensa, joka on aikaisemmin annettu adoptiolapseksi, taikka adoptioon on olemassa muita erittäin painavia syitä.
Laissa ei ole säännöksiä lapsen ja adoptionha kijan välisestä ikäerosta. Lain säätämiseen
johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa on kuitenkin todettu, että kun lapseksiot tamisella perustetaan lapsen ja vanhemman suhde, seuraa tästä, että lapseksiottam isen
edellytysten arvioinnissa on ki innitettävä huomiota myös lapsen ja lapseksiottajan väl iseen ikäeroon. Erittäin pieni tai suuri ikäero voi siten olla eräs peruste lapseksiottamisen
vahvistamatta jättämiseen (HE 147/1978 vp, s. 23/II).
Kotimaisissa vieraan lapsen a doptioissa adoptoitavat lapset sijoitetaan käytännössä pääsääntöisesti alle 40-vuo tiaille hakijoille. Myöntäessään lupia kansainväliseen adoptioon
Suomen ka nsainvälisten lapseksiottam isasioiden lautakunta on nouda ttanut käytäntöä,
jonka m ukaan adoptionhakijan ja lapsen ikäe ro ei saisi olla 45 vuotta suurem pi, ellei
erityisiä syitä tästä poikkeamiselle ole.
Muut kuin aviopuolisot eivät voi adoptoida lasta yhdessä. Toisaalta aviopuolisot voivat
eräitä laissa säädettyjä poikkeustapauksia lukuun ottam atta adoptoida lapsen vain yhdessä.
Adoptiota ei lain m ukaan voida vah vistaa, jos a doption johdosta on an nettu tai luv attu
antaa korvausta.
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2.1.2 Adoption oikeusvaikutukset
Adoption vahvistaminen perustaa adoptiolaps en ja adoptiovanhem pien välille pääsääntöisesti samanlaisen oikeudellisen suhteen kuin lapsella on ollut ennen adoption vahvis tamista biologisiin vanhem piinsa. Adoption va hvistamisesta seuraa, että adoptio lapsen
oikeudellinen suhde biologisiin vanhempiinsa katkeaa.
Vahvistettua adoptiota ei lain m ukaan voida purkaa. Adoption oikeusvaikutukset voivat
kuitenkin lakata kahdessa m elko poikkeukse llisessa tilanteessa. Poikk eukset, joissa
adoption oikeusvaikutukset lakkaavat, koskeva t tilannetta, jossa a doptiolapsi ja adoptiovanhempi m enevät keskenään naim isiin avio liittolain (234/1929) 8 §:ssä tarkoitetun
oikeusministeriön luvan nojal la, sekä tilannetta, jossa la psi adoptoidaan uudelleen esimerkiksi takaisin biologiseen perheeseensä.
Adoption vahvistamisen seurauksena lapsen huolto ja edunvalvonta sekä vastuu lapsen
elatuksesta siirtyvät ad optiovanhemmille. My ös perin töoikeuden osalta adoptiolapsi
siirtyy adoptiovanhem piensa sukuun. Adoptiola psi rinnastetaan perintöoikeuden osalta
rintaperilliseen, m ikäli adoptio on tapahtunut 1.1.1980 tai se n jälkeen. Jos adoptio on
vahvistettu ennen edellä m ainittua ajankohtaa, adoptio lapsi rinnas tetaan perintöo ikeuden osalta rintaperilliseen, jos adoptio on adoptiovanhempien hakemuksesta lain 56 §:n
nojalla siirretty lapseksiottamisesta annetun lain alaisuuteen.
Kun tuomioistuin vahvistaa alaikäisen lapsen adoption, lapsi saa adoptiovanhem piensa
sukunimen. Jos adoptiovanhemm illa ei ole yh teistä sukunim eä, lapsi saa nim ilain
(694/1985) 3 §:n m ukaisesti sen adopti ovanhemman sukunim en, jonka adoptiovanhemmat ilmoittavat tuo mioistuimelle. Jos kuitenkin adoptiovanhemm illa on yhteisessä
huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, saa adoptio lapsi sen suk unimen, joka tällä sisa ruksella on. Edellä m ainitun pykälän 2 mom entin mukaan tuomioistuin voi kuitenkin m äärätä, että ad optiolapsi säilyttää aikaisemman sukunimensä, mikäli lapsen etu sitä vaatii.
Tällainen peruste voi olla esimerkiksi lapsen ikä.
Kansalaisuuslain (359/2003) 10 §:n m ukaan ulkomaalainen alle 12- vuotias lapsi, joka
on otettu ottolapseksi ja jonka ottovanhemm ista ainakin toinen on Suom en kansalainen,
saa Suom en kansalaisuuden lapseksiottam isen perusteella siitä ajankohdasta lukien,
jolloin lapseksiottaminen on Suom essa pätevä. Lapseksiottamisesta annetun lain 38 §:n
mukaan vieraassa valtiossa tapahtunut laps eksiottaminen on ilm an eri toim enpidettä
pätevä Suom essa muun m uassa, jos lapsek siottamisasioiden lautakunta on antanut siihen lain 25 §:n m ukaisen luvan. Näissä ti lanteissa adoptiolapsi saa pääsääntöisesti
Suomen ka nsalaisuuden suoraan lain noja lla ulkom aisen viranom aisen vahvistaessa
adoption. E delleen kansalais uuslain 27 §:n m ukaan ennen lapseksiottamista 12 vuotta
täyttänyt ulkom aalainen lapsi saa S uomen kansalaisuuden ilm oituksesta, jos ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen ja lapseksiottam inen on Suomessa
pätevä.
Avioliittolain 8 §:n mukaan ottovanhempi ja ottolapsi eiv ät saa mennä keskenään avioliittoon. Oikeusm inisteriö voi kuitenkin erittäi n painavista syistä antaa luvan avioliittoon. Samat säännökset koskevat rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 2 §:n nojalla
myös ottovanhemman ja ottolapsen keskinäi sen rekisteröidyn parisuhteen solm imista.
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Adoptioon perustuva sukulaisuussuhde ei m uissa tapauksissa m uodosta avioliiton tai
rekisteröidyn parisuhteen estettä.
2.1.3 Kotimaisen adoptioprosessin eteneminen
Lapseksiottamisesta annetun lain 28 §:n m ukaan adoptiolas ta haluav an tulee o ttaa y hteyttä kotikuntansa so siaaliviranomaiseen ta i ottolapsitoim istoon saadakseen adoptioneuvontaa. Adoptioneu vonta on p akollista ja maksutonta. Adoptioneu vontaa ann etaan
adoptionhakijoille, laps en biologisille va nhemmille ja lapselle its elleen. Adoptioneuvonnan tarkoituksena on valvoa asiassa laps en etua sekä neuvot teluilla ja toim enpiteillä autta a lasta, laps en vanhem pia ja lapseksiottajia ennen kuin adoptio vahviste taan. Adoptioneuvontaan kuuluu asi aan osallisten auttam inen tarvittaessa m yös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptioneuvonnassa selvitetään adoption edellytysten olemassaolo.
Kotimaisessa adoptiossa adoptioneuvonnassa saadun valm ennuksen ja arvioinnin jälkeen perheeseen voidaan sijoittaa adoptiola psi. Sijoituksesta p äättää adoptioneuvonnan
antaja, ja sijoitusperusteena on aina ensisija isesti lapsen etu ja tarpeet. Huomioon otetaan kuitenkin m yös biologisten vanhem pien ja adoptiovanhem pien toivomukset. Sijoituksen aikana adoptioneuvonnan antaja seuraa sijoituksen onnistumista sekä tukee lapsen ja perheen keskinäistä sopeutumista.
Sen jälkeen kun lapsi on sijoitettu adoptiovanhempien luokse ja adoptioneuvonnan antaja on varmistunut siitä, että lapsen ja adoptiovanhempien välille on kehittymässä myönteinen suhde, adoptioneuvonnan antaja kirj oittaa adoptiovanhemmille todistuksen, josta
ilmenee, että adoptioneuvontaa on annettu lain
edellyttäm ällä tavalla. Todistukseen
merkitään lisäksi lapseksiottam isesta annetun asetuksen 4 §:n m ukaan tiedot niistä se ikoista, jotka lain m ukaan ovat laps eksiottamisen vahvistam isen edellytyksenä, kuten
esimerkiksi se, että lapsi on lapseksiottaja n hoidettavana tai että hän m uutoin huolehtii
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Ottola psineuvonnan antajan on huolehdittava lain
18 §:n 1 m omentin 4 kohdan m ukaisesti siitä, e ttä lapseksiottaja viivytyksettä ryhtyy
toimenpiteisiin adoption vahvistamiseksi.
Adoption vahvistamista haetaan käräjäoikeudelta. Lapseksiottajalla, lapsella sekä henkilöillä, joita asiassa on lain mukaan kuultava, on oikeus hakea m uutosta lapseksiottamista koskevassa asiassa annettuun tuomioistuimen päätökseen.
2.1.4 Kansainvälisen adoptioprosessin eteneminen
Suomessa asuvan henkilön, joka haluaa adop toida laps en ulkom ailta, tu lee lapseks iottamisesta annetun lain mukaan saada adop tioneuvontaa, kansainvälistä adoptiopalvelua
ja lupa kansainväliseen adoptioon.
Kuten kotimaisissa adoptioissa, myös kansainvälisessä adoptiossa adoptiolasta haluavan
tulee ottaa yhteyttä kotikuntan sa sosiaaliviranom aiseen ta i ottolapsitoim istoon saadakseen adoptioneuvontaa. Adoptione uvonnassa selvitetään lapsek siottamisen edellytysten
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olemassaolo ja ohjataan hakijat kääntym ään kansainvälisen lapseksiottam ispalvelun
antajan puoleen. Kansainvälistä adoptiota varten annettavassa adoptioneuvonnassa hakijoista laaditaan niin kutsuttu kotiselvitys, joka on päätöksenteon pohjana haettaessa lupaa adoptioon. Toisaalta kotiselvityksen avulla välitetään lasta toivovaa perhettä koskevat tiedot ja arvio perheen sopivuudesta a doptiovanhemmiksi lapsen asuinpaikkavaltion
viranomaisille.
Lapseksiottamisesta annetun lain 24 §:n mukaan henkilön, jolla on Suom essa asuinpaikka ja joka aikoo ottaa ottolapseksi alle 18-vuotiaan lapsen, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa, on pyydettävä myös kansai
nvälistä lapseksiottam ispalvelua palve lunantajalta. Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun teht ävät ovat lähinnä adoption
välittämiseen liittyviä toim enpiteitä. Palvelunan tajan tehtäv istä sääde tään yksityisko htaisemmin lapseksiottamisesta annetun as etuksen 10 §:ssä. Tehtäviin kuuluu m uun muassa yhteistoim inta ulkom aisen palvelunant ajan kanssa sopivien adoptiovanhem pien
löytämiseksi lapselle, ta rvittavien as iakirjojen to imittaminen ulkom aille ja laps eksiottamisen vahvistamista koskevien ilmoitusten lähettäminen eri tahoille.
Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen adoptiolasta toivovat h enkilöt hakevat lupaa k ansainväliseen adoptioon. Lupahakemus käsitell ään Suom en kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnassa, joka on sosiaa li- ja terveysm inisteriön alainen toim ielin.
Lautakunta arvioi, täyttävätkö hakijat lapseksiottamisesta annetun lain mukaiset edellytykset kansainväliseen lapseksiottam iseen. Lupa m yönnetään korkeintaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Luvan voim assaoloaikaa voi daan hakem uksesta pidentää. Kokemuksen mukaan hakijat joutuvat usein hake maan jatkolupaa, koska adoptiolasten odotusajat ovat viime vuosina pidentyneet.
Luvan m yöntämisen jälkeen voidaan lähe ttää varsinainen adoptiohakemus kohdem aahan. Yhteydenpito ulkomaille tapahtuu suomalaisen palvelunantajan kautta, joka siis on
yhteydessä ulkom aiseen palvelunantajaan ja lähettää perheen hakem uksen eteenpäin.
Kansainvälisen adoptiopalvelun antaja antaa ha kijoille ohjeet valitun ulkomaisen palvelunantajan edellyttämistä asiakirjoista sekä niiden käännättämisestä ja o ikeaksi todistamisesta. Asiakirjat, niiden käännökset ja oi keaksi todistamiset kustantaa hakijaperhe.
Adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin voi ä itiysavustuslain (477/1993) 3 a §:n m ukaan
hakea tukea Kansaneläkelaitokselta. Tuen suuruus riippuu kohdemaasta.
Hakemuksen käsittelyn vaiheet ja kesto va ihtelevat m aasta ja u lkomaisesta pa lvelunantajasta riippuen. Sen jälkeen kun asiakirjat ovat saapuneet ulkomaiselle palvelunantajalle, adoptioprosessi etenee kyseisen m aan lakien ja käytäntöjen m ukaan. Suomalainen
palvelunantaja seur aa ha kemuksen etenem istä ja tiedo ttaa h akijoille heidän hakem ustaan koskevat asiat. Yleensä ensimm äisenä tulee ilm oitus hakijoiden hyväksym isestä
ottovanhemmiksi. Seuraavaksi ulkomainen palvelunantaja lähettää suomalaiselle palvelunantajalle tiedon siitä, et tä hakijat on valittu adoptiova nhemmiksi tietylle lapselle.
Hakijoilta e dellytetään, että he k irjallisesti s itoutuvat vastaa nottamaan juuri kys eisen
lapsen. L isäksi osa m aista ed ellyttää, että hakijat käyvät tapaam assa lasta ennen kui n
lapsi tulee Suomeen.
Luovuttajamaat edellyttävät ylee nsä, että tulevat vanhemm at itse noutavat lapsen ja tapaavat ulkom aisen adoptioviranomaisen ed ustajan. Tällä tavoin luovuttajam aan viran-

22
omaiset haluavat varmistaa sen, että laps i pääsee hyvään kotiin. Joissain m aissa hakijat
joutuvat odottam aan adoptiopäätöstä lapsen ko timaassa useita vii kkoja tai jopa useita
kuukausia.
Lapseksiottaminen vahvistetaan yleensä la psen syntym ämaassa ennen lapsen tuloa
Suomeen. Joissain tapauksissa adoptio kuitenk in vahvistetaan vasta tietyn ajan jälkeen,
jonka lapsi on sijoitettuna uuteen perheeseen. Tällöin eräiden luovuttajamaiden käytäntö
on, että lapsen luovuttajam aan viranomaiset vahvistavat adoption lapsen sijoitusta koskevien selostusten pohjalta. Jos adoptiota ei ole vahvistettu eikä vahvisteta lapsen lähtömaassa, ottolapsineuvonnan antaja seuraa yhdessä palvelunantajan kanssa sijoituksen
onnistumista ennen lapseksiottamisen vahvistamista suomalaisessa tuomioistuimessa.
Pohjoismaisia lapseksiottam isia koskevat om at säännöksensä, joita selostetaan jäljem pänä. Säännösten soveltam inen edellyttää, et tä sekä adoptiolapsi että adoptionhakija
ovat jonkun Pohjoism aan kansal aisia ja että adoptionhak ijalla on kotipaikka Pohjois maassa.
2.1.5 Itsenäiset adoptiot
Lapseksiottamisesta ann etun lain s ääntely raken tuu kansa invälisten ado ptioiden osa lta
hyvin vahvasti palvelunantajien ja näiden ulkomaisten yhteistyötahojen varaan. S uomessa asuvan lapsek siottajan tu lee s aada la pseksiottamispalvelua suom alaiselta palvelunantajalta. Suomalainen palvelunantaja sa a puolestaan toim ia yhteistyössä ainoastaan
sellaisen ulkomailla vastaavassa palvelutehtävässä työskentelevän virano maisen, järjestön tai muun toimielimen kanssa, jonka lapseksiottamisasioiden lautakunta on hyväksynyt.
Edellä selos tettu jä rjestelmä ei toim i tilan teessa, jossa Suom essa asuva henkilö tahtoo
adoptoida lapsen, joka asuu sellaisessa vier aassa valtiossa, jossa suom alaisella palvelunantajalla ei ole yhteist yötahoa. T arvetta tällaiseen adoptioon voi kuitenkin esiintyä
esimerkiksi tilante issa, joissa adoptio on perheen sisäinen, eli e simerkiksi sillo in, kun
Suomessa asuva henkilö tahtoo adoptoida puolisonsa Ranskassa asuvan lapsen. Edelleen adoptio voi olla suvun sisäinen, jos Suomessa asuva henkilö esim erkiksi tahtoo
adoptoida Kanadassa asuvan, orvoksi jääneen sukulaislapsensa.
Nykyisen lainsäädännön m ukaan va ihtoehdoksi jää niin sanottu itsenäinen adoptio eli
adoptioprosessin toteuttaminen lapsen asuinval tiossa ilman, että lapseksiottaja saa S uomessa lapseksiottamispalvelua ja ilm an että hän hakee adoptioon lapseksiottam isasioiden lautakunnan lupaa. Tällais en adoption pätevyys voidaan jälkikäteen tietyin edellytyksin vahvistaa Helsingin hovioikeuden päätöksellä.
2.1.6 Kansainvälisistä adoptioasioista huolehtivat viranomaiset ja toimielimet
Kansainvälisen lapseksiottam ispalvelun yl einen suunnittelu, ohjau s ja valvonta kuuluu
sosiaali- ja terveysm inisteriölle. Sen alaisena toim ii erityisenä asiantuntijaviranomaisena edellä mainittu Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta.
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Lautakunnan tehtävänä on Suom en kansainvä listen lapseksiottam isasioiden lautakunnasta annetun asetuksen (509/ 1997) 1 §:n m ukaan muun muassa seurata kansainvälistä
kehitystä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa, tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle
alan kehittämistä koskevia alo itteita ja esit yksiä sekä ylläpitää tiedostoa vieraiden valtioiden lapseksiottamislainsäädännöstä ja an taa siitä pyynnö stä tietoja viranomaisille ja
palvelunantajille. Edelleen lautakunnan tehtävänä on lupi en myöntäminen kansainväliseen lapseksiottam iseen sekä niiden ul komaisten palvelunantajien hyväksym inen, joiden kanssa suom alainen palvelunantaja voi ol la yhteistyössä. Laut akunta antaa m yös
eräissä tapa uksissa lau suntoja tuomioistu imille sekä sos iaali- ja te rveysministeriölle.
Lisäksi lautakunta toimii Haagin sopimuksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena.
Kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Viimeksi mainituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan kokoonpanosta säädetään asetuksen 4 §:n 2 m omentissa. Jäsenistä tulee ainakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden oikeusministeriötä, yhden m aahanmuuttovirastoa, yhden kun nallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta sekä yhden sosiaalialan tutkimuksen ja kehittäm isen asiantuntemusta. Lisäksi
jokaista sos iaali- ja terv eysministeriön luvan sa anutta p alvelunantajaa e dustaa yks i jäsen. Lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheen johtajana toim ii sosiaali- ja terveys ministeriön edustaja. Valtion euvosto asettaa lautakunnan viisivuotiskaud eksi. Sosiaalija terveysministeriö määrää lautakunnalle sihteerin.
Kansainväliseen lapseksiottam iseen liittyvi stä käytännön tehtävistä huolehtivat kansainvälisen lapseksiottam ispalvelun antaja t. Palvelun antaminen on luvanvaraista toimintaa, ja palvelunantajien tulee täyttää tietyt laissa säädetyt edellytykset. Palvelua voivat antaa vain sellaiset kuntien sosiaali huollon toimielimet, kuntayhtymät tai muut kuntien yh teenliittymät sekä Suom essa rekister öidyt yhdistykset, jotka ov at saaneet täh än
sosiaali- ja terveysm inisteriön luvan. Sosiaali- ja terveysministeriön luvan saaneita palvelunantajia on tällä hetkellä kolme.
2.1.7 Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset
Tuomioistuimen toimivalta. Lapseksiottamisesta annetun lain 34 §:n mukaan lapseksiottamisen vahvistam ista k oskeva hak emus tutkitaan Suom essa, jos laps eksiottajilla tai
lapseksiotettavalla on täällä asuinpaikka. La pseksiottamisen vahvistamista koskeva hakemus voidaan tutkia Suomessa myös, jos lapseksiotettava tai jompikumpi lapseksiottajista on Suom en kansalainen ja sen valtion vi ranomaiset, jossa lapseksiottajilla tai lapseksiotettavalla on asuin- ta i kotipaikka, eivät ole toimivaltaisia käsittelemään asiaa tai
hakemuksen tutkimiselle Suomessa on muu painava peruste. Jos lapseksiotettava ja lapseksiottajat ovat Suomen, Islannin, Norjan, R uotsin tai Tanskan kansalaisia, lapseksiot tamisen vahvistam ista koskeva hakemus tutk itaan kuitenk in Suom essa vain, jos jommallakummalla lapseksiottajalla on kotipaikka Suomessa.
Sovellettava laki. Sove llettavasta laista sä ädetään lapseksiottamisesta annetun lain
35 §:ssä. Menettely lapseksiottamisen vahvistamisessa määräytyy Suomen lain mukaan.
Myös lapseksiottamisen edellytykset määräytyvät Suomen lain mukaan.
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Ulkomaisen lapseksiottamisen tunnustaminen . Vieraassa valtiossa tapahtunut lapseksiottaminen on ilm an eri toim enpidettä pätevä Suom essa, jos kumm allakin lapseksiottajalla on lapseksiottamisen ajankohtana ollut asuin- tai kotipaikka sano tussa valtiossa tai
tämän valtion kansalaisuus taikka jos lapseksiottaminen on pätevä s iinä valtiossa, jossa
lapseksiottajilla on lapseksiot tamisen ajankohtana ollut as uin- tai kotip aikka. Milloin
vieraassa va ltiossa tap ahtuneeseen la pseksiottamiseen on la in 25 §:n m ukaan haetta va
lupa, lapseksiottam inen on ilm an eri toim enpidettä pätevä S uomessa vain, jos lupa on
myönnetty.
Vieraassa valtiossa tapahtunut lapseksiottaminen, joka ei ed ellä esitetyin tavoin ole pätevä Suomessa, on Suomessa pätevä vain, jos Helsingin hovioikeus on vahvistanut sen.
Helsingin hovioikeus voi vahvi staa vieraass a valtiossa tap ahtuneen lapseksiottam isen,
jos jomm allakummalla lapseks iottajalla tai lap seksiotettavalla on lap seksiottamisen
ajankohtana ollut asuin- tai kotipaikkansa tai kka kansalaisuutensa perusteella sellainen
yhteys siihen valtioon, jossa lapseksiottaminen on tapahtun ut, että sen viranom aisilla
voidaan katsoa olleen riittävä aihe ottaa asia tutkittavaksi.
2.1.8 Tilastotietoja adoptioiden lukumääristä
Suomessa syntyneitä alaikäisiä lapsia on
viime vuosina seuraavat määrät:
Vuosi Kahden

vanhemman adoptiot

Tilastokeskuksen tietojen m ukaan adoptoitu
Yhden vanhem man adoptiot

Adoptiot y hteensä

2005 57

51

108

2006 53

40

93

2007 44

42

86

2008 31

69

100

2009 46

64

110

Yhden vanhemman adoptioita koskeva sarake käsittää sek ä perheen s isäiset adop tiot
että muut yhden vanhemman adoptiot, koska nä itä tietoja ei ole Tilastokeskuksen tilas toissa eritelty. Koke muksen m ukaan ko timaisissa yhden vanhemm an adoptioissa on
useimmiten kyse perheen sisäisistä adoptioista.
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Ulkomailla syntyneitä alaikäisiä lap sia on Tilastokeskuksen tietojen m ukaan adoptoitu
viime vuosina seuraavat määrät:
Vuosi Kahden

vanhemman adoptiot

Yhden vanhem man adoptiot

Adoptiot y hteensä

2005 284

52

336

2006 196

28

224

2007 173

28

201

2008 156

33

189

2009 193

26

219

Täysi-ikäisiä henkilöitä on Tilastokeskuksen tietojen m ukaan adoptoitu viim e vuosina
seuraavat määrät:
Vuosi Kahden

vanhemman adoptiot

Yhden vanhem man adoptiot

Adoptiot y hteensä

2005 18

52

70

2006 13

51

64

2007 18

59

77

2008 29

41

70

2009 25

46

71

Suomen kansainvälisten lapseksi ottamisasioiden lautakunta on viime vuosina käsitellyt
kansainväliseen adoptioon myönnettävää lupaa koskevia hakemuksia seuraavasti:
Vuosi Lupa
myönnetty

Luvan voimassaoloaikaa pidennetty (jatkolupa)

Lupaa ei
myönnetty

Muu ratkaisu

Yhteensä

2005 212

50

6

7

275

2006 338

54

9

12

413

2007 314

76

5

9

404

2008 337

198

5

13

553

2009 202

165

1

13

381

Muita ratkaisuja koskeva sarake sisältää m uun muassa sellaiset ratkaisut, joissa adoptiolupa on myönnetty osittain hakem uksen mukaisesti. T ällainen tilanne on kyseessä
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esimerkiksi sillo in, kun hakija h akee lup aa k ahden lap sen adoptioon, m utta hän elle
myönnetään lupa vain yhden lapsen adoptioon.
Lapseksiottamisasioiden lautakunnan vuosikertomuksen mukaan 2000-luvulla Suomeen
ulkomailta saapuneid en adoptio lasten m äärä on kasvanu t 1990-luku un verrattu na.
Vuonna 2005 Suomeen saapui palvelunantajan välityksellä 308 lasta. Vuonna 2006 saapuneiden lasten m äärä kuitenkin väheni olennaisesti. L apsia saapui vuonna 2006 yhteensä 218. Vuonna 2007 Suom een palvelunantajan välityksellä saa puneiden lasten kokonaismäärä väheni edelleen. Tällöin la psia saapui ainoastaan 176. Vuonna 2008 saapuneiden lasten määrä oli vain 157 ja vuonna 2009 puolestaan 187.
Vuonna 2009 maassamme oli yhteensä noin 3 600 kansainvälisen adoption kautta tullutta lasta, jotka on adoptoitu vuonna 1985 voim aan tulleen lapseksiottam isesta annetun
lain mukaisesti. Joissakin tapauksissa Suom een saapuneiden lasten adoptio on tapahtunut vieraass a valtios sa kyseisen maan lainsäädännön m ukaisesti ilm an lautakun nan
myöntämää lupaa. Näissä tapauksissa Helsi ngin hovioikeus on voinut vahvistaa lapseksiottamisen päteväksi S uomessa. Viime vuosina tällaisia adoptioita on vahvistettu Helsingin hovioikeudessa vuosittain kymmenkunta.
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö
2.2.1 Ulkomaiden lainsäädäntö
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti adoption jä rjestämistä eräissä muissa maissa. Tarkastelun kohteeksi on otettu Pohjoismaiden lisäksi muutamia keskeisiä Euroopan maita.
Adoptiolainsäädäntö on pääp iirteissään kaikissa Pohjoism aissa hyvin sam ankaltaista.
Jokaisessa Pohjoism aassa adoptiolainsääd ännön perusajatuksena on lapsen edun turvaaminen. Myös adoptioprosessi on kaik issa Pohjoism aissa hyvin sam anlainen. Kansainvälinen lapseksiottaminen edellyttää ka ikissa Pohjoismaissa muun muassa adoptioneuvontaa, adoptiopalvelua ja adoptioluvan sa amista. Muutamissa Pohjoismaissa luvan
saaminen edellyttää myös pakollisen adoptiovalmennuskurssin käymistä.
Ruotsi
Ruotsissa keskeisimmät adoptiota koskevat säännökset löytyvät vanhempainkaaren (föräldrabalken, 1949:381 ) 4 luvusta. L isäksi säännöksiä on sosiaalipalvelulain 5 ja 6 luvussa ( socialtjänstlagen, 2001:453 ), laissa kansainvälisest ä adoptiovälityksestä ( lagen
om internationell adop tionsförmedling, 1997:192 ) ja laissa adoptio ta k oskevista ka nsainvälisistä oikeussuhteista (lagen om internationella rätssförhållanden rörande adoption, 1971:796 ). Viimeksi mainitussa laissa ovat säännökset kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvista kysymyksistä.
Vanhempainkaaren 4 luvun 1 §:n m ukaan 25 vuotta täyttänyt voi olla adoptionhakijana.
Myös 18 vuotta täyttänyt voi adoptoida, jos adoptionhakija adoptoi oman lapsensa, joka
on aikaisemmin annettu adoptiolapseksi, tai puolisonsa lapsen taikka jos adoptiolle on
olemassa erityiset syyt. Laissa ei ole m ääritelty adoptionhakijalle yläikärajaa, mutta lain
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esitöissä on todettu, että pyrkimyksenä tulisi olla, ettei hakija olisi luvan hakemishetkellä 42 vuotta vanhempi. Ehdottomana rajana on lain esitöissä mainittu hakijan 45 vuoden
ikä. Hakijaksi on esitöiden m ukaan voitu hyväksyä 42 vuotta vanhem pikin hakija esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija on adopt oimassa aikaisemman adopt iolapsensa sisarusta tai sukulaislastaan.
Lupa adoptioon annetaan puolisoille yhdessä ta i yksin elävälle henkilölle. Aviopuoliso
voi kuitenkin yksin ottaa adoptiolapsen, jos toinen puoliso kärsii psyykkisestä sairaudesta tai hänen olinpaikkans a on tuntem aton. Ruotsissa avi opuolisot voivat olla m yös
samaa sukupuolta. Myös rekisteröidyn parisu hteen osapuolet voivat adoptoida yhdessä,
jos osapuolet ovat solm ineet rekisteröidyn parisuhteensa ennen 1.3.2009 ja he eivät tämän jälkeen ole purkaneet parisuhdettaan ta i muuttaneet parisuhde ttaan avioliitoksi.
Ruotsissa avopuolisot eivät voimassa olevan lain mukaan voi adoptoida yhdessä.
Ruotsissa 1 2 vuotta täy ttäneitä lap sia e i voi adoptoida ilm an heidän om aa suostumus taan. Kuitenkin vanhempainkaaren 4 luvun 5 §:n 1 ja 2 kohtien m ukaan alle 16-vuotias
lapsi voidaan poikkeustapauksessa adoptoida ilman lapsen antam aa suostum usta, jos
suostumuksen hankkim inen voisi vahingoittaa lasta tai jos lapsi on estynyt antam asta
suostumustaan psyykkisen häiriön tai m uun siihen verrattavan syyn vuoksi. Tuom ioistuimen tulee ottaa huom ioon lapsen om at m ielipiteet laps en ikä ja kehitystaso huomioiden, vaikka lapsen suostumusta adoptioon ei lain mukaan tarvittaisi.
Alle 18-vuotiasta lasta ei saa adoptoida ilm an lapsen vanhempien antamaa suostumusta.
Molempien vanhempien suostumusta ei kuitenk aan tarvita tilanteissa, joissa vanhempi
kärsii vakavasta psyykkisestä hä iriöstä, vanhemmalla ei ole lapsen huoltoa tai vanhem man olinpaikka on tuntem aton. Jos täm ä koskee m olempia vanhe mpia, suostum uksen
antaa erityinen lapselle m äärätty huoltaja. Vanhempaa, jonka suostum usta adoptioon ei
tarvita, tu lee kuitenk in kuulla m ahdollisuuksien m ukaan. Lapsen äid in suostum usta ei
voida ottaa vastaan ennen kuin äiti on riittävästi toipunut synnytyksestä.
Tuomioistuin päättää ad option v ahvistamisesta. Lupavirano maisena adoptiois sa toim ii
sosiaaliviranomainen. Sosiaa lipalvelulain 6 l uvun 6 §:stä seuraa, e ttei henkilö, joka ei
ole lapsen vanhempi tai jolla ei ole lapsen huoltoa, voi ottaa lasta vastaan pysyvään hoitoon ilman sosiaaliviranomaisen antamaa suostumusta huollolle. Tästä seuraa, että tuomioistuimen on ennen adoption vahvistam ista kuultava so siaaliviranomaisia. Main itun
luvun 12 §:ssä on täydentäviä sä ännöksiä kansainvälisiä adop tioita koskeviin tilanteisiin. Lasta, jolla on ko tipaikka ulkomailla, ei voida ottaa adoptiotarkoituksessa vastaan,
ellei sosiaaliviranom ainen ole antanut tähä n lupaa. Lupa adoptioon on haettava ennen
kuin lapsi lähtee alkuperävaltiostaan. Lupa on lain m ukaan voim assa kaksi vuotta sen
antamisesta ja sen voimassaolo lakkaa, jollei lasta tänä aikana ol e vastaanotettu. Lupa
voidaan m yös peruuttaa, jos edellytyksiä a doptiolle ei enää ole. Adoptionhakijat ovat
lain mukaan velvollisia ilm oittamaan luvan voimassaoloaikana olosuhteissaan tapahtuvista olennaisista muutoksista.
Ruotsissa lupa adoptioon annetaan sen jä lkeen, kun sosiaaliviranomaiset ovat ensin tutkineet adoptionhakijan sopivuuden adoptiova nhemmaksi. Adoptionhakijasta tehtävässä
kotiselvityksessä kiin nitetään huom iota m uun m uassa ha kijan ikään ja terveydentilaan
sekä hakijan muihin valmiuksiin toimia adoptiovanhempana.
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Kansainvälisessä adoptiossa sosiaaliviranom aisten tulee v iipymättä ja viim eistään kahden viikon sisällä siitä, kun tiettyä lasta on ehdotettu adop tionhakijoille, tehdä päätös
siitä voiko adoptioprosessi ha kijoiden kohdalla jatkua. Päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen.
Ennen kuin sosiaaliviranomainen voi myöntää luvan kansainväliseen adoptioon, hakijan
on osallistuttava adoptiovalm ennuskurssille, jotka Ruotsissa ova t vuodesta 2005 olleet
pakollisia. Kuitenkin tilantei ssa, joissa adoptionhakija on jo aikaisemm in adoptoinut
lapsen ulko mailta, lupa voidaan myöntää, vaikka adoptio nhakija ei ole osallis tunut
kurssille. L ain m ukaan palvelunan tajat eivät saa itse järjestää kurss eja, vaan vastuu
adoptiovalmennuksesta on kunnilla, jotka voivat päättää, ku inka toteuttavat valmennuksen.
Ruotsissa kansainvälisissä adoptioasioissa pä äasiassa valvonta- ja valitusviranom aisena
toimii kansainvälisten adop tioasioiden viranomainen ( Myndigheten för internation ella
adoptionsfrågor, MIA). Se toimii myös Haagin sopimuksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena, valtuuttaa palvelunantajat ja toimii lupaviranomaisena niin sanotuissa itsenäisissä adoptioissa, joissa a doptionhakija aikoo adoptoida la psen ilm an palvelunantajan
myötävaikutusta. Itsenäiset adoptiot ovat Ruotsissa lain mukaan mahdollisia silloin, kun
kyseessä on sukulaislapsiadoptio tai asiassa on erityisiä sy itä itsenäiselle adoptiolle.
Erityisinä syinä pidetään muun muassa hakijan jonkinlaista yhteyttä maahan, josta tämä
haluaa adoptoida. Itsenäisten adoptioiden kohdalla viranom ainen tutkii, onko adoptiomenettelyä pidettävä hyväksyttävänä. Lisä ksi ennen kuin viranom ainen voi m yöntää
luvan, tarvitaan edellä m ainittu sosiaaliviranomaisten suostumus itsenäiseen adoptio on.
Ruotsissa toimii tällä hetkellä kuusi toimiluvan saanutta adoptiojärjestöä.
Ruotsissa adoptiota koskevaa lainsäädäntöä on ehdotettu muutettavaksi. Heinäkuussa
2009 on valmistunut laaja mietintö adoptiota koskevien säännösten uudistamisesta (Modernare adoptionsregler, SOU 2009:61 ). Adoptiosäännösten uudistam isen tarkoituksena on mietinnön mukaan vahvistaa lain lapsilähtöisyyttä ja antaa adoptioasioiden kanssa
tekemisissä oleville viranom aisille valm iuksia tulkita adoptiosäännöksiä lapsen edun
mukaisesti. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa adoptio-oikeutta avopareille, itsenäisten adoptioiden nykyistä tehokkaampaa rajoitta mista, aikuisadoption edellytysten täsmentämistä ja adoptionhakijan yläikärajan ot tamista lakiin. Edell een mietinnössä ehdotetaan tarkistettavaksi ulko maisten adoptiopäätösten tunnus tamis- ja vahvistam isperusteita muun muassa niin, että liittymäsääntöjen osalta ulkomaisten adoptiopäätö sten tunnustamisessa siirryttäisiin kansalaisuusperi aatteesta kohti koti- ta i asuinpaikkaperiaatetta.
Norja
Norjassa adoptiota koskevat säännökset ovat pääosin 1 päivänä tamm ikuuta 1987 voi maan tulleessa adoptiolaissa (Lov om adopsjon nro 8) ja useissa asetuksissa (forskrifter)
sekä niin sa notuissa ”kiertok irjeissä” ja oh jeissa lain tulk itsemiseksi ( rundskriv, retningslinjer, veiledningshefte ). Adoptiolakia on uudistettu sen voim aantulon jälkeen
useita kertoja. Lisäksi lastensuojelulain (Lov om Barneverntjenester 17.7.1992 nro 100)
4 luvun 20 §:ssä on huostaan otettujen lasten adoptiota koskeva säännös. Norjan adop-
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tiota koskeva oikeussäännöstö on hajanaista ja perustuu pitkälti m inisteriön antam iin
ohjeisiin ja adoptioita hoitavien viranomaisten käytäntöihin.
Norjassa adoptionhakijan on oltava 25-vuotias, mutta erityisen painavasta syystä m yös
20 vuotta täyttänyt henkilö voi hakea adoptiota. Laissa ei ole yläikärajaa adoptionhaki jalle, mutta käytännössä adoptionhakijoiksi ei ole hyväksytty yli 45-vuotiaita hakijoita,
ellei tähän ole ollut erityistä syytä.
Norjassa adoptiota voivat hake a aviopuolisot yhdessä sekä yksin elävät henkilöt. Jos
kuitenkin toinen avi opuolisoista on esim erkiksi psyykkise sti sairas tai hänen olinpaikkansa on tuntem aton, voi aviopuol iso adoptoida yksin. Lisäks i aviopuoliso voi toisen
puolison suostum uksella adoptoida puolisonsa lapsen. Vuoden 2009 alusta voimaan
tulleen uuden lainsäädännön mukaan sam aa sukupuolta olev at parit voivat Norjassa
solmia avioliiton. Samaa s ukupuolta olevilla aviopareilla on sam anlaiset adoptiooikeudet kuin miehen ja naisen muodostamilla aviopareilla.
Norjassa 12 vuotta täy ttäneitä lapsia ei vo i ado ptoida ilm an heidän o maa suostumustaan. Lisäksi seitsemän vuotta täyttäneelle, mutta myös tätä nuorem malle lapselle, tulee
antaa tilaisuus kertoa om a näke myksensä a doptiosta. Alle 18-vuotia sta lasta ei voida
adoptoida ilman niiden henkilöiden suostu musta, joilla on vanhem painvastuu lapsesta.
Vanhempien suostumusta ei voida ottaa va staan ennen kuin kaks i kuukautta on kulunut
lapsen syntymästä. Jos vanhemmalla ei ole vanhempainvastuuta lapsesta, suostumuksen
adoptioon antaa erityinen läänintasoinen lautakunta ( fylkesnemnda). Vanhemmalle, jolla
ei ole vanh empainvastuuta laps esta, tul ee ku itenkin m ahdollisuuksien mukaan anta a
tilaisuus ilmaista mielipiteensä asiassa ennen päätöksentekoa. Edelleen lastensuojelulain
4 luvun 20 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, jo illa huostaan otettu lapsi voidaan antaa adoptoitavaksi ilman vanhempien suostumusta.
Lapsi- ja ta sa-arvoministeriö ( barne- og likestillingsdepartementet, BLD ) on Norjassa
ylin adoptioasioista vastaava viranomainen. Sen vastuulle kuuluu m uun m uassa lapsia
koskevan lainsäädännön valmistelu. Adoptioasioita hallinnoi Norjassa lapsi-, nuoriso- ja
perheasioiden virasto (barne,- ungdoms- och familiedirektoratet, Bufdir), joka on ministeriön alainen viranom ainen. Lapsi-, nuoriso- ja perheasioiden virasto toim ii muun muassa Haagin sopim uksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena ja valitus- ja valvontaviranomaisena alaisiinsa paikallistoimistoihin päin. Lisäksi virasto vastaa adoptiovalmennuskursseista sekä m yöntää luvat kansainvälis iin adoptioih in, jotka tote utetaan ilm an
palvelunantajan m yötävaikutusta. Virasto m yös m äärää jäse net er illiseen lautakun taan
(faglig utvalg for adopsjonssaker ), joka hyväksyy vanhemmat niin sanotuille erityistarpeisille adoptiolapsille, tietyn ikärajan ylittäneille lapsille ja Norjassa syntyneille lapsille, jotka an netaan adop toitavaksi v anhempien toivom uksesta (niin kutsuttu samtykkeadopsjon). Lautakunta antaa m yös asiantuntija-apua alueellisille toimistoille. Lautakunta koostuu kolm esta jäsenestä, psykologista, lääkäristä ja psykia trista. Lautakunnan toimivallasta kansainvälisessä adoptiossa ei ole sä ädetty lailla, vaan sen toimivalta perustuu ministeriön toimeksiantoon ja ohjeistukseen (u tvalgets mandat fastsatt av departementet 30.11.1999 ja departementets retningslinjer Q-1045).
Virastolla on viisi alueellista toimistoa, jotka käsittelevät adoptiohakemukset. Ne myös
myöntävät luvat kansainvälis iin adoptioihin. Myönnetyt adoptioluvat ovat voimassa
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kolme vuotta. Kuntien lastensuojeluviranom aiset tekevät ad optiohakijoista tarv ittavat
selvitykset alueellis ille toim istoille s ekä ka nsallisissa että kansainvälis issä adoptioiss a.
Norjassa lapsi- ja tasa- arvoministeriö valtuuttaa kansainvä lisen adoptiopalvelun palvelunantajat.
Jos hakija adoptoi lapsen m aasta, jossa to imiluvan saaneella adop tiojärjestöllä ei ole
yhteistyökumppania, toisin sanoen itsenäisen ä adoptiona, toim ii lapsi-, nuoriso- ja perheasioiden virasto yhteystahona kyseiseen maahan. Itsenäisen adoption edellytyksenä
ovat erityiset syyt adoptoida ilman palvelunantajan myötävaikutusta. Hakijalla tulee olla
erityinen sid e kyseiseen m aahan esim erkiksi kansalaisuutensa tai maassa työskentelyn
ja asum isen perusteella. Lapsi-, nuoriso- ja perheasio iden viras to hoitaa itsen äisissä
adoptioissa niitä tehtäviä, jotka kuuluvat norm aalisti palv elunantajalle. Itsenäiseen
adoptioon on aina hankittava viraston myöntämä lupa.
Myös Norjassa adoptiota koskevaa lainsääd äntöä on ehdotettu m uutettavaksi. Lokakuussa 2009 on valm istunut m ietintö ( Adopsjon – till barne ts beste, NOU 2009:21 ),
jossa käsitellään m uun muassa adoptionhakijo iden soveltuvuusedellytysten täsm entämistä, aikuisadoption ja itsenäisten adoptioiden edellytysten täsmentämistä, tukipalvelujen järjestämistä ennen ja jälk een adoption vahvistamisen, adoptio-osaamisen vahvistamista adoption kanssa tekem isissä olevien viranomaisten keskuudessa ja koko adoptioprosessin uudelleen organisoim ista. Mietinnössä ehdotetaan m uun muassa adoptionhakijan pääsääntöisen ikärajan, 42 vuotta, kirjaamista lakiin. Edelleen mietinnössä ehdotetaan koko lupam enettelyn jakam ista kolm een er i vaiheeseen ja adopt ioasioista vastaa van viranomaisorganisaation uudistamista muun muassa niin, että hakemuksen käsittelisi alueellinen lupaneuvosto ( regionsrådene), jonka ratkaisusta olisi valitusoikeus erilliseen adoptioneuvostoon ( adopsjonrådet). Alueellis essa lupane uvostossa olisi jäsen inä
juristi, lääkäri ja ps ykologi, joista kahdella viimeksi m ainitulla tulisi olla lapsia koskevaa erity isosaamista. Lisäksi adoptiovalm ennuskursseja eh dotetaan pakollis iksi niin
kotimaisiin kuin ulkomaisiin vieraslapsiadoptioihin.
Norjassa on lisäksi ehdotettu adoptiola in ja lastensuojelulain m uuttamista ( endringer i
adopsjonsloven og barnevernlo ven Prop. 7 L, 2009–2010, proposisjo n til Sto rtinget,
forslag til lovvedtak). Ehdotuksessa esitetään, että niin sanotun avoimen adoption (åpen
adopsjon) vahvistaminen olisi mahdollista silloin, kun laps i adoptoidaan lastensuojelulain 4 luvun 20 §:n nojalla vastoin vanhem pien tahtoa. Avoim ella adoptiolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa lapsi adoptoidaan virallisesti adoptioperheeseen, mutta sosiaaliset
suhteet lapsen biologisiin vanhem piin säilyvät. Edellytyksenä yhteydenpidon vahvistamiselle Norjan ehdotuksessa on, että yhteydenpidon vahvistam inen on lapsen edun mukaista ja että adoptionhakijat tähän suost uvat. Yhteydenpitoa koske va päätös voidaan
ottaa uudelleen harkittavaksi m uun muassa, jo s lapsi vastustaa yhteydenpitoa. Päätöksestä on valitusoikeus käräjäoikeuteen. Päät öksen tehosteeksi ei voida asettaa uhkasakkoa eikä lasta voida noutaa.
Tanska
Tanskassa adoptiota koskevat säänn ökset ovat pääosin adoptiolaissa ( lov om adoption,
nr 928 14.9.2004 ) ja lu kuisissa asetuksissa ( bekendtgørelse, BEK ) ja päätöksissä ( cir-
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kulære) sekä oikeusm
9770 30.9.2009).

inisteriön antam issa ohjeistuksissa (

vejledning, VEJ nr

.

Adoptiota voivat lain mukaan hakea avi opuolisot yhdessä tai yksin elävät henkilöt.
Heinäkuusta 2010 lähtien m yös rekisteröidys sä parisuhteessa ol evat henkilöt voivat
adoptoida yhdessä. Edelleen adoptionhakijan hyväksymiselle asetet tuja edellytyksiä
koskevassa asetuksessa ( Bekendtgørelse om godkendels e som adoptant, BEK nr 919 af
28.9.2009) asetetaan adoption edellytykseksi, että yhdessä adoptoivat avioparit ovat
asuneet yhdessä vähintään 2,5 vuotta.
Kuten m uissakin Pohjoism aissa, myös Tanska ssa adoption hakijan tu lee olla täyttä nyt
25 vuotta. Erityisistä syistä myös 18 vuotta täyttänyt voi adoptoida. Asetuksen 7 §:ssä
on säädetty, ettei adoptionhak ija saa olla hakem uksen tekohetkellä yli 40 vuotta
vanhempi kuin adoptoitava lapsi. Ikäerosta voidaan kuitenkin poiketa muun muassa, jos
hakija on jo aikaisemm in a doptoinut lapsen tai ikäerosta poikkeam iseen on olem assa
erityisiä sy itä. Käytännö ssä on edellytetty, että lapsen ja adoptiova nhemman välinen
ikäero on vähintään 14 vuotta.
Tanskassa 12 vuotta täyttänyttä lasta ei voida adoptoida ilman lapsen omaa suostum usta. Myös tätä nuoremman lapsen mielipide tulee ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason m ukaan. Alle 18-vuotiaan lapsen adoptio on tarvitaan lapsen vanhempien antama
suostumus. Vanhemman suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos vanhemmalla ei ole vanhempainvastuuta lapsesta taikka jos vanhem pi on kadonnut tai ei sa irautensa takia voi
ilmaista tahtoaan. Tällöin lapsen toisen vanhemman antama suostumus riittää. Jos edellä
mainittu este koskee m olempia vanhem pia, tarvitaan ado ptioon lapselle ho lhouslain
(værgemålsloven, nr 388 af 14.6.1995, v iimeinen päivitys nr 1015 af 20.8.2007 ) 49 §:n
nojalla määrättävän huoltajan antam a suostumus. Vanhemmalle on kuitenkin annettava
mahdollisuus antaa selitys as iassa. Adoptio lain 9 §:n 2 mom entin mukaan ad optio
vastoin van hempien tahtoa on m ahdollinen muun m uassa sillo in, jos lapsi on ollut
sijoitettuna kodin ulkopuolel le vähintään kolm en vuode n ajan, lapsi ei ole ollut
vanhempiensa hoidettavana ja adoptio laps en tilanne huom ioon ottaen on lapsen edun
mukainen. Suostumuksen adoptiolle an
taa tällöin erityinen viranom
ainen
(Ankestyrelsen).
Lapsen biologisen äidin ja isän suostum us adoptioon voidaan ottaa vastaan aikaisintaan
kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntym ästä. Suostumus voidaan ottaa vastaan aikaisemminkin, jos kyseessä on perh een sisäinen adoptio rekist eröidyn parin perheessä ja
adoptoitava lapsi on syntynyt hedelmöityshoido n tuloksena ja pari asui hoidon antam isen aikana yhdessä.
Tanskassa adoptioasian käsittely vaihtelee riippuen adoptioasian tyypistä, mutta yleisesti adoptioasian käsittelystä voidaan todeta lyhyesti seuraavaa: Adoptiota koskevat asiat
käsitellään Tanskassa alueellis issa adoptioviranom aisissa ( adoptionssamrådene i
statsforvaltningerne), joita on yhteensä viisi. Adoptioviranomaisen kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, jonka tul ee olla juristi, m inkä lisäksi kokoonpanossa on lääkäri ja
sosiaalialan asiantuntija. Viranom aiset tekevä t muun muassa tarvitta vat selvitykset ja
haastattelut adoptionhakijoista sekä hyväksyvät adopti onhakijat kansainvälisessä adoptiossa. L isäksi Tanskassa toim ii erillin en riippumaton adoptioasioiden lautaku nta
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(Adoptionsnævnet), jos sa on jäseninä m uun m uassa juristi, lääkäri, psykologi ja
sosiaalityöntekijä. Lautakunta toimii lähinnä valitus- ja valvontaviranomaisena, m inkä
lisäksi sillä on muitakin tehtäviä. Lautakunta muun muassa valitsee vanhemmat lapselle
kotimaisessa adoptiossa. Oikeusm inisteriön alainen perheasiainhallitus (
Familiestyrelsen) puolestaan hoitaa Haagin sopim
uksen keskusviranom aistehtäviä, toim ii
valitusviranomaisena eräissä adoptiota koskevissa asioi ssa, valtuu ttaa kansainvälisen
adoptiopalvelun antajat, järjestää ja kehittää maksullisia adoptiovalmennuskursseja sekä
myöntää luvat itsenäisiin adoptioihin.
Tanskassa adoptiolupa myönnetään kolm ivaiheisessa menettelyssä. Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, täyttääkö hakija adoption yleiset edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, hakijat saavat luvan siirtyä menettelyn toiseen vaiheeseen, jossa hakijat osallistuvat pakolliselle adoptiovalm ennuskurssille. Valmennuskurssi ei kuitenkaan ole pakollinen, jos adoptionhakija on aikaisemmin a doptoinut lapsen. Menettelyn kolm annessa
vaiheessa arvioidaan yksityiskohtaisesti haki jan henkilökohtaisia om inaisuuksia ja kykyä toim ia adoptiovanh empana erillisin e haastatte luineen ja kotikäyn teineen. Tä män
jälkeen tehdään päätös, voidaanko adoptionhakijalle myöntää lupa adoptioon.
Tanskassa on 1 päivänä lokakuuta 2009 voi maan tulleella lainm uutoksella ( LOV nr
494 af 12.6.2009) teh ty m ahdolliseksi yhteyd enpidon vah vistaminen lapsen aik aisempiin vanhempiin eli niin sanottu avoin adoptio. Vanhe
mpainvastuulain ( Forældreansvarsloven, lov nr 499 af 6.6.2007) 20a §:n mukaan adoptoidulle lapselle voidaan
erityisistä syistä vahvistaa oikeus tavata
tai m uuten pitää yhteyttä aikaisempiin
sukulaisiinsa, jos tapaam isia tai m uunlaista yhteydenpitoa on ol lut ennen adoption
vahvistamista. Muutoksella m ahdollistetaan yhteydenpidon vahvist aminen adoptiolapsen aikaisempiin vanhempiin, isovanhem piin tai sisaruks iin. Esitö iden mukaan yhteydenpidon vahvistaminen tulisi kyseeseen lähinnä tilanteissa, joissa iältään jo vanhempi
lapsi on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja lapsella on tänä aikana ollut yhteydenpitoa vanhempiinsa. Oikeudenkäym iskaaren ( Retsplejelov, LBK nr 1069 af 11.6.2008 )
536 §:stä seuraa, että yhteydenpidon tehosteeksi voidaan määrätä uhkasakko.
Tanskassa o n perheasiainhallituksen toim esta vuodesta 200 7 alkaen ollut m eneillään
kokeilunluonteinen projekti kosk ien adoption jälkipalvelua ( Rådgivning efter hjemtagelsen). Projektin tarkoituksena on auttaa perh että adoption vahvistamisen jälkeen kaikissa eteen tulevissa ongelmatilanteissa. Neuvontaa antavat adoptioasioihin perehtyneet
asiantuntijat, lähinnä psykologit. Neuvonta on m aksutonta ja se sisältää viisi tapaam iskertaa.
Islanti
Islannissa adoptiota kos kevat säännökset löyt yvät adoptiolaista ( Lög u m ættleið ingar
no.130/1999) ja sen nojalla annetuista asetuksista (mm. REGLUGERÐ um ættle iðingar
238/2005). Adoptiota voivat hakea aviopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ja
avopuolisot, jotka ovat eläneet yhd essä vähi ntään viiden v uoden ajan. Avoliitos sa yhdessä asuminen on todistettava joko rekisteröidyllä yhteis asumisella tai muutoin tod isteellisesti. Myös yksin elävät henkilöt voivat adoptoida, jos siihen on erityisiä syitä ja
jos katsotaan, että adoptio on selvästi lapsen edun mukainen. Adoptionhakijan tulee olla
25-vuotias, mutta erityisistä syistä myös 20 vuotta täyttänyt henkilö voi hakea adoptiota.
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Islannissa 12 vuotta täyttänyttä lasta ei voida adoptoida ilm an lapsen suostum usta. Jos
lapsi on alle 12-vuotias, tul ee lapsen mielipide kuitenkin ottaa huom ioon hänen ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti.
Lisäksi adoptioon tarvitaan lapsen vanhem pien antama suostumus, jos he ovat lapsensa
huoltajia. Lapsen äidin suostum usta ei voida ottaa vastaan enne n kuin kolm e kuukautta
on kulunut lapsen syntym ästä. Jos vanhemm an olinpaikka on tuntem aton tai jos vanhempi ei henkisen tilansa takia voi antaa s uostumusta, toisen vanhemman antam a suostumus riittä ä. Jos m olemmat vanhemmat ovat kateissa ta i heidän henk inen tilansa on
sellainen, ettei suostumusta voida ottaa, suostumuksen antaa erillinen lapselle määrättävä huoltaja. Jos vanhem pien antama suostumus on 12 kuukautta vanhempi, suostumus
tulee vahvistaa uudelleen ennen adoptiota. Jo s vanhemmat eivät ole lapsensa huoltajia,
on heitä ku itenkin m ahdollisuuksien m ukaan kuultava. Jo s lapsi on otettu huostaan ja
sijoitettu sijaisvanhem pien luokse, lupa adoptioon voidaan aikaisem pien vanhem pien
suostumuksen puuttum isesta huolim atta m yöntää, jos adoptio on vahvasti lapsen edun
mukainen lapsen olosuhteet huomioon ottaen.
Islannissa luvan kansallis een ja kans ainväliseen adop tioon m yöntää ”nim ismies”
(Sýslumaður). Ennen luvan m yöntämistä hänen tu lee pyytää lausunto lastensuojeluviranomaisilta ( barnaverndarnefndar), elle i ole ilm eistä, että lupaa e i jo ka tapauks essa
tulla m yöntämään. Lisäksi hän voi pyytää lausunnon adoptiolautakunnalta ( Ættleiðingarnefnd), jos tätä pidetään tarpeellisena. Adoptiolautakunta koostuu kolm esta jäsenestä, jotka oikeusm inisteriö nim ittää. Lauta kuntaan kuuluu lain m ukaan juristi, lääkäri
sekä psykologi tai sosiaalityöntekijä. Lupa voidaan peruuttaa muun muassa, jos hakijan
olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos. Myönnetty lupa on voim assa kolm e
vuotta ja sille voidaan myöntää jatkoaikaa yhden kerran 12 kuukaudeksi.
Islannissa toimiluvat kansainvälisille palvelunantajille myöntää oikeusministeriö. Oikeusministeriö toimii myös Haagin sopimuksessa tarkoitettuna keskusviranomaisena.
Alankomaat
Alankomaissa adoptiota koskevat säännökset ov at pääosin siviililain 12 luvussa. Kansainvälistä adoptiota koskevia säännöksiä löytyy ulkomaalaisten lasten adoptiota koskevasta laista sekä adoptioasioissa sovellettavaa lainsäädäntöä koskevasta laista.
Siviililain 12 luvun 227 artiklan m ukaan adoptionhakijoina voivat olla avioparit, avoparit sekä yksin elävät henkilöt. Myös sam aa sukupuolta oleva pari voi adoptoida yhdessä
lapsen. Avopuolisot voivat a doptoida yhdessä, jos he ovat asuneet yhdessä yhtäjaksoisesti vähintään kolm e vuotta. Edelleen avopare ilta edellytetään, että avopari voisi lain
mukaan m yös kihlautua ke skenään. Alankomaissa adopti onhakijan on tullut täyttää
18 vuotta, eikä ikäero lapsen ja van hemman välillä saa olla pienem pi kuin 18 vuotta.
Kansainvälisen adoption ollessa kyseessä ikäero lapsen ja vanhemman välillä ei saa olla
40 vuotta suurempi.
Alankomaissa lapsen suostum us adoptioon tarvitaan, kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta.
Tätäkin nuoremman lapsen mielipide tulee kuitenkin ottaa huomioon, jos lapsen arvioidaan kykenevän muodostamaan oma mielipiteensä asiassa ottaen huomioon hänen ikän-
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sä ja kehitystasonsa. Edelleen kotim aisessa adoptiossa edellytetään, että adoptionhakija
on hoitanut lasta tietyn ajan ja ettei adoptionhakija ole laps en isovanhempi. Jos lapsen
vanhemmat vastustavat adoptiota, adoptio voidaan lain mukaan kuitenkin vahvistaa
muun muassa, jos vanhemman ja lapsen välillä ei ole ollut tosiasiallista perhe-elämää tai
jos vanhempi on törkeästi laiminlyönyt lapsensa huolenpidon ja kasvatuksen.
Adoption vahvistaa ja adoptiosuhteen kum
oaa tuom ioistuin. Siviililain 12 luvun
229 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos ad option vahvistam isen aikaan lapsen ja
vanhemman välillä on o llut yhteyd enpitoa, tuo mioistuin v oi pää ttää, e ttä yhteyde npito
voi jatkua adoptiolapsen ja aikaisemma n vanhemman välillä adoption vahvistam isen
jälkeen.
Luvan kansainväliseen adoptioon myöntää oike usministeriö, joka m yöntää toim iluvat
myös adoptiopalvelun tarjoajille. Adoptionha kijalle myönnetty lupa on voim assa neljä
vuotta. Lain m ukaan lupa ei kuitenkaan voi olla voim assa sen jälkeen, kun hakija on
täyttänyt 46 vuotta, ellei tähä n ole erityisiä syitä. Lupa myönnetään kerralla yhden lapsen adoptioon, ellei kyseessä ole sisarusadopt io. Ennen luvan m yöntämistä hakijoiden
on käytävä neuvonnassa, jota tarjoaa oi keusministeriön alainen virasto ( Stichting Adoptievoorzieningen). Virasto tarjoaa perh eelle apua ja neuvoja myös adoption vahvistamisen jälkeen ja se järjestää hakijoille pa kolliset adoptiovalm ennuskurssit. Hakijoiden
taustat ja kelpoisuuden adoptiovanhemmaksi tutkii puolestaan lastensuojelulautakunta.
Ministeriö voi peruttaa myöntäm änsä adoptioluvan, jos on käynyt ilm i, ettei adoptionhakija ole sopiva kasvattamaan lasta.
Englanti ja Wales
Englannissa adoptiota koskevat säännökset löytyvät pääosin vuode n 2002 adoptiota ja
lapsia koskevasta laista (Adoption and Children Act 2002), joka tuli voimaan joulukuussa 2005. Edelleen kansainvälisiä adoptio
ita koskevia säännöksiä löytyy vuode
n
1999 adoptiolaista (Adoption Act [Interc ountry Aspects] 1999). Lait ko skevat pääsääntöisesti Englantia ja Walesia, mutta joiltakin osin myös Skotlantia ja Pohjois-Irlantia.
Lain mukaan adoptiota voivat hakea yksin el ävät henkilöt tai sam aa tai eri sukupuolta
olevat avio- tai avoparit. Adoptiota hakevilta pareilta edellytetään, että heidän suhteensa
on vakaa, m istä pidetään osoituksena vähintään kahden vuoden yhdessä asum ista.
Adoptionhakijoiden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 21-vuotiaita. Jos toinen osapuoli haluaa adoptoida tois en osapuolen lapsen, tulee toisen olla täyttänyt 18 vuotta ja toisen 21 vuotta. Yläikärajaa hakijoille laissa ei ole asetettu. Edelleen laki asettaa adoption
ehdoksi myös eräitä asumista koskevia ehtoja.
Hakijoista laaditaan ad optioprosessin aluksi la aja selv itys (Home Study Assessment),
joka koostuu useista osioista. Selvityksee n kuuluu m uun muassa sosiaaliviranom aisen
laajat ha astattelut, terv eystarkastus ja rikos rekisteritietojen tarkastam inen ( Prospective
Adopter’s Report). Raportin pohjalta adoptioon erikoistunut adoptiolautakunta ( Adoption Panel) tekee suosituksensa adoptionhakijasta. Lautakunnat toimivat adoptiotoimistojen yhteydessä. Lautakunnan suosituksen pohjalta adoptiotoimiston työntekijä ( Agency
Decision Maker ) tekee adoptioasiassa päätöksen. La utakunnan suositukselle annetaan
päätöksenteossa paljon painoarvoa, vaikka ratk aisija ei ole siihen s idottu. Hylkäävään
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päätökseen voi hakea uusintakäsittelyä. Kotim aisissa adop tioissa toim isto tek ee m yös
vanhempien ja lap sen välisen yhteensovittamisen (niin sano ttu matching), mistä lautakunta myös antaa oman suosituksensa päätöksentekijälle.
Sen jälkeen, kun hakija on hyväksytty adoptionhakijaksi, lapsi sijoitetaan hakijan luokse
väliaikaisesti. Lain m ukaan väliaikaisen sijoituksen vähimmäispituus on 10 viikkoa,
jonka aikana sosiaalityöntekijät arvioivat sijoituksen onnistumista. Ennen lapsen sijoittamista tulevien adoptiovanhempien luokse tarvitaan suostumus joko lapsen biologisilta
vanhemmilta tai huoltajilta. Lapsi v oidaan kuitenkin tietyis sä tilantei ssa sijoittaa haki joiden luokse m yös oikeuden päätöksellä ( Placement Order ) ilm an vanhem pien suos tumusta. Lain m ukaan äidin suos tumusta adoptioon ei voida ottaa vastaan aikaisemmin
kuin kuuden viikon kuluttua lapsen syntym ästä. Lapsen vanhemm at voivat peruuttaa
suostumuksensa adoptioon, kunnes adoptio on vahvistettu. Englannissa tuom ioistuin
päättää vahvistetaanko adoptio (Adoption Order).
Kansainvälisessä adoptiossa Englannissa asuvat hakijat saavat luvan ( Certificate of Eligibility) adoptioon asianomaiselta ministeriöltä (Department of Education, aikaisemmin
Department for Children, Schools and Families).
Englannissa adoptiota käytetään pa ljon pitk äaikaisen s ijoituksen vaih toehtona. Sija isvanhemmilla on oikeus hakea laps en adoptio ta, kun lapsi on ollut sijoitettuna heidä n
luokseen vähintään 12 kuukautta. Englannissa myös avoin adoptio on lain m ukaan
mahdollinen ja laki asettaa asiaa käs ittelevälle tuomioistuimelle velvollisuudeksi tutkia
adoptoitavan lapsen m ahdollisuuden säilyttää yhteytensä biologis iin vanhem piinsa tai
muihin lapselle läheisiin sukulaisiin adoption vahvistamisen jälkeen.
2.2.2 Kansainväliset sopimukset sekä EU
Pohjoismaiset lapseksiottamiset
Suomessa on voimassa Pohjoismaiden kesken vuonna 1931 tehty avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskeva sopim us (SopS 20/1931). Koska kaikki P ohjoismaat ovat
liittyneet Haagin sopimukseen, noudatetaan näiden maiden välisissä lapseksiottamisissa
lisäksi Haagin sopimusta.
Pohjoismaisen sopimuksen määräykset koskevat viranomaisen toimivaltaa ja sovellettavaa lakia ottolapsisuhdetta koskevissa asiois sa sekä toisessa Pohjoismaassa annetun
päätöksen tunnustamista. Sopimusta sovelletaan silloin, kun sekä lap seksiottaja tai – ottajat että lapseksiotettava ovat Pohjoism aiden kansalaisia ja la pseksiottajilla on k otipaikka jossakin Pohjoismaassa. Hakemus tutkitaan Suomessa silloin, jos ainakin toisella
lapseksiottajalla on täällä kotipaikka. Hake mus käsitellään asianom aisen valtion lakien
mukaisesti.
Sopimuksen 12 artiklassa m äärätään, että jo s a lle 18 -vuotiaalla lap seksiotettavalla on
jonkin Pohjoism aan kansalaisuus ja kotipai kka siinä valtiossa, jonka kansalainen hän
on, tuom ioistuimen tulee varata lapsen kot imaan lastenhuoltoviranom aiselle tilaisuus
antaa lausunto ennen hakemuksen ratkaisemista.
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Sopimuksen 22 artiklan mukaan Pohjoism aissa annettu päätös ottolapsisuhteen vahvistamisesta tai purkamisesta on sellaisenaan pätevä muissa Pohjoismaissa.
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukse ssa 20 päivänä m arraskuuta 1989 hyväksyt tiin lapsen o ikeuksista te hty yleissop imus. Sopimuksen 21 artikla kosk ee lapsek siottamista. Sen mukaan sopim usvaltiot, jotka t unnustavat tai sallivat lap seksiottamisen, takaavat sen, että kaikessa ensisijainen huom io kiinnitetään lapsen etuun. Ne m yös tunnustavat, että kansainvälistä lapseksiottam ista voidaan hark ita vaih toehtoisena tapa na
huolehtia lapsesta, jos häntä ei voida sijoittaa si jaisperheeseen tai ottaa ottolapseksi tai
millään m uulla tavalla pitää hänes tä huolta alkuperävaltiossa. Lis äksi sopim usvaltiot
takaavat, että toise en maahan laps eksiotettava lapsi nauttii vastaav ista turvato imista ja
vastaavasta turvasta kuin kansallisessa lapseksiottamisessa.
Edelleen so pimusvaltiot sitoutuva t r yhtymään kaikkiin asia nmukaisiin toim iin varmistaakseen, ettei kansainvälinen lapseksiot taminen asiattom asti hyödytä asianosaisia ta loudellisesti. Sopi musvaltiot m yös edistäv ät m ainitun 21 artiklan pääm ääriä tekem ällä
tarvittaessa kahden- tai mone nvälisiä sopim usjärjestelyjä ja pyrkivät siinä yhteydessä
takaamaan, että lapsen sijoittam inen tois een valtioon tapahtuu toim ivaltaisten viranomaisten tai toimielinten välityksellä.
Suomi on sopim uksen osapuoli (S opS 59–60/1991). Suom essa sopimus on tullut voimaan 21 päivänä elokuuta 1991.
Haagin sopimus
Haagin kansainvälisen yksityisoikeud en konferenssin 17. istunnossa vuonna 1993 hyväksyttiin yleissopim us lasten suojelusta ja yh teistyöstä k ansainvälisissä laps eksiottamisasioissa. Yleissopim uksen tavoitteena on va rmistaa, että kansainvä liset laps eksiottamiset toteutetaan lapsen edun m ukaisesti ja lapsen oikeuksi a kunnioittaen. Tähän pyrittiin luomalla sopimusvaltioiden välinen, keskusviranomaisiin perustuva yhteistyöjärjestelmä ja varm istautumalla siitä, että sop imusta noudattaen tapahtun eet laps eksiottamiset tunnustetaan päteviksi muissa sopimusvaltioissa.
Haagin sopimusta sovelletaan, jos lapsi, jolla on asuinpaikka (
''habitual residence'' )
jossakin sopimusvaltiossa, joko laps eksiottamisen vahvistamisen jälkeen tai lapseks iottamisen tarkoituksessa ennen sen vahvistam ista on siirtynyt, siirtyy tai hänen on m äärä
siirtyä toiseen sopimusvaltioon, jossa hänen ottovanhemmillaan on asuinpaikka. Haagin
sopimus koskee vain lapseksiottam ista, jolla vahvistetaan pysyvä lapsen ja vanhemman
suhde (2 artikla). Sopimusta sovelletaan, jos lapseksiotettava on alle 18-vuotias.
Suomi on liittynyt Haagin sopimukseen 1 päivänä heinäkuuta 1997 (SopS 29/1997).
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Lasten oikeuksien käyttöä koskeva yleissopimus
Euroopan neuvoston ministerikom itea hyväks yi m arraskuun 16 päivänä 1995 lasten
oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yl eissopimuksen, joka avattiin allekirjoitettavaksi parlam entaarisen yleisko kouksen yhteydessä tamm ikuun 25 päivänä 1996.
Suomi allekirjoitti yleissopim uksen tuolloin kuuden m uun maan muassa. Yleissopimus
tuli kansainvälisesti voimaan 1 heinäkuuta 2000.
Yleissopimuksen tavoitteena on sen 1 artiklan mukaan edistää las ten oikeuksia, turvata
lasten oikeudet oikeudellisissa menettelyissä ja varmistaa, että lapset saavat tarvittavia
tietoja ja voivat osallistua oikeusviranom aisissa heitä koskevien as ioiden käsittelyyn.
Yleissopimus on laadittu täydentäm ään Yhdi styneiden kansakuntien yleissopim usta
lapsen oikeuksista (SopS 60/1991).
Allekirjoittaessaan tai tallettaessaan ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa kunkin
valtion tulee nimetä selityksessään vähintään kolme oikeusviranomaisessa käsiteltävää
perheoikeudellisten as ioiden ryhm ää, joih in tätä yleissopim usta sovelletaan. Suom i on
nimennyt mainituiksi ryhmiksi isyyden vahvistamista, lapseksiottamista ja huostaanoton
tuomioistuinkäsittelyä koskevat oikeudelliset menettelyt.
Eduskunta on hyväksynyt yleissopim uksen 21 syyskuuta 2010. Yleissopim us tulee
Suomen osalta kansainvälisesti voimaan keväällä 2011.
Euroopan neuvoston lapseksiottamista koskeva yleissopimus
Euroopan neuvoston u udistettu lapseksiot tamista koskeva yleissop imus hyväksyttiin
Euroopan neuvoston m inisterikomiteassa 7.5.2008 ja avattiin allekirjoitettavaksi
27.11.2008. Aiem pi Euroopan neuvos ton yleissopim us sam asta aiheesta on vuodelta
1967. Uudistetun yleissopimuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa adoptiota koskevaa
lainsäädäntöä ja adoptiom enettelyä Euroopa n neuvoston jäsenvaltioissa ja yleissopimukseen liittyvissä m uissa m aissa. Lisäksi yleissopimuksen tarkoituks ena on saattaa
aiemman yl eissopimuksen m ääräykset Euroopan ihm isoikeustuomioistuimen oikeus käytäntöä vastaaviksi.
Yleissopimusta sovelletaan adoptioon, jossa lapsi ei ole adoptiohakem usta jätettäessä
täyttänyt 18 vuotta eikä ole avioliitossa. Yleissopim us sove ltuu lisäksi vain sellaisiin
adoptioihin, joiden ta rkoituksena on luoda osapuolten vä lille pysyvä laps en ja vanhem man suhde.
Yleissopimus edellyttää kattavam pia suos tumuksia kuin edellinen, vuoden 1967 yleissopimus. Adoptioon vaaditaan uudessa sopim uksessa lapsen isän suostum us niissäkin
tapauksissa, joissa lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Isyyden tu lee olla vahvistettu kansa llisessa laissa edelly tetyin tavoin. Lis äksi ede llytetään lapsen om aa suostumusta, jos lapsella on riittävä ymm ärryskyky arvioida asiaa. Kansallisessa laissa ei voida säätää lapsen suostumusta koskevaa ikärajaa 14 vuotta korkeammaksi.
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Edelleen yleissopimuksen mukaan lapsen voi adoptoida joko henkilö y ksin tai avioliitossa oleva tai parisuhteensa rekisteröinyt , eri sukupuolta oleva pari yhdessä. Yleissopimus jättää kuitenkin kansallisesti päätettäväksi sopimuksen laajentamisen koskemaan
myös sa maa sukupuolta olevia pareja, jotka ovat av ioliitossa keskenään tai jotka ovat
rekisteröineet keskinäisen pa risuhteensa. Yleissopim uksen soveltam isala voidaan laajentaa kansallis esti kosk emaan m yös sam aa tai eri sukupuo lta olev ia, vakituis essa p arisuhteessa eläviä pareja, jotka eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan. Adoptionhakijan
vähimmäisikä on laskettu 21 vuodesta 18 vuot een, m utta kansallisesti voidaan säätää,
että vähimmäisikä voi olla enintään 30 vuotta . Adoptionhakijan ja adoptoitavan lapsen
väliseksi ikäeroksi suositellaan sopimukse ssa vähintään 16 vuotta . Ikärajoista voidaan
kuitenkin lapsen etu huomioon ottaen poiketa.
Adoptoidun lapsen oikeus saada tietoja alkuperästään on uudessa yleissopim uksessa
aikaisempaa yleissopimusta paremm in turv attu. Lapsen tiedonsaantioikeus alkuperästään ei kuitenkaan uudiste tunkaan yleissopim uksen m ukaan ole rajoittam aton, sillä
yleissopimus jättää m ahdollisen ristiriidan lapsen tiedonsaantioikeuden ja laps en aikaisempien vanhem pien henkilöllisyyden salassapi don välillä ratkaistav aksi kansallisessa
lainsäädännössä.
Suomi on allekirjoittanut uudistetun yleissopimuksen 27 päivänä marraskuuta 2008.
EU
Euroopan parlam entin vuonna 2009 teettäm ä tu tkimus kansainvälisesti adoptoiduista
osoittaa, että kansainvälisten adoptioide n lukumäärä Euroopassa kasvoi vuosina 1998–
2004, jonka jälkeen adop tioiden lukum äärä kääntyi laskuun. Tutkim uksen m ukaan
vuonna 2004 kansainvälisten adoptioiden m äärä saavutti maailmanlaajuisesti huippunsa. Adoptioiden lukum äärä oli tuolloin yl i 45 000. Kolm en seuraavan vuoden aikana
kansainvälisten adoptioiden m äärä aleni 37 000:een, eli vuoden 2001 tasolle. Euroopan
unionin valtioista kolme – Ranska, Espanja ja Italia – ovat viim eisten 15 vuoden aikana
olleet viiden kärkim aan joukossa tarkastelta essa adoptiolapsia vastaanottavia Euroopan
valtioita.
Euroopan unionilla ei ole adoptiota koskev aa yhteisölainsäädäntö ä. E uroopan parlamentti on 16 tammikuuta 2008 hyväksymässään päätöslauselmassa (P6_TA(2008)0012)
antanut tukensa kom ission tavoi tteelle luoda lasten oikeuk sia koskeva EU:n strategia
(2007/2093/(INI)). Parlam entti on p äätöslauselman kohdassa 109 keho ttanut tarkas telemaan mahdollisuutta laatia adoptioita koskeva yhteisön säädös, joka olisi lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopim uksen ja m uiden asiaankuuluvien kansainvälisten nor mien mukainen ja jolla parannettaisiin tiedotuspalveluiden laatua, kansainväliseen adoptioon valmistautumista, kansainvälisten adoptio hakemusasiakirjojen käsittelyä ja adoption jälkeisiä palveluja, pitäen m ielessä se n, että kaikissa lasten oikeuksia koskevissa
kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan hylättyjen ja orpojen lasten oikeus perheeseen ja suojeluun.
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2.3 Nykytilan arviointi
Yleistä
Laki lapseksiottam isesta on säädetty vuonna 1985. Se pohjautuu s uurelta osin vuonna
1979 säädettyyn samannimiseen lakiin, joka oli valmisteltu 1970-luvun kuluessa. Adoptiota koskeva lainsäädäntö on siten keskeis iltä osiltaan valmisteltu yli 3 0 vuotta s itten.
Kansainvälistä adoptiota koskeva sääntely pohjautuu osittain 1980-luvun alussa tehtyyn
valmistelutyöhön, joka johti nykyisen lain säätämiseen, ja osittain 1990-luvun alkupuolella tap ahtuneeseen valm isteluun, jonka perusteella saatettiin vuonn a 1997 voimaan
Haagin adoptiosopimuksen määräykset.
Lapseksiottamisesta annetun la in sä ätämisen jälkeen kehity s adoptioa sioissa on ollut
nopeaa. Kotim aisten adoptioid en määrä on m erkittävästi v ähentynyt 1 970-luvun jälkeen. Kansainvälisten adoptioiden m äärä on puolestaan aluksi voimakkaasti lisääntynyt
1980-luvun alusta vuoteen 2005 asti, m inkä jälkeen se on selvästi vähentynyt. Tapahtuneen kehityksen seurauksena adoptiota koskevaa sääntelyä joudutaan aikaisemm asta
poiketen soveltamaan tilanteessa, jossa adoption kautta perh eeseensä lasta toivovia hakijoita on h uomattavasti enemm än kuin se llaisia laps ia, jotka ta rvitsevat adop tiovanhemmat. Tämä asettaa sääntelylle uudenlaisia haasteita.
Adoptiota koskevaa sääntelyä sisältyy paitsi lapseksiottamisesta annettuun lakiin m yös
lapseksiottamisesta annettuun asetukseen (508/1997) ja Suom en kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta annettuun asetukseen (509/1997). Asetuksella on nykyisin eräiltä osin säännelty m yös asioita, jo ista uuden perustuslain nojalla tulisi säätää
lain tasolla. Myös as iaan osallisten oikeusturvaa adoptioasioissa on perustusla in asettamat vaatimukset huomioon ottaen tietyiltä osin tarpeen parantaa.
Suomi on allekirjoittanut Eu roopan neuvoston adoptioyleissopimuksen, ja eduskunnalle
ehdotetaan sopim uksen hyväksym istä. Sopi muksen voim aan saattam inen Suom essa
edellyttää eräiltä osin tarkistuksia voimassa oleviin säännöksiin.
Adoption edellytykset
Adoption edellytyksiä koskeva nykyinen säänte ly on pääosin asianmukaista. Siihen liittyy kuitenkin eräitä kehittämistarpeita.
Euroopan neuvoston sopim uksen voim aansaattamisen vuoksi lakiin on tarpeen ottaa
uusia säännöksiä muun muassa adoptionhakijan ja lapsen välisestä ikäerosta sekä adoptioon tarvittavista suostumuksista.
Kokemuksen mukaan adoptiolupia myönnettäessä hakijoiden ikään liittyvät kysymykset
ovat käytännössä keskeinen ongelm a. Esim erkiksi valitukset, jotka tehdään adoptiolupaa koskevista päätöksistä, ovat usein koskene et hakijoiden ikään liittyviä kysymyksiä.
Tämä yhdes sä kansainvälisiin a doptioihin liittyvien kehitysp iirteiden kanssa antaa aiheen täsmentää adoption edellytyksiä koskevaa sääntelyä tältä osin.
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Voimassa olevan lain mukaan vain avi opuolisot voivat adoptoid a yhdessä. Työryhmän
toimeksiantoon ei ole k uulunut arvioida sitä, tulisiko mahdollisuus yhteisadoptioon laajentaa koskemaan rekisteröidyssä parisuhtee ssa eläviä henkilöitä . Työryhmä on sen sijaan harkinnut, olisiko perusteltua muutta a lakia siten, että m yös avopuolisot voisivat
adoptoida yhdessä. Kannanotto tähän kysym ykseen esitetään jäljem pänä keskeisiä ehdotuksia koskevassa jaksossa.
Adoptioneuvonta
Adoptioneuvontaa koskevia säännöksiä on eräilt ä osin tarpeen täsm entää ja selkeyttää.
Tämä koskee erityisesti adoption vahvistamisen jälkeen annettavaa adoptioneuvontaa eli
niin sanottua jälkipalvelua. Sitä koskevat nykyiset säännökset ovat niin väljät, että on
syntynyt epäselvyyttä siitä, m itä jälkipalveluun sisällöllisesti kuuluu ja kenellä on velvollisuus sen antam iseen. Nykyisen lain m ukaan jälk ipalvelu näyttäisi kuuluvan sekä
ottolapsineuvontaan että kansainväliseen lapseksiottamispalveluun.
Laissa ei säädetä siitä m ahdollisuudesta, et tä k unnan sosiaalihuo llosta vastaav a to imielin tai ottolapsitoim isto voi si kieltäytyä antam asta adopt iolasta toivovi lle henkilöille
adoptioneuvontaa. Käytännössä on kuitenkin esiintynyt yksittäisiä tapauksia, joissa
adoptioneuvonnan antam isesta on kieltäydytty sillä perust eella, että adoptioneuvonnan
antaja on pitänyt selvänä, että asianomaisten kohdalla adoption edellytykset eivät täyty.
Adoptioneuvonta on luonteeltaan to siasiallista toimintaa, jossa muun ohella juuri selvitetään adoption edellytysten täyttymiseen vaikuttavia seikkoja. Sen ratkaiseminen, täyttyvätkö adoption edellytykset, kuuluu pääsääntö isesti vasta lupaviranomaiselle tai tuomioistuimelle. Adoptioneuvontaa antavien to imielinten voim avarojen tarkoituksenmukaisen käytön kannalta olisi kuitenkin peru steltua, että adoptioneuvonnan antaminen
voitaisiin keskeyttää, jos neuvonna ssa siihen asti saadun selv ityksen perusteella on selvää, että edellytyksiä adoptioon ei ole olemassa. Koska adoptioneuvonnan keskeyttäminen m erkitsee hakijoiden adoptioprosessin p äättymistä, kes keyttämisen perus teista on
syytä säätää laissa.
Adoptioneuvonnan keskeyttäm isen yhteydess ä on lisäksi huolehdittava adoptionhaki joiden oikeusturvan toteutum isesta. Nykyisten säännösten mukaan silloin, kun adoptioneuvontaa antaa kunnan sosiaalihuollosta vastaa va toim ielin, sen tekemä päätös adoptioneuvonnan keskeyttäm isestä on valituskelpo inen hallintopäätös. Jos adoptioneuvonnan keskeyttää ottolapsitoimisto, päätökseen ei nykyisten säännösten m ukaan voi hakea
muutosta valittamalla, vaikka adoptioneuvonta on luonteeltaan julkinen hallintotehtävä.
Tilanne ei ole sopusoinnussa sen perustusla in 124 §:ään perustuvan vaatimuksen kans sa, että julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle ei saa vaaranta a
oikeusturvaa.
Kotimainen adoptioprosessi
Nykyiset säännökset johtavat siihen, että kotim aisessa adoptiossa lapseksiottam isen
edellytysten arvioim inen pa inottuu tosiasiallise sti hyvin vahvasti ottolapsineuvontaan.
Neuvonnassa selvitetään lapseksi ottamisen edellytysten olem assaolo, huolehditaan lap-
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sen sijoittam isesta lapseksiot tajien luokse ja seurataan si joituksen onnistum ista. Vasta
tämän jälkeen lapseksiottajat voivat tehdä käräjäoikeudelle lapseksiottamisen vahvistamista koskevan hakemuksen. Lapseksiottamisen edellytyksiä ei siis arvioida m uun kuin
ottolapsineuvonnan antajan toim esta ennen kuin lapsi on jo sijoitettu tulevien ottovanhempiensa luokse. Käräjäoikeus, jonka teht ävänä on lapseksiottam isen vahvistam ista
koskevan hakem uksen johdosta arvioida laps eksiottamisen edellytysten täyttym inen,
asetetaan käytännössä tapahtuneiden tosiasioiden eteen.
Lapsen edun kannalta on tärkeää, että jo e
nnen lapsen sijoittam ista lapseksio ttajien
luokse vallitsee riittävä varm uus siitä, että lapseksiottamisen edellytykset ovat käsillä.
Myös adoptiolasta toivovien henkilöiden oikeusturvan kannalta nykyinen m enettely
kotimaisissa adoptioissa voi olla on gelmallinen. Jos otto lapsineuvonnan antaja kats oo,
että ottolasta toivovat henkilö t eivät sovellu ottovanhemm iksi, tämä johtaa siihen, että
neuvonnan antaja ei käytännössä k oskaan sijoit a heille lasta. Heillä ei nykyisten s äännösten nojalla ole m issään vaiheessa mahdollisuutta saattaa kysym ystä soveltuvuudestaan ottovanhemmiksi tuomioistuimen tutkittavaksi.
Edellä esitetyn perusteella on tarpeen kehitt ää kotimaista adoptioprosessia siten, että jo
ennen lapsen sijoittam ista varm istutaan huol ellisesti siitä, että suunniteltu adoptio on
lapsen edun mukainen. Sam alla voidaan osal taan vahvistaa kotim aasta adoptiolasta toivovien hakijoiden oikeusturvaa.
Adoptiolapsen yhteydenpito aikaisempaan vanhempaansa
Lakiin ei nykyisin sisälly säännöksiä adoptiolapsen yhteydenpidosta aikaisem paan vanhempaansa adoption vahvistam isen jälkeen. Pä äsääntöisesti adoptio m erkitseekin s itä,
että kaikk i yhteydenpito adoptio lapsen ja aik aisempien vanhem pien välillä katk eaa.
Joissakin tapauksissa adoptioneuvonnan yhte ydessä on kuitenkin teht y epävirallisia sopimuksia tai annettu lupauksia siitä, että adoptiovanhemm at esimerkiksi lähettävät lasta
koskevia tietoja tai valokuvia aikaisemmalle vanhemmalle tai että lapsen ja aikaisem man vanhemman välillä m uutoin jatketaan yh teydenpitoa muodossa tai to isessa. Jos
adoptiovanhemmat eivät toim i lupauksensa m ukaisesti, aikaisemmalla vanhemmalla ei
kuitenkaan ole oikeudellisia keinoja reagoida asiaan.
Kansainvälisesti vertailtuna niin sanottu avoin adoptio on eri muodoissaan muodostunut
yhä yleisemmäksi käytännöksi adoptioiden yhteydessä. Avoin adoptio ei ole yhtenäinen
oikeudellinen käsite, vaan yhteisnimitys erilaisille järjestelyille, joille on ominaista, että
lapsi adoptoidaan virallisesti adoptioperhees een, mutta sosiaaliset suhteet lapsen biologisiin vanhempiin tavalla tai toisella säilyvät.
Ei ole realistista olettaa eikä perusteltua erityisesti pyrkiäkään siihen, että adoptiolapsen
ja aikaisemman vanhemman välisen yhteydenp idon jatkuminen adoption vahvistamisen
jälkeen muodostuisi käytännöksi kaikissa adoptioissa tai edes suurimmassa osassa niitä.
Erityistilanteissa mahdollisuus vahvistaa yhteydenpito tuomioistuimen päätöksellä kuitenkin lisäisi käytettävissä olevia va ihtoehtoja harkittaessa, millainen järjestely on lapsen edun mukainen. Siksi on perusteltua ottaa lakiin säännökset a doptiolapsen ja aikaisemman vanhemman välisestä yhteydenpidosta.

42

Itsenäiset adoptiot ulkomailta
Lapseksiottamisesta annetun lain mukaan n iin kutsutut itsenäiset adoptiot, joissa kansainvälinen adoptio to teutetaan ilm an palv elunantajan m yötävaikutusta, voidaan Helsingin hovioikeuden päätöksellä vahvistaa Suom essa päteviksi. Lain säätäm iseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa on tosin todettu, että hovi oikeuden vahvistamisen hakem inen lapseksiottam isen jo tapahdu ttua ei saisi muodos tua keinoksi kiertää
velvollisuutta hakea laps eksiottamisasioiden lautakunnan lup a ennen ulk omailla tapahtuvaa lapseksiottamista (HE 107/1984 vp, s. 26/ I). Nykyistä lakia on kuitenkin tulkittu
niin, että se ei m ahdollista vahvistam ista koskevan hakem uksen hylkääm istä, vaikka
lupamenettelyä tosiasiassa olisikin kierretty.
Itsenäinen a doptio on y leisesti otta en erittä in riskialtis ta pa toteu ttaa kansainvä lisiä
adoptioita. Itsenäisessä adop tiossa suom alaiset viranom aiset saavat tilaisuuden vasta
jälkikäteen arvioida sitä, soveltuvatko adoptoijat adoptiovanhemm iksi ja onko adoptio
muutenkin lapsen edun mukainen. Lisäksi palvelunantajan myöt ävaikutus adoptioprosessiin ja siihen liittyvä lapsen edun ja adoptioprosessin asianm ukaisuuden valvonta
puuttuu kokonaan. Tämän myötä lisääntyy vaara es imerkiksi siitä, että adoptioon liittyy
lapsikauppaa tai että lapsen biologiset vanhem mat eivä t ole antaneet asianm ukaisesti
suostumustaan adoptioon.
Toisaalta ongelm ana on se, että nykyinen la insäädäntö ei käytännössä tarjoa asianmukaista toimintavaihtoehtoa tilanteessa, jossa Suomessa asuva henkilö aikoo adoptoida esimerkiksi orvoksi jääneen sukulaislapsen sellaisesta vieraasta valtiosta, jonka kanssa mikään suomalainen palvelunantaja ei harjoita adoptioyhteistyötä. Hakija ei nimittäin
voi saada lupaa kansainvälis een adoptioon, jollei hän saa kansainvälistä lapseksiottamispalvelua. Kansainvälistä laps eksiottamispalvelua taas käytännössä v oi saad a vain
sellaista ado ptiota varten, j oka tapahtuu suom alaisen palvel unantajan yhteistyötahoksi
hyväksytyn ulkom aisen palvelunantajan m yötävaikutuksella. Näin ollen esim erkiksi
vieraasta valtios ta tapah tuvassa suk ulaisadoptiossa hakijan ainoaks i toim intavaihtoehdoksi usein jää se, että hän tote uttaa adoption itsenäisesti ja hakee sille jälkikäteen vahvistuksen Helsingin hovioikeudelta.
Itsenäisten adoptioid en ongelm ia on käsitelty m yös Euroopan neuvoston uudistetun
adoptiosopimuksen yhteydessä. Yleissopim usta koskevasta selitysm uistiosta (explanatory report) ilm enee, että käytännössä usei mmat adoptiossa ilm enneet väärinkäytökset
liittyvät itsenäisiin adoptioihin. Selitysmuistion mukaan monet maat hyväksyvät kuitenkin itsenäiset adoptiot silloin, kun kyse on sukulaislapsen adoptiosta.
Edellä esitetyistä syistä on tarpeen k ehittää lainsäädäntöä itsenäisten adoptoiden osalta.
Yhtäältä on peruste ltua, että tarkkaan rajatuissa tapauksissa mahdollistetaan ulkomailla
asuvan lapsen adoptoiminen laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen silloinkin, kun
suomalaisella palvelunantaja lla ei ole hyväksyttyä yhteist yötahoa lapsen asuinpaikkavaltiossa. T oisaalta on itsen äiseen adop tioon liittyv ien risk ien vuoksi syytä nykyistä
tehokkaammin estää lupamenettelyn kiertäminen.
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Adoptioasioiden hallinto
Hallinnon yleisten kehittämislinjausten mukaisesti on perusteltua siirt ää sosiaali- ja ter veysministeriölle nykyisin kuuluvat adoptioasio iden hallintoon liittyvät operatiiviset
tehtävät tehtävään soveltuvan m uun viranomaisen käsiteltäviksi. Tällaisia tehtäviä ovat
muun muassa toim ilupien m yöntäminen ottolaps itoimistoille ja kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antajille. Samalla on tarko ituksenmukaista siirtää adoptioasioissa asiantuntija- ja keskusviranom aisena toim iva Suomen kansainvälisten lapseksiottam isasioiden lautakunta pois sosiaali- ja terveysm inisteriön yhteydestä. Lisä ksi lautakunnan
tehtäviä ja kokoonpanoa koskevat säännökset on
tarpeen saattaa ajan tasalle ottaen
huomioon käytännön kokemukset ja adoptiotoiminnassa tapahtunut kehitys.
Yhteenveto
Edellä esitetyn perusteella on tarpeen uudist aa lapseksiottam ista koskeva sääntely kokonaisuudessaan.
3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Yleistä
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi adopt iota koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Nykyinen lapseksiottam isesta annettu la ki kum ottaisiin ja ko rvattaisiin uudella
adoptiolailla.
Uudistuksen yleis enä ja ensis ijaisena tavoitteen a on edis tää lapsen edu n toteu tumista
adoptioasioissa. Täm än ohella tarkoituks ena on erityisesti yhde nmukaistaa adoptioprosessia kotimaisissa ja kansainvälisissä adop tioissa, parantaa asiaan osallisten oikeusturvaa adoptioprosessin eri vaih eissa, ehkäis tä ennalta itse näisiin adop tioihin liitty viä
riskejä sekä kehittää adoptioas ioita käsitt elevien viranom aisten organiso intia nykyis tä
tarkoituksenmukaisemmaksi.
Esityksessä ehdotetaan myös, että edus kunta hyväksyy Euroopan neuvoston uudistetun
yleissopimuksen las ten adoptios ta. Ylei ssopimuksen tavoitteena on yhdenm ukaistaa
sopimusvaltioiden adoptiota koskevaa säänte lyä ja adoptiom enettelyä ja ennen kaikkea
edistää lapsen etua. Yleiss opimus ehdotetaan saatettavaks i voimaan tavanomaiseen tapaan niin sanotulla blankettilailla. Esityksessä ehdotettu adoptiolaki on lisäksi asialliselta sisällöltään sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa.
Lapsen edun ensisijaisuus
Adoptiolakiin ehdotetaan kirjattavaksi periaate, jonka mukaan kaikissa alaikäisen lapsen
adoptiota k oskevissa p äätöksissä ja m uissa to imenpiteissä on ensisija isesti ote ttava
huomioon lapsen etu. Sam a periaate on vahvist ettu muun muassa YK: n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 ja 21 artiklassa.
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Tarkoituksena on, että periaatteen kirjaam inen lakiin ohjaa tuom ioistuimia ja adoptiolupaviranomaista sekä muita adoptioasian ho itamiseen osallis tuvia tah oja arvioim aan
asiaa ennen kaikkea lapsen näkökulm asta sekä hakemaan sellaista ratkaisua tai toim enpidevaihtoehtoa, joka kussakin yksittäistapauksessa parhaiten vastaa lapsen etua.
Subsidiariteettiperiaatteen vahvistaminen
YK:n lapsen oikeuksien sopim uksen 21 artikla n ja Haagin sopim uksen 4 artiklan m ukaan kansainvälisissä adoptioissa tulee noudatt aa niin sanottua subsid iariteettiperiaatetta. Tällä tar koitetaan sitä, että kan sainvälistä adoptiota voidaan harkita, jos on ensiksi
riittävästi tutkittu, voidaanko la psi adoptoida tai sijoittaa si jaisperheeseen tai jollaki n
muulla sopivalla tavalla hoitaa hänen omassa maassaan. Subsidiariteettiperiaatteen merkityksen korostam iseksi adoptiolakiin ehdot etaan otettavaksi uusia säännöksiä, joista
periaate kävisi nimenomaisesti ilmi.
Kansainvälisen adoptiopalvelun antajan te htäviin kuuluu nykyisen säännöksen m ukaan
Suomessa asuvan adoptionhakijan välittäminen ulkomailla asuvalle lapselle, joka tarvitsee adoptiovanhemmat. Subsidiariteettiperiaatteen painottamiseksi säännökseen ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että kyse tu lee olla lapsesta, jolle ei voida löytää sopivia
adoptiovanhempia asuinpaikkavaltiostaan.
Lisäksi ehdotetaan, että subsidiariteettipe riaate olisi otettava huom ioon harkittaessa,
myönnetäänkö suom alaiselle palvelunantaj alle lupa yhteistyöhön ulkom aisen palvelunantajan kanssa. Luvan m yöntäminen ed ellyttäisi vastaisuudessa muun ohella sitä,
että yhteistyötä void aan pitää perusteltuna ottaen erityisesti huom ioon kansainvälisen
adoption tarve asianomaisessa valtiossa.
Adoptionhakijan ikään liittyvien edellytysten täsmentäminen
Esityksessä ehdotetaan täsm ennettäväksi adopt ion edellytyksiä ot tamalla lakiin uudet
säännökset adoptoitavan ja a doptionhakijan välisestä vähimm äis- ja enimmäisikäerosta
sekä adoptionhakijan enimm äisiästä. Näitä s äännöksiä noudatettaisiin vain alaikäisen
lapsen adoptioissa.
Ehdotuksen mukaan lapsen ja hakijan välise n ikäeron tulisi olla vähintään 18 vuotta ja
se saisi olla enintään 42 vuotta. L isäksi e hdotetaan, että adoptionha kija ei saisi olla
50 vuotta vanhem pi. Hakijan vähimmäisiä ksi ehdotetaan nykyisen lain m ukaisesti
25 vuotta.
Ehdotetuista ikäero- ja ikävaatim uksista voitaisiin poiketa muun m uassa silloin, kun on
kysymys pe rheen sisäisestä adoptiosta tai kun lapsen ja hakijan vä lillä muutoin jo entuudestaan vallitsee lapsen ja vanhemman vä liseen suhteeseen ve rrattava suhde. Vaatimuksia sovellettaisiin siis käytännössä vain vieraan lapsen adoptioissa. Niissäkään vaatimusten soveltaminen ei olisi ehdotonta. V aatimuksista voitaisiin poiketa, jos adoption
vahvistamiseen yksittäistapauksessa on lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä.
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Enimmäisikäeroa ja enimmäisikää koskevien uusien vaatimusten ensisijaisena tavoitteena on lapsen edun edistäm inen. Adoptiovanhem pien tulee kyetä turvaam aan adoptiolapselle riittävä huolenpito, kasvatus ja elatus lapsen itsenäistym iseen saakka. On
tärkeää, että adoptiovanhemmat kykenevät huole htimaan lapsesta täys i-ikäisyyteen asti
ja olemaan hänen tukenaan myös varhaisessa aikuisiässä. Adoptiolapsi on jo kerran menettänyt vanhempansa ja hänellä saattaa ol la taustalla muitakin menettämiskokemuksia.
Tämän vuoksi lasta tulisi varjella uusilta menettämiskokemuksilta ja niiden todennäköisyys lapsen tulevassa elämässä tulisi minimoida.
Kun adoptiolupia on m yönnetty voimassa olevan lain nojalla, on vakiintuneesti noudatettu käytäntöä, jonka mukaan lapsen
ja adoptiovanhem man ik äeron ei tulisi olla
45 vuotta suurempi, ellei erityisiä syitä täst ä pääsäännöstä poikkeamiselle ole. Käytäntö
on kehittynyt useita vuosia sitten, jolloin kansainvälisen adoption kautta tuli Suomeen
pääsääntöisesti hyvin nuoria ja us eimmiten terveitä lapsia. Kansainvälisissä adoptioissa
viime vuosina tapah tunut kehitys o n merkinnyt sitä, että u lkomailta adoptoitavat lapset
ovat usein aikaisem paa vanhem pia ja entist ä selvemm in erityisen hoiv an ja tu en ta rpeessa. Kotimaisen adoption taustalla saattaa puolestaan nykyisin olla esimerkiksi äidin
päihteiden käyttöä raskausaikana, mikä asettaa adoptiovanhemmuudelle erityisiä vaatimuksia. Kun adoptiovanhemmuus on tällaisten seikkojen vuoksi useissa tapauksissa
muuttunut aikaisem paa vaativamm aksi, ei ol e perusteltua kirjata lakiin tähän saakka
vallinnutta käytäntöä sellaisenaan. Jotta adoptiovanhemmilla varmemmin olisi riittävästi voim avaroja ja jaksam ista huolehtia kasv atustehtävästään, on uuden lain säätämisen
yhteydessä syytä alentaa sallittua enimmäisikäeroa tähänastiseen käytäntöön verrattuna.
Yhtenä peru steena ehdo tetuille ik ävaatimuksille on m yös kotim aisessa ja kansainvä lisessä adoptiossa nykyisin noudatettavien, to isistaan poikkeavien käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Nykyisen käytännön perusteella kansainväliseen adoptioon myönnetään
lupia sellaisille henkilöille, jotka ikänsä vuoksi eivät käytännössä voisi saada kotimaista
adoptiolasta. Tätä void aan pitää r istiriitaisena ja perusteettom ana. Kansainvälisesti
adoptoitavat lapset tarvitsevat yleisesti ottaen vähintään yhtä paljon ja yhtä pitkään vanhempiensa hoivaa ja huolenpitoa kuin kotim aisen adoption kautta perheeseen tulevat
lapset.
Vertailumielessä voidaan kiinnittää huom iota myös suomalaist en synnyttäjien ikäjakaumaan. Vuonna 2008 suomalaisten synnyttäjien keski-ikä oli 30,1 vuotta. Synnyttäjistä oli 40–44 -vuotiaita 2 051 eli 3,5 prosen ttia ja 45-vuotiaita tai vanhem pia vain
102 eli 0,2 prosenttia (THL/SVT Tilastor aportti 22/2009). Adoptiolupia m yönnettäessä
nykyisin noudatettu käytäntö johtaa siis si ihen, että adoptiolasten vanhemmat voivat
olla selvästi iäkkäämpiä kuin samanikäisten lasten biologiset vanhemmat pääsääntöisesti ovat. Nyt ehdotettuja ikään liittyviä vaatimuksia voidaan pitää perusteltuina adoptoitavien lasten edun kannalta myös siksi, että niiden avulla voidaan välttää sellainen kehityskulku, jonka seurauksena adoptiolapsista m uodostuu muista lapsista erottuva ryhmä
siinä suhteessa, että heidän vanhempansa ovat selvästi iäkkäämpiä kuin muiden samanikäisten lasten vanhemmat.
Enimmäisikäeroa ja enimmäisikää koskevien säännösehdotusten taustalla on myös tarve
tehostaa adoptioneuvonnan voim avarojen käyttö ä. Esityksen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on pyrkimys adoptioneuvonnan laadulliseen kehittämiseen. Samoin tavoitteena
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on turvata m ahdollisimman kattavat adoptioneu vonnan jälkipalvelut adoption vahvistamisen jälkeen. Hakijoiden ikään liittyvien v aatimusten selkeyttäminen lakiin otettavilla
säännöksillä edistää osaltaan sitä, että a doptioneuvonnan rajallisia voimavaroja ei jouduta käyttämään neuvonnan antamiseen sellaisille adoptionhakijoille, joiden osalta neuvonta ei heidän iästään johtuen todennäköisesti kuitenkaan tulisi johtamaan adoptioon.
Ehdotuksen taustalla on osal taan myös viim eaikainen ke hitys kansainvälisissä adoptioissa. Monet aikaisemmin lapsia adoptioon luovuttaneet valtiot ovat m uun muassa
valtion sisäisen adoption kehittämisen ansiosta voineet olennaisesti vähentää lasten luovuttamista kansainväliseen adoptioon. Tä män seurauksena kansainvälisen adoption
kautta lasta toivovia hakijoit a on m oninkertaisesti suhteessa adoptoitavien lasten m äärään. Suuri m äärä hakemuksia kuorm ittaa luov uttavien valtioiden adoptioviranom aisia
ja -toim ielimiä. Haagin sopim uksen sove ltamista koskevassa hyvien käytäntöjen oppaassa onkin esitetty suositus, että myös laps ia vastaanottavat valtiot osaltaan aikaisempaa tehokkaammin karsisivat a doptionhakijoita ennen hakemu sten lähettämistä luovuttaviin valtioihin. Ottam alla ehdotetut ikävaatimukset käyttöön Suomi voi Haagin sopimuksen osapuolena osaltaan toimia tämän suosituksen mukaisesti.
Yhä useam pi, erityisesti kansainvälisen adoptio n kautta sijoitettava lapsi on iältään jo
vanhempi, esimerkiksi kouluikäinen. Jos adoptionhakijan ikää koskisi pelkästään vähintään 42 vuoden ikäeroa kos keva vaatim us, huom attavan iäkkäätkin hakijat voisivat
adoptoida varttuneemman lapsen. T ätä ei vo ida pitää lapsen edun näkökulm asta toivottavana, sillä jo kouluiän s aavuttaneen lapsen adoptoim inen asettaa usein adoptiovanhemmuudelle erityisiä vaatim uksia. Rajaam alla adoptionhakijan enimmäisikä 50 vuoteen pyritään turvaam aan se, että kaikki adopt iolapset, mutta erityisesti myös ne, jotka
tarvitsevat erityis en paljon apua ja tukea, saisivat sellaiset adoptiovanhemmat, jotka
mahdollisimman hyvin ja pitkään jaksavat huolehtia heid än hoidostaan ja kasvatuks estaan.
Asiaa arvioitaessa on syytä k iinnittää huom iota vielä siih en, että viim e vuosina sekä
kotimaisessa että kansainvälisessä adoptio ssa adoptionhakijoita on ollut runsaasti suhteessa adoptiota tarvitseviin lapsiin. Ikävaatim usten tiukent amiseen ei näin ollen liity
vaaraa, että kaikille adoptiovanhempia tarvit seville lapsille ei va staisuudessa löytyisi
sopivia adoptiovanhempia.
Avioliitto yhteisadoption edellytyksenä
Ehdotetun adoptiolain mukaan vain aviopuolis ot voisivat adoptoida yhdessä. Täm ä vastaa nykyistä lakia. Työryhm än toimeksiant oon ei ole kuulunut hark ita rekisteröityjen
parien yhteisadoption mahdollistam ista. Työryhmän enemmistö ei m yöskään ole katsonut olevan riittäviä perusteita muuttaa lakia siten, että avopuolisot saisivat mahdollisuuden adoptoida yhdessä. Tämä näkemys perustuu seuraaviin näkökohtiin.
Adoption e dellytyksiä säänneltäes sä on syy tä ennen ka ikkea ha rkita, m illaiset la insäädännölliset ratkaisut parhaa lla mahdollisella tavalla edistä vät sitä, että adoptio on
lapsen edun mukainen ja että lap si saa adoption myötä mahdollisimman vakaat ja turvalliset kasvuolosuhteet. K un adoptionhakijoina ovat paris uhteessa elävät henkilöt,
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sääntelyn on näin ollen turvattava se, et tä ennen adoptiota voidaan mahdollisuuksien
mukaan varmistua siitä, että hakijoiden parisuhde on vakaalla pohjalla.
Ulkopuolisen henkilön on esim erkiksi adopt ioneuvonnassa tai adoptiolupaa m yönnettäessä väistämättä erittäin vaikea arvioida ha kijoiden parisuhteen laatua ja kestävyyttä.
Siksi on välttämätöntä, että adoption edellytysten täyttymistä harkittaessa on mahdollista k iinnittää huom iota myös sellaisiin selk eästi tod ettaviin objek tiivisiin seikkoih in,
joiden voidaan osaltaan katsoa kuvaavan parisuhteen luonnetta ja ennustavan sen kestävyyttä. Yksi tällainen se ikka on avio liiton solmiminen. Vaikka avioliiton solmimista ei
sinänsä voidakaan pitää takeen a parisuhteen kestävyydestä, s itä voidaan kuitenkin pitää
yhtenä osoituksena avioliiton solm ivien he nkilöiden tahdosta el ää pysyvässä parisuhteessa. Kun myös lapsen adoptoim inen yhdessä vastaavasti edellyttää hakijoiden vakaata tahtoa sitoutua eläm ään yhdessä perheenä, avioliiton solm imiselle on syytä jatkossa kin antaa merkitystä adoption edellytyksiä säänneltäessä.
Asiaa arvioitaessa voidaan k iinnittää huomiota myös avioliittoon liittyviin oikeusvaikutuksiin. Aviopuolisoiden erotessa tulevat sove llettaviksi yhteiselämän lopettamista koskevat säännökset. Niiden nojalla tuomioistuin voi esimerkiksi päättää, että se puolisois ta, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa asunnon omistussuhteista riippumatta jäädä
asumaan yhteiseen kotiin. Toisen aviopuolison kuollessa erityisesti lesken oikeus pitää
puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja tavanm ukainen asuntoirtaim isto jakamattomana hallinnassaan turvaa lesken ja hänen kanssaan elävien lasten asumista.
Edellä mainitut, aviopuolisoita koskevat säännökset luovat välillisesti perusturvallisuutta ja pysyvyyttä m yös adoptiolapselle adop tiovanhempien erotess a ta i tois en heistä
kuollessa. Tämä on tärkeää ottaen huomioon sen, että adoptoitavalla lapsella on tyypillisesti taustallaan jo useita m enetyksiä ja erokokemuksia ja nä in ollen erityinen vakiintuneen ja turvallisen kasvuympäristön tarve.
Ottaen huom ioon m yös sen, että sekä kotim aisessa että ka nsainvälisessä adoptiossa
adoptionhakijoita on runsaasti suhteessa adopti ota tarvitseviin lapsiin, ei voida katsoa
olevan lapsen edusta johtuvaa tarvetta ad optionhakijoiden piir in laajen tamiselle s iten,
että avopuolisoiden yhteisadoptio tehtäisiin mahdolliseksi.
Biologisen isän aseman vahvistaminen adoptioprosessissa
Esityksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa a doptoitavan lapsen biologisen isän asemaa
adoptioprosessissa.
Biologisen isän asem an vahvistam iseksi a doptiolakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomaiset säännökset, jotka koskevat adopti on suhdetta vanhemmuuden vahvistam iseen.
Jos adoptoitavan lapsen vanhemmu utta ei ole vahvistettu, mutta on aihetta otaksua, että
vanhemmuus voitaisiin myöhe mmin vahvistaa, alaikäisen adoptio voidaan ehdotuksen
mukaan vahvistaa vain erittäin painavista syistä, jos sen har kitaan olevan ilmeisen ratkaisevasti lapsen edun mukaista. L isäksi ehdotetaan, että jos vanhemmuuden vahvistamista koskeva asia on v ireillä tuom ioistuimessa tai m uussa viranom aisessa, alaikäise n
adoptiota ei pääsääntöises ti saa vahvistaa ennen kuin vanhemmuuden vahvistam ista
koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.
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Ehdotetuista säännöksistä seuraisi, että lapsen biologisen isän henk ilöllisyys tulisi pyrkiä m ahdollisuuksien mukaan selvittäm ään ja hänen isyytensä vahvistam aan ennen
adoptiota. Tämä on tärkeää sen turv aamiseksi, että myös isän halu ja valm iudet huolehtia lapsensa hoidosta ja kasvatuksesta tulevat arvioiduiksi ennen kuin lapsi adoptoidaan.
Niissäkin tapauksissa, joissa is ällä ei ole halua tai m ahdollisuutta huolehtia lapses ta ja
joissa sen vuoksi lopulta pää dytään adoptioon, ehdotetuilla s äännöksillä edistetään sitä,
että lap sella on m yöhemmin m ahdollisuus s aada adoptiota koskevis ta asiak irjoista tietoonsa biologisen isän henkilöllisyys.
Biologisen isän asem an vahvistam iseksi e hdotetaan lisäksi, että adoptiosuostumuksen
antamiseen liittyvää pakollis ta harkinta-aikaa sovelletta isiin m yös isään. Nykyisessä
laissa säädetään vähintään kahdeksan viikon harkinta-ajasta, joka alkaa lapsen syntymästä ja jonka kuluessa äidin suostumusta a doptioon ei saa ottaa va staan. Tämä harkinta-aika ulotettaisiin uudessa la issa koskemaan myös isän suostumuksen vastaanottamista.
Adoptioneuvonnan kehittäminen
Adoptiolakiin ehdotetaan otettavaksi nykyistä kattavammat ja täsmällisemmät säännökset adoptioneuvonnasta. Tarkoituksena on erit yisesti luoda edellytyksiä adoptioneuvonnan sisällölliselle kehittämiselle.
Lapsen asemaa ja lapsen edun huom ioon ottamista adoptioprosessissa ehdotetaan vahvistettavaksi siten, että adoptioneuvontaa antavan kunnan sosiaalihuollon toim ielimen
tai adoptiotoim iston olisi nim ettävä adoptoita valle lapselle hänen asioistaan vastaava
sosiaalityöntekijä. Ehdotuksen tarkoituksena on turvata se, että adoptioasiaa käytännössä hoitaa ja adoptoitavan la psen etua asiassa valvoo koko adoptioprosessin ajan tietty
tähän tehtävään nimetty sosiaalityöntekijä.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on turvata se, että adoptioneuvontaan ei liittyisi adoptoitavan lapsen edun kannalta haitallisia viiveitä . Tässä tarkoituksessa lakiin ehdotetaan
otettavaksi uusi säännös, jonka m ukaan adoptioneuvonnan antam inen on aloitettava
viivytyksettä, kun lapsensa luovuttam ista adoptioon harkitseva vanhem pi on pyytänyt
adoptioneuvonnan järjestäm istä. Adoptione uvonnan jouduttam iseksi lakiin ehdotetaan
lisäksi säännöstä, jonka m ukaan adoptioneuvonnan antajan on lapsen tultua sijoitetuksi
adoptionhakijan luokse ryhdyttävä viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla tuet aan ja seurataan sijoituksen onnistumista.
Erittäin tärkeä osa adop tioprosessia on lapsen sijoittam inen tulevien adoptiovanhem piensa luokse eli käytännössä lapselle sopi vimman adoptioperheen valinta adoptiolasta
toivovien hakijoiden joukosta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi kokonaan uudet säännökset
niistä periaatteista, joita s ijoittamisratkaisua tehtäessä olisi noudatettava. Jotta adoptioperheen valinta tapahtuisi mahdollisimman perusteellisesti ja monipuolisesti harkiten,
ehdotetaan säädettäväksi, että lapsen sijoittamista ei voisi tehdä yksittäinen sosiaalityöntekijä, vaan se olisi aina tehtävä parityönä.
Adoptiolakiin ehdotetaan otettavaksi nykyistä tarkemmat säännökset myös niin sanotusta jälkipalvelusta eli adop tion vahvistam isen jälkeen a nnettavasta adoptioneuvonnasta.
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Säännöksillä pyritään erityises ti siihen, että adoption vahvist amisen jälkeen annettavat
neuvontapalvelut kehittyisivät nykyistä katt avammiksi ja m onipuolisemmiksi ja että
adoptioon m ahdollisesti liittyv iin o ngelmiin puututtais iin m ahdollisimman varhais essa
vaiheessa.
Jälkipalvelua koskevan säännöksen mukaan adoptioneuvonnan an tajan olisi tarvittaessa
annettava adoptiolapselle sekä hänen aikaisemmille vanhemmilleen ja adoptiovanhemmilleen neuvontaa, apua ja tukea kaikissa adoptioon liittyvissä kysymyksissä myös
adoption vahvistam isen jälkeen. Adoptiovanhe mmille olis i lisäks i tarjottava m ahdollisuus siihen, että adoptiolapsen ja -perheen erityisen avun ja tuen tarve selvitetään tarvittavassa laajuudessa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että adoptioneuvonnan antajan on
tarvittaessa ohjattava ad optiolapsi ja -perhe sekä lapsen aikaisemmat vanhemmat mahdollisimman varhaisessa vaihee ssa s osiaali- tai terveyspal velujen taikka muun avun ja
tuen piiriin.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on myös se lkeyttää adoptioneuvonnan antajan ja kansainvälisestä adoptiopalvelusta huolehtivan palvelunantajan rool eja jälkipalvelussa.
Päävastuu adoption vahvistam isen jälkeen a nnettavasta neuvonnasta, avusta ja tuesta
olisi ehdotuksen m ukaan adoptioneuvonnan anta jalla. Palvelunantaj an tehtäviin jälkipalvelussa kuuluisi lähinnä tietojen antaminen sen säilytettävinä olevista adoptioasiakirjoista, avustaminen lapsen alkuperää koskevi en lisätietojen hankki misessa lapsen alkuperävaltiosta sekä tarvittaessa tuen ja ohjauksen antaminen tietoja luovutettaessa. Ehdotetun tehtävienjaon tarkoituks ena on selkey ttää ja paran taa ad optiolasten ja -perheiden
asemaa jälkipalveluiden käyttäjinä. Adoption vahvistamisen jälkeen annettava adoptioneuvonta on nim ittäin k unnan järjes tämisvastuulle kuuluv a m aksuton sosiaalipalvelu,
kun taas kansainväliseen adoptiopalveluun kuuluv ista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa palvelunantajan perimällä palvelumaksulla.
Jotta adop tioneuvonnan voim avarojen käyttö v oidaan kohd entaa m ahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että adoptioneuvonnan antaja voi tietyin edellytyksin
keskeyttää adoptioneuvonnan antam isen
adoptionhakijalle. Keskeyttämispäätös voitaisiin tehdä, jos neuvonnassa esille tulleiden
seikkojen perusteella on ilmeistä, ettei edellytyksiä adoptioon ole olemassa.
Kotimaisen adoptioprosessin kehittäminen
Esityksessä ehdotetaan muutoksia kotim aiseen adoptioprosessiin. Tavoitteena on ennen
kaikkea turvata se, että jo ennen adoptoita van lapsen sijoittam ista adoptionhakijoiden
luokse varmistutaan siitä, että suunniteltu adoptio on lapsen edun mukainen. Samalla on
tavoitteena, että adoptioprosessi olisi adoptionhakijoiden kannalta nykyistä selkeämpi ja
läpinäkyvämpi.
Edellä mainittuja tavoitteita ehdotetaan edis tettäväksi siten, että ko timaista adoptioprosessia lähennetään kansainvälisissä adoptioissa jo nykyisin noudatettavaan menettelyyn.
Kotimaisessakin adoptioprosessissa kysymys adoptionhakijoiden soveltuvuudesta adoptiovanhemmiksi olisi lakiehdotuksen m ukaan p ääsääntöisesti saatetta va erillisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi. Luvan m yöntäminen olisi edellytys si lle, että adoptioneuvonnan antaja saa sijoittaa lapsen adopti onhakijoiden luokse. Kotimaisessakin adop-
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tiossa siis nykyistä se lvemmin erotettaisiin toisista an yhtäältä adoptioneuvonnassa tapahtuva adoption edellytysten selvittely ja to isaalta tämän selvittelyn päätteeksi tapahtuva hakijoiden soveltuvuuden arviointi, jonka tekee erillinen lupaviranomainen.
Lupaviranomainen olisi lakiehdotuk sen mukaan sama riippumatta siitä, aikooko hak ija
adoptoida Suomessa vai ulkom ailla asuvan lapsen. Näin vo idaan turvata yhdenmukaisten periaatteiden ja vaatim ustason noudatt aminen kotim aisessa ja kansainvälisess ä
adoptiossa.
Lupamenettelyä ei kuitenkaan ole tarkoituks enmukaista u lottaa koske maan sellaisia
kotimaisia a doptioita, jo issa on kys ymys tosi asiallisesti vallits evan p erhetilanteen oikeudellisesta vahvistamisesta. Siksi lupavaat imuksesta ehd otetaan sääd ettäväksi po ikkeus niitä tilanteita varten, joissa on kysym ys perheen sisäisestä adoptiosta tai joissa
lapsi muutoin on ollut vakiintuneesti tulevan adoptiovanhem man hoidettavana ja kasvatettavana.
Ehdotettu lupam enettely ei korvaa adoptioneuvontaa eikä m yöskään sijoittam isen jälkeen tapahtuvaa adop tion vahvistamista tuomioistuimen päätöksellä. Lopullinen ratkaisuvalta sen suhteen, vahvistetaanko kotim ainen adoptio vai ei, säilyy lakiehdotuksen
mukaan nykyiseen tapaan käräjäoikeudella.
Adoptionhakijoiden rekisteri
Kotimaista adoptioprosessia ehdotetaan kehitett äväksi myös siten, että perustetaan valtakunnallinen adoptionhakijoiden rekisteri. Siihen merkittäisiin tiedot adoptioluvan saaneista hakijoista. Adoptioneuvonnan antaja voisi käyttää reki steriä apunaan, kun se etsii
adoptoitavalle lapselle sopivaa adoptioperhettä.
Valtakunnallisen rekisterin vo idaan arvioida helpottavan sopivien adoptioperheiden
löytämistä varsinkin sellaisille lapsille, joiden hoitaminen edellyttää adoptiovanhemmilta erityisiä valm iuksia esimerkiksi lapsella olevan sairauden tai vamm an vuoksi. Myös
jäljempänä selostettava s ääntely, joka mahdollistaa adoptiolapsen ja aikaisemm an vanhemman välistä yhteydenpitoa koskevan sopi muksen vahvistam isen, saattaa synnyttää
tilanteita, joissa sopivan adoptioperheen löytäminen on nykyistä vaikeampaa. Rekisteristä vo i o lla apua etsittäessä sellais ia adop tionhakijoita, jo illa on valm iudet ylläpitää
adoptiolapsen suhdetta aikaisempiin vanhempiinsa.
Kotimaasta adoptiolasta toivovien hakijoiden merkitseminen valtakunnalliseen rekisteriin on m yös om iaan ed istämään sitä, et tä h akijoilla on yhd envertaiset m ahdollisuudet
tulla arvioiduiksi m ahdollisena adoptioperheenä riippum atta esimerkiksi s iitä, o nko
heille antanut adoptioneuvontaa heidän kotikuntansa sosiaalihuollon toimielin vai adoptiotoimisto.
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Adoptiolapsen yhteydenpito aikaisempaan vanhempaansa
Esityksessä ehdotetaan adoptio lakiin otettavaksi kokonaan uude t säännökset alaikäisen
adoptiolapsen yhteydenpidosta aikaisem paan vanhempaansa. Tuomioistuin voisi ehdotuksen m ukaan vahvistaa aikaisemm an vanhemman ja a doptiovanhempien tekem än
sopimuksen lapsen oikeudesta tavata aikaisempaa vanhempaansa tai pitää häneen muulla tavoin yhteyttä. Edellytyksenä olisi, e ttä sopimuksen mukaisen yhteydenpidon harkitaan olevan lapsen edun mukaista. S opimus voitaisiin vahvistaa adoption vahvistam isen
yhteydessä tai sen jälkeen.
Tuomioistuimen vahvistaman yhteydenpidon tu lisi lakiehdotuksen m ukaan aina perustua lapsen aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhempien väliseen sopimukseen. Lapsen edun kannalta on pidetty tä rkeänä, että yhteydenpitoa ei vahvisteta tuom ioistuimen
päätöksellä, elleivät osapuolet ole päässeet siitä keskenään yhteisymmärrykseen ja siten
osoittaneet valmiutensa huolehtia siitä, että sovittu yhteydenp ito toteutuu m yös käytännössä. Näin voidaan vähentää vaaraa siitä , että yhteydenpidon toteuttam iseen myöhemmin liittyy lapsen kannalta haitallisia ristiriitoja.
Jos adoptiovanhemmat laiminlyövät noudattaa tu omioistuimen vahvistamaa sopim usta,
se voitaisiin panna täytäntöön samaan tapaan kuin lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös. Erona tapaam isoikeuden täytäntöönpanoon olisi kuitenkin se, että yhteydenpitoa
koskevaa sopimusta täytäntöön pantaessa lasta ei voitaisi määrätä noudettavaksi. Tämän
eroavuuden perusteena on se, että adoptiolain nojalla vahvistetussa yhteydenpidossa ei
ole kyse voim assa olevan vanhemmuussuhtee n ylläpitäm isestä. Täm än vuoksi ei ole
katsottu tarpeelliseksi, että tällaisen sopim uksen täytäntöön panemiseksi voidaan käyttää niin voimakasta keinoa kuin lapsen noutoa.
Laissa s äädetty m ahdollisuus yh teydenpidon vahvistamiseen m erkitsee sitä, että ad optioasiaa ratkaistaessa on käytettävissä nykyistä monipuolisempi valikoima keinoja, joilla
voidaan edistää lapsen edun toteutum ista kunkin yksittäistapauksen olosuhteita vastaavalla tavalla.
Yhteydenpidon vahvistam inen voi käytännössä olla lapsen edun m ukaista erityisesti
silloin, kun sijaisvanhemmat adoptoivat sijaishuollossa olleen lapsen, joka on sijaishuollon aikana pitänyt yhteyttä biologisiin vanhempiinsa lastensuojelulain (417/2007) säännösten mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa sijaisvanhemmista tulisi adop tion myötä lapsen juridisia vanhem pia, mutta lapsen yhteyde npito biologisiin vanhe mpiin voisi ja tkua
käytännössä ennallaan. Adoptiolla ja yhte ydenpidon vahvistam isella m ahdollistetaan
siten sam anaikaisesti lapselle tärkeiden ihmissuhteiden pysyvyys adoptioperheessä ja
yhteyden säilyminen biologisiin vanhempiin. Tietoisuus siitä, että yhteydenpitoa koskeva sopim us voidaan adoption yhteydessä vahvi staa tuom ioistuimen päätöksellä ja e ttä
vahvistettu sopim us voi daan tarvittaessa panna täytäntöön, voi auttaa biologisia vanhempia heidän harkitessaan s uostumuksen antamista siihen, että sijaisvanhemmat adoptoivat lapsen.
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Oikeusturvan parantaminen
Adoptioprosessin eri vaiheissa tehdään päät öksiä, jotka voivat adoptionhakijan kannalta
tosiasiallisesti m erkitä a doptioprosessin kesk eytymistä. Hakijan oikeusturvan kannalta
on tärk eää, että hän vo i hakea tällaisiin p äätöksiin m uutosta riippumatta siitä, tekeekö
päätöksen v iranomainen vai yksityisoikeude llinen yhte isö, joka s aamansa to imiluvan
perusteella antaa adoptioneuvontaa tai kansainv älistä adoptiopalvelua. Hakijan oikeusturvan parantamiseksi esityksessä ehdotetaan, että hakijalla olisi oikeus hakea m uutosta
päätökseen, jolla adoptioneuvonnan antaja keskeyttää adoptioneuvonnan antam isen tai
jolla palvelunantaja kieltäytyy kansainvälise n adoptiopalvelun antamisesta tai keskeyttää sen antamisen.
Muutoksenhakua koskevia säännöksiä ehdotetaan kehitettäväksi myös siten, että adoptiota koskevan asian käsittelyyn hallinto-oike udessa osallistuisi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntijajäsen. Ehdotus pohjautuu siihen, että ratk aistaessa adoptioasiassa tehtyä valitus ta hallinto-o ikeudessa kes keisenä ongelm akysymyksenä on useimm iten se,
onko hakija kelpoinen ja sopiva adopti ovanhemmaksi ja onko adoptioprosessin jatkaminen siten lapsen edun m ukaista. Tätä kys ymystä tulee voida arvioida hallintooikeudessa m ahdollisimman luotettavasti ja m onipuolisesti sekä ennen kaikkea laps en
etua silm ällä pitäen. Siksi on perusteltua, e ttä asian kä sittelemiseen ja ratka isemiseen
hallinto-oikeudessa os allistuu asiantuntijajäsen. Täm ä ei ed ellytä uus ia organisatorisia
järjestelyjä, koska lastensuoj eluasioissa jo nykyisin toim ivat asiantuntijajäsenet voivat
osallistua myös adoptioasioita koskevien muutoksenhakemusten käsittelyyn.
Helsingin hovioikeuden päät ökseen ulkomaisen adoptiopäätöksen tunnustamista koskevassa asiassa ei voimassa olevan lain m ukaan saa hakea m uutosta. Oikeusturvan parantamiseksi esityksessä ehdotetaan, että tällai seen päätökseen saisi vastaisuudessa hakea
muutosta korkeimmalta oikeudelta.
Itsenäiset adoptiot
Esityksessä ehdotetaan muutoksia säännöksii n, jotka koskevat ul komailta ilman palvelunantajaa toteutettavia adoptioita ja niid en tunnustam ista Suom essa. Ehdotusten keskeisenä tarkoituksena on ehkäistä ennalta itsenäisiin adoptioihin liittyviä riskejä, kuten
lapsikauppaa.
Ehdotuksen m ukaan adoptiolautakunta voisi tietyin edellytyksin m yöntää etukäteen
luvan ilm an palvelunantajaa tapahtuvaan a doptioon. Luvan m yöntäminen edellyttäisi
muun muassa sitä, että adoption yleiset edellytykset täyttyvä t, että hakijalle on annettu
adoptioneuvontaa ja että adoptiota e i ole m ahdollista toteuttaa palvelunantajan välityksellä. Lupa voitaisiin myöntää vain, jos adopt oitava lapsi on hakijan tai hänen aviopuolisonsa lähisukulainen tai hakijan adoptiolapsen aikaisempi lähisukulainen (käytännössä
lähinnä adoptiolapsen biologinen sisarus) ta ikka lapsi on ollut vak iintuneesti hakijan
hoidettavana ja kasvatettavana. Luvan myöntäminen ilman palvelunantajaa tapahtuvaan
vieraan laps en adoptioo n ei siis olis i mahdollista. Adoptiolautakunnan myöntäm än luvan perusteella ilm an palvelunantajan myötävaikutusta tapahtunut adoptio tunnustettai siin Suomessa päteväksi ilman eri vahvistusta.
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Lakiehdotuksella pyritään myös nykyistä tehokkaammin estämään lupamenettelyn kiertäminen. Siksi ehdotetaan, että jos Suom essa asuva henkilö adoptoi alaikäisen lapsen
vieraasta valtios ta ilm an adoptio lautakunnan lup aa, tällais ta adop tiota ei vo itaisi enää
tunnustaa Suomessa päteväksi edes Helsingin hovioikeuden päätöksellä.
Lupasäännösten kiertämisen estämiseksi ehdotetaan lisäksi rajoitettavaksi niitä perusteita, joiden nojalla ulkom ainen adoptiopäätös voidaan Suom essa tunnustaa päteväksi ilman eri vahvistusta. Ulkom aisen adoptiopäätöksen tunnustaminen ilman eri vahvistusta
edellyttäisi paitsi s itä, että kumm allakin adoptionhaki jalla on adoptiohetkellä ollut
asuinpaikka valtiossa, jossa adoptio on tapahtunut, myös sitä, että he ovat asuneet siellä
keskeytyksettä vähintään vuoden ajan välittö mästi ennen adoptiota. Näin pyritään turvaamaan se, että adoption tunnustamista koskeva asia olisi nykyistä kattavammin saatettava Helsingin hovioikeuden käsiteltäväksi tilan teissa, joissa ei ole yksiselitteistä, missä
valtiossa hakijoilla on adoption vahvistamishetkellä ollut asuinpaikka.
Adoptioasioiden hallinto
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi adoptio asioita käsittelevien viranom aisten organisointi. So siaali- ja te rveysministeriön yhteyd essä to imiva Suom en kansainvä listen
lapseksiottamisasioiden lauta kunta ehdotetaan lakkautettavaks i. Sen tilalle perustettaisiin uusi adoptiolautakunta, joka toim isi Sosiaali- ja terveysalan l upa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteydessä. A doptiolautakunnan toim ivalta olisi laajem pi kuin nykyisen
kansainvälisten lapseksiottam isasioiden laut akunnan, sillä adoptiola utakunta käsittelisi
myös kotimaista adoptiota koskevia asioita.
Ehdotus on sopusoinnussa hallinnon yleisten kehittämislinjausten kanssa, joiden mukaan pyrkimyksenä on siirtää operatiiviset
tehtävät m inisteriötasolta m uiden viranomaisten hoidettavaksi. Valv ira sopii adoptiolautakunnan si joituspaikaksi, koska viraston toimivaltaan kuuluu muun muassa sosiaalihuollon lupa- ja valvontatehtäviä mukaan
luettuna lastensuojelu ja kos ka v irastossa jo ny kyisin toim ii m uitakin s amankaltaisia
lautakuntia, jotka hoitavat niille uskottuja erityistehtäviä.
Adoptiolautakunnan toim inta ehdotetaan orga nisoitavaksi nykyistä lautakuntaa tarkoi tuksenmukaisemmalla tavalla. Adoptiolauta kunta käsittelisi toim ivaltaansa kuuluvat
yksittäisiä asianosaisia koskevat asiat jakaan tuneena jaostoihin. Lautakunnan täysistunnon tehtävänä olisi seurata kehitystä kotim aisissa ja kansainvälisissä adoptioasioissa
sekä tehdä tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä.
Adoptiotoimiston ja kansainvälisen adoptiopa lvelun antajan toimilupia koskevien asioiden käsittely ehdotetaan siirre ttäväksi sosiaali- ja terveysm inisteriöstä Valviralle ja
adoptiolautakunnalle.
Perintöoikeus ennen 1.1.1980 tapahtuneissa adoptioissa
Esityksessä ehdotetaan olennaisia muut oksia ennen 1.1.1980 adoptoitujen henkilöiden
perintöoikeudelliseen asem aan. Tällainen henkilö saisi lakie hdotuksen mukaan adoptiovanhempiensa suvussa sam anlaiset oi keudet perintöön kuin adoptiovanhem piensa
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biologinen lapsi. Jos ennen 1.1.1980 adoptoidulla henkilöllä ei ole rintaperillisiä eikä
puolisoa, häneltä jäänyt peri ntö jaettaisiin perintökaaren (40/1965) säännösten m ukaisesti hänen adoptiosukunsa perim ispolvessa oleville sukulaisille. Adoptiolapsen biologiset sukulaiset eivät siis enää vastaisuudessa voisi periä adoptiolasta, vaikka adoptio on
vahvistettu ennen 1.1.1980.
Edellä mainittujen muutosehdotusten taustalla on se, että yh teiskunnassa nykyisin laajasti vallitsevan käsityksen mukaan adoptiolapsi tulee oikeudelliselta asemaltaan rinnastaa adoptiovanhempiensa biologiseen lapseen. O n vahvoja perusteita otaksua, että useat
sellaiset henkilöt, jotka on adoptoitu ennen 1.1.1980 tai jo iden sukuun on adoptoitu lapsi ennen 1.1.1980, eivät tule edes ajatelleeksi sitä, että ennen 1.1.1980 adoptoidulla
henkilöllä ei lain m ukaan ole perintöoikeude llisissa ky symyksissä sam anlaista asemaa
kuin adoptiovanhem piensa biologisella lapsella . Jos lain m ukaan toteutettavan perinnönjaon lopputulos poikkeaa siitä, millaiseksi adoptoitu henkilö ja hänen uuden sukunsa
jäsenet ovat m ieltäneet adoptoidun henkilön perintöoikeudellisen as eman, lain m ukainen lopputulos voidaan usein kokea adoptoitu a henkilöä syrjiväksi ja epäoikeudenm ukaiseksi.
Ainoaksi poikkeukseksi ennen 1.1.1980 adoptoitujen henkilöiden perintöoikeudellisessa
asemassa jäisi ehdotuksen m ukaan se, että tä llainen henkilö perisi edelleen biologiset
sukulaisensa siten kuin ennen 1.1.1980 voim assa olleessa laissa on säädetty. Syynä tämän poikkeuksen säilyttäm iseen on se, että ei ole katso ttu olevan riittäviä perus teita
heikentää adoptiolapsen perin töoikeudellista as emaa siitä, m ikä oli voim assa adoptiohetken lain m ukaan. Jos a doptoitu henkilö itse haluaa ka tkaista perintöoikeudellisen
siteen biologiseen sukuunsa, hän voi laki ehdotuksen m ukaan tehdä käräjäoikeudelle
hakemuksen, jolla vahvistetaan, että ottola psisuhteeseen myös tältä osin sovelletaan
nykyistä lainsäädäntöä.
Avioesteet ja rekisteröidyn parisuhteen esteet
Esityksessä ehdotetaan, että m ahdollisuus m yöntää lupa ad optiolapsen ja adoptiovanhemman keskinäiseen avioliittoon tai rekist eröityyn parisuhteeseen poistetaan laista.
Kun otetaan huom ioon yhteiskunnassa nykyisin vallitseva käs itys adoptiolapsen täysin
biologiseen lapseen rinn astuvasta as emasta, ei v oida pitää tarpee llisena eikä asianmukaisena, että adoptiovanhemman ja adoptiolaps en keskinäinen avioliitto tai rek isteröity
parisuhde on mahdollinen edes oikeusministeriön luvalla.
Samasta syystä ehdotetaan m yös, että adop tion seurauksena syntynyt sukulaisuussuhde
muissakin tapauksissa rinnastetaan vastaav aan biologiseen sukulaisuussuhteeseen, kun
sovelletaan avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen esteitä koskia säännöksiä.
Adoptiokriminalisointien ajanmukaistaminen
Adoptioon liittyvät rangaistussäännökset ehdotetaan ajanmukaistettavaksi.
Laiminlyönti noudattaa hedelm öityshoidoista annetun lain (1237/2006) säännöksiä tietojen ja as iakirjojen antam isesta, siirtäm isestä, talle ttamisesta tai säilyttä misestä site n,
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että teko on om iaan vaarantam aan lapsen oi keuden saada s elville syn typeränsä, on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi lapsen id entiteetin loukkaamisena. Lapseksiottamisesta anne tussa lais sa ja eh dotetussa ad optiolaissa on asete ttu vastaav ankaltaisia velvo llisuuksia säilyttää tai siirtää adoptioasiakirjoj a sekä antaa niistä tietoja. Laim inlyöntiä
noudattaa näitä velvollisuuksia ei kuitenkaan ole säädetty rangaistavaksi. Adoptiolapsen
on yhtä tärkeää void a saada selville synt yperänsä kuin hedelm öityshoidon tulok sena
syntyneen lapsen. Tämä huom ioon ottaen on perusteltua, että se uraamus adoptiolain
kyseisten velvollisuuksien rikkom isesta on sa manlainen kuin hedelm öityshoitolain vastaavia säännöksiä rikottaessa . Näin ollen rikoslakiin ehdot etaan lisättäväksi m ainittua
laiminlyöntiä koskeva rangaistussäännös.
Vapaa ja inform oitu suostumus on yksi adopt ion keskeisistä edelly tyksistä. Rikoslakiin
ehdotetaan otettavaksi uusi, laitonta adoptiosuostumuksen hankkimista koskeva rangaistussäännös. Epäasiallisin keinoin hankitun suostumuksen krim inalisointi on tarpeen
myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen tehdyn lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja
lapsipornografiaa koskevan valinnaisen pöytäkirjan ratifioimista silmällä pitäen.
Mainitun pöytäkirjan 3 artiklan 1 kappaleen a kohdan ii alakohdan m ukaan sopimusvaltion on säädettävä rangaistavaksi m yös lasten myynnin yhteydessä suostumuksen hankkiminen asiattomin keinoin, välittäjän om inaisuudessa, lapsen adopt oinnille sovellettavien kansainvälisten lapseksiottamista koskevien oikeudellisten asiakirjojen vastaisesti.
Rikoslain m ukaisesta ihm iskaupparikoksesta tu omitseminen edellyttää, että toim intaan
liittyy tietty tarko itus (esim erkiksi seksuaalinen hyväks ikäyttö) ja tietty tekotapa (esimerkiksi valtaan ottaminen). Kappaleen a kohdan ii alakohdan mukaisissa teoissa nämä
edellytykset eivät v älttämättä täyty, jollo in r ikoksentekijää ei voida ra ngaista ihmiskaupparikoksesta. Tällainen teko ei myöskään täytä lapseksiottamisesta annetussa laissa
rangaistavaksi säädetyn laittom an ottolapsen välittämisen tai nyt rikoslakiin ehdotettavan laitonta adoptionvälitys tä kosk evan säänn öksen tunn usmerkistöä, joka ei ko ske
adoptiosuostumuksen hankkim ista. Suostu muksen hankkiminen adoptioon asiattom in
keinoin voi joissakin tapauksissa täyttää rikoslain 25 luvun 8 §:ssä rangaistavaksi säädetyn pakottam isen tunnusm erkistön. Se kuitenkin edellyttää tekotapa na väkivallan tai
uhkauksen käyttämistä.
Kappaleen a kohdan ii alakohdassa tarkoitettu teko on siis Suomen lain mukaan rangaistava vain tietyissä tapauksissa. Pöytäkirjaan liittyminen edellyttää näin ollen, e ttä epäasiallinen adoptiosuos tumuksen hankkim inen s äädetään erik seen rang aistavaksi. Tämä
koskee esim erkiksi tapauksia, joissa suos tumus saadaan m aksua vastaan. Rikosoikeudellinen laillisuusperi aate edellyttää, että pöytäkirjassa käytettyä ilm aisua ”asiattom in
keinoin” täsmennetään tekotapojen osalta.
Rikoslakiin ehdotettava laitonta adoptios uostumuksen hankkimista koskeva rangaistussäännös on tarkoitettu kattam aan pöytäkirja n mainittuun määräykseen sisältyvän kriminalisointivelvoitteen. Pöytäkirjan m ääräyksestä poiketen ehdotettua rangaistussäännöstä ei kuitenkaan ole rajoitettu koskem aan pelkästään välittäjän om inaisuudessa tapahtuvaa adoptiosuostumuksen hankkim ista asiattomin keinoin. Laittom aan adoptiosuostumuksen hankkimiseen voisi siis syyl listyä myös esimerkiksi henkilö, joka m e-
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nettelee pyk älässä tarko itetulla tav alla saadaksee n lapsen vanhemman antam aan suostumuksen siihen, että hän itse adoptoi lapsen.
Rangaistukseksi laittomasta adoptiosuostumuksen hankkimisesta ehdotetaan sakkoa tai
vankeutta enintään yksi vuosi. Pöytäkirja ei sisällä velvoitteita rangaistuksen suuruuteen
nähden. Vuoden pituista enimm äisrangaistusta voidaan kuitenkin pitää perusteltuna
ottaen huomioon esimerkiksi edellä mainittu väkivaltaa tai sen uhkaa ed ellyttävä pakottamista koskeva rangaistussäännös, jossa en immäisrangaistuksena on kahden vuoden
vankeusrangaistus.
Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi myös uusi, laitonta ado ptionvälitystä koskeva rangaistussäännös, joka korvaisi lapseksiottam isesta annetussa laissa nykyisin olevan rangaistussäännöksen. Lapseksiottamisesta annetussa laissa olevassa rangaistussäännöksessä enimm äisrangaistuksena on sakko. Nykyi stä ankaram paa rangaistusasteikkoa voidaan pitää perusteltun a ottaen huom ioon, että laittom aan adoptionvälityks een liittyy
lapsen edun kannalta huom attavia riskejä sen su hteen, että lapsi on esim erkiksi myyty
tai kaapattu adoptoitavaksi.
Terminologia
Lapseksiottamisesta annetussa laissa käytety t keskeiset käsitteet ("lapseksiottaminen",
"ottolapsi", "ottovanhempi" jne.) vaikuttavat nykyisin va nhahtavilta. Yleiskielessä käytetään niiden sijasta nykyi sin lähes poikkeuksetta ilm aisuja "adoptio", "adoptiolapsi",
"adoptiovanhempi" jne. Voimassa olevassa laissa käytetty käsitteistö saattaa nykyaikana
herättää värittyneitä tai jopa kielteisiä mielleyhtymiä.
Lakikielelle asetettaviin vaatimuksiin kuuluu se, että lak ikielen tulee olla m ahdollisimman suuressa m äärin yleiskielen mukaista. Siksi esitys on laadittu pitäen lähtökohtana
sitä, että lak ikielessä siir ryttäisiin kä yttämään yleiskielen m ukaista käsitteistöä eli termiä "adoptio" ja sen johdannaisia.
4. Esityksen vaikutukset
4.1 Yhteiskunnalliset vaikutukset
Vaikutukset lapsiin
Esityksessä korostetaan laps en edun ensisijaisuutta m uihin adoptiossa huom ioitaviin
näkökohtiin nähden. Täm än periaatteen kirjaam inen lakiin ohjaa kaikkia adoptioasian
hoitamiseen osallistuv ia tahoja e tsimään sellais ia ra tkaisuja ja toim enpidevaihtoehtoja,
jotka kussakin yksittäistapaukse ssa parhaiten vastaavat lapsen etua. Siksi lähes ka ikilla
ehdotuksilla on käytännössä viime kädessä vaikutusta lapsen etuun.
Ehdotuksessa kirjataan lakiin kansainväliseen adoptioon keskeisesti liittyvä subsidiariteettiperiaate, joka edelly ttää, että kansainväliseen a doptioon luovutetaan ainoastaan
sellainen lapsi, jolle ei voida löytää sopivia sijais- tai adoptiovanhempia asuinpaikkavaltiostaan. Subsidia riteettiperiaate vaikuttaa kansainvälise n adoption toteuttam isedelly-

57
tyksiin ja sitä kautta lapsen etuun. Subsidiariteettipe riaatteen vaikutus ilm enee muun
muassa ehdotuksesta, jonka m ukaan harkittaessa luvan myöntämistä suomalaiselle palvelunantajalle toim ia yhteistyössä ulkom aisen palvelunantajan kanssa edellytetään
muun muassa sitä, että yhteist yötä voidaan pitää perusteltu na ottaen erityisesti huom ioon kansainvälisen adoption tarve asianomaisessa valtiossa.
Mahdollisuus vahvistaa tuom ioistuimessa sopimus, joka koskee yhteydenpitoa adoptoidun alaikäisen lapsen ja hänen aikaisem pien vanhempiensa välillä, vaikuttaa keskeisesti lapsen etuun. Tällainen avoim eksi a doptioksikin kutsu ttu järjes tely m ahdollistaa
yhteydenpidon biologisten vanhempien kanssa niissä yksittäisissä tilanteissa, joissa katsotaan lapsen edun puoltavan sitä. Jos ilm enee, ettei yhteydenpito syystä tai toisesta
toimi tai on lapsen edun vastainen, voidaan sopimusta muuttaa.
Käytännössä yhteydenpidon vahvistaminen jäänee poikkeukselliseksi ratkaisuksi, m utta
se m ahdollistaa entistä paremm in lapsen e tua koskevan yksittäist apauksellisen harkinnan tuom ioistuimessa. Yhteydenpidon jatkam inen biologisen vanhemm an kanssa saattaa olla adoptiolapsen kannalta paras vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun adoptio perustuu lastensuojelulain nojalla tehtyyn pitkäa ikaiseen perhesijoituks een. Näin turvataan
lapselle hyv ä hoito ja k asvatus samalla kun tue taan lapse lle tä rkeiden ihm issuhteiden
pysyvyyttä ja ylläpidetään lapsen suhdetta alkuperäiseen perheeseensä.
Lapseen kohdistuvana vaikutuksena voidaan lisäksi m ainita lapsen osallistumismahdollisuuksien parantaminen häneen liittyvässä päätöksenteossa. Lasta on kuultava adoptioprosessissa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti myös silloin, kun hänen suostumuksensa
adoptioon ei ole välttäm ätön. Myös esimerkiksi velvollisuus pyrkiä selvittämään, miten
lapsi suhtautuu yhteydenpitoon aikaisem paan vanhempaansa adoption jälkeen, parantaa
lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
Adoptioneuvonnan laadullinen parantaminen siten, että lapselle nimetään häneen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, puolestaan vahvistaa lapsen asem aa ja lapsen edun
huomioimista sekä adoptioprosessissa että adoption vahvistamisen jälkeen.
Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa
Ehdotettu adoptiolaki vaikuttaa adoptionhakija n oikeusturvan toteutum iseen erityisesti
muutoksenhakuun liittyvän tarkemman sääntelyn myötä.
Nykyisen sääntelyn m ukaan muutoksenhaku ottolapsineuvonnan keskeyttämistä koskevaan päätökseen ei ole m ahdollista silloin, kun neuvontaa o n antanut ottolaps itoimisto.
Tämä on ollut adoptionhakijan oikeusturvan kannalta epätyydyttävä ratkaisu. Adoptionhakijalle esityksessä ehdotettu oikeus hak ea muutosta päätökseen, jolla adoptioneuvonnan antaja keskeyttää adoptioneuvonnan antam isen tai jo lla palvelunan taja kie ltäytyy
kansainvälisen adoptiopalvelun antam isesta tai keskeyttää sen antamisen, parantaa
adoptionhakijan oikeusturvaa, koska m uutoksenhakuoikeus ei enää ehdotuksessa riipu
siitä, onko päätöksen tehnyt viranomainen vai yksityisoikeudellinen yhteisö.
Ehdotus adoptioasian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuvasta lastensuojeluun perehtyneestä as iantuntijajäsenestä ha llinto-oikeudessa parantaa adoptio asian asian tuntevan

58
käsittelyn edellytyksiä. Vastaava kokoonpano on jo nykyisin käytössä lastensuojeluasioissa. Asian tuntijajäsenen osallis tuminen ede sauttaa asian a rviointia m ahdollisimman
luotettavasti ja monipuolisesti sekä lapsen etua silmällä pitäen.
Muutoksenhaku Helsingin hovioikeuden päät ökseen ulkomaisen adoptiopäätöksen tunnustamista koskevassa asiass a ei ole m ahdollista voim assa olevan lain nojalla. Adoptionhakijan oikeusturv an kannalta m uutoksenhaun m ahdollistaminen on keskeistä,
vaikkakin ulkom aisen adoptiopäätöksen t unnustamista koskevat asiat vähennevät Helsingin hovioikeudessa sen m yötä, että ilm an palvelunantajan myötävaikutusta tapahtuvat adoptiot toteutetaan vastaisuudessa adoptiolautakunnan luvan perusteella ja tällaisen
luvan mukaisesti tapahtunut adoptio tunnuste taan Suomessa päteväksi ilman eri vahvistusta.
Esityksessä ehdotetaan muutoksia kotim aiseen adoptioprosessiin. Nykyisestä laista poiketen lapsen sijoittaminen adoptioperheeseen edellyttää ehdotuksen mukaan pääsääntöisesti erillisen lupaviranom aisen myöntämää lupaa. Näin varm istaudutaan jo ennen lapsen sijoitusta huolellisesti siitä , että adoptio on lapsen edun mukainen. Lupam enettelyn
omaksuminen sekä kotim aisissa että kans ainvälisissä adoptioissa yhdenmukaistaa m enettelyä ja adoptionhakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Li säksi ehdotetut m uutokset
kotimaiseen adoptioprosessiin parantavat adoptioprosessin selkey ttä ja läpinäkyvyyttä
adoptionhakijoiden kannalta. Myös adoptionha kijan oikeusturva va hvistuu kielteiseen
lupapäätökseen liittyvän muutoksenhakuoikeuden myötä.
Ehdotuksella puututaan m yös niihin ongelm iin, joita ilm an palvelunantajaa tapahtuvat
itsenäiset kansainväliset adoptiot ovat synnyttäne et. Itsenäisten adoptioiden rajoittam inen on omiaan vähentämään itsenäiseen adoptioon liittyviä riskejä, kuten lapsikauppaa.
Ehdotuksella estetään entistä tehokkaamm in sellaiset itsenäiset adop tiot, joiden tarkoituksena on lupamenettelyn kiertäminen. Ilman palvelunantajaa tapahtuvat adoptiot ovat
ehdotuksen mukaan m ahdollisia v ain silloi n, ku n kyseessä on lähisuku lainen tai ku n
lapsi on ollu t vakiintuneesti adoptionhakijan hoidettavana ja kasvatettavana. Tällöinkin
ilman palvelunantajan myötävaikutusta tote utettava kans ainvälinen ad optio ede llyttää
ehdotuksen mukaan adoptiolautakunnan lupaa.
Myös ulkom aisen adoptiopäätöksen ilm an eri vahvistusta tapahtuvan tunnustam isen
edellytyksiä Suom essa rajo itetaan e sityksessä. Sella isen ulkom aisen adoptiopää töksen
tunnustaminen, jonka perusteena on m uutto vieraaseen valtioon adoptiotarkoituksessa
suomalaisen lupamenettelyn kiertämiseksi, ei esityksen valossa ole enää mahdollista.
Itsenäisiä ad optioita rajo ittava sä äntely e nnaltaehkäisee n iitä laps en edun kannalta ongelmallisia tilanteita, joissa Helsingin hovi oikeus joutuu tun nustamaan vieraassa valtiossa tapahtuneen itsenäisen adoption jälkikäteen. Samalla se, että mahdollistetaan luvan
hakeminen etukäteen ilm an palvelunantajan myötävaikutusta tapahtuvaan adoptioon
sellaisissa esim erkiksi lähisukulaisen adoptio ta koskevissa tapauksissa, joihin ei liity
lapsikaupan riskiä, helpottaa ja selkeyttää adoptoimismenettelyä kaikkien adoption osapuolten näkökulmasta.
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Sosiaaliset ja terveysvaikutukset
Parannusta sekä adoptionhakijoiden että lasten asemaan tuovat niin kutsuttua jälkipalvelua koskevat, nykyistä tarkemm at säännökset. Jälkipalvelut tulevat kattavamm iksi ja
monipuolisemmiksi ja mahdollistavat adoptioon mahdollisesti liittyviin ongelmiin puuttumisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhainen puuttuminen parantaa perheiden mahdollisuuksia selviytyä m ahdollisista ongelmista ilman esimerkiksi lastensuojelullisiin tai muihin sosiaalihuollon toimenpiteisiin turvautumista.
Ilman palvelunantajaa tapahtuvia adoptioita ko skevaan sääntelyyn ehdotettujen muutosten m yötä tulisi arvioida m yös sairausva kuutuslain (1224/2004) ja äitiysavustuslain
(477/1993) mukaisten etuuksien mahdollinen muutostarve.
Vaikutukset yhdenvertaisuuteen
Perustuslain 6 §:ssä säädetään ihm isten yhde nvertaisuudesta lain ed essä ja siitä, ettei
ketään saa ilm an hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaum uksen, m ielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Ehdotettujen adoptionhakijan ikää koskevien vaatimusten voidaan katsoa vaikuttavan
adoptionhakijoiden yhdenvert aiseen kohteluun. Kuten ehdotuksen yleisperustelujen
jaksosta 3 ilm enee, ikävaatimukset ovat kuitenk in perusteltavissa lapsen edulla. Niiden
myötä pyritään turv aamaan laps elle riittäv ä huolenpito lap sen its enäistymiseen asti ja
vältetään adoptiolasten muodostuminen sellaiseksi muista lapsista erottuvaksi ryhmäksi,
jonka vanhemmat ovat muiden lasten vanhem pia iäkkäämpiä. Toisaalta ikävaatim usten
täsmentäminen lakiin otettavilla säännöksillä varmistaa sen, että hakijoita kohdellaan eri
viranomaisissa ja tuom ioistuimissa ikävaatimuksen suhteen sa malla tavalla. Täm ä puolestaan parantaa päätösten ennakoitavuutta ja adoptionhakijan oikeusturvaa.
Ikään liittyvistä vaatimuksista voidaan lapsen edun niin vaatiessa poiketa. Käytännössä
ne vaikuttavat useimm iten vain vieraan laps en adoptiota kaavailevien adoptionhakijoi den asemaan.
Yhteiskunnassa nykyisin laajas ti vallits evan käs ityksen m ukaan adoptio lapsi tulee oikeudelliselta asemaltaan rinnastaa adoptiovanhempiensa biologiseen lapseen. Ehdotuksen myötä ennen vuotta 1980 adoptoidut lapset rinnastetaan adopti operheessään biologisiin lapsiin myös perintöoikeudellisesta näkökulmasta. Tämä ratkaisu korostaa adoptiolapsen yhdenvertaisuutta biologisiin lapsiin verrattuna.
Toisaalta ehdotuksessa om aksuttua ratkai sua säilyttää ennen vuo tta 1980 adoptoidun
lapsen oikeus periä biologiset vanhem pansa voidaan kritisoida yhdenvertaisuuden näkökulmasta, sillä adoptiolapsen oikeus saada perintöä kahdesta s uvusta säilyttää tietyn
epätasapainon adoptiolapsen ja bio logisten lasten oikeuksien välillä. Adoptiolapsen pe rintöoikeudellisen aseman heikentäminen adoptiohetkellä voimassa olleen lain säännöksiin nähden ei kuitenkaan ole perusteltua. Adoptiolapsi voi myös om asta hakemukses-
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taan muuntaa adoptionsa uuden lain mukaisek si, jolloin hänen asem ansa on oikeusvaikutuksiltaan täysin rinnastettavissa biologisen lapsen asemaan.
Vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
Ehdotuksen mukaan lapsen biologisen vanhe mman henkilöllisyys tulisi pyrkiä selvittämään ja vahvistamaan ennen adoptiota. Jos vanhemmuutta ei ole vahvistettu ja on aihetta otaksua, että se voitaisiin myöhemmin vahvistaa, alaikäisen adoptio voidaan ehdotuksen mukaan vahvistaa ainoastaan erittäin pain avista syistä, jos sen harkitaan olev an ilmeisen ratkaisevasti lapsen edun mukaista . Ehdotus vahvistaa erityisesti adoptoitavan
lapsen b iologisen is än asem aa adoptiopros essissa ja m ahdollistaa nykyistä paremm in
sen, että m yös isän halukkuus ja valm ius huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta
arvioidaan ennen lapsen antamista adoptoitavaksi.
Pyrkimys vahvistaa lapsen biologisen va nhemman vanhemmuus ennen adoptiota on
keskeistä myös lapsen edun kannalta. Jo s adoptioon kuitenkin päädytään, ehdotetut
säännökset helpottavat lapsen m yöhempää mahdollisuutta saada tieto a alkup erästään,
kuten biologisen isän henkilöllisyydestä.
Biologisen isän asem aa parannetaan m yös suostumuksen antamiseen liittyvän harkintaajan ulottamisella koskemaan myös isän antamaa suostumusta.
Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen
Esitys vaikuttaa rikoksentorjuntaan usein e ri tavoin. Esityksessä rajoitetaan ensinnäkin
ulkomailta ilman palvelunantajaa to teutettavien, niin s anottujen itsenäisten adoptioid en
ja niiden tunnustamisen edellytyksiä Suomessa. Itsenäisten adoptioiden rajoittaminen on
omiaan ehkäisemään ennalta niihin usein liittyviä riskejä, kuten lapsikauppaa.
Toiseksi esityksessä ehdotetaan rikoslakii n uutta rangaistussäännöstä, joka koskee laitonta adoptiosuostum uksen hankkim ista. Asia ttomin keinoin tapahtuneen adoptiosuostumuksen hankkim isen krim inalisointi korostaa inform oidun suostum uksen m erkitystä
ja vähentää siten niin lapsen kuin hänen bi ologisen vanhempansakin altistum ista esimerkiksi hyväksikäytön eri muodoille.
Kolmanneksi ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi myös laitonta adoptionvälitystä koskeva
rangaistussäännös. Vastaava säännös on nykyisin lapseksiottam isesta annetussa laissa.
Lapseksiottamisesta annetussa laissa oleva säännöksen enimmäisrangaistuksena on kuitenkin sakko. Nykyistä ankaram paa rangaistusasteikkoa voidaan pitä ä tarpeellisena ottaen huom ioon, että laittom aan adoptionvälity kseen liittyy lapsen edun kannalta h uomattavia riskejä sen suhteen, että lapsi on es imerkiksi myyty tai kaapattu adoptoitavaksi.
Neljänneksi ehdotus krim inalisoida laiminlyönti noudattaa adoptiolaissa säädettyjä velvollisuuksia säilyttää tai siirtä ä adoptioasiakirjoja taikka antaa niistä tietoja tu rvaa lapsen mahdollisuuksia saada selville syntyperänsä.
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Kaikki esitetyt muutokset ovat om iaan korostamaan adoptioon liittyv ien väärinkäytösten p aheksuttavuutta j a s iten vaikuttam aan käyttäytymiseen, arvoihin ja asenteisiin
rikollisuutta ehkäisevästi.
4.2 Taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset viranomaisten toimintaan
Adoptioasioiden hallinnon uudistamisen vaikutukset
Esityksellä kehitetään adoptioasioita käsittelevien vira nomaisten organisointia nykyistä
tarkoituksenmukaisemmaksi. Tämä tapahtuu muun muassa siirtämällä operatiivisia tehtäviä sosiaali- ja terveysm inisteriöstä Sosiaali- ja terveysalan lupa - ja valvontavirastoon
(Valvira) tai sen yhteyteen perustettavaan adoptiolautakuntaan. Sa malla Suom en kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta lakkautetaan.
Myös adoptiolautakunnan toim inta ehdotetaan organisoitavaksi nykyistä lautakuntaa
tarkoituksenmukaisemmalla ta valla. Adoptiolautakunnan pienem piin jaostoihin perustuva uudelleenorganiso inti m ahdollistaa voim avarojen tarko ituksenmukaisemman käytön muun muassa siten, e ttä adoptiolupa-asiat voidaan käsitellä kevyemmässä kokoonpanossa.
Ehdotetun kotim aisen adoptiolupamenettelyn käyttöön ottam isen m yötä adoptiolautakunnan toimivalta laajenee nykyisen kansainvä listen lapseksiottamisasioiden lautakunnan toimivaltaan verrattuna.
Lisäksi ado ptiotoimiston ja kansain välisen adoptiopa lvelun antajan to imilupaa koskevien asioiden käsittely ehdotetaan siirrettäväk si sosiaali- ja tervey sministeriöstä Valviralle ja ado ptiolautakunnalle. Ehdotus siirtää myös toimilupa-asiat Valviraan va ikuttaa
myönteisesti viranomaistoimintaan, sillä tällöin nykyisin sosiaali- ja terveysm inisteriölle kuuluviin adoptioasio ita koskeviin operatiivisiin teht äviin liittyvä osaam inen pysyy
kokonaisuudessaan yhden viraston toimivallan alaisena.
Vaikutukset henkilöstöön
Kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnassa on p äätoiminen sihteeri. Lisäksi
lautakunnan puheenjohtajana to imivan sosiaali- ja terveysm inisteriön lakim iehen työajasta noin 40 prosenttia on osoitettu laut akunnan tehtäviin. Lautakunnan m uut jäsenet
toimivat sivutoim isesti. Lautakunnan tehtäviä hoitaa lisäksi osasto sihteeri, jonka työajasta noin 20 prosenttia on osoitettu lautakunnan tehtäviin.
Myös uudella adoptiolautakunnalla tulisi olla päätoiminen sihteeri. Tätä varten ei tarvita
uusia resursseja, jos kansainvälisen lapseksi ottamisasioiden lautakunnan sihteerinä toimivan ylitarkastajan virka siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Valviraan.
Adoptiolautakunnan lisääntyvät tehtävät huomioon ottaen puheenjohtajan tehtävän tulisi
olla päätoim inen. Lautakunnan muut jäsenet voisivat edelleen toim ia sivutoim isesti.
Adoptiolupahakemusten tarkoituksenmukaisen käsittelyn kannalta olisi kuitenkin eduksi, jos puheenjohtajan ohella vähintään yksi adoptiolupajaoston jäsen olisi Valviran vir-
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kamies, jonka työajasta osa olisi nim enomaisesti kohdennettu tähän tehtävään. Lisäksi
lautakunnan käyttöön tarvitaan noin puolta henkilötyövuotta vastaava osuus hallinnollisen avustajan työpanoksesta, jo tta adoptiolautakunnan sihteeri voi keskittyä asiantuntijatason tehtäviin.
Valviraan tarvitaan näin ollen lisäresur sseja noin puolentoista henkilötyövuoden verran
puheenjohtajan ja osa-aikaisen hallinnollisen avustajan virkojen perustamiseksi. Mainittujen virkojen voidaan arvioida aihe
uttavan Valviralle yhteensä noin 90
000–
100 000 euron vuosittaiset kustannukset.
Lapseksiottamisasioiden lautakunnan vuotui nen toim intamääräraha on 25 000 euroa.
Adoptiolautakunnan vuotuisen määrärahan tulisi olla vähintään samansuuruinen.
Adoptioluvan edellyttäminen m yös pääosassa kotim aisia adoptioit a lisää adoptiolautakuntaan tulevia adoptiolupahakem uksia nyky iseen verrattuna jonkin verran. Samoin
sosiaali- ja terveysm inisteriöstä Valv iraan siirtyvät, adoptiotoim istoilta ja kansainv älisen adoptiopalvelun antajilta edellytettävien toimilupien myöntämiseen liittyvät tehtävät
lisäävät jossain määrin työtaakkaa Valvirassa. Nä mä tehtävät ovat hoidettavissa edellä
mainituilla lisäresursseilla.
Vaikutukset tuomioistuimiin
Muutoksenhaun kehittäm inen siten , että a doptioasian käs ittelyyn osallistuu hallin tooikeudessa asiantuntijajäsen, ei edellytä uusia organisatorisia järjestelyjä tai lisäresursseja, koska käsittelyssä void aan käyttää hyväksi lastensuoj eluasioissa toim ivia asiantuntijajäseniä. Adoptioasioihin liittyviä muutoksenhakemuksia arvioidaan tulevan kunkin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi vain muutamia yksittäisiä asioita vuosittain.
Lisäksi ehdotuksen voidaan arvioida vähent ävän jonkin verran Helsingin hovioikeuden
käsiteltäväksi tulevia ulkom aisen adoptiopäätöksen vahvistamista koskevia asioita. Tämä johtuu siitä, että itsenäi set adoptiot tulisi va staisuudessa toteuttaa adoptiolautakunnan luvan perusteella ja tällaisen luvan m ukaisesti tapahtunut a doptio tunnustettaisiin
Suomessa päteväksi ilman eri vahvistusta. Kun mahdollistetaan muutoksenhaku Helsingin hovioikeuden ratkaisuista, vahvistam isasioita voi nykyisestä poiketen tulla korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Käytännö ssä niitä tu llee korkeimman oikeuden käsiteltäväksi vain satunnaisesti.
Adoptioneuvonnan kehittämisen vaikutukset
Esityksellä kehitetään adoptioneuvonnan sisältöä monin eri tavoin. Monilla adoptioneuvontaa kosk evilla sisällöllis illä m uutoksilla – kuten velvo llisuudella aloittaa adop tioneuvonnan antam inen v iivytyksettä ja toim ia lapsen sijoittam istilanteissa yhdessä työparin kanssa – on vaikutusta adoptioneuvon taa antavien tahojen toim intaan. Koska
adoptioneuvonta on sosiaalihuolto lain nojalla kunnan järjestäm isvelvollisuuden piiriin
kuuluva sosiaalipalvelu, adoptioneuvonnan kehittämisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kohdistuvat ensisija isesti kuntien sosiaalitoim een. Suhteutettuna kunnan jär-
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jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluv ien sosiaalipalvelujen kokonaisuuteen adoptioneuvonnan merkitys on kuitenkin sangen vähäinen.
Erityistä vaikutusta adopti oneuvonnan sisältöön ja siten adoptioneuvontaa antaviin tahoihin on niin sanottua jälkipalvelua koskevi lla säännöksillä. Esityksen mukaan kuntien
tulisi vastaisuudessa huolehtia nykyistä ka ttavammin adoptioneuvonnan antam isesta
myös adoption vahvistam isen jälkeen. Tästä voi lyhyellä aikavälillä aiheutua kunnille
jonkin verran lisäkustannuksia. Tehokas ja varhainen puuttum inen adoptiolapsen ja perheen ongelm iin on kuitenkin pitkällä ai kavälillä om iaan vähentäm ään esim erkiksi
adoptioperheiden mahdollisesta myöhemmästä lastensuojelun asiakkuudesta aiheutuvia
kustannuksia. Tätä johtopäätöstä tukevat m yös sosiaali- ja terve ydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan (Kaste) liittyvät valtakunnalliset havainnot, joiden perusteella
on käynyt ilmi, että sektorirajat ylittävä yhteistyö ja laps en varhainen tukeminen on vähentänyt raskaiden lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta hankepaikkakunnilla.
Myös lakiehdotuksen jälkipalvelua koskevista siirtymäsäännöksistä saattaa seurata lisäkustannuksia. Ehdotettujen siirtymäsäännösten mukaan jälkipalvelua koskevia säännöksiä sovelletaan nimittäin myös ennen ehdotetun lain vo imaantuloa vahvistettuihin adoptioihin. Käytännössä jälkipalvelua k oskevan siirtymäsäännöksen taloudelliset vaikutukset jäänevät vähäisiksi, sillä myös lapseksiottamisesta annetussa laissa on jälkipalvelua
koskevia, joskin ehdotettua yleispiirteisempiä, säännöksiä. Käytännössä ei ole aihetta
olettaa siirtymäsäännöksen vaikuttavan a doptioperheiden innokkuuteen hakeutua jälki palveluun.
Adoptioneuvonnan kehittäm isestä kunnille m ahdollisesti aiheutuv ia lisäkustannuk sia
kompensoi osaltaan s e, että es ityksellä samanaikaisesti te hostetaan adoptioneuvontaa
antavien toimielinten voimavarojen käyttöä. Adoptioneuvonnasta aiheutuvia kustannuksia vähen tää nim ittäin m ahdollisuus keskeyttää adoptioneu vonnan antam inen, jos on
täysin selvää, että edellytyksiä adoptioon ei ole olem assa. Lisä ksi adoptionhakijoille
lakiehdotuksessa asetettujen selkeiden ik ävaatimusten voidaan olettaa rajaavan adoptionhakijoiden määrää, mikä puolestaan vähentää adoptioneuvonnan kustannuksia.
Esityksessä ehdotetaan myös valtakunnallisen rekisterin perustamista kotimaista adoptiota koskevan adoptioluvan saaneille adopt ionhakijoille. Adopti onhakijoiden henkilötietojen keräämisen valtakunnalliseen rekisteriin on tarkoitu s toimia teknisenä apuvälineenä adoptioneuvonnan antajille kotim aisessa adoptiossa. Adop tioneuvonnan antajat
saisivat tietoja rekist eristä vain silloin, kun tietojen s aaminen on tarpeen adoptoitavalle
lapselle sopivan adoptioperheen etsim istä varten. Esim erkiksi pienten kuntien osalta
ehdotettu rekisteri helpottaa ja selkeyttää adoptioperheen et simisprosessia, koska sopivien adoptioperheiden tarjonta pienissä kunnissa voi olla vähäinen. Adoptioneuvonnan
sisältöön rekisterillä ei ole vaikutusta.
Rekisterin perustam iskustannusten void aan arvioida olevan noin 150
000 –
200 000 euroa. Lisäksi rekisteristä aiheutuu jonkin verran ylläpitokustannuksia.
Lain voim aantulon yhteydessä annettava tie dotus ja koulutus sekä ottolapsineuvonnan
antajille tarkoitetun oppaan (sosiaali- ja te rveysministeriön julkaisu 1998:7) päivittäm inen aiheuttavat jonkin verran kustannuksia erity isesti sosiaali- ja terveysm inisteriölle.
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Tämäntyyppinen toim inta sisältyy kuitenk in virkatyöhön, m inkä vuoksi välittöm iä taloudellisia kustannuksia ei voida katsoa aiheutuvan.
5. Asian valmistelu
5.1 Euroopan neuvoston sopimuksen valmistelu
Sopimuksen valmistelu alkoi Strasbourgi ssa toukokuussa 2002 Euroopan oikeudellisen
yhteistyökomitean (European Committee on Legal Cooperation, CDCJ ) tekemällä päätöksellä, jossa se uskoi asian valm istelun perheoikeudellisen asiantuntijatyöryhm än
(Committee of Experts o n Family Law CJ FA ) vastuulle. Valmistelua varten asiantuntijatyöryhmän asettam a työvaliokunta va lmisteli vuosien 2003–2006 aikana alustavan
luonnoksen yleissopimukseksi. Uudistettu yleissopimus hyväksyttiin ministerikomiteassa (the Committee of Ministers) 7 päivänä toukokuuta 2008 ja avattiin allekirjoitettavaksi Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008.
5.2 Hallituksen esityksen valmistelu
Ehdotus hallituks en es itykseksi on valm isteltu oikeusm inisteriön asettam assa työryhmässä, jossa oikeusministeriön lisäksi ovat o lleet edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin hovioikeus, Valvira, Hels ingin kaupungin sosiaalivirasto, Pelastakaa
Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry ja Adoptioperheet ry.
Työryhmä on työskentelynsä aikana kuullut as
iantuntijoina yliop istonlehtori Riitta
Högbackaa Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta, johtavaa sosiaalityöntekijää
Kristiina M attista Pelas takaa lap set ry:stä ja kehitysp äällikkö Juha Lempistä Väes törekisterikeskuksesta. Lisäksi työryhm ä on kuul lut Sateenkaariperheet ry:tä, Seta ry:tä,
Interpedia ry:tä, Kans ainvälisesti adoptoituje n aikuisten yhdistys ry:tä sekä Vuxna Internationellt Adopterade i Finland rf:ää.
Työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeriölle 17 joulukuuta 2010.
Työryhmän mietinnöstä on pyydetty lausunnot…
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Euroopan neuvoston yleissopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen
lainsäädäntöön
I osa

Yleissopimuksen soveltamisala ja sen periaatteiden soveltaminen

1 artikla. Yleissopimuksen soveltamisala. Artiklan 1 kappaleessa ilmaistaan yleissopimuksen henkilöllinen so veltamisala. Yleissopimusta sovelletaan sellaise n lapsen ad optioon, joka adoptoijan jättäessä adoptiohakem uksen ei ole täyttänyt 18 vuotta, ei ole
eikä ole ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja ei ole täysi-ikäinen.
Suomen adoptiolainsä ädäntö on hen kilölliseltä soveltam isalaltaan laajempi kuin yleis sopimuksen m ääräys edellyttää, sillä se koskee m yös täys i-ikäisen henkilön adoptiota.
Ne säännökset, joiden keskeisenä tarkoit uksena on lapsen edun turvaam inen, koskevat
kuitenkin vain alaikäisen lapsen adoptiota. Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävään alle 18-vuotiaaseen adoptoitavaan so velletaan Suom en lain mukaan samoja
säännöksiä kuin muihinkin alaikäisiin.
Artiklan 2 kappaleen mukaan yleissopim us koskee vain sellaisi a adoptiota koskevia
oikeudellisia instituu tioita, joilla vahvistetaan pys yvä lapsen ja vanhemman suhde .
Suomen adoptiolainsäädännön m ukaan adopti on tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja
vanhemman suhde adoptoitavan ja adoptionhakijan välille.
2 artikla. Periaatteiden sove ltaminen. Artiklan m ukaan jokaisen sopimusvaltion tulee
varmistaa kansallisen lainsäädäntönsä yhde nmukaisuus yleissopim uksen m ääräysten
kanssa. Tässä tarkoituksessa tehdyt toim enpiteet tulee ilmoitt aa Euroopan neuvoston
pääsihteerille.
II osa

Yleiset periaatteet

3 artikla. Adoption pätevyys. Artiklan m ukaan adoptio on pätevä vain, jos se on tuomioistuimen tai hallinn ollisen vira nomaisen vahvistam a. Yleissopim ukseen liitty vän
selitysmuistion mukaan artiklan tarkoituksena on estää lapsen adoptoiminen yksityisesti
tehdyllä sopim uksella ilm an toi mivaltaisen viranomaisen myötävai kutusta. Näin pyritään varmistamaan, että adoptio on lapsen edun mukainen.
Suomessa adoptio vahvistetaan tuom ioistuimen päätöksellä sekä nykyisin (lapseksiottamisesta annetun lain 1 §:n 2 m omentti) että lakiehdotuksen m ukaan (51 §:n 1 momentti).
4 artikla. Adoption vahvistaminen. Artiklan mukaan toimivaltainen viranomainen ei saa
vahvistaa adoptiota, ellei se ol e vakuuttunut siitä, että a doptio on lapsen edun m ukaista.
Toimivaltaisen viranom aisen tu lee jokaisessa tapauksessa kiinnittää erityistä huom iota
siihen, että adoption tärkeänä tavoitteena on tarjota lapselle vakaa ja tasapainoinen koti.
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Artikla vastaa Suom en adoptiolainsäädännön lähtökohtia. Sekä voim assa olevan lain
että ehdotetun adoptiolain m ukaan alaikäisen lapsen adoptio n vahvistaminen edellyttää,
että sen harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on s elvitetty, että lapsi tulee saamaan
hyvän hoidon ja kasvatuksen. Artiklasta ilm enevien periaatteiden korostam iseksi adoptiolakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi nimenomainen pykälä (2 §), josta ilmenee lapsen
edun ensisijaisuus kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa p äätöksissä ja muissa
toimenpiteissä. Lisäksi pykälässä säädettäisiin, että lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, m iten voidaan parhaiten turvata pysyvä perhe sekä ta sapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa perheessään.
5 artikla. Suostumukset adoptioon. Artiklan 1 kappaleessa m äärätään suostum uksista,
jotka adoptioon ainakin tarvitaan. Artiklan m ukaan adoptiota ei saa vahvistaa, ellei
suostumusta ole saatu ainakin lapsen äidiltä ja isältä tai, jollei lapsella ole isää eikä äitiä,
sellaiselta henkilöltä tai toimielimeltä, joka on oikeute ttu antamaan suostumuksen heidän puolestaan. Edelleen vaadit aan adoptoitavan lapsen om a suostumus, jos lapsella on
lain mukaan katsottava olevan riittävä ymmärryskyky. Lapsella on artiklan mukaan katsottava olevan riittävä ymm ärryskyky, kun hän saavuttaa laissa m ääritellyn ikärajan,
joka ei saa olla 14 vuotta korkeam pi. Sopimuksen 27 artiklassa sallitaan varaum an tekeminen lapsen suostumusta koskevan m ääräyksen osa lta. Lisäk si e dellytetään, että
adoptionhakijan puoliso tai rekisteröity pa risuhdekumppani on antanut suostum uksen
adoptioon. Kysym ys suostum uksen peruuttam isen vaikutuksesta on yleissopim uksessa
jätetty kansallisesti ratkaistavaksi.
Lapseksiottamisesta annetun lain säännökset , jotka koskevat lapsen vanhem pien suostumusta ja lapsen om aa suostumusta adopti oon, ovat pääosin sopus oinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa. Asiallisesti vast aavat säännökset sisältyvät myös adoptiolakiehdotuksen 10 ja 11 §:ään.
Voimassa olevassa laissa ei kuitenkaan ole säännöksiä, jotka koskevat suostum uksen
antamista äidin tai isän puoles ta silloin, kun kumpikaan vanhe mmista ei voi antaa suos tumustaan adoptioon esim erkiksi kuolem an vuo ksi. Laissa ei säädetä myöskään adoptionhakijan puolisolta ta i adoptionhakijan kanssa rekister öidyssä parisuhteessa elävältä
henkilöltä v aadittavasta suostum uksesta. Jotta Suom en lainsäädäntö v astaa yle issopimusta, lakiehdotuksen 13 §:ään on otettu säännökset suostumuks en tarpeellisuudesta
näissä tilanteissa.
Mahdollisuus adoptiosuostumuksen peruuttamiseen käy nykyisin ilmi laista vain välillisesti. Oikeu stilan selke yttämiseksi lakie hdotukseen on otettu nim enomainen säännös
suostumuksen peruuttamisesta (17 §).
Artiklan 2 kappaleen m ukaan niille henkilöill e, joiden suos tumusta edellytetään, tu lee
antaa heidän tarvitsem aansa neuvontaa sekä asianm ukaiset tiedot s uostumuksen vaikutuksista. Tietoa tulee antaa erityisesti siitä, päättyykö lapsen ja hänen sukulaistensa välinen oikeudellin en suhde adoption myötä. Suos tumuksen tulee olla vapaaehtois esti annettu, sen tulee täyttää lain asettam at muotovaatimukset ja se tulee joko antaa tai todistaa kirjallisesti.
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Suomen adoptiolainsääd äntö on jo nyt pääp iirteissään sop usoinnussa yleissop imuksen
määräysten kanssa (lap seksiottamisesta a nnetun lain 10 §:n 2 m omentti ja 11 § sekä
lapseksiottamisesta annetun asetuksen 1 §) . Lakiehdotuksessa asiaa koskevaa sääntelyä
ehdotetaan vielä täsmennettäväksi erityisesti adoptoitavalle lapselle annettavan neuvonnan osalta (lakiehdotuksen 14 §:n 2 momentti, 16 §, 24 §:n 2 momentin 1 kohta ja 26 §).
Artiklan 3 kappaleen mukaan toim ivaltainen viranom ainen ei saa poiketa suostumusedellytyksestä tai jättää huom iotta 1 kappaleessa mainitun henkilön tai toim ielimen
kieltäytymistä antaa suostum usta muuten kui n laiss a m ääritellyillä p oikkeuksellisilla
perusteilla. Lapsen om aa suostum usta ei kui tenkaan välttä mättä tarv ita, jos laps i ei
vammansa vuoksi kykene ilmaisemaan tahtoaan.
Lapseksiottamisesta annetun lain mukaiset perusteet, joilla suostum usedellytyksestä
voidaan poiketa (8 §:n 1 m omentti ja 9 §:n 2 ja 3 m omentti), sekä lakiehdotukseen otetut vastaavat poikkeusperusteet (10 §:n 1 momentti, 11 §:n 2 ja 3 m omentti sekä 13 § :n
4 momentti) ovat sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa.
Artiklan 4 k appaleessa m äärätään tilante ista, jo issa lapsen isällä ta i äidillä ei ole vanhempainvastuuta lapsesta tai oikeutta ant aa suostum usta adoptioon. Tällöin laissa voidaan sää tää, että hä nen suostum ustaan ei tarvita . Suom en perheoik eudellinen la insäädäntö ei kuitenkaan tunne tällaista mahdollisuutta.
Artiklan 5 kappaleessa määrätään ajankohdasta, jolloin lapsen äiti voi aikaisintaan antaa
suostumuksensa adoptioon. Laissa voidaan sä ätää, että suostum us voidaan antaa aikaisintaan kuuden viikon kuluttua lapsen syntym ästä. Jos aikaa ei ole laissa säädetty, suostumus voidaan katsoa päteväksi, jos se on annettu ajankohtana, jo lloin toim ivaltainen
viranomainen katsoo äidin riittävästi toipun een synnytyksestä. Lapseksiottam isesta annetun lain ja lakiehdotuksen m ukainen ha rkinta-ajan vähimmäispituus on kahdeksan
viikkoa lapsen syntymästä.
Artiklan 6 kappalee ssa m ääritellään term it ” isä” ja ”ä iti”. Term it viittaava t yleiss opimuksessa henkilöihin, jotka lain mukaan ovat lapsen vanhempia.
6 artikla. Lapsen kuuleminen. Artiklassa m äärätään lapsen kuulemisesta niissä tapauksissa, joissa lapsen suostumus ei ole tarpee n 5 artiklan 1 ja 3 kappaleen mukaan. Artiklan mukaan lasta tulee tällöinkin mahdollisuuksien mukaan kuulla ja lapsen mielipide ja
toivomukset tulee ottaa huom ioon hänen kehi tystasonsa mukaisesti. Artiklan m ukaan
kuulemisesta voidaan kuitenkin luopua, jos on ilm eistä, että kuulem inen olisi vastoin
lapsen etua.
Lapsen kuulemisesta säädetään nykyisin lapsek siottamisesta annetun asetuksen 1 §:ssä.
Laissa ei ole säädetty lapsen m ielipiteen huomioon ottamisesta tilanteissa, joissa lapse n
suostumus a doptioon ei ole tarpeen. Jotta la insäädäntö asianmukaisesti vastaa yleissopimuksen määräyksiä, adoptiolakiehdotuksen 3 §:n 2 m omenttiin ja 26 §:ään on otettu
nykyistä kattavamm at säännökset lapsen m ielipiteen selvittäm isestä ja huom ioon ottamisesta.

68
7 artikla. Adoption ed ellytykset. Artiklan 1 kappaleen mukaan lain tulee sallia , että
adoptionhakijana on kaksi eri sukupuolta olev aa henkilöä, jotka ova t keskenään avioliitossa tai rekisteröineet keskinäisen parisu hteensa, mikäli oikeusjärjestys tunnustaa sellaisen mahdollisuuden. Lisäksi la in tulee sa llia, että adop tionhakijana on yksi henkilö.
Sopimuksen 27 artikla antaa m ahdollisuuden tehdä varau ma parisuhteensa r ekisteröineiden eri sukupuolta olevien henkilöiden ja
adoptiota yksin hakevien henkilöiden
adoptio-oikeuden osalta.
Artiklan 2 kappaleen m ukaan sopimusvaltiot voivat laajen taa yleissopimuksen sovelta misalan koskem aan myös sam aa sukupuolta o levia pareja, jotka ovat avioliito ssa tai
rekisteröineet par isuhteensa. Sopimusva ltiot voivat m yös laa jentaa yleissop imuksen
soveltamisalan koskemaan eri sukupuolta olevia pareja ja samaa sukupuolta olevia pareja, jotka asuvat yhdessä vakiintuneessa parisuhteessa.
Suomen oikeusjärjes tys ei tunnusta eri sukupuolta olev ien h enkilöiden m ahdollisuutta
rekisteröidä parisuhteensa. Re kisteröidystä parisuhteesta an netusta lais ta seuraa, että
samaa sukupuolta olevat henkilöt eivät voi a doptoida yhdessä. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä voi kuitenkin adoptoida kum ppaninsa lapsen (perheen sisäinen adoptio).
Muut kuin aviopuolisot voivat m yös adoptoida yksin (lapseks iottamisesta annetun lain
6 ja 7 §; lakiehdotuksen 8 ja 9 §). S uomen adoptiolainsäädäntö on näin ollen sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa, vaikkakin yleissopimus sallisi m yös pidemmälle menevät ratkaisut.
8 artikla. Mahdollisuus uuteen adoptioon. Artiklassa määrätään siitä, milloin lapsi voidaan adoptoida uudelleen. Artiklan mukaan laissa ei tule sallia a doptoidun lapsen uutta
adoptiota muutoin kuin artiklassa tarkemmin määritellyissä tilanteissa. Suomen adoptiolainsäädännön mukaan aikaisempi adoptio päättyy uuden adoption m yötä. Tämä vastaa
artiklan d k ohdassa m ainittua edellytystä. Näin ollen Suom en lainsäädännön voidaan
katsoa olevan tältä osin sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa.
9 artikla. Adoptionhakijan vähim mäisikä. Artiklassa ilmaistaan adoptionhakijan vähimmäisikä, joka ei saa olla vähem män kuin 18 eikä enempää kuin 30 vuotta. Lisäksi
adoptionhakijan ja adop toitavan lapsen välillä tulee lapsen etu huom ioon ottaen olla
asianmukainen ikäero, mieluiten vähintään 16 vuotta.
Artiklan m ukaan kansallisessa laissa void aan k uitenkin sallia po ikkeaminen vähim mäisikä- tai ikäerovaatimuksesta, jos se on lap sen edun vu oksi tarpeen , m illoin ad optionhakija on lapsen isän tai äidin puoliso tai rekisteröity pari suhdekumppani, tai poikkeuksellisista olosuhteista jo htuen. Yleissopimukseen liittyvän selitysmuistion mukaan
poikkeuksellisina olosuhteina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että adoptioperhe on jo
adoptoinut nuoremm at sisarukset ja adopti operhe haluaa lisäksi adoptoida vielä vanhemman sisaruksen, m utta tämän kohdalla vaad ittu ikäero adoptoijien ja lapsen välillä
ei täyttyisi.
Sekä lapseksiottamisesta annetussa laissa (5 §) että adopt iolakiehdotuksessa (6 §) adoptionhakijalle sääde tty vähimm äisikä on 25 vuotta. Haki jan ja lapsen välisestä vähim mäisikäerosta ei nykyisin ole laissa säädetty. Jotta lainsäädäntö vastaa yleissopim uksen
määräyksiä, adoptiolakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös vähimmäisikäerosta, joka
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olisi 18 vuotta (7 §). Nykyisessä laissa ja lakiehdotuksessa olevat poikkeam isperusteet
vähimmäisiästä ja -ikäerosta ovat sopusoinnussa sopimuksessa mainittujen poikkeamisperusteiden kanssa.
Lakiehdotus sisältää lisäksi säännökset adoptionhakijan enimmäisiästä ja hakijan ja lapsen välises tä enimm äisikäerosta sek ä näitä koskevista poikkeuksista, vaikka yleissopimus ei sisälläkään vas taavia m ääräyksiä. Yleissopimuksen 18 artiklan mukaan sopimusvaltiolla on kuitenkin mahdollisuus säätää adoptoidun lapsen laajemmasta suojasta.
10 artikla. Adoptiota edeltävä selvitys. Artiklassa määritellään se, mitä selvitystä adoptionhakijasta, lapsesta ja hänen perheestään tarvitaan ennen kuin adoptio voidaan vahvistaa.
Artiklan 1 kappaleen mukaan toim ivaltainen viranom ainen ei saa vahvistaa adoptiota
ennen kuin adoptoijasta, lapsesta ja hänen perheestään on hankittu tarpeellinen selvitys.
Lisäksi määrätään, että selvitys tä hankittaessa ja sen jälke en tietoja saa kerätä, käs itellä
ja välittää vain ammatillista salassapitoa ja henkilötietojen suojaa koskevien säännösten
ja määräysten mukaisesti. Yleissopimukseen liittyvässä selitysmuistiossa viitataan myös
yksilöiden s uojelusta henkilötieto jen autom aattisessa tieto jenkäsittelyssä tehtyyn Eu roopan neuvoston sopimukseen, jonka Suomi on ratifioinut (SopS 36/1992).
Lapseksiottamisesta ann etussa laissa ei o le henkilötietojen käsitt elyä koskevia erityissäännöksiä. Adoptioasiaan liittyvien henkilöti etojen käsittelyyn sovelletaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000) ja sitä täydentävästi henkilötietojen suojaa ja salassapitoa koskevaa yleistä lainsäädäntöä.
Artiklan 2 kappaleessa on lueteltu tiedot, jotka selvityksen tulee kattaa. Luetteloa ei ole
tarkoitettu tyhjentäväksi. Suom en a doptiolainsäädännössä ei ole nykyisin vastaavalla
tarkkuudella säännelty selvityksen sisältöä ko timaisten adoptioiden osalta, mutta artiklan sisältämä luettelo vastaa pitkälti lapseksiottamisesta annetun asetuksen 5 §:ää, jossa
säädetään kansainvälistä adoptiota varten laadittavan selos tuksen sisällöstä. Selvityksen
sisällöstä ehdotetaan otettavaksi nimenom ainen säännös adoptiolain 30 §:ään, jota on
tarkoitus täsm entää valtioneuvoston asetuksella siten, että kansallin en sääntely vastaa
yleissopimuksen määräyksiä.
Artiklan 3 kappaleen mukaan selvityksen teke minen tulee uskoa lais sa säädety lle tai
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymälle henkilölle tai toim ielimelle. Käytännön selvitystyö tulee, mikäli mahdollista, uskoa sosiaalityöntekijöille, jotka ovat päteviä teh tävään koulutuksensa tai kokemuksensa perusteella.
Sekä nykyisen lain että lakiehdotuksen mukaan adoptioneuvontaa saavat antaa vain
kuntien sosiaalihuollon toim ielimet ja luvan saaneet adoptiotoim istot. Lapseksiottam isesta annetussa laissa ei ole säädetty adoptioneuvonnan an tamisesta huolehtivan viranhaltijan tai työntekijän a mmatillisesta kelpo isuusvaatimuksesta, m utta tätä koskeva
säännös on sisällytetty lakiehdotukseen (22 §:n 2 momentti).
Artiklan 4 kappale sisältää määräyksen, jonka mukaan artiklan määräykset eivät vaikuta
toimivaltaisen viranom aisen oikeuteen saada tai velvollisuuteen hankkia tietoja tai to-
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disteita, joiden se harkitsee ol evan sille todennäköisesti avuk si, riippumatta siitä, liittyvätkö ne edellä mainitun selvityksen hankkimiseen.
Sekä lapseksiottam isesta anne tun lain että adoptiolakiehdo tuksen m ukaan tuom ioistuimen on omasta aloitteestaan m äärättävä hanki ttavaksi ka ikki selv itys, joka on ta rpeen
adoption vahvistam ista koskevan asian ratkaisem iseksi. Tuom ioistuimen on sa moin
tarvittaessa kuultava kaikkia henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja adoptiota koskevasta
asiasta.
Artiklan 5 kappaleessa määrätään, että selvitys adoptoijan soveltuvuudesta adoptioon ja
tämän kelpoisuudesta, asiaan o sallisten olosuhteista ja vaiku ttimista sekä lapsen sijoittamisen asianm ukaisuudesta on hankittava enne n kuin lapsi sijoitetaan adoptiotarkoituksessa adoptionhakijan luoks e. Yleissopim ukseen liittyvä ssä selitysm uistiossa on todettu, että poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa lapsi ennestään asuu adoptionhakijan luona.
Suomen lainsäädäntö on periaatteiltaan jo nykyisin sopusoinnussa sopimus määräyksen
kanssa. Ehdotetusta laista m ääräystä vastaava periaate ilm enisi vielä nykyistäkin selkeämmin (27 §:n 2 momentti).
11 artikla. Adoption vaikutukset. Artiklan 1 kappaleen m ukaan adoptiossa lapsesta tulee adoptoijan perheen täysivaltainen jäsen ja adoptiolapsella on adoptiovanhem paan ja
tämän perheeseen nähden sam at oikeude t ja velvollisuudet kuin adoptiovanhemman
omalla lapsella, jonka vanhemmuus on lail lisesti vahvistettu. Adoptoijalla on vanhempainvastuu lapsesta. Edelleen adoptio katkais ee lapsen oikeudellisen suhteen biologisiin
vanhempiinsa ja m uihin biologisiin sukulai siinsa. Suom en adoptio lainsäädäntö on sopusoinnussa yleissopimuksen mainittujen määräysten kanssa.
Artiklan 2 kappaleessa m äärätään, että adoptoijan puoliso tai adoptoijan kanssa rekisteröidyssä tai rekisteröimättömässä parisuhteessa elävä henkilö säilyttää kuitenkin hänelle
kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet adoptoituun lapseen nähden, jos lapsi on hänen lapsensa, ellei laiss a tois in säädetä. Kappale essa tarkoitettu perheen sisäinen adoptio on
Suomen lainsäädännön mukaan mahdollinen avioparin ja rekisteröidyn parin perheessä.
Yleissopimus m ahdollistaisi p erheen sisäisen ad option m yös avoparin p erheessä. Lapseksiottamisesta annetun lain mukaan tämä ei ole m ahdollista. Sitä ei eh doteta mahdollistettavaksi myöskään adoptiolaissa.
Artiklan 3 k appaleessa määrätään sopimusvaltioiden mahdollisuudesta tehdä poikk euksia lapsen ja hänen biologisten sukulaistensa välisen oikeudellisen suhteen katkeamisesta koskien esimerkiksi lapsen sukunimeä tai avioesteitä.
Artiklan 4 kappaleen mukaan sopim usvaltiot voivat lisäk si säätää m ahdollisuudesta
muihin adoption muotoihin, joiden oikeusvaikutukset ovat vähäisemmät kuin mitä artiklan 1 – 3 kappaleessa on m äärätty. Suomen adoptiolainsäädännössä tällainen poikkeus
liittyy vain ennen vuotta 1980 tapahtuneisiin adoptioihin (lapseks iottamisesta annetun
lain 56 ja 57 §, lakiehdotuksen 99 ja 100 §)
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12 artikla. Adoptiolapsen kansalaisuus. Artiklan m ukaan sopimusvaltion tulee helpottaa kansalaisuuden myöntämistä lapselle, jonka sopimusvaltion kansalainen on adoptoinut. Artiklassa ilmaistaan myös yleinen periaate kansalaisuudettomuuden välttämisestä,
jos se v ain on m ahdollista. Jos ado ptiosta voi aiheutu a kansalaisuuden m enetys, sen
tulee riippua uuden kansalaisuuden olemassaolosta tai saamisesta.
Kansalaisuuslain (359/2003) 10 §:n m ukaan ul komaalainen alle 12- vuotias lapsi, joka
on otettu ottolapseksi ja jonka ottovanhemm ista ainakin toinen on Suom en kansalainen,
saa Suom en kansalaisuuden lapseksiottam isen perusteella siitä ajankohdasta lukien,
jolloin lapseksiottaminen on Suom essa pätevä. Saman lain 27 §:n m ukaan ulkomaalainen ottolapsi, joka on täyttä nyt 12 vuotta ennen lapseksiot tamista, saa ilm oituksesta
Suomen kansalaisuuden, jos ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen ja
lapseksiottaminen on Suom essa pätevä. Lain säädäntö on siten sopusoinnussa artiklan
määräysten kanssa.
13 artikla. Kielletyt ra joitukset. Artiklass a m äärätään siitä, ettei s amalle adoptiov anhemmalle tulevien adoptiolasten lukumäärää saa rajoittaa laissa. Adoptiomahdollisuutta
ei m yöskään saa laissa kieltää siitä syystä , että henkilöllä on jo lapsi tai hän kykenee
saamaan lapsen. Suom en adoptiolainsäädännössä ei ole asetettu ar tiklassa tarkoitettuja
rajoituksia.
14 artikla. Adoption purkaminen ja mitätöimin en. Artiklan m ukaan adoptio voidaan
purkaa tai m itätöidä va in to imivaltaisen v iranomaisen päätöksellä. Lapsen etu on aina
ensisijaisesti otettava huomioon tällaisissa tilanteissa. Ar tiklassa määrätään lisäksi, että
adoptio voidaan purkaa vain laiss a säädetyillä painavilla perusteilla ja vain ennen kuin
lapsi tulee täysi- ikäiseksi. Adoption m itätöimistä tulee hak ea la issa sää detyssä m ääräajassa.
Suomen adoptiolainsäädännön m ukaan adoptiota ei voi sen vahvistam isen jälkeen pur kaa. Adoption oikeusvaikutukset voivat kui tenkin lakata kahdessa m elko poikkeuksellisessa tilanteessa. Näin tapahtuu, jos adoptio lapsi ja adoptiovanhem pi oikeusministeriön
luvalla m enevät keskenään avioliittoon tai jo s adoptoitu lapsi a doptoidaan uudelleen.
Avioliittolain muuttamista koskevan lakiehdot uksen mukaan adoptiolapsi ja -vanhempi
eivät enää vastaisuudessa voisi saada lupaa solmia avioliittoa keskenään.
15 artikla. Tietojen pyytäminen toiselta sopimusvaltiolta. Artiklassa velvoitetaan sopimusvaltiot nimeämään kansallinen v iranomainen, jolle to iselta sopimusvaltiolta tulevat
pyynnöt yleissopimuksen 4 ja 10 artiklan m ukaisten tietojen saam iseksi voidaan osoit taa. Tietopyynnöt voivat koskea henkilöä, joka asuu tai on asunut toisen sopim usvaltion
alueella. Tietopyynnön vastaanotta neen valtion tulee viipym ättä pyrkiä varm istamaan,
että pyydetyt tiedot annetaan.
Yleissopimuksen m ääräysten vo imaan saatta miseksi adoptiolakiehdo tukseen sisältyvät
säännökset adoptiolautakunnan nimeäm isestä yleissopimuksessa tarkoitetuksi kansalliseksi viranomaiseksi (86 §) sekä sopimuksen mukaisen tietopyynnön käsittelystä (94 §).
16 artikla. Oikeudenkäynti vanhemmuuden vahvistamiseksi. Artiklassa määrätään adoptiomenettelyn keskeyttämisestä niissä tilanteissa, joissa oikeudenkäynti isyyden, tai jos
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sellainen menettely on olem assa, äitiyden va hvistamiseksi on kesken ja oikeudenkäynnin on saattanut vireille lapsen otaksuttu isä tai äiti. Toimivaltaisten viranomaisten tulee
tällaisissa oikeudenkäynneissä toimia joutuisasti.
Lapseksiottamisesta annetussa laissa ei ole vanhemmuude n vahvistamista koskevaan
oikeudenkäyntiin liittyviä säännöks iä. Jotta S uomen lainsäädäntö vas taa yleissopimuksen määräyksiä, adoptiolakiehdotukseen on ot ettu asiaa koskeva säännös (12 §:n 2 momentti). Isy yslain (700/1975) 46 § :ssä säädetään jo nyky isin isyysasioiden käsittelyn
kiireellisyydestä, joten tältä osin ei tarvita säädösmuutoksia.
17 artikla. Epäoikeutetun hyödyn kielto. Artiklassa määrätään, että kukaan ei saa hankkia epäoikeutettua taloudellista tai muuta hyötyä lapsen adoptioon liittyvästä toiminnasta. Suom en adoptiolainsäädän tö on sopusoinnussa täm än m ääräyksen kanssa (lapseksiottamisesta annetun lain 3 ja 23 § sekä 50 §:n 3 momentti ja lapseksiottamisesta annetun asetuksen 13 ja 14 §; lakiehdotuksen 5 ja 36 § sekä 87 §:n 3 momentti).
18 artikla. Laajempi suoja. Artiklassa määrätään, että sopimusvaltiolla on mahdollisuus
säätää adoptoidun lapsen laajemmasta suojasta.
19 artikla. Koeaika. Artikla antaa m ahdollisuuden säätää k ansallisesti siitä, että lap sen
tulee olla sijoitettun a adoptionhak ijan l uokse ennen adoption vahvistam ista riittäv än
pitkän ajan, jotta toim ivaltaisen viranom aisen on m ahdollista tehdä kohtuullin en arv io
lapsen ja vanhemm an suhteesta adoptiota s ilmällä pitäen. Artiklassa m äärätään, että
tässä yhteydessä tulee aina kiinnittää ensisijaisesti huomiota lapsen etuun.
Lapseksiottamisesta annetun lain m ukaan adoptoitavan lapsen tulee pääsääntöisesti olla
adoptionhakijan hoidettavana ja kasvatettavana ennen adoption vahvistam ista (3 §:n
1 momentti ja 18 §:n 1 momentti). Samaa ehdotetaan myös adoptiolaissa (24 §:n 2 momentti). Sääntelyä ehdotetaan ku itenkin täsmennettäväksi siten, että ado ptioneuvonnan
antajan on viivytyks että lapsen s ijoittamisen jälkeen ryhd yttävä toim enpiteisiin, joilla
tuetaan ja seurataan sijoituksen onnistumista lapsen etua silmällä pitäen.
20 artikla. Neuvonta ja adoption jälkeiset palvelut. Artiklassa määrätään viranomaisten
velvollisuudesta huolehtia a doptioneuvonnan sekä adoption jä lkeisten tuki- ja neuvontapalvelujen edistäm isestä ja as ianmukaisesta toteu tumisesta. Palv eluja tulee a rtiklan
mukaan antaa adoptionhakijoille, adoptiovanhemmille ja adoptoiduille lapsille.
Lapseksiottamisesta annetun lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ottolapsineuvonnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta (17 §). Adoption jälkeisistä palveluista on säädetty laissa vain hyvi n yleispiirteisesti (16 §, 19 §:n 1 m omentin
3 kohta ja 49 a §). Adoptiolain 25 §:ään e hdotetaan otettavaksi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset adoptioneuvonnasta adoptio n vahvistam isen jälkeen. Myös palvelunantajan tulisi lakiehdotuksen m ukaan ed elleen huolehtia adoption jälkipalveluista
tietyiltä osin (33 §:n 2 mom entin 3 ja 4 kohta sekä 92 ja 93 §). Adoptioneuvonnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta säilyisivät lakiehdotuksen 85 §:n mukaan sosiaali- ja
terveysministeriön tehtävänä.
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21 artikla. Koulutus. Artiklan m ukaan sopim usvaltioiden on huolehdittava siitä, että
adoptioasioita käsittelevillä sosiaalityöntek ijöillä on asianm ukainen koulutus adoptioon
liittyvissä sosiaalisissa ja oikeudellisissa näkökohdissa. Tämän määräyksen voimaan
saattamiseksi adoptiolakiehdotuksen 22 §:n 2 momenttiin on otettu säänn ös, jonka mukaan viranh altijalla tai t yöntekijällä, joka huolehtii adop tioneuvonnan antam isesta, on
oltava sosia alihuollon a mmatillisen henkilö stön kelpoisuus vaatimuksista annetun lain
(272/2005) 3 §:n m ukainen sos iaalityöntekijän amm atillinen kelpo isuus. Hänen olisi
lisäksi oltava perehtynyt adoptioasioihin.
22 artikla. Tiedonsaanti ja tiedon luovutus. Artiklan 1 kap pale antaa m ahdollisuuden
säätää kansallisesti adoption vahvistam isesta paljastam atta adoptoi jan henkilöllisyyttä
lapsen alku peräisille su kulaisille. S uomen adoptiolainsä ädäntö m ahdollistaa sen, että
suostumus adoptioon annetaan ns. avoim ena suostumuksena, jolloin adoptoijan henkilöllisyyttä ei tarvitse ilmaista lapsen aikaisemmille vanhemmille.
Artiklan 2 kappaleen m ukaan laissa on säädet tävä, että adoptiomenettely on käytävä tai
voidaan käydä suljettujen ovien takana. S uomen la insäädäntö on sopusoinnussa sopimusmääräyksen kanssa. Oikeudenkäynnin julkis uudesta yleisissä tuom ioistuimissa annetun lain (370/2007) 15 §:n m ukaan tuomioistuin voi näet asiaan osallisen pyynnöstä
tai erity isestä syystä m uutoinkin päättää, että su ullinen käsittely to imitetaan kokonaan
tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olem atta m uun m uassa silloi n, kun asiassa esitetään
arkaluonteisia tietoja henk ilön yksityiseläm ään, terveyde ntilaan, vamm aisuuteen tai
sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista.
Artiklan 3 kappaleen mukaan adoptoidulla laps ella tulee olla oikeus saada toim ivaltaisilta viranomaisilta niiden hallussa olevat tiedot alkuperästään. Jos lapsen alkuperäis illä
vanhemmilla on laillinen oikeus kieltäytyä paljastamasta henkilöllisyyttään, toimivaltaisen viranomaisen tulee laissa säädetyn toimivaltansa rajoissa harkita, onko täm ä oikeus
sivuutettava ja heidän henkilö llisyytensä paljastettava, otta en huomioon vallitsevat olosuhteet sekä lapsen ja hänen alkuperäisten vanhempiensa oikeudet. Edelleen artiklassa
määrätään, että lapselle, joka ei ole s aavuttanut täysi-ikäisyyttä, voidaan antaa asianmukaista neuvontaa. Artiklan tähän kappaleeseen on mahdollista tehdä varauma.
Suomen lainsäädäntö ei täysin vas taa 3 kappaleen m ääräyksiä, sillä lap seksiottamisesta
annetun lain 49 a §:n 3 mom entin mukaan adoptioneuvonnan antaja tai palvelunantaja
voi kieltäytyä antam asta lapsen alkuperää kos kevia tietoja, jos tietojen antamisesta voi
aiheutua vaaraa ottolapsen terveydelle tai kehitykselle taikka jos tietojen antaminen olisi
muutoin vastoin ottolapsen et ua tai muuta yksityistä etua. Lisäksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varm
ennepalveluista annetun lain (661/2009)
38 §:ssä säädetään ottolapsisuhdetta koskeva n tiedon luovuttamisen rajoituksista. Pykälän m ukaan väes tötietojärjestelmään ta lletettuja tie toja ottolapsisuhtees ta ja siitä ku ka
on ottolapsen biologinen vanhem pi, voidaan luovuttaa o ttolapselle yksin vain, jos hän
on täysi-ikäinen. Lisäksi m ainitut tiedot void aan luovuttaa m uun muassa ottolapselle ja
ottovanhemmille yhteisesti, jos ottolapsi on täyttänyt viisitoista vuotta.
Jotta turvataan täysi-ikäisen henkilön oikeus saada sopim usmääräyksessä edelly tetyin
tavoin aina tieto alkuperästää n, adoptiolakiehdotuksen 93 §: ssä ehdotetaan säädettäväksi, että jos aikaisemman vanhemman henkilöllisyys on tiedossa, tieto siitä on aina annet-
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tava täysi-ikäiselle adoptiolapselle ja hänen kuoltuaan häne n täysi-ikäiselle jälkeläiselleen.
Suomen ehdotetaan tekevän 22 artiklan 3 ka ppaleeseen varauman siltä osin kuin kysymys on tietojen an tamisesta alaikäiselle adop tiolapselle. Jos varaum a tehdään, tietojen
antamista alaikäiselle ad optiolapselle voidaan adoptiolaissa rajoittaa. Vä estötietojärjestelmästä ja Väestörek isterikeskuksen varm ennepalveluista annettuun lakiin ei tällöin
myöskään ole välttämätöntä tehdä muutoksia yleissopimuksen vuoksi.
Artiklan 4 kappaleessa m äärätään, että adop toijan ja adoptoidun lapsen tulee olla m ahdollista saada asiakirja, joka sisältää sellaisen otteen julkisesta rekisteristä, josta ilmenee
lapsen syntymäaika ja -paikka, mutta jossa ei nimenomaisesti mainita adoptiota tai paljasteta lapsen alkuperäis ten vanhempien henkilö llisyyttä. Sopimusvaltiot voivat kuitenkin olla sov eltamatta tätä m ääräystä yleissopimuksen 11 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettuihin muihin adoption muotoihin.
Suomen väestötietojärjestelmästä on jo nykyisin mahdollista saada sopimusmääräyksessä tarkoitettu ote. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 28 §:ssä säädetään m uun muassa, että väestötie tojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla ta rpeellinen siihen käyttötark oitukseen, johon se luovutetaan. Tietoja pyytävän on aina ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, ja se näkyy m yös
otteella. Tiedot adoptiosta ja adoptoidun henkilön alkuperäisten vanhempien henkilöllisyydestä saa siis m erkitä väestötietojärjest elmästä luovutettavaan otteeseen vain, jos
nämä tiedot ovat tarpeellisia tietojen ilmoitetun käyttötarkoituksen kannalta.
Artiklan 5 kappaleessa m äärätään siitä, kuinka kauan kerä ttyjä tie toja tulee sä ilyttää.
Jotta lapsen oikeus tiedonsaantiin alkuperäst ään voitaisiin tehokkaasti turvata, adoptiota
koskevat olennaiset tiedot tulee säilyttää vä hintään 50 vuotta siitä, kun adoptio on tullut
lopulliseksi. Suomen lainsäädäntö on sopusoinnussa määräyksen kanssa, sillä Suomessa
adoptioasiakirjojen säilyttämisaika on vähi ntään 100 vuotta niiden laatimisesta (lapseksiottamisesta annetun lain 49 a § 1 momentti, lakiehdotuksen 92 § 1 momentti).
Artiklan 6 k appaleen mukaan ju lkisia rekistereitä tulee p itää ja n iiden sisältämät tiedot
joka tapauksessa toisintaa siten, että estetään niitä, joilla ei ole siihen oik eutettua intressiä, saamasta tietoa siitä, onko henkilö adoptoi tu vai ei, ja, jos täm ä tieto annetaan, hä nen alkuperäisten vanhem piensa henkilöllisy ydestä. Suom en henkilötietojen suojaa
koskeva lainsäädäntö on sopusoinnussa sopim uksen määräysten kanssa. E rityisesti voidaan mainita väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
annetun lain 38 §, jossa säädetään ottola psisuhdetta koskevan tiedon luovuttam isen rajoituksista.
III osa

Loppumääräykset

23 – 30 artikla. Artikloissa 23 – 30 on Euroopan neuvos ton sopimuksissa yleisesti käytetyt m ääräykset m uun muassa sopimuksen va ikutuksista, allekirjoittam isesta, ratifioimisesta ja hyväksymisestä sekä sopimukseen liittymisestä ja asiakirjojen tallettamisesta.
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Lisäksi 27 artiklas sa m äärätään v araumista. Artiklassa lue tellaan ne v araumat, jotka
valtio voi tehdä sopimukseen. Varaumien tekeminen sallitaan sopimuksen 5 artiklan 1.b
kappaleeseen (lapsen suostum us), 7 artiklan 1.a.ii ja 1.b kappaleeseen (parisuhteensa
rekisteröineiden, eri sukupuolta olevien henk ilöiden ja yksin adopt iota hakevien henkilöiden adoptio-oikeus) sekä 22 artiklan 3 kappaleeseen (adoptiolapsen oikeus saada tieto
alkuperästään). Varaumat on tehtävä viim eistään allekirjoittamisen tai ratifioim is-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä.
Edellä 22 artiklan kohdalla selostetuin tavoin esityksessä ehdotetaan, että Suom i tekee
varauman kyseisen artiklan 3 kappaleeseen si ltä osin kuin se koskee tie tojen antamista
alaikäiselle adoptiolapselle. Muita varaumia yleissopimukseen ei ehdoteta tehtäväksi.
2. Lakiehdotusten perustelut
2.1 Laki lasten adoptiosta tehdyn uudistetun eurooppalaisen yleissop
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

imuksen

1 §. Pykälä sisältää tavanomaisen blankettilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan lailla ne yleissopimuksen määräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan.
2 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voim aan tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana sam anaikaisesti kui n yleissopim us tulee Suom en osalta voimaan.
2.2 Adoptiolaki
1 luku. Yleiset säännökset
1 §. Adoption tarkoitus. Pykälä vastaa term inologisia muutoksia lukuun ottam atta lapseksiottamisesta annetun lain 1 §:n 1 momenttia.
2 §. Lapsen etu. Pykälän 1 momentissa säädetään yleisestä peri aatteesta, jonka m ukaan
kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Periaate va staa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 1 kappal een ja 21 artiklan sekä Eu roopan neuvoston adoptiosopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen määräyksiä.
Momentissa tarkoitettuja päätöksiä ovat es imerkiksi adoptiolautakunnan päätös adoptioluvan myöntäm istä tai peruuttam ista kos kevassa asiassa, tuom ioistuimen päätös
adoption vahvistamista koskevassa asiassa se kä Helsingin hovioikeuden päätös vieraassa valtiossa tapahtuneen adoption vahvistamista koskevassa asiassa. Momentissa tarkoitettu m uu toim enpide on esim erkiksi lapsen sijoittam inen adoptiotarkoituksessa adoptionhakijoiden luokse.
Pykälän 2 momentin säännöksellä täsmennetään 1 m omentissa säädettyä yleistä periaatetta. Säännöksen mukaan lapsen etua arv ioitaessa on kiinn itettävä huomiota erityisesti
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siihen, miten voidaan parhaiten turvata pysyvä perhe sekä tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa perheessään.
Säännös vastaa sisällöllisesti Euroopan ne uvoston adoptiosopimuksen 4 artiklan 2 kappaletta, jonka mukaan toimivaltaisen viranomaisen tulee jokaisessa tapauksessa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että adoption tärkeänä tavoitteena on tarjota lapselle vakaa
ja tasapainoinen koti.
Adoptoitavalla lapsella on tyypillisesti tausta llaan useita m enetyksiä ja erokokem uksia.
On tavallista, että adop toitava lapsi on j outunut vaihtamaan olinpaikkaa useaan kertaan
ennen kuin hänet on sijoitettu adoptionhakijoid en luokse. Lasta hoita neet henkilöt ovat
samassakin hoitopaikassa voineet vaihtua usei n. Näistä syistä on er i r atkaisuvaihtoehtoja harkittaessa tärkeää kiinnittää huom iota siihen, että lapsi adoption m yötä saisi
uudessa perheessään m ahdollisimman läheiset ja jatkuvat ihm issuhteet sekä vakiintuneen ja turvallisen kasvuympäristön.
Arvioitaessa, mitä lapsen tasapainoisen ke hityksen ja hyvinvoinnin turvaam inen kussakin tapauksessa edellyttää, voidaan soveltuvi n osin ottaa huom ioon, m itä lapsen huollosta ja tapaam isoikeudesta annetun lain 1 §:ssä säädetään lapsen huollo n tavoitte ista.
Lisäksi voidaan soveltuvin osin ottaa huo mioon, mitä lastensuojelulain 4 §:n 2 m omentissa säädetään lapsen etua arvioitaessa huomioon otettavista seikoista.
Momentista ilm enee myös se kesk einen läh tökohta, että a doptiota tulisi hark ita v ain
tapauksissa, joissa lapsi ei voi kasvaa om assa perheessään. Täm ä tarkoittaa esim erkiksi
sitä, että ensisijaisesti olisi m uun muassa lastensuojelun keinoin pyrittävä tukemaan
lapsen omien vanhempien vanhemmuutta, jotta he voisivat itse huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.
2 luku. Adoption edellytykset
3 §. Alaikäisen adoptio. Pykälän 1 momentin mukaan alaikäisen lapsen adoptio voidaan
vahvistaa, jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee
saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen. Vastaavat edellytykset sisältyvät lapseksiottamisesta annetun lain 2 §:n 1 momenttiin.
Momenttiin ei sis älly lapseksiottamisesta annetun lain va staavaan säännökseen sisältyvää vaatimusta, jonka mukaan lapseksiotta misen vahvistam ista haettaessa tuom ioistuimelle on esitettävä se lvitys s iitä, että lapsi o n lapseksio ttajan hoid ettavana tai e ttä
tämä muutoin huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Tällaisen säännöksen ottamista adoption aineellisoikeudellisia edellytyksiä koskevaan pykälään ei ole pidetty tarpeellisena. Adoptioneuvontaa koskevist a säännöksistä ilm enee, että niin sanotuissa vieraa n
lapsen adoptioissa adoption vahvistam ista koskevan hakemuksen tekemistä edeltää lapsen sijoittaminen adoptionhakijoiden luokse sekä sijoituksen tukeminen ja seuranta.
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että alaikäisen lapsen adoption vahvistamista koskevaa asiaa ratkaistaessa on otet tava huomioon lapsen toivomukset ja mielipide lapsen iän ja kehitystason edellyttäm ällä tavalla. Säännös sisältää velvoitteen ottaa

77
adoption vahvistam ista harkittaessa huom ioon myös sellaisen lapsen toivom ukset ja
mielipiteen, jonka suostum usta adoptioon ei 10 §:n m ukaan vaadita. M omentti vas taa
tarkoitukseltaan Euroopan neuvoston adoptiosopimuksen 6 artiklaa.
Lapsen toivom usten ja m ielipiteen huom ioon ottam inen ei tark oita, että lapsella olisi
päätösvalta asiassa. Asian ratkaiseminen kuuluu aina tuom ioistuimelle. Käytännössä
säännös kuitenkin m erkitsee velvollisuutta peru stelujen esittäm iseen, jos lapsen toivomuksia ja mielipidettä ei ole ratkaisua tehtäessä voitu noudattaa.
Alaikäisen lapsen mielipiteen selvittämisestä säädetään 26 §:ssä.
4 §. Täysi-ikäisen adoptio. Pykälässä säädetään täysi-ikäi sen henkilön adoption edellytyksistä. Tällainen adoptio voi daan vahvistaa ensiks ikin silloin, kun on selvitetty, että
adoptoitava on alaikäisenä ollut adoptionhak ijan hoidettavana ja kasvatettavana. Täm ä
edellytys vastaa lapseksiottamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa säädettyä.
Toisinaan v oi olla pain avia perusteita v ahvistaa täys i-ikäisen adoptio sillo inkin, k un
adoptoitava ei ole alaikäisenä ollut adopti onhakijan hoidettavana ja kasvatettavana. T ämän vuoksi ehdotetaan, että täys i-ikäisen henkilön adoptio vo idaan vahvistaa myös, jos
adoptoitavan ja hakijan välille on adoptoitavan ollessa al aikäinen muutoin muodostunut
vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde. Tällainen suhde
on saattanut joissakin tapauksissa muodostua es imerkiksi lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman uuden aviopuolison välille.
Pykälässä säädetyn edellytyksen täyttymistä arvioidaan tapauskohtaisesti. Olennaista on
se, että adoptoitavan ja a doptionhakijan välillä on adoptoit avan ollessa alaikäinen vallinnut läheinen ja jatkuva ihmissuhde, johon on merkittävässä määrin kuulunut sen k altaista välittämistä ja huolenpitoa, joka tyypillisesti liittyy lapsen ja vanhemman välisee n
suhteeseen.
Ehdotetuista edellytyksistä seuraa, että täys i-ikäisen henkilön adoptiota ei voida vahvistaa sillä perusteella, että adoptoitavan ja hakijan välille on syntynyt läheinen ihmissuhde
adoptoitavan ollessa täysi-ikäinen. Näin on silloinkin, kun heidän välisensä suhde luonteeltaan muistuttaa aikuisen lapsen ja vanhemman välistä suhdetta.
Toisin kuin voimassa olevan lain mukaan, täysi-ikäisen henkilön adoption vahvistamista koskevan hakem uksen tueksi ei ehdotetun säännöksen mukaan tarvitse esittää selvi tystä siitä, että adoptiota ei ole voitu vahvistaa lapsen ol lessa alaikäinen. Käytännössä
on osoittautunut, että ne syyt, joiden vuoksi ad option vahvistamista ei ole haettu lapsen
ollessa alaikäinen, ovat hyvin m oninaisia ja niistä on usein vaikea jälkikäteen esittää
luotettavaa selvitystä.
Lapseksiottamisesta annetun lain 2 §:n 2 m omentin mukaan täysi-ikäisen henkilön lapseksiottaminen voidaan vahvistaa myös, jo s ”lapseksiottam iseen on olem assa muita
tähän verrattavia erittäin painavia sy itä”. Edellytys on verraten avoin ja sen soveltam inen on ollut epäyhtenäistä. Vastaavaa edellytystä ei ehdoteta otettavaksi uuteen lakiin.
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5 §. Korvausten maksamisen kielto. Pykälä vastaa sanonnallisia muutoksia lukuun ottamatta lapseksiottam isesta annetun lain 3 §:ää. Pykälä ei estä peri mästä kansainvälisen
adoptiopalvelun yhteydessä palvelum aksua ja kulukorvausta ehdotetun 36 §:n m ukaisesti.
6 §. Adoptionhakijan vähimmäis- ja enimmäisikä. Pykälässä säädetään adoptionhakijan
vähimmäis- ja en immäisikää koskevista vaatimuksista sekä perusteista, joiden täytty essä niistä voidaan poiketa.
Jos aviopuolisot hakevat adoptiota yhdessä, py
täyttyä suhteessa kumpaankin hakijaan.

kälässä säädettyjen edellytysten tulee

Pykälän 1 momentista ilmenee ensiksikin, e ttä hakijan tulee pääsääntöisesti olla vähintään 25-vuotias. Tältä osin s äännös vastaa lapseksiottam isesta annetun lain 5 §:n 1 momenttia. Jos adoptioon tarvitaan adoptiolupa, hakijan on tullut täyttää 25 vuotta viimeistään adoptiolupaa koskevan päätöksen antopä ivänä. Jos adoptioon ei tarvita adoptiolupaa, hakijan on tullut täyttää 25 vuotta v iimeistään adoption vahvi stamista ko skevan
tuomioistuimen päätöksen antopäivänä.
Lisäksi momentti sisältää uuden ed ellytyksen, jonka mukaan hakija saa pääsään töisesti
olla enintään 50-vuotias, jos adoptoitava on alaikäinen. Myös enimm äisikävaatimuksen
täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti pä ätöksentekohetkellä. Jos adoptioon tarvitaan
adoptiolupa, hakija ei saa olla 50 vuotta vanhempi lupapäätöksen antopäivänä. Jos hakija täyttää lupapäät öksen antam ista seuraavien kahde n vuoden aikana 50 vuotta, luvan
voimassaoloaikaa tulee 45 §:n 1 m omentin nojalla rajoittaa siten, että luvan voimassaolo päättyy hakijan täyttäessä 50 vuotta. Jos ad optioon ei tarvita adoptiolupaa, hakija ei
saa olla 50 vuotta vanhem pi adoption vahvistam ista koskevan tuom ioistuimen päätöksen antopäivänä.
Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeuksista 1 m omentin vaatimuksiin. Momentissa
säädettyjen edellytysten täyttyessä alle 25-vuotias henkilö s aisi adoptoida lapsen ta i yli
50-vuotias henkilö saisi adoptoida alaikäisen lapsen. Alle 18-vuotias henkilö ei kuitenkaan saisi koskaan adoptoida lasta.
Momentin 1 kohtaa vastaava poikkeusperuste sisältyy la pseksiottamisesta annetun lain
5 §:n 2 m omenttiin. Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 § :n 2 momentista seuraa, että aviopuolison lapsen adoptoim ista koskeva poikkeusperuste soveltuu m yös tapauksiin, joissa hakija a
doptoi rekisteröidyn paris uhdekumppaninsa lapsen (HE
198/2008 vp, s. 11).
Momentin 2 kohdassa säädetään poikkeusperusteeksi se , että adoptoitavan ja hakijan
välille on muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava
suhde. Kysymys voi olla esim erkiksi tilanteesta, jossa adopto itava lapsi on ollut lastensuojelulain nojalla pitkäaikaisesti sijoitettuna adoptionhakijoiden perheeseen ja hänen ja
hakijoiden välillä sen johdosta tosiasiallisesti vallitsee lapsi–vanhempi-suhde.
Momentin 3 kohdan mukaan vähimmäis- tai en immäisikävaatimuksesta voitaisiin poiketa myös silloin, kun adoption vah vistamiseen on m uutoin lapsen edun kannalta erit-
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täin painavia syitä. Poikkeusperusteen olem assa oloa olisi arvioita va tapauskohtaisesti.
Selvää on, että poikkeusperustettakin sovellettae ssa adoption yleisten edellytysten tulee
aina täyttyä.
Poikkeusperustetta voidaan soveltaa esim erkiksi silloin, kun adoptionhakijan aikais emmin adoptoiman lapsen biologinen sisarus tarvitsee adoptiovanhemmat. Tällaisessa tapauksessa voidaan usein pitää adoptoitavan la psen edun kannalta tärkeänä, että hän voi
tulla adoptoiduksi samaan perheeseen kuin biologinen sisaruksensa, vaikka hakija onkin
ehtinyt täyttää 50 vuotta edellisen adoption jälkeen.
Ehdotettu poikkeusperuste voi tulla sovelletta vaksi myös e simerkiksi tilanteessa, jossa
adoptoitava ja adoptionhakija ovat läheistä sukua kesken ään. Jos lapsi on esim erkiksi
jäänyt vanhempiensa kuoltua orvoksi ja va nhemman sisarus tai m uu l apselle läheinen
sukulainen haluaa adoptoida hänet, adoption vahvistamiseen voi olla lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä. Tällöin adoptio voidaan vahvistaa, vaikka hakija esimerkiksi on yli 50-vuotias.
Erittäin painavien syiden olem assa oloa arvioidaan nim enomaan adoptoitavan lapsen
edun kannalta. Pelkästään hakijaan itseensä tai hänen om aan elämäntilanteeseensa liit tyvät seikat eivät siten oikeuta poikkeamaan vähimmäis- tai enimmäisikävaatimuksesta.
Myöskään aviopuolisoiden välistä ikäeroa ei voida pitää lapsen edun kannalta erittäin
painavana syynä poiketa ikävaatimuksista.
Adoptoitavan lapsen edun kanna lta erittäin painavana syyn ä enimm äisikärajasta poikkeamiseen ei m yöskään voida pitää esim erkiksi sitä, että perheessä jo o levalle lapselle
haluttaisiin adoption kautta saada sisarus.
Pykälän 3 momentissa säädetään lisäksi meneillään olevan adoptioprosessin jatkuvuutta
turvaavasta poikkeuksesta enimm äisikää koske vasta vaatim uksesta. Vaikka hakija onkin täyttänyt 50 vuotta, alaikäisen adoptio voidaan vahvistaa, jos hakija o li alle 50vuotias silloin, kun lapsi nimettiin sijoitettavaksi hänen luokseen adoptiotarkoituksessa.
Momentissa tarko itetun nim eämisen suori ttaa kotim aisissa adoptioissa adoptioneuvonnan antaja siten kuin 27 §:ssä säädetään. Kans ainvälisissä adoptioissa sen suorittaa pääsääntöisesti ulkomainen palvelunantaja. Poikkeussäännös on katsottu lapsen edun kannalta perustelluksi, jotta lapsen nimeämiseen saakka edennyttä adoptioprosessia ei tarvitse keskeyttää ja lapselle alkaa etsiä uutta adoptioperhettä pelkäs tään sen vuoksi, että
hakija ehtii täyttää 50 v uotta lapsen nim eämisen jälkeen, m utta ennen adoption vahvis tamista.
Momentissa säädetty poikkeusperuste kosk ee käytännössä pelkäst ään niin sanottuja
vieraan lapsen adoptioita, koska vain näissä lapsi nimetään sijoitettavaksi adoptionhakijan luokse. Muihin kuin vieraan lapsen adop tioihin soveltuvat usein jo 2 m omentissa
säädetyt poikkeusperusteet.
7 §. Ikäero. Pykälässä säädetään adoptoitavan ja adoptionhakijan välistä vähimmäis- ja
enimmäisikäeroa koskevista vaatimuksista sekä perusteista, joiden täyttyessä niistä voidaan poiketa. Pykälä koskee vain alaikäisen adoptiota.
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Jos aviopuolisot hakevat adoptiota yhdessä, py
täyttyä suhteessa kumpaankin hakijaan.

kälässä säädettyjen edellytysten tulee

Pykälän 1 momentista ilmenee pääsääntö, jonka m ukaan adoptoitavan ja adoptionhakijan välisen ikäeron tulee olla vähintään 18 vuo tta ja se sa a olla enin tään 42 vuotta. J os
adoptioon tarvitaan adoptiolupa, lupapäätöks een otettavilla ehdoilla on huolehdittava
siitä, että hakijalle voidaan nimetä vain sen ikäinen lapsi, että ikäerovaatimukset täyttyvät.
Pykälän 2 momentista ilmenevät ne perusteet, joiden täyttyessä 1 momentissa säädetystä
vähimmäis- ja en immäisikäerosta voidaan poiketa. Perusteet vastaav at 6 §:n 2 m omentissa säädettyjä poikkeusperusteita.
Ikäerovaatimuksesta poikkeam iseen voi olla m omentin 3 kohdassa tar koitettu pe ruste
esimerkiksi tilanteessa, jossa etsitään sopivia adoptiovanhempia useammalle sisarukselle, jotka erityisen tuen tarpeen vuoksi ovat vaikeasti sijoitettavissa. Tällöin saattaa osoittautua, että muissa suhteissa sopivien a doptiovanhempien löytyessä ikäerovaatim us ei
kaikkien sisarusten osalta täytykään. Kuva tunlaisessa es imerkkitapauksessa voi olla
lasten edun kannalta erittäin painavia syitä poiketa ikäerovaatimuksesta.
8 §. Aviopuolisoita kos kevat edellytykset. Pykälä vastaa term inologisia m uutoksia lukuun ottamatta lapseksiottamisesta annetun lain 6 §:ää.
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n 2 m omentista seuraa, että pykälää ei
sovelleta rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin. Pykälä ei koske myöskään avopuolisoita.
Näin ollen rekisteröidy ssä parisuhteessa tai avoliitossa elävä henkilö voi adoption muiden edellytysten täyttyessä adoptoida lapsen yksin, kute n nykyisinkin. Jos näissä tapauksissa on kysymys alaikäisen lapsen adoptoimisesta, otetaan 3 §:n mukaisten edellytysten täyttymistä arvioitaessa huomioon myös hakijan parisuhdekumppanin tai avopuolison henkilöön ja olosuhteisiin liittyvät seik at. Niin kuin 13 §:n 2 m omentista ilmenee,
alaikäisen lapsen adoptioon tarvitaan pääsääntöisesti ha kijan parisuhdekum ppanin tai
avopuolison suostum us. Parisuhdek umppanille tai avopuo lisolle on m yös annettava
adoptioneuvontaa siten kuin 4 luvussa säädetään.
Pykälän 3 momentin mukaan aviopuoliso voi adoptoida yksin muun muassa tilanteessa,
jossa toinen aviopuoliso ei voi sairautensa tai vammansa vuoksi pätevästi ilm aista tahtoaan. Jos tällaises sa tilanteess a haetaan al aikäisen lapsen adoption vahvistam ista, on
lain 3 § :n mukaisten ede llytysten täyttymistä arvioitaessa harkittava, millä tavoin hakijan aviopuolison sairaus tai v amma mahdollisesti vaikuttaa siihen, onko adoptio laps en
edun mukainen ja kykeneekö hakija antamaan lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen.
9 §. Yhteisadoptio. Pykälä vastaa terminologisia muutoksia lukuun ottamatta lapseksiottamisesta annetun lain 7 §:ää.
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n 2 m omentista seuraa, että pykälää sovellettaessa rekisteröidyn pa risuhteen osapuolia ei rinna steta aviopuolisoihin. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet eivät siis voi adoptoida lasta yhdessä. Myöskään avopuolisot eivät voi vastaisuudessakaan adoptoida lasta yhdessä.
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10 §. Adoptoitavan suostumus. Pykälä vastaa sanonnallisia muutoksia lukuun ottamatta
lapseksiottamisesta annetun lain 8 §:ää.
11 §. Vanhempien suostumukset. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun
lain 9 §:ää. Sääntelyn selkeyttämiseksi säännöksiin ehdotetaan kuitenkin vähäisiä tarkistuksia.
Vanhemmalla tarkoitetaan tässä pykälässä , kuten m uuallakin lakiehdotuksessa, henkilöä, joka ennen adoptiota on juridisesti la psen vanhem pi. Täm ä lähtökohta vastaa Euroopan neuvoston adoptiosopim uksen 5 artikla n 6 kappaletta, jonka m ukaan kyseisessä
sopimuksessa tarkoitetaan ”isällä” ja ”äidillä ” henkilöitä, jotka lain mukaan ovat lapsen
vanhempia.
Tyypillisimmin suostumus tarvitaan lapsen s ynnyttäneeltä äidiltä sekä lapsen isältä,
jonka isyys on todettu avioliiton perusteella taikka vahvistettu t unnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä siten kuin isyyslaissa (700/1975) säädetään. Esimerkiksi lapsen
äidin seurustelukumppania, jonka isyyttä ei ol e isyyslaissa tarkoitetuin tavoin vahvistettu, ei pidetä tässä pykälässä tarkoitettuna vanhempana, vaikka olosuhteiden perusteella
olisikin todennäköistä, että hän on lapsen biologinen isä.
Edellä esitetty tulk inta poikkeaa siitä, miten korkein oikeus o n tulkinnut voimassa olevaa lakia ratkaisussa KKO 2009:40. Mainitussa ratkaisussa korkein oikeus on katsonut
lapseksiottamisesta annetun lain y leisten tavoitteiden kannalta perust elluksi, että lapsen
syntymästä alkaen hänen biologisia vanhem piaan käsite llään laissa tark oitettuina va nhempina, jollei laista tai päätöksestä ni menomaisesti muuta johdu. Korkeimm an oikeuden ratkaisussa esitetyt näkökohdat on kuitenki n lakiehdotuksessa otettu huom ioon siten, että lakiin ehdo tetaan otettavaksi er illinen 12 §, joka sisä ltää säännökset adoption
vahvistamisesta tilante issa, jois sa la psen biologisen vanhemm an vanhe mmuutta ei ole
vahvistettu tai joissa vanhemmuude n vahvistam ista koskeva asia on vireillä tuom ioistuimessa tai muussa viranomaisessa.
Jos kyse on lapsesta, joka on jo aikaisemmin adoptoitu ja jota ollaan ado ptoimassa uudelleen toiseen perheeseen, pykä lässä tarkoitettuina vanhempi na pidetään hänen aikaisempia adoptiovanhempiaan.
Pykälän 1 momentista ilmenee pääsääntö, jonk a m ukaan adoptiota ei s aa vahvis taa ilman vanhempien suostumusta.
Jos lapsen vanhemm ista toinen on kuollut, suostumuksen adoptioon antaa elossa oleva
vanhempi yksin. Jos kumpikin vanhem pi on kuollut, adoptioon vaaditaan 13 §:n 3 momentissa säädetty lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus.
Pykälän 2 momentti koskee tilan teita, jois sa lapsen vanhe mmille on varattu tila isuus
antaa suostumuksensa adoptioon, mutta he ova t kieltäytyneet antamasta suostumusta tai
ovat annettuaan suostumuksen peruuttaneet sen. Tällöin ado ptio voidaan erittäin pa inavista syistä vahvistaa, jos hark itaan, että adoptio on ilm eisen ratkaisevasti lapsen edun
mukaista ja että vanh emman kieltäytym iseen suostum uksen antam isesta tai annetun
suostumuksen peruuttam iseen ei ole riittä vää aihetta ottaen huom ioon lapsen etu sekä
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lapsen ja vanhemman välisen kanssakäymisen tiiviys ja heidän välillään vallitsevan suhteen laatu.
Momentissa säädetty jä poikkeusperusteita sovelletaan m yös sillo in, kun toinen vanhemmista on antanut suostum uksen adoptioon, mutta toinen vanhemm ista on kieltäytynyt sen antamisesta.
Pykälän 3 momentti koskee tilanteita, joissa vanhem pi ei voi sairauten sa tai vamm ansa
vuoksi pätevästi ilm aista tahtoaan taikka vanhemman olinpaikka on tuntem aton. Näissäkin tapauksissa adoptio voidaan erittäin painavista syistä vahvistaa, jos harkitaan, että
adoptio on ilmeisen ratkaisevasti lapsen edun mukaista. Koska 3 momentti koskee tilanteita, jo issa vanhemm an suostum usta adopti oon ei ole ed es m ahdollista saada, näis sä
tapauksissa ei 2 m omentista poiketen ole ta rpeen arvioida erikseen sitä, onko suostumuksen puuttumiselle riittävää aihetta.
Momentissa säädetty jä poikkeusperusteita sovelletaan m yös sillo in, kun toinen vanhemmista on antanut suostum uksen adoptioon, mutta toinen vanhemm ista ei ole voinut
antaa suo stumustaan mom entissa m ainitusta syystä. Jos kum pikaan vanhem pi ei ole
momentissa mainitusta syystä voinut anta a suostumustaan adoptioon, tulee m omentissa
säädettyjen erityisten edelly tysten täyttyä ja adoptioon va aditaan lisäksi 13 §:n 3 m omentissa säädetty lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus.
Pykälän 2 ja 3 m omentissa säädettyjen poikk eusperusteiden lisäksi on otettava huomioon, m itä 67 §:n 2 mom entissa sääd etään. Jos vanhemman suost umus adoptioon
puuttuu sen vuoksi, että adoptiota ei ole sään nelty siinä valtiossa, jossa suostum us olisi
annettava, adoptio voidaan mainitun lainkohdan nojalla vahvistaa, jos tämä selvästi vastaa vanhemman tahtoa.
12 §. Adoption suhde vanhemmuuden vahvistamiseen. Pykälän 1 momentti koskee tilanteita, joissa alaikäisen adoptoitavan lapsen biologisen vanhemman vanhemmuutta ei ole
vahvistettu. Useimm iten m omentti tulee käytän nössä sovellettav aksi tilanteissa, jo issa
lapsen biologisen isän isyyttä ei ole isyyslain mukaisesti vahvistettu. Momentti soveltuu
kuitenkin myös esimerkiksi tilanteisiin, joissa ei tiedetä, kuka on lapsen biologin en äiti,
eikä äitiyttä ole tästä syystä voitu merkitä väestötietojärjestelmään.
Adoption edellytykset määräytyvät tilanteissa, joissa vanhe mmuutta ei ole vahvistettu,
eri tavoin riippuen siitä, kuinka todennäköisenä voidaan pitää vanhemmuuden m yöhempää vahvistamista. Tämän seikan todennä köisyyttä on arvioitava viim e kädessä tapauskohtaisesti niiden seikkojen perusteella, jotka asiaa ratkaistaessa ovat tiedossa.
Jos on aihetta otaksua, että vanhemmuus voitaisiin m yöhemmin vahvistaa, alaikäisen
adoptio saadaan vahvistaa vain 11 §:n 3 m omentissa säädetyin edellytyksin. Adoptio
voidaan siis vahvistaa erittäin painavista syistä, jos ha rkitaan, että adoptio on ilm eisen
ratkaisevasti lapsen edun mukaista.
Esimerkkinä olosuhteista, joissa on aihetta otaksua, että vanhemmuus voitaisiin myöhemmin va hvistaa, voidaan m ainita tilann e, jossa isyyden selvittäm isessä on käynyt
ilmi, että biologinen äiti tietää, kuka on lapsen biologinen isä, m utta ei ole toistaiseksi
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halunnut paljastaa hänen henki löllisyyttään lastenvalvoja lle. Adoption vahvistam inen
tulee tällöin kyseeseen vain, jos 11 §:n 3 momentissa säädetyt erityiset edellytykset täyttyvät.
Jos ei ole aihetta otaksua, että vanhemm uus voi taisiin m yöhemmin vahvistaa, adoptio
voidaan vahvistaa harkitsem atta, täyttyvätkö 11 §:n 3 m omentissa säädetyt erityiset
edellytykset. Adoption muiden edellytysten tulee luonnollisesti täll öinkin täyttyä. Vanhemmuuden vahvistam ista void aan pitää epätodennäköisenä esimerkiksi silloin, kun
kyseessä on löytölapsi, jonka vanhempia ei ole lapsen syntym än jälkeen suoritetuissa
etsinnöissä ja tiedusteluissa saatu selville. Vanhemmuuden vahvistam ista voidaan pitää
epätodennäköisenä m yös esim erkiksi siinä tapauksessa, että lapsen biologinen isä on
tiedossa, mutta häntä adoptioneuvonnassa kuultae ssa käy ilmi, ettei hän halua isyyttään
vahvistettavan, vaan on yhteisymmärryksessä äidin kanssa luovuttam assa lasta adoptioon. Tällaisessakin tila nteessa adoptio voidaan vahvist aa harkitsem atta, täyttyvätkö
11 §:n 3 momentissa säädetyt erityiset edellytykset.
Jos adoptoitava lapsi on saanut alkunsa na iselle yksin annetun hedelm öityshoidon avulla, ehdotetun momentin soveltaminen riippuu siitä, voitaisiinko sukusoluja luovuttaneen
miehen isyys vahvistaa vai ei. Jos sukusoluj en luovuttaja ei ole antanut hedelm öityshoidoista annetun lain (1237/2006) 16 §:n 2 m omentissa tarkoitettua suostum usta isyyden vahvistamiseen, on selvää, että adoptio voidaan vahvistaa harkitsematta, täyttyvätkö
11 §:n 3 mom entissa säädetyt erityiset edellytykset. Jos sukusoluj en luovuttaja sen sijaan on antanut suostum uksen isyyden vahvi stamiseen, on tapauskoht aisesti arvioitava,
voidaanko otaksua, että hänen isyytensä tult aisiin tämän suostumuksen perusteella vahvistamaan.
Pykälän 2 momentti koskee tilannetta, jossa vanhemmuuden vahvistamista koskeva asia
on vireillä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Tällöin adoptiota ei saa vahvistaa ennen kuin vanhem muuden vahvistamista koskeva asia on lainvoima isesti ratkaistu,
ellei siihen ole 11 §:n 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä. Momentti vastaa tarkoitukseltaan Euroopan neuvoston adoptiosopimuksen 16 artiklaa.
Jos adoptoitavan lapsen isän isyyttä ei ol e vahvistettu, käräjäoikeuden on ennen adoption vahvistamista viran puolesta tarkistettava , ettei isyyden vahvistam ista koskeva asia
ole vireillä käräjäoikeudessa, joka on toim ivaltainen isyyden vahvistam ista koskevassa
asiassa, eikä m aistraatissa, joka on toim ivaltainen hyväksymään isyyden tunnustam isen
hyväksymistä koskevan asian.
Jos adoptoitava lapsi on syntynyt vieraassa valtiossa, käräjäoikeuden ei voida käytännössä edellyttää selvittävän viran puoles ta sitä, onko vanhemmuude n vahvistam ista
koskeva asia siellä vireillä. Jos käräjäoikeus kuitenkin saa tiedon tällaisen asian vireilläolosta, adoptiota ei lähtökohtaisesti saa vahvistaa ennen kuin isyyden vahvistam ista
koskeva asia on vieraassa valtiossa lainvoimaisesti ratkaistu.
13 §. Muut suostumukset. Pykälässä säädetään eräiden m uiden henkilöiden suostum uksista adoptioon.
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Pykälän 1 momentin säännöksellä on asiallinen yhteys 8 §:n 2 m omenttiin, jonka m ukaan aviopuoliso voi yksin adoptoida om an lapsensa, joka on aikaisemm in annettu
adoptiolapseksi. Tällaisessa tilanteessa alai käisen lapsen adopti oon ehdotetun säännöksen m ukaan pääsääntöisesti vaaditaan tois en aviopuolison suostum us. Säännös on tar peen Euroopan neuvoston adoptiosopim uksen 5 artiklan 1 kappaleen c kohdan vuoksi.
Toisen aviopuolison suostum usta on perusteltua edellyttää m yös sen vuoksi, että lähtökohtaisesti voidaan pitää alaikäisen lapsen kannalta ongelm allisena tilannetta, jossa hä net adoptoitaisiin perheeseen, jossa toinen aviopuolisoista vastustaa adoptiota.
Lain 8 §:n 2 m omentin mukaan aviopuoliso voi pääsäännöstä poiket en adoptoida yksin
myös silloin, kun hän adoptoi aviopuolisonsa lapsen. Tällaist en tapausten varalta ei ole
tarpeen erikseen säätää toisen aviopuolison suostumuksesta alaikäisen lapsen adoptioon,
koska adoptioon joka tapauksessa vaaditaan hänen suostumuksensa adoptoitavan lapsen
vanhempana.
Lain 8 §:n 3 m omentin mukaan aviopuoliso voi pääsäännöstä poiket en adoptoida yksin
myös silloin, kun toinen aviopuoliso ei voi sairautensa tai v ammansa vuoksi pätev ästi
ilmaista tahtoaan tai kun to isen aviopuolison olinpaikka on tuntematon. Näissä tapauksissa tois en aviopuoliso n suostum usta adop tioon ei luonno llisestikaan o le m ahdollista
edellyttää.
Niin kuin edellä on tod ettu, 8 §:ää ei s ovelleta rek isteröidyn parisuh teen os apuoliin.
Näin ollen myöskään nyt käsillä olevaa momenttia ei sovelleta heihin.
Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteista, jo issa adoption hakija elää rekis teröidyssä
parisuhteessa taikka yhteisessä taloudessa av ioliitonomaisissa olosuh teissa tai m uussa
parisuhteessa. Yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävillä henkilöillä
tarkoitetaan säännöksessä avopuolisoita. Yhte isessä taloudessa m uussa parisuhteessa
elävillä henkilöillä tarkoitetaan käytännössä samaa sukupuolta olevia pareja, jotka eivät
ole rekisteröineet parisuhdettaan.
Jos adoptionhakija elää tällaises sa parisuhteessa, alaikäisen lapsen adoptioon vaaditaan
rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuol en, avopuolison tai muun parisuhdekum ppanin
suostumus. Tämäkin säännös on tarpeen edellä 1 momentin kohdalla mainituista syistä.
Pykälän 3 momentissa säädetään suostumuksen antamisesta tilanteessa, jossa alaikäis en
lapsen kumpikaan vanhem pi ei voi antaa suostumusta adoptioon. Syynä voi olla vanhempien kuolem a, vanhem pien sairaudest a tai va mmasta johtuva kykenem ättömyys
tahdon ilmaisemiseen, vanhempien olinpaikan tuntemattomuus tai se, että vanhemmuutta ei ole vahvistettu. Säännöksen ottaminen lakiin on tarpeen Euroopan neuvoston adoptiosopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen a kohdan vuoksi.
Momentissa tarkoitetuissa ta pauksissa lapsen huoltajan ta i muun laillisen edustajan tulee vanhempien sijasta antaa suostumuksensa adoptioon. Säännöksessä tarkoitettu laillinen edustaja voi olla esim erkiksi kunnan so siaalihuollon toim ielin tilanteessa, jossa
adoptoitava lapsi on täysorpo eikä hänelle ole myöskään määrätty huoltajaa.
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Pykälän 4 momentissa säädetään poikkeuksesta 1 – 3 m omentissa säädettyihin suostumusedellytyksiin. Adoptio voidaan 1 – 3 m omentissa tarkoitetun suostumuksen puuttumisesta huolimatta vahvistaa ensiksikin silloi n, kun suostumuksen anta ja ei voi sairautensa tai vammansa vuoksi pätevästi ilm aista tahtoaan taikka hänen olinpaikkansa on
tuntematon. Toinen poikkeusperuste on se, että adoption vahvistamiseen on lapsen edun
kannalta erittäin painavia syitä.
Näiden poikkeusperusteiden lisäksi on ot ettava huom ioon, m itä 67 §:n 2 m omentissa
säädetään. Jos adoptioon vaadittava suostum us puuttuu sen vuoksi, että adoptiota ei ole
säännelty siinä valtiossa, jossa suo stumus olisi annettava, adoptio vo idaan m ainitun
lainkohdan mukaan vahvistaa, jos täm ä selv ästi vastaa sen tahtoa, jonka suostumus
adoptioon vaaditaan.
14 §. Suostumuksen antaminen. Pykälässä säädetään siitä, m iten suostum us adoptioon
on annettav a. Sisällö llisesti ehdo tettu sääntely v astaa lapsek siottamisesta annetun la in
10 §:n 1 ja 2 m omenttia. Erona nykyiseen on kuitenk in se, että pykälä koskee paitsi
vanhemman suostumuksen myös 13 §:ssä tar koitettujen muiden suostumusten vastaanottamista.
15 §. Harkinta-aika. Pykälän 1 momentissa säädetään adoptoitavan lapsen vanhemmille
varattavasta harkinta-ajasta, jonka aikana heidän suostumustaan adoptioon ei saada ottaa
vastaan. Nykyisestä poiketen harkinta-aika ko skee paitsi äidin m yös isän suostumuksen
vastaanottamista.
Momentin mukaan vanhemman suostum usta ei saa ottaa vastaan ennen kuin vanhem malla on ollut m ahdollisuus perusteellis esti harkita asiaa. Sen arvioim inen, onko vanhemmalla ollut riittävä aika harkita suostumuksen antamista, kuuluu sen te htäviin, joka
14 §:n 1 momentin mukaan ottaa suostumuksen vastaan.
Lisäksi momentissa säädetään harkinta-ajalle vähimmäispituus, joka on kahdeksan viikkoa lapsen syntymästä. Tämä vastaa lapseksiottamisesta annetun lain 10 §:n 3 m omenttia.
Kahdeksan viikkoa on vain harkinta-ajan vähimmäispituus. Vanhemman suostumusta ei
saa ottaa vastaan, jos vanhemman yksittäistapauksessa katsotaan tarvitsevan yli kahdeksan viikkoa aikaa ennen kuin hän kykenee te kemään asiassa perusteellisesti harkitun
ratkaisun. Selvää on, että vanhem paa ei saa m illään tavoin painostaa ratkaisun tekem iseen sillä perusteella, että lapsen syntymästä on jo kulunut kahdeksan viikkoa.
Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeus harkinta-ajan vähimm äispituutta koskevasta
säännöksestä. Sen m ukaan äidin suostum uksen adoptioon saa ottaa vastaan ennen kuin
on kulunut kahdeksan viikkoa lapsen syntym ästä, jos suostum us koskee sellaista perheen sisäistä adoptiota, jossa adoptionhakija on äidin rekisteröity parisuhdekum ppani.
Lisäksi edellytetään, että lapsi on syntynyt rekisteröidyn parisuhteen aikana annetun,
hedelmöityshoidoista annetussa laissa tarkoitetun hedelmöityshoidon tuloksena.
Pykälän 2 momentti merkitsee poikkeusta vain vähimmäisharkinta-ajasta. Lapsen äidillä
on siis m yös näissä tap auksissa tu llut olla m ahdollisuus perustee llisesti harkita as iaa
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ennen kuin hänen suostum uksensa voidaan vastaanottaa. Suostum uksen vastaanottajan
on kussakin tapauksessa erikseen arvioitava, kuinka pian syntym än jälkeen äidin suostumus voidaan ottaa vastaan.
16 §. Suostumuksen muoto. Pykälä vastaa sanonnallisia muutoksia lukuun ottam atta
lapseksiottamisesta annetun lain 11 §:ää.
Kun suostumus adoptioon annetaan vieraassa valtiossa, on lisäksi huom attava 67 §:n
1 momentin säännös, jonka m ukaan suostu mus adoptioon voidaan vieraassa valtiossa
antaa myös noudattaen sitä m uotoa ja m enettelyä, jota kyseisen valtion lain m ukaan on
noudatettava.
17 §. Suostumuksen peruuttaminen. Lakiin ehdotetaan otettavaksi suostumuksen peruuttamista koskeva pykälä. Suostum us on ehdot uksen m ukaan peruutettavissa adoption
vahvistamiseen asti. Säännös vastaa nykyistä oikeustilaa. Selke yden vuoksi asiasta on
perusteltua säätää lain tasolla.
3 luku. Adoption oikeusvaikutukset
18 §. Vanhemmuuden siirtyminen. Pykälä vastaa sanonnallisia m uutoksia lukuun ottamatta lapseksiottamisesta annetun lain 12 §:ää.
Pykälän 2 momentti koskee niin sanottua perheen sisä istä adoptiota. Rekisteröidystä
parisuhteesta annetun la in 9 §:n 2 mom entista seuraa, e ttä momentti soveltuu m yös tapauksiin, joissa rekisteröidyssä parisuhteess a elävä henkilö rekisteröidyn parisuhteen
aikana tai rekisteröidyn pari suhteen purkauduttua kuolem an johdosta yksin adoptoi parisuhteen toisen osapuolen lapsen.
Euroopan neuvoston adoptiosopim uksen 11 ar tiklan 2 kappaleen m ukaan adoptoijan
puoliso tai adoptoijan kanssa re kisteröidyssä tai rekisteröimättömässä parisuhteessa elävä henkilö säily ttää ad optiosta huo limatta hä nelle kuuluvat oikeude t ja velvollisuudet
adoptoituun lapseen nähden, jos lapsi on hänen lapsensa, ellei laissa toisin säädetä. E hdotettua 2 mom enttia e i kuitenkaan ole k atsottu perus telluksi ulo ttaa koskem aan avopuolison lapsen adoptoim ista. Toisin sanoen pe rheen sisäinen adoptio ei vastaisuudessakaan olisi mahdollinen avoparin perheessä.
19 §. Elatusvelvollisuudesta vapautuminen. Pykälä vastaa term inologisia m uutoksia
lukuun ottamatta lapseksiottamisesta annetun lain 14 §:ää.
20 §. Adoptiolapsen sukunimi ja kansalaisuus. Pykälässä todetaan informatiivisuussyistä, että adoptiolapsen sukunim estä säädetään nim ilaissa (694/1985) ja adoptiolapsen
kansalaisuudesta kansalaisuuslaissa (359/2003).
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4 luku. Adoptioneuvonta
21 §. Adoptioneuvonnan pyytäminen. Pykälässä säädetään velvollisuudesta pyytää
adoptioneuvontaa. Adoptioneuvonna lla tarkoitetaan tässä lu vussa säänneltyä tehtäväkokonaisuutta, jonka tarkoituksen a on alaikäisen lapsen adoptiota koskevassa asiassa
valvoa lapsen etua, hankkia adoptioluvan m yöntämistä ja adoption vahvistamista varten
tarvittavaa selvitystä sekä ne uvotteluilla ja toim enpiteillä auttaa ja va lmentaa lasta, lapsen vanhempia, adoptionhakijoita sekä muita henkilöitä, joiden suostumus adoptioon on
13 §:n mukaan tarpeen.
Samoin kuin nykyisin lapseksiottamisesta annetun lain 28 §:n mukaan velvollisuus pyytää adoptioneuvontaa koskee sekä vanhem paa, joka aikoo luovuttaa alaikäisen lapsensa
adoptioon, että henkilöä, joka aikoo adoptoida alaikäisen lapsen.
Adoptioneuvonta on so siaalihuoltolain (710/1982) m ukainen maksuton sosiaalipalvelu,
jota adoptionhakijalla on oike us saada. Esim erkiksi lastensuojeluviranomaisen voi olla
asianmukaista ohjata henkilö tarvittaessa adoptioneuvontaan.
22 §. Adoptioneuvonnan antajat. Pykälän 1 momentti vastaa pääosin lapseksiottamisesta
annetun lain 17 §:n 2 m omenttia. Adoptiotoimiston toimiluvan myöntäisi kuitenkin ehdotuksen mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa - ja valvontavirasto ei kä sosiaali- ja terveysministeriö, kuten nykyisin. Toim iluvan myöntämisestä säädetään tarkemm in la kiehdotuksen 87 §:ssä.
Pykälän 2 momentissa säädetään adoptioneuvonnan antam isesta käytännössä huolehtivan viranhaltijan tai työntekijän ammatillisesta kelpoisuudesta. Kelpoisuusvaatimuksen
säätäminen on perusteltua m uun m uassa Euroopan neuvoston adoptiosopim uksen
10 artiklan 3 kappaleeseen ja 21 artiklaan sisältyvien määräysten vuoksi.
Momentissa viitatussa lainkohdassa on sääd etty kelpoisuusvaa timukseksi sosiaalityöntekijän tehtäviin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.
Ehdotetun säännöksen mukaan adoptioneuvont aa antavan viranhaltijan tai työntekijän
on lisäksi oltava perehtynyt adoptioasioihi n. Vaadittava perehtyneis yys adoptioasioihin
voidaan saa vuttaa e simerkiksi amm atillisen koulutuksen yhteydessä, työskente lyllä
adoptioasioiden parissa tai työpaikalla annettavalla perehdytyksellä.
23 §. Adoptioneuvonnan aloittamin en. Pykälässä säädetään adoptioneuvontaa antavan
kunnan sosiaalihuollon toimielimen tai adoptioto imiston velvollisuudesta nimetä adoptoitavalle lapselle hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.
Lapsen asioista vastaava so siaalityöntekijä on nim ettävä, kun lapsen vanhem pi, joka
aikoo luovuttaa alaikäisen la psensa adoptoitavaksi, on pyytänyt adoptioneuvonnan järjestämistä. Jos vanhem pi pyytää adoptioneuvon nan järjestäm istä ennen lapsen syntymää, lapselle voidaan nim etä hänen asiois taan vastaava sosiaalityöntekijä jo ennen hä-
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nen syntymäänsä. Äidin harkinta -aikana laps elle tava llisesti jär jestetään lastensuo jelulain (417/2007) mukaan sijoitus avohuollon tukitoimena.
Pykälän soveltamisen piiriin kuuluvat vain ne tilanteet, jossa Suomessa asuva vanhempi
pyytää adoptioneuvonnan järjestäm istä luovuttaakseen lapsensa adoptoitavaksi. Pykälä
ei kuitenkaan estä adoptioneuvonnan antajaa
tarvittaessa nim eämästä adoptoitavalle
lapselle hänen asioistaan va staavaa sosiaalityöntekijää muissakin tilanteissa. Näin voidaan m enetellä esim erkiksi silloin, kun adoptioneuvonnan antaja huolehtii ulkom ailta
adoptiotarkoituksessa Suomeen saapuneen lapsen sijoituksen tukemisesta ja seurannasta
ennen kuin adoptio vahvistetaan.
Selvyyden v uoksi voidaan todeta, että lapsen asioista v astaavaksi sos iaalityöntekijäksi
nimetty viranhaltija tai työntekijä voi an taa adoptioneuvontaa m yös muille adoption
osapuolille kuin lapselle.
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän nimeäminen ei menetä merkitystään adoption vahvistamishetkellä. Lähtökohtana on siis se, että sam an sosiaalityöntekijän tehtävänä on huolehtia myös 25 §:ssä tarkoitetusta adoptioneuvonnasta adoption vahvistamisen jälkeen. Toisaalta on selv ää, että jos adoption vahvistam isesta on jo kulunut jonkin
aikaa eikä neuvonnan, avun ja tu en tarvetta ole käytännö ssä enää esiintynyt, adoptioneuvonnan antajan ei tarvitse esimerkiksi he nkilöstön vaihtuessa huol ehtia siitä, että
adoptoidulla lapsella on jatkuvasti nimettynä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä.
Lisäksi pykälässä säädettäisiin, että adoptioneuvonnan an taminen adoptioon luovutettavalle lapselle ja hänen vanhemm illeen tulee aloittaa viivytyksettä. Tämä käytännössä jo
nykyisin noudatettu periaate kirjattaisiin nyt lakiin. Se, kuinka nopeasti adoptioneuvonnan antajan käytännössä on to imittava, riippuu olosuhteista. Erity isen k iireellisesti on
toimittava tapauksissa, joissa adoptioneuvonnan antamisen aloittaminen ja lapsen sijoittaminen tulevaan adoptioperh eeseen on lapsen edun toteutum isen kannalta olennaista.
Toisaalta esim erkiksi perheen sisäisissä adoptioissa a doptioneuvonnan aloittam inen ei
välttämättä ole yhtä kiireellistä, koska laps i yleensä jo asuu yhdessä tulevan adoptiovanhempansa kanssa.
24 §. Adoptioneuvonnan tehtävät. Pykälän 1 momentti sisältää yleissäännöksen adoptioneuvonnan antajan tehtävistä. Sen sisältö vastaa pääpiirteiss ään lapseksiottamisesta annetun lain 16 §:ää. Uutta on kuitenkin se,
että ehdotetussa 13 §: ssä tarkoitetut m uut
suostumuksen antajat mainittaisiin adoptioneuvonnan piiriin kuuluvina henkilöinä.
Pykälän 2 momentissa luetellaan yksityiskohtaisemmin niitä tehtäviä, joista adoptioneuvonnan antajan on erityisesti huolehdittava.
Momentin 1 kohtaa asiallisesti vastaava velvoite tie tojen antamiseen adoptoitavan lapsen vanhemm ille sisälty y nykyisin lapseksio ttamisesta annetun lain 10 §:n 2 m omenttiin. Nyt ehdotetaan, että adoptioneuvonnan anta jalla olisi nim enomainen velvollisuus
antaa tietoa adoption tarkoituksesta, edellytyksistä ja oikeusvaikutuksista myös lapselle,
adoptionhakijoille sekä niil le muille henkilöille, joiden suos tumus adoptioon on 13 §:n
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mukaan tarpeen. Tietojen antam isesta laps elle säädetään lisäks i tark emmin 26 §:n
1 momentissa.
Momentin 2 kohtaa asiallisesti vastaava velvoite antaa adoptoitavan lapsen vanhemmille tietoa sosiaalipalveluista ja taloudellisista tukitoim ista sisältyy nykyisin lapseksiottamisesta annetun lain 10 §:n 2 m omenttiin. Säännöstä ehdotetaan nyt täydennettäväksi
siten, että adoptioneuvonnan an tajan on autetta va lapsen v anhempia tekem ään asiassa
perusteellisesti harkittu ratkaisu.
Momentin 3 kohdan säännöksellä korostetaan ensiks ikin sitä, että adoptioneuvonnassa
on paitsi selvitettävä ja arvi oitava hakijoiden soveltuvuu tta adoptiovanhemmiksi myös
kannustettava heitä itse arvioim aan om ia valm iuksiaan. Neuvonnan yhtenä tavoitteena
voidaan pitää sitä, että yhteisen arvioinnin pohjalta voitaisiin päätyä yhteiseen lopputulokseen.
Säännöksestä ilmenee lisäksi, että adopti oneuvonnan tehtäviin kuuluu valm entaa hakijoita adoptiovanhemmuuteen. Neuvontaa täyd entävänä elem enttinä ja osana adoptiovanhemmuuteen valm istautumista adoptionhak ijat voivat myös osa llistua erilliselle
adoptiovalmennuskurssille. Tällainen kurssi ei kuitenkaan olisi pakollinen.
Momentin 4 kohta vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 18 §:n 1 momentin 1 kohtaa. Säännöksen sanam uotoa on kuite nkin täydennetty siten, että adoptioneuvonnan antajan on paitsi selvitettävä adoption ed ellytysten täyttymistä myös arvioitava,
täyttyvätkö ne. Säännöksen tarkistettu sanamuoto kuvaa sitä, että adoptioneuvonnan
antajan edellytetään 30 §:n 1 m omentissa tarkoitetussa kirjallisessa selvityksessä esittävän adoptiolupa-asiaa käsittelevälle viranomaiselle tai adoption vahvistamista koskevaa
asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle oman ammatillisen näkemyksensä siitä, täyttyvätkö adoption edellytykset kyseisessä yksittäistapauksessa.
Tehdessään tässä tarkoitettua selvitystä ja arviointia adoptioneuvonnan antajan on otettava adoptionhakijoiden ohell a huom ioon kaikki tulevassa adoptioperheessä asuvat
henkilöt, kuten perheen muut lapset ja samassa taloudessa asuvat isovanhemmat. Tarvittaessa adoptioneuvonnan antaja voi pyytää m yös tällaisia henkilöitä esittäm ään esimerkiksi lääkärinlausunnon terveydentilastaan tai muuta sellaista selvitystä, jolla on m erkitystä arvioitaessa, onko adoptiolapsen tulo perheeseen lapsen edun mukaista.
Selvitystä ja arviointia vart en tarvittavan rikosrekisterio tteen hankkim isen helpottamiseksi esityksen 7. lakiehdotuksessa ehdot
etaan m uutoksia rikosrekisterilakiin
(770/1993).
Momentin 5 kohdassa tarkoitetusta yhteydenpitoa koske vasta sopim uksesta sääd etään
tarkemmin 58 §:ssä.
Adoptioneuvonnan antajan on 6 kohdan mukaan tarvittaessa ohjattava hakijat pyytämään kansainvälistä adoptiopalvelua 32 §:ssä tarkoitetulta p alvelunantajalta. Tälla isen
ohjauksen antam inen on tarpeellista, jos adoptioneuvontaa annettaessa käy ilm i, että
hakijat toivovat adoptiolasta ulkom ailta. Asiallisesti vastaava säännös sisältyy nykyisin
lapseksiottamisesta annetun asetuksen 3 §:ään.
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Momentin 7 kohdan mukaan adoptioneuvonnan antajan on ta rvittaessa ohjattava hakijat
hakemaan adoptiolupaa. Lain 39 §:stä ilmenee, milloin adoptioon tarvitaan adoptiolupa.
Momentin 8 kohdan mukaan adoptioneuvonnan antajan on tarvittaessa huolehdittava
lapsen sijoittamisesta hakijoiden luokse. Sijoituksesta huolehtiminen kuuluu käytännössä adoptioneuvonnan antajan tehtäviin kotim aisissa vieraan lapsen adoptioissa. L apsen
sijoittamisesta säädetään yksityiskohtaisemmin 27 §:ssä.
Momentin 9 kohta vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 18 §:n 1 momentin 3 kohtaa. Säännöksen sanam uotoa ehdotetaa n kuitenkin tarkistettavaksi siten, että
adoptioneuvonnan antajan tehtäv änä olisi paitsi se urata sijoituksen onnistum ista m yös
ennen kaikkea tukea sitä.
Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että adoptioneuvonnan antajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sijoituksen tukemiseksi ja seuraam iseksi viivytyksettä lapsen sijoittamisen jälkeen. Tämä perustuu ajatukseen, että on yleensä lapsen edun mukaista, että sijoituksen
ja adoption vahvistamisen välinen aika on mahdollisimman lyhyt. Seuranta-ajan p ituus
on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti la psen edun näkökulm asta. Joissakin olosuhteissa lapsen edun varm istaminen saattaa va atia seuranta-ajan pidentäm istä. Lapsen
edun voidaan kuitenkin katsoa vaativan aina s itä, että seuranta alka a viivytyksettä sijoituksen jälkeen.
Adoptioneuvonnan antajan velvollisuus tukea ja seurata sijoituksen onnistum ista ei
merkitse sitä, että lapsi voitaisiin sijoitt aa adoptionhakijoiden luokse kokeiluluontoisesti. Sijoitus edellyttää sitä, että hakijoill e on m yönnetty adoptiolupa (27 §:n 2 m omentti
ja 39 §). Täm ä vastaa Euroopan neuvoston a doptiosopimuksen 10 artiklan 5 kappaleen
määräystä, jonka m ukaan selvitys adoptoi jan soveltuvuudesta adoptioon ja täm än kelpoisuudesta, asiaan osallisten olosuhteista ja vaikuttim ista sekä lapsen sijoittam isen
asianmukaisuudesta on hankittava ennen kuin la psi sijoitetaan adop tiotarkoituksessa
adoptionhakijan luokse.
Säännöksessä tarkoitettu velvollisuus ryhtyä to imenpiteisiin, joilla tuetaan ja seurataan
sijoituksen onnistumista, koskee kaikkia tilanteita, joissa ad optiota ei vielä ole vahvis tettu. Velvollisuus koskee siten m yös kansainvä lisiä adop tioita, jois sa ad optiota ei ole
vahvistettu lapsen alkuperävaltiossa ennen lapsen saapumista Suomeen.
Lakiehdotuksen 28 § sisältää sä ännökset toimenpiteistä, joihin adoptioneuvonnan antajan tulee ryhtyä, jos sijoituksen havaitaan epäonnistuneen.
Momentin 10 kohta vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 18 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Säännökseen sisältyvä velvoite , jonka m ukaan adoptioneuvonnan antajan
on tarvittaessa avustettava adoption vahvist amista koskevan hakem uksen tekem isessä,
vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun asetuksen 4 §:n 2 momentissa säädettyä.
Pykälän 3 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momenttia.
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Pykälän 4 momentin mukaan tarkempia säännöksiä a doptioneuvonnan sisällöstä ja toteuttamisesta voidaan antaa valtion euvoston asetuksella. A setuksella v oidaan säätää
esimerkiksi niistä seikoista, joista nykyisin s äädetään lapseksiottam isesta annetun asetuksen 9 §:ssä.
25 §. Adoptioneuvonta adoption va hvistamisen jälkeen. Pykälässä sääd etään adoptioneuvonnan antajan velv ollisuudesta antaa ta rvittaessa adoptioneuvontaa myös adoption
vahvistamisen jälkeen. Pykälän ottaminen lakiin on perusteltua m uun muassa Euroopan
neuvoston adoptiosopimuksen 20 artiklaan sisä ltyvän adoption jälkei siä palveluita koskevan määräyksen vuoksi.
Pykälässä mainittujen toimien tarkoituksena on erityisesti tukea ja edistää adoptiolapsen
myönteistä kehitystä ja adoptiovanhem pien kasvatuskykyä sekä lapsen ja vanhemman
välisen suhteen muodostumista ottaen huomioon adoptiolapsen erityistarpeet.
Myös adoption vahvistam isen jälkeen a nnettavassa adoptioneuvonnassa on kysymys
sosiaalihuoltolaissa ta rkoitetusta kunnan järjestäm isvastuulle kuuluvasta sosiaalipalve lusta.
Pykälän 1 momentti sisältää ensiksikin yleisen velvoi tteen jatka a ta rvittaessa 24 §:n
1 momentissa tarkoitetun neuvonnan, avun ja tuen antamista myös adoption vahvistamisen jälkeen. Lisäksi adoptioneuvonnan antajan on tarjottava adoptiovanh emmille mahdollisuus siihen, että ad optiolapsen ja -pe rheen erityisen av un ja tuen tarve se lvitetään
tarvittavassa laajuudessa. A doptioneuvonnan antajan edellyte tään siis adoptiovanhem pien niin ha lutessa kartoittavan yhteistyössä heidän kanssaan, mitä sosiaali- tai terv eydenhuollon palveluita taikka m uita erityisiä ap u- tai tukitoim ia a doptiolapsi ja -perhe
mahdollisesti tarv itsee. Esim erkiksi adoptiolaps en m ahdollisesti tarv itseman terapian
järjestäminen ei sen sijaan kuulu adoptioneuvonnan antajan tehtäviin.
Adoptioneuvonnan antajan tehtävistä adoption vahvistamisen jälkeen säädetään lisäksi
92 ja 93 §:ssä.
Pykälän 2 momentissa tarkoitettua muuta apua ja tukea adoptiolapsi ja muu adoptioperhe sekä aikaisemm at va nhemmat voivat saad a esimerkiksi adoptiokuraattorilta tai vertaistukena muilta adop toiduilta tai adoptiope rheiltä. Yksi tärkeä tu en m uoto voi olla
varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen.
Lapsen adoptioon luovuttaneet vanhemmat voi vat tarvita tukea lapsesta luopum iseen ja
uuden roolin löytym iseen erityisesti silloi n, kun adoption yhteydessä tehdään sopimus
lapsen yhteydenpidosta aikaisempiin vanhempiin.
26 §. Alaikäisen lapsen mielipiteen selv ittäminen. Pykälän 1 momentti vastaa pääosi n
lapseksiottamisesta annetun asetuksen 1 §:n 1 mom enttia. Ehdotetun momentin mukaan
lapsen asioista vastaavan so siaalityöntekijän on henkilöko htaisesti keskusteltava alaikäisen adoptoitavan kanssa, jos se lapsen ikä ja kehitystaso huom ioon ottaen on m ahdollista. Keskustelulla tarkoitetaan säännöksessä sosiaalityöntekijän ammatilliseen koulutukseen ja kokemukseen pohjautuvaa kokonaisvaltaista työskentelyä lapsen kanssa.
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Lisäksi m omentissa ehdotetaan säädettäväksi, että lapselle on a nnettava 24 §:n 2 m omentin 1 kohdassa tarkoitetut tie dot adoption tarkoituksesta, edellytyksistä ja oikeusvaikutuksista. Sen lisäksi lapselle on annetta va sellaiset ad optioasiaa k oskevat tied ot,
joilla voidaan olettaa olevan lapselle merkitystä. Lapselle on esimerkiksi perusteellisesti
selitettävä, miksi häntä ollaan adop toimassa ja m iten adoptioprosessi eri vaiheissa etenee. Tiedot on annettava lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen soveliaalla tavalla.
Pykälän 2 momenttia asiallisesti vastaava s äännös sisältyy nykyisin lapseksiottam isesta
annetun asetuksen 1 §:n 1 m omenttiin. Momentissa säädetään lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän v elvollisuudesta pyrkiä s elvittämään, m iten laps i suh tautuu ad optioon. Pyrkimyksenä on selvittää lapsen aito m ielipide lapsen ikä ja kehitystaso huom ioon ottaen. Lapsen m ielipidettä selvitettäessä tulee kiinnittää erityis tä huomiota siihen,
ettei m ielipide perustu u lkoisiin se ikkoihin, kuten vanhem pien tai m uiden henkilöiden
manipulaatioyrityksiin.
Uutta olisi s e, että m omentissa säädettäisiin velvollisuudesta pyrkiä ta rvittaessa selvittämään, m iten lapsi suhtautuu yhteydenpit oon aikaisem paan vanhem paansa adoption
jälkeen. Mo mentissa säädettäis iin lisäksi v elvollisuudesta selvittä ä lap sen m ielipide
hienovaraisesti ja aiheuttamatta tarpeetonta haittaa.
Pykälän 3 momentti vastaa a siallisesti lapsek siottamisesta annetun asetuksen 1 §:n
2 momenttia. Lapsen suostumus adoptioon on annettava 16 §:ssä säädetyllä tavalla.
27 §. Lapsen sijo ittaminen. Lakiin ehdotetaan otettavaksi lapsen sijoittam ista koskeva
pykälä. Pykälä koskee käytännössä pelkäst ään kotim aisia vieraan lapsen adoptioita,
koska vain niissä lapsi pykälä ssä tarkoitetulla tavalla s ijoitetaan adop tionhakijoiden
luokse. Pykälä ei siten koske esimerkiksi perheen sisäistä adoptiota.
Pykälän 1 momentissa luetellaan lapsen sijoittamisessa noudatettavia periaatteita. Vaikka pykälä ei edeltä ilm enevin tavoin suoranai sesti koskekaan kansai nvälisiä adoptioita,
momentista ilm eneviä p eriaatteita ( erityisesti m omentin 3 kohtaa) voidaan soveltuvin
osin noudattaa m yös myönnettäessä lupia ka nsainväliseen adoptioon. S amoin siitä ilmeneviä periaatteita voidaan s oveltuvin osin noudatta a niissä harvinai sissa tilanteissa,
joissa suomalainen palvelunantaja avustaa
ulkomaista palvelunantajaa ulkom aiselle
adoptiolapselle sopivan adoptioperheen löytämisessä.
Momentissa mainittuja periaatteita on nouda tettava ”mahdollisuuksien mukaan”. Säännöksen tarkoituksena on siis ilmaista ne tavoitteet, jotka si joittamisratkaisua tehtäessä
olisi otettava huom ioon. Kyse ei siten ole kaavam aisista sää nnöistä, joista ei voitaisi
koskaan poiketa.
Momentin 1 kohdasta ilmenee pääperiaate, jonk a mukaan lapsi sijoitetaa n niiden hak ijoiden luokse, joilla arvioidaan olevan parhaat edellytykset huolehtia hänen hyvästä
hoidostaan ja kasvatuksestaan. Säännöksen ta rkoituksena on korostaa sitä, että adoptionhakijoita valittaessa lähtökoht ana tulee olla lapsen tarpee t eikä esim erkiksi hakijoiden toiveet tai se, kuinka pitkään hakijat ovat odottaneet adoptiolasta.
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Etsittäessä hakijoita, joiden luokse lapsi voi daan sijoittaa, adoptioneuvonnan antaja voi
käyttää apunaan 96 §:ssä tarkoitettua adoptio nhakijoiden r ekisteriä. Lapsen sijo ittamisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole se, että hakijat on m erkitty rekisteriin. Lakiehdotus
jättää m uutenkin lapsen sijoittavan tahon arvi oitavaksi, kuinka laajasta joukosta adoptionhakijoita parhaat edellytykset om aavat ha kijat on kussakin yksittäisessä tilanteessa
asianmukaista valita.
Hakijoita valittaessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa lapsen kielelliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen ta ustaan. Nä mä tekijät vastaa vat lastensuojelulain 4 §:n
2 momentin 7 kohdassa mainittuja tekijöitä.
Adoptiolapsi tarvitsee usein erityistä hoivaa ja tukea. Siksi huolehtiminen hänen hyvästä
hoidostaan ja kasvatuks estaan vaatii adoptiovanhemmilta riittäviä voimavaroja. Se, e ttä
adoptioperheessä on kaksi vanhempaa, on tässä suhteessa yleensä vahvuus. Lähtökohtana voidaan siksi pitää sitä, että lapsi sijoitetaan ensisijaisesti sellaiseen perheeseen, jossa
hän saa kaksi adoptiovanhempaa. Kahden vanhemman vaatimus ei kuitenkaan ole ehdoton.
Momentin 2 kohdan mukaan sisarukset sijoitetaan sa maan perheeseen, jollei tämä olosuhteet huomioon ottaen ole lapsen edun vastai sta. Kyseistä periaat etta tulee noudattaa
erityisesti silloin, kun lapset sijoitetaan samanaikaisesti. Useissa tapauksissa myös myöhemmin syntyneen tai muusta syystä m yöhemmin adoptioon luovutetun lapsen sijoittaminen sa maan perheeseen kuin hänen aikaisem min adoptoitu biologinen sisaruksensa
voi olla lapsen edun mukaista.
Sekä lapsia yhtäaikaisesti e ttä eri ajankohtina tiettyyn perheeseen s ijoitettaessa tulee
kuitenkin adoption yleisten edellytysten täyttyä. Sisarusten sijoittaminen samojen hakijoiden luokse riippuu näin ollen ain a hakijoiden mahdollisuudesta huolehtia lasten hyvästä hoidosta ja kasvatuksesta. Säännös ei saa johtaa siihen, e ttä adoptionhakijoita
suostutellaan tai painosteta an ottam aan usea mpia adoptiolapsia kuin m ihin heillä on
valmiuksia ja voimavaroja.
Momentin 3 kohtaan on kirjattu sekä kotimaisissa adoptiosijoituksissa että kansainvälisten lapseksiottam isasioiden lautakunnan ra tkaisukäytännössä nouda tettu ja m yös ka nsainvälisesti sovellettu periaate, jonka mukaan adoptoitavan lapsen tulee pääsääntöisesti
olla adoptionhakijoill a ennestään olevia lapsia nuor empi. Lapsen edun kannalta on
yleensä perusteltua, että adoptiolapsi perheeseen tullessaan saa kuopuksen asem an.
Säännös ei kuitenkaan estä esim erkiksi si tä, että adoptiolapsen vanhempi biologinen
sisarus, joka luovutetaan adoptioon myöhemmin, sijoitetaan samaan perheeseen.
Momentin 4 kohdan mukaan adoptionhakijoita valittae ssa voidaan kiinnittää huom iota
myös lapsen vanhempien mahdollisesti esittämiin toivomuksiin adoptioperheen ominaisuuksista ja olosuhteista, jollei niiden huomioon ottaminen ole lapsen edun vastaista.
Pykälän 2 momentissa säädetään adoptioluvasta lapsen adoptiotarkoituksessa tehdyn
sijoittamisen edellytyksenä. Adoptioluvassa m ahdollisesti olevia er ityisiä ehtoja ta i rajoituksia on luonnollisesti noudatettava sijoitusta tehtäessä.
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Pykälän 3 momentista ilmenee, että lapsen sijoituksesta on huolehdittava parityöskente lynä. Tämä on katsottu perustelluksi sen vuoks i, että sopivien adoptionhakijoiden valinta adoptiolapselle on käytännössä ratkaiseva n tärkeä osa adoptiopros essia. Tarvittaessa
lapsen sijoituksessa voidaan hyödyntää esim erkiksi lastensuojelulain 14 §:ssä tarkoitetun moniammatillisen asiantuntijaryhmän asiantuntemusta.
28 §. Toimenpiteet lapsen sijoituksen epäonnistuttua. Pykälä vastaa osin lapseksiottamisesta annetun lain 18 §:n 1 m omentin 3 koht aa ja osin lapseksiottam isesta annetun asetuksen 6 §:ää.
Pykälä koskee adoptiosijoituks en epäonnistumista, joka ha vaitaan ennen adoption vahvistamista. Adoption vahvistam isen jälkeen a doptioperheessä m ahdolliset ilm enevät
ongelmatilanteet ratkaistaan esimerkiksi lastensuojelulain mukaisin toimenpitein.
Pykälässä tarkoitettu adopti oneuvonnan antajan havainto s ijoituksen epäonnistumisesta
voi perus tua m yös palvelunantajan yhte ydenottoon. Palvelunantajalla on nim ittäin
34 §:n 2 m omentin mukaan velvollisuus ot taa yhteyttä adoptioneuvonnan antajaan havaittuaan sijoituksen olevan ristiriidassa lapsen edun kanssa.
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan voimassa olevasta laista poiketen otettavaksi maininta
adoptioneuvonnan antajan velvollisuudesta toim ia yhteistyössä lastensuojeluviranom aisen kanssa. Lisäksi ehdotetust a säännöksestä kävisi ilm i, että adoptiosijoituksen epäonnistuttua ensisijainen toim intavaihtoehto on uuden adoptiota rkoituksessa tehtävän sijoituksen järjestäminen lapselle. Täm ä vastaa Haagin sopim uksen 21 artiklan 1 kappaleen
b kohtaa.
Pykälän 2 momentti koskee tilann etta, jossa v ieraasta v altiosta adoptiotarko ituksessa
tuodun lapsen sijoituksen adoptionhakijoiden luokse havaitaan ep äonnistuneen enne n
kuin adoptio on vahvistettu. Tällöin adoptione uvonnan antajan ja palvelunantajan olisi
ryhdyttävä yhdessä ja yhteistyössä lastensu ojeluviranomaisen kanssa 1 m omentin mukaisiin toimenpiteisiin ja tarvittaessa toimenpiteisiin lapsen palauttamiseksi alkuperävaltioonsa. Ehdotetusta säännöksestä ilm enisi nykyistä selkeämmin, että lapsen palauttaminen alkuperävaltioonsa on viim esijainen toimenpidevaihtoehto. Tämä vastaa Haag in
sopimuksen 21 artiklan 1 kappaleen c kohtaa.
Jos alkuperävaltion viranom aiset eivät suostu lapsen palauttam iseen, palauttamista voidaan pitää lapsen edun vastaisena. Tällöin toim enpiteisiin lapsen palauttamiseksi ei tule
ryhtyä.
Haagin sopimuksen 21 artiklan 1 kappaleen b kohta edellyttää, että keskusviranomainen
järjestää viipym ättä, lapsen alkuperävaltion keskusviranom aisen kanssa neuvotellen,
lapseksiottamisen tarkoituksessa lapselle uuden sijoituksen tai, jollei se ole mahdollista,
vaihtoehtoisen pitkäa ikaisen hoidon. Lapseksiottam ista ei saa vahvistaa, ennen kuin
lapsen alkuperävaltion keskusviranom aiselle on asianm ukaisesti ilmoitettu uusista lapseksiottajista. Lapseksiottamisesta annetun asetuksen 10 §:n 1 m omentin 6 kohdan mukaan m ainituista tehtävistä huolehtim inen kuuluu Suom essa palvelunantajalle. Palvelunantajan on siis sopimuksessa edellytety in tavoin m yös neuvotel tava asiasta lapsen
alkuperävaltion keskusviranom aisen kanssa ja ilm oitettava sille uusista adoptionhaki-
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joista. Tarkoituksena on, että jatkossakin asiasta näiltä osin säädetään valtioneuvoston
asetuksella.
Pykälän 3 momentissa säädetään velvollisuudesta keskustella henkilökohtaisesti lapsen
kanssa ennen 1 ja 2 m omentin mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, jos se lapsen ikä ja
kehitystaso huomioon ottaen on m ahdollista. Lisäksi säädettäisiin, että lapsen m ielipide
asiasta on selvitettävä ja otettava huom ioon, jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta tai on niin
kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.
29 §. Adoptioneuvonnan keskeyttäminen. Lakiin ehdotetaan otettavaksi adoptioneuvonnan keskeyttämistä koskeva säännös. Voim assa olevassa lapseksiottam isesta annetussa
laissa ei ole säännöksiä kunnan sosiaalihuollo sta vastaavan toim ielimen tai ottolapsitoimiston mahdollisuudesta kieltäytyä anta masta adoptioneuvontaa adoptionhakijoille.
Käytännössä adoptioneuvonnan antam inen on ku itenkin yksittäistapauksissa keskeytetty, jos adoptioneuvonnan antaja on pitänyt selvänä, että laps eksiottamisen edellytykset
eivät täyty.
Adoptioneuvonnan antaja ei voi kokonaan kieltäytyä adoptioneuvonnan antam isesta,
vaan adoptionhakijalle on aina annettava adoptioneuvontaa. Adoptioneuvonnan kes keyttäminen on kuitenkin m ahdollista jo yhdenk in tapaamisen perusteella, jos siin ä havaitaan, että pykälässä säädet yt edellytykset adoptioneuvon nan keskeyttäm iselle ovat
olemassa.
Pykälän 1 momentissa säädetään, että adoptioneuvonnan an taja voi keskeyttää adoptioneuvonnan antamisen adoptionhakijalle, jos ne uvonnassa esille tullei den seikkojen perusteella on ilmeistä, ettei edellytyksiä adoptioon ole olemassa. Adoptionhakijan oikeusturvan näkökulm asta on perusteltua, että kyse on ilm iselvistä seikois ta. Mikäli tilan ne
edellyttää perusteellisempaa harkintaa, adoptioneuvontaa on jatkettava.
Adoption edellytysten täyttym ättä jääm istä voidaan pitää säännöksessä tarkoitetulla
tavalla ilm eisenä esim erkiksi siinä tapaukses sa, e ttä la issa sä ädetyt vähimm äis- tai
enimmäisikää koskevat vaatim ukset eivät hakijan kohdalla täyty ja on selvää, ettei
myöskään e dellytyksiä niistä poikk eamiseen ole olem assa. M yös esim erkiksi sitä, että
adoptionhakija on tuom ittu vak avasta laps een k ohdistuvasta rikokses ta, voidaan pitää
säännöksessä tarkoitettuna ilmeisenä adoptioedellytyksen puuttumisena.
Adoptioneuvonnan antajan tule e tehdä adoptioneuvonnan keskeyttäm isestä kirjallinen
päätös hallintolain (434/2003) 43 §:n edelly ttämällä tavalla. Päätöksen sisällöstä ja pe rustelemisesta on voimassa, mitä hallintolain 44 ja 45 §:ssä säädetään.
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi m uutoksenhakuoikeudesta adoptioneuvonnan keskeyttäm istä koskevaan päätöksee n. Adoptioneuvonnan keskeyttäm istä koskevaan päätökseen ei saa hake a muutosta valittam alla. A doptionhakija voi sen sijaan
tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista kirjallisen oikaisuvaatim uksen
kotikuntansa sosiaalihuollon toim ielimelle. Oikaisuvaatimuksen tekem istä koskevien
ohjeiden an tamisesta säädetään hallintolain 46 §:ssä. Toim ielimen oikaisuvaatim uksen
johdosta antama päätös annetaan hakijoille tiedoksi siten kuin hallintolain 60 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettava päätös on valituskelpoinen.
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30 §. Selvitys adoptioneuvonnan antamisesta. Pykälän 1 momentti sisältää säänn ökset
kirjallisesta selvityksestä, joka on annettava adoptioneuvonnan antamisesta.
Selvityksestä on käytäv ä ilmi tarpeelliset tiedot asiaan os allisista ja heidän olosuhteistaan. Asiaan osallisilla tarkoitetaan tilante esta riippuen lasta, lapsen aikaisem pia vanhempia, adoptionhakijoita sekä m uita henkilö itä, joiden suostum us adoptioon 13 §:n
mukaan vaaditaan. Jo s selvitys laaditaan es imerkiksi perheen sisäistä adoptiota varten,
sen tulee sisältää tarpeelliset tiedot lapsesta, lapsen aikaisemmista vanhemmista ja adoptionhakijasta sekä heidän olosuhteistaan. L aadittaessa selvitys adoptioluvan hake miseksi vieraan lapsen adoptiota varten selvitys sisältää yleensä tiedot vain adoptionhakijoista
ja heidän olosuhteistaan.
Selvitys on tilanteesta riippue n annettava joko adoptiolup aa koskevan hakem uksen tekemistä varten tai adoption vahvistamista koskevan hakemuksen tekemistä varten taikka
molempia varten. Se, kuinka yksityiskohtainen selvityksen on oltava, riippuu tilanteesta.
Niissä tilanteissa, joissa adoptioon 39 §:n m ukaan tarvitaan adoptiolupa, selvitys anne taan adoptiolupaa koskevan hakem uksen tekem istä varten. Jos adoptio lupaa ei tarvita,
selvitys annetaan adoption vahvistamista koskevan hakemuksen tekemistä varten.
Jos adoptioon tarvitaan adop tiolupa, adoptioneuvonnan antajan on tarpeen antaa vielä
uusi, täydentävä selvitys adoption vahvist amista koskevan hakem uksen tekem istä varten, jos adoptio vahvistetaan Suomessa. Täm ä uusi selvitys voi yleen sä olla sisällöltään
suppeampi kuin alkuperäinen, adoptioluvan hake mista varten annettava selvitys. S iinä
on olenna ista antaa tied ot a ikaisemman selvity ksen an tamisen jälkeen m ahdollisesti
tapahtuneista muutoksista asiaan osallisten olosuhteissa sekä kertoa adoptioneuvonnan
antajan tekem istä havainnoista sen suhteen, miten lapsen sijoitus adoptionhakijoiden
luokse on onnistunut.
Pykälän 2 momentti vastaa a siallisesti lapsek siottamisesta annetun asetuksen 8 §:n
1 momenttia.
Pykälän 3 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden. As etuksella voidaan säätää tarkemmin esimerkiksi niistä seikoista, joista nykyisin säädetään lapseksiottamisesta annetun asetuksen 4 §:n 1 momentissa sekä 5 ja 8 §:ssä.
5 luku. Kansainvälinen adoptiopalvelu
31 §. Kansainvälisen adoptiopalvelun pyytäminen . Pykälän 1 momentti vastaa lapseksiottamisesta annetun lain 24 §:ää. Säännöksessä esiintyvää asuinpaikan käsitettä ei ole
määritelty Suom en lains äädännössä. Määr itelmää on kuiten kin käs itelty oikeusk irjallisuudessa ja oikeuskäytännössä (esim erkiksi KKO 2008:98). Lisäksi kansainväliseen
yksityisoikeuteen liittyvää asuinpaikan käsitettä käsitellään eräiden hallituksen esitysten
perusteluissa (esim. HE 52/2006 vp ja HE 60/1993 vp).
Adoptiolainsäädännön kannalta erity isen relevantti selostus asuinpaikan käsitteestä sisältyy Haagin sopim uksen voim aan saattam ista koskevaan hallituksen esitykseen (HE
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214/1995 vp). Siinä on todettu, että asuinpaikka ( habitual residence ) on Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konf erenssin sopimuksissa yleise sti käytetty liittym ä. Sen
käsitesisältöä ei ole ollut tapana määritellä näissä sopimuksissa. Asuinpaikan käsitteelle
on siten tunnusom aista tietynasteinen epäm ääräisyys. Kuitenkin voidaan sanoa, että
asuinpaikkaa määritettäessä pyritään saamaan selville se valtio, jossa henkilöllä on tosiasiallisesti keskeinen eläm änympäristönsä. Asuinpaikkaa m ääritettäessä otetaan huomioon ennen muuta asumisen kesto ja yhtäjaksoisuus sekä muut sellaiset asianomaiseen
henkilöön liittyvät seikat, jotka ilmentävät henkilön tosiasiallisia siteitä tiettyyn elämänympäristöön. Pelkkä tilapäinen olesk elu tietyssä valtiossa es imerkiksi lomanvieton, yksittäisen työtehtävän suorittamisen tai lyhyehkön ajan kestävän opiskelun yhteydessä ei
riitä p erustamaan henkilölle asu inpaikkaa ol eskeluvaltiossa. Asum iselta ed ellytetään
vakiintuneisuutta. Toisaalta se, että asuminen toisessa valtiossa on tarkoitettu vain määräajan kestäväksi, ei sinänsä estä asuinpaik an siirtymistä tuohon valtioon, jos asum inen
siellä muodostuu sillä tavoin vakiintuneeksi , että henkilön keskeisen eläm änympäristön
voidaan katsoa siirtyneen sinne.
Harkittaessa, missä henkilöllä on asuinpaikka, on otettava huomioon myös kansainvälistä adoptiota koskevan sääntelyn tavoitteet. S ääntelyn tarkoituksena on, että niissä tapauksissa, joissa lapsi tulee adoption yhte ydessä siirtym ään toiseen valtioon, noudatetaan kansainvälistä adoptiota varten luotua yhteistyöjärjestelmää. Jotta tähän päästäisiin
ja estettäisiin sellaisten tilanteiden syntym inen, joissa lapsi noudetaan asuinpaikka valtiostaan yhteistyöjärjestelmän ohitse, on lähdettävä siitä , että adoptionhakijan asuinpaikka ei vo i kovin help osti siirtyä lapsen asuinpaikkavaltioon. Jos vieraaseen v altioon
muuttamisen keskein en tarko itus o n adoptio lapsen saam inen tuos ta va ltiosta ja pa luu
Suomeen sen jälkeen, adoptionhakijalle jää yleensä sellaisia siteitä Suomeen, että hänen
asuinpaikkansa ei voida katsoa siirtyneen vieraaseen valtioon.
Pykälään 2 momentiksi ehdotetaan uutta säännöstä, joka koskee niin kutsutun itsenäisen
adoption muodostamia poikkeustapauksia. Säännöks en mukaan hakijan ei tarvitse pyytää kansainvälistä adoptiopalvelua, jos hä nelle on m yönnetty lain 42 §:ssä tarkoitettu
lupa kansainväliseen adoptioon ilman palvelunantajaa.
32 §. Palvelunantajat. Pykälässä säädetään siitä, kuka Suomessa saa antaa kansainvälistä adoptiop alvelua. Pyk älä vastaa a siallisesti la pseksiottamisesta anne tun lain 21 §:n
1 momenttia lukuun o ttamatta sitä, että palv elunantajan toimiluvan myöntäisi ehdotuksen m ukaan 86 §:ssä tarkoitettu adoptiolautakun ta eikä sos iaali- ja ter veysministeriö,
kuten nykyisin. Toim iluvan m yöntämisestä säädetään tarkemm in lakiehdotuksen
87 §:ssä.
33 §. Palvelunantajan tehtävät. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi palvelunantajan tehtäviä koskeva yleissäännös, jo sta ilm enee kansainväli sen adoptiopalvelun
keskeiset tarkoitusperät.
Palvelunantajan tehtävät rajoittuvat ehdotetun säännöksen mukaan tapauksiin, joissa on
kyse alaikäisen lap sen kansainvälisestä adoptiosta. Kansainvälisellä adoptiolla tarkoitetaan tilannetta, jos sa lap si siirtyy as uinpaikkavaltiostaan ad optionhakijan asuinpaik kavaltioon joko adoption vahvistam isen tarkoi tuksessa tai sen jälkeen, kun adoptio on
vahvistettu.
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Palvelunantajan tehtäviin kuuluu säännöksen mukaan valvoa, että kansainvälinen adoptio toteutetaan lapsen edun mukaisesti. Ilmaisun ”lapsen etu” sisältöä on käsitelty edellä
2 §:n perusteluissa. Nyt kysym yksessä olev ien kansainvälisten a doptioiden osalta on
lisäksi huomattava, että YK:n lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen 21 artiklan b kohdasta ja Haagin sopim uksen 4 artiklan b kohda sta ilmenevän subsidiariteetti- eli toissijaisuusperiaatteen m ukaisesti kansainväliseen adoptioon tulee turv autua vain silloin,
kun las ta ei voida s ijoittaa s ijaisperheeseen tai adoptoida tai m illään m uulla sopivalla
tavalla hoitaa hänen asuinpaikkavaltiossaan.
Arvion lapsen tilanteesta ja päätöksen ulkom aisen adoptioperheen tarpeesta tekevät lähtökohtaisesti lapsen asuinpai kkavaltion viranom aiset. Jos asuinpaikkavaltion viranomainen katsoo, että lapselle kyetään järjes tämään sijoitus tai adoptio taikka muu
asianmukainen hoito asuinpaikkavaltiossa, kansainvälistä adoptiota ei voida pitää perusteltuna sillä peruste ella, että v astaanottavassa valtiossa arvioidaan, että lapselle kyettäisiin siellä turvaamaan paremmat elinolosuht eet. Aina palvelunant aja ei kuitenkaan voi
ilman m uuta luottaa siihen, että asuinpai kkavaltion v iranomaiset ovat toim ineet su bsidiariteettiperiaatteen edellyttäm ällä tavalla. Jos esim erkiksi lapsen erittäin nuoren iän
perusteella on aihetta e päillä, ettei lapsen asuinpaikkavaltiossa ole s elvitetty mahdollisuutta järjestää lapselle hoito asuinp aikkavaltiossa, palvelunantaja on velvollinen m ahdollisuuksien mukaan varmistumaan subsidiariteettiperiaatteen toteutumisesta.
Kansainvälisessä oikeudessa tunnustettuihin lapsen oikeuksiin viitataan useissa kansainvälisissä sopim uksissa, kuten H aagin sopimuksen 1 artiklass a. Kansainvälisessä
oikeudessa tunnustettuja lapsen oikeuksia ova t esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa luetellut oikeudet. Tällaisia oi keuksia ovat m uun muassa lapsen oikeus vapaasti ilm aista om a m ielipiteensä itseään kosk evissa as ioissa (12 artikla) sek ä lapsen
oikeus suojeluun kaikenlaiselta väkivallalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä (19 artikla). Lapse lla, joka ei voi elää
perheensä kanssa, on myös oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea (20 artikla).
Säännöksessä tarkoitettuna oikeudettom ana talo udellisena hyötynä ei tule pitää palvelunantajan 36 §:n mukaisesti perimiä palvelumaksuja.
Pykälän 2 momentin 1 kohta vastaa asiallisesti pääosin lapseksiottamisesta annetun lain
19 §:n 1 m omentin 1 kohtaa. Säännökseen on ku itenkin yleisperusteluissa todetuin tavoin lisätty vaatim us siitä, että palvelunant ajan välitystehtävä voi koskea vain lasta,
jolle ei voida löytää sopivia adoptiovanhe mpia asuinpaikkavaltiostaan. Täm ä vastaa
YK:n lapsen oikeuksien sopim uksesta ja Haag in sopimuksesta ilmenevää toissijaisuusperiaatetta, josta johtuvia vaatimuksia on tarkasteltu edellä.
Momentin 2 kohta vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 19 §:n 1 momentin 2 kohtaa.
Momentin 3 kohtaan ehdotetaan otettavaksi säännös, j onka mukaan palvelunantajan on
avustettava adoptiolasta ja hänen huoltajiaan sekä adopt iolapsen kuoltua hänen jälkeläisiään saamaan tietoja lapsesta ja hänen alkuperästään lapsen alkuperävaltiosta.

99
Jos palv elunantajan myötävaiku tus esim erkiksi on välttämätöntä adoptiolapsen alkuperävaltioon lasta tai hänen alkuperäänsä koske vien lisätietojen hankkimiseksi tehtävän
matkan (niin kutsuttu juurim atka) yhteydessä , palvelun antajalla on velvollisuu s au ttaa
kohdassa mainittuja henkilöitä m ahdollisuuksiensa m ukaan. Kyseeseen voivat tu lla
esimerkiksi erilaiset alkuperävaltion viranomaisille kohdistetut tietopyynnöt tai alku perävaltion viranomaisten vaatimien todistusten antaminen.
Momentin 4 kohdan mukaan palvelunantajan o lisi tarjottava 3 kohdas sa mainittuja tietoja annettaessa tietojen saajalle tarpeellinen tuki ja ohjaus.
Pykälän 3 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 19 §:n 2 momenttia.
Pykälän 4 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 21 §:n 2 momenttia.
Pykälän 5 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden.
34 §. Palvelunantajan muut velvollisuudet. Pykälän 1 momentti vastaa asia llisesti lapseksiottamisesta annetun lain 23 §:n 3 momenttia.
Pykälän 2 momentti vastaa as iallisesti pääo sin lapseksio ttamisesta annetun asetu ksen
10 §:n 1 momentin 8 kohtaa. Koska momentissa tarkoitettu palvelunantajan yhteydenotto adoptioneuvonnan antajaan koskee sam alla adoptoitavan lapsen ja adoptionhakijoiden henkilö tietojen luo vuttamista adoptioneuvonnan antajall e, asiasta on perusteltua
säätää lain tasolla.
Ehdotettu mom entti kos kee lak iehdotuksen 28 §:n tavo in s ijoituksen epäonnistum ista
ennen adoption vahvistam ista. Adoption va hvistamisen jälkeen adoptioperheessä mahdolliset ilmenevät ongelm atilanteet ratkaistaa n esim erkiksi lasten suojelulain m ukaisin
toimenpitein.
35 §. Yhteistyö ulkomaisen palvelunantajan kanssa. Pykälä vastaa lap seksiottamisesta
annetun lain 21 §:n 3 mom entin ensimmäistä virkettä. Luvan m yöntämisestä ulkomaisen palvelunantajan kanssa tehtävään yhtei styöhön sekä sen peruut tamisesta säädetään
90 §:ssä.
36 §. Palvelumaksu ja kulukorvaus. Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 23 §:n 1 ja 2 mom enttia. Momenttiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi
nykyisin lapseksiottam isesta annetun asetuks en 13 §:ssä olevaa säännöstä vastaava
säännös, jonka m ukaan adoptiopalvelusta pe rittävää m aksua ei saa m äärätä toim innan
järjestämisestä palvelunantajalle aiheutuvia todellisia kustannuksia suuremmaksi. Kustannuksista säädettäisiin edelleen tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Kun palvelunantaja määrittelee palvelumaksun suuruutta, sen on asianmukaista arvioida
toiminnan järjestäm isestä aiheutuvat kustannukse t ja palvelum aksuista saatavat tuotot
riittävän pitkällä, esim erkiksi m uutaman vuoden aikavälillä. Näin voidaan pyrkiä turvaamaan se, ettei esimerkiksi satunnainen vaihtelu asiaka smäärässä johda äkillisiin
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muutoksiin palvelum aksun suuruudessa. Vast aavasti esim erkiksi uuden yhteistyösuhteen perustamisesta aiheutuvat suurehkot kustannukset tai muut toiminnan kehittämisestä aiheutuvat kustannukset tulee jakaa riittävän pitkälle aikavälille, jotta ne eivät tule
satunnaisesti vain harvojen adoptionhakijoiden maksettavaksi.
Palvelumaksuilla voidaan kattaa m yös 33 §:n 2 m omentin 3 ja 4 kohdan sekä 92 ja
93 §:n mukaisten tehtävien hoitam isesta aiheutuvat kustannukset. Tällaisten kustannusten määrä ei ole etukäteen tiedos sa. Näin olle n palvelunantaja voi arvioida aiheutuvie n
kustannusten määrän tietyllä, riittävän pitkällä aikavälillä ja ottaa näin arvioidut kustannukset huomioon määritellessään kaikilta hakijoilta perittävän palvelumaksun suuruutta.
Näin ollen yksittäinen asiakas ei joudu erik seen m aksamaan käyttäm ästään palvelusta
palvelumaksua adoption vahvistamisenkaan jälkeen. Korvaukset aiheutuneista suoranaisista kuluista voidaan kuitenkin periä.
Palvelumaksuilla katettavina kansainvälisen adoptiopalvelun järjestämisestä aiheutuvina
yleiskuluina voidaan muun ohella pitää esim erkiksi sellaisia lääket ieteellisten konsultaatioiden kustannuksia, jotka tehdään yksittä isissä tapauksissa a doption edellytysten
selvittämiseksi, m utta joita ei voida kohdentaa tietyiltä hakijoilta perittäviksi kuluiksi,
koska selvittely ei johda adoptioon.
Palvelumaksuilla voidaan kattaa vain kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta aiheutuvia kustannuksia. Palvelum aksutuottoja ei saa käyttää esim erkiksi kummilapsitoiminnan tukem iseen tai kehitysyhteistyöprojekte ihin osallistum iseen. Jos palvelunantajana
toimivalla y hteisöllä on m yös muuta toim intaa kuin kansainvälisen ad optiopalvelun
antaminen, adoptiopalvelusta aiheutuvat kusta nnukset ja palvelum aksutuotot on pidettävä selkeästi erillään muun toiminnan kustannuksista ja tuotoista.
Pykälän 2 momentti vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun asetuksen 14 §:n 2 ja
3 momenttia. Ehdotetun momentin ensimmäinen virke koskee palvelunantajan m ahdollisuutta vaatia hyväksyttävän vakuuden asetta mista. Säännöksessä tarkoitettuna hyväksyttävänä vakuutena voidaan pitää esimerkiksi pankkitakausta. Toisen virkkeen mukaan
palvelunantajan tulee pyynnöstä an taa etukäteen kirjallinen ar vio maksuista ja kuluista.
Palvelunantajan arv ion tulis i sis ältää tiedot s iitä, m itä palv elu sisä ltää ja m istä eristä
palvelumaksu koostuu. Palvelunantajan tulee myös antaa avoim esti tietoa maksuista ja
kuluista esimerkiksi suullisesti ja internetin välityksellä.
Palvelumaksujen läpinäkyvyys on ko rostetun tärkeää sen varmistamiseksi, ettei kukaan
saa adoptioihin liittyvästä toim innasta epäo ikeutettua taloudellista tai m uuta hyötyä.
Siksi palvelumaksut tulee eritellä ja perustella läpinäkyvällä ja ymmärrettävällä tavalla.
Pykälän 3 momentti vastaa yleisiä sopim usoikeudellisia periaatteita. Selvyyden vuoksi
voidaan todeta, että palvelunantajalla tar koitetaan tässä yhteydessä vain suom alaista
palvelunantajaa. Suomalainen palvelunantaja ei siis vas taa ulkomaisen palvelunantajan
virheistä tai laiminlyönneistä.
Pykälään eh dotetaan ote ttavaksi enn akolta suoritettujen m aksujen pa lauttamisvelvollisuutta koskeva 4 momentti. Ehdotetulla säännöksellä selk eytetään adoptionhakijan asemaa. Palvelunantajan velvollisuus palauttaa keskeyttämisen jälkeisis tä toim enpiteistä

101
ennalta maksetut suoritukset koskee sekä ta pauksia, joissa adop tionhakija itse keskeyt tää adop tioprosessin, e ttä tilanne tta, jossa palvelunantaja keskey ttää adoptiopalvelun
antamisen 37 §:n nojalla.
37 §. Kieltäytyminen kansainväl isen adoptiopalvelun antamisesta . Lakiin ehdotetaan
otettavaksi osittain uud et säännöks et, jotka mahdollistavat kieltäytym isen kansainv älisen adoptiopalvelun antam isesta ja palvelun antam isen keskeyttämisen. Koska palvelunantajan tehtävä on lu onteeltaan julkinen hallintotehtävä, palvelunantaja on lähtökohtaisesti velvollinen pyynnöstä antamaan palvelua, jos pykälässä säädettyjä kieltäytymisperusteita ei ole.
Pykälän 1 momentin 1 kohtaa vastaava säännös on nykyisin lapseksiottamisesta annetun
asetuksen 10 §:n 2 m omentissa. Palvelunantajan tulee kesk eyttämistä tai kie ltäytymistä
koskevassa päätöksessään yksil öidä se peruste, jonka vuo ksi palvelunantajan kanssa
yhteistyössä olevien ulkom aisten palvelunantajien asettam at edellytykset eivät hakija n
kohdalla täyty. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi ulkomaisen palvelunantajan kirjallinen normisto tai ulkomaisen palvelunantajan vakiintunut käytäntö.
Ehdotetusta säännöksestä on jä tetty pois voim assa olevassa säännöksessä oleva vaihtoehtoinen edellytys, jonka mukaan palvelunantaja voi kieltäytyä antamasta adoptiopalvelua myös, jos m uuten on ilm eistä, että palv elu ei voi johtaa adoptioon. T ämä kieltäytymisperuste on ollut niin väljä ja la ajan hark innanvaran jä ttävä, että s itä voidaan pitä ä
ongelmallisena hakijo iden oikeustu rvan kannalt a. Lisäksi ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että palvelunantaja voisi ryhtyä arvioimaan adoption edellytysten täyttymistä. Tämä kuuluu adoptioneuvonnan antajan ja viime kädessä adoptiolautakunnan tehtä viin.
Kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta voi momentin 2 kohdan mukaan kieltäytyä
tai sen antaminen voidaan keskeyttää m yös, jos palvelunantaja havaitsee, että adoptionhakija on antanut adoptioneuvonnassa tai palvel unantajalle olennaisesti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja itsestään tai olosuhteistaan taikka muulla tähän verrattavalla tavalla
vaarantanut lapsen edu n toteutum isen adoptio menettelyssä. Hakijaa itseään ja hänen
olosuhteitaan koskevaa tietoa voivat olla es imerkiksi adoptionhakijan terveydentilaa,
perhesuhteita, taloudellista asemaa, asuinmaata ja asuinolosuhteita sekä hakijan tekemiä
rikoksia koskevat tiedot.
Säännös liittyy läheisesti lakiehdotuksen 49 §:ssä säädettyyn ilm oitusvelvollisuuteen.
Saatuaan tietoonsa hakijan antaneen säännökses sä tarkoitettuja väär iä tai harhaanjohtavia tietoja palvelunantajan tulee lakiehdot uksen 49 §:ssä säädetyn ilm oitusvelvollisuutensa no jalla ilm oittaa asias ta adop tiolautakunnalle, joka v oi tilan teesta riippuen joko
peruuttaa adoptioluvan tai poist aa lupapäätöksensä ja ratkai sta asian uudelleen hallintolain 50 §:n mukaisesti. Ilm oituksella adop tiolautakunnalle varm istetaan myös tiedonkulku siinä tapauksessa, että ha kija kääntyy toisen palvel unantajan puoleen saadakseen
adoptiopalvelua.
Palvelunantajan tulee antaa kansainvälisen adoptiopalvelun keskeyttämistä tai siitä kieltäytymistä koskeva kirjallinen päätös hallintolain edellyttämällä tavalla.
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Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi kokonaan uusi säännös, joka koskee adoptionhakijan oikeutta hakea m uutosta kieltä ytymistä tai keskeyttäm istä koskevaan päätökseen hallinto-oikeudelta hal lintolainkäyttölain säännöste n m ukaisesti. Jos hallintooikeus kumoaa palvelunantajan päätöksen, pa lvelunantajalla on velvollisuus antaa palvelua. Muutoksenhaku hallinto-oikeuden an tamaan päätöks een edellyttää korkeimman
hallinto-oikeuden myöntämää valituslupaa.
38 §. Pakottavuus. Kansainvälinen adoptiopalvelu on sa manaikaisesti sekä ju lkinen
hallintotehtävä että palvelunantajan ja a doptiopalvelun käyttäjän väliseen yksityisoikeudelliseen sopim ukseen perustuva toim eksianto. Ehdotetussa pykälässä säädetään selvyyden vuoksi, että palvelunantajan ja adoptio palvelun käyttäjän väliseen sopim ukseen
otettavilla ehdoilla ei voida tehokkaasti poiketa 36 tai 37 §:n säännöksistä kansainvälistä
adoptiopalvelua käyttävän vahingoksi. Jos sopimukseen on esimerkiksi otettu ehto, jolla
rajoitetaan palvelun käyttäjän oikeutta 36 §: n 4 momentin mukaiseen palautukseen, tällainen ehto on mitätön.
6 luku. Lupamenettely adoptioasioissa
39 §. Lupavaatimus. Pykälässä säädetään siitä, milloin adoptioon tarvitaan adoptiolupa.
Pykälän 1 momentista ilmenevän pääsäännön mukaan alle 18-vuotiaan lapsen adoptioon
tarvitaan ad optiolupa, jos hakijalla tai adopt oitavalla laps ella taikka molemmilla on
asuinpaikka Suom essa. Ehdotettu säännös poikkeaa lap seksiottamisesta annetun lain
25 §:stä, jonka mukaan adoptiolupaa edellytetään ainoastaan kansainvälisissä adoptioissa.
Pykälän 2 momentissa säädetään niistä poikkeustilanteista, joissa adoptiolupaa ei ta rvita. Kyse on käytännössä lähes poikkeuksetta tapauksista, joissa lapsi jo syystä tai toisesta asuu adoptionhakijan luona ja joissa adoptiolla vahvistetaan tosiasiallisesti vallitseva
lapsen ja vanhemman välinen suhde. Säännös ei siten sovellu niin sanottuihin vieraan
lapsen adoptioihin.
Lupavaatimuksen ulkopuolelle jäämisen ede llytyksenä on lisäksi aina se, että kyse on
kotimaisesta adoptiosta eli tila nteesta, jossa sekä hakijalla että lapsella on asuinpaikka
Suomessa.
Adoptiolupaa ei m omentin 1 kohdan mukaan tarvita niin sanottuun perheen sisäiseen
adoptioon eli silloin, kun aviopuoliso aikoo av ioliiton aikana tai avioliiton purkauduttua
kuoleman johdosta yksin adoptoida toisen aviopuolison lapsen. Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n 2 m omentista seuraa, että täm ä kohta koskee vastaavasti perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä.
Momentin 2 kohdan mukaan adoptiolupaa ei myöskään tarvita, kun adoptoitava lapsi on
ollut vakiintuneesti hakijan hoidettavana ta i kasvatettavana. Sää nnöksessä tarkoitetaan
yhtäjaksoista tai korkeintaan vä häisiä katkoksia sisältävää, tosiasiallista pääasiallista
vastuuta lapsen hoidosta ja kasvatuk sesta. Esimerkiksi pelkkä taloudellinen vastuu lapsesta ei näin ollen täytä sää nnöksessä ilmaistuja edellytyksiä. Jotta voidaan katsoa, että
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lapsen hoito ja kasvatus hakijan luona olis i ollut säännöksessä tar koitetulla tavalla vakiintunutta, kyse täy tyy olla p itempiaikaisesta, yleensä vähintään vuoden ajan jatkuneesta tilanteesta. Viim e kädessä ed ellytyksen täyttymistä arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti.
Jotta lupav aatimuksen kiertäm inen ei olis i m ahdollista, 2 k ohdassa tarkoitetuiss a tapauksissa vaaditaan lisäksi, että lap si on al un perin tullut hakijan hoidettavaksi m uussa
kuin adoptiotarkoituksessa, esimerkiksi perhehoitoon tai yksityisesti sijoitetuksi kasvattilapseksi.
Jos adoption vahvistam ista käräjäoikeudelta on 2 m omentin nojalla tarkoitus hakea ilman adoptiolupaa, adoptioneuvonnassa on selvitettävä 2 momentin mukaisten edellytysten täyttyminen. Niiden täyttyminen on myös selostettava 30 §:n 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä.
Pykälän 3 momentissa säädetään ajankohdasta, jolloin adoptiolupaa on haettava. Lähtökohtana on se, että lupaa on haettava ennen kuin hakija ottaa lapsen luokseen adoptiotarkoituksessa.
Säännös siitä, m illoin adop tiolupaa on haettava, on ohjeluo nteinen. Adoptiolautaku nta
voi siis tutkia lupahakemuksen, vaikka se olisi tehty m yöhemmin kuin 3 m omentissa
säädetään.
Pykälän 2 momentin nojalla adoptiolupaa ei pääs ääntöisesti edellytetä tilanteissa, joissa
lapsi jo entuudestaan asuu hakijan luona. Ha rvinaisissa poikkeustapauksissa on kuitenkin mahdollista, että lupa tällöinkin tarvitaan. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa lapsi on adoption hakem isen tullessa ajankohtaiseksi ollut hakijan hoidettavana vasta
niin vähän aikaa, että 2 mom entin 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty. T ällaisissa tilanteissa hak ijan on haettava adoptiolupaa ennen kuin hän hakee adoption vahvistamista.
40 §. Luvan edellytykset kotimaisessa adoptiossa . Pykälässä säädetään adoptioluvan
myöntämisen edellytyksistä ti lanteessa, jossa sekä adoptionh akijalla että adoptoitavalla
lapsella on asuinpaikka Suom essa. Luvan m yöntäminen ede llyttää hak ijaan liittyvien
adoption edellytysten täyttymistä ja sitä, että hakijalle on annettu adoptioneuvontaa.
41 §. Luvan edellytykset adoptoitaessa vier aasta valtiosta Suomeen palvelunantajan
välityksellä. Pykälä vastaa asiallise sti lap seksiottamisesta annetun lain 27 §:n 1 momenttia.
Käytännössä lienee tavallista, että adoptionhakija on jo ennen lupahakemuksen tekemistä valinnu t, aikooko hän adoptoida lapsen kotim aasta vai ulkom ailta. T ällöin adoptiolautakunta voi m yöntää adoptioluvan hakem uksen m ukaisesti joko 40 §:ssä tarkoitettuun kotimaiseen adoptioon tai 41 §:ssä ta rkoitettuun kansainväliseen adoptioon. Adoptiolupa voidaan kuitenkin hakem uksesta myöntää myös siten, että se koskee sekä kotimaista (40 §) että kansainvälistä (41 §) a doptiota. Edellytyksenä tällaisen luvan m yöntämiselle on, että adoptionhak ija yksittäistapauksessa teht ävän harkinnan m ukaan täyt-
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tää sekä kotimaisessa että kansainvälisessä a doptiossa adoptionhakijalle asetetut edellytykset.
42 §. Luvan edellytykset adoptoitaessa ilman pa lvelunantajaa vieraasta valtiosta Suomeen. Pykälässä säädetään m ahdollisuudesta myöntää lupa kansai nväliseen adoptioon
tilanteessa, jossa adoptio ta ei vo ida toteutt aa palvelunantajan välity ksellä. Lupa tällaiseen niin sanottuun itsenäiseen adoptioon myönnetään ehdotetun pykälän perusteella
aina tietyn, hakemuksessa ilmoitetun lapsen adoptoimiseen.
Kun adoptiolupaa haetaan käsillä olevan pykälän nojalla, adoptiolautakunnan on kussakin ta pauksessa varm istuttava siitä, että adop tiota ei void a toteuttaa p alvelunantajan
välityksellä. Tä män edellytyksen täyttym inen on ilm an m uuta selvää, jos adoptoitava
lapsi asuu sellaisessa vieraassa valtiossa, j onka kanssa m ikään suom alainen palvelunantaja ei harjoita adoptioyhteistyötä. Jos a doptoitava lapsi sen si jaan asuu sellaisessa
vieraassa valtios sa, jonk a kanssa teh tävään adop tioyhteistyöhön jollak in suom alaisella
palvelunantajalla on voim assa oleva lupa , asiassa on ennen täm än pykälän m ukaisen
luvan myöntämistä selvitettävä, ettei hakem uksessa tarkoitettua adoptiota voida toteuttaa kyseisen palvelunantajan välityksellä.
Luvan myöntäminen pykälän nojalla tapahtuvaan adoptioon edellyttää lisäksi hakijaan
liittyvien adoption edellytysten täyttymistä ja sitä, että hakijalle on annettu adoptioneuvontaa.
Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, millaisissa tapauksissa lupa itsenäiseen adoptioon
voidaan myöntää. Momentin 1 kohdan mukaan lupa voidaan m yöntää ensiksikin sellaisen lapsen adoptoimiseen, joka on hakijan tai hänen aviopuolisonsa lähisukulainen. Hakijan rekisteröity parisuhdekum ppani rinnast etaan säännöstä sovellettaessa aviopuolisoon. Adoptoitava lapsi voi olla myös hak ijalla entuudestaan ol evan adoptiolapsen
aikaisempi lähisukulainen, tyypillisesti adoptiolapsen biologinen sisarus.
Momentin 2 kohdan mukaan lupa itsenäiseen adoptioon voidaan m yöntää m yös, jos
adoptoitava lapsi on ollut vak iintuneesti hakijan hoidettavan a ja kasvatettavana. Tämän
edellytyksen tulkinnan osalta voidaan viitata 39 §:n 2 m omentin 2 kohdan perusteluissa
esitettyyn.
Jotta itsenäisten adoptioiden käyttöala sä ilyy suppeana, 2 kohdassa tarkoitetuissa ta pauksissa vaaditaan lisäksi, että lap si on al un perin tullut hakijan hoidettavaksi m uussa
kuin adoptiotarkoituksessa. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa ulkom ailla asunut Suomen kansalainen on läheisen ystäväns ä äkillisesti kuoltua ottanut siellä ystäv än
orvoksi jääneen lapsen aluksi tilapäisesti hoi toonsa ja hoitosuhde on ajan m yötä vakiintunut kasvattivanhemm uudeksi, joka m yöhemmin halutaan muuntaa adoptiovanhem muudeksi.
Jos sen sijaan olosuhteiden perusteella on p ääteltävissä, että lapsen hoitoon ottam isen
tarkoituksena jo alun perinkin on ollut laps en adoptoim inen, lupaa adoptioon ei voida
käsillä olevan pykälän nojalla m yöntää. Vii tteenä adoptiotarkoituks esta voidaan pitää
esimerkiksi sitä, että hakija on itse aktiivisesti etsinyt paik allisesta lastenkodista lasta,
jonka voisi ottaa hoitoonsa. Sitä, missä tar koituksessa lapsi on tu llut hakijan hoitoon,
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joudutaan viim e kädessä selvittäm ään ja arvi oimaan tapauskohtaisesti. Hakijan tulee
kyetä esittämään luotettavana pide ttävä selvitys siitä, e ttä lapsen hoitoon ottaminen on
tapahtunut muussa kuin adoptiotarkoituksessa.
Kun hakijan on tarkoitus hakea lupaa its enäiseen adoptioon, adoptioneuvonnassa on
selvitettävä 2 m omentin m ukaisten edelly tysten täyttym inen. Niiden täyttym inen on
myös selostettava 30 §:n 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä.
43 §. Luvan edellytykset adoptoitaessa Suomesta vieraaseen valtioon . Pykälä vastaa
vähäisiä tarkistuksia lukuun ottamatta laps eksiottamisesta annetun lain 27 §:n 2 momenttia. Merkittävin muutos nykyiseen verrattuna on s e, että luvan myöntämisen edellytyksiin lisättäisiin vaatimus, että Suomesta ulkomaille adoptoitavalle lapselle on tullut
antaa adoptioneuvontaa.
Lupa myönnetään ehdotetun säännöksen peru steella voimassa olevan sääntelyn m ukaisesti aina tietyn, hakemuksessa ilmoitetun lapsen adoptoimiseen.
44 §. Lupaviranomainen. Pykälästä ilm enee, e ttä toim ivaltainen v iranomainen ad optiolupaa koskevissa asioissa on Sosiaali- ja terv eysalan lupa- ja valvontavirastossa toimiva adoptiolautakunta. Lupa-asia tulee a doptiolautakunnassa vire ille adoptionhakijan
hakemuksesta. Jos aviopuolisot aikovat a doptoida lapsen yhdessä, heidän tulee yhdessä
hakea adoptiolupaa.
45 §. Luvan erityin en ehto ta i ra joitus. Pykälä vastaa a siallisesti laps eksiottamisesta
annetun lain 27 §:n 3 mom enttia. Pykälässä tarkoitettu rajoitus voi kos kea esimerkiksi
adoptoitavan lapsen ikää. Nykyistä käytäntöä vastaavalla tavalla adoptiolautakunta voisi
tarvittaessa hakemuksesta muuttaa luvassa olevaa erityistä ehtoa tai rajoitusta, jos siihen
on perusteltu syy.
46 §. Todistus adoptioluvasta. Pykälän 1 momentissa säädetään adop tiolautakunnan
velvollisuudesta antaa todistus adoptioluva n myöntäm isestä. Hakija tai hänen puolestaan toimiva palveluntarjoaja voi käyttää todi stusta esimerkiksi asioidessaan adoptioasiassa ulkomaisten viranomaisten tai muiden toimielinten kanssa.
Pykälän 2 momentin mukaan todistuksen sisällöstä ja toimittamisesta voita isiin sä ätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
47 §. Luvan voimassaolo. Pykälä vastaa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain
27 §:n 4 momenttia.
Pykälän 2 momentissa tarkoitettua luvan voim assaoloajan pidentämistä on haettava ennen luvan voim assaoloajan päättym istä. Säännö ksessä ei aseteta ylärajaa sille, kuinka
monta kertaa adoptiolautakunta voi pidentää luvan voimassaoloaikaa.
Luvan voimassaoloajan pidentäm iseen tarv itaan adoptioneuvonnan antajan lausunto.
Ensimmäistä kertaa luvan voim assaoloaikaa pidennettäessä adoptioneuvonnan antajan
lausunto voi yleensä olla verrattain suppea. Jos luvan voim assaoloaikaa pidennetään
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useita kertoja peräkkäin, adoptioneuvonnan antajan tulee kuitenk in lausunnossaan selvittää adoptionhakijan olosuhteissa tapahtuneet muutokset perusteellisemmin.
Jos kyse on 41 §:ssä tarkoitetusta luvasta, voimassaoloajan pidentämiseen tarvitaan lisäksi palvelunantajan lausunto.
Pykälän 3 momentissa säädetään, että jos lap si on luvassa mainitussa määräajassa sijoitettu adoptionhakijan luokse adoptiotarko ituksessa, luvan voim assaolo jatkuu, kunnes
adoptio on vahvistettu. Mom entissa tarkoitetun sijoituksen suorittaa kotim aisissa adoptioissa adoptioneuvonnan antaja siten kuin 27 §:ssä säädetään. Kansainvälisissä adoptioissa sen suorittaa pääsääntöisesti ulkom ainen palvelunantaja. Vieraasta valtiosta adoptoitavan lapsen voidaan katsoa tulleen sijoitetuksi adoptionhakijan luokse adoptiotarkoituksessa siitä hetkestä lukien, kun hakija on vastaanottanut lapsen ulkomailla.
Pykälän 4 momentin mukaan luvan voim assaolo lakkaa, jos lapsi sijo ituksen epäonnistumisen vuoksi otetaan pois adop tionhakijan luota. Toim enpiteistä lapsen sijoituksen
epäonnistuttua säädetään lakiehdotuksen 28 §:ssä.
48 §. Luvan peruuttaminen . Pykälässä säädetään m yönnetyn adoptioluvan peruuttam isesta.
Pykälän 1 momentissa säädetään adoptioluvan peruuttam isen edellytyksistä. Luvan peruuttaminen edellyttää, että hakijan olosuht eet ovat luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet olennaisesti sillä tavoin, että adoptioluvan mukaisen adoption toteuttaminen ei olisi
lapsen edun m ukaista. Olennaisen muutoksen käsitettä käs itellään jäljempänä ilmoitusvelvollisuutta koskevan 49 §:n perusteluissa.
Lupaa ei kuitenkaan voida pe ruuttaa sen jälkeen, kun adoptio on vahvistettu. Tuom ioistuimen vahvistamispäätös estää luvan peruu ttamisen, vaikka päätös ei vielä olisi lainvoimainen.
Pykälän 1 mom enttia s ovelletaan v ain lupapä ätöksen an tamisen jälke en tap ahtuneisiin
olosuhdemuutoksiin. Pykälän 2 momentti sisältää viittaus säännöksen hallin tolain 8 luvun säännöksiin päätöksessä olevan virheen korjaamisesta. Jos adoptiolautakunta esimerkiksi havaitsee lupapäätöksen perustuneen hakijan an tamiin selvästi virhee llisiin
tietoihin, lautakunta voi hallintolain 50 §:n nojalla poistaa pä ätöksensä ja ratkaista asian
uudelleen. Tällöin ei ole kyse pykälän 1 m omentissa tarkoitetusta luvan peruuttam isesta.
49 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälän 1 momentissa säädetään hakija n velvollisuudesta
ilmoittaa viipym ättä adoptiolautaku nnalle o losuhteissaan tapahtuneesta olennaisesta
muutoksesta. Ilmoitusvelvollisuus on olem assa luvan voim assaoloaikana, ja se päättyy,
kun adoptio vahvistetaan. Adoptiolautakunnan tulee salassapitovelvollisuuden estämättä
antaa tieto hakijan ilmoituksesta adoptioneuvonnan antajalle ja palvelunantajalle ja pyytää niiltä tarvittaessa lisäselvitystä olosuhdemuutoksesta.
Säännöksessä tarkoitettuna olennaisena m uutoksena, joka edellytt ää ilmoitusta adoptiolautakunnalle, voidaan pitää esim erkiksi kuolemantapausta hakijan perheessä, avioeroa,
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raskautta, vakavaa saira utta, rikostuomiota, työttömäksi jäämistä sekä muuttoa tois elle
paikkakunnalle. Myös uuden perheenjäsenen, ku ten hakijan kum ppanin tai perheeseen
sijoitetun lapsen m uuttoa asumaan hakijan ka nssa samaan talouteen on pidettävä olennaisena muutoksena. Olennaisen muutoksen käsitettä ei ole m ahdollista määritellä tyhjentävästi. Näin ollen myös muunlaiset muutokset hakijan olosuhteissa saattavat synnyttää ilmoitusvelvollisuuden.
Vähäisenä olosuhteiden muutoks ena, joka ei edellytä il moitusta adoptio lautakunnalle,
voidaan pitää esimerkiksi hakijan työpaikan vaihtumista siten, ettei vaihtuminen vaikuta
perheen ark een tai talo udelliseen asem aan ki elteisesti. Myöskään esim erkiksi hakijan
muutto samalla paikkakunnalla entistä vastaavi in olosuhteisiin ei vaadi ilmoituksen tekemistä.
Adoptioluvan myöntämisen yhteydessä adoptiolautakunnan on asianmukaista informoida hakijaa täm än pykälän m ukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta selkeällä ja helposti ym märrettävällä tavalla.
Pykälän 2 momentissa säädetään adoptioneuvonnan antaja n ja palvelunantajan velvollisuudesta ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä viipymättä adoptiolautakunnalle tietoonsa tulleesta hakijan olos uhteiden muutoksesta, joka voi aiheuttaa adoptioluvan pe ruuttamisen, ja seikasta, joka voi aiheuttaa lupapäätöksen poistamisen.
50 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa säädetään adoptionhakijan oikeudesta ha kea m uutosta adoptiolautakunnan päätöksee n, joka koskee adoptioluvan m yöntämistä
tai voimassaoloajan jatkamista taikka myönnetyn luvan peruuttam ista. Valitus tehd ään
hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Pykälän 2 momentissa säädetään jatkom uutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen.
Säännöksen mukaan adoptionhakija tai adoptio lautakunta saa hakea muutosta hallintooikeuden päätökseen, jos korkein hallinto-o ikeus m yöntää valitusl uvan. Adoptiolautakunnan muutoksenhakuoikeus ja m uutoksenhaun valitusluvanalaisuus ovat uusia säännöksiä voimassaolevaan sään telyyn nähden. Valitusluvan m yöntämisen perusteista säädetään hallintolainkäyttölain (586/1996) 13 §:ssä.
7 luku. Adoption vahvistaminen
51 §. Adoption vahvistaminen. Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 1 §:n 2 momenttia.
Pykälän 2 momentti vastaa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 29 §:n 2 momenttia. Jos aviopuolisot haluavat adoptoida lapsen yhdessä, heidän tulee yhdessä hakea
adoption vahvistamista.
Pykälän 3 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 29 §:n 1 momenttia. Oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 16 §:n nojalla ado ption vahvistamista koskeva asia tutkitaan pääsääntöisesti käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä adoptionhakijalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
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52 §. Tuomioistuimelle esitettävä selvitys. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi
yleinen säännös hakijan velvo llisuudesta liittää hakem ukseensa tarpeellinen selvitys
siitä, että adoption vahvistamiseen on lain mukaiset edellytykset.
Jos kyse on alaikäisen lapsen adoptiosta, hakijan on esitettävä se lvitys muun ohella siitä, että asiaan osallisille on annettu adoptioneuvontaa. Hak ija voi yleens ä esittää tuomioistuimelle selvityksen tästä liittämällä hakemukseensa 30 §:n 1 momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen adoptioneuvonnan antamisesta.
Jos esim erkiksi toinen adoptoitavan lapsen vanhemm ista asuu ulkomailla, hänelle ei
välttämättä ole annettu adoptioneuvontaa täm än lain 4 luvu n mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa 30 §:n 1 m omentissa tarkoitet un selvityksen sijasta hakemukseen voidaan
liittää esimerkiksi asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen tai muun toim ivaltaisen toim ielimen antam a t odistus adoptioneuvonnan tai si tä vastaavan ohjauksen antamisesta.
Alaikäisen lapsen adoptiota haettaessa haki jan olisi esitettävä tuom ioistuimelle m yös
selvitys siitä, että hän ellä tarvittaessa on voimassa oleva ado ptiolupa. Se, milloin adoptioon tarvitaan adoptiolupa, ilm enee 39 §:stä. Jo s adoptiolupaa ei lain mukaan tarvita,
hakemukseen liitetys tä selvitykses tä on käyt ävä ilm i ne seikat, joid en vuoksi lupa ei
kyseisessä tapauksessa ole tarpeellinen.
Tarkempia säännöksiä hakem ukseen liite ttävistä selvityksistä voitaisiin
mukaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

2 momen tin

53 §. Selvityksen hankkiminen. Pykälä vastaa terminologisia muutoksia lukuun ottam atta lapseksiottamisesta annetun lain 30 §:ää.
54 §. Kuuleminen. Pykälän 1 ja 2 m omentti vastaavat term inologisia muutoksia lukuun
ottamatta lapseksiottamisesta annetun lain 31 §:ää.
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös se llaisen tilanteen varalta, jossa
adoptoitavan lapsen vanhempi on antaess aan suostumuksen adoptioon ilmoittanut, että
hän ei tahdo tulla kuulluksi tuomioistuimessa. Tällöin hänelle ei tule ilman erityistä syytä varata tilaisuutta tulla kuulluksi.
Jo lapseks iottamisesta a nnetun la in säätäm iseen johtaneen hallituksen esityks en yksityiskohtaisissa perusteluissa on esitetty, että vanhempaa, joka on antanut suostumuksensa laps eksiottamiseen niin sanottuna avoim ena suostum uksena (eli sellaisena suostumuksena, jossa ei yksilöidä lapseksiottajia ), ei pääsäännön mukais esti tulisi kuulla lapseksiottamista koskevassa asiassa, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kuulem iseen
on ilm ennyt erityistä aihetta (HE 147/1978 vp, s. 35/II). K äytännössä on kuitenkin ilmennyt, että lain perustelui ssa esitetystä m enettelyohjeesta huolim atta käräjäoikeudet
ovat eräissä tapauksissa varanneet myös avoimen suostumuksen antaneille vanhemmille
tilaisuuden tulla kuulluksi, vaikka siihen ei ole ollut erityistä aihe tta. Oikeuskäytännön
yhdenmukaistamiseksi m enettelyohje ehdotet aan sen vuoksi kirjattavaksi nim enomaisesti lakiin.
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55 §. Edunvalvojan määrääminen. Pykälän 1 momentti vastaa asiallis esti lapseksiottamisesta annetun asetuksen 17 §:ää. Koska edunvalvojan määräämisessä on kyse lapsen
oikeusturvan takeesta, asiasta on perusteltua säätää lain tasolla.
Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen 1 momentissa tarkoitetulle edunvalvojalle maksettavasta palkkiosta ja kul ujen korvauksesta. Ehdotuksen mukaan edunvalvojan palkkio ja kulujen korvaus maksetaan valtion varoista. Tämä on katsottu perustelluksi ottaen
huomioon, että kysym ys on alaikäiselle lapsel le viran puolesta m äärättävästä edunvalvojasta hänen henkilöään koskevassa tärkeässä asiassa.
Momenttiin ehdotetaan lisäksi informatiivisuussyistä otettavaksi viittaus holhoustoimesta annettuun lakiin.
56 §. Muutoksenhakuoikeus. Pykälässä säädetään siitä, kenellä on oikeus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen, joka on anne ttu adoption vahvistam ista koskevassa asiassa. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 32 §:ää.
Muutoksenhakuun sovelletaan m uilta osin o ikeudenkäymiskaaren s äännöksiä. Oik eudenkäymiskaaren 8 luvun 11 §:n 2 mom entissa säädetyin tavoin tuomioistuimen on etukäteen ilmoitettava asiaan osallisille päätöks en antamispäivä, jos päätös annetaan kansliassa. Tämä on tarpeen muun m uassa sen vuok si, että asiaan osallisilla on m yös käytännössä mahdollisuus hakea muutosta päätökseen.
57 §. Käsittelyn kiireellisyys. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain
33 §:ää.
8 luku. Adoptiolapsen yhteydenpito aikaisempaan vanhempaan
58 §. Yhteydenpitoa ko skevan sop imuksen vah vistaminen. Pykälä sisältää säännökset
mahdollisuudesta vahvistaa sopimus, joka koskee alaikäisen adoptiolapsen oikeutta pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa.
Pykälässä tarkoitettua yhteydenpitoa voi olla esim erkiksi kirjeenvaihto tai puhelinsoitot
lapsen ja aikaisemm an vanhemman välillä, he idän välisensä lyhyemm ät tapaamiset tai
lapsen pitempiaikainen oleskelu aika isemman vanhemm an luona. Yhteydenpidon tarkemmasta sisällöstä sovittaisiin kussakin tapauksessa erikseen.
Adoptiolapsen kehitystä kuvaavien tieto jen tai lapsesta o tettujen valokuvien lähettäminen lapsen aikaisemmille vanhemmille ei sinänsä ole tässä pykälässä tarkoitettua yhteydenpitoa. Tietojen tai kuvien lähettäm isestä voidaan vastaisuudessakin osapuolten kesken sopia. Koska tällainen yksipuolinen tiet ojen tai kuvien lähettäm inen ei kuitenkaan
tapahdu ensisijaisesti lapsen edun vuoksi, ei ole katsottu tarpeelliseksi, että sitä koskeva
sopimus voitaisiin vahvistaa tuom ioistuimessa ja että siih en siten liittyisi m ahdollisuus
pakkotäytäntöönpanoon.
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Pykälän 1 momentista ilmenee, että adoptiolapsen oikeus yhteydenpitoon perustuisi aina
lapsen aikaisemm an va nhemman ja adopti ovanhempien väliseen sopimukseen. Syyt,
joiden vuoksi sopimusta edellytetään, on esitetty yleisperusteluissa.
Lapsensa adoptioon luovuttava vanhempi voi adoptioneuvonnassa asettaa suostumuksen
antamisen ehdoksi sen, että la psi saa adoption jälkeen pit ää häneen yhteyttä. Tällöin
adoptioneuvonnan antajan on käytännössä pyritt ävä löytämään lapsel le sellaiset adoptiovanhemmat, jotka voivat hyväksyä luovuttavan vanhemman esittäm ät toivom ukset
yhteydenpidosta.
Yhteydenpitoa koskeva sopim us olisi vahvistetta va tuomioistuimessa, jotta se olis i täytäntöönpanokelpoinen. Sopim uksen vahvistutta minen tuomioistuim essa ei tietenkään
olisi pakollista.
Ehdotuksen m ukaan tuom ioistuin voi vahvi staa yhteydenpitoa koskevan sopim uksen
vain, jos se harkitsee, että sopimuksen mukainen yhteydenpito on lapsen edun mukaista.
Pääsääntöisesti tuom ioistuin voi lähteä siitä, että erity isesti a doptioneuvonnan antaja n
myötävaikutuksella tehty sopim us on lapsen edun m ukainen. Sopimus on kuitenkin jätettävä vahvistamatta, jos asiassa ilmenee seikkoja, joiden vuoksi sopimuksen mukainen
yhteydenpito ei olisi lapsen edun mukaista.
Tarkoituksena on, että yhteydenpitoa koskeva sopimus yleensä tehdään ennen adoption
vahvistamista ja että sopim uksen vahvistamista haetaan adoption vahvistamisen yhteydessä. Tällöin sekä asiaan osallisten että viranomaisten on jo adoption vahvistam ishetkellä mahdollista arvioida, onko ado ption ja yhteydenpito sopimuksen muodostama kokonaisjärjestely lapsen edun m ukainen. Jotta sääntely on riittävän joustavaa, ehdotetaan
poikkeuksellisia tilanteita varten kuitenkin, että sopim uksen vahvistamista voidaan hakea myös erillisenä asiana adoption vahvistamisen jälkeen.
Sopimusta tehtäessä on vaikea ennakoida tark alleen yhteydenpidon toimivuutta lapsen
edun kannalta pidemm ällä aika välillä. Sopim uksen tekem isen yhteydessä voidaanki n
sopia myös esimerkiksi sopimuksen uudelleentarkastelusta tietyn määräajan kuluttua.
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että tuomioistuin voi yhteydenpitoa
koskevan sopim uksen vahvistam isen yhteyde ssä m uuttaa tai täsm entää yhteydenp itoa
koskevia ehtoja. Tuom ioistuin ei kuitenkaan voi ehdotetun säännöks en nojalla m uuttaa
yhteydenpidon ehtoja vähäistä enempää. Es imerkiksi adoptiolapsen ja aikaisemm an
vanhemman välisten tapaamisten keston vähäistä suurempi pidentäminen tai lyhentäminen taikka tapaam isten järjesteleminen kokonaan uudelleen ei säännöksen nojalla olisi
mahdollista.
Tuomioistuin voisi m uuttaa tai täsm entää yhteydenpidon ehtoja vain asiaan osallisen
esittämästä pyynnöstä. Viran puolesta m uutoksia sopimukseen ei voitaisi tehdä. Pyynnön esittäneen vastapuolelle olisi varattava tilaisuus lausua asiasta.
Yhteydenpitoa koskevien ehtojen muuttam inen tai täsm entäminen edelly ttää, että se
edistää yhteydenpidon toteutum ista. Säännöksen nojalla voidaan m uuttaa tai täsm entää
esimerkiksi lapsen noutam ista ja palaut tamista koskevia tarkkoja m enettelytapa-
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määräyksiä. Muuttamisen syynä voi olla muun muassa aikaisemman vanhemman m uuttunut työaika tai asuinpaikka.
Myös siinä tapauksessa, että yhteydenpidon ehdo t ovat sopimuksessa jääneet ristiriitoja
aiheuttavalla tavalla epäs elviksi, tuomioistuin voi täsm entää ehtoja. Jo s asiaan osalliset
ovat sopineet vain siitä, e ttä aikaisemmalla vanhemmalla on oikeus pitää yhteyttä lapseen, määrittelemättä lainkaan tarkemmin yht eydenpidon tapaa tai ajan kohtaa, ehtoja ei
kuitenkaan voida täsmentää puheena olevan säännöksen nojalla.
Yhteydenpitoa koskevien ehtojen muuttam inen tai täsm entäminen puheena olevan
säännöksen nojalla edellyttää lis äksi adoptiolain yleisten pe riaatteiden mukaisesti, että
se on lapsen edun mukaista.
59 §. Vahvistetun sopimuksen muuttaminen. Pykälässä sä ädetään tuom ioistuimen vahvistaman sopim uksen muuttam isesta. Vahvist etun sopim uksen m uuttaminen edellyttää
sitä, että olosuhteet ovat sopim uksen vahvist amisen jälke en m uuttuneet tai että sopimuksen m uuttamiseen muutoin on aihetta. Ed ellytys vastaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 12 §:ää, jossa sääd etään vastaavasti lapsen h uollosta tai tapaamisoikeudesta tehdyn sopimuksen tai päätöksen muuttamisesta.
Sopimuksen muuttamista edellyttävä olosuhtei den muutos voi olla esimerkiksi se, että
lapsi m uuttaa toiselle paikkakunnalle kaua s aikaisemm an vanhemm an asuinpaikasta,
minkä vuoksi tapaam iset täytyy järjestää ai emmin sovitusta poikkeav alla tavalla. Sopimuksen muuttamiseen voi olla aihetta m yös esimerkiksi silloin, kun käytännössä osoittautuu, että lapsen aikaisem pi vanhem pi on kykenem ätön vastaam aan lapsen turv allisuudesta ja hyvinvoinnista sovittujen tapaamisten aikana.
Vahvistettua sopimusta voidaan m uuttaa ensiksikin osapuolten tekem ällä uudella sopimuksella, jolle haetaan tuom ioistuimen va hvistus. Tuom ioistuimen ratkaisuun, jolla
uusi sopim us vahvistetaan, sovelletaan 58 §: ää. Toisin sanoen uudenkin sopim uksen
vahvistaminen edellyttää, että se on lapsen edun m ukainen, ja uuttakin sopim usta vahvistettaessa yhteydenpitoa kos kevia ehto ja vo idaan m uuttaa tai täsm entää siten kuin
58 §:n 2 momentissa säädetään.
Jos osapuolet eivät pääse yhteisymm ärrykseen aikaisemman sopimuksen muuttamisesta, sitä void aan muuttaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Tällaista päätöstä tehtäessä
tuomioistuin voi määritellä yhteydenpidon ehdot periaatteessa alkuperäisen sopimuksen
ehdoista riippumatta. Yhteydenpito voidaan s iis päätöksessä m ääritellä esimerkiksi kokonaan toisen laatuiseksi tai joko useammin tai harvemmin tapahtuvaksi kuin alkuperäisessä sopimuksessa.
Yhteydenpitoa koskevaa asiaa lapsen edun kannalta arvioitaessa on kuitenkin pyrittävä
mahdollisuuksien mukaan välttämään sitä, että lapsen elämäntilanteeseen tehdään äkillisiä ja yllättäviä muutoksia. Samoin on yhteydenpidon jatkumisen turvaamiseksi pyrittävä välttämään sitä, e ttä tuomioistuimen päätöksellä aiheutetaan tarpeettomia ristiriitoja
lapsen a ikaisemman vanhemman ja adoptiovan hempien välille. Erity isesti yhteyden pidon m erkittävälle laajentam iselle s uhteessa alu n perin sov ittuun v astoin adoptiov anhempien tahtoa tulee siksi olla lapsen edun kannalta erittäin painavat perusteet.
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60 §. Lapsen mielipiteen huomioon ottaminen. Pykälässä säädetään tuom ioistuimen
velvollisuudesta ottaa yhteyde npitoa koskevaa asiaa ratkai staessa huomioon lapsen toivomukset ja mielipide lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Tämä velvollisuus on olemassa sekä harkittaessa sopimuksen vahvistamista että harkittaessa vahvistetun sopimuksen muuttamista.
Jos sopim uksen vahvistam ista haetaan adopt ion vahvistam isen yhteydessä, lapsen toi vomukset ja mielipide myös yhteydenpitoa koskevan kysymyksen osalta on pääsääntöisesti selvitetty adoptioneuvonnassa siten kuin 26 §:ssä s äädetään. Jos sopim uksen vahvistamista haetaan vasta adoption vahvistam isen jälkeen tai jos haetaan v ahvistetun sopimuksen muuttamista, lapsen toivomukset ja mielipide se lvitetään siten kuin 63 §:ssä
säädetään.
61 §. Vireillepano. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi yhteydenpitoa koskevan asian vireillepanosta. Yhteydenpitoa koskeva asia pannaan vireille käräjäoikeudessa kirjallisella hakemuksel la, jonka voivat tehdä lapsen aikaisemmat vanhemmat tai
toinen he istä, adoptiovanhemmat tai toinen he istä, lapsen hu oltaja ta i kunnan sosiaa lihuollon toimielin.
Säännöksessä käytetty ilm aisu ”yhteydenpitoa koskeva asia” kattaa sekä yhteydenpitoa
koskevan sopim uksen vahvistam isen että vahvistetun sopimuksen m uuttamisen. Sopimuksen vahvistamista voidaan hakea joko adoption vahvistamisen yhteydessä tai m yöhemmin erillisenä hakemusasiana. Vahvist etun sopimuksen muuttaminen on luonnollisesti aina erillinen hakemusasia.
Pykälän 2 momentissa säädetään oikeuspaikasta yhte ydenpitoa koskevassa erillisessä
asiassa. Tällaisen asian käsittelee tu omioistuin, joka oikeudenkä ymiskaaren 10 luvun
säännösten mukaan on toim ivaltainen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Asia tutkitaan mainitun luvun 13 §:n m ukaan pääsääntöisesti käräjäoikeudessa, jonka tuom iopiirissä lapsella on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.
62 §. Kuuleminen. Pykälän 1 momentissa säädetään tuom ioistuimen velvollisuudesta
varata m uille asiaan os allisille tilais uus tulla kuulluksi yh teydenpitoa k oskevan hakemuksen johdosta.
Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeuksista 1 momentin kuulem isvelvollisuuteen.
Perusteet asiaan osallisen kuulematta jättämiselle ovat samat kuin 54 §:n 2 momentissa.
Kun haetaan tuom ioistuimen vahvistam an yhteydenpitoa koskevan sopim uksen m uuttamista, tuom ioistuimen on yleensä tarpee n kuulla lapsen aikaisemm ista vanhemm ista
vain sitä, joka on aikaisemman sopi muksen osapuoli. Myös toista aikaisempaa vanhempaa on kuitenkin kuultava hake muksen johdosta, jos se yks ittäistapauksessa on asian
ratkaisemiseksi tarpeen. Toisen aikaisem man vanhemm an kuulem inen voi olla asian
ratkaisemiseksi tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa on kahdella er illisellä sopimuksella sovittu lapsen yhteydenpidosta kumpaanki n aikaisempaan vanhempaansa. Tällaisessa
tapauksessa yhden sopim uksen muuttam inen saattaa nim ittäin välillisesti vaikuttaa
myös lapsen mahdollisuuksiin pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa.
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63 §. Selvityksen hankkiminen, lapsen kuuleminen ja väliaikainen määräys.
Pykälän
1 momentissa säädetään tuom ioistuimen velvolli suudesta hankkia tarv ittaessa yhteydenpitoa koskevan asian ratkaisemista varten tarvittavaa selvitystä. Momentissa tarkoitettu selvitys koskee lapsen to ivomuksia ja mielipidettä sekä muita asian ratkaisemiseen
vaikuttavia olosuhteita. Se ri nnastuu käytännössä pitkälti selvitykseen, jonka tuom ioistuin voi lapsen huollosta ja tapaam isoikeudesta annetun lain 16 §:n nojalla hankkia lapsen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa.
Selvitys on hankittava lapsen, hänen aika isemman vanhempansa ja adoptiovanhemman
kotikunnan sosiaalihuollon toim ielimeltä. Jos tällaisella he nkilöllä ei ole kotikuntaa
Suomessa, selvitys on hankittava sen kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä, jossa henkilö oleskelee.
Kunnan sosiaalihuollon toim ielimeltä ei ylee nsä ole tarpeen hankkia tässä m omentissa
tarkoitettua selvitystä, jos yhteydenpidon vahvi stamisen edellytykset on käsitelty adoptioneuvonnassa ja sopimus on tehty adoptioneuvonnan antajan myötävaikutuksella.
Selvityksessä ja asiaa koskevassa oikeudenkä ynnissä saa ilm aista myös salassa pidettäviä tietoja siten kuin sosiaali huollon asiakkaan asem asta ja oikeuksista annetun lain
(812/2000) 18 §:n 1 momentissa, 19 §:ssä sekä 27 §:n 2 – 4 momentissa säädetään.
Pykälän 2 momentista ilmenee, että yhteydenpitoa koskevassa asiassa noudatetaan soveltuvin osin, m itä laps en huollosta ja ta paamisoikeudesta annetun lain 15 §:n 2 momentissa säädetään lapsen henkilökohtaisest a kuulem isesta tuom ioistuimessa ja m itä
mainitun lain 17 §:ssä säädetään väliaikaisen määräyksen antamisesta.
64 §. Sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpano. Pykälässä säädetään yhteydenpitoa
koskevan tuomioistuimen vahvistaman sopimuksen ja tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta.
Pykälän mukaan yhteydenpitoa koskeva vahvistettu sopim us tai päätös pannaan täytäntöön noudattaen soveltuvin osin, m itä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetu ssa laissa (619/1996, jäljempänä täytäntöönpanolaki)
säädetään tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta.
Täytäntöönpanolain 2 §:n mukaisesti yhteydenpitoa koskevan sopimuksen tai päätöksen
täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin 12 vuo tta täyttäneen lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on
niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.
Yhteydenpitoa koskevan sopim uksen tai päät öksen täytäntöönpanoa haetaan käräjäoikeudelta (täytäntöönpanolain 4 §). Käräjäoike uden on yleensä m äärättävä asiassa sovittelija, joka järjestää asiassa sovittelun siten kuin täytänt ööpanolain 2 luvussa säädetään.
Asian käsittelystä tuom ioistuimessa säädetään täytäntöönpanolain 3 luvussa ja tuom ioistuimen päätöksestä lain 4 luvussa.
Erona tapaam isoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoon on ehdotuksen m ukaan
kuitenkin se, että adoptiolain m ukaista yht eydenpitosopimusta tai -päätöstä täytäntöön
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pantaessa lasta ei voitaisi määrätä noudettavaksi täytäntöönpanolain 16 §:n 3 m omentin
mukaan.
9 luku. Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset
65 §. Tuomioistuimen to imivalta. Pykälään on otettu säännö kset suom alaisen tuom ioistuimen kansainvälisestä toim ivallasta adoption vahvistam ista koskevassa asiassa.
Tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan eli yleistoimivallan sääntelyssä on kysymys
siitä, milloin asialla on katsottava olevan sellaiset liittymät Suomeen, että asia on aiheellista tutkia täällä.
Pykälän 1 momentti sisältää suom alaisen tuo mioistuimen kansainv älisen to imivallan
pääasialliset m ääräytymisperusteet. Riittäv änä liittym änä Suom een pidetään ehdotetun
säännöksen mukaan sitä, että adoptoitavalla tai adoptionhakijalla on täällä asuinpaikka.
Asuinpaikan käsitettä on selostettu edellä 31 §:n perusteluissa.
Ehdotettu säännös vastaa pääosin lapseksiot tamisesta annetun lain 34 §:n 1 m omenttia.
Se poikkeaa kuitenkin nykyisestä laista siin ä suhteessa, että aviopuolisoiden ollessa
yhdessä hakijoina suomalaisen tuom ioistuimen kansainvälisen toim ivallan perusteeksi
riittää vastaisuudessa se, että vain toisella he istä on asuinpaikka Suom essa. Tilanteet,
joissa adoptiota yhdessä hake villa aviopuolisoilla on asuinp aikka eri valtioissa, ovat
sinänsä todennäköisesti harvinaisia. Varsi nkin aikuisadoption osalta tällainen tilanne
saattaa kuitenkin olla mahdolli nen. Jos alaikäisen lapsen adoptiota hakevilla aviopuolisoilla on asuinpaikka eri valtioissa, tuomioistuimen on otettava täm ä huomioon harkitessaan sitä, täyttyvätkö 3 §:ssä säädetyt adoption edellytykset.
Pykälän 2 momentti sisältää s äännöksen, jonk a noja lla su omalaisella tuom ioistuimella
on poikkeuk sellisesti ka nsainvälinen toim ivalta tutkia adoption vahvistam ista koskeva
hakemus, vaikka sekä adoptoitavan että kumm ankin hakijan asuinpaikka on m uualla
kuin Suom essa. Ehdotettu säännös pohjautuu la pseksiottamisesta annetun lain 34 §:n
2 momenttiin, mutta sen soveltamisalaa ehdotetaan täsmennettäväksi.
Momentin mukaisen toim ivaltaperusteen olem assa olo edellyttää m omentin 1 kohdan
mukaan ensiksikin sitä, että adoptoitava tai jompikumpi hakijoista on Suomen kansalainen. Tämä edellytys vastaa voimassa olevaa lakia. Sen soveltamista ei estä se, että henkilöllä on niin sanottu kaksoiskansalaisuus eli sam anaikaisesti myös jonkin m uun valtion kuin Suomen kansalaisuus.
Toimivaltaperusteen ole massa olo edelly ttää m omentin 2 kohdan mukaan lisäksi sitä,
että asiaa ei voida saattaa tu tkittavaksi siinä val tiossa, jossa adoptoita valla tai hakijalla
on asuin- tai kotipaikka, tai asian vireillepano tällaisessa valtiossa aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia. Jos adoptoitavan ja hakijo iden asuinpaikkavaltiot ja kotipaikkavaltiot
ovat eri va ltioita, mainitun edellytyksen tulee täyttyä suhteessa kaikkiin näihin valtioihin.
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Asian tutkimisen vieraassa valtiossa voi estää esimerkiksi se, että kyseisen valtion lainsäädäntö ei ylipäätään tunne adoptiota. Asia n tutkim isen vieraassa valtiossa voi estää
myös se, että kyseisen valtion tuomioistuimilta puuttuu asiassa toimivalta.
Asian vireillepanosta vieraassa valtiossa voidaan katsoa aiheut uvan hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia esim erkiksi silloin, kun kysei sen valtion sotatila ta i siihen verrattavat
epävakaat olot olennaisesti vaikeuttaisivat asian hoitamista siellä. Myös asian käsittelystä vieraassa valtiossa aiheutuvat poikkeuks ellisen suuret kustannukset, huomattavat vaikeudet esittää siellä näyttöä hakem uksen tueksi tai m uut vastaavat seikat voidaan ottaa
huomioon harkittaessa, voidaanko asia tutkia Suomessa.
Pykälän 3 momentti vastaa lapseksiottamisesta annetun lain 34 §:n 3 momenttia.
66 §. Sovellettava laki. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 35 §:n
1 ja 2 momenttia.
Lapseksiottamisesta annetun la in 35 §:n 3 m omentin m ukaan lapseks iottamista ei tu le
vahvistaa, jos on ilm eistä, että alle 18-vuotia s lapseksiotettava si irtyy asumaan vieraaseen valtioon, jossa Suom essa vahvistettu la pseksiottaminen ei ole pätevä, ja että la pseksiotettavalle aiheutuu pätem ättömyydestä olennaista haittaa. Vastaavaa säännöstä ei
ehdoteta otettavaksi adoptiolakiin. T iedossa ei ole tapauksia, joissa nykyisen lain säännöstä olisi käytännössä sovelle ttu. Jos vastaisuudessa jossakin yksittäistapauksessa olisi
tiedossa, että vieraaseen valtioon siirtym ässä olevalle lapselle aiheutuisi Suom essa vahvistetun adoption pätemättöm yydestä siellä ol ennaista haittaa, täm ä voidaan ottaa huomioon harkittaessa 3 §:n nojalla, onko adoption vahvistaminen lapsen edun mukaista.
67 §. Suostumuksen antaminen adoptioon vieraassa valtiossa. Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 36 §:n 1 momenttia. Nykyisestä poiketen
säännös koskisi kuitenkin paitsi vanhempien suostumusta myös muuta adoptioon annettavaa suostumusta. Säännöksen soveltam isalan laajentam inen tällä tavalla on tarpeen
ehdotetun 13 §:n vuoksi.
Ehdotettu säännös koskee vain m uotoa ja m enettelyä, jota on noudatettava annettaessa
suostumus a doptioon. Se ei siis koske sitä , keiden henkilöiden suostumus adoptioon
vaaditaan. Viim eksi mainittu kysy mys ratk aistaan 66 §:n 2 m omentin nojalla Suom en
lain mukaan.
Pykälän 2 momentti vastaa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 36 §:n 2 momenttia. Nykyisestä poiketen säänn ös soveltuisi kuitenkin paitsi tilanteisiin, joissa vanhempien suostum us adoptioon puuttuu, m yös tilanteisiin, joissa m uun suostum uksen
antajan suostum us adoptioon puuttuu. Säännöksen soveltamisalan laajentam inen tällä
tavalla on tarpeen ehdotetun 13 §:n vuoksi.
68 §. Ulkomaisen adoption ja adoption purkamisen tunnustaminen. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 37 §:ää.
69 §. Ulkomaisen adoption tunnustami nen ilman eri vahvistusta. Pykälässä säädetään
perusteista, joiden täyttyessä vieraassa va ltiossa tapahtunu tta adoptio ta pidetä än ilm an
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eri toim enpidettä pätevänä Suom essa. Jolleiv ät pykälässä säädetyt edellytykset täyty,
voidaan ulkom ainen adoptio vahvistaa hovioike uden päätöksellä, jos 74 §:n m ukaiset
vahvistamisen edellytykset ovat olemassa.
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan vieraassa valtiossa
6 luvussa tarkoitetun adoptioluvan mukaises ti tapahtunut adoptio on ilm an eri vahvistusta pätevä Suom essa. Säännös vastaa nykyis tä oikeustilaa, sill ä adoptioluvan perus teella tapahtunut adoptio tunnustetaan nykyisin lapseksiottamisesta annetun lain 38 §:n
2 momentin nojalla ilman eri toim enpidettä. Sääntelyn selkeyttäm iseksi tästä tunnustamisen perusteesta ehdotetaan otettavaksi lakiin erillinen säännös. Koska kyseessä on
käytännössä yleisin ulkom aisen adoption tunnu stamisen peruste, se ehdotetaan sijoitettavaksi käsillä olevan pykälän 1 momenttiin.
Adoption katsotaan tapahtuneen adoptioluvan mukaisesti, kun hakijoilla on adoptioh etkellä ollut voimassa 6 luvun mukaisesti myönnetty adoptiolupa ja kun adoptio on tapahtunut adop tiolautakunnan m ahdollisesti 45 §:n nojalla as ettamien erity isten eh tojen ja
rajoitusten puitteissa.
Pykälän 2 momentti vastaa pääo sin lapseksiottamisesta annetun lain 38 §:n 1 m omenttia. Erona voimassa olevaan säännökseen on kuitenkin se, että säännöksestä on poistettu
kotipaikka- ja kansalaisuusliittymät. Vieraassa valtiossa tapahtunut adoptio tunnustetaan
näin ollen ilman eri vahvistusta Suom essa vain, jos kummankin hakijan asuinpaikka on
adoption ajankohtana ollut kyseisessä valtiossa (kohta 1) tai jos adoptio on pätevä haki joiden asuinpaikkavaltiossa (kohta 2).
Asuinpaikan määritelmään, jota on käsitelty ed ellä 31 §:n perustel uissa, liittyy käytännössä use in tulkin ta- ja raja nvetovaikeuksia. Jotta 2 m omentin sove ltaminen olisi h elpompaa ja yhdenm ukaisempaa, m omentin 1 ja 2 kohtaan ehdotetaan otettavaksi lisävaatimus, jonka m ukaan adoptionhakijoiden on tullut asua asianom aisessa valtiossa
keskeytyksettä vähintään vuoden ajan välittö mästi ennen adoptiota. Säännöksen tarkoituksena on varm istaa se, että hakijan asuinpaik an ei katsota siirtyneen lapsen alkuperävaltioon tilanteessa, jossa ha kija on muuttanut kyseiseen valtioon yksinom aan adoption
toteuttamista varten.
Asuinpaikkaedellytystä ja asum isen vähimmäiskestoa koskevaa vaatim usta sovelletaan
samanaikaisesti ja toisis taan r iippumatta. Toisin sanoen 2 mom enttia voidaan sov eltaa
vain, jos henkilön keskeinen eläm änympäristö tosiasiallisesti on adop tiohetkellä ollut
momentissa tarkoitetus sa valtio ssa ja hän lisäks i oli keskey tyksettä asu nut kyseise ssä
valtiossa vähintään vuoden ajan välittömästi ennen adoptiota. Ehdotetusta 2 momentista
ei siis seuraa, että vuoden ajan kestäneen as umisen tietyssä valtiossa aina katsottaisiin
merkitsevän sitä, että henkilölle on muodostunut asuinpaikka kyseiseen valtioon.
Pykälän 3 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 38 §:n 2 momenttia. Momentti koskee sellaisia käytännössä harvinaisia tunnustamistilanteita, joissa
adoptio on tapahtunut tai se on pätevä vier aassa valtiossa, johon hakijoilla on ollut
2 momentissa tarkoitettu liittymä, mutta lapsella on ollut asuinpaikka Suomessa. Tällöin
adoptiota ei voida tunnustaa Suomessa, jos siihen ei ole ollut 43 §:ssä tarkoitettua lupaa.
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70 §. Ulkomaisen adoption purkamisen tunnustaminen ilman eri vahvistusta.
Pykälä
vastaa pääo sin lapseks iottamisesta annet un lain 39 §:n 1 mom enttia. Erona voim assa
olevaan säännökseen on kuitenkin se, että vieraassa valtiossa tapahtunutta adoption purkamista ei voida enää tunnustaa ilman eri vahvistusta sillä perusteella, että asiaan osallisilla on asianomaisen vieraan valtion kansalaisuus. Säännös poikkeaa voimassa olevasta
säännöksestä myös siten, että asiaan osallist en riittävänä liittym änä asianomaiseen vieraaseen valtioon pidettäisiin kotipaikan sijasta as uinpaikkaa. Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättäv äksi ehdotettua 69 §:n 2 m omenttia vastaava vaatim us vähintään vuo den
kestoisesta yhtäjak soisesta asum isesta kyse isessä valtiossa. Tätä lis ävaatimusta ja sen
suhdetta asuinpaikkaliittymään on käsitelty edellä 69 §:n 2 momenttia koskevissa perusteluissa.
71 §. Hovioikeuden selventävä vahvistamispäätös. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 41 a §:ää.
72 §. Toisessa Pohjoismaassa tehdyn päätöksen tunnustaminen. Pykälä vastaa as iallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 40 §:ää.
73 §. Haagin sopimuksen mukaiseksi varmennetun adoption tunnustaminen ja oikeus vaikutukset. Pykälän 1 momentissa säädetään, että Haagin sopim uksen osapuolena olevassa vieraassa valtiossa vahvi stettua ja siellä Haagin s opimuksen mukaiseksi varmennettua adoptiota on ain a pidettävä ilm an eri vahvistusta pätevänä Suom essa. Momentti
perustuu Haagin sopimuksen 23 artiklan 1 kappaleeseen ja vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 38 §:n 3 momenttia.
Pykälän 2 momentissa säädetään Haagin sopimuksen mukaiseksi varmennetun adoption
oikeusvaikutuksista. M omentti vas taa asiallise sti lap seksiottamisesta annetun lain
42 a §:ää.
Haagin sopimuksen 26 artiklan 1 kappaleen m ukaan lapseksiottam isen tunnustam inen
päteväksi merkitsee, että tunnustetaan lapsen ja hänen ottovanhem piensa välinen lapsen
ja vanhempien oikeudellinen suhde, ottovanhemmille kuuluva vanhempien vastuu lapsesta sekä lapsen ja hänen äitinsä ja isänsä välillä olleen lapsen ja vanhemman oikeudellisen suh teen lakkaam inen, jos lap seksiottamisella on täm ä vaikutus siinä sop imusvaltiossa, jossa lapseksiottaminen on vahvistettu.
Pykälän 3 momentti mahdollistaa sen, että Haagin sopimuksen osapuolena olevassa vieraassa valtiossa niin sanottuna heikkona adoptiona vahvistettu adoptio voidaan Suomessa m uuttaa niin sanotuksi vahvaksi adopti oksi eli adoptioksi, jonka vaikutuksena on
lapsen ja aikaisem pien vanhem pien välisen oikeudellisen suhteen lakkaam inen. M omentti perustuu Haagin sopimuksen 27 artiklaan ja vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 42 b §:ää.
74 §. Ulkomaisen adoption vahvistaminen hovioikeuden päätöksellä. Pykälässä s äädetään sellaisten ulkom aisten adoptioiden va hvistamisesta Helsingin hovioikeuden päätöksellä, joita ei tunnusteta 69, 72 tai 73 §:n nojalla.
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Pykälän 1 momentti vastaa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 38 §:n 4 momenttia.
Pykälän 2 momentti vastaa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 41 §:n 1 momenttia.
Pykälän 3 momenttia asiallisesti vastaava säännös sisältyy nykyisin lapseksiottam isesta
annetun lain 41 §:n 3 momenttiin.
Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi uusi ed ellytys hovioikeuden vahvistamispäätöksen antamiselle. Jos adoptioon on tu llut hakea 6 luvussa tarkoitettu adoptiolupa, hovioikeus ei saa vahvistaa adoptiota päteväksi, ellei lupaa ole m yönnetty. E simerkiksi täysi-ikäisen adoptio ei kuitenka an kuulu 39 §:n m ukaisen lupavaatim uksen
piiriin, joten luvan olem assaolo ei ole ed ellytys ulkomaisen adoptiopäätöksen vahvistamiselle. Ehdotetun uuden säännöksen tarkoit uksena on estää lupam enettelyn kiertäm inen.
75 §. Ulkomaisen adoption purkamisen vahvis taminen hovioikeuden päätöksellä. Pykälässä säädetään ulkomailla tapahtuneen adoption purkamisen vahvistamisesta Helsingin
hovioikeuden päätöksellä tilanteissa, joissa adoption purkam ista ei tunnusteta 70 tai
72 §:n nojalla.
Pykälän 1 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 39 §:n 2 momenttia.
Pykälän 2 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 41 §:n 2 momenttia.
Pykälän 3 momenttia asiallisesti vastaava s äännös sisältyy nykyisin lapseksiottam isesta
annetun lain 41 §:n 3 momenttiin.
76 §. Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus. Pykälä vastaa asia llisesti lapseksiottamisesta annetun lain 43 §:ää. Ehdot etussa säännöksessä s äädettäisiin kuitenkin
nykyistä täs mällisemmin, että s itä, johtaako adoption tai s en purkam isen katsom inen
päteväksi Suomessa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaiseen tulokseen, tulee
arvioida ottaen erityisesti huomioon lapsen etu.
Tuomioistuimen tai vir anomaisen, joka käsitt elee 69 – 71 tai 73 – 75 §:ssä tarkoitettua
asiaa, on viran puolesta varm istuttava siitä, ettei ulkom aisen adoption tai sen purkamisen tunnustam inen Suom essa johda Suom en oi keusjärjestyksen perusteiden vastaiseen
tulokseen.
Adoption tunnustamista voidaan pitää Suom en oikeusjärjestyksen perusteiden vastaise na esimerkiksi silloin, kun adoption vahvistamisen tarkoituksena ei tode llisuudessa ole
ollut lapsen ja vanhemm an välisen suhteen perustaminen. Viitteenä tä stä voi olla esimerkiksi se, että adoptiolapsen ja -vanhemma n välinen ikäero on niin pieni, että kyse ei
tosiasiassa voi olla lapsen ja vanhemman välisen suhteen vahvistamisesta.
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Adoption tunnustam inen voi johtaa Suom en oi keusjärjestyksen perusteiden vastaiseen
tulokseen myös esimerkiksi silloin, kun yli 12-vuotiaan lapsen mielipidettä asiasta ei ole
lainkaan selvite tty tai a doptio on ilm an mitään erityisperusteita vahvistettu hänen vastustuksestaan huolimatta.
Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastai sena ei sen sijaan voida pitää esim erkiksi
sitä, että aviopuolisoista vain toinen on yksin adoptoinut lapsen, tai sitä, että avopuolisot
tai sam aa sukupuolta olevat parisuhdekum ppanit ovat yhdessä a doptoineet lapsen.
Myöskään esimerkiksi sitä, että adoptiovanhe mpi on alle 25-vuotias tai että adoptiolapsen ja -vanhemman välinen ikäero on suurempi kuin Suomen laki sallii, ei sinänsä voida
pitää Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisena.
77 §. Suomessa vahvistetun adoption varmentami nen Haagin sopimuksen mukaiseksi.
Pykälä koskee tilannet ta, jossa suo malainen tu omioistuin on vahvistanut Haagin sopimuksen mukaisesti tapahtuneen adoption. Tällö in sama tuomioistuin voi hakem uksesta
varmentaa adoption Haagin sopim uksen mukaiseksi. Pykälä vastaa lapseksiottam isesta
annetun lain 47 a §:n 1 momenttia.
Adoption Haagin sopimuksen mukaiseksi varmentava tuomioistuin on yleensä käräjäoikeus. Varmentamista ei voi h akea silloin, kun Helsingin hovioikeus on vahvistanut ulkomaisen adoptiopäätöksen lakiehdotuksen 71 ja 74 §:n nojalla.
Lakiehdotuksen 79 §:n 2 m omentissa säädetään, että tuom ioistuin voi pyytää varmentamista koskevasta asiasta adoptiolautakunnan lausunnon.
78 §. Selvitys vieraan valtion la in s isällöstä. Pykälä vastaa asia llisesti lapseksio ttamisesta annetun lain 44 §:ää.
79 §. Adoptiolautakunnan lausunto. Pykälän 1 momentti va staa as iallisesti lapseks iottamisesta annetun lain 45 §:ää. Erona voi massa olevaan säännökseen on kuitenkin se,
että adoptiolautakunnalle ei tarvitsisi varata tilaisuutta antaa lausuntoa, jos lausunnon
hankkiminen on ilm eisen tarpeetonta. Adoptiolautakunnan lausunnon hankkim inen on
ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi silloin, kun jo hakemuksen alustavan tutkimisen perusteella on selvää, että hovioikeudelle tehty ulkomaisen adoption vahvistam ista koskeva
hakemus on hylättävä tai jätettävä tutkimatta.
Pykälän 2 momentti v astaa a siallisesti lapsek siottamisesta annetun lain 46 §:ää j
47 a §:n 2 momenttia.

a

80 §. Sosiaalihuollon toimielimen lausunto. Pykälän m ukaan tuom ioistuin tai m uu viranomainen voi käsitellessään ulkomaisen adoption tai adoption purkam isen tunnustamista koskevaa asiaa, joka koskee alle 18- vuotiasta lasta, tarvittaessa pyytää lausunnon
asiaan osallisen olosuhteista täm än kotikunnan sosiaalihuollon toim ielimeltä. Pykälällä
kirjattaisiin lakiin jo nykyisin noudatettu käytäntö.
81 §. Pohjoismaisen lastenhuoltoviranomaisen lausunto. Pykälä vastaa lapseksiottam isesta annetun lain 47 §:ää.
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82 §. Ulkomaisen asiakirjan luot ettavuuden varmistaminen. Pykälässä säädetään H elsingin hovioikeudelle 71, 74 tai 75 §:ssä tarkoite tun asian käsittelyä varten esitetyn ulkomaisen asiakirjan luotetta vuuden varm istamisesta. Pykälä vastaa tarkoit ukseltaan ja
sisällöltään soveltuvin osin väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:ää.
83 §. Käsittelyn kiireellisyys. Pykälässä säädetään ulkomaisen adoption ja adoption purkamisen tunnustam ista koskevia asioita käsitte leville tuom ioistuimille ja m uille viranomaisille velvollisuus käsitellä tunnustamisasiat kiireellisinä. Pykälässä säädetty velvoite kosk ee m yös adoptiolautakuntaa s illoin, kun tuom ioistuin tai m uu viranom ainen on
pyytänyt lautakunnan lausuntoa tunnustamista koskevasta asiasta 79 §:n mukaisesti.
Tunnustamisasioiden joutuisa käsittely on peru steltua, koska esim erkiksi vieraassa val tiossa adoptoidun henkilön oikeus m aahantuloon saattaa riippua adoption tunnustam isesta.
84 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältää inform atiivisen viittaussäännöksen oikeudenkäymiskaaren 30 luvun säännöksiin, jotka koske vat muutoksenhakua hovioikeuden ratkai suun. Toisin kuin voim assa olevan lain m ukaan, hovioikeuden ratkaisuun 71, 74 tai
75 §:ssä tarkoitetussa asiassa saisi hakea m uutosta korkeimmalta oikeudelta. Koska kyse on muutoksenhausta hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemässä asiassa, m uutoksenhakuun ei tarvita valituslupaa ja valitusaika on 30 päivää siitä päivästä,
jona hovioikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin.
10 luku. Adoptioasioiden hallinto
85 §. Yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta . Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 17 §:n 1 momenttia ja 20 §:n 1 momenttia. Adoptioneuvonnan antajien ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaalihuoltolain 3 §:n 2 ja 3 mom entin mukaisesti aluehallintovirastoille ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.
86 §. Adoptiolautakunta. Pykälä sisältää perussäännökset adoptiolautakunnasta, joka
olisi uusi adoptioasioita käsittelevä viranomainen ja korvaisi nykyisen Suomen kansainvälisten lapseksiottam isasioiden lautakunnan. Uu si lautakunta toim isi S osiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston yhteydessä.
Pykälän 1 momentissa säädetään yleis esti ad optiolautakunnan tehtävistä. Mom entista
ilmenee, että adoptiolautakunta on adoptioasioita käsittelevä asiantunt ija-, lupa- ja valvontaviranomainen. Adoptiolautakunnan toim ivaltaan kuuluisi sekä kotim aisiin että
kansainvälisiin adoptioihin liittyviä tehtäviä. Toimiala olisi siten laajempi kuin nykyisen
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan toimivalta.
Tarkemmat säännökset lautakunnan tehtävistä annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.
Pykälän 2 momentista ilm enee, että adoptiolautakunta toim isi Haagin sopim uksessa
tarkoitettuna keskusviranomaisena, kuten S uomen kansainvälisten lapseksiottamisasioi-
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den lautakunta nykyisin. Uutta olisi se, että adoptiolautakunta toimisi lisäksi Euroopan
neuvoston adoptiosopimuksen 15 artiklassa tarkoitettuna kansallisena viranomaisena.
Pykälän 3 momentti sisältää yleiset säännökset siitä, miten lautakunnan toiminta on tarkoitus organisoida. Lähtökohtana on, että la utakunta käsittelee toim ivaltaansa kuuluvat
asiat jakautuneena kahteen tai useampaan jaostoon, joiden lukumäärä, tehtävät ja kunkin
jaoston tehtävien hoidon kannalta tarkoi tuksenmukainen kokoonpano m ääritellään valtioneuvoston asetuksella.
Jaostojen lisäksi lautakunnassa on täysistunto, jonka tehtävänä on seurata kehitystä sekä
kotimaisissa että kansainvälisi ssä a doptioasioissa. Täysis tunto voi m yös tarvittaessa
tehdä esimerkiksi asianomaisille ministeriöille aloitteita adoptiota koskevissa kysymyksissä.
Pykälän 4 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden.
87 §. Lupa adoptiotoimiston ylläpitä miseen ja kansainvälis en adoptiopalvelun antamiseen. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat asiallisesti pääosin lapseksiottamisesta annetun
lain 50 §:n 1 ja 2 m omenttia. Erona voimassa olevaan lakiin on kuitenkin se, että luvan
adoptiotoimiston ylläpitämiseen myöntäisi sosiaali- ja te rveysministeriön asemesta Sosiaali- ja te rveysalan lu pa- ja v alvontavirasto. Luvan kansainvälis en adoptiopalvelun
antamiseen puolestaan myöntäisi sosiaali- ja terveysm inisteriön sijasta adoptiolautakunta.
Ehdotetut säännökset eroavat voim assa olevasta laista m yös siinä suhteessa, että lupa
voitaisiin myöntää paitsi Suom essa rekister öidylle yhdistykselle myös muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa reki steröidylle yhdistykselle tai m uulle vastaavalle yhteisölle. Muutos vastaa eurooppaoikeudellisia periaatteita.
Pykälän 3 momentissa säädetään 1 ja 2 m omentissa tarkoitettujen lupien m yöntämisen
edellytyksistä. Momentti vastaa pääo sin lapseksiottamisesta annetun la in 50 §:n 3 momenttia. Jo nykyiseen s äännökseen sisält yvää ammattitaitoisuuden vaatim usta ehdotetaan kuitenkin täydennettäväksi siten, että lupaa hakevan edellytetään kykenevän antamaan adoptioneuvontaa tai kansainvälistä adopti opalvelua myös pitkäj änteisesti ja luotettavasti.
Säännöksessä mainittuun ammattitaitoisuuteen sisältyy muun ohella vaatimus siitä, että
adoptiotoimistolla tai kansainvälistä adoptiopalvelua antavalla palvelunantajalla on r iittävästi m oniammatillista osaam ista, jotta se k ykenee esim erkiksi antam aan 33 §:n
2 momentin 4 kohdassa ja 93 §:n 1 momentissa tarkoitettua tukea ja ohjausta.
Luvan m yöntäminen edellyttää lisäksi sitä, et tä toim innan aloittam ista voidaan pitää
adoptioneuvonnan tai kansainvälisen adoptiopa lvelun järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena. Edellytys vastaa voimassa olevaa lakia.
Pykälän 4 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden.
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88 §. Lupaehdot. Pykälä vastaa asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 51 §:n 1 ja
2 momenttia. Ehdotetun 87 §:n seurannaism uutoksena säännöksestä on kuitenk in poistettu viittaus sosiaali- ja terveysministeriöön.
Kun myönnetyn luvan määräaika on päättymässä, adoptiotoimistolle tai palvelunantajalle voidaan hakem uksesta m yöntää uusi lupa uudeksi m ääräajaksi. Tällainen jatkolupa
myönnetään samoin edellytyksin kuin alkuperäinen lupa.
89 §. Luvan peruuttaminen. Pykälä vastaa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain
52 §:ää. Sosiaali- ja terveysministeriön sijasta oikeus luvan peruuttamiseen on kuitenkin
joko Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val vontavirastolla tai adop tiolautakunnalla riippuen siitä, kumman myöntämän luvan peruuttamisesta on kysymys.
90 §. Lupa kansainväliseen yhteistyöhön. Niin kuin lakiehdotuksen 35 §:stä ilm enee,
suomalainen palvelunantaja tarvitsee l uvan yhteistyöhön ulkom aisen palvelunantajan
kanssa. Ehdotetussa pykälässä säädetään täll aisen luvan m yöntämisen ja peruuttam isen
edellytyksistä sekä luvan voimassaoloajasta. Luvan myöntää adoptiolautakunta kotimaisen palvelunantajan hakemuksesta.
Pykälän 1 momentissa on lueteltu luvan myöntämisen edellytykset. Momentin 1 kohdan
mukaan edellytetään, että ulkomaisella palvelunantajalla on sijaintivaltiossaan toimivalta hoitaa kansainväliseen adoptioon kuuluvi a tehtäviä. Vastaava edellytys on nykyisin
asetettu Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupakäytännössä.
Momentin 2 kohdan mukaan luvan myöntäm inen edellyttää riittävän selvityksen esittämistä siitä, että u lkomainen palvelu nantaja hoitaa kansainv äliseen adop tioon kuulu via
tehtäviä asianmukaisesti. Myös täm ä ede llytys pohjautuu Suom en kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupakäytäntöön.
Momentin 3 kohdasta ilmenee, että edelly tyksenä luvan m yöntämiselle on lisäks i s e,
että yhteistyötä void aan pitää perusteltuna ottaen erityisesti huom ioon kansainvälisen
adoption tarve asianomaisessa valtiossa. Ul komaisen palvelunantajan hyväksym isessä
lähtökohtana on siten asianom aisessa valtiossa vallitsevat olosuhteet ja näistä olosuhteista johtuva tarve harjoittaa kansainvälistä adoptioyhteistyötä suomalaisen palvelunantajan kanssa. Ulkom aisen palvelunantajan hyvä ksymistä vastaan voi puhua esim erkiksi
se, että asianom aisessa valtiossa jo entuude staan toimii suuri m äärä lapsia vastaanottavien valtioiden palvelu nantajia suhteutettuna kyseisestä valtiosta ulkomaille adoptoitavien lasten lukumäärään.
Sitä, voidaanko yhteistyötä pitää perusteltuna, tulee kuitenkin arvioi da laaja-alaisesti.
Pelkästään edellä m ainitut m äärälliset k riteerit eivä t vä lttämättä ole ratka isevia, jos
suomalaisen palvelunantajan kautta voidaan es imerkiksi tarjota perheitä erityistä tu kea
tarvitseville lapsille tai yhteistyölle suomalaisen palvelunantajan kanssa on m uu erityinen peruste.
Lähtökohtana on, että lupaa hakevan suomalaisen palvelunantajan on esitettävä adoptiolautakunnalle selvitys siitä, e ttä 1 momentissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset
ovat olemassa. Lautakunnan on kuitenkin tarpee llisessa laajuudessa selvitettävä edelly-
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tysten täyttymistä myös viran puolesta. Se lvitystä voidaan hankkia esimerkiksi vaihtamalla tietoja m uiden Haagin sopim uksen mukaisten keskusviranomaisten kanssa, pyytämällä tietoja ulkomaisen palvelunantajan sijaintivaltiossa toimivalta Suomen edustustolta tai tekemällä tarkastusmatka ulkomaisen palvelunantajan luokse.
Pykälän 2 momentissa säädetään kansainväliseen yht eistyöhön m yönnettävän luvan
määräaikaisuudesta.
Kun myönnetyn luvan m ääräaika on päättym ässä, palvelunantajalle voidaan hakem uksesta m yöntää uusi lupa uudeksi m ääräajaksi. Tällainen jatkolupa m yönnetään sam oin
edellytyksin kuin alkuperäinen lupa.
Pykälän 3 momentissa säädetään niistä perusteista, jo iden nojalla adoptiolautakunta voi
peruuttaa kansainväliseen yhteistyöhön myönnetyn luvan.
91 §. Tietojen antaminen. Pykälän 1 momentissa säädetään adoptioneuvonnan antajan ja
palvelunantajan velvollisuudesta antaa sosiaali- ja terveysm inisteriölle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselle sekä adoptiolautakunnalle niiden pyytäm iä
valvontaa tai m uiden tässä laissa säädettyje n tehtävien hoitam ista varten tarpeellisia
tietoja ja selvityksiä.
Pykälän 2 momentissa säädetään suom alaisen palvelun antajan velvollisuudesta antaa
adoptiolautakunnalle sen pyytäm iä valvontaa vart en tarpeellisia tieto ja ja selvityksiä
sellaisesta ulkom aisesta palvel unantajasta, jonka kanssa se toim ii yhteistyössä. Palvelunantajan olisi lisäksi om asta aloitteestaankin ilmoitettava laut akunnalle tietoonsa tulleesta seikasta, joka vo i aiheuttaa ulkomaisen palvelunantajan kanssa tehtävään yhteis työhön myönnetyn luvan peruuttamisen 90 §:n 3 momentin nojalla.
11 luku. Erinäiset säännökset
92 §. Asiakirjojen säilyttäminen ja s iirtäminen. Pykälän 1 momentissa säädetään adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan velvollisuudesta säilyttää adoptioneuvonnan tai
kansainvälisen adoptiopalvelun yhteydessä tehdyt tai vastaa notetut adoptiolasta ja hänen aikaisempia vanhempiaan koskevat asiaki rjat vähintään 100 vuotta niiden laatim isesta. Säilyttämisvelvollisuuden päätarkoituksena on m ahdollistaa lapselle ja h änen jälkeläisilleen oman alkuperän selvittäminen.
Momentti vastaa pä äosin lapseksiottamisesta annetun lain 49 a §:n 1 mom enttia. Erona
voimassa olevaan säännökseen on kuitenkin se, ettei adoptiovanhempia koskevien tietojen säilyttäminen ole tarpeen. Tarkoituksena on, ettei arkaluonteisia henkilötietoja kerätä eikä säilytetä laajemm in kuin on tarpeen sen kannalta, että adoptiolapsi ja hänen jälkeläisensä voivat m yöhemmin saada m ahdollisimman kattavasti tietoa alkuperästään.
Adoptiovanhempia koskevien tietojen säilyttämisellä ei ole merkitystä lapsen alkuperän
selvittämisen kannalta.
Pykälän 2 momentti vastaa asiallis esti lapseksiottamisesta annetun lain 49 a §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä. Säännöksen nojalla palvelunantaja voi siirtää 1 momentis-
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sa tarkoitetut asiakirjat sen adoptioneuvonnan antajan säilytettäviksi, joka on antanut
asiassa adoptioneuvontaa. Ed ellytyksenä on, että adoptioneuvonnan antaja suostuu ot tamaan asiakirjat vas taan. Palvelunantajalle asetetaan velvollisuus pi tää asiakirjoja siirrettäessä luetteloa siitä, minne asiakirjat on siirretty. Vastaava velvoite säädetään nykyisin lapseksiottamisesta annetun asetuksen 16 §:ssä.
Pykälän 3 momentti vastaa asiallis esti lapseksiottamisesta annetun lain 49 a §:n 2 momentin toista virkettä. Toim ivalta m äärätä, m inkä kunnan sosiaalihuollon toim ielimen
on otettava toimintansa lopettavan adoptiotoimiston tai p alvelunantajan asiakirjat säilytettävikseen, ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi sosiaali- ja terveysministeriöltä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.
93 §. Oikeus tietojen saamiseen. Pykälän 1 momentti vastaa pääosin lapseksiottamisesta
annetun lain 49 a §:n 3 mom entin ensimm äistä virkettä. Säännökseen ehdotetaan kuitenkin joitakin tarkistuksia.
Adoptiolapsen jälkeläisen oikeut ta saada tietoja 92 §:ssä tar koitetuista asiakirjoista ehdotetaan rajoite ttavaksi siten, e ttä h änellä olis i oikeus saad a tieto ja niistä vasta ad optiolapsen kuoltua. Tarkoituksen a on turvata se, että adoptio lapsi voi elinaikanaan itse
päättää, missä laajuudessa hänen jälkeläisensä saavat tietoja hänen taustastaan. Tämä on
katsottu perustelluksi ottaen huom ioon a doptiolapsen yksityisyyde n suoja ja adoptioasiakirjojen arkaluonteisuus.
Sillä, joka 92 §:n m ukaisesti säily ttää adoptioas iakirjoja, o n niistä tietoja annettaessa
velvollisuus tarjota tietojen saajalle tarpeellinen tuki ja ohjaus. Tietoja pyytävän oikeus
saada tietoja asiakirjoista ei kuitenk aan edellytä sitä, että hä n ottaa ta rjotun tuen ja ohjauksen vastaan. Vastaavankaltainen velvollisu us antaa tuk ea ja ohjaus ta sisältyy lakiehdotuksen 33 §:n 2 momentin 4 kohtaan.
Tiedot on ehdotetun pykälän mukaan annettava maksutta. Tämä ei kuitenkaan estä sitä,
että tietojen antam isesta palvelunantajalle yleisesti aiheutuvat kustannukset katetaa n
adoptionhakijoilta 36 §:n m ukaisesti perittä villä palvelum aksuilla. Palvelunantaja voi
siis palvelumaksujensa suuruutta m ääritellessään varautua ennalta myös tietopyyntöjen
käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin.
Pykälän 2 momentti vastaa pääosin lapseksiottamisesta annetun lain 49 a §:n 3 m omentin jälkimmäistä virkettä. Tietojen antamisesta kieltäytymisen perusteita ehdotetaan kuitenkin jossain määrin kiristettäväksi nykyiseen säännökseen verrattuna. Lähtökohtaisesti tieto annetaan aina. T äysi-ikäisten henkilöiden kohdall a esimerkiksi vakava psyykkinen sairaus voi kuitenkin yksittäistapaukse ssa estää tiedon antam isen. Tiedon antam isesta m ahdollisesti a iheutuva vaa ra tiedon pyy täjän te rveydelle ta i ke hitykselle tu lee
arvioida hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaan.
Tiedon antamisesta kieltäytymistä harkittaessa tulee ensisijaisesti harkita sitä, voidaanko tietoa pyytävälle tietojen antamisesta mahdollisesti aiheutuva vaara välttää antamalla
tukea. Vasta siinä tilanteessa, että tiedon antamisen arvioidaan aiheuttavan säännöksessä
tarkoitettua vaaraa annetusta tuesta huolimatta, voidaan tieto jättää antamatta.
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Kieltäytyminen antamasta tietoja koskee aino astaan tilannetta sill ä hetkellä, kun tietoja
pyydetään. Myöhemmin tietoja toistam iseen pyydettäessä tietojen antamisen edellytykset voidaan arvioida uudelleen.
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi poikkeuksista 2 m omentin m ukaiseen
mahdollisuuteen kieltäytyä tietojen antam isesta. Jos adoptio asiakirjoista ilmenee adoptiolapsen aikaisemman vanhemman henkilöllisyys, tieto siitä olisi momentissa säädetyin
edellytyksin aina annettava.
Momentin 1 kohtaan ehdotetaan otettavaksi säännös, joka velvoittaa aina antam aan tiedon aikaisemman vanhemman henkilöllisyydes tä, jos se on tiedossa, täysi-ikäiselle
adoptiolapselle tai hänen kuo ltuaan hänen täysi-ikäiselle jälkeläiselleen. Säännöksen
ottaminen lakiin on tarpeen Euroopan neuvos ton adoptiosopimuksen 22 artiklan 3 ka ppaleen vuoksi. Oikeus henkil ökohtaiseen id entiteettiin liittyy lis äksi peru stuslain
10 §:ssä tu rvatun yksity iselämän suojan piirii n. Olisi tältä kannalta on gelmallista, jos
adoptioneuvonnan antaja tai palvelunantaja vo isi harkinnanvaraisesti kieltäytyä antamasta täysi- ikäiselle ad optiolapselle tai hänen k uoltuaan hä nen täys i-ikäiselle jä lkeläiselleen tiedon adoptiolapsen aikaisemman vanhemman henkilöllisyydestä.
Momentin 2 kohdan mukaan tieto aikaisemm an vanhe mman henkilöllisyydestä olisi
lisäksi aina annettava 15 vuo tta täyttäneelle adoptiolapsel le ja adoptiolapsen kuoltua
hänen 15 vuotta täyttäneelle jälkeläiselleen, jos adoptiolapsi tai jälkeläinen pyytää tietoja yhdessä huoltajansa kanssa. Yksim ielisyyden vaatim us täyttyy, jos adoptiolapsi ja
hänen huoltajansa ovat ilm aisseet asiasta ni menomaisen, vapaaehtoisen ja m yönteisen
tahdonilmaisunsa. Myös tämän säännöksen tarkoituksena on tukea adoptiolapsen tiedollisen itsemääräämisoikeuden toteutumista ottaen kuitenkin huomioon hänen ikänsä.
Momentin 3 kohdan mukaan tieto aikaisemm an va nhemman henkilöllisyydestä olisi
annettava alaikäisen adoptiolapsen huoltajalle ja adoptiolapsen kuoltua hänen alaikäisen
jälkeläisensä huoltajalle, jos kysym ys on adop tiolapsen tai jä lkeläisen terveyttä tai tu rvallisuutta välittömästi koskevasta tietotarpeesta. Esimerkiksi adoptiolapsen sairastuessa
johonkin sellaiseen sairauteen, joka periytyy biologisessa su kulaisuussuhteessa ja jonka
hoidon yhteydessä lapsen biologisen taustan selv ittämisestä olisi hyötyä, tulisi tieto lapsen biologisista vanhemmista antaa alaikäisen adoptiolapsen huoltajalle.
Pykälän 4 momentin mukaan päätökseen, jolla o n kieltäydytty tietojen antamisesta, saa
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muutoksenhakusäännös on tarpeen, jotta varmistetaan, että m yös adoptioneuvonnan antajana tai palvelunanta jana toimivan yksityisoikeudellisen yhdistyksen tekem ään
kieltäytymispäätökseen voi hakea muutosta.
Jos hallinto-oikeus hylkää sille tehdyn valit uksen, tietoja pyytänyt saa hakea m uutosta
hallinto-oikeuden päätökseen, jos korkein hallinto-oikeu s myöntää valitusluvan. Adoptioneuvonnan antajalla tai palveluna ntajalla ei sen sijaan o lisi oikeutta hakea korkeim malta hallin to-oikeudelta m uutosta hallinto-o ikeuden päätök seen, jolla adoptioneuvo nnan antaja tai palvelunantaja on velvoitettu antamaan tiedot.
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94 §. Tietopyynnön käsittely . Pykälän 1 momentissa säädetään Euroopan neuvoston
adoptiosopimuksen 15 artiklassa tarkoitet un, vieraan valtion viranom aisen adoptiolautakunnalle toimittaman tietopyynnön käsittelystä. Adoptiolautakunnan tulee tällöin pyytää asiassa lausuntoa siltä kunnan sosiaalihuo llon toim ielimeltä, joka lautakunnan arvion mukaan parhaiten kykenee hankkim aan pyydetyt tiedot. Useimmiten parhaat edellytyksen hankkia kyseessä olevia tietoja on adoptionhakijan viim eisimmän kotikunnan
sosiaalihuollon toimielimellä.
Tiedon luovuttamisessa on noudatettava, m itä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja
asemasta an netussa la issa sääd etään sala ssapidosta, va itiolovelvollisuudesta ja s alassa
pidettävien tietojen luovuttamisesta. Sovellettavaksi tulee lähinnä mainitun lain 18 § :n
1 momentti, joka koskee m uun muassa sala ssa pidettäv än tiedon antam ista asiakkaan
suostumuksesta riippumatta viranomaiselle asiassa, jossa sosiaalihuollon viranomaiselle
on lais sa sä ädetty oikeu s tai velvo llisuus panna asia v ireille ta ikka osa llistua v ireillä
olevan asian käsittelyyn ta i toim eenpanoon antam alla lausunt o tai selvitys tai m uulla
vastaavalla tavalla. Lain 27 §:n 2 m omentin mukaan tämä koskee soveltuvin osin m yös
yhteistyötä sellaisten ulkom aisten tahojen ka nssa, jotka hoitavat vastaavankaltaisia tehtäviä.
Pykälän 2 momentti sisältää asetuksenantovaltuuden.
95 §. Adoptoitavan lapsen edustam inen. Pykälän tavoitteena on selkeyttää adoptionhakijan asem aa lapsen edustajana sen jälkee n, kun lapsi on sijoitettu adoptionhakijan
luokse adoptiotarkoituksessa. Koska huolenpito lapsesta tosiasiallis esti jo sijoituksen
aikana kuuluu adoptionhakijalle ja koska si joituksen lähtökohtaisesti voidaan katsoa
johtavan adoptioon, on perusteltu a, että adoptionhakija tilant een niin vaatiessa voi j o
ennen adoption vahvistamista tehdä päätöksiä adoptiolapsen henkilöä koskevissa asioissa ilman lapsen aikaisempien vanhempien tai lapsen muun huoltajan myötävaikutusta.
Pykälän 1 momentin mukaan adoptionhakijalla olisi sijo ituksen aikana oikeus huoltajan
sijasta päättää lapsen olinpaikasta, hänen hoidostaan, kasvatuksestaan, valvonnastaan ja
muusta huolenpidostaan sekä hänelle tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta.
Lisäksi hakija saisi huoltajan sijasta edustaa las ta muissakin tämän henkilöä koskevissa
kiireellisissä asioissa. Kiiree llisillä a sioilla tarko itetaan as ioita, jo ista on välttäm ätöntä
tehdä päätös jo sijoituksen aikana. Esim erkkinä pykälässä tarkoitetuista kiireellisistä
asioista voidaan m ainita oleskelu luvan hakem inen vieraa sta valtio sta Suom een saapuneelle lapselle.
Muissa kuin pykälässä tarkoitetuissa asioissa adoptionhakija ei voi edustaa lasta ennen
adoption vahvistamista. Adoptionhakija ei s iten voi ennen adoption vahvistamista päättää esim erkiksi lapsen etunim en vaihtam isesta tai lapsen liittäm isestä uskonnollisen
yhdyskunnan jäseneksi. Adoptionhakija ei m yöskään voi hakea laps elle passia, jollei
passin hakemista kyseiseen yksittäistapaukseen liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi
ole katsottava kiireelliseksi asiaksi.
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Jos lapsi sijoituksen epäonnistum isen vuoksi ot etaan pois adoptionhakijan luota, lakkaa
samalla myös tässä pykälässä tarkoitettu a doptionhakijan kelpoisuus tehdä lasta koskevia päätöksiä huoltajan sijasta.
Pykälän 2 momentin nojalla adoptionhakijaan, joka käy ttää 1 momentin mukaista edustamisvaltaansa, sove lletaan, m itä hu oltajasta sä ädetään laps en huollos ta ja tapaam isoikeudesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä.
Viitatusta 4 §:n 2 m omentista seu raa, että adop tionhakijan tulee enn en 1 m omentissa
tarkoitetun päätöksen tekemistä keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja
kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on m ahdollista. Adoptionhak ijan on päätö stä
tehdessään kiinnitettävä huomiota lapsen mielipiteeseen ja toivomuksiin.
Jos adoptionhakijoina ovat av iopuolisot yhdessä, heidän on tehtävä 1 m omentissa tarkoitetut päätökset pääsääntöisesti yhdessä siten kuin lapsen huollosta ja tapaam isoikeudesta annetun lain 5 §:ssä huoltajien osalta säädetään.
96 §. Adoptionhakijoiden rekisteri. Pykälässä säädetään adoptionhakijoiden rekisteristä.
Pykälän 1 momentin mukaan rekisteriä ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Ottaen huom ioon ehdotettu 5 m omentti viraston tehtävänä olisi käytännössä
huolehtia lähinnä rekisterin teknisestä toimivuudesta ja rekisterinpidon yhdenmukaisuudesta.
Momentista ilmenee lisäksi rekisterin käyttötarkoitus. Rekisterin tarkoituksena on auttaa
adoptioneuvonnan antajaa löytämään sellainen adoptionhakija, jonka luokse adoptoitava
lapsi voidaan sijoittaa. Rekisteri on tekni nen apuväline, jonka avulla adoptioneuvonnan
antaja voi saada m ahdollisimman kattav asti tie toa sella isista hakijoista, jotka voiv at
tulla kysymykseen etsittäessä adoptoitavalle lapselle parhaiten soveltuvaa adoptioperhettä.
Tarkoituksena ei ole, että adoptionh akijat tulisi valita yksinomaan rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella. Reki sterin olem assaolo ei siis es tä sitä, että adoptioneuvonnan
antaja ennen lopullisen sijoittam isratkaisun tekem istä arvioi rekisteristä löytäm iensä
hakijoiden soveltuvuutta adoptio- ja perhesijoituksessa tavanomaisesti käytettyjä sosiaalityön menetelmiä käyttäen.
Kun etsitään sopivaa adoptioperhettä adopti onhakijoiden rekisteriä apuna käyttäen, on
sovellettava, mitä 27 §:n 1 m omentissa säädetään lapsen sijoittam isessa noudatettavista
periaatteista. Esim erkiksi sillä, ku inka p itkän aikaa kukin h akija on ollut m erkittynä
rekisteriin, ei näin ollen ole merkitystä adoptioperhettä valittaessa.
Pykälän 2 momentissa säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä hakijaa koskeva t tiedot m erkitään rekisteriin. Merkintä voita isiin tehdä vain hakijan om asta pyynnöstä.
Pyyntö voitaisiin esittää adoptioneuvonnan anta jalle. Lisäksi hakijaa koskevien tietojen
merkitseminen rek isteriin edellyttäis i s itä, että h akijalla on voim assa oleva lup a ko timaiseen adoptioon.
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Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, mitä tietoja rekisteriin saadaan tallettaa.
Pykälän 4 momentissa säädetään siitä, m illoin hakija a k oskevat tied ot on pois tettava
rekisteristä. Hakijalla olisi ensiksikin oikeus pyynnöstä sa ada tietonsa poistetuksi rekisteristä m illoin tahansa. Lisäksi tied ot olis i pois tettava, kun hakijan luo kse sijo itetaan
lapsi adoptiotarkoituksessa.
Tiedot olisi poistettava m yös, kun hakijalle myönnetty adoptiolupa lakkaa olem asta
voimassa. Säännös kattaa sekä tilanteen, jossa luvassa määritelty voimassaoloaika päättyy, että tilanteen, jossa adoptiolautakunta peruuttaa luvan olosuhteiden muuttumisen
perusteella.
Pykälän 5 momentissa säädetään adoptioneuvonnan anta jan velvollisuudesta tallettaa
asiakkaanaan olevaa adopti onhakijaa koskevat tiedot re kisteriin.Adoptioneuvonnan antaja vastaisi myös tietojen virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta sekä niiden poistam isesta rekisteristä 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.
Pykälän 6 momentin mukaan oikeus saada tietoja reki steristä olisi vain adoptioneuvonnan antajilla. Nekin sais ivat tietoja rekis teristä vain silloin, kun tietojen saam inen on
tarpeen adoptoitavalle lapselle sopivan adoptioperheen etsimistä varten.
97 §. Virkavastuu. Pykälässä säädetään julkista hallintotehtävää hoitavien tahojen henkilöstön rikosoikeudellisest a virkavastuusta. Perustusla kivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan ja hyv än hallinnon vaatim usten toteutum isen varmistaminen perustuslain 124 §:n tarkoittam assa m erkityksessä edellyttää, että asioita
käsittelevät toimivat virkavastuulla (PeVL 46/2002 vp , s. 10, PeVL 33/2004 vp , s. 7/II,
PeVL 11/2006 vp, s. 3).
12 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
98 §. Lain voimaantulo ja kumottavat säännökset. Koska ehdotetun lain 86 §:n 2 momentin 2 kohta ja 94 § liittyvät välittöm ästi Euroopan neuvoston adoptiosopim uksen
määräyksiin, niiden on lain m uista säännöksistä poiketen tultava voim aan samanaikaisesti kuin yleissopim us tulee Suom en osalta voim aan. Tämän vuoksi 1 momentissa ehdotetaan, että mainittujen lainkohtien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Myös adoptionhakijoiden rekisteriä koskevan 96 §:n voi maantuloajankohdasta
säädettäisiin käytännön syistä valtioneuvoston asetuksella
Pykälän 2 momentissa säädetään lapseksiottamisesta annetun lain kumoamisesta.
99 §. Ennen vuotta 1980 tapahtuneet adoptiot. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat asiallisesti lapseksiottamisesta annetun lain 56 §:n 1 ja 2 momenttia.
Pykälän 3 momentti koskee ennen vuotta 1980 tapahtuneen lapseksiottam isen oikeusvaikutusten muuttamista vastaamaan adoptiolain mukaisen adoption oikeusvaikutuksia.
Säännös vastaa osittain lapsek siottamisesta annetun lain 56 §:n 3 m omenttia. Ehdotus
poikkeaa kuitenkin voimassa olevasta sääntelystä siten, että vastaisuudessa vain ottolap-
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si itse voisi tehdä m omentissa tarkoitetun hakemuksen. Ehdotetun 100 §:n 3 m omentin
vuoksi tässä m omentissa tarkoitetu n päätöks en käytännön m erkitys rajoittu isi s iihen,
että ottolapsi menettäisi oikeuden periä biologiset sukulaisensa. Täm ä huomioon ottaen
ei ole enää perusteltua, että ennen vuotta 1980 ottolapseksi otetun henkilön ottovanhemmilla olisi oikeus hakea lapseksiottamisen oikeusvaikutusten muuttamista.
100 §. Perintöoikeus ennen vuotta 1980 tapahtuneissa adoptioissa. Pykälän 1 momentti
vastaa asiallises ti lapseksiottam isesta a nnetun lain 57 § :n 1 m omenttia. Selvyyd en
vuoksi momentin sanamuotoa on kuitenkin täyd ennetty maininnalla, että m yös ottolapsen jälkeläisten perintöoikeudesta ja oikeudesta periä ottolapsen jälkeläiset on lähtökohtaisesti voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty.
Pykälän 2 momentti va staa asia llisesti laps eksiottamisesta annetun lain 57 §:n 2 momenttia. Ehdotetusta 3 momentista johtuen 2 momentin jälkimmäiseen virkkeeseen on
kuitenkin lisätty maininta siitä, että siinä tarkoitetussa tilanteessa aikaisempaa lakia sovelletaan vain, jollei 3 momentista muuta johdu.
Pykälän 3 momentti on uusi ja sisältää m uutoksen va llitsevaan oikeustilaan. Sen mukaan 1 momentista ilmenevää pääsääntöä, jonka mukaan ennen vuotta 1980 tapahtuneisiin adoptio ihin sov elletaan jä ämistöoikeudellisten kysym ysten osal ta adoptiohe tkellä
voimassa ollutta lakia, ei ehdotetun adop tiolain voi maantulon jälkeen enää sovellet a
ratkaistaessa, kenellä on oikeus ottolapselta tai tämän jälkeläiseltä jääneeseen perintöön,
eikä ottolapsen ja täm än jälkeläisten oikeuteen saada per intöä ottovanhemmilta ja näiden sukulaisilta. Toisin sanoen m yös ennen vuotta 1980 adoptoitu he nkilö rinnastettaisiin näissä suhteissa täysin adoptiovanhempiensa biologiseen lapseen. E dellytyksenä on
kuitenkin, että perittävä on kuollut uuden lain voim aantulon jälkeen. Jos perittävä on
kuollut ennen uuden lain voim aantuloa, sovell etaan adoptiohetkellä voim assa ollutta
lakia.
Jos adoptio on tapahtunut ennen vuotta 1980, o ttolapsen ja hänen jälkeläistensä oikeuteen periä ottolapsen aikaisemmat vanhemmat ja näiden suku laiset sovellettaisiin edelleen 1 m omentista ilm enevän pääsäännön m ukaisesti adoptiohetkellä voim assa ollutta
lakia.
101 §. Siirtymäsäännökset. Pykälä sisältää siirtymäsäännöksiä.
Ehdotetun lain m ukainen adoptio menettely poikkeaa eräiltä osin lap seksiottamisesta
annetun la in m ukaisesta m enettelystä. Myös ad option ede llytyksiin ehd otetaan erä itä
tarkistuksia. Lain voim aan tullessa vireill ä olevien adoptioprose ssien jatkuvuus ehdotetaan turvattavaksi 1 momenttiin otettavalla siirty mäsäännöksellä. Jos la psi on sijoitettu
lapseksiottajan luokse adoptiotarkoituksessa ennen lain voim aantuloa, lapseksiottam iseen sovelletaan adop tiolain sijasta lapsek siottamisesta annettua lak ia. Aikaisem paa
lakia sovelletaan myös silloin, kun adoptiota koskeva asia on enne n ehdotetun lain voimaantuloa tullut vireille Suom en kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnassa
tai tuomioistuimessa.
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Säännöksessä tarkoitetun lapsen sijoittam isen lapseksiottajan luokse suorittaa kotim aisissa lapseksiottamisissa ottolapsineuvonnan an taja. Kansainvälisissä lapseksiottam isissa sen suorittaa pääsääntöisesti ulkomainen palvelunantaja.
Siirtymäsäännös kattaa sekä lapseksiottam isen aineellisoikeudelliset edellytykset että
lapseksiottamista koskevat m enettelysäännökset. Siirtym äsäännöksestä seuraa m yös,
että ehdotetun lain 8 luvun säännöksiä a doptiolapsen yhteydenpi dosta aikaisem paan
vanhempaansa ei sovelleta, jos lapsi on sijoit ettu adoptionhakijoiden luokse tai adoptiota koskeva asia on tullut vireille lapseksi ottamisasioiden lauta kunnassa tai tuom ioistuimessa ennen uuden lain voimaantuloa.
Lapseksiottamisasioiden lautakunnan m yöntämä lupa kansainväliseen lapseksiottam iseen on voim assa määräajan, joka saa olla en intään kaksi vuotta. Jos adoptio ei ole toteutunut luvan voim assaoloaikana, mutta haki ja haluaa ja tkaa adoptiop rosessia, hän en
on haettava luvan voim assaoloajan pidentämistä. Lain voim aan tullessa vireillä olevien
adoptioprosessien jatku vuuden turvaam iseksi pykälän 2 m omentissa ehdotetaan, että
lapseksiottamisesta annetun lain 25 §:n noj alla myönnetyn luvan voim assaoloaikaa voidaan tämän lain tultua voim aan hakemuksesta yhden kerran pidentää. T ällaiseen hakemukseen ja sen johdosta m yönnetyn luvan m ukaisesti tapahtuneeseen lapseksiottam iseen sovellettaisiin aikaisempaa lakia.
Lapseksiottamisesta annetun lain 25 §: n nojalla m yönnetyn luvan voim assaoloaikaa
voidaan adoptiolain voim aantulon jälkeen pi dentää vain kerran. E hdotettu rajoitus on
katsottu tarpeelliseksi, jotta vältetään lapseksiottam isesta annetun lain ja adoptiolain
soveltaminen rinnakkain useiden vuosien ajan adoptiolain voim aantulon jälkeen. Jos
adoptio ei toteudu lapseksiottam isesta annetun lain nojalla myönnetyn luvan pidennettynäkään voimassaoloaikana ja hakija haluaa edelleen jatkaa adoptioprosessia, hän voi
hakea kokonaan uutta lupaa. Tähän hakem ukseen ja sen johdosta m yönnetyn luvan mukaisesti tapahtuvaan adoptioon sovelletaan adoptiolain säännöksiä.
Pykälän 3 momentissa säädetään, että adoption v ahvistamisen jälkeen an nettavaa adoptioneuvontaa koskevaa 25 §:ää sovelletaan 1 ja 2 momentin estämättä aina täm än lain
voimaantulon jälkeen. Adoption vahvistam isen ajankohta ei näin ollen vaikuta oikeuteen saada lakiehdotuksen m ukaista jälkipalvelua, vaan säännöstä s ovelletaan sekä lain
voimaan tullessa vireillä oleviin että jo vahvistettuihin adoptioihin. Myös 33 §:n säännöksiä palvelunantajan velvollisuudesta auttaa lasta koskevien tietojen hankkimisessa ja
velvollisuudesta tarjota tietoja annettaessa tarpeellinen tuki ja ohjaus sekä 93 §:n säännöksiä tiedonsaantioikeudesta sovelletaan vastaavalla tavalla aina, kun palvelunantajalta
pyydetään apua tietojen hankkim iseen tai kun tietoja a doptioasiakirjoista pyydetään
adoptiolain voimaantulon jälkeen.
Pykälän 4 momentissa säädetään käytännön sy istä siirtymäkaudesta, jonka aikana kotimainen adoptiosijoitus voidaan suorittaa ja kotimainen adoptio vahvistaa ilman adoptiolautakunnan lupaa.
Jos adoptionhakijalle on al ettu antaa adoptioneuvontaa ennen tamm ikuun 1 päivää
2011, kotimainen adoptiosijoitus suoritetaan ja kotim ainen adoptio vahvistetaan aina
ilman adoptiolautakunnan lupaa. Tällaisiin hakijoihin ei toisin sanoen sovelleta lainkaan
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lakiehdotuksessa olevia, lupam enettelyä koske via säännöksiä. He eivät siis edes itse
niin halutessaan voi hakea lupaa kotimaiseen adoptioon.
Kotimainen adoptiosijoitus voi daan suorittaa ja kotim ainen adoptio vahvistaa ilm an
adoptiolautakunnan lupaa kahden vuoden ajan lain voim aantulon jälkeen, jos hakijall e
on alettu antaa adoptione uvontaa vuoden 2010 jälkeen, m utta ennen adoptiolain voimaantuloa.
Jos hakijoihin edellä m ainituissa tapauksissa ei sovellet a lakiehdotuksen m ukaista lupamenettelyä, sovelle taan heille ann ettavaan tod istukseen la pseksiottamisesta anne tun
lain säännöksiä ottolapsineuvonnan antam ista koskevasta todistuksesta. Siirtym äsäännösten soveltamisen helpottamiseksi olisi asianmukaista, että adoptioneuvonnan antaja
merkitsee ottolapsineuvonnan antam ista kos kevaan todistukseen adoptioneuvonnan alkamisajankohdan.
Niihin hakijoihin, joille on alettu antaa adoptioneuvontaa vasta lain voim aantulon jälkeen, sovelletaan kotimaisen adoption lupasäännöksiä heti lain voimaantulosta lähtien.
Käsillä olevassa m omentissa tarkoitetuissa tapauksissa adoptioon sovelletaan adoptiolain aineellisoikeudellisia säännöksiä, jollei pykälän 1 momentista muuta johdu.
Pykälän 5 momentin siirtymäsäännös liittyy S uomen kansainvälisten lapseksiottam isasioiden lautakunnan tehtävie n uudelleenjärjestämiseen. Lautakunnassa uuden lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirtyvät lain tultua voimaan adoptiolautakunnan käsiteltäviksi. Asiat siirretään viran puolesta uudelle la utakunnalle, eikä asianosaisilta edellytetä mitään toimenpiteitä sen johdosta.
Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että 1 m omentin siirtymäsäännöksestä johtuen adoptiolautakunta käsittelee sille siirtyneet, aikaisemm an lain voim assa ollessa vireille tulleet lupa-asiat soveltaen lapseksiottamisesta annetun lain säännöksiä.
Kun adoptiolautakunta antaa lupapäätöksensä adoptiolain voimaantulon jälkeen, sov elletaan kuitenkin 1 ja 2 momentin estämättä lain 48 §:ssä olevia säännöksiä luvan peruuttamisesta, 49 §:n säännöksiä ilm oitusvelvollisuudesta sekä 50 §:n säännöksiä m uutoksenhausta.
Adoptiolain säännökset, jotka koskevat ul komaisen adoption ja adoption purkam isen
tunnustamista, asettavat erältä osilta tunnustam iselle tiukemm at edellytykset kuin lapseksiottamisesta an netun lain v astaavat sä ännökset. Oikeusturvasyistä on perusteltua,
että uuden lain tunnustam issääntelyllä ei ole takautuvaa vaikutusta. T ämä varmistetaan
6 momenttiin otettavalla siirtym äsäännöksellä. Helsingin hovioikeuden tunnustam isasiassa an tamaan päätökseen saisi kuitenk in hakea m uutosta kor keimmalta oikeude lta
aina, kun ratkaisu annetaan tämän lain voimaantulon jälkeen.
Pykälän 7 momentissa säädetään sosiaali- ja terv eysministeriössä lain vo imaan tullessa
vireillä olevien asioiden käsittelemisestä.
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Pykälän 8 momentti k oskee sos iaali- ja te rveysministeriön aika isemman lain nojalla
myöntämien lupien pysymistä voimassa uuden lain voimaantulon jälkeen.
Pykälän 9 momentin nojalla lapseksiottamisasioiden lautakunnan aikaisemman lain nojalla tekem ä ulkom aisen palvelunantajan hyväks yminen rinnastetaan uuden lain tultua
voimaan adoptiolain 90 §:ssä tarkoitettuun yhteistyölupaan.
102 §. Viittaukset aikaisempaan lakiin. Pykälä sisältää oikeusohjeen niiden tilanteiden
varalle, joissa laissa tai asetuksessa on viitattu lainkohtaan, jo nka tilalle on tullu t tämän
lain säännös, tai Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakuntaan.
103 §. Valtuutus täytäntöönpanotoimiin. Pykälä m ahdollistaa ryh tymisen la in täytäntöönpanon edellyttäm iin toim iin jo ennen lain voim aantuloa. Esim erkkinä lain täytäntöönpanon edellyttämästä toimesta, johon on tarpeen ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa,
voidaan mainita adoptiolautakunnan asettaminen.
2.3 Avioliittolaki
8 §. Pykälä ehdotetaan kum ottavaksi. Tästä seur aa, että oikeusm inisteriö ei voi enää
antaa lupaa adoptiovanhemman ja adoptiolapsen väliseen avioliittoon.
9 a §. Pykälässä sääd etään, että 7 ja 9 §:ssä säädettyjä av ioliiton es teitä sovelle taan
myös silloin, kun sukulaisuussuhde on syntynyt adoption seurauksena. Adoptiolapsi ei
näin ollen saa m ennä avioliittoon esimerkiksi adoptiovanhempansa tai adoptiovanhem pansa vanh emman kanssa. Adoptio lapsi ei myöskään saisi m ennä avioliittoon esimerkiksi adoptiovanhempansa biologisen lapsen tai tämän toisen adoptiolapsen kanssa.
Ehdotetusta pykälästä ja 9 §:st ä seuraa, että adoptiolapsi ei saa m ennä avioliittoon esimerkiksi adoptiovanhempansa veljen tai sisa ren kanssa. Oikeusministeriö voi kuitenkin
erityisistä syistä antaa luvan tällaiseen avioliittoon.
Ehdotettu pykälä ei vaikuta adoptoidun henk ilön mahdollisuuteen solmia avioliitto biologisen sukulaisensa kanssa. Adoptoidun henkilön kohdalla sukulaisuuteen perustuvat
avioesteet koskevat siis sekä hänen biologisia s ukulaisiaan että adopt ion kautta saatuja
sukulaisiaan.
Voimaantulosäännös. Voimaantulosäännöksen 2 momentti sisältää siirtym äsäännöksen,
jonka mukaan avioliiton esteisiin sovelletaan tämän lain voim aan tullessa voim assa olleita säännöksiä, jos av ioliittoon vihkiminen toimitetaan avioliiton e steiden tutkinnasta
ennen täm än lain voim aantuloa annetun todi stuksen perusteella. S iirtymäsäännös on
katsottu perustelluksi, jotta avioliiton esteiden tutkintaa ei tarv itse suorittaa uudelleen
tapauksissa, joissa tu tkinta on suoritettu ennen lain voim aantuloa, m utta vihkim istä ei
ole toimitettu ennen lain voimaantuloa.

133

2.4 Laki rekisteröidystä parisuhteesta
2 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi avioliittol ain 8 §:n kumoam isesta ja 9 a §:n säätämisestä johtuvat seurannaismuutokset.
Voimaantulosäännös. Voimaantulosäännöksen 2 momentti sisältää vas taavan siirtymäsäännöksen kuin avioliittolain muutosehdotuksessa on.
2.5 Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
2 §. Tehtävät. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan lisätään maininta siitä, että viraston tehtävänä on huolehtia adoptiota koskevassa lainsäädännössä sille säädetyistä tehtävistä.
3 §. Lautakunnat. Pykälään lisätään uusi 2 momentti, joka sisältää luonteeltaan informatiivisen s äännöksen siitä, että adoptiolaiss a sääd etään v irastossa olev asta adoptio lautakunnasta.
2.6 Hallinto-oikeuslaki
7 §. Asiantuntijajäsenet. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväk si uusi 1 a kohta,
jossa säädetään asiantuntijajäs enen osallistum isesta adoptio asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen hallinto-oikeudessa. Asiantuntijajäsen on ehdotuks en mukaan oltava asio issa,
jotka koskevat adoptioneuvonnan keskeyttäm istä, kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskey ttämistä, adoptioluvan m yöntämistä, voimassaoloajan jatkamista tai peruuttamista taikka oikeutta tietojen saamiseen adoptioasiakirjoista.
8 §. Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrää minen. Lain 7 §:ään ehdotetun m uutoksen seurannaismuutoksena 8 §:n 2 momentin 1 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi viittaus
7 §:n 1 m omentin 1 a kohtaan. Adoptioasioiden käsittelyyn ja ratkai semiseen osallistuvien asiantuntijajäsenten ja heidän v arajäsentensä tulisi näin ollen olla te htävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, lastensuojeluun perehtyneitä henki löitä.
Voimaantulosäännös. Voimaantulosäännöksen 2 momentin nojalla ennen lain voim aantuloa vireille tulleet asiat käsiteltäisiin hall into-oikeudessa noudattaen täm än lain voi maan tullessa voim assa olleita kokoonpanosään nöksiä. Lain voi maantulon jälkeen vireille tulevat adoptioasiat käsiteltäisiin täm än lain m ukaisessa ratkaisukokoonpanossa
riippumatta siitä, sovelletaanko asian ratkai semiseen aineellisoik eudellisessa suhteessa
adoptiolain vai sen siirtym äsäännösten nojalla lapseksiottam isesta annetun lain säännöksiä.
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2.7 Rikosrekisterilaki
4 a §. Pykälän 1 momentin 5 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että henkilöä koskevien tietojen luovuttam inen rikosrekisteristä Suom en vi ranomaiselle tulee m ahdolliseksi m yös lapsen adoptiota koskevassa asia ssa. Täm ä on välttäm ätöntä, jotta es imerkiksi adoptiohakem usta käsittelevä tuom ioistuin voi tarv ittaessa va rmistua siitä, e ttä
adoptio on lapsen edun mukainen.
Voimassa oleva säännös koskee tietojen l uovuttamista vain viranomaisille. Adoptioneuvontaa voivat kuitenkin erityisen toim iluvan pe rusteella antaa m yös adoptiolaissa tarkoitetut adoptiotoimistot, jotka ovat julkista hallintotehtävää hoitavia yksityisoikeudellisia yhdistyksiä. Tästä syystä pykä lään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti , jossa
pykälän soveltam isala laajennetaan koskem aan viranom aisten lisäksi m yös adoptiotoimistoa.
Rikosrekisteritietojen luovuttaminen adoptioneuvonnan antajalle on tarpeen, jotta se voi
adoptiolain 24 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuin tavoin selvittää ja arvioida, ovatko adoption edellytykset olem assa. Ehdot etun säännöksen nojalla voidaan luovuttaa
rikosrekisteritiedot paitsi adoptionhakijoista m yös adoptionhakijoiden kanssa sam assa
taloudessa asuvista täysi-ikäisistä henkilöistä. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi perheen täysi-ikäiset lapset tai isovanhemmat.
Rikosrekisteritiedot voidaan luovuttaa riippum atta siitä, aikooko adoptionhakija adoptoida lapsen Suomesta vai ulkomailta.
6 § . Pykälän 1 moment tia ehdotetaan m uutettavaksi site n, että yksityinen henkilö saa
itseään koskevan otteen rikosre kisteristä myös adoptiota varten. Tarkoituksena on varmistaa se, että adoptionhakija voi tarvittaessa itsekin hankkia rikosrekist erinotteen joko
suomalaista adoptioneuvonnan an tajaa tai viranom aista varten taikka ulkom aista adoptioviranomaista tai muuta toimielintä varten.
2.8 Rikoslaki
22 luku. Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta
6 §. Lapsen identiteetin loukkaaminen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen
lisätään uus i 4 kohta , joka koskee laim inlyöntiä noudatt aa adoptiolain 92 ja 93 §:ssä
säädettyjä velvollisuuksia säilyttää tai siirtää adoptioasiakirjoj a taikka antaa niistä tietoja.

Ehdotetussa 4 kohdassa tarkoite tun menettelyn rangaistavuus ed ellyttäisi sitä, että teko
on om iaan vaarantam aan lapsen oikeuden s aada selville sy ntyperänsä. Rangaistavuus
edellyttää n iin s anottua abstraktista vaara a, eli teon on yksittäistapauksessa tehtävän
harkinnan mukaan täytynyt tyypillisesti vaarantaa kuvatunlaista lapsen oikeutta.
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Adoptiolain 92 ja 93 §:ssa ta rkoitetut asiakir jat ja tiedo t voivat kattaa laajan m äärän
erilaisia adoptioon liittyviä asiakirjoja ja tietoja. Asiakirjojen säilyttämistä tai siirtämistä
taikka tietojen antam ista koskevan laim inlyönnin rangaistavuus edellyttää kuitenkin,
että asiakirja tai tieto on lapsen alkuperää koskevan tiedonsaantioikeuden kannalta olennainen.
Ehdotetussa 4 kohdassa tarkoitettu m enettely olisi rangaistava vain tahallisena. R angaistussäännös kohdistuu lähinnä adoptioneuvonnan a
ntajan tai kansainvälisen
adoptiopalvelun antajan palveluksessa oleviin henkilöihin. Adoptiolain 92 ja 93 §:n
säännösten rikkom iseen m uulla tavoin kuin tahallaan puututtaisiin ensisijaisesti
hallinnollisen valvonnan keinoin.
Ehdotetussa säännöksessä ei ole viittausta adoptiolain 33 §:n 2 m omentin 3 kohtaan,
jossa säädetään palvelunantajan velvollisuudesta avustaa u lkomailta adoptoitua lasta ja
hänen alkuperäänsä koskevien tietojen hankkim isessa siitä valtiosta, josta lapsi on saapunut. Tämän velvollisuuden laim inlyöntiä ei ol e aiheellista säätää rangaistavaksi, koska lasta ja h änen alkuperäänsä koskevia tietoja on yleens ä mahdollista hankkia lap sen
alkuperävaltiosta myös ilman palvelunantajan myötävaikutusta. Lisäksi palvelunantajan
laiminlyönteihin voidaan puuttua hallinnollisi n keinoin, viim e kädessä peruuttam alla
palvelunantajan toimilupa.
25 luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista
3 b §. Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen. Rikoslain 25 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a §, joka koskee laitonta adoptiosuostumuksen hankkimista.

Pykälän 1 momentissa säädetään rangaistavaksi se, että joku saa tois en antamaan suostumuksen adoptioon lupaam alla tai antam alla korvauksen, erehdyttäm ällä tai erehdystä
hyväksi käyttämällä taikka taivuttamalla tai painostamalla.
Suostumuksella adoptioon tarko itetaan säännöksessä sellaist a suostumusta, jonka antaminen lain mukaan on adoption vahvistam isen edellytys. Suostumuksen antaja voi olla
adoptoitava itse, jos adoptioon adoptiolain 10 §:n m ukaan vaaditaan hänen suostum uksensa, lapsen vanhe mpi taikka adoptiolain 13 §:ssä tarkoitettu m uu suostumuksen antaja.
Momentin 1 kohdassa tarkoitettu korvaus voi tyypillisesti olla rahaa. Ehdotettu säännös
ei kuitenkaan edellytä nim enomaan rahana maksettavaa korvausta, vaan m yös muut
korvaukset ovat m ahdollisia. Kysymykseen voi tu lla esimerkiksi esineen antaminen tai
jonkin palveluksen kustantaminen tai velan suorittaminen suostumuksen antajan puolesta. Korvauksella ei tarvitse olla ainakaan välitöntä taloudellista arvoa.
Korvaus tulee luvata tai antaa. Kun korvauks en on oltava adoptiosuostumuksen antamisen edellytys, se tulee ainakin luvata ennen suostum uksen antamista. Korvaus vo idaan
antaa m yöhemminkin. Säännös ei edellytä, et tä korvaus nim enomaisesti luvataan tai
annetaan vastikkeeksi adoptiosuostumuksen antamisesta. Myös hiljainen lupaus tai kor-

136
vauksen tosiasiallinen suorittaminen siten, e ttä sen yhteys ad optiosuostumuksen saamiseen on selvä, voi riittää.
Momentin 2 kohdassa tarkoitetusta erehdyttäm isestä on kysym ys esi merkiksi silloin,
kun lapsen vanhem pi s aadaan antam aan suost umus adoptioon uskottelem alla hänelle,
että suostumus koskee vain lapsen sijoitta mista tilapäisesti kodin ulkopuolella hoidettavaksi ja että lapsi myöhemmin palaa takaisin vanhemman luokse.
Momentin 3 kohdan mukaan tekotapana voisi olla myös toisen taivuttaminen tai painostaminen adoptiosuostumuksen antam iseen. Ole nnaista on, että tekijä pyrkii epäasiallisesti vaikuttamaan toisen päätöksentekoon mutta ei käytä siihen uhkausta tai m uuta vielä voimakkaampaa tapaa. Jos suostumus adoptioon hankitaan väkivallalla tai uhkauksella, kysymys on rikoslain 25 luvun 8 §:ssä rangaistavaksi säädetystä pakottamisesta.
Teko on rangaistava vain tahallisena. Rangais tukseksi voitaisiin tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.
Pykälän 2 momentissa säädetään yrityksen rangaistavuudesta. Teko on edennyt yritysasteelle esimerkiksi silloin, kun tekijä on m aksanut lapsen vanhemmalle korvauksen, jotta
tämä antaisi adoptiosuostumuksen, mutta suostumusta ei ole vielä annettu.
3 c §. Laiton adoptionvälitys . Rikoslain 25 lukuun ehdotetaan otettavaksi uusi 3 b §,
joka korvaa lapseksiottamisesta annetun lain 53 §:ssä olevan rangaistussäännöksen.
Pykälän 1 momentissa säädetään rangaistavaksi se, että joku m uu kuin lapsen huoltaja
luvattomasti sijoittaa lapsen adoptiotarkoit uksessa yksityiskodissa kasvatettavaksi tai
muulla tavalla järjestää toiselle mahdollisuuden adoptoida lapsen.
Adoptiolain m ukaan adoptiois sa sa avat välittäjinä toim ia vain la in 22 §:ssä tarkoitetut
adoptioneuvonnan antajat ja 32 §:ssä tarkoite tut palvelunantajat. Muiden tahojen toimiminen adoptionvälittäjinä on ehdotetun säännöksen mukaan rangaistavaa.
Rangaistussäännös kattaa m yös esim erkiksi ti lanteen, jossa palvelunantaja välittää
adoptiolapsen Suom een sellaise sta valtiosta, jonka kanssa tehtävään adoptioyhteistyöhön se ei ole saanut adoptiolain 90 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Teko on rangaistava vain tahallisena. Rangais tukseksi voitaisiin tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Vastaavasta rikoksesta voidaan lapseksiottamisesta annetun
lain 53 §:n nojalla tuom ita vain sakkoranga istus. Nykyistä ankaram paa rangaistusasteikkoa voidaan pitää tarpee llisena ottaen huom ioon, että laittom aan adoptionvälitykseen liittyy lapsen edun kannalta huom attavia riskejä sen suhteen, että lapsi on esim erkiksi myyty tai kaapattu adoptoitavaksi.
Pykälän 2 momentissa säädetään rangaistavaksi lapsen julkinen tarjoaminen adoptoitavaksi. Julk inen tar joaminen voi tap ahtua es imerkiksi sano malehti-ilmoituksella ta i Internetissä. Säännöksessä tarkoitetaan tilanteita, joissa adoptoitavaksi tarjotaan yksittäistä
lasta tai yksittäisiä lapsia. Teon rangaistavuus ei kuitenkaan edellytä sitä, että lapsen
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henkilöllisyys ilm enisi ilm oitetuista tiedois ta ta i että hän et m uuten voita isiin tie tojen
sisällön perusteella tunnistaa.
Säännös koskee myös lapsen vanhempia. Myös oman lapsen julkinen tarjoaminen adoptoitavaksi on siis säännöksen nojalla rangaistava teko.
Momentissa säädetään rangaistavaksi myös se, e ttä joku julkisesti tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa lapsen luokseen adoptiotarkoituksessa. Henkilö, joka haluaa adoptoida lapsen, ei siis saa julkisesti – esimerkiksi sanomalehti-ilmoituksen tai Internetin välityksellä – hakea sellaista henkilöä, joka tahtoo luovuttaa lapsensa adoptioon.
Ehdotetun säännöksen nojalla rangaistavaa ei ole se, että lapsen vanhempi yksityisesti
tiedustelee suoraan tois elta henkilöltä, voisi ko tämä adoptoida hänen lapsensa, eikä se,
että joku yksityisesti tiedustelee suoraan la psen vanhemmalta, tahtoisiko tämä luovuttaa
lapsen hänen hoitoonsa adoptiotarkoituksessa . Rangaistavaa ei ole m yöskään se, että
adoptiolaissa tarkoitettu adoptioneuvonnan an taja tai palvelunantaj a yleisellä tasoll a
julkisesti tiedottaa adoptionvälitystoiminnastaan.
2.9 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista
13 §. Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot. Pykälän 1 momentin 10 kohtaa ehdotetaan tarkistettavaksi terminologisesti.
38 §. Adoptiota ko skevan tiedon luo vuttamisen rajoitu kset. Pykälän otsikkoon ja johdantokappaleeseen ehdotetaan term inologisia tarkistuksia. Ilm aisun ”biologinen vanhempi” sijasta ehdotetaan lisäksi käytettävä ksi ilmaisua ”aikaisempi vanhempi”, koska
pykälän nojalla luovutettava tieto voi kosk ea myös uudelleen adoptoidun henkilön aikaisempaa adoptiovanhempaa.
Sisällöllisiä muutoksia ehdot etaan pykälän 1 – 3 kohtaan. Nä iden muutosten tarkoituksena on ennen kaikkea se, että väestötietojärjestelmään talletettujen adoptiotietojen luovuttamista s äänneltäisiin sisä llöllisesti s amalla tavalla kuin adoptio laissa säänn ellään
adoptioneuvonnan antajan tai palvelunantajan säilyttämissä adoptioasiakirjoissa olevien
tietojen luo vuttamista. Tarkoituk sena on siis turvata s e, e ttä tieto aik aisemman vanhemman henkilöllisyydestä olisi annettava sa moin edellytyksin r iippumatta siitä, pyytääkö adoptiolapsi tai hänen huoltajansa tietoa väestötietoj ärjestelmästä vai adoptioneuvonnan antajalta.
Pykälän 1 kohtaa ehdotetaan m uutettavaksi siten, että pykälässä tarkoitetut tiedot saa daan adoptiolapsen kuoltua luovuttaa m yös adop tiolapsen täysi-ikäise lle jälkeläiselle.
Näin turvataan myös jälkeläisen oikeus saada tieto omasta biologisesta alkuperästään.
Pykälän 2 kohtaa ehdotetaan m uutettavaksi siten, että pykälässä tarkoitetut tiedot saa daan adoptiolapsen kuoltua luovuttaa m yös adoptiolapsen 15 vuotta täyttäneelle jälkeläiselle, jos tämä pyytää tietoja yhdessä huoltajansa kanssa.
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Säännöstä ehdotetaan sam alla tarkistettavaks i siten, että siinä ta rkoitetun tietopyynnön
voisi yhdessä 15 vuotta täyttäneen lapsen ka nssa tehdä hänen ottovanhem pansa sijasta
hänen huoltajansa. Täm än on perusteltua, si llä lapsen huoltajana voi joissakin tapauksissa olla m uu henkilö kuin ottovanhem pi siinä vaiheessa, kun tietopyynnön tekem inen
tulee ajankohtaiseksi.
Pykälän 3 kohtaa ehdotetaan m uutettavaksi siten, että pykälässä tarkoitetut tiedot saa daan adoptiolapsen kuoltua antaa myös adoptiolapsen alaikäisen jälkeläisen huoltajalle.
Säännöstä ehdotetaan sam alla tarkistettavaksi s iten, että siinä tarkoi tetuissa tilanteissa
huoltaja voi yksin pyytää tietoja, vaikka adop tiolapsi tai tämän jälkeläinen onkin täyttänyt 15 vuotta. Kun edellytyksenä tietojen luovuttamiselle on se, että kyse on adoptiolapsen ta i jälke läisen terve yttä ta i tu rvallisuutta vä littömästi k oskevasta tietota rpeesta, on
perusteltua, että huoltaja voi saada tiedon lapsen mielipiteestä riippumatta.
Pykälän 4 – 6 kohta vastaavat voimassa olevaa lakia.
Pykälän 7 kohtaa ehdotetaan tarkistettavaksi terminologisesti.
3. Voimaantulo
3.1 Yleissopimuksen voimaantulo
Euroopan neuvoston adoptiosopimuksen 24 artiklan 3 kappaleen m ukaan sopimus tulee
voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolm e kuukautta
päivästä, jona kolm e alleki rjoittajavaltiota on ratifioin ut tai hyväksynyt sopim uksen.
Sopimuksen on 20.10.2010 mennessä allekirjoittanut 14 valtiota ja ratifioinut yksi valtio
(Espanja).
Sopimuksen kansainväliseen voim aantuloon tarvitaan siis kolm e ratifiointia tai hyväksymistä. Täm än jälkeen yleissop imus tulee vo imaan sopi muksen m yöhemmin ratifioi van tai hyväksyvän valtion osalta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on
kulunut kolm e kuukaut ta päivästä, jona kyseine n valtio on talletta nut ratifioim is- tai
hyväksymiskirjansa.
3.2 Lakien voimaantulo
Euroopan neuvoston adoptiosopim uksen la insäädännön alaan kuuluvien m ääräysten
voimaansaattamista koskeva laki ehdotetaan tulevaksi voim aan ta savallan presidentin
asetuksella. Sopim uksessa tarkoitettua kans allista viranom aista sekä sopim uksen mukaisten tietopyyntöjen käsittelyä koskevat ehdotetun adoptiolain 86 §:n 2 mom entin
2 kohta ja 94 § saatettaisiin samanaikaisesti voimaan valtioneuvoston asetuksella.
Koska ehdotettu adoptiolaki ja siih en liittyvät muiden lakien m uutokset eivät adoptiolain kahta jäljempänä mainittavaa säännöstä lukuun ottamatta ole välittömästi sidoksissa
yleissopimuksen m ääräyksiin, ei niiden osalta ole tarv etta odottaa y leissopimuksen
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voimaantuloa. Siksi ehdotetaan, että lait tulevat voimaan noin ne ljän kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta. Neljän kuukauden aika vahvistamisen ja voimaantulon välillä on perusteltu ottaen huom ioon tarve vara ta aikaa lakien täyt äntöönpanon vaatim ille
toimille, kuten koulutuk selle sekä u uden adoptiolautakunn an asettam iselle ja sen to iminnan organisoimiselle.
Esityksessä ehdotettu adopti onhakijoiden rekisteri olisi kokonaan uusi rekisteri. Rekisteriin talletettavien tietojen arkaluonteisuus huomioon ottaen rekisterin tietoturvasta on
varmistuttava perusteellisesti. Näistä syistä rekisterin perustamiseen on varattava riittävästi aikaa. Koska riittävän ajan pituutta on vaikea arvioida etukäteen, ehdotetaan, että
adoptionhakijoiden rek isteriä koskev a adoptio lain 96 § tulis i voim aan valtion euvoston
asetuksella.
4. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus
Perustuslain 94 §:n 1 mom entin mukaan eduskunta hyväksyy m uun muassa sellaiset
valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan
kuuluvia m ääräyksiä. P erustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan sopi muksen määräys on luettava lainsäädännön alaan kuuluvaksi, jos määräys koskee jonkin
perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttäm istä tai rajoittam ista, jos m ääräys
muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, jos m ääräyksen
tarkoittamasta asiasta on perustuslain m ukaan säädettävä lailla taik ka jos m ääräyksen tarkoittamasta asiasta on voi massa lain säännöksiä tai siitä on Suom essa vallitsevan käsityksen m ukaan säädettä vä lailla. K ansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu lainsäädännön alaan siitä riippum atta, onko m ääräys ristiriidassa vai sopusoinnussa
Suomessa lailla annetun säännöksen ka nssa (P eVL 11/2000, PeVL 12/2000 ja PeVL
45/2000).
Lähes kaikki Euroopan neuvos ton adoptiosopim uksen ain eelliset m ääräykset (1 –
22 artiklat) sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia m ääräyksiä, jotka vaativat eduskunnan hyväksymisen. T ämä k äy i lmi m yös j aksosta, j ossa s elostetaan s opimuksen
sisältöä ja sen suhdetta Suomen lainsäädäntöön.
Adoptiosopimuksen I osassa m äärätään sopim usvaltion velvollisuud esta ryhtyä niihin
lainsäädännöllisiin ta i muihin to imenpiteisiin, jotka ova t ta rpeen s en v armistamiseksi,
että sopim usvaltion laki on sopusoinnussa yleissopimuksen m ääräysten kanssa. Adoptiosopimuksen II osa sisältää määräyksiä adoptiossa noudatettavista yleisistä periaatteista kuten adoption pätevyydest ä, adoption vahvistam isen edellytyksistä, adoptioon vaadittavista su ostumuksista, adoptionh akijan si viilisäätyä koskevista edellytyksistä, mahdollisuudesta laps en ad optoimiseen uudestaan, adoptionhak ijan v ähimmäisiästä, adoptiota ede ltävästä selv ityksestä, ad option o ikeusvaikutuksista, adop tiolapsen k ansalaisuudesta, kielletyistä rajoituksista, adoption purkamisesta ja mitätöimisestä, epäoikeutetun hyödyn kieltäm isestä, koeajasta, adoptione uvonnasta ja adoption jälkeisistä palveluista sekä tiedonsaannista ja tiedon luovutuksesta. Määräyks et kuuluvat lainsäädännön
alaan, sillä määräysten tarkoittamista asioista on olemassa lain säännöksiä.
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Sopimuksen 15 artiklassa määrätään velvollisuudesta asettaa jokaiseen sopimusvaltioon
kansallinen viranomainen, jolle artiklassa tarkoitettu tietopyyntö voidaan osoittaa. S iitä,
mikä taho toimii kansallisena viranomaisena, on yleensä ollut tapana säätää lailla. Artiklassa on myös määräyksiä tiedonvaihdosta kansallisten viranomaisten kesken. Määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan, sillä tiedonva ihdosta viranomaisten kesken ja salassapidosta on säännöksiä muun m uassa viranom aisten toim innan julk isuudesta annetussa
laissa (621/1999), sosiaalihuoll on asiakkaan asem asta ja oi keuksista anne tussa laissa
sekä henkilötietolaissa (523/1999).
Lisäksi yleissopimuksessa on m uutamia määräyksiä, joista ei aikaisemmin ole sääde tty
lailla, mutta joiden voidaan katsoa kuuluvan lainsäädännön alaan. Tällaisia ovat ainakin
yleissopimuksen artiklat 6 ja 16. Yleissopim uksen 6 artikla sisältää m ääräyksen lapsen
kuulemisesta silloin, kun hänen suostumustaan adoptioon ei vaadita. Tämän määräyksen
voidaan katsoa koskevan perust uslain 6 §:n 3 m omentissa turvatun perusoikeuden käyttämistä, joten määräys kuuluu jo tällä perusteella lainsäädännön alaan. Yleissopimuksen
16 artik la koskee velvo llisuutta kes keyttää adoptiopros essi vanhemmuuden vahvis tamista koskevan oikeudenkäynnin vireillä olon perusteella. Täm äkin ve lvoite koskee
asiaa, josta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla.
Yleissopimuksen 21 artiklassa m äärätään sopimusvaltioiden velvol lisuudesta huolehtia
adoptioasioita käsittelevien sosiaalityöntek ijöiden asianm ukaisesta koulutuksesta. Tämän artikla n sisältäm ä velvoite voidaan täyttää sopim usvaltion tos iasiallisin to imenpitein. Tältä osin ei siis ole kysymys lainsäädännön alaan kuuluvasta määräyksestä.
4.2 Käsittelyjärjestys
Perustuslain 6 §:ssä säädetään ihm isten yhde nvertaisuudesta lain ed essä ja siitä, ettei
ketään saa ilm an hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaum uksen, m ielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lakiehdotuksessa adoptionhakijoille asetetut ikävaatimukset vaikuttavat heidän yhdenvertaiseen kohteluunsa. Lapsen etua voidaan kuitenkin pitää sellaisena 6 §:ssä tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena, joka oikeut taa adoptionhakijoiden asettam isen eri asemaan ikänsä perusteella. Toisaalta ikävaatimusten täsmentäminen laissa varmistaa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa. Asiaa on käsitelty tarkemmin lakiehdotuksen yleisperusteluissa.
Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hiljattain ottanut kantaa a doptio-oikeuden
epäämiseen iän perus teella. Euroo pan ihm isoikeustuomioistuin katso i päätök sessään
(Affaire Schwizgebel c. Suisse), ettei vajaan 50 vuoden ikäistä naista, jolla oli jo ennestään 3-vuotias adoptiotytär syrjitty, kun hänelle ei ikänsä vuoksi myönnetty lupaa toisen
adoptiolapsen hankkim iseen. Tuom ioistuin pe rusteli ratkaisuaan m uun muassa lapsen
edulla.
Perustuslain 6 §:n 3 mom entissa säädetää n, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti
yksilöinä ja heidän tulee saada vaiku ttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään v astaa-
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vasti. Euroopan neuvoston yleissopimuksen 5 artikla edellyttää neuvontaa ja suostumuksen vaikutuksia koskevan tiedon antamista henkilöille, joiden suostumusta edellytetään. Lakiehdotuksessa asiaa koskevaa säänte lyä ehdotetaan vielä täsm ennettäväksi erityisesti adoptoitavalle laps elle annettavan neuvonnan osa lta. Lakiehdotukseen sisältyy
myös nykyistä kattavam mat säännökset lapsen mielipiteen selvittäm isestä ja huom ioon
ottamisesta niissäkin tapauksissa, joissa la psen suostumus adoptioon ei ole tarpeen. Lisäksi lakiehdotuksen 26 §:n m ukainen velvol lisuus pyrkiä tarvitta essa selvittäm ään,
miten lapsi suhtautuu yhteydenpitoon aika isempaan vanhempaansa adoption jälkeen,
parantaa lapsen m ahdollisuuksia vaikuttaa itse ään koskeviin asioihin perustuslaissa tarkoitetulla tavalla.
Perustuslain 10 §:ssä s äädetään yksityiselämän suojasta. Yksityiselämän suojan kannalta vastoin vanhempien suostumusta tapahtuvaa alaikäisen lapsen adoptiota voidaan lähtökohtaisesti pitää ongelm allisena. Lakiehdotuksessa kynnys vastoin van hempien suostumusta tapahtuvalle adoptiolle on kuitenkin ko rkea. Siksi lakiehdotusta ei tältä osin
voida pitää perustuslain vastaisena.
Tarkasteltaessa ilm an vanhemm an suostum usta tapahtuvan adopti on edellytyksiä on
otettava huomioon myös perhe-eläm än suojaa koskeva Euroopan ihm isoikeussopimuksen 8 artikla. Vanhemm an suostumuksetta tapahtunutta adoptiota on käsitelty esim erkiksi tapauksessa Keegan v. Irlanti (26.5.1994). Euroopan ihm isoikeustuomioistuin
katsoi 8 artiklaa rikotun, kun avioliiton ulkopuo lella syntyneen lapsen isän kanssa yhdessä asunut äiti oli sijoittanut sittemmin synnyttämänsä lapsen lapseksiottamista varten
ottovanhemmiksi aiottujen henkilöiden huostaan isän suostum uksetta tai hänen tietämättään. Tämä oli aiheuttanut siteen muodostumisen lapsen ja ottovanhemmiksi aiottujen henkilöiden välillä ja sittemmin lapseksiottamisen vahvistamisen.
Perustuslakivaliokunta on todennut, että oike us henkilökohtaiseen id entiteettiin liittyy
perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiseläm än suojan piiriin, ja pi tänyt henkilön tiedonsaantioikeutta om asta alkuperästään vä lttämättömänä (PeVL 59/2002 vp ja PeVL
16/2006 vp). Lakiehdotuksen 93 §, joka perustuu lapseksiotta misesta annetun lain 49 a
3 §:ään ja koskee m uun m uassa adoptiola psen tiedonsaantioikeutta alkuperästään, on
sopusoinnussa perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön kanssa.
Perustuslain 15 §:ssä säädetään om aisuudensuojasta. Lakiehdotuksen perintöoikeutta
koskevien siirtymäsäännösten voidaan katsoa yhtäältä heikentävän adoptiovanhem pien
biologisten perillisten om aisuuden suojaa ja toisaalta vahvistavan ennen vuotta
1980 adoptoitujen henkilöiden oikeutta om aisuuteen. Tämä johtuu siitä, että ennen
vuotta 1980 adoptoitu henkilö rinnastetaan lakiehdotuksen m ukaan ilman erillistä hakemusta adoptiovanhempien biologiseen perilli seen. Toisaalta adoptiolapsen perintöoikeudellinen asem a biologisiin sukulaisii nsa nähden säilyy nykyisenkaltaisena. Adoptiolapsen biologiset sukulaiset eivät kuite nkaan enää vastaisuudessa voisi periä adoptiolasta. Ehdotetut uudet säännökset eivät ku itenkaan koskisi tilanteita, joissa perittävä
on kuollut ennen lain voim aantuloa. Siksi muutosten ei voida katsoa vaikuttavan om aisuudensuojaan perustuslain kannalta ongelmallisella tavalla.
Perustuslain 21 §:ssä säädetään oikeusturv asta. Lakiehdotukse ssa parannetaan adoptionhakijoiden oikeusturvaa parantamalla muutoksenhakumahdollisuuksia muun muassa
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siten, että adoptiotoim iston päätökseen keskeyttää adoptioneuvonta voi lakiehdotuksen
mukaan hakea m uutosta. Oikeusturvan parant amista selostetaan tarkemmin yleisperusteluissa.
Perustuslain 124 §:ssä säädetää n julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Julkin en h allintotehtävä voida an a ntaa m uulle kuin v iranomaiselle v ain
lailla ta i lain nojalla, jo s se on tarp een te htävän tarkoituksenm ukaiseksi hoitam iseksi
eikä v aaranna peru soikeuksia, oikeusturvaa tai m uita hyvän hallinno n vaatim uksia.
Merkittävää julkisen vallan käy ttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kui tenkin antaa vain viranomaiselle.
Adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopa lvelun antamista voidaan pitää luonteel taan julkisina hallintoteht ävinä. Adoptioneuvonnassa puututaan yksilön oikeuksiin ja
velvollisuuksiin m uun muassa selvittäm ällä ja arvioim alla adop tionhakijoiden olosuhteita ja heidän soveltuvuuttaan adoptiovanhemmiksi sekä huolehtimalla tarvittaessa lapsen sijoittam isesta heidän luokseen. Lisäks i eduskunnan oikeusasia mies on ratkaisussaan 1044/4/06 katsonut luvanvaraisesti toim ivan kansainvälisen lapseksiottam ispalvelun antajan hoitavan julkista tehtävää ja kuuluvan siten oikeusasiamiehen valvottaviin.
Lapseksiottamisesta ann ettu lak i m ahdollistaa n äiden tehtäv ien an tamisen m uun kuin
viranomaisen hoidettavaksi, jos se on tarkoituksenm ukaista. Tä mä lähtökohta säilytetään myös lakiehdotuksessa.
Adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adopti opalvelun antam inen on luvanvaraista toimintaa. Lakiehdotuksen m ukaan lupa adoptio toimiston ylläpitäm iseen tai kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen voidaan myöntää hakijalle, joka toimii ilman taloudellisen voiton tavoittelua ja jonka harkitaan kykenevän antamaan adoptioneuvontaa tai kansainvälistä adoptiopalvelua ammattitaitoisesti, pitkäjänteisesti ja luotettavasti.
Kun julkinen hallintotehtävä annetaan muulle kuin viranomaiselle, on tehtävää hoitavan
henkilöstön asiantun temuksen takaam inen tärkeää. Lakiehdotuksessa asiantun temus
taataan siten, että lupaa adoptio toimiston ylläpitämiseen tai kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen hakevan edellytetään kyke nevän antamaan adoptioneuvontaa tai kansainvälistä adoptiopalvelua ammattitaitoisesti. L akiehdotuksessa sääd etään vielä erikseen adoptioneuvontaa antavan henkilön amm atillisesta kelpoisuudesta ja perehtyneisyydestä adoptioasioihin.
Käytännössä adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopa lvelun antam isesta ovat
huolehtineet eräät rekisteröidyt yhdistykset, joilla on laaja kokemus adoptioista ja adoptioon liittyvästä neuvontatyöstä. Tällaista koke muspohjaa ei aina löydy esim erkiksi pienistä kunnista. Esim erkiksi tällöin adoptioneuvonnan ja ka nsainvälisen adoptiopalvelun
antamista muun kuin viranom aisen hoidettavak si voidaan usein pitää tarkoituksenm ukaisena ratkaisuna.
Lakiehdotuksen m ukainen adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun antaminen ei sisällä m erkittävää julkisen vallan käy ttöä perustuslain tarkoittamassa mielessä. Adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun antaja ei esimerkiksi voi sijoittaa las ta ilm an erillisen lupav iranomaisen myöntämää lupaa. Lis äksi adoption ed elly-
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tykset tutkitaan ja adop tio vahvistetaan erikseen tuom ioistuimessa. Myös hakijan oikeusturvasta huolehditaan muutoksenhakua koskevin säännöksin.
Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oike usturvan ja hyvän
hallinnon vaatimusten toteutumisen varmistaminen perustuslain 124 §:n tarkoittamassa
merkityksessä edellyttä ä, että asioita käs
ittelevät toim ivat virk avastuulla (PeVL
46/2002 vp , s. 10, PeV L 33/2004 vp, s. 7/II, PeVL 11/2006 vp, s. 3). T ästä syystä julkista hallintotehtävää hoitavien tahojen henkilöstön rikosoikeudellisesta virkavastuusta
ehdotetaan säädettäväksi lailla.
Euroopan neuvoston adoptiosopim us ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 m omentissa tai 95 §:n 2 m omentissa tarkoitetulla tavalla. Sopimus voidaan hyväksyä äänten enemm istöllä ja ehdot us sen voim aansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen la in sä ätämisjärjestyksessä. Edellä olevan perust eella ja perustuslain
94 §:n mukaisesti esitetään,
että Eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn Euroopan neuvoston lasten adoptiota koskevan yleissopimuksen,
ja että Eduskunta hyväksyisi tehtäväksi yleissopimuksen 27 artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella yleissopimuksen 22 artiklan 3 kappaletta
siltä osin, kuin on kyse tietojen antamisesta alaikäiselle lapselle.
Samalla annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1.
Laki
lasten adoptiosta tehdyn uudistetun eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
tunut.
Lasten adoptiosta Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 teh dyn uu distetun eurooppalaisen y leissopimuksen lainsäädännön
2§
alaan kuuluv at määräykset ovat lakina voiTämän lain voimaantulosta s äädetään tasamassa sellaisi na kuin Suomi on niihin sitou- vallan presidentin asetuksella.
—————

2.
Adoptiolaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset

suhde adopt oitavan ja adoptionhakijan välille.

1§

2§

Adoption tarkoitus

Lapsen etu

Adoption tarkoituksena on edistää lapsen
parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman

Kaikissa ala- ikäisen lapse n adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toi menpiteissä
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on ensisijaisesti otettava huom ioon l apsen
etu.
Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä
huomiota eri tyisesti siihe n, m iten voidaan
parhaiten turvata py syvä perhe sekä ta sapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei
voi kasvaa omassa perheessään.
2 luku
Adoption edellytykset
3§
Alaikäisen adoptio
Alaikäisen lapsen adopti o voi daan vah vistaa, jos sen harkitaan o levan lapsen edun
mukaista ja on selvitetty, että lapsi
tulee
saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen.
Asiaa ratkais taessa on otettava huo mioon
lapsen toivomukset ja mielipide lapsen iän ja
kehitystason edellyttämällä tavalla.
4§
Täysi-ikäisen adoptio
Täysi-ikäisen henkilön adoptio v oidaan
vahvistaa, jos on selvitetty, että adoptoitava
on alaikäisenä ollut adopt ionhakijan hoidettavana ja kasvatettavana tai että hänen ja hakijan välille on hänen ollessaan alaikäinen
muutoin muodostunut vakiintu nut lap sen ja
vanhemman väliseen suhteese en verra ttava
suhde.
5§
Korvausten maksamisen kielto
Adoptiota ei voida vahvist aa, jos adoption
johdosta on annettu tai luvattu antaa korvausta taikka jos joku m uu kuin adopti onhakija
on adoption vahvistamisen varalta suorittanut
tai sitoutunut suorittam aan korvausta lapsen
elatusta varten.
Sopimus tai sitoumus 1 momentissa tarkoitetun korvauksen suorittamisesta on mitätön.

6§
Adoptionhakijan vähimmäis- ja enimmäisikä
Adoptionhakijan tulee olla täy
ttänyt
25 vuotta. Jos adoptoitava on alaikäinen, hakija ei saa olla 50 vuotta vanhempi.
Adoptio voi daan 1 m omentin estämättä
vahvistaa, jos hakija on täy ttänyt 18 vuotta
ja:
1) adoptoitava on hakijan aviopuolison lapsi tai hakijan oma lapsi, joka on aikaisemmin
annettu adoptiolapseksi;
2) adopt oitavan ja hakijan välille on m uodostunut vak iintunut laps en ja vanhe mman
väliseen suhteeseen verrattava suhde; tai
3) adoption vahvistam iseen on muutoin
lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä.
Alaikäisen adoptio v oidaan lisäksi vahvistaa, vaikka hakija on 50 vuotta vanhempi, jos
hakija ei ollut täyttäny t 50 vuotta silloin, kun
lapsi nimettiin sijoitettavaksi hänen luokseen
adoptiotarkoituksessa.
7§
Ikäero
Jos adoptoitava on alaikäinen, adoptoitavan
ja adoptionha kijan välisen ikäeron on ol tava
vähintään 18 vuotta ja se saa olla enintään
42 vuotta.
Adoptio voi daan vahvistaa, vaikka ikä ero
on 1 m omentissa säädettyä pienempi tai suurempi, jos:
1) adoptoitava on hakijan aviopuolison lapsi tai hakijan oma lapsi, joka on aikaisemmin
annettu adoptiolapseksi;
2) adopt oitavan ja hakijan välille on m uodostunut vak iintunut laps en ja vanhe mman
väliseen suhteeseen verrattava suhde; tai
3) adoption vahvistam iseen on muutoin
lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä.
8§
Aviopuolisoita koskevat edellytykset
Aviopuolisot voivat avioliiton aikana adoptoida vain yhdessä.
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Aviopuoliso voi kuitenkin y ksin adoptoida
aviopuolisonsa lapsen tai oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu adoptiolapseksi.
Aviopuoliso voi lisäksi adoptoi da yksin,
jos toinen av iopuoliso ei voi sairautensa tai
vammansa vuoksi pätevästi ilmaista tahtoaan
taikka jos toi sen aviopuoli son olinpai kka on
tuntematon.
9§
Yhteisadoptio
Muut kuin aviopuolisot eivät voi adoptoida
yhdessä.
10 §
Adoptoitavan suostumus
Adoptiota ei voida vahvistaa ilman adoptoitavan suos tumusta, jos hän on tä yttänyt
12 vuotta. Su ostumus ei k uitenkaan ole tarpeen, jos adoptoitava ei voi sairautensa tai
vammansa vuoksi ilmaista tahtoaan.
Adoptiota ei myöskään voida vahvis taa
vastoin 12 v uotta nuoremman lapsen tahtoa,
jos lapsi on niin kehitt ynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.
11 §
Vanhempien suostumukset
Alaikäisen adoptio ta ei voida vahvis taa,
elleivät hänen vanhem pansa ole antaneet siihen suostumustaan.
Adoptio voi daan kuitenkin erittäin pai navista sy istä vahvistaa, vaikka vanhempi on
kieltäytynyt antamasta su ostumustaan adoptioon tai peru uttanut aikaisemmin antamansa
suostumuksen, jos harkita an, että adoptio on
ilmeisen ratkaisevasti la psen edun m ukaista.
Edellytyksenä on lisäksi, että vanhe mman
kieltäytymiseen suostumuksen antamise sta
tai annetun suostum uksen peruuttam iseen ei
ole riittävää aihetta ottaen huom ioon lapsen
etu sekä lapsen ja vanhemman välisen kanssakäymisen tiivi ys ja heidän välillään vallitsevan suhteen laatu.
Jos vanhem pi ei voi sairautensa tai vammansa vuoksi pätevästi ilmaista tahtoaan

taikka vanhemman olinpaikka on tunt ematon, adoptio voidaan erittäin painavista syistä
vahvistaa, jos sen harkita an olevan ilmeis en
ratkaisevasti lapsen edun mukaista.
12 §
Adoption suhde vanhemmuuden vahvistamiseen
Jos vanhemmuutta ei ole v ahvistettu, mutta
on aihetta otaksua, että v anhemmuus voitaisiin myöhemmin vahvistaa, alaikäisen adoptio v oidaan v ahvistaa vain 11 §:n 3 m omentissa säädetyin edellytyksin.
Jos vanhemmuuden vah vistamista koskeva
asia on vireillä tuom ioistuimessa tai muussa
viranomaisessa, alaikäisen adopti ota ei saa
vahvistaa ennen kuin vanhemmuuden vahvistamista koskeva asia on lainvoim aisesti ratkaistu, ellei siihen ole 11 §:n 3 m omentissa
säädettyjä edellytyksiä.
13 §
Muut suostumukset
Jos aviopuo liso aikoo yksin ado ptoida
oman alaikäi sen lapsensa, joka on aika isemmin annettu adoptiolaps eksi, adoptio ta ei
voida vahvis taa ilm an to isen aviopuo lison
suostumusta.
Jos rekister öidyssä parisuhteessa el ävä
henkilö aik oo adopt oida alaikäisen lapsen,
adoptiota ei voida vahvist aa ilman parisuhteen toisen osapuolen suo stumusta. Sama on
voimassa, jos adoptionhakija elää y hteisessä
taloudessa avioliitonom aisissa olosuhteissa
tai muussa parisuhteessa.
Jos alaikäise n lapsen kummanka an vanhemman suostu musta ad optioon ei voida
saada vanhem pien kuole man vuoksi taikka
11 §:n 3 momentissa tai 12 §:n 1 momentissa
mainitusta sy ystä, adoptiota ei voida vahvistaa, jollei lapsen huoltaja tai m uu laillinen
edustaja ole antanut siihen suostumustaan.
Adoptio voi daan vahvistaa, vaikka
1—
3 momentissa tarkoitettua suostumusta ei ole
annettu, jos:
1) se, jonka suostumus adoptioon vaadittaisiin, ei voi sairautensa tai vammansa vuoksi
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pätevästi ilmaista tahtoaan taikka hänen olinpaikkansa on tuntematon; tai
2) adoption vahvistamiseen on lapsen edu n
kannalta erittäin painavia syitä.
14 §
Suostumuksen antaminen
Vanhemman ja 13 §:ssä mainitun henkilön
suostumus adoptio on on annettava sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoitetulle
kunnan m ääräämälle toimielim elle ( kunnan
sosiaalihuollon toimielin ) tai tämän lain
22 §:n 1 m omentissa tarkoitetulle adoptiotoimistolle. Ulkomailla suostum us on annettava sille, joka
konsulipalvelulain
(498/1999) 33 §:n m ukaan voi suoritta a julkiselle notaarille kuuluvia tehtäviä, tai täm än
lain 67 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Jos suostumuksen antaja ei ole saanut 4 luvussa tarkoitettua adoptioneuvontaa, hänen
kanssaan on ennen suostum uksen vasta anottamista järjestettävä neuvottelu, jossa hänelle
on annettava 24 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Valtioneuvoston asetuksel la voidaan antaa
tarkempia säännöksiä suost umuksen vastaanottamisesta.

16 §
Suostumuksen muoto
Suostumus adoptioon on annettava kirjallisesti. Suostumus on päivättävä ja suostumuksen antajan allekirjoitettava.
17 §
Suostumuksen peruuttaminen
Suostumus adoptioon v oidaan peruuttaa
ennen adoption vahvistamista.
3 luku
Adoption oikeusvaikutukset
18 §
Vanhemmuuden siirtyminen

15 §

Kun adopti o on vah vistettu, adop tiolasta
pidetään ado ptiovanhempien eikä aikaisem pien vanhe mpien lapse na, jollei erikseen
muuta säädetä tai adoption luonteesta m uuta
johdu.
Jos aviopuol iso on aviol iiton aikana tai
avioliiton purkauduttua kuoleman johdosta
yksin adoptoi nut toisen aviopuol ison lapsen,
lasta pidetään kuitenki n aviopu olisoiden yhteisenä lapsena.

Harkinta-aika

19 §

Vanhemman suostum usta adoptioo n ei saa
ottaa vastaan ennen kuin vanhemmalla on ollut mahdollisuus perusteellisesti harkita asiaa
eikä aikaisemmin kuin kah deksan viikon kuluttua lapsen syntymästä.
Äidin suostu muksen saa kuitenkin o ttaa
vastaan aikaisemmin kuin kahdeksan v iikon
kuluttua lapsen sy ntymästä, jos adoptionhakija elää äi din kanssa rekisteröidy ssä parisuhteessa ja adoptoitava lapsi on sy ntynyt
rekisteröidyn parisuhteen aikana annetun,
hedelmöityshoidoista annetussa laissa
(1237/2006) tarkoitetun hedelm öityshoidon
tuloksena.

Elatusvelvollisuudesta vapautuminen
Kun adoptio on vahvistettu, lapsen aikaisemmat vanhemmat vapautuvat velvoll isuudesta vastata lapsen elatuksesta.
Jos aikaisempi vanhem pi on ennen adoptiota sopim uksella sitoutunut tai tuo mioistuimen päätö ksellä velvoitettu suorittamaan
elatusapua lapselle, hän vapautuu ad option
jälkeen erään tyvien elatusapuerien maksa misesta. Jos elatusapu on vahvistettu suoritettavaksi kertamaksuna, aikaisempi vanhem pi
vapautuu suorittamasta elatusapua, jos sitä ei
ole maksettu ennen adoptiota.
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20 §
Adoptiolapsen sukunimi ja kansalaisuus
Adoptiolapsen sukunim estä säädetään nimilaissa (694/1985) ja kansalaisuudesta kansalaisuuslaissa (359/2003).

lapselle häne n asioistaan vastaava sosi aalityöntekijä (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä) sekä aloitettava adoptione uvonnan antaminen viivytyksettä.
24 §

4 luku

Adoptioneuvonnan tehtävät

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonnan antaj an on kaik issa
adoptioon liittyvissä ky symyksissä v alvottava lapsen etua sekä neuvottava, autettava ja
tuettava lasta, lapsen van hempia, adoptionhakijoita sekä muita henkilöitä, joiden suostumus adoptioon vaaditaan.
Adoptioneuvonnassa on erityisesti:
1) annettava 1 m omentissa mainituille henkilöille tietoa adoption tar koituksesta, edellytyksistä ja oikeusvaikutuksista;
2) annettava lapsen vanhemm ille tietoa
niistä sosiaalipalveluista ja taloudellisista tukitoimista, jotka ovat heidän ja lapsen käytettävissä, sekä autettava heitä tekemään asiassa
perusteellisesti harkittu ratkaisu;
3) autettava hakijoita arvi oimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan adoptiovanhemmuuteen;
4) selvitettävä ja arvioitava, ovatko ado ption edellytykset olemassa;
5) selvitettävä, onko edell ytyksiä tehdä sopimus lapsen y hteydenpidosta aikais empaan
vanhempaansa, ja tarvittaessa avustettava sen
tekemisessä;
6) ohjattava tarvittaess a h akijat hake maan
kansainvälistä adoptiopalvelua;
7) ohjattava tarvittaess a h akijat hake maan
adoptiolupaa;
8) huolehdi ttava tarvittaessa lapsen sijoittamisesta hakijoiden luokse;
9) viivyt yksettä lapsen sijoittam isen jälkeen ry hdyttävä toi menpiteisiin, joilla tuetaan ja seurataan sijoituksen onnistu
mista
lapsen etua silmällä pitäen; sekä
10) huolehdit tava siitä, että hakijat viivy tyksettä hakevat adopt ion vahvistam ista, ja
avustettava t arvittaessa ha kemuksen te kemisessä.
Jos adoption euvontaa antaa adoptiotoi misto, sen on hankittava lapsen ja hakijoi den kotikunnan sos iaalihuollon toimielimeltä lausunto heidän olosuhteistaan.

21 §
Adoptioneuvonnan pyytäminen
Lapsen vanhemman, joka aikoo antaa alaikäisen lapsensa adoptiolapseksi, ja henkilön,
joka aiko o a doptoida alaikäisen lapsen, o n
pyydettävä adoptioneuvonnan järjestämist ä
kotikuntansa sosiaalihuollon toimielimeltä tai
Sosiaali- ja tervey salan lupa- ja valvontaviraston luvan saaneelta adoptiotoimistolta.
22 §
Adoptioneuvonnan antajat
Adoptioneuvontaa saavat antaa kuntien sosiaalihuollon toimielimet sekä adoptiot oimistot, jotka ovat saaneet Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston luvan harj
oittaa
adoptioneuvontaa ( adoptioneuvonnan antajat).
Viranhaltijalla tai ty öntekijällä, joka huolehtii adopti oneuvonnan a ntamisesta, on oltava sosiaali huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisu usvaatimuksista annetun lain
(272/2005) 3 §:n m ukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Hänen on lisäksi oltava perehtynyt adoptioasioihin.
23 §
Adoptioneuvonnan aloittaminen
Kun lapsen vanhempi, joka aikoo antaa alaikäisen lapsensa adoptiolapseksi, on pyytänyt
adoptioneuvonnan järj estämistä, adoptioneuvonnan antaj an on nim ettävä adoptoitavalle
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Valtioneuvoston asetuksel la voidaan antaa
tarkempia säännöksiä ado ptioneuvonnan sisällöstä ja toteuttamisesta.
25 §
Adoptioneuvonta adoption vahvistamisen
jälkeen
Adoptioneuvonnan antajan on tarvitta essa
annettava 24 §:n 1 momentissa t arkoitettua
neuvontaa, apua ja tukea myös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptiovanhemm ille on
lisäksi tarjottava mahdollisuus siihen, että
adoptiolapsen ja -perheen erity isen avun ja
tuen tarve selvitetään tarvittavassa laajuudessa.
Adoptioneuvonnan antajan on tarvitta essa
ohjattava adoptiolapsi ja -perhe sekä lapsen
aikaisemmat vanhemmat
mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa sosiaali- tai terveyspalvelujen taikka muun avun ja tuen piiriin.
26 §
Alaikäisen lapsen mielipiteen selvittäminen
Lapsen asioista vastaavan sosiaality öntekijän on henki lökohtaisesti keskusteltava alaikäisen adoptoitavan kanssa, jos se lapsen ikä
ja kehitystaso huomioon ottaen on mahdollista. Lapselle o n hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla
annettava 24 §:n
2 momentin 1 kohdassa t arkoitetut tiedot sekä ne ky seistä adoptioasiaa koskevat tiedot,
joilla voidaan olettaa olevan lapselle merkitystä.
Lapsen asioista vastaavan sosiaality öntekijän on pyrit tävä selvittämään, miten lapsi
suhtautuu adoptioon. Tarvittaessa on py rittävä selvittäm ään myös, m iten lapsi suhtautuu
yhteydenpitoon aikaisempiin vanhempiinsa
adoption jälkeen. Lapsen mielipide on selvitettävä hienovaraisesti sekä siten, että tästä ei
aiheudu tarpeetto masti haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten ihmisten välisille suhteille.
Mielipiteen selvittämisen pääty
ttyä
12 vuotta täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus antaa suostumuksensa adoptioon.

27 §
Lapsen sijoittaminen
Sijoitettaessa lasta
adoptiotarkoituksessa
adoptionhakijoiden l uokse on m ahdollisuuksien m ukaan noudatettava seuraavia periaatteita:
1) lapsi sijoitetaan niiden hakijoiden luokse, joilla arvioidaan olevan parhaat edelly tykset huolehtia hänen h yvästä hoidostaan ja
kasvatuksestaan;
2) sisarukset sijoitetaan sa maan perheeseen, jollei se olosuhteet huomioon ottaen ole
lapsen edun vastaista;
3) jos perheessä on ennes tään lapsia, näiden tulee olla adoptoitavaa lasta vanhempia;
4) lapsen vanhem pien toivom ukset ad optioperheen ominaisuuksista ja olosuhteista
otetaan huomioon, jollei niiden huomioon ottaminen ole lapsen edun vastaista.
Lasta ei saa sijoittaa adoptiotarkoituksessa
adoptionhakijoiden luokse, ellei heillä ole
voimassa olevaa adoptiolupaa.
Lapsen sijoituksesta huolehtii lapsen asioista vastaav a sosiaality öntekijä yhteistyössä
toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa.
28 §
Toimenpiteet lapsen sijoituksen epäonnistuttua
Jos adoptioneuvonnan antaja ennen adoption vahvistamista havaitsee, että lapsen sijoitus adoptionhakijoiden luokse ei ole l apsen
edun m ukainen, sen on yhteisty össä lastensuojeluviranomaisen kanssa järjestettävä lapselle adoptiotarkoituksessa uusi sijoitus. Jollei se ole mahdollista, nii den on r yhdyttävä
muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin l apsen
edun mukaisen hoidon järjestämiseksi lapselle.
Jos adoptoitava lapsi on saapunut vieraasta
valtiosta Suomeen, adoptioneuvonnan antajan ja lastensuojeluvirano maisen on huolehdittava 1 momentin mukaisista toimenpiteistä
yhdessä 32 §:ssä t arkoitetun palveluna ntajan
kanssa. Jos lapselle ei voida järjestää uutta sijoitusta eikä hänen etu nsa mukaista hoitoa
Suomessa, niiden on m yös ry hdyttävä toi-
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menpiteisiin lapsen pala uttamiseksi valtioon,
josta hän on saapunut, jos palauttam inen o n
lapsen edun mukainen toimenpide.
Sen, joka huolehtii 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista toi menpiteistä, on henkilök ohtaisesti keskust eltava asi asta lapsen kanss a, jos
se lapsen ikä ja kehity staso huomioon ottaen
on m ahdollista. Lapsen mielipide asiasta on
selvitettävä ja otettava h uomioon, jos lapsi
on täyttänyt 12 vuotta tai on niin kehittynyt,
että hänen tahtoonsa voi daan kiinnittää huomiota.
29 §
Adoptioneuvonnan keskeyttäminen
Adoptioneuvonnan an taja voi keske yttää
adoptioneuvonnan antam isen adoption hakijalle, jos neuvonnassa esille tulleiden seikkojen perusteell a on ilmeistä, ettei edelly tyksiä
adoptioon ole olemassa.
Adoptioneuvonnan keskey ttämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Adoptionhakija saa tehdä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kir jallisen oikaisuvaatim uksen kotikuntansa sosiaalihuollon toimielimelle.
Kunnan sosiaalihuollon t oimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittam alla hal lintooikeuteen sit en kuin halli ntolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Adoptionhakija tai toimielin saa hakea muutosta hallinto-oikeuden
päätökseen, jos korke
in hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

lapsesta kirjallinen selvitys, josta on käy tävä
ilmi tarpeelli set tiedot lap sesta ja häne n olosuhteistaan.
Valtioneuvoston asetuksel la voidaan antaa
tarkempia säännöksiä selvit ysten tarkemmasta sisällöstä, voimassaoloajasta ja toimittamisesta.
5 luku
Kansainvälinen adoptiopalvelu
31 §
Kansainvälisen adoptiopalvelun pyytäminen
Adoptionhakijan, jolla on asuinpaikka Suomessa ja jok a aikoo adoptoida alle 18-vuotiaan lapsen, jolla on asu inpaikka vieraass a
valtiossa, on pyydettävä kansainvälistä adoptiopalvelua.
Hakijan, jolle on myönnetty 42 §:ssä tarkoitettu l upa, ei kuitenkaan tarvitse pyytää
kansainvälistä adoptiopalvelua.
32 §
Palvelunantajat
Kansainvälistä adoptiopalvelua saavat antaa ne kuntien sosiaalihuollon toim ielimet ja
muut yhteisöt, jotka ovat saaneet adoptiolautakunnan l uvan tähän t oimintaan ( palvelunantajat).
33 §

30 §

Palvelunantajan tehtävät

Selvitys adoptioneuvonnan antamisesta

Palvelunantajan tehtävänä on avustaa adoptionhakijaa alaikäisen lapsen kansainväliseen
adoptioon liittyvissä toim enpiteissä sekä valvoa, että adoptio t oteutetaan lapsen edun
mukaisesti, k ansainvälisessä oikeudess a tunnustettuja lapsen oikeuksia kunnioitta en ja
ilman, että k ukaan saa sii tä oikeudetonta taloudellista tai muuta hyötyä.
Palvelunantajan tehtävänä on erityisesti:
1) välittää adoptionhakija , jolla on as uinpaikka Suomessa, sellaiselle alle 18-vuotiaalle laps elle, jolla on asuinpaikka vieraassa
valtiossa, joka tarvitsee adoptiovanhemmat ja

Adoptiolupaa ja adoption vahvistamista
koskevan h akemuksen tekemistä varten
adoptioneuvonnan antajan on annettav a kirjallinen selvity s adoptioneuvonnan antam isesta. Selvityksestä on käytävä il mi tarpeelliset tiedot asi aan osallisista ja heidän olosuhteistaan.
Jos alaikäinen lapsi, j olla on asuinpai kka
Suomessa, aiotaan antaa adoptiolapseksi hakijalle, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa, adoptione uvonnan ant ajan on laadittava
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jolle ei voida löytää sopivia adoptiovanhempia asuinpaikkavaltiostaan;
2) avustaa adoption vahvistam iseen liitty vissä toimenpiteissä;
3) auttaa ado ptiolasta ja h änen huoltajiaan
sekä adoptiolapsen kuoltua hänen jälkeläisiään saamaan tietoja lapsest a ja hänen alkuperästään siitä valtiosta, josta lapsi on saapunut;
sekä
4) tarjota 3 kohdassa tarkoitettuja tiet oja
annettaessa ti etojen saaj alle tarpeellinen tuki
ja ohjaus.
Palvelunantaja voi m yös välittää adoptionhakijan, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa, sell aiselle alle 18-vuotiaalle lapselle,
jolla on asuinpaikka Suomessa, joka tarvitsee
adoptiovanhemmat ja jolle ei voida l
öytää
sopivia adoptiovanhempia Suomesta.
Palvelunantaja huolehtii lasten suojelusta ja
yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa Haagissa 29 päivänä toukokuuta
1993 teh dyn yleissopimuksen ( Haagin sopimus) III luvussa tarkoitet tuna valtuute ttuna
toimielimenä niistä sopim uksessa ed ellytetyistä tehtävistä, jotka lailla tai valtioneuvoston asetuksella on uskottu palvelunantajalle.
Palvelunantajan tehtävistä säädetä än tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
34 §
Palvelunantajan muut velvollisuudet
Palvelunantajan on jokaisessa tapauks essa
varmistuttava siitä, että 5 §:ssä tarkoitettua
korvausta adoption johdosta tai lapsen elatusta varten ei ole annettu tai suoritettu ei kä ole
luvattu antaa tai sitouduttu suorittamaan.
Jos palvelunantaja ennen a doption vahvistamista havai tsee, että lap sen sijoitus adoptionhakijoiden luokse ei ol e lapsen edun mukainen, sen on salassapit osäännösten estämättä otettava yhteyttä adoptioneuvonnan antajaan 28 §:ssä tarkoitettuihin toim enpiteisiin
ryhtymistä varten.
35 §
Yhteistyö ulkomaisen palvelunantajan kanssa
Palvelunantaja saa toi mia yhteistyössä ulkomailla vast aavassa palvelutehtävässä t yös-

kentelevän vi ranomaisen, järjestön tai m uun
toimielimen ( ulkomainen palveluna ntaja)
kanssa vain, jos yhteistyöhön on 90 §:ssä tarkoitettu lupa.
36 §
Palvelumaksu ja kulukorvaus
Palvelunantaja voi periä maksun kansainvälisestä adoptiopalvelust a sekä korvauksen
asiassa aiheutuneista kuluista. Maksua ei saa
määrätä palvelunantajalle toim innan järjestämisestä aiheutuvia todel lisia kustannuksia
suuremmaksi. Maksusta ja korvattavista kuluista säädet ään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
Palvelunantaja voi vaatia, että maksu ja kulut suoritetaan ennakolta tai että niiden suorittamisesta asetet aan hyväksyttävä vakuus.
Palvelunantajan on pyynnöstä annettava etukäteen kirjallinen arvio as iassa aiheutu vista
maksuista ja kuluista.
Maksuvelvollisuutta ei synny siltä osin
kuin asiassa on aiheutunut tarpeettomia maksuja tai kuluja palvelunantajan virheen tai
laiminlyönnin vuoksi.
Jos palvelun anta minen keskeytetään ja
maksua tai k orvausta kuluista on suoritettu
ennakolta, p alvelunantajan on palaut ettava
suoritukset siltä osin kui n ne kohdis tuvat
keskeyttämisen jälkeisiin toimenpiteisiin.
37 §
Kieltäytyminen kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta
Palvelunantaja voi kieltä ytyä antama sta
kansainvälistä adoptiopalvelua adoptionhakijalle tai keskeyttää palvelun antamisen, jos:
1) hakija ei täy tä niitä e dellytyksiä, j oita
palvelunantajan kanssa y hteistyössä olevat
ulkomaiset palvelunantajat ovat asettaneet;
2) hakija on antanut ad optioneuvonnassa
tai palveluna ntajalle olennaisesti vääri ä tai
harhaanjohtavia tietoja itsestä än tai o losuhteistaan taikk a muulla täh än verrattaval la tavalla vaarantanut lapsen edun toteut umisen
adoptiomenettelyssä;
3) hakija on l aiminlyönyt 36 §:n mukaisen
maksuvelvollisuutensa tai velvollisuut ensa
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asettaa vakuus eikä ole kehotuksesta huolimatta täy ttänyt velvollisuuttaan hänelle asetetussa kohtuullisessa määräajassa.
Adoptionhakija saa hakea m uutosta kieltäytymistä tai keskeyttämistä koskevaan päätökseen valittam alla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkä yttölaissa
säädetään.
Adoptionhakija tai palvelunantaja saa h akea
muutosta hal linto-oikeuden päätökseen, jos
korkein halli nto-oikeus m yöntää valitusluvan.
38 §
Pakottavuus
Sopimusehto, joka poikkeaa 36 tai 37 §:n
säännöksistä kansainvälistä adoptiopal velua
käyttävän vahingoksi, on mitätön.

40 §
Luvan edellytykset kotimaisessa adoptiossa
Jos adoption hakijalla on asuinpaikka Suomessa ja hän aikoo ado ptoida lapsen, jolla on
asuinpaikka Suom essa, adoptiolupa voidaan
myöntää, jos 3 ja 6—9 §: ssä sekä 13 §:n 1,
2 ja 4 m omentissa sä ädetyt adoption edelly tykset täyttyvät ja hakijalle on annettu adoptioneuvontaa.
41 §
Luvan edellytykset adoptoitaessa vieraasta
valtiosta Suomeen palvelunantajan välityksellä

Lupamenettely adoptioasioissa

Jos adoption hakijalla on asuinpaikka Suomessa ja hän aikoo ado ptoida lapsen, jolla on
asuinpaikka vieraassa valtiossa, adopti olupa
voidaan m yöntää, jos 3 ja 6—9 §:ssä sekä
13 §:n 1, 2 ja 4 m omentissa säädety t adoption edellytykset täyttyvät, hakijalle on annettu
adoptioneuvontaa ja hakija saa kansainvälistä
adoptiopalvelua.

39 §

42 §

Lupavaatimus

Luvan edellytykset adoptoitaessa ilman palvelunantajaa vieraasta valtiosta Suomeen

6 luku

Alle 18-vuot iaan lapsen adoptioo n ta rvitaan adoptiol upa, jos ado ptionhakijalla tai
lapsella t aikka molemmilla on asuinpaikka
Suomessa.
Jos sekä hakijalla että l apsella on asuinpaikka Suomessa, adoptiolupaa ei kuitenkaan
tarvita, jos:
1) aviopuolis o aikoo avioliiton aikana tai
avioliiton purkauduttua kuoleman johdosta
yksin adopto ida toisen av iopuolison lapsen;
tai
2) lapsi, joka on tullut
hakijan luokse
muussa kuin adoptiotarkoituksessa, on ollut
vakiintuneesti hakijan hoidettavana ja kasvatettavana.
Adoptiolupaa on haettava ennen kuin hakija ottaa lapsen luokseen adoptiotarkoit uksessa.

Jos adoption hakijalla on asuinpaikka Suomessa ja hän aikoo ado ptoida lapsen, jolla on
asuinpaikka vieraassa valtiossa, eikä adoptiota voida toteuttaa palvelunantajan välityksellä, adoptiolupa voidaan myöntää, jos 3 ja 6—
9 §:ssä sekä 13 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädetyt adoption edellytykset täyttyvät ja hakijalle on annettu adoptioneuvontaa.
Edellä 1 momentissa tark oitettu lupa voidaan myöntää vain sellais en lapsen ad optoimiseen, joka:
1) on hakijan tai hänen aviopuolisonsa lähisukulainen tai hakijan adoptio lapsen aikaisempi lähisukulainen; taikka
2) on tullu t hakijan luok se muussa k uin
adoptiotarkoituksessa ja ollut vakiintuneesti
hakijan hoidettavana ja kasvatettavana.
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43 §

47 §

Luvan edellytykset adoptoitaessa Suomesta
vieraaseen valtioon

Luvan voimassaolo

Jos adoption hakijalla on asuinpaikka vieraassa valtiossa ja hän aik oo adoptoi da lapsen, jolla o n asuinpaikka Suomessa, adoptiolupa voidaan myöntää, jos:
1) 2 luvussa säädety t adoption edelly tykset
täyttyvät ja lapselle on annettu adopti oneuvontaa;
2) hakija on esittäny t asuinpaikkavaltionsa
toimivaltaisen viranom aisen tai m uun toim ivaltaisen toimieli men antam an selvit yksen
hakijasta ja h änen olosuhteistaan sekä hänen
kelpoisuudestaan ja sopivuudestaan adoptiovanhemmaksi;
3) hakija on esittänyt selvityksen siitä, että
hänelle sekä lapsen vanhemm ille ja m uille
henkilöille, joiden suostumus adoptioon vaaditaan, on annettu tarvittavaa neuvontaa; ja
4) hakija on esittänyt selvityksen siitä, että
lapsella on lupa tai hän saa luvan päästä hakijan asuinpaikkavaltioon ja asua siellä pysyvästi.
44 §
Lupaviranomainen
Adoptioluvan m yöntää adoption hakijan
hakemuksesta adoptiolautakunta.
45 §

Lupa on voi massa määräajan, jota ei voida
määrätä kahta vuotta pidemmäksi.
Adoptiolautakunta voi hakem uksesta pidentää luvan voimassaoloaikaa enintään kahdella vuodell a kerrallaan saatuaan ado ptioneuvonnan antajan ja tarvittaessa palvelunantajan lausunnon asiasta.
Jos lapsi on luvassa mainitussa määräajassa
sijoitettu ado ptionhakijan luokse adopti otarkoituksessa, luvan voim assaolo jatkuu, kunnes adoptio on vahvistettu.
Luvan voim assaolo lakkaa , jos lapsi sij oituksen epäon nistumisen vuoksi otetaan pois
adoptionhakijan luota.
48 §
Luvan peruuttaminen
Adoptiolautakunta voi per uuttaa adoptioluvan, jos hakij an olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet olennaisesti siten, että adoption toteuttaminen luvan mukaisesti ei olisi lapsen edun m ukaista. Lu paa ei
kuitenkaan v oida peruutta a sen jälkeen, kun
adoptio on vahvistettu.
Adoptiolautakunnan päätöksessä olevan
virheen korjaa miseen sove lletaan, mitä hallintolain (434/2003) 50—53 §:ssä säädetään.

Luvan erityinen ehto tai rajoitus

49 §

Luvan myöntäessään adoptiolautakunta voi
asettaa adoptiolle erit yisen ehdon tai rajoituksen.

Ilmoitusvelvollisuus

46 §
Todistus adoptioluvasta
Adoptiolautakunnan o n annettava todistus
myönnetystä adoptioluvasta.
Valtioneuvoston asetuksel la voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tod istuksen sisällöstä
ja toimittamisesta.

Jos hakijan olosuhteissa tapahtuu luvan
voimassaoloaikana olenna inen m uutos, hänen on vii pymättä il moitettava siitä ad optiolautakunnalle. Adoptiolaut akunnan on salassapitosäännösten estämättä viip ymättä annettava tieto il moituksesta adoptioneu vonnan
antajalle ja palvelunantajalle sekä pyyd ettävä
niiltä tarvittaessa lisäselvitystä olosuhdemuutoksesta.
Adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan on salassapitosäännösten estämättä viipymättä il moitettava adoptiolautakunnalle
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tietoonsa tulleesta hakijan olosuhteiden muutoksesta, joka voi aiheuttaa adoptiol uvan peruuttamisen, ja seikasta, joka voi aihe uttaa
lautakunnan päätöksen poistam isen hallintolain 50 §:n nojalla.
50 §
Muutoksenhaku
Adoptionhakija saa hakea muutosta ad optiolautakunnan päätökseen, joka ko
skee
adoptioluvan myöntämistä tai voim assaoloajan jatkam ista taikka myönnetyn l uvan peruuttamista, valittam alla hallinto-oi keuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Adoptionhakija tai adopti olautakunta saa
hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
7 luku
Adoption vahvistaminen
51 §
Adoption vahvistaminen
Adoptio vahvistetaan tuomioistui men päätöksellä.
Adoption vahvistamista k oskeva asia pannaan vireille käräjäoikeudessa adoptionhakijan kirjallisella hakemuksella.
Toimivaltaisesta tuomioistuimesta adoption
vahvistamista koskevassa asias sa s äädetään
oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa.

53 §
Selvityksen hankkiminen
Tuomioistuimen on o masta aloitteestaan
määrättävä hankittavaksi kaikki selvitys, joka
on tarpeen adoptio n vahv istamista koskevan
asian ratkaisemiseksi.
Tuomioistuimen on tar vittaessa kuultava
kaikkia henki löitä, jotka voivat antaa tietoja
adoptiota koskevasta asiasta.
54 §
Kuuleminen
Alaikäisen la psen vanhemmalle sekä h uoltajalle ja ed unvalvojalle on varattava tilaisuus tulla k uulluksi ad option vahvistamista
koskevassa a siassa. Jos la psen vanhempi on
vajaavaltainen, m yös hänen huoltajall een ja
edunvalvojalleen on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi. Jos adoptionhakijan toim intakelpoisuutta on rajoitettu, myös hänen edu nvalvojalleen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Kuuleminen 1 m omentin mukaan ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kutsua ei voida antaa
kuultavalle ti edoksi tai kuultavan m ielipide
on jo ai kaisemmin luotettavasti selvi tetty
taikka jos kuulem ista on m uutoin pidettävä
asian ratkaisemisen kannalta tarpeettomana.
Jos lapsen vanhe mpi on antaessaan s uostumuksen ad optioon ilm oittanut, että hän ei
tahdo tulla kuulluksi t uomioistuimessa, hänelle ei saa il man erity istä syy tä varata tilaisuutta tulla kuulluksi.
55 §

52 §

Edunvalvojan määrääminen

Tuomioistuimelle esitettävä selvitys

Jos alaikäise n adoptoitavan lapsen etu on
ristiriidassa t ai saattaa jou tua ristiriitaan hänen hu oltajansa tai edunvalvojansa
edun
kanssa käsiteltäessä adoption vahvistamista
koskevaa asi aa tuo mioistuimessa, tuomioistuimen on viran puolesta määrättävä lapselle
edunvalvoja valvomaan lapsen etua asiassa.
Tuomioistuimen 1 momentin nojalla määräämällä edunvalvojalla on oikeus saada val-

Adoption va hvistamista koskevaan hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvit ys
siitä, että adoption vahvi stamiseen on lain
mukaiset edellytykset.
Valtioneuvoston asetuksel la voidaan antaa
tarkempia säännöksiä hakem ukseen liitettävästä selvityksestä.

155

tion varoista palkkio ja korvaus kulu istaan
noudattaen soveltuvi n osi n, m itä oikeu sapulain (257/2002) 17 ja 18 §:ssä sääd
etään
avustajan palkkiosta ja korvauksista. Muilta
osin edun valvojaan sovel letaan holho ustoimesta annetun lain (442/1999) säännöksiä.
56 §
Muutoksenhakuoikeus
Hakijalla, lapsella sekä henkilöllä, jota
54 §:n 1 m omentin mukaan on ku ultava, on
oikeus hakea muutosta adoption vahvistamista koskevassa asiassa annettuun tuom ioistuimen päätökseen.
57 §
Käsittelyn kiireellisyys
Adoption vahvistamista k oskevat asiat on
kaikissa oikeusasteissa k äsiteltävä kiireellisinä.
8 luku
Adoptiolapsen yhteydenpito aikaisempaan
vanhempaan
58 §
Yhteydenpitoa koskevan sopimuksen vahvistaminen
Tuomioistuin voi vahvist aa aikaisemman
vanhemman ja adoptiovanhempien tekem än
sopimuksen alaikäisen adoptiolapsen oikeudesta tavata aikaisem paa vanhem paansa tai
pitää häneen muulla tavoin yhte yttä, jo s sen
harkitaan olevan lapsen edun m ukaista. Sopimus voidaan vahvistaa adoption vah vistamisen yhteydessä tai sen jälkeen.
Tuomioistuin voi sopim uksen vahvistam isen y hteydessä pyy nnöstä vähäises sä määrin
muuttaa tai t äsmentää y hteydenpitoa koskevia ehtoja, jo s se edistää yhteydenpidon toteuttamista ja on lapsen edun mukaista.

59 §
Vahvistetun sopimuksen muuttaminen
Tuomioistuimen vahvistam aa sopimusta
voidaan m uuttaa tuom ioistuimen vahvistamalla uudella sopim uksella tai tuo mioistuimen päätöksellä, jos olo suhteet ovat sopimuksen vahvistamisen jälkeen muuttuneet tai
jos tähän muutoin on aihetta.
60 §
Lapsen mielipiteen huomioon ottaminen
Yhteydenpitoa koskevaa asiaa ratkaistaessa
on otettava h uomioon lapsen toivom ukset ja
mielipide lapsen iän ja kehit ystason edelly ttämällä tavalla.
61 §
Vireillepano
Yhteydenpitoa koskeva asia pannaan vireille käräjäoike udessa kirjall isella hake muksella, jonka voi tehdä lapsen aikaisem pi vanhempi, adoptiovanhem pi, lapsen huoltaja tai
kunnan sosiaalihuollon toimielin.
Jos yhte ydenpitoa koskeva asia saat etaan
tuomioistuimen käsiteltäv äksi muutoin kuin
adoption vahvistamisen yhteydessä, asian käsittelee tuo mioistuin, joka oikeudenkäy miskaaren 10 luvun säännöst en m ukaan on toimivaltainen tapaam isoikeutta kosk evassa
asiassa.
62 §
Kuuleminen
Lapsen aikaisemmille van hemmille, adoptiovanhemmille ja l apsen huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen
johdosta.
Kuuleminen 1 m omentin mukaan ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kutsua ei voida antaa
kuultavalle ti edoksi tai kuultavan m ielipide
on jo ai kaisemmin luotettavasti selvi tetty
taikka jos kuulem ista on m uutoin pidettävä
asian ratkaisemisen kannalta tarpeettomana.
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63 §
Selvityksen hankkiminen, lapsen kuuleminen
ja väliaikainen määräys
Lapsen toivom usten ja mielipiteen sekä
muiden yhteydenpitoa koskevan asian ratkaisemiseen vai kuttavien olosuhteiden selvittämiseksi tuomioistuim en o n tarvittaess a hankittava selvity s lapsen, hänen aikaisemman
vanhempansa ja adoptio vanhemman kotikunnan sosiaalihuollon toimielimeltä. Jos tällaisella henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa, selvitys on hankittava sen kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä, jossa henkilö oleskelee.
Lapsen henkilökohtaisesta kuulem isesta
tuomioistuimessa ja väliaikaisen määräyksen
antamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä lapsen huollosta ja tapaam isoikeudesta annetun lain (361/1983) 15 §:n 2 momentissa ja
17 §:ssä sää detään tapaa misoikeutta koskevan asian osalta.

Adoption va hvistamista koskeva hakem us
voidaan tutkia Suomessa myös, jos:
1) adoptoitava tai hakija on Suomen kansalainen; ja
2) asiaa ei voida saattaa t utkittavaksi siinä
valtiossa, jossa adoptoitavalla tai hakijalla on
asuin- tai kotipaikka, tai asian vireillepano
tällaisessa valtiossa aiheut taisi kohtuutt omia
vaikeuksia.
Kun adopt oitava ja hakijat ovat S uomen,
Islannin, Norjan, Ruotsin t ai Tanskan kansalaisia, adoption vahvist amista koskeva hakemus tutkitaan kuitenkin Suomessa vain, jos
jommallakummalla hakijalla on kotipaikka
Suomessa.
66 §
Sovellettava laki
Menettely adoption vahvistam isessa ja
adoption edellyty kset m ääräytyvät Suomen
lain mukaan.

64 §

67 §

Sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpano

Suostumuksen antaminen adoptioon vieraassa valtiossa

Yhteydenpitoa koskeva tuom
ioistuimen
vahvistama sopimus tai tuom ioistuimen päätös pannaan täytäntöön noudattaen soveltuvin
osin, mitä lapsen huoltoa j a tapaamisoikeutta
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa ( 619/1996) sä ädetään tapaam isoikeutta kos kevan päätö ksen täy täntöönpanosta. Yhtey denpitoa koskevaa sopim usta
tai päätöstä t äytäntöön pantaessa lasta ei kuitenkaan voida määrätä noudettavaksi.

Suostumus adoptioon voidaan vieraassa
valtiossa antaa myös noudattaen sitä muotoa
ja menettelyä, jota ky seisen valtion lain mukaan on noudatettava.
Jos adoptioon vaadittava suostumus puuttuu sen vuoksi, että adoptiota ei ole säännelty
siinä valtiossa, jossa suostum us olisi annettava, adoptio voidaan vahvistaa, jos tä mä selvästi vastaa sen tahtoa, jonka suos
tumus
adoptioon vaaditaan.

9 luku

68 §

Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan
kuuluvat säännökset

Ulkomaisen adoption ja adoption purkamisen tunnustaminen

65 §

Vieraassa valtiossa tapahtunut adopti o ja
adoption purkaminen tunnustetaan Suomessa
siten kuin jäljempänä säädetään.
Vieraassa valtiossa tehty päätös tai muu oikeudellinen t oimenpide voidaan katsoa tässä
laissa tarkoitetuksi adopti on vahvistamiseksi,
jos sen olennaisena t arkoituksena on lapsen

Tuomioistuimen toimivalta
Adoption va hvistamista koskeva hakem us
tutkitaan Suomessa, jos adoptoitavalla tai
adoptionhakijalla on täällä asuinpaikka.
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ja vanhemman välisen suhteen vahvi staminen, vaikka toimenpiteen oikeudelliset vaikutukset ky seisessä valtio ssa eivät vastaisi
adoption oikeusvaikutuksia Suomen lain mukaan.
69 §
Ulkomaisen adoption tunnustaminen ilman
eri vahvistusta
Vieraassa valtiossa 6 luvussa tarkoitetun
adoptioluvan m ukaisesti tapahtunut adoptio
on ilman eri vahvistusta pätevä Suomessa.
Vieraassa valtiossa tapahtunut adoptio on
ilman eri vahvistusta pätevä Suomessa myös:
1) jos kummallakin adoptionhak ijalla o n
adoption ajankohtana ollut asuinpaik ka k yseisessä valti ossa ja he ovat asuneet siellä
keskeytyksettä vähintään vuoden ajan välittömästi ennen adoptiota; tai
2) jos adopt io on pätevä siinä valtiossa,
jossa hakijoilla on adoption ajankohtana ollut
asuinpaikka ja jossa he ovat asuneet ke skeytyksettä vähintään vuode n ajan välittömästi
ennen adoptiota.
Jos 2 momentissa tarkoitettuun adopti oon
on tullut hak ea adoptiolup a, adoptio on kuitenkin pätevä Suom essa vain, jos lupa on
myönnetty.
70 §
Ulkomaisen adoption purkamisen tunnustaminen ilman eri vahvistusta
Vieraassa valtiossa tapahtunut adopt ion
purkaminen on ilman eri vahvistusta pätevä
Suomessa, jos:
1) adoptiola psella ja ku mmallakin adoptiovanhemmalla on p urkamisajankohtana ollut asuinpaikka ky seisessä valtiossa j a he
ovat asuneet siellä ke skeytyksettä vähintään
vuoden ajan välittöm ästi ennen adoption
purkamista; tai
2) purkam inen on pätevä niissä valtioissa,
joissa adoptiolapsella ja adoptiovanhe mmilla
on p urkamisajankohtana ollut asuinpaik ka ja
joissa he ova t asuneet kes keytyksettä vähintään vuoden ajan välittömästi ennen adoption
purkamista.

71 §
Hovioikeuden selventävä vahvistamispäätös
Vaikka adoptio tai sen purkam inen tunnustetaan 69 tai 70 §:n nojall a ilman eri v ahvistusta, Helsin gin hovioikeus voi hake muksesta vahvistaa, että adoptio t ai sen purkaminen
on pätevä Suomessa.
72 §
Toisessa Pohjoismaassa tehdyn päätöksen
tunnustaminen
Suomen, Islannin, Norj an, Ruotsin ja
Tanskan kesken tehdy n, avioliittoa, lapseksiottamista ja holho usta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräy ksiä sisältävän sopim uksen (SopS 20/1931) m ukaisesti
Islannissa, N orjassa, Ruotsissa tai Tans kassa
tapahtunut adoptio tai adoption p urkaminen
on 69 ja 70 §:n estämättä ilman eri vahvistusta pätevä Suomessa.
73 §
Haagin sopimuksen mukaiseksi varmennetun
adoption tunnustaminen ja oikeusvaikutukset
Haagin sopim uksen osapuolena olev assa
vieraassa valt iossa vahvistettu ja siellä Haagin sop imuksen m ukaiseksi varm ennettu
adoptio on 69 §:n estämättä ilman eri vahvistusta pätevä Suomessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla adoptiolla on ainaki n ne oikeus vaikutukset, joista
Haagin sopimuksen 26 artiklan 1 kappaleessa
määrätään.
Jos 1 momentissa tarkoitettu adoptio ei ole
kyseisen valtion oikeusjärjesty ksen m ukaan
johtanut lapsen ja vanhemman välisen oikeudellisen suhteen lakkaam iseen, Helsingin hovioikeus voi adoptiovanh empien tai lapsen
hakemuksesta vahvistaa adoption sellaiseksi
adoptioksi, j onka vaikut uksena on lapsen ja
hänen aikaisem pien vanhem piensa välisen
oikeussuhteen lakkaam inen. Edelly tyksenä
on lisäksi, että Haagin sopi muksen 4 artiklan
c ja d kohda ssa tarkoitetut suostum ukset on
annettu tai annetaan tällaiseen adoptioon.
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74 §
Ulkomaisen adoption vahvistaminen hovioikeuden päätöksellä
Muu kuin 69, 72 tai
73 §:ssä tarkoitettu
vieraassa valtiossa tapahtunut adoptio on pätevä Suomessa vain, jo s Helsingin ho vioikeus on vahvistanut sen.
Helsingin hovioikeus voi hakem
uksesta
vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun ad option
päteväksi, jo s adoptoitav alla tai jommallakummalla adoptio nhakijalla on adoption
ajankohtana ollut asuin- tai koti paikkansa
taikka kansalaisuutensa pe rusteella s ellainen
yhteys siihen valtioon, jossa adoptio on tapahtunut, että sen viranomaisilla voidaan katsoa olleen riit tävä aihe ottaa asia tutkittavakseen.
Jos adoptio on tapahtu nut m uulla tavoin
kuin virano maisen päätöksellä, se voidaan
vahvistaa päteväksi vain, kun ad optoitavalla
tai jommall akummalla hakijalla on ollut
2 momentissa mainittu yhteys siihen valtioon, jossa adoptio on tapahtunut , ja täm ä
toimenpide on k yseisen valtion lain mukaan
pätevä.
Jos adoptioo n on tull ut h akea adoptiolupa,
hovioikeus saa vahvistaa adoption päte väksi
vain, jos lupa on myönnetty.

se voidaan va hvistaa päteväksi vain, k un jollakin asiaan osallisella on ollut 2 m omentissa
mainittu yhteys siihen valt ioon, jossa adoption purkam inen on tapahtunut, ja tämä toimenpide on kyseisen valtion lain mukaan pätevä.
76 §
Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisuus
Edellä 69 ja 73 §:ssä tarkoitettua adopt iota
sekä 70 §:ssä tarkoitettua adoption purkam ista ei tule kats oa Suomessa päteväksi eikä hovioikeuden t ule vahvistaa adoptiota tai sen
purkamista 71, 7 4 tai 7 5 §:n nojalla päteväksi, jos täm ä ottaen erity isesti huom ioon lapsen etu johtaisi Suomen oikeusjärjestyksen
perusteiden vastaiseen tulokseen.
77 §
Suomessa vahvistetun adoption varmentaminen Haagin sopimuksen mukaiseksi
Tuomioistuin, joka o n va hvistanut ado ption, voi hakemuksesta varmentaa, että adoptio
on tapahtunut Haagin sopim uksen mukaisesti.

75 §

78 §

Ulkomaisen adoption purkamisen vahvistaminen hovioikeuden päätöksellä

Selvitys vieraan valtion lain sisällöstä

Muu kuin 70 tai 72 §:ssä tarkoitettu
vieraassa valtiossa tapahtunut adopti on purkaminen on pätevä Suo messa vain, jos Helsingin hovioikeus on vahvistanut sen.
Helsingin hovioikeus voi hakem
uksesta
vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun ad option
purkamisen päteväksi, jo s adoptiolapsella tai
jommallakummalla adoptiovanhemmalla on
purkamisajankohtana ollu t asuin- tai kotipaikkansa taikka kansalaisuutensa perusteella
sellainen y hteys siihen va ltioon, j ossa adoption purkaminen on tapah tunut, että sen viranomaisilla voidaan katsoa olleen riittävä
aihe ottaa asia tutkittavakseen.
Jos adoption purkam inen on tapahtu nut
muulla tavoin kuin viranomaisen päätöksellä,

Jos vieraan valtion lailla on m erkitystä tässä lai ssa s äädetyn asian ratkaisemiselle, on
tuomioistuimen tai muun viranomaisen, jollei
se tunne vieraan valtion lakia eikä
asiaan
osallinen esitä siitä selvity stä, pyyde ttävä
adoptiolautakunnalta selvity s vieraan valtion
lain sisällöstä.
79 §
Adoptiolautakunnan lausunto
Edellä 65 §:n 2 m omentissa sekä 74 ja
75 §:ssä mainituissa tapauksissa adoptiolautakunnalle o n varattava t ilaisuus antaa lausuntonsa niistä seikoista, joilla on m erkitystä
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asian r atkaisemiselle, joll ei se ole il meisen
tarpeetonta.
Tuomioistuin tai muu viranomainen voi
pyytää 67—73 §:ssä s ekä 77 §:ssä tark oitetuista asioista adoptiolautakunnan lausunnon.
80 §
Sosiaalihuollon toimielimen lausunto
Tuomioistuin tai muu viranomainen voi
käsitellessään 68—75 §:ssä tarkoitettua asiaa, joka koskee all e 18-vuotiasta lasta, tarvittaessa pyytää lausunnon asiaan osallisen olosuhteista tämän kotikun nan sosiaalihuollon
toimielimeltä.
81 §
Pohjoismaisen lastenhuoltoviranomaisen
lausunto
Jos alle 18-vuotias adopto itava on Islannin,
Norjan, Ruotsin tai Tansk an kansalain en ja
hänellä on kotipaikka siinä valtiossa, jonka
kansalainen hän on, tuo mioistuimen on ennen adoptio n vahvistam ista varattava k yseisen valtion l astenhuoltoviranomaiselle tilaisuus antaa asiasta lausunto.

tarkoitetun asiakirjan aitoudesta ja luotettavuudesta.
83 §
Käsittelyn kiireellisyys
Ulkomaisen adoption ja adoptio n purkamisen tunnustamista koskev at asiat on käsiteltävä kiireellisinä.
84 §
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta Helsingin hovi oikeuden
ratkaisuun o n voim assa, mitä oikeudenkä ymiskaaren 30 luvussa säädetään.
10 luku
Adoptioasioiden hallinto
85 §
Yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta
Adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

82 §

86 §

Ulkomaisen asiakirjan luotettavuuden varmistaminen

Adoptiolautakunta

Helsingin h ovioikeudelle 71, 74
tai
75 §:ssä tarkoitetun asian käsittely ä varten
esitetyn ulkomaisen asiakirjan on oltava laillistettu tai si ihen on liitettävä asi anomaisen
valtion t oimivaltaisen viranom aisen todistus
sen alkuperästä, jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopim uksen v elvoitteiden täy ttämisestä muuta johdu tai hovioikeus erit yisestä syystä myönnä tästä po ikkeusta. Ulkomaisen asiakirjan esittäjän o n tarvittaessa huolehdittava esittäm änsä asiakirjan kääntäm isestä suomen tai ruotsin kielelle sekä sen laillistamisesta.
Hovioikeus voi tarvittaess a pyytää ulkoasiainministeriön, Maahanm uuttoviraston tai
poliisiviranomaisen lausunnon 1 m omentissa

Erityisenä asiantuntija-, lupa- ja valvontaviranomaisena adoptioasioissa toi mii Sosiaali- ja tervey salan lupa- ja valvontavira stossa
oleva adoptiolautakunta.
Adoptiolautakunta toimii myös:
1) Haagin sopim uksen 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuna keskusviranomaisena; ja
2) lasten adoptiosta Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn uudistetun eurooppalaisen y leissopimuksen ( Euroopan
neuvoston so pimus) 15 artiklassa tarkoitettuna kansallisena viranomaisena.
Lautakunnassa on tä ysistunto, j onka te htävänä on seurata kehity stä adoptioasioissa sekä tehdä tarvittaessa aloitteita adoptiota koskevissa ky symyksissä. M uut toim ivaltaansa
kuuluvat asiat lautakunta käsittelee jakautu-
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neena jaostoihin siten kui n valtioneuv oston
asetuksella tarkemmin säädetään.
Lautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta
ja tehtävistä sekä toi minnan muusta järjestämisestä sääd etään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
87 §
Lupa adoptiotoimiston ylläpitämiseen ja kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi hakem uksesta myöntää luvan adoptiotoimiston y lläpitämiseen kunta yhtymälle
tai m uulle kuntien yhteenliittymälle, Suomessa rekist eröidylle yhdistykselle taikka
muussa Euroopan talousal ueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidy lle yhdist ykselle tai
muulle vastaavalle yhteisölle.
Adoptiolautakunta voi
hakem uksesta
myöntää luvan kansainvälisen adoptiop alvelun antam iseen kun nan s osiaalihuollon toimielimelle, k untayhtymälle tai muulle kuntien yhteenliittymälle, Suomessa rekisteröidy lle y hdistykselle taikka muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle vastaavalle
yhteisölle.
Lupa adopti otoimiston ylläpitäm iseen tai
kansainvälisen adoptiopalvelun anta miseen
voidaan myöntää hakijalle, joka toim ii ilman
taloudellisen voiton tavoitt elua ja jonka harkitaan kyken evän antamaan adoptione uvontaa tai kansainvälistä adoptiopalvelua ammattitaitoisesti, pitkäjänteisesti ja luotettavasti.
Edellytyksenä luvan m yöntämiselle on lisäksi, että toi minnan aloittamista voidaan pitää
adoptioneuvonnan tai kansainvälisen adoptiopalvelun järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisena.
Hakemukseen liitettävistä selvityksistä ja
lupapäätöksen joh dosta t ehtävästä ilmoituksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
88 §
Lupaehdot
Lupa adopti otoimiston ylläpitäm iseen tai
kansainvälisen adoptiopalvelun anta miseen

myönnetään määräajaksi, enintään vi ideksi
vuodeksi kerrallaan.
Lupaa myönnettäessä voidaan sa malla antaa tarkem pia määräy ksiä adoptioneuvonnan
tai kansainvälisen adoptiopalvelun harjoittamisesta.
89 §
Luvan peruuttaminen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai ad optiolautakunta voi peruuttaa
87 §:n nojalla myöntämänsä luvan, jos a doptioneuvontaa tai kansainvälistä adoptiop alvelua annettaessa ei noudateta voimassa olevia
säännöksiä tai määräyksiä taikka jos toi minnassa havaitaan puutteellis uuksia tai epäkohtia eikä niit ä ole viraston tai lautak unnan
asettamassa määr äajassa korjattu tai poistettu.
90 §
Lupa kansainväliseen yhteistyöhön
Adoptiolautakunta voi palvelunantajan hakemuksesta myöntää luvan palvelunantajan
yhteistyöhön ulk omaisen palvelu nantajan
kanssa, jos:
1) ulkomaisella palvelunantajalla on sijaintivaltiossaan toim ivalta hoitaa kansainväliseen adoptioon kuuluvia tehtäviä;
2) on esitett y riittävä selvity s siitä, että ulkomainen pa lvelunantaja hoitaa 1 kohdassa
tarkoitettuja tehtäviä ammattitaitoisesti, pitkäjänteisesti ja luotettavasti lapsen edun m ukaisesti ja k ansainvälisessä oikeudess a tunnustettuja lapsen oikeuksia kunni oittaen sekä
ilman, että kukaan saa ad optioista oikeudetonta taloudellista tai muuta hyötyä; ja
3) yhteistyötä voidaan pi tää perusteltuna
ottaen erit yisesti huom ioon kansainvälisen
adoption tarve asianomaisessa valtiossa.
Lupa m yönnetään määräajaksi, enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan.
Adoptiolautakunta voi per uuttaa luvan, jos
ulkomainen palvelunantaja on sijaintivaltiossaan menettänyt toim ivaltansa hoitaa kansainväliseen adoptioon kuuluvia tehtäviä tai
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on syytä epäillä, että se ei hoida niitä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
91 §
Tietojen antaminen
Adoptioneuvonnan antaja ja palvelunantaja
ovat velvollisia anta maan sosiaali- ja terveysministeriölle, Sosiaali- j a terveysalan lupaja valvontavi rastolle ja adoptiolautak unnalle
niiden p yytämiä valvontaa tai muiden tässä
laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten
tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.
Palvelunantaja on velvol linen antamaan
adoptiolautakunnalle sen pyytäm iä valvontaa
varten tarpeel lisia tietoja j a selvity ksiä ulkomaisesta pal velunantajasta. Palvelunantajan
on vii pymättä ilm oitettava lautakunnal le tietoonsa tulleesta s eikasta, joka voi aiheuttaa
90 §:ssä tarkoitetun luvan peruuttamisen.
11 luku
Erinäiset säännökset
92 §
Asiakirjojen säilyttäminen ja siirtäminen
Adoptioneuvonnan antajan ja palvelunantajan on säilytettävä adoptioneuvonnan tai kansainvälisen a doptiopalvelun yhteydessä tehdyt tai vastaanotetut adopti olasta ja hänen aikaisempia vanhem piaan koskevat asiakirjat
vähintään 100 vuotta niiden laatimisesta.
Palvelunantaja voi siirtää 1 m
omentissa
tarkoitetut asiakirjat adoptioneuvo nnan antajan säily tettäviksi, jos ado ptioneuvonnan antaja siihen su ostuu. Palvelunantajan on asiakirjoja siirrettäessä pidettävä luetteloa siitä,
minne asiakirjat on siirretty.
Jos adoptiotoi misto tai palvelunantaja lopettaa tässä laissa tarkoitetun toim intansa,
1 momentissa tarkoitetut asiakirjat on siirrettävä sen kunnan sosiaalihuollon t oimielimen
säilytettäviksi, jolle Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto antaa tehtäväk si ottaa vastaan asiakirjat.

93 §
Oikeus tietojen saamiseen
Adoptiolapsella ja hänen huoltajallaan sekä
adoptiolapsen kuolt ua hän en jälkeläisellään
on oikeus saada maksutta tietoja 92 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista. Tietoja annettaess a
on tietojen saajalle tarjottava tarpeellinen tuki ja ohjaus.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
antamisesta voidaan kieltäytyä, jos on perusteltua syy tä olettaa, että t ietojen anta misesta
aiheutuu vaaraa adoptiolapsen tai muun tietoja pyytävän t erveydelle tai kehit ykselle, taikka jos tietojen antam inen olisi m uutoin selvästi vastoin hänen etuaan tai muuta yksityistä etua.
Jos aikaisemman vanhemman henkilöllisyys tunnetaan, tieto siitä on 2 m omentin estämättä aina annettava:
1) täy si-ikäiselle adoptiolapselle j a hänen
kuoltuaan hänen tä ysi-ikäiselle jälkeläiselleen;
2) 15 vu otta täy ttäneelle adoptiolapselle ja
adoptiolapsen kuoltua hän en 15 vuot ta täy ttäneelle jälk eläiselleen, jos adoptiola psi tai
jälkeläinen pyytää tietoja yhdessä huoltajansa
kanssa; sekä
3) alaikäisen adopti olapsen huol tajalle ja
adoptiolapsen kuoltua hänen alaikäisen jälkeläisensä huoltajalle, jos k ysymys on adoptiolapsen tai jälkeläisen tervey ttä tai tur vallisuutta välittömästi koskevasta tietotarpeesta.
Päätökseen, jolla on kieltäydytty tietojen
antamisesta, saa hakea mu utosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin halli
ntolainkäyttölaissa säädet ään. Hallinto-oikeuden
asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta, jos korkein hallint o-oikeus m yöntää
valitusluvan.
94 §
Tietopyynnön käsittely
Jos adoptiol autakunnalle toim itetaan Euroopan neuvoston sopim uksen 15 artiklassa
tarkoitettu ti etopyyntö, l autakunnan tulee
pyytää asiassa selvity stä siltä kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä, joka lautakunnan ar-
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vion mukaan parhaiten k ykenee hankkimaan
pyydetyt tiedot.
Valtioneuvoston asetuksel la voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tietopyynnön käsittelystä.
95 §
Adoptoitavan lapsen edustaminen
Kun adoptio neuvonnan antaja tai ulkomainen palvelunantaja on sijoittanut
lapsen
adoptionhakijan luok se adoptiotarkoituksessa, adoptionhakijalla on sijoituksen
aikana
oikeus huolta jan sijasta päättää lapsen olinpaikasta, hänen hoidostaan, kasvatukse staan,
valvonnastaan ja muusta huolenpidostaan sekä hänelle tarpeellisest a opetuksesta ja terveydenhuollosta. Adoptionhakijalla on lisäksi oikeus edustaa l asta muissakin tämän henkilöä koskevissa kiireellisissä asioissa.
Edellä 1 m omentissa tarkoitettua oike utta
käyttävään adoptionhakijaan sovelletaan, m itä lapsen huollosta ja tapaam isoikeudesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä säädetään huoltajasta.
96 §
Adoptionhakijoiden rekisteri
Adoptionhakijoiden rekisteri on Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämä valtakunnallinen rekisteri, jonka tarkoituksena on auttaa adoptio neuvonnan antajaa
löytämään sellainen adoptionhak ija, jonka
luokse adoptoitava lapsi voidaan sijoittaa.
Tiedot hakija sta merkitään hakijan p yynnöstä rekisteriin, jos hänellä on 6 luvussa tarkoitettu l upa adoptoida lap si, jolla on asuinpaikka Suomessa.
Rekisteriin saadaan tallettaa:
1) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot;
2) tiedot 30 §:ssä tarkoitet un selvityksen ja
46 §:ssä tarkoitetun todistuksen sisäl löstä;
sekä
3) m uut rekisterin käy ttötarkoituksen k annalta tarpeell iset tiedot hakijasta ja h änen
olosuhteistaan.
Hakijaa kosk evat tiedot on poistettava rekisteristä, kun hakija sitä pyytää, kun hänen
luokseen sijoitetaan lapsi adoptiotarkoituk-

sessa tai kun 2 momentissa tarkoitettu lupa
lakkaa olemasta voimassa.
Kukin adoptioneuvonnan antaja vastaa asiakkainaan olevia adoptio nhakijoita k oskevien tietojen tallettamisesta rekisteriin sekä
niiden korjaamisesta, päivittäm isestä ja poistamisesta.
Adoptioneuvonnan antajil la on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tietoja
rekisteristä 1 momentissa säädettyä tarkoitusta varten.
97 §
Virkavastuu
Adoptiotoimiston ja palvelunantajan palveluksessa ole vaan henkilöön sovelleta an rikosoikeudellista virkavastuuta kos
kevia
säännöksiä hänen suorittaessaan tässä laissa
tarkoitettuja tehtäviä.
12 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
98 §
Lain voimaantulo ja kumottavat säännökset
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 . Lain 86 §:n 2 momentin 2 kohdan
sekä 94 ja 96 §:n voim aantulosta säädetään
kuitenkin valtioneuvoston asetuksella.
Tällä lailla kumotaan l apseksiottamisesta
annettu laki (153/1 985) s iihen m yöhemmin
tehtyine muutoksineen.
99 §
Ennen vuotta 1980 tapahtuneet adoptiot
Jos tuom ioistuin on en nen tammik uun
1 päivää 1980 antanut su ostumuksen ottolapsen otta miseen, ottolapsisuhteeseen so velletaan silloin voimassa ollutta lakia, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Ottolapsisuhdetta ei voi p urkaa tuom ioistuimen päätöksellä silloinkaan, kun se on perustettu ennen 1 m omentissa mainittua ajankohtaa.
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Jos tuom ioistuin on en nen tammik uun
1 päivää 1980 antanut su ostumuksen ottolapsen ottam iseen, tuom ioistuimen on ottolapsen hakemuksesta vahvistettava, että ottolapsisuhteeseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Asia tutk itaan käräjäoikeudessa, joka oikeudenkäymiskaaren 10 luvun säännösten
mukaan olisi toimivaltainen adoption vahvistamista koskevassa asiassa.
100 §
Perintöoikeus ennen vuotta 1980 tapahtuneissa adoptioissa
Jos tuom ioistuin on en nen tammik uun
1 päivää 1980 antanut su ostumuksen ottolapsen ottamiseen, ottolapsen ja tämän jälkeläisten perintöoi keudesta ja o ikeudesta periä ottolapsi ja tämän jälkeläiset on voimassa, mitä
silloin voimassa olleessa laissa on säädetty.
Mitä 1 m omentissa sä ädetään, ei kuitenkaan sovellet a, jos tuo mioistuin on lapseksiottamisesta annetun lain 56 §:n 3 momentin
nojalla vahvistanut, e ttä o ttolapsisuhteeseen
sovelletaan l apseksiottamisesta annetun lain
säännöksiä, tai tämän lain 99 §:n 3 momentin
nojalla vahvistanut, e ttä o ttolapsisuhteeseen
sovelletaan tämän lain säännöksiä. Jos perittävä on kuol lut ennen tuom ioistuimen päätöksen antamista, oikeudesta perittävän jäämistöön on kuitenki n voi massa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty, jollei 3 momentista muuta johdu.
Jos perittävä on kuollut tämän lain voimaantulon jälkeen, 1 momenttia ei myöskään
sovelleta:
1) ratkaistaessa, kenellä o n oikeus otto lapselta tai tämän jälkeläi seltä jääneeseen perintöön; eikä
2) ottolapsen ja tämän jälkeläisten oikeuteen saada p erintöä ottovanhemm ilta j a näiden sukulaisilta.
101 §
Siirtymäsäännökset
1. Lapseksiotta miseen sovelletaan tä män
lain voim aan tullessa voimas sa olleita säännöksiä, jos lapsi on sijoite ttu lapseksiottajan
luokse lapseksiottam isen tarkoituksessa en-

nen täm än l ain voim aantuloa taikka jos lapseksiottamista koskeva asia on ennen täm än
lain voimaantuloa tullut vireille Suomen kansainvälisten lapseksiottam isasioiden lautakunnassa ( lapseksiottamisasioiden lautakunta) tai tuomioistuimessa.
2. Jos lapsek siottajalla on tämän lain voimaan tulles sa voimass a l apseksiottamisesta
annetun lain 25 §:ssä tar koitettu lupa kansainväliseen lapseksiottamiseen, luvan voimassaoloaikaa voidaan täm än lain t ultua
voimaan hake muksesta y hden kerran pidentää. Tällaiseen hakem ukseen ja sen johdosta
myönnetyn luvan m ukaisesti tapahtuvaan
lapseksiottamiseen sovelletaan tä män lain
voimaan tull essa voi massa olleita säännöksiä.
3. Lapseksiottam iseen, johon 1 tai 2 momentin nojalla sovelletaan aikaisempaa lakia,
sovelletaan kuitenkin tämän lain 25 §:ää,
33 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtaa sekä
93 §:ää.
4. Täm än l ain 27 §:n 2 m omenttia ja
39 §:ää ei sovelleta kotimaiseen adoptioon,
jos adoptionhakijalle on alettu antaa adoptioneuvontaa en nen tamm ikuun 1 päivää 2011 .
Jos hakijalle on alettu antaa adoptioneuvontaa tätä myöhemmin, mutta ennen tämän lain
voimaantuloa, kahden vu oden ajan täm än
lain voim aantulosta lapsi saadaan 2 7 §:n
2 momentin estämättä sijoittaa adoptiotarkoituksessa h akijan luokse ja adoptio voi daan
39 §:n estämättä vahvist aa, vaikka hakijalla
ei ole voi massa olevaa adoptiolupaa. Tässä
momentissa tarkoitetussa asias sa sovell etaan
tämän lain 30 §:n sijasta ennen täm än lain
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ottolapsineuvonnan antam ista koskevasta todistuksesta.
5. Lapseksiottam isasioiden lautakunna ssa
tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat
asiat siirty vät täm än lai n tultua voi maan
adoptiolautakunnan käsiteltäviksi. Kun adoptiolautakunta antaa lupapäätöksensä tämän
lain voimaan tulon jälkeen, sovelletaan 1 ja
2 momentin estämättä lain 48—50 §:ää.
6. Vieraassa valtiossa ennen tämän lain
voimaantuloa tapahtuneen lapseksiottamisen
ja lapseksiottamisen purkamisen tunnustam iseen sovelletaan tämän lain voim aan tullessa
voimassa oll eita säännöksiä. Sama koskee
sellaisen lapseksiottam isen tunnustamista,
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johon 1 tai 2 m omentin nojalla sovelletaan
koitettu lupa yhteistyöh ön kyseisen ulkomaiaikaisempaa lakia. Helsingin h ovioikeuden sen palvelunantajan kanssa hyväks ymispäätunnustamisasiassa antamaan ratkaisuun saatöksessä as etetun m ääräajan, jollei lupaa
daan kuitenk in hakea m uutosta siten kui n 90 §:n 3 momentin mukaisesti peruuteta.
84 §:ssä sääd etään, jos rat kaisu annetaa n tämän lain voimaantulon jälkeen.
102 §
7. Ottolapsin euvonnan tai kansainvälisen
lapseksiottamispalvelun jä rjestämistä koskeViittaukset aikaisempaan lakiin
va lupa- tai muu asia, joka on tullut sosiaalija tervey sministeriössä vi reille ennen täm än
Jos laissa tai asetuksessa on viitattu la inlain voim aantuloa, käsitellään loppu un nou- kohtaan, j onka tilalle on tullut tämän lain
dattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa säännös, nou datetaan tämän lain voimaantuolleita säännöksiä.
lon jälkeen soveltuvi n osin täm än lain vas8. Jos sosia ali- ja tervey sministeriö on lap- taavaa säännöstä.
seksiottamisesta annetun lain nojalla myönLain tai aset uksen säännös, joka kos kee
tänyt luvan ottolapsito imiston ylläpitämiseen lapseksiottamisasioiden lautakuntaa, koskee
tai kansainväliseen l apseksiottamispalvelun tämän lain voimaantulon jälkeen soveltuvin
antamiseen, luvan saaja s aa sen nojalla yllä- osin adoptiolautakuntaa.
pitää tässä laissa t arkoitettua adoptiotoi mistoa tai antaa kansainvälistä adoptiopal velua
lupaa m yönnettäessä asetetun m ääräajan,
103 §
jollei lupaa 89 §:n mukaisesti peruuteta.
9. Jos lapseksiottam isasioiden lautakunta
Valtuutus täytäntöönpanotoimiin
on lapseksiottam isesta annetun lain nojalla
hyväksynyt u lkomaisen palvelunantajan, h yEnnen täm än lain voimaantuloa voi daan
väksymistä hakeneella su omalaisella palveryhtyä lain täytäntöö npanon edell yttämiin
lunantajalla katsotaan olevan tässä l aissa tar- toimiin.
—————

165

3.
Laki
avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan avioliittolain (234/1929) 8 §, sellaisena kuin se on laissa 411/1987, ja
lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:
2 luku

———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
Avioliiton esteet
kuuta 20 .
Jos avioliitt oon vihkiminen toim itetaan
9a§
avioliiton est eiden tutkinnasta ennen täm än
Mitä 7 ja 9 §:ssä sä ädetään, on voim assa lain voimaantuloa annetun todistuksen perusmyös, kun sukulaisuussuhde on sy
ntynyt teella, avioliiton esteisiin sovelletaan täm än
adoption seurauksena.
lain voim aan tullessa voimas sa olleita sään——————————————
nöksiä.
—————

4.
Laki
rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) 2 § seuraavasti:
2§
sestä säädetään avioliittolain 9 §:ssä.
Parisuhdetta ei saa rekisteröidä, jos:
——————————————
1) suhteen osapuoli on jo rekisteröidy ssä
parisuhteessa tai avioliitossa; tai
———
2) suhteen osapuolet ovat toisiinsa nähden
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
sellaisessa sukulaisuussuhteessa, joka aviokuuta 20 .
liittolain (234/1929) 7, 9 tai 9 a §:n m ukaan
Jos parisuhteen rekisteröinti toim itetaan reon avioliiton este.
kisteröinnin esteiden tutkinnasta ennen tämän
Oikeusministeriö voi m yöntää luvan palain voimaantuloa annetun todistuksen perusrisuhteen rekisteröintiin sukulaisuuteen peteella, rekiste röinnin esteisiin sovelletaan tärustuvasta rekisteröinnin esteestä huolim atta män lain voi maan tullessa voi massa olleita
soveltaen vastaavasti, mitä luvan m yöntämi- säännöksiä.
—————

166

5.
Laki
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (6 69/2008) 2 §:n
1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1068/2009, ja
lisätään lain 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1068/2009, uusi 2 momentti seuraavasti:
2§

3§

Tehtävät

Lautakunnat

Viraston tehtävänä on huolehtia:
——————————————
2) raskauden keskey ttämistä, ste riloimista,
hedelmöityshoitoja, adoptiota, ihmisen elimien, kudoksi en ja solujen lääketieteellistä
käyttöä sekä lääketieteellistä tutkim usta koskevassa lainsäädännössä sille säädetyistä tehtävistä; sekä
——————————————

——————————————
Adoptiolaissa ( / ) säädetään virastossa
olevasta adoptiolautakunnasta.
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan r yhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

—————
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6.
Laki
hallinto-oikeuslain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 8 §:n 2 momentin 1 kohta, ja
lisätään 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on os aksi laeissa 699/2005 ja 422/2007, uusi
1 a kohta, seuraavasti:
7§

8§

Asiantuntijajäsenet

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus ja määrääminen

Hallinto-oikeudessa asian käsittelyy n ja
ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsen:
——————————————
1 a) adoptiolaissa ( / ) tarkoitetussa a siassa, joka koskee adoptioneuvonnan keskey ttämistä, kansainvälisen adoptiopal velun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskeyttämistä, adoptioluvan m yöntämistä, voi massaoloajan jatkam ista tai p eruuttamista taikka
oikeutta tietojen saam iseen adoptioasiakirjoista;
——————————————

——————————————
Asiantuntijan ja varajäsenen tulee olla:
1) 7 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetuissa asioissa teht ävään soveltuvan
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita,
lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä;
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleessa asi assa sovelletaan tä män lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
—————
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7.
Laki
rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 1 momentin 5 ko hta, sellaisena kuin se on
laissa 1093/1999, ja 6 §:n 1 momentti sekä
lisätään 4 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1093/1999, uusi 4 momentti seuraavasti:
4a§
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä s äädetään, rikosrekisteristä luo vutetaan henkilöä koskev at tiedot Suom en viranomaiselle asiassa, joka
koskee:
——————————————
5) lapsen huostaanottoa tai adoptiota.
——————————————
Mitä edellä tässä py kälässä säädet ään viranomaisesta, koskee myös adopt
iolaissa
( / ) tarkoitettua adoptiotoimistoa.

6§
Yksityinen henkilö saa itseään koskevan
otteen rikosrekisteristä vi isumia, ty ölupaa,
oleskelulupaa, adoptiota tai muuta niihin verrattavaa syytä varten.
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan r yhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

—————
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8.
Laki
rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 22 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 373/2009, ja
lisätään rikoslain 25 lukuun uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:
22 luku
Sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta
6§
Lapsen identiteetin loukkaaminen
Joka laiminlyö noudattaa
1) hedelmöityshoitolain 12 §:n 2 tai 3 momentin tai 14 §:n säännöksiä luovuttajan tunnuksen käyttämisestä, sisällöstä, merkitsemisestä tai ilmoittamisesta,
2) hedelm öityshoitolain 1 8 §:n säännöksiä
tietojen ilmoittamisesta luovutusrekisteriin,
3) hedelmöityshoitolain 10 §:n 2 momentin
taikka 28 tai 30 § :n säännöksiä tietoj en ja
asiakirjojen a ntamisesta, si irtämisestä, t allettamisesta tai säilyttämisestä taikka
4) adoptiolain ( / ) 92 tai 93 §:n säännöksiä asiakirjojen säily ttämisestä tai siirtämisestä taikka tietojen antamisesta
siten, että teko on om iaan vaarantamaan
lapsen oikeuden saada sel ville s yntyperänsä,
on tuomittava lapsen identiteetin loukkaamisesta sakkoon tai van keuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
25 luku
Vapauteen kohdistuvista rikoksista

1) lupaamalla tai antamalla korvauksen,
2) erehdy ttämällä tai er ehdystä hy väksi
käyttämällä taikka
3) taivuttamalla tai painostamalla
saa toisen an tamaan suostum uksen ado ptioon, on tuomittava laittomasta adopti osuostumuksen hankkimisesta sakkoon tai va nkeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

3c§
Laiton adoptionvälitys
Jos joku m uu kuin lapsen huoltaja luvattomasti sijoittaa lapsen adoptiotarkoituksessa
yksityiskodissa kasvatettavaksi tai muulla tavalla järjestää toise lle mahdollisuuden adoptoida lapsi, hänet on tuomittava laittomasta
adoptionvälityksestä sakkoon tai vankeuteen
enintään yhdeksi vuodeksi.
Laittomasta adoptionvälityksestä on t uomittava myös se, joka julkisesti tarjoaa lapsen adoptoitavaksi tai m ahdollisuuden sijoittaa lapsen luokseen adoptiotarkoituksessa.
——————————————

3b§
Laiton adoptiosuostumuksen hankkiminen
Joka

———
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 20 .
—————

päivänä
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9.
Laki
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 13 §:n 1 momentin 10 kohta ja 38 § seuraavasti:
13 §
Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot
Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraavat tiedot:
——————————————
10) vahvistettua adoptiota koskevat tiedot;
——————————————
38 §
Adoptiota koskevan tiedon luovuttamisen rajoitukset
Väestötietojärjestelmään t alletettuja tie toja
adoptiosta ja siitä kuka on adopti olapsen aikaisempi vanhempi voidaan luovuttaa vain:
1) täy si-ikäiselle adoptiolapselle j a hänen
kuoltuaan hänen tä ysi-ikäiselle jälkeläiselleen;
2) 15 vu otta täy ttäneelle adoptiolapselle ja
adoptiolapsen kuoltua hän en 15 vuot ta täy ttäneelle jälk eläiselleen, jos adoptiola psi tai

jälkeläinen pyytää tietoja yhdessä huoltajansa
kanssa;
3) alaikäisen adopti olapsen huol tajalle ja
adoptiolapsen kuoltua hänen alaikäisen jälkeläisensä huoltajalle, jos k ysymys on adoptiolapsen tai jälkeläisen tervey ttä tai tur vallisuutta välittömästi koskevasta tietotarpeesta;
4) sellaiselle viranom aiselle, jonka oikeus
näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai
sen nojalla sä ädetyn tai määrätyn edellä mainittujen henkilöiden oi keutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toi menpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen;
5) virallisen tilaston laatimista varten;
6) historiallisen tai tieteellisen tutkim uksen
tekemistä varten; sekä
7) m uulle y ksilöidyssä asi assa tietoja p yytävälle henkilölle, yritykselle tai y hteisölle,
joka välttämättä tarvitsee tiedot adopt iolapsen yksilöinti ä taikka hänen henki lö- ja perheoikeudellisen asemansa tai toim intakelpoisuutensa selvittämistä varten.
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
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Ennen lain voimaantuloa voidaan r yhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
—————
Helsingissä

päivänä

kuuta 20

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Sopimusteksti

EUROOPPALAINEN YLEISSOPIMUS LASTEN ADOPTIOSTA
(UUDISTETTU)
Strasbourg, 27.11.2008
JOHDANTO
Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän yleissopimuksen allekirjoittajavaltiot, jotka
ottavat huomioon, että Eur oopan neuvoston päämääränä on luoda läheisempi yhteys sen jäsenvaltioiden välille sellai sten ihanteiden ja pe riaatteiden turvaamiseksi ja toteuttam iseksi,
jotka ovat niiden yhteistä perintöä;
ottavat huomioon, että vaikka lasten adoptio on oikeudellisena instituutiona tunnustettu kaikissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa, näissä va ltioissa esiintyy edelleen erilaisia näkemyksiä adoptiota ohjaavista periaattei sta sekä eroja adoptiomenettelyssä ja adoption oikeus vaikutuksissa;
kiinnittävät huom iota 20 päivänä marraskuuta 1989 tehtyyn laps en oikeuksia koskevaan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen ja erityisesti sen 21 artiklaan;
kiinnittävät huomiota Haagissa 29 päivänä toukokuuta 1993 tehtyyn lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa koskevaan yleissopimukseen;
panevat merkille Euroopan ne uvoston parlam entaarisen y leiskokouksen suosituksen
1443 (2000) ”Kansainvälinen adoptio: Lasten oike uksien kunni oittaminen” sekä Euroopan
neuvoston valkoisen kirjan vanhemmuuden vahvistamista ja oikeusvaikutuksia koskevista periaatteista;
ovat tietoisia siitä, että erää t vuonna 1967 tehdyn lasten adop tiota koskevan eurooppalaisen
yleissopimuksen (ETS 58) määräykset ovat vanhentuneita ja ristiriidassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa;
ovat tietoisia siitä, että lasten mahdollisuus osallistua heitä kos keviin perheoikeudellisiin oikeudenkäynteihin on parantunut 25 päivänä tammikuuta 1996 teh dyn lasten oi keuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (ETS 160) ja Euroopan i hmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön myötä;
katsovat, että lasten adoptioon liittyvien yhteisten uudistettujen periaatteiden ja käytäntöjen
hyväksyminen, viim e vuo sikymmeninä asiassa tapahtunut kehit ys huom ioon ottaen, auttai si
vähentämään kansallisten lakien erojen aiheuttamia vaikeuksia ja samalla edistämään adoptoitavien lasten etuja;
ovat vaku uttuneita, että on olemassa tarve sellai selle uudistetulle lasten adopto intia koskevalle Euroopan neuvoston kansainväliselle instrumentille, joka täydentää tehokkaasti erityisesti vuoden 1993 Haagin yleissopimusta;
tunnustavat, että lapsen edun huomioon ottaminen on ensisijaisen tärkeää;
ovat sopineet seuraavasta:
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I OSA
Yleissopimuksen soveltamisala ja sen periaatteiden soveltaminen
1 artikla
Yleissopimuksen soveltamisala
1 Tätä yleissopimusta sovelletaan sellaisen lapsen adoptioon, joka adoptoijan jättäessä adoptiohakemuksen ei ole täy ttänyt 18 vuotta, ei ole eikä ole ollut avioliitossa tai r ekisteröidyssä
parisuhteessa ja ei ole täysi-ikäinen.
2 Täm ä y leissopimus koskee vain sell aisia adoptiota koskevia o ikeudellisia instituutioita,
joilla vahvistetaan pysyvä lapsen ja vanhemman suhde.
2 artikla
Periaatteiden soveltaminen
Jokaisen sopim usvaltion tulee ry htyä niihin lainsäädännöllisiin tai muihin toi menpiteisiin,
jotka ovat tarpeen sen var mistamiseksi, että sopi musvaltion laki on sopusoi nnussa täm än
yleissopimuksen määräysten kanssa, sekä il moittaa tässä t arkoituksessa t ehdyt toimenpiteet
Euroopan neuvoston pääsihteerille.
II OSA
Yleiset periaatteet
3 artikla
Adoption pätevyys
Adoptio on pätevä vain, jo s se on tuomioistuimen tai hallinnollisen viranomaisen (jäljempänä ”toimivaltainen viranomainen”) vahvistama.
4 artikla
Adoption vahvistaminen
1 Toimivaltainen viranomainen ei saa vahvistaa adoptiota, ellei se ole vakuuttunut siitä, että
adoptio on lapsen edun mukaista.
2 Toimivaltaisen viranomaisen tulee jokaisessa tapauksessa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että adoption tärkeänä tavoitteena on tarjota lapselle vakaa ja tasapainoinen koti.
5 artikla
Suostumukset adoptioon
1 Jollei tämän artiklan 2—5 kappaleessa toisin määrätä, adoptiota ei saa vahvistaa, ellei ainakin seuraavia suostumuksia adoptioon ole annettu eikä niitä ole peruutettu:
a lapsen äidin ja isän suos tumus; tai jos lapsella ei ole isää eikä äi tiä, sellaisen henkilön tai
toimielimen suostumus, joka on oikeutettu antamaan suostumuksen heidän puolestaan;
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b sellaisen lapsen suostumus, jolla lain mukaan katsotaan olevan riittävä ymmärryskyky;
lapsella on katsottava olevan riittävä ymmärryskyky, kun hän saavuttaa laissa määritellyn iän,
joka ei saa olla 14 vuotta korkeampi;
c adoptoijan puolison tai adoptoijan kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa el ävän henkilön
suostumus.
2 Henkilöille, joilta tarvitaan suostu mus adoptioon, tulee antaa heidän tarvitsemaansa neuvontaa sekä asianmukaiset tiedot suostum uksen vaikutuksista ja erity isesti siitä, johtaako
adoptio lapsen ja hänen alkupe räisten sukulaistensa välisen oikeudellisen suhteen päätty miseen. Suostumuksen tulee olla vapaaehtoisesti a nnettu, sen on täytettävä lailliset muotomääräykset ja se tulee joko antaa tai todistaa kirjallisesti.
3 Toimivaltainen viranomainen ei saa poiketa suostumusedellytyksestä tai jätt ää huomiotta
1 kappaleessa mainitun henkilön tai toimieli men kieltäytymistä a ntaa suostu musta muuten
kuin laissa säädety illä poikkeuksellisilla perust eilla. Suostumusedellytyksestä voidaan kuiten kin poiketa sellaisen lapsen ko hdalla, joka ei kykene vammansa vuoksi ilmaisemaan pätevää
suostumusta.
4 Jos isällä t ai äidillä ei ole vanhem painvastuuta lapsesta t ai oikeutta antaa suostumusta
adoptioon, laissa voidaan säätää, että hänen suostumustaan ei tarvita.
5 Lapsen äidin suostum us adoptioon on pätevä, jos se on annettu laissa säädetyn, vähintään
kuuden viikon pituisen aja n kuluttua lapsen syntymästä tai, jos tällaista aikaa ei ole säädetty ,
ajankohtana, jolloin toim ivaltainen viranomainen katsoo äidin riittävästi toipuneen sy nnytyksestä.
6 Tässä y leissopimuksessa tarkoitetaan ”isällä ” ja ”äidillä” henkilöitä, jotka lain m ukaan
ovat lapsen vanhempia.
6 artikla
Lapsen kuuleminen
Jos lapsen suostum usta ei 5 artiklan 1 ja 3 kappaleen mukaan tarvita, häntä tu lee kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan kuulla ja hänen mielipiteensä ja toiveensa tulee ottaa huomioon hänen kehitystasonsa mukaisesti. Kuuleminen ei ole tarpeen, jos se olisi ilmeisesti vastoin lapsen
etua.
7 artikla
Adoption edellytykset
1 Laissa tulee sallia, että adoptoijana on:
a kaksi eri sukupuolta olevaa henkilöä,
i jotka ovat avioliitossa keskenään, tai
ii jotka ovat rekisteröineet keskinäisen parisuhteensa, mikäli oikeusjärjestys tunnustaa sellaisen mahdollisuuden;
b yksi henkilö.
2 Valtiot voi vat laajentaa tämän y leissopimuksen soveltam isalan koskem aan m yös samaa
sukupuolta olevia pareja, j otka ovat avi oliitossa keskenään tai jotka ovat rekisteröineet keskinäisen parisuhteensa. Valt iot voivat laajent aa tä män y leissopimuksen soveltamisal an koskemaan myös eri sukupuolta olevia pareja ja samaa sukupuolta olevia pareja, jotka asuvat yhdessä vakiintuneessa parisuhteessa.
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8 artikla
Mahdollisuus uuteen adoptioon
Laissa ei tule sallia adoptoidun lapsen uutta adoptiota muutoin kuin yhdessä tai useammassa
seuraavista tapauksista:
a kun lapsen adoptoi adoptoijan puoli so tai henkilö, joka elää adoptoijan kanssa rekist eröidyssä parisuhteessa;
b kun aiempi adoptoija on kuollut;
c kun adoptio on mitätöity;
d kun aiempi adoptio on päättynyt tai uuden adoption myötä päättyy;
e kun uusi adoptio on painavista syistä perusteltu ja aiempaa adoptiota ei lain m ukaan voida
päättää.
9 artikla
Adoptionhakijan vähimmäisikä
1 Lapsi voi daan adoptoida vain, jos adoptoija on saavuttanut laissa säädety n vähimmäisiän,
joka ei saa olla vähemmän kuin 18 eikä ene mmän kuin 30 vuotta. Adopto ijan ja lapsen välillä
tulee olla lapsen etu huomioon ottaen asianmukainen ikäero, mieluiten vähintään 16 vuotta.
2 Laissa voidaan kuitenkin sallia vähi mmäisikä- tai i käerovaatimuksesta poikkeaminen, jos
se on lapsen edun vuoksi tarpeen:
a kun adoptoija on lapsen isän tai äidin puoliso taikka elää lapsen isän tai äidin kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa; tai
b poikkeuksellisista olosuhteista johtuen.
10 artikla
Adoptiota edeltävä selvitys
1 Toimivaltainen viranomainen ei saa vahvistaa adoptiota ennen kuin adoptoija sta, lapsesta
ja hänen perheestään on hankittu tarpeellinen selvi tys. Selvity stä hankittaessa ja sen jälkeen
tietoja saa kerätä, käsitellä ja välittää vain am matillista salassapit oa ja henkilötietojen suojaa
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
2 Selvityksen tulee, siten kuin kussakin tapauksessa on tarkoituksenmukaista ja niin pitkälle
kuin mahdollista, kattaa muun muassa seuraavat seikat:
a adoptoijan persoonallisuus, terveydentila ja sosiaalinen ympäristö, yksityiskohtaiset tiedot
hänen kodistaan ja taloudestaan sekä hänen valmiutensa lapsen kasvattamiseen;
b syy, miksi adoptoija haluaa adoptoida lapsen;
c jos vain toinen puolisois ta tai rekist eröidyn parisuhteen osapuolista hakee adoptiota, syy,
miksi toinen puoliso tai osapuoli ei myös ole hakijana;
d lapsen ja adoptoijan yhteensopivuus ja sen ajanjakson pituus, jonka lapsi on ollut adoptoijan hoidossa;
e lapsen persoonallisuus, terveydentila ja sosiaalinen ympäristö ja, ellei laissa säädetyistä rajoituksista muuta johdu, lapsen tausta ja siviilisääty;
f adoptoijan ja lapsen etninen, uskonnollinen ja kulttuurinen tausta.
3 Selvityksen hankkiminen tulee uskoa laissa säädetylle tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymälle h enkilölle tai toim ielimelle. Käy tännön selvitystyö tulee, mikäli mahdollista, uskoa sosiaalityöntekijöille, jotka ovat päteviä tehtävään koulutuksensa tai kokemuksensa perusteella.
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4 Tämän artiklan määräykset eivät vaik uta toimivaltaisen viranomaisen oikeuteen sa ada tai
sen velvollisuuteen hankkia tietoja tai todisteita , joiden se arvioi olevan sille todennäköisesti
avuksi, riippumatta siitä, liittyvätkö ne tässä artiklassa tarkoitetun selvityksen hankkimiseen.
5 Selvitys adoptoijan sove ltuvuudesta adoptioon ja tämän kelpoisuudesta, asiaan osallisten
olosuhteista ja vaikuttim ista sekä lapsen sijoittam isen asian mukaisuudesta on hankittava ennen kuin lapsi sijoitetaan adoptiotarkoituksessa adoptionhakijan luokse.
11 artikla
Adoption vaikutukset
1 Adoptiossa lapsesta tulee adoptoijan perheen täysivaltainen jäsen ja hänellä on adoptoijaan
ja tämän perheeseen nähd en samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sellaisella adoptoijan lapsella, jonka vanhemm uus on laillisesti vahvistettu. Adoptoijalla on vanhempainvastuu lapsesta. Adoptio päättää lapsen ja hänen alkuperäisen isänsä, äitinsä ja sukulaistensa välisen oikeudellisen suhteen.
2 Adoptoijan puoliso tai adoptoijan kanssa rekisteröidyssä tai rekisteröimättömässä parisuhteessa el ävä henkilö säil yttää kuitenkin hänelle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet adoptoituun lapseen nähden, jos lapsi on hänen lapsensa, ellei laissa toisin säädetä.
3 Sopimusvaltiot voivat tehdä poikkeuksia lapsen ja hänen alkuperäisten sukulaistensa välisen oikeudellisen suhteen päätty misestä sellaisten asioiden kui n lapsen sukuni men tai avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen esteiden suhteen.
4 Sopimusvaltiot voivat säätää mahdollisuudesta muihin adoption muotoihin, joiden oikeusvaikutukset ovat vähäisemmät kuin mitä edellä tässä artiklassa on määrätty.
12 artikla
Adoptiolapsen kansalaisuus
1 Sopimusvaltion tulee hel pottaa kansalaisuuden myöntämistä lapselle, jonka sen kansalainen on adoptoinut.
2 Jos adoptio sta voi aiheutua kansalaisu uden menetys, sen tulee riippua toisen kansalaisuuden olemassaolosta tai saamisesta.
13 artikla
Kielletyt rajoitukset
1 Laissa ei saa rajoittaa sellaisten lasten lukumäärää, jotka sama adoptoija voi adoptoida.
2 Henkilöltä, jolla on laps i tai joka kykenee s aamaan lapsen, ei tällä perusteel la saa lai ssa
kieltää lapsen adoptoimista.
14 artikla
Adoption purkaminen ja mitätöiminen
1 Adoptio voidaan purkaa tai mitätöidä vain toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä. Lapsen edun huomioon ottaminen on aina ensisijaisen tärkeää.
2 Adopti o voidaan purkaa vain laissa säädety illä pai navilla perusteilla ja vain ennen kui n
lapsi tulee täysi-ikäiseksi.
3 Adoption mitätöimistä tulee hakea laissa säädetyssä määräajassa.
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15 artikla
Tietojen pyytäminen toiselta sopimusvaltiolta
Jos tämän yleissopimuksen 4 ja 10 artiklassa t arkoitettu selvitys koskee henkilöä, joka asuu
tai on asunut toisen sopim usvaltion alueella, ja henkilöstä pyydetään tietoja, ky seisen sopimusvaltion tulee viipymättä pyrkiä varmistamaan, että pyydet yt tiedot annetaan. Jokaisen so pimusvaltion tulee nimetä kansallinen viranomainen, jolle tietopyynnöt osoitetaan.
16 artikla
Oikeudenkäynti vanhemmuuden vahvistamiseksi
Jos on vireill ä oikeudenkä ynti is yyden tai, jos sellainen m enettely on olemassa, äitiyden
vahvistamiseksi lapsen otaksutun biologisen isän tai äidin vireille panemana, adoptiomenettely
on, m illoin s e katsotaan tarkoituksenmukai seksi, keskey tettävä odottamaan vanhemmuuden
vahvistamista koskevan oikeudenkäynnin loppu tulosta. Toim ivaltaisten viranomaisten tulee
toimia tällaisissa oikeudenkäynneissä joutuisasti.
17 artikla
Epäoikeutetun hyödyn kielto
Kukaan ei saa hankkia epäoikeutettua taloudellis ta tai muuta hyötyä lapsen adoptioon lii ttyvästä toiminnasta.
18 artikla
Laajempi suoja
Sopimusvaltiolla on mahdollisuus säätää adoptoidun lapsen laajemmasta suojasta.
19 artikla
Koeaika
Sopimusvaltio voi edell yttää, että lapsi on ennen a doption vah vistamista ollut adoptoijan
hoidossa riittävän pitkän ajan, jotta toimivalta inen viranomainen voi kohtuudella arvioida heidän tulevaa suhdettaan siinä tapauksessa, että adoptio vahvistetaan. Lapsen edun huomioon ottaminen on tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeää.
20 artikla
Neuvonta ja adoption jälkeiset palvelut
Viranomaisten on huolehdittava adoptioneuvonnan sekä sellaisten adoption jälkeisten palveluiden edistä misestä ja asian mukaisesta toteut umisesta, joilla annetaan tukea ja neuvontaa
adoptionhakijoille, adoptoijille sekä adoptoiduille lapsille.

178

21 artikla
Koulutus
Sopimusvaltioiden on huolehdittava siitä, että adoptioasioita käsittelevillä sosiaalityöntekijöillä on asianm ukainen koulutus adoptioon lii ttyvissä sosiaalisissa ja oikeudellisissa näkökohdissa.
22 artikla
Tiedonsaanti ja tiedon luovutus
1 Laissa voidaan säät ää, että adoptio voidaan vahvistaa paljastamatta adoptoijan henkilöl lisyyttä lapsen alkuperäisille sukulaisille.
2 Laissa on säädettävä, että adoptiomenettely on käytävä tai voidaan käydä suljettujen ovien
takana.
3 Adoptoidulla lapsella on oikeus saada toimivaltaisilta viranomaisilta niiden hallussa olevat
tiedot alkuperästään. Jos lapsen alkuperäisillä vanhemmilla on laillinen oi keus kieltäytyä paljastamasta henkilöllisyyttään, toimivaltaisen viranomaisen tulee laissa s äädetyn toimivaltansa
rajoissa harkita, onko tämä oikeus sivuutettava ja heidän henkilöllisyytensä paljastettava, ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet sekä lapsen ja hänen alkuperäisten vanhempiensa oikeudet.
Adoptoidulle lapselle, joka ei ole täysi-ikäinen, voidaan antaa asianmukaista neuvontaa.
4 Adoptoijan ja adoptoidun lapsen tulee olla mahdollista saada asiakirja, joka sis ältää sellaisen otteen julkisesta rekist eristä, josta il menee l apsen sy ntymäaika ja -paikka, mutta jossa ei
nimenomaisesti mainita adoptio ta tai paljastet a lap sen alkuperäisten vanhempien henkil öllisyyttä. Sopimusvaltio voi olla soveltamatta tätä määräystä tämän yleissopimuksen 11 artiklan
4 kappaleessa tarkoitettuihin muihin adoption muotoihin.
5 Ottaen huomioon henkil ön oikeus saada tieto ja omasta henkilöllisyydestään ja alkuperästään adoptiota koskevat olennaiset tiedot tulee kerätä ja säilyttää vähintään 50 vuotta siitä, kun
adoptio on tullut lopulliseksi.
6 Julkisia rekistereitä tule e pitää ja niid en sisältämät tiedot joka tapauksessa toi sintaa siten,
että estetään niitä, joilla ei ole siihen oikeutettua intressiä, saamasta tietoa siitä, onko henkilö
adoptoitu vai ei, ja, jos tämä tieto annetaan , hänen alkuperäisten va nhempiensa henkilöllisyydestä.
III OSA
Loppumääräykset
23 artikla
Yleissopimuksen vaikutukset
1 Tämä yleissopimus korvaa sopimusvaltioidensa osalta 24 päivänä huhtikuuta 1967 allekirjoittamista varten avatun lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen.
2 Täm än y leissopimuksen sopim usvaltion ja sellaisen vuo den 1 967 yleissopimuksen sopimusvaltion, j oka ei ole ra tifioinut tätä yleissopimusta, välillä sovelletaan edelleen vuode n
1967 yleissopimuksen 14 artiklaa.
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24 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi ja voimaantulo
1 Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja sellaisille Euroopan neuvos ton ulkopuolisille valtioille, jotka ovat osallistuneet y leissopimuksen valmisteluun.
2 Tämä y leissopimus ratifioidaan tai hyväks ytään. Ratifiointi- tai h yväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.
3 Täm ä y leissopimus tulee voimaan seuraav an kuuk auden ensimmäisenä päivänä, kun o n
kulunut kolme kuukautta päivästä, jona kolm e allekirjoittajavaltiota on ilmaissut suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomiksi siten kuin tämän artiklan 2 kappaleessa määrätään.
4 Edellä 1 kappaleessa mainittujen valtioiden osalta, jotka m yöhemmin il maisevat suostumuksensa tulla sen sitomiksi, yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä
päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona kyseinen allekirjoittajavaltio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.
25 artikla
Liittyminen
1 Tämän y leissopimuksen voimaantulon jälkeen Euroopan neuvoston ministerikomitea voi
sopimusvaltioita kuultuaan kutsua Euroopan neuvos ton ulkopuolisen valtion, joka ei ole osallistunut yleissopimuksen valmisteluun, liittymään tähän yleissopimukseen Euroopan neuvoston perussäännön 20 artikl an d kappaleen mukaisella enemmistöpäätöksellä sekä niiden sopimusvaltioiden edustajien yksimielisellä päätökse llä, joilla on oi keus kuulua m inisterikomiteaan.
2 Yleissopimukseen liittyvän valtion osalta y leissopimus tulee voi maan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kul unut kolme kuukautta päivästä, jona kyseisen valtion
liittymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.
26 artikla
Alueellinen soveltaminen
1 Valtio voi tämän y leissopimuksen allekirjoittamisen tai ratifioi mis-, hyväksy mis- tai liittymiskirjansa tallettam isen yhteydessä täsmentää al ueen tai alueet, joilla tätä yleissopimusta
sovelletaan.
2 Sopim usvaltio voi m illoin tahansa m yöhemmin antaa Euroopan neuvoston pä äsihteerille
selityksen, jolla tämän yleissopimuksen soveltaminen laajennetaan koskemaan muuta selityksessä mainittua aluetta, jonka kansainvälisistä suhteista kyseinen sopimusvaltio vastaa tai jonka puolesta se on to imivaltainen tekemään sitoum uksia. Tällaisen alueen osalta y leissopimus
tulee voimaan seuraavan kuukau den ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kolme kuukautta
päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut selityksen.
3 Tämän artiklan kahden edellä olevan kappal een mukaisesti annetut selitykset voidaan peruuttaa minkä tahansa sellaisessa selityksessä mainitun alueen osalta il moittamalla asiasta Euroopan neuvoston pääsihteerille. Peruutus tul ee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä
päivänä, kun on kulunut kolme kuukaut ta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilm oituksen.
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27 artikla
Varaumat
1 Tähän yleissopimukseen ei saa tehdä varaumia muutoin kuin 5 artiklan 1 kappaleen b kohdan, 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan ii ala kohdan ja b kohdan sekä 22 artiklan 3 kappaleen
osalta.
2 Varauma, jonka valtio t ekee 1 kappaleen noja lla, tulee esittää allekirjoittam isen tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen yhteydessä.
3 Valtio voi kokonaan tai osaksi peruuttaa 1 kappaleen nojalla tekemänsä varauman ilmoittamalla asiasta Euroopan neuvoston pä äsihteerille. Peruutus tulee voimaan, kun ilm oitus on
vastaanotettu.
28 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten ilmoittaminen
Jokaisen sopimusvaltion on ilm oitettava Euroopan neuvoston pääsihteerille sen viranomaisen nimi ja osoite, jolle 15 artiklan mukaiset tietopyynnöt voidaan osoittaa.
29 artikla
Irtisanominen
1 Sopimusvaltio voi milloin tahansa irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä Euroopan neuvoston pääsihteerille.
2 Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut
kolme kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.
30 artikla
Ilmoitukset
Euroopan ne uvoston pääsihteeri ilm oittaa Eu roopan neuvoston j äsenvaltioille, Euroopan
neuvoston ul kopuolisille valtioille, jotka ovat osallistuneet tämän yleissopimuksen valm isteluun, sopim usvaltioille ja muille valtioille, jotka on kutsuttu liitt ymään tähän y leissopimukseen
a allekirjoittamisista;
b ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;
c 24 artiklassa tarkoitetuista yleissopimuksen voimaantulopäivistä;
d 2 artiklassa tarkoitetuista ilmoituksista;
e 7 artiklan 2 kappaleessa ja 26 artiklan 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetuista selityksistä;
f 27 artiklassa tarkoitetuista varaumista ja varaumien peruutuksista;
g 28 artiklassa tarkoitetuista ilmoituksista;
h 29 artiklassa tarkoitetuista ilm oituksista ja päivämäärästä, jolloin irtisanom inen tulee voimaan;
i muista tähän yleissopimukseen liittyvistä toimenpiteistä, ilmoituksista ja tiedonannoista.
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asian mukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.
Tehty Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008, yhtenä engla nnin- ja rans kankielisenä
kappaleena, jonka m olemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopa n
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neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset
kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, Euroopan neuvoston ulkopuolisille valtioille, jotka ovat osallistuneet tämän y leissopimuksen valmisteluun, sekä valtioille, jot ka on kutsutt u
liittymään tähän yleissopimukseen.
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Asetusluonnokset

Tasavallan presidentin asetus
lasten adoptiosta tehdyn uudistetun eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:
1§
ikäiselle lapselle.
Lasten adoptiosta Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 teht y u udistettu eu2§
rooppalainen yleissopimus tulee voimaan
Laki lasten adoptiosta tehd yn uudistetun
päivänä
kuuta 20 nii n kuin siitä on soeurooppalaisen y leissopimuksen lainsäädänvittu.
nön alaan k uuluvien m ääräysten voi maanEduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen saattamisesta ( / ) tulee voimaan p äiväpäivänä
kuuta 20
ja tasavall an presi- nä
kuuta 20 .
dentti päiv änä
k uuta 20 . Ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston
3§
pääsihteerin huostaan päivänä
kuuta
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön
20 .
alaan kuuluvat määräykset ovat asetu ksena
Suomi on y leissopimuksen ratifioim iskir- voimassa.
jan talletta misen y hteydessä tehny t yleissopimuksen 27 artiklan 1 kappaleen mukaisen
varauman, jo nka mukaan Suom i ei sovella
4§
yleissopimuksen 22 artiklan 3 kappaletta siltä
Tämä a setus tulee voimaan päivänä
osin kuin on ky se tietojen anta misesta alakuuta 20 .
—————
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Valtioneuvoston asetus
adoptiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
adoptiolain ( / ) 14 §:n 3 momentin, 24 §:n 4 momentin, 30 §:n 3 momentin, 33 §:n 5 momentin, 36 §:n 1 momentin, 46 §:n 2 momentin, 52 §:n 2 momentin, 86 §:n 3 ja 4 momentin,
87 §:n 4 momentin ja 94 §:n 2 momentin nojalla:
1 luku
Adoptioneuvonta
1§
Suostumuksen vastaanottaminen
Vanhemman ja adoptiolain 13 §:ssä mainitun henkil ön suostum uksen adoptioo n vastaanottaa henkilökohtaisesti se adoptiolain
14 §:n 1 m omentissa tarkoitetun to imielimen
(kunnan sosi aalihuollon t oimielin) alainen
viranhaltija, joka kunnassa huolehtii adoptioneuvonnan antam isesta, tai adoptiotoi miston
asianomainen työntekijä.
2§
Lapsen sijoittaminen ulkomailla asuvan
adoptionhakijan luokse
Jos adoption hakijalla on asuinpaikka vieraassa valtiossa, kunnan sosiaalihuollon toimielin tai ad optiotoimisto voi päättää lapsen
sijoittamisesta tämän hakijan luokse tai antaa
avioliittoa, l apseksiottamista ja holhousta
koskevia kansainvälisyks ityisoikeudellisia
määräyksiä sisältävän, Suomen, Islannin ,
Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken tehd yn
sopimuksen (SopS 20/1931) 12 artiklassa
tarkoitetun la usunnon vain , jos adopti olautakunta on myöntänyt hakijalle adoptioluvan.
Jos adoption hakijalla on asuinpaikka vieraassa valtiossa, joka on lasten suojelusta ja
yhteistyöstä kansainvälisissä lapsek siottamisasioissa Haagissa 29 päivänä toukokuut a
1993 teh dyn yleissopimuksen ( Haagin sopimus) osapuo li, ku nnan sosiaalihuollo n toimielin tai ad optiotoimisto voi päättää lapsen
sijoittamisesta tämän hakijan luokse tai antaa
1 momentissa tarkoitetun lausunnon vain, jos

sille on adoptioluvan lisäksi esitetty todistus
siitä, että su omalainen palvelunantaja ja ulkomainen palvelunantaja tai 14 §:n 8 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa adoptiolautakunta ja ulkomainen palv elunantaja ovat hyväksyneet sen, että adoptiomenettely ä voidaan
jatkaa.
3§
Selvitys adoptioneuvonnan antamisesta
Adoptiolain 30 §:n 1 m omentissa tark oitetusta selvityksestä on käytävä ilmi, että adoptioneuvontaa on annettu siten kuin adoptiolain 4 luvuss a säädet ään. Selvitykseen on lisäksi merkittävä tiedot nii stä seikoista, jotka
lain mukaan ovat adop tioluvan myöntämisen
ja adoption vahvistamisen edellytyksenä.
Selvityksessä on erityisesti oltava seuraavat
tiedot siinä laajuudessa k uin on m ahdollista
ja tarpeellista:
1) hakijan henkilöllisyys;
2) syyt, joi den vuo ksi hak ija tahtoo ad optoida lapsen;
3) hakijan tausta, perhesuhteet ja muu sosiaalinen y mpäristö ja hänen taloudellinen tilanteensa; sekä
4) hakijan ja hänen perheensä tervey dentila
ja siihen vaikuttavat tekijät.
Jos adoptioneuvontaa on annettu tietyn lapsen adoptoimista varten, selvit yksessä on erityisesti oltava seur aavat t iedot siinä la ajuudessa kuin on mahdollista ja tarpeellista:
1) lapsen henkilöllisyys;
2) s yyt, joi den vu oksi laps i voi daan ad optoida;
3) lapsen tau sta, perhesuh teet ja muu sosiaalinen ympäristö;
4) lapsen ja hänen perheensä tervey dentila
ja siihen vaikuttavat tekijät; sekä
5) lapsen erityistarpeet.
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Selvityksessä on tarvittae ssa oltava ad optioluvan m yöntämisen tai adoption vahvistamisen kannalta tarpeelliset tiedot adopti olain
13 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä.
Selvityksessä on esitettäv ä arvio hakijan
kelpoisuudesta ja sopivuu desta adoptiovanhemmaksi ja tarvittaessa erityisesti vieraasta
valtiosta adoptoidun lapsen vanhemmaksi.
Jos adoption euvontaa ei ole annettu t ietyn
lapsen adopt oimista varten, selvit yksessä on
esitettävä myös arvio kysymykseen tulevan
adoptiolapsen iästä j a muista o minaisuuksista.
4§
Selvityksen toimittaminen
Jos 3 §:ssä tarkoitettu selvity s laaditaan hakijasta, joka saa kansainvälistä adoptiopalvelua, selvitys lähetetään suoraan asianomaiselle palveluna ntajalle. Jos hakija ei saa kansainvälistä adoptiopalvelua, adoptioluvan hakemista vart en laadittu selvity s lähetetään
suoraan adoptiolautaku nnalle, kun ad optioneuvonnan antaja on s aanut tiedon lu pahakemuksen vireilletulosta lautakunnassa.
5§
Selvitys vieraaseen valtioon adoptoitavasta
lapsesta
Adoptiolain 30 §:n 2 m omentissa tark oitetussa selvityksessä on oltava 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot lapsesta.
Jos palvelunantaja huolehtii adopti onhakijan välittämisestä lapselle, selvitys lähetetään
suoraan asianomaiselle palvelunantajalle.
2 luku
Kansainvälinen adoptiopalvelu
6§
Palvelunantajan tehtävät
Adoptiolain 32 §:ssä tarkoitetun palve lunantajan tehtävänä on:

1) toim ia adoptiolain 33 §:ssä säädety ssä
tarkoituksessa y hteistyössä ulkomaiste n palvelunantajien kanssa;
2) antaa ti etoja kansainvälisen adoption
edellytyksistä, kä ytännön menettely tavoista
ja kustannuksista sille, jo ka aikoo adoptoida
vieraassa val tiossa olevan alle 18-vuotiaan
lapsen;
3) ohjata adoptionhak ija pyytämään ad optioneuvonnan järjestämis tä siten kuin adoptiolain 21 §:ssä säädetään;
4) opastaa ad optionhakijaa kansainvälisessä adoptiossa tarvittavien todistusten ja m uiden asiakirjojen hankkim isessa ja käännättämisessä sekä huolehtia niiden lähettäm isestä
ulkomaille;
5) antaa Ha agin sopim uksen 17 artiklan
c kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;
6) huolehtia Haagin sopim uksen 17 artiklan b kohdassa, 19 artiklassa sekä 21 artiklan
1 kappaleen b ja c kohdassa tarkoitetuista
tehtävistä;
7) avustaa l apsen Suo meen siirtä miseen
liittyvissä toimenpiteissä;
8) avustaa adoptioneuvonnan antajaa ad optiolain 25 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä;
9) lähettää lapsen sijoituksen seurantaa
koskevat selostukset ulk omaiselle palvelunantajalle;
10) avustaa adoptioneu vonnan antajaa ja
lastensuojeluviranomaista adoptiolain
28 §:ssä tarkoitetuissa toimenpiteissä;
11) huolehtia siitä, että adoptionhakija viivytyksettä r yhtyy toim enpiteisiin adoption
vahvistamiseksi ja, jos k yseessä on Haagin
sopimuksessa tarkoitettu adoptio , antaa hakijalle tietoa mahdollisuudesta pyytää sen varmentamista Haagin sopimuksen mukaiseksi;
12) välittää adoptionhakijalta adoptiolain
36 §:n 1 m omentin nojalla perityt korvaukset
asiassa aiheu tuneista kuluista Suomess a ja
ulkomaille, t ai, jos tietty jen kulujen maksaminen palvelunantajan välityksellä ei ole
mahdollista, antaa hakijalle tietoa tavanomaisesti aiheutuvien kulujen määrästä ja opastaa
häntä niiden maksamisessa;
13) ilmoittaa Suomessa vahvistetusta adoptiosta ulkomaiselle palvelunantajalle ja adoptiolautakunnalle; ja
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14) ilm oittaa ulkom ailla vahvistetusta
adoptiosta adoptiolautak unnalle sekä väestötietojärjestelmään merkittäväksi.
Palvelunantaja voi antaa 1
momentin
5 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset vain, jos
adoptiolautakunta on m yöntänyt ado ptionhakijalle adoptioluvan.
7§
Todistus adoptioluvan hakemista varten
Adoptioluvan hakemista varten palvelunantajan on annettava todist us siitä, että hakija
saa kansainvälistä adoptiopalvelua. Todistukseen on liitettävä jäljennös 3 §:ssä tar koitetusta selvityksestä.
Jos palvelunantaja päättää keskeyttää ka nsainvälisen a doptiopalvelun anta misen, sen
on viipymättä ilmoitettava päätöksestä adoptiolautakunnalle.
8§
Todistus adoption varmentamista varten
Adoptiolain 77 §:ssä tarkoitettua adoption
varmentamista koskevan hakem uksen tekemistä varten palvelunant ajan on annettava
adoptiovanhemmille todist us siitä, että Haagin sopim uksen 17 artiklan c kohdassa tarkoitetut h yväksymiset on annettu. Todi stukseen on merkittävä tiedot adoptiovanhemmista ja adoptiolapsesta sekä siitä, m illoin Haagin sopim uksen 17 artiklan c kohdassa tarkoitetut hyväksy miset o n annettu ja m ikä
suomalainen ja mikä ulkom ainen toimielin
ne on antanut.
9§
Palvelunantajan perimät maksut
Adoptiolain 36 §:n 1 m omentin nojalla perittävää m aksua määrättäessä mahdollinen
valtion, ku nnan tai Rah a-automaattiyhdistyksen varoista suoritettav a avustus on vähennettävä palvelunantaj alle toi minnan järjestämisestä aiheutuvista todellisista kustannuksista.

10 §
Palvelunantajan perimät kulut
Adoptiolain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kuluja ovat:
1) kansainväl isen adoptiop alvelun antamisessa ja adoption vahvistamisessa tarvittavien
todistusten ja muiden asiakirjojen hank kimisesta, käännä ttämisestä, oikeaksi todista misesta ja läh ettämisestä suoritetut palkkiot ja
maksut;
2) ulkomailla suoritetuista adoptioon liit tyvistä oikeude llisista toim enpiteistä suor itetut
palkkiot ja maksut;
3) adoptiota koskevan päätöksen ja m uiden
asiassa t arpeellisten päätö sten ja asiakirjojen
lunastamisesta, käännättä misestä, oikeaksi
todistamisesta ja lähettä misestä suoritetut
palkkiot ja maksut;
4) tulkkauksesta suoritetut palkkiot ja maksut;
5) palvelunantajan ulkomailla toimivan yhdyshenkilön palveluksista ja matkoista suoritetut palkkiot ja maksut;
6) ulk omaisen palvelunan tajan toim enpiteistä suoritetut maksut;
7) adoptoitav an lapsen hoidosta ja elatuksesta aiheutuvat kustannukset;
8) adopt oitavan lapsen ja adoption hakijan
tai saatt ajan matkakustannukset ja muut asiassa tarpeelliset matkakustannukset; sekä
9) muut 1—8 kohdassa tarkoitettuihin kuluihin rinnastettavat adoptioasiass a aih eutuvat tarpeelliset kustannukset.
11 §
Palvelunantajan toimilupahakemuksen liitteet
Adoptiolain 87 §:n 2 m omentissa tark oitetun lu van ha kemista varten palveluna ntajan
on liitettävä hakem ukseensa seuraavat asiakirjat:
1) yhdistyksen säännöt, jo s palvelunant aja
on rekisteröity yhdistys;
2) selvit ys henkilök unnan lukum äärästä,
koulutuksesta, kokem uksesta ja asemast a
palvelunantajan toiminnassa;
3) toimintasuunnitelma sekä talousarvio;
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4) edellisen v uoden toimintakertomus sekä
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, jos
palvelunantaja on aikaisemmin myönnetyn
luvan nojalla antanut kansainvälistä adoptiopalvelua;
5) valtio- ja menolajikoht ainen arvio adoptiolain 36 §:n 1 m omentissa tarkoitettujen
maksujen ja kulujen suuruudesta seur aavan
lupakauden aikana; sekä
6) muut tarpeelliset selvitykset.
3 luku
Adoptiolautakunta
12 §
Lautakunnan organisaatio ja kokoonpano
Adoptiolautakunnassa on täy sistunto sekä
kansainvälisten asioiden jaosto ja adoptiolupajaosto.
Adoptiolautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä t arpeellinen määrä
muita j äseniä. Vii meksi mainituista jäse nistä
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan pu heenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii Sosiaali- ja t erveysalan lupa- ja
valvontaviraston v irkamies, jolla tulee olla
tehtävään soveltuva ylempi kor keakoulututkinto.
Kansainvälisten asioiden jaoston puhe enjohtajana toi mii lautakun nan pu heenjohtaja
tai varapuheenjohtaja. Jaostossa on vähintään
neljä muuta jäsentä. Yhden jäsenistä tulee
edustaa ulkoasiain ministeriötä. Jaostos sa tulee lisäksi olla edustettuna kansainvälisiin
adoptioihin liittyvien oi keudellisten ky symysten, kansainvälisiin adoptioi hin l iittyvän
käytännön toiminnan sekä lastensuojelun asiantuntemus.
Adoptiolupajaoston puheenjohtajana toimii
lautakunnan puheenjohtaj a tai varapuheenjohtaja. Jaost ossa on vähintään neljä muuta
jäsentä. J aostossa tulee oll a edustettuna lastensuojelun asiantuntem us, adoptioneuvonnan asiantuntemus, lapsen kasvun ja kehityksen asi antuntemus sekä l ääketieteellinen asiantuntemus.
Täysistunnon m uodostavat lautakun nan
puheenjohtaja ja jaostojen jäsenet. Lisäksi
täysistuntoon ni metään t arpeellinen määrä

adoptiolautakunnan toim ialaan liitty viä järjestöjä ja v iranomaisia edustavia jä seniä.
Täysistuntoon voidaan tarvittaess a määrätä
myös muita jäseniä.
Lautakunta voi kuulla asiantuntijoit a ja
hankkia lausuntoja sekä teettää tehtäviensä
suorittamiseksi tarpeellisia selvityksiä.
13 §
Lautakunnan asettaminen
Valtioneuvosto m äärää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Jos lautakunnan puheenj ohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toi mikauden, sosiaali- ja ter veysministeriö määrää hänen tilalleen uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tai
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto määrää lautakunnalle yhden tai us eamman sihteerin sekä muun tarpeellisen h enkilöstön. Lautakunnan sihteeriksi määrättävällä
tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
14 §
Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävät
Kansainvälisten asioiden jaoston tehtävänä
on:
1) tarkoituksen mukaisessa laajuudessa
koota ja y lläpitää tietoja adoptiota ja kansainvälistä adoptio palvelua koskevasta vieraiden valtioiden lainsäädännöstä ja käy tännöstä sekä pyynnöstä antaa siitä tietoja viranomaisille ja palvelunantajille;
2) seurata, miten Haagissa 29 päivänä toukokuuta 1993 lasten suojelusta ja y hteistyöstä kansainvälisiss ä laps eksiottamisasioissa
tehtyä yleissopimusta (Haagin sopimus) noudatetaan Suomes sa ja t arvittaessa ry htyä toimenpiteisiin sen noudattamiseksi;
3) olla yhteistyössä Haa gin sopim uksen
osapuolina olevien valtioiden keskusviranomaisten t ai keskusviranomaisten t ehtäviä
hoitavien toi mielimien kanssa sopimuksen
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tavoitteiden toteuttam iseksi ja sopi muksessa
tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi;
4) olla yhteistyössä lasten adoptiosta Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn uudistetun eurooppalaisen yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden nim eämien
kansallisten viranom aisten kanssa sopi muksessa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi;
5) myöntää lupa suomalaisen palvelunantajan yhteistyöhön ulkomaisen palvelunantajan
kanssa ja peruuttaa myönnetty lupa;
6) valvoa pal velunantajien toimintaa ja niiden yhteistyötä ulkomaisten palvelunantajien
kanssa;
7) antaa adoptiolain 78
§:ssä tarkoitetut
selvitykset ja 79 §:ssä tarkoitetut lausunnot;
8) antaa Haa gin sopim uksen 17 artikla n c
kohdassa tarkoitettu hyvä ksyminen sekä tämän asetuksen 8 §:ssä tark oitettu todistus tapauksissa, joissa ei ole palvelunantajaa;
9) hoitaa ne Haagin sopi muksen mukaan
keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita
ei lailla tai valtioneuvost on asetuksella ole
annettu muun elimen hoidettaviksi.

sekä pidentää adoptioluvan voimassaoloaikaa
myös kokoonpanossa, jonka
muodostavat
lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jao ston jäsen, jo ka edustaa la stensuojelun tai adoptioneu vonnan asiantuntemusta ( suppea kokoonp ano). Asia on siirrettävä täy silukuisen jaoston käsiteltäväksi, jos
asiaa ei tapa uksen olosuhteet ja aikais empi
lupakäytäntö huom ioon ottaen voida pitää
selvänä tai jos s uppeaan kokoonpanoon kuuluvat jäsenet eivät ole rat kaisusta y ksimieliset.
Adoptiolupajaosto voi käsitellä il moitukset
adoptionhakijan olos uhteissa tapahtuneista
muutoksista myös suppeassa kokoonpanossa.
Asia on siirrettävä täysilukuisen jaoston käsiteltäväksi, jollei suppea koko onpano yksimielisesti kat so, että il moitus ei anna aihetta
adoptioluvan peruuttamiseen eikä sen ehtojen
muuttamiseen.

15 §

Asiat ratkai staan lautakunnassa sihteerin
esittelystä.
Asiat ratkai staan lautak unnassa ään ten
enemmistöllä. Jos ä änet jakautuvat tasan,
päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Adoptiolupajaoston tehtävät
Adoptiolupajaostossa käs itellään adoptiolain 6 luvussa tarkoitetut adoptioluvan myöntämistä, luvan ehtojen muuttam ista, luvan
voimassaoloajan pidentä mistä ja luvan peruuttamista koskevat asiat . Lisäksi adoptiolupajaostossa käsitellään ilm oitukset m uutoksista adoptionhakijan olosuhteissa.
16 §
Päätösvaltaisuus
Lautakunnan täy sistunto on päätösval tainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet m uista jäsenist ä on saapuvilla.
Lautakunnan jaosto on päätösvaltainen,
kun p uheenjohtaja tai varapuheenjoht aja ja
vähintään kol me muuta j äsentä ovat saapuvilla.
Adoptiolupajaosto voi kui tenkin hakemuksen mukaisesti m yöntää adoptio luvan adoptiolain 40 tai 41 §:n tarkoitetussa tapauksess a

17 §
Asian ratkaiseminen

18 §
Todistus adoptioluvasta
Adoptiolain 40 ja 42 §:n nojalla myönnetystä luvasta annettavaan todistukseen on
merkittävä, että:
1) adoptionhakija on tode ttu kelpoiseksi ja
sopivaksi adoptiovanhemmaksi; ja
2) adopti onhakija on saanut adoptioneuvontaa.
Adoptiolain 41 §:n nojalla myönnetystä luvasta annettavaan todistukseen on m erkittävä, että:
1) adoptionhakija on tode ttu kelpoiseksi ja
sopivaksi adoptiovanhemmaksi; ja
2) adopti onhakija on saanut adoptioneuvontaa ja saa kansainvälistä adoptiopalvelua
todistuksesta ilmenevältä palvelunantajalta.
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Adoptiolain 43 §:n nojalla myönnetystä luvasta annettavaan todistukseen on m erkittävä, että:
1) ulkom ainen viranom ainen tai muu toimielin on todennut ado ptionhakijan k elpoiseksi ja sopivaksi adoptiovanhemmaksi;
2) adoptionhakijalle on annettu tarvitt ava
neuvonta hänen asuinpaikkavaltiossaan; ja
3) adoptionhakijan esittämän selvity ksen
mukaan lapsella on lupa tai lapsi saa luvan
päästä hakijan asuinpaikkavaltioon ja asu a
siellä pysyvästi.
Todistukseen on lisäksi tehtävä merkintä
luvan voim assaoloajasta sekä adoptiolain
45 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ehdosta tai
rajoituksesta, jos sellainen on asetettu. Adoptiolain 42 tai 43 §:n nojalla myönnetystä luvasta annetta vassa todistuksessa on lisäksi
mainittava se lapsi, jonka adoptoimiseen lupa
on myönnetty.
Todistus voi daan hakijan p yynnöstä antaa
englanninkielisenä.

1) asiaan osallisille on annettu adoptioneuvontaa; ja
2) hakijalla tarvittaess a o n voim assa o leva
adoptiolupa.
Hakijan, jolla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, on alaikä isen lapsen adoption vahvistamista koskevassa asiassa esitettävä tuomioistuimelle 1 momentissa tarkoitetut selvitykset
sekä selvitys siitä, että:
1) hakijan asuinpaikkaval tion toim ivaltainen viranomainen tai
muu toim ivaltainen
toimielin on todennut , että hakija on ke lpoinen ja sopiva adoptiovanhemmaksi; sekä
2) lapsella on lupa tai että hän saa luvan
päästä hakijan asuinpaikkavaltioon ja asu a
siellä pysyvästi, jos lapsen asuinpaikka adoption johdosta siirtyy valtiosta toiseen.

19 §

Erinäiset säännökset

Adoptiolautakunnan on ilmoitettava Haagin kansainv älisen yksityisoikeuden k onferenssin sihtee ristölle palvelunantajan nimi j a
osoite silloin, kun palv elunantajalle myönnetään adoptiolain 87 §:n 2 m omentissa tarkoitettu lupa antaa kansainväl istä adoptiopalvelua.
Adoptiolautakunnan o n m yös ilm oitettava
Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin sihteeristölle siit ä, että palvelunantajan luvan voimassaolo on päätty nyt. Vastaava il moitus on tehtävä myös silloin, kun
palvelunantajan 1 momentissa t arkoitettu lupa peruutetaan adoptiolain 89 §:n nojalla.

20 §

22 §

Adoption vahvistamista koskevaan hakemukseen liitettävä selvitys

Voimaantulo

Todistuksen toimittaminen
Adoptiolautakunnan on lähetettävä todistus
adoptiolain 4 0 §:n nojalla myönnetystä luvasta suoraan adoptioneu vonnan antajalle ja
41 §:n n ojalla myönnetystä luvasta suoraan
sille palvelunantajalle , joka antaa adoptionhakijalle kansainvälistä adoptiopalvelua.
4 luku

21 §
Ilmoitukset Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin sihteeristölle

Tämä asetus tulee voimaan
päivänä
Hakijan, jolla on asuinpaikka Suomessa, on kuuta 20 .
alaikäisen lapsen adopt ion vah vistamista
Ennen asetuksen voim aantuloa voidaan
koskevassa asiassa esitettävä tuomioistuimel- ryhtyä asetuksen täy täntöönpanon edell yttäle selvitys siitä, että:
miin toimenpiteisiin.
—————
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Lagförslag

1.
Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade europeiska konventionen om adoption av barn

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
dem.
De bestämmelser som hör till o mrådet för
lagstiftningen i den i Strasbourg den 2 7 november 2008 ingångna reviderade europeiska
2§
konventionen om adoption av barn g äller
Om ikraftträdandet av de nna lag best äms
som lag sådana Finland har förbundit s ig till genom förordning av republikens president.
—————

2.
Adoptionslag
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Syftet med adoption
Syftet m ed adoption är att frä mja barnets
bästa genom att ett föräl der-barnförhållande

fastställs mellan den som ska adopteras och
adoptionssökanden.
2§
Barnets bästa
Vid alla beslut och andr a åtgärder som
gäller adopti on av ett m inderårigt bar n ska
barnets bästa komma i främsta rummet.
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När barnet s bästa bedö ms ska s ärskild
uppmärksamhet fästas vid hur
barnet bäst
kan garanteras en varakt ig fam ilj samt en
harmonisk utveckling och välfärd, om barnet
inte kan växa upp i sin egen familj.
2 kap.
Förutsättningar för adoption
3§
Adoption av minderåriga
Adoption av ett minderårigt barn kan fastställas, o m adoptionen pr övas vara till barnets bästa och det har utretts att barnet kommer att få en god vård och uppfostran.
När ärendet avgörs ska b arnets önskemål
och åsikter beaktas i enlig het med barnets ålder och utvecklingsnivå.
4§
Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern
Adoption av en person so m har uppnått
myndighetsåldern kan fastställas, o m d et har
utretts att den som ska adopteras som m inderårig har vårdats och uppfostrats av adoptionssökanden eller att det mellan den som
ska adopteras och sökanden medan minderårigheten varade annars har uppstått en fast
relation som är jäm förbar med ett för älderbarnförhållande.
5§
Förbud att betala ersättning
Adoption kan inte fastställas, om ersättning
har givits eller utfästs med anledning av adoptionen eller om någon annan än adoptionssökanden med tanke på fastställande a v adoption har be talt eller fö rbundit sig att betala
ersättning för barnets underhåll.

En överenskommel se eller förbindelse att
betala sådan ersättning som avses i 1 m om.
är ogiltig.
6§
Lägsta och högsta ålder för att få adoptera
En adoptionssökande ska ha fyllt 25 år. Om
den som ska adopteras är minderårig, får sökanden inte vara äldre än 50 år.
Adoption kan trots bestämmelsen i 1 mom.
fastställas, om sökanden har fyllt 18 år och
1) den som ska adopteras är
sökandens
makes barn eller sökandens eget barn som tidigare har givits som adoptivbarn,
2) det mellan den so m ska adopteras och
sökanden har uppstått en fast relation som är
jämförbar med ett förälder-barnförhållande,
eller
3) det annars med tanke på barnets bästa
finns s ynnerligen vägande skäl för att adoptionen fastställs.
Adoption av en minderårig kan dessu tom
fastställas, ä ven om sökanden är äldre än
50 år, om sö kanden inte hade fy llt 50 år när
det bestämdes att barnet ska placeras hos sökanden i adoptionssyfte.
7§
Åldersskillnad
Om den som ska adopteras är minderårig,
ska åldersskillnaden mellan den som ska adopteras och adoptionssök anden vara minst
18 år och högst 42 år.
Adoption ka n fastställas även om åld ersskillnaden är m indre eller större än va d som
anges i 1 mom., om
1) den som ska adopteras är
sökandens
makes barn eller sökandens eget barn som tidigare har givits som adoptivbarn,
2) det mellan den so m ska adopteras och
sökanden har uppstått en fast relation som är
jämförbar med ett förälder-barnförhållande,
eller om
3) det annars med tanke på barnets bästa
finns s ynnerligen vägande skäl för att adoptionen fastställs.
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8§
Förutsättningar som gäller makar
Makar kan under äktens kapet inte adopt era
annat än gemensamt.
En make kan dock ensam adoptera sin makes barn eller sitt eget barn som tidigare givits som adoptivbarn.
En m ake kan dessutom adoptera ensam ,
om den andra maken på grund av sju kdom
eller skada i nte kan uttr ycka sin vilja på ett
giltigt sätt ell er om den an dra makens vistelseort är okänd.
9§
Gemensam adoption
Andra än makar kan inte adoptera gemensamt.
10 §
Samtycke av den som ska adopteras
Adoption kan inte fastställas utan samtycke
av den som ska adopteras, om denne har fyllt
12 år. Sam tycke behövs dock in te, o m den
som ska adopteras på grund av sjukdom eller
skada inte kan uttrycka sin vilja.
Adoption kan inte heller fastställas
mot
barnets vilja, om det är yngre än 12 år men så
utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja.
11 §
Samtycke av föräldrarna
Adoption av en minderårig kan inte f astställas, om inte barnets föräldrar har givit sitt
samtycke till detta.
Adoption kan dock av synnerligen vägande
skäl fastställas, även om en förälder har vägrat ge sitt samty cke till a doption eller återtagit ett tidigare givet samtycke, o m det prövas
att adoptio nen på ett uppenbart avgö rande
sätt är till barnets bästa. En förutsättning är
ytterligare att det med bea ktande av barnets
bästa, graden av um gänge mellan barnet och
föräldern samt art en av förhållandet mellan

dem inte föreligger tillräckligt skäl för att
föräldern vägrat ge sitt samtycke eller till att
föräldern återtagit ett givet samtycke.
Om en förälder på grund av sjukd om eller
skada inte kan uttr ycka sin vilja på ett giltigt
sätt eller då förälderns vistelseort är okänd
kan adopti on av s ynnerligen vägande skäl
fastställas, om det prövas att adoptionen på
ett uppenbart avgörande s ätt är till barnets
bästa.
12 §
Förhållandet mellan adoption och fastställande av föräldraskap
Om föräldraskapet inte har fastst ällts, men
det finns skäl att anta att det kan fastst ällas
senare, kan adoption av en minderårig fastställas endast under de förutsättningar so m
anges i 11 § 3 mom.
Om ett ärende so m gäller fastställande av
föräldraskap har inletts vi d domstol eller någon annan myndighet, f år adoption av en
minderårig inte fast ställas innan ärendet om
fastställande av föräldraskap har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft, o m det
inte finns sådana förutsättningar för fastställande som anges i 11 § 3 mom.
13 §
Annat samtycke
Om en make ensam ämnar adoptera sitt
minderåriga barn, som tidigare har givits som
adoptivbarn, kan adopti onen inte fastställas
utan den andra makens samtycke.
Om en perso n som lever i registrerat partnerskap ämnar adoptera ett m inderårigt barn,
kan adoptionen inte fastställas utan samty cke
av den andra partnern i p artnerskapet. Detsamma gäller om den adoptionssökande lever
under äktenskapsliknande förhållanden eller i
något annat p arförhållande i gemensamt hushåll.
Om samty cke till adopti on inte kan fås av
någondera föräldern till ett minderårigt barn
på grund av att föräldrarna är döda eller av
skäl so m näm ns i 11 § 3 mom. eller 12 §
1 mom., kan adoptionen i nte fastställas, o m
inte barnets vårdnadshavare eller någon an-
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nan laglig företrädare för barnet har givit sitt
samtycke.
Adoption kan fastställas, även om ett samtycke enligt 1—3 mom. inte har givits, om
1) den vars sam tycke krävs för adoptio n på
grund av sju kdom eller skada inte kan uttrycka sin vil ja på ett giltigt sätt eller d å personens vistelseort är okänd, eller om
2) det m ed tanke på barnets bästa finns
synnerligen vägande skäl för att adoptionen
fastställs.
14 §
Givande av samtycke
Föräldrarnas och en i 13 § näm nd persons
samtycke till adoption ska ges till det organ
som ko mmunen utser ( kommunens socialvårdsorgan) och so m avs es i 6 § i socialvårdslagen (710/1982) eller till den
adoptionsbyrå som avses i 22 § 1 mom. Utomlands ska samty cke ges till den som enligt
33 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999)
kan fullgöra uppgifter som ankommer på notarius publicus eller så so m föreskrivs i 67 §
1 mom.
Om den so m ger sam tycke inte har fått adoptionsrådgivning enli gt 4 kap., ska de t för
denne innan sam tycket m ottas ordnas en
överläggning där de uppgifter so m avses i
24 § 2 mom. 1 och 2 punkten ges.
Närmare be stämmelser o m mottagande av
samtycke kan utfärdas genom förordning av
statsrådet.
15 §

sisterade bef ruktningen har skett under det
registrerade partnerskapet.
16 §
Samtyckets form
Samtycke till adoption ska ges skriftligen.
Samtycket ska dateras och underteckn as av
den som ger sitt samtycke.
17 §
Återtagande av samtycke
Samtycke til l adoption kan återtas in
adoptionen fastställs.

nan

3 kap.
Adoptionens rättsverkningar
18 §
Överföring av föräldraskapet
När en adoption har fastställts ska adoptivbarnet anses so m adoptivföräldrarnas och
inte som de tidigare för äldrarnas barn, om
inte något annat föreskrivs särskilt eller följer
av adoptionens natur.
Om en make under äktenskapet eller sedan
äktenskapet genom de n andra makens död
upplösts ensam adopterat den andra makens
barn, ska bar net dock ans es so m makarnas
gemensamma barn.

Betänketid

19 §

En förälders sam tycke till adoption får inte
tas emot innan föräldern har haft möjlighet
att noggrant överväga saken och aldrig tidigare än åtta veckor efter barnets födelse.
Samtycke av barnets mor får dock tas em ot
tidigare än åtta veckor efter barnets födelse,
om adoption ssökanden l ever i registrerat
partnerskap med modern och det bar n som
ska adopteras har fötts till följd av såda n assisterad befruktning som avses i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) och den as-

Befrielse från underhållsskyldighet
När en adoption har fastst ällts, befrias barnets tidigare föräldrar från sky ldigheten att
svara för barnets underhåll.
Om en tidigare förälder
före adoptionen
genom avtal förbund it sig eller genom ett
domstolsbeslut ålagts att betala underhållsbidrag till barnet, befrias den tidigare föräldern
från sky ldigheten att betala de poster av underhållsbidrag som förfaller till betalning ef-
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ter adoptionen. Om det har fastställts att underhållsbidrag ska beta las en gång för alla,
befrias den tidigare föräldern från att betala
underhållsbidrag, om detta inte har b etalts
före adoptionen.
20 §
Adoptivbarns släktnamn och medborgarskap
Bestämmelser om adoptivbarns släktnam n
finns i nam nlagen ( 694/1985) och om adoptivbarns medborgarskap i medborgarskapslagen (359/2003).
4 kap.
Adoptionsrådgivning
21 §
Begäran om adoptionsrådgivning
En förälder som ämnar ge sitt m inderåriga
barn so m ad optivbarn oc h den so m äm nar
adoptera ett minderårigt barn, ska begära adoptionsrådgivning hos he mkommunens socialvårdsorgan eller hos en a doptionsbyrå som
har fått tillstånd av Tillst ånds- och till synsverket för social- och hälsovården.
22 §
Tillhandahållare av adoptionsrådgivning
Adoptionsrådgivning får ti llhandahållas av
kommunernas socialvårds organ sa mt a v adoptionsbyråer som av Ti llstånds- och tillsynsverket f ör social- och hälsovårde n har
fått tillstånd att tillhanda hålla adoptionsrådgivning ( tillhandahållare av adoptionsrådgivning).
Tjänsteinnehavare eller arbetstagare so m
sköter tillhandahållande av adoptionsrådgivning ska ha y rkesmässig behörighet so m socialarbetare enligt 3 § i l agen om beh örighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom
socialvården (272/2 005). De ska dessutom
vara förtrogna med adoptionsfrågor.

23 §
Inledande av adoptionsrådgivning
När en förälder so m ämnar ge sitt minderåriga barn som adoptivbarn har begärt adoptionsrådgivning, ska t illhandahållaren av adoptionsrådgivning utse en socialarbetare som
ansvarar för barnets angelägenheter (
socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter) sam t utan dröjsm ål inleda adoptionsrådgivning.
24 §
Adoptionsrådgivningens uppgifter
Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning
ska i alla frågor som gäller adoption tillgodose barnets bä sta sa mt ge r åd, hjälp och stöd
till barnet, barnets föräldrar, adoptionss ökande sam t andra personer vars samty cke krävs
för adoption.
Adoptionsrådgivningen ska särskilt
1) ge de personer som nämns i 1 m om. information om sy ftet med, förutsättningarna
för och rättsverkningarna av adoption,
2) ge barnets föräldrar inf ormation om den
sociala service och de ekonom iska stödåtgärder so m står dem och barnet till buds, sam t
hjälpa dem att fatta ett noga övervägt beslut i
saken,
3) hjälpa sökandena att bedöm a sina fö rutsättningar som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som adoptivföräldrar,
4) utreda oc h bedöm a om förutsättningar
för adoption föreligger,
5) utreda om det finns f örutsättningar att
ingå avtal o m kontakt mellan barnet och de
tidigare föräldrarna, och v id beho v bist å vid
upprättandet av avtalet,
6) vid behov anvisa sökandena att be om
internationell adoptionstjänst,
7) vid behov anvisa sökandena att ansöka
om adoptionstillstånd,
8) vid behov se till att ba rnet placeras hos
sökandena,
9) utan dröjsmål efter placeringen av barnet
vidta åtgärder för att bidra till en l yckad placering och följa hur placer ingen utfaller med
hänsyn till barnets bästa, samt
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10) se till att sökandena utan dröjsmål ansöker om fastställande av adopti on, oc h vi d
behov bistå vid uppgörandet av ansökan.
Om adoptionsrådgivningen ges av en adoptionsbyrå, ska den hos s ocialvårdsorganet i
barnets och sökandenas hem kommun inhämta ett utlåtande om deras förhållanden.
Närmare bestämmelser om innehållet i och
genomförandet av adopti onsrådgivning kan
utfärdas genom förordning av statsrådet.
25 §
Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption
Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning
ska vid beho v ge rådgivni ng, hjälp och stöd
enligt 24 § 1 mom. även efter det att adoptionen har fastställts. Adoptivföräldrarna ska
dessutom erb judas möjlighet att i beh övlig
omfattning få adoptivbarnets och ado ptivfamiljens behov av särskild hjälp och särskilt
stöd utrett.
Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning
ska vid behov i ett så tidigt skede som möjligt hänvisa adoptivbarnet och adopt ivfamiljen sam t barnets tidigare föräldrar att anlita
social- eller hälsovård stjänster eller annan
hjälp och annat stöd.
26 §
Utredning av ett minderårigt barns åsikt
Den socialar betare so m a nsvarar för barnets angelägenheter sk a pe rsonligen samtal a
med en minderårig so m ska adopteras, o m
detta med beaktande av b arnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt. Barnet ska p å ett
sätt so m motsvarar dess ålder och utvecklingsnivå ges de uppgifter so m avses i 24 §
2 mom. 1 punkten sam t sådana uppgift er om
det aktuella adoptionsärendet som kan antas
vara av betydelse för barnet.
Den socialar betare so m a nsvarar för barnets angeläg enheter sk a försöka klarlägga
hur barnet ställer sig till a doptionen. Vid behov ska det också utredas hur barnet ställer
sig till att hålla kontakt m ed sina tidigare föräldrar efter adoptionen. Barnets åsikt skall
utredas finkänsligt sam t så att det inte onödigt skadar r elationerna mellan barnet och

föräldrarna och andra personer som står barnet nära.
Efter avslutad utrednin g s ka ett barn som
fyllt 12 år ges tillfälle att ge sitt samtycke till
adoptionen.
27 §
Placering av barn
När ett barn placeras hos adoptionssökande
i adoptionssyfte, ska följande principer i möjligaste mån iakttas:
1) barnet placeras hos s ådana sökande so m
bedöms ha de bästa förutsättningarna att sörja för en god vård och uppfostran av barnet,
2) syskon placeras i samma fam ilj, om det
med beaktan de av förhållandena inte står i
strid med barnets bästa,
3) om det från tidigare finns barn i fam iljen
ska dessa var a äldre än det barn som adopteras,
4) barnets föräldrars önskem ål i fråga om
adoptivfamiljens egenska per och förhållanden beaktas, om det inte står i strid med barnets bästa.
Ett barn får inte i adopti onssyfte plac eras
hos adopti onssökande som saknar giltigt adoptionstillstånd.
För placeringen av ett barn sörjer den socialarbetare so m ansv arar f ör barnets a ngelägenheter i sa marbete med en annan socialarbetare eller n ågon annan arbetstagare som är
förtrogen med barnskydd.
28 §
Åtgärder när placeringen av ett barn misslyckas
Om tillhandahållaren av adoptionsrådgivning innan adoptio nen fastställs märker att
placeringen av barnet hos adoptionssökandena inte är förenlig m ed barnets bästa, ska tillhandahållaren tillsammans m ed barnskyddsmyndigheten ordna en ny placering för barnet i adoptionssy fte. Om det inte är möjligt,
ska de vidta andra behövliga åtgärder för att
ordna vård f ör barnet som är förenlig med
barnets bästa.
Om det barn so m ska adopteras har anlänt
till Finland fr ån en främmande stat, sk a till-
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handahållaren av adopt ionsrådgivning och
barnskyddsmyndigheten sköta de åtg ärder
som anges i 1 m om. tillsammans med ett adoptionstjänstorgan enligt 32 §. Om det inte är
möjligt att ordna ny placering för barnet eller
vård som är förenlig med barnets bästa i Finland, ska de också vidta å tgärder för at t återlämna barnet till den stat från vilken det har
anlänt, om ett återlämnande är förenligt med
barnets bästa.
Den so m sk öter de åtgär der so m avs es i
1 och 2 m om. ska perso nligen sa mtala med
barnet, om det med beaktande av barn ets ålder och utvecklingsnivå är möjligt. Barnets
åsikt i saken ska utredas och beaktas, om
barnet har fy llt 12 år eller är så utvecklat att
avseende kan fästas vid dess vilja.

optionsrådgivning ge en skriftlig utredning
om att adoptionsrådgivni ng har tillhandahållits. Behövliga uppgifter om dem som har del
i saken och deras förhållan den ska framgå av
utredningen.
Om ett minderårigt barn, som är bosat t i
Finland, kommer att ges som adoptivbarn till
en sökande som är bosat t i en främmande
stat, ska tillhandahållaren av adoptionsrådgivning göra en detaljerad utredning om barnet, av vilken behövliga u ppgifter om barnet
och dess förhållanden framgår.
Bestämmelser om närmare innehåll i utr edningarna, deras giltighetstid och hur de ges in
kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §

Internationell adoptionstjänst

Avbrytande av adoptionsrådgivning

31 §

Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning
kan avbryta adoptionsrådgivningen till adoptionssökanden, om det på basis av o mständigheter so m fram kommit vid rådgivni ngen
är uppenbart att förutsättningar för ado ption
inte föreligger.
Ett beslut om avbry tande av adoptionsr ådgivning får inte överklagas genom besvär. En
adoptionssökande får inom 14 dagar från delfåendet av beslutet skriftligen begära om
prövning hos socialvårdso rganet i sin hemkommun.
Ändring i ett beslut av ko mmunens socialvårdsorgan med anledning av en begäran om
omprövning söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt so m föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen ( 586/1996). Adoptionssökanden eller organet får söka ändring i
förvaltningsdomstolens b eslut, o m h ögsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Begäran om internationell adoptionstjänst

5 kap.

Om en adoptionssökande som är bosatt i
Finland ämnar adoptera ett barn u nder 18 år
som är bosat t i en frä mmande stat, sk a sökanden begära internationell adoptionstjänst.
En sökande som har bevil jats tillstånd enligt 42 § behöver dock int e begära internationell adoptionstjänst.
32 §
Adoptionstjänstorgan
Internationell adopti onstjänst får tillha ndahållas av kommunernas socialvårdsorgan och
andra sammanslutningar so m har beviljats
tillstånd för verksam heten av adoptionsnämnden (adoptionstjänstorgan).

30 §

33 §

Utredning om tillhandahållande av adoptionsrådgivning

Adoptionstjänstorganets uppgifter

För att ansökan o m adoptionstillstånd och
ansökan om fastställand e av adoption ska
kunna uppgöras ska tillhandahållaren av ad-

Adoptionstjänstorganet ska bistå adoptionssökanden vid åtgärder so m hänför sig
till internationell adoption av ett minderårigt
barn sam t ö vervaka att adoptionen g enom-
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förs i enlighet med barnets bästa,
med respekt för i i nternationell rätt erkända principer om barnets rättigheter och utan att n ågon
på ett obeh örigt sätt får ekonom isk eller annan nytta av adoptionen.
Adoptionstjänstorganet ska särskilt
1) förm edla en i Finland bosatt adopti onssökande för ett barn under 18 år so m är bosatt i en främmande stat och so m behöver
adoptivföräldrar och för vilket läm pliga adoptivföräldrar inte står att finna i den stat där
barnet är bosatt,
2) bistå vid å tgärder som gäller fastställande av adoption,
3) bistå ado ptivbarnet oc h barnets vårdnadshavare sam t, efter adoptivbarnets död,
dennes avkomlingar att få uppgifter o m barnet och dess ursprung från den stat från vilken barnet har anlänt, samt
4) då det läm nar de uppgifter so m avses i
3 punkten erbjuda m ottagaren det stöd och
den handledning som behövs.
Adoptionstjänstorganet k an också för ett
barn under 1 8 år so m är bosatt i Finland och
som behöver adoptivföräl drar och för vilket
lämpliga adoptivföräldrar inte står att finna i
Finland förmedla en adoptionssökande so m
är bosatt i en främmande stat.
Adoptionstjänstorganet sköter som ett sådant auktoriserat organ som avses i III kap. i
den i Haag d en 29 maj 1993 ingång na konventionen o m sky dd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner ( Haagkonventionen) de uppgifter som konventionen förutsätter och som i lag eller förordning av statsrådet har anförtrotts adoptionstjänstorganet.
Närmare bestämmelser om adoptionstjänstorganets uppg ifter ut färdas geno m förordning av statsrådet.
34 §
Adoptionstjänstorganets övriga skyldigheter
Adoptionstjänstorganet ska i varje enskilt
fall försäkra sig om att sådan ersättning för
adoption eller för barnets underhåll so m avses i 5 § inte har givits eller betalts och inte
heller utlovats eller utfästs.
Om adoptionstjänstorganet innan adopt ionen fastställ s märker att p laceringen av bar-

net hos adop tionssökandena inte är fö renlig
med barnets bästa, ska det trots sekrete ssbestämmelserna ta kontakt med tillhandahållaren av adoptionsrådgivning för vidtagande av
de åtgärder som avses i 28 §.

35 §
Samarbete med ett utländskt adoptionstjänstorgan
Adoptionstjänstorganen får samarbeta med
en sådan myndighet eller organisation eller
ett sådant organ av annat slag som ha r m otsvarande serviceuppgifte r utom lands ( utländskt ado ptionstjänstorgan) endast om
samarbetet har beviljats tillstånd enligt 90 §.

36 §
Avgift och kostnadsersättning
Adoptionstjänstorganet kan ta ut en av gift
för internationell adoptionstjänst samt ersättning för kostnader som uppkommit i ärendet.
Avgiften får inte bestämmas så att den överstiger adopti onstjänstorganets verkliga kostnader för verksa mheten. Närmare be stämmelser om avgiften och kostnader som ersätts
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Adoptionstjänstorganet k an fordra att avgiften och kostnaderna betalas i förskott eller
att godtagbar säkerhet ställs för betalningen.
Adoptionstjänstorganet ska på begäran på
förhand skriftligen ge en uppskattnin g av de
avgifter och kostnader som uppkommer i
ärendet.
Betalningsskyldighet uppstår inte till den
del det i ärendet har upp kommit onödiga avgifter eller kostnader till följd av att adoptionstjänstorganet gjort ett fel ell er en försummelse.
Om tillhandahållande av adoptionstj änst
har avbrutits och avgift eller ersättning har
betalts på fö rhand, ska adoptio nstjänstorganet återbetala avgifterna eller ersättningarna
till den del de hänför si g till åtgärde r so m
vidtagits efter avbrottet.
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37 §

6 kap.

Vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst

Tillståndsförfarande i adoptionsärenden

Ett adoptions tjänstorgan kan vägra tillhandahålla internationell adoptionstjänst t ill en
adoptionssökande eller avbryta tjänsten, om
1) sökanden inte uppf yller de förutsättningar som de utländska adoptionstjä nstorgan som ad optionstjänstorganet sa marbetar
med har ställt,
2) sökanden vid ado ptionsrådgivningen eller till adopt ionstjänstorganet har givi t väsentligt orikt iga eller vilseledande uppgifter
om sig eller sina förh ållanden eller på något
annat med detta jäm förbart sätt har äventy rat
möjligheterna att tillgodose barnets bästa vid
adoptionsförfarandet,
3) sökanden har försummat sin betalningsskyldighet eller sky ldighet att ställa säkerhet
enligt 36 § och har trots u ppmaning inte fullgjort sin sk yldighet in om en angiven skälig
tid.
En adoptionssökande får söka ändring i ett
beslut som gäller vägran eller avbrott genom
besvär hos förvaltningsdo mstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.
En adoption ssökande eller ett adoptionstjänstorgan får söka ändring i förvaltningsdomstolens b eslut, om högsta förvaltni ngsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
38 §
Bestämmelsernas tvingande natur
Ett avtalsvillkor som avviker från bestäm melserna i 3 6 eller 37 § till nackdel för den
som anlitar internationell adoptionstjänst är
ogiltigt.

39 §
Krav på tillstånd
För adoption av ett barn under 18 år fordras
adoptionstillstånd, om adoptionssökanden eller barnet eller båda är bosatta i Finland.
Om såväl sö kanden som barnet är bos att i
Finland, behövs doc k inget adoptionstillstånd, om
1) maken under äktenskapet eller efter att
äktenskapet upplösts på g rund av den andra
makens död ensam ämnar adoptera den andra
makens barn, eller
2) barnet, som har ko mmit till sökanden i
annat syfte än adoptionssyfte, på ett et ablerat
sätt har vårdats och uppfostrats av sökanden.
Adoptionstillstånd ska sökas innan sö kanden tar barnet till sig i adoptionssyfte.

40 §
Förutsättningar för tillstånd vid adoption
inom landet
Om adoptionssökanden är bosatt i Finland
och äm nar adoptera ett barn so m är b osatt i
Finland, kan adoptionstill stånd beviljas, o m
de förutsättningar för adoption som anges i
3 och 6—9 § sam t i 13 § 1, 2 och 4 mom.
uppfylls och sökanden har fått adoption srådgivning.
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41 §
Förutsättningar för tillstånd vid adoption
från en främmande stat till Finland genom
ett adoptionstjänstorgans förmedling
Om adoptionssökanden är bosatt i Finland
och äm nar adoptera ett barn so m är b osatt i
en främman de stat, kan adoptionstil lstånd
beviljas, o m de förutsättningar för adoptio n
som anges i 3 och 6—9 § samt i 13 § 1, 2 och
4 m om. uppfy lls, sö kanden har fått adoptionsrådgivning och sökanden ges inter nationell adoptionstjänst.
42 §
Förutsättningar för tillstånd vid adoption
från en främmande stat till Finland utan adoptionstjänstorgan
Om adoptionssökanden är bosatt i Finland
och äm nar adoptera ett barn so m är b osatt i
en främmand e stat, och adoptio nen int e kan
ske genom ett adopti onstjänstorgans förmedling, kan adoptionstillstå nd beviljas, om de
förutsättningar för adopti on som ang es i
3 och 6—9 § sam t i 13 § 1, 2 och 4 mom.
uppfylls och sökanden har fått adoption srådgivning.
Tillstånd enligt 1 m om. kan beviljas endast
för adoption av ett barn som
1) är nära släkting till sökanden eller sökandens make eller tidigare nära släkting till
sökandens adoptivbarn,
2) har kommit till sökanden i annat syfte än
adoptionssyfte och på ett etablerat sätt har
vårdats och uppfostrats av sökanden.
43 §

2) sökanden har visat upp en utredning av
en behörig myndighet eller något annat behörigt organ i den stat där sökanden är bosatt
om sökanden, dennes förhållanden samt behörighet och lämplighet som adoptivförälder,
3) sökanden har visat upp en utredning o m
att sökanden samt barnets föräldrar och andra
personer vars sam tycke krävs för adopt ionen
har fått den rådgivning som behövs, och
4) sökanden har visat upp en utredning o m
att barnet har tillstånd ell er ko mmer att få
tillstånd att resa in och varaktigt bosätta sig i
den stat där sökanden är bosatt.
44 §
Tillståndsmyndighet
Adoptionstillstånd bevilja s av adopti onsnämnden på ansökan av adoptionssökanden.
45 §
Särskilt villkor eller särskild begränsning i
tillståndet
När näm nden beviljar tillstånd kan den
uppställa ett särskilt villkor eller en särskild
begränsning för adoptionen.
46 §
Intyg över adoptionstillstånd
Adoptionsnämnden ska utfärda ett int yg
över beviljat adoptionstillstånd.
Närmare best ämmelser o m innehållet i intyget och hur det ges in kan utfärdas geno m
förordning av statsrådet.
47 §

Förutsättningar för tillstånd vid adoption
från Finland till en främmande stat

Tillståndets giltighet

Om adoptio nssökanden är bosatt i en
främmande stat och äm nar adoptera ett barn
som är bosatt i Finland, kan adopti onstillstånd beviljas om
1) de förutsät tningar för adoptio n som anges i 2 kap. uppfylls och barnet har fått adoptionsrådgivning,

Tillståndet är i kraft en bestäm d tid som
kan vara högst två år.
Adoptionsnämnden kan på ansökan
förlänga tillståndets giltighe tstid med högst två
år per gång efter att ha inhäm tat utlåtande av
tillhandahållaren av adoptionsrådgivni ng och
vid behov adoptionstjänstorganet.
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Om barnet inom den tid som anges i tillståndet har placerats hos adoptionssökanden i
adoptionssyfte, fortsätter ti llståndet att vara i
kraft tills adoptionen har fastställts.
Tillståndet upphör att var a i kraft, om barnet till följd av att placeringen har misslyckats ska fråntas adoptionssökanden.

48 §
Återkallelse av tillstånd
Adoptionsnämnden kan återkalla ett adoptionstillstånd, om sökandens förhållanden efter det att til lståndet beviljades har ändrats
väsentligt så, att en adopt ion i enl ighet med
tillståndet int e skulle vara förenlig m ed barnets bästa. Ett tillstånd kan dock i nte återkallas efter det att adoptionen har fastställts.
På rättelse av ett fel i adoptionsnäm ndens
beslut tillämpas vad so m föreskrivs i 50—
53 § i förvaltningslagen (434/2003).

49 §
Anmälningsskyldighet
Om det sker en väsentlig förändring i sökandens förhållanden under den tid tillståndet är i kraft, ska sökanden utan drö
jsmål
anmäla detta till adoptionsnäm nden. Adoptionsnämnden ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål underrätta tillhandahållaren av adoptionsrådgi vning och adopti onstjänstorganet om an mälan samt vid behov be
dem o m en tilläggsutredni ng om de förändrade förhållandena.
Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning
och adopti onstjänstorganet ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsm ål underrätta
adoptionsnämnden o m en sådan förändring i
sökandens förhållanden som de har fått kännedom om och so m kan fö rorsaka återkallelse av adoptionstillståndet och om en sådan
omständighet som kan förorsaka undanröjande av näm ndens beslut med stöd av 5 0 § i
förvaltningslagen.

50 §
Ändringssökande
En adoptionssökande får söka ändring i ett
beslut av adoptionsnäm nden so m gäller beviljande av adoptionstillstånd, förlängning av
tillståndets giltighet eller återkallelse av ett
beviljat tillstånd genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt so m föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen.
En adoptionssökande eller adoptionsnämnden får söka ändring i förvaltningsd omstolens beslut, om högsta förvaltningsd omstolen
beviljar besvärstillstånd.
7 kap.
Fastställande av adoption
51 §
Fastställande av adoption
Adoption fastställs geno m beslut av domstol.
Ett ärende som gäller fastställande av adoption inleds vi d tingsrätten genom en skriftlig
ansökan av adoptionssökanden.
Bestämmelser o m behörig domstol i ärenden som gäller fastställande av adoptio
n
finns i 10 kap. i rättegångsbalken.
52 §
Utredning som ges in till domstol
En ansökan om fa stställande av adoption
ska åtföljas av en behövli g utrednin g o m att
de i lag angivna förutsättningarna för fastställande av adoption föreligger.
Närmare bestämmelser o m den utred ning
som fogas till ansökan kan utfärdas genom
förordning av statsrådet.
53 §
Inhämtande av utredning
Domstolen s ka själv mant förordna om inhämtande av all den utredning som behövs
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för att ett ärende som gäller fastställ ande av
adoption ska kunna avgöras.
Domstolen ska vid behov höra alla d e personer som kan läm na uppgifter i adopt ionsärendet.
54 §
Hörande
En förälder t ill ett m inderårigt barn sam t
barnets vårdnadshavare oc h intressebevakare
ska ges tillfäl le att bli hörda i ett ärende so m
gäller fastställande av adoption. Om
föräldern är o myndig, ska också förälderns vårdnadshavare o ch intressebevakare ges tillfälle
att bli hörda. Om a doptionssökandens handlingsbehörighet har begränsats, ska också sökandens intressebevakar e ges tillfälle att bli
hörd.
Hörande enligt 1 mom. b ehövs dock inte,
om kallelse inte kan delge s den som ska höras eller o m dennes åsikt redan tidigare tillförlitligt har utretts eller d et annars med tanke på avgörandet av ärendet kan anses onödigt.
Om en föräl der i s amband med samtycket
till adoption har meddelat att han eller hon
inte önskar bli hörd i domstol, ska föräldern
inte utan särskilt skäl ges tillfälle att bli hörd.
55 §
Förordnande av intressebevakare
Om det barn so m ska ado pteras är minderårigt och barnets intresse står i strid med eller
kan komma att stå i strid med vårdnadshavarens eller intresseb evakarens intress e när ett
ärende so m gäller fast ställande av adoption
behandlas vi d dom stol, ska dom stolen på
tjänstens vägnar förordna en intressebevakare
för att bevaka barnets intresse i ärendet.
En intressebevakare so m förordnats av
domstol med stöd av 1 m om. har rätt att av
statsmedel få ett arvode och ersättning för
sina kostnader med iakttag ande i tillämpliga
delar av vad so m i 17 och 18 § i rättshjälpslagen (257/2002) föreskrivs om arvode
och ersättning till ett biträde. På intressebevakare tillämpas i övri ga delar bestämmel -

serna i lagen om
(442/1999).

förm yndarverksamhet
56 §

Rätt att söka ändring
Sökanden, barnet och den som enligt 5 4 §
1 m om. ska höras har rätt att söka änd ring i
ett domstols beslut i ett ärende so m gäller
fastställande av adoption.
57 §
Skyndsam behandling
Ärenden so m gäller fastställande av ad option ska i samtliga rättsin stanser b ehandlas
skyndsamt.
8 kap.
Rätt för adoptivbarnet att hålla kontakt
med en tidigare förälder
58 §
Fastställande av avtal om kontakt
Domstolen kan fastställa ett avtal mellan en
tidigare förälder och adoptivföräldrarna om
att ett minderårigt adoptivbarn ska ha rätt att
träffa sin tidigare förälder eller på annat sätt
hålla kontakt med denna, om det prövas vara
förenligt med barnets bästa. Avtalet kan fastställas i samband med eller efter adoptionen.
Domstolen kan på begäran i sam band med
fastställande av avtalet göra mindre ändringar i villkoren för kontakt el ler precisera dem,
om det främjar möjligheterna att upprät thålla
kontakten och är förenligt med barnets bästa.
59 §
Ändring av fastställt avtal
Ett av dom stol fastställt avtal kan ändras
genom ett nytt avtal som fastställs av dom stolen eller g enom ett beslut av dom stolen,
om förhållan dena har förändrats efter att avtalet fastställdes eller om det annars finns anledning till detta.
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60 §

61 §

kommun i Finland, ska utredning in hämtas
hos socialvårdsorganet i den komm un där
personen vistas.
I fråga o m personligt hö rande av barn i
domstol och meddelande av interim istiska
förordnanden gäller i till ämpliga delar vad
som i 15 § 2 mom. och 17 § i lagen angående
vårdnad o m barn
och um gängesrätt
(361/1983) f öreskrivs om ett ärend e so m
gäller umgängesrätt.

Hur ett ärende inleds

64 §

Ett ärende som gäller kontakt inleds genom
en skriftlig ansökan hos tingsrätten. Ansökan
kan uppgöras av barnets tidigare förälder, en
adoptivförälder, barnets vårdnadshavare eller
kommunens socialvårdsorgan.
Om ett ärende so m gäller kontakt förs till
domstol på något annat sätt än i sam band
med fastställande av adoption , behandlas
ärendet av d en domstol som enligt bestäm melserna i 1 0 kap. i rättegångsbalken är behörig i ett ärende som gäller umgängesrätt.

Verkställighet av avtal eller beslut
Ett av dom stol fastställt avtal om kontakt
eller ett domstolsbeslut om kontakt verkställs
med iakttagande i tilläm pliga delar av vad
som i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och um gängesrätt
(619/1996) f öreskrivs o m verkställighet av
beslut om umgängesrätt. Vid verkställigheten
av ett avtal eller ett beslut om kontakt kan det
dock inte bestämmas att barnet ska hämtas.

62 §

9 kap.

Hörande

Internationellt privaträttsliga bestämmelser

Beaktande av barnets åsikt
Vid avgöran de av ett ärende so m gäller
kontakt ska barnets önskemål och åsikter beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå.

Barnets tidig are föräldrar, adoptivföräldrar
och vårdnads havare ska ges tillfälle at t bli
hörda med anledning av ansökan.
Hörande enligt 1 mom. b ehövs dock inte,
om kallelse inte kan delge s den som ska höras eller o m dennes åsikt redan tidigare tillförlitligt har utretts eller d et annars med tanke på avgörandet av ärendet kan anses onödigt.
63 §
Inhämtande av utredning, hörande av barnet
och interimistiska förordnanden
I sy fte att u treda barnets önskemål och
åsikter samt de övriga f örhållanden so m inverkar på avgörandet av ett ärende om upprätthållande av kontakt ska dom stolen vid
behov in hämta utredning hos socialvårdsorganet i den kommun so m är barnets, d en tidigare förälderns och adoptivförälderns hemkommun. Om någon av dessa saknar hem -

65 §
Domstols behörighet
Ansökan om fastställande av adoption prövas i Finland, om den som ska adopteras eller
adoptionssökanden är bosatt här.
Ansökan om fastställande av adoption kan
också prövas i Finland, om
1) den som ska adopteras eller sökanden är
finsk medborgare, och
2) ärendet inte kan prövas i den stat där den
som ska adopteras eller adoptionssökanden
är bosatt eller har hem vist, eller det skulle
medföra oskäliga svårigheter att inleda ärendet i den staten.
När den som ska adopteras och sökand ena
är finska, danska, islän dska, norska eller
svenska medborgare, prö vas dock an sökan
om fastställande av adoption i Finland endast
om någondera sökanden har hem vist i Finland.
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66 §
Tillämplig lag
Förfarandet vid fastställande av adop tion
och förutsätt ningarna för adoptio n be stäms
enligt finsk lag.
67 §
Samtycke till adoption i en främmande stat
Samtycke till adoption kan i en främmande
stat ges även med iakttag ande av den for m
och det förfarande som ska följas enligt lagen
i den staten.
Om det samt ycke som fordras för adoption
saknas till följd av att adoption i nte reglerats
i den stat där samtycket borde ges, kan adoptionen fastställas, om det är tydligt att detta
motsvarar den persons vilja vars samty cke
fordras för adoptionen.
68 §
Erkännande av utländsk adoption och av
hävning av utländsk adoption
Adoption oc h hävni ng a v adopti on s om
skett i en fr ämmande stat erkänns i Fi nland
enligt vad som föreskrivs nedan.
Beslut so m fattats eller någon annan rä ttslig åtgärd so m har vidtagits i en främmande
stat kan anses so m såd ant fastställan de av
adoption som avses i denn a lag, o m dess väsentliga sy fte är att fastställ
a förälderbarnförhållandet, även om åtgärdens rättsliga
verkningar i den staten inte skulle motsvara
rättsverkningarna av adoption enlig t finsk
lag.
69 §
Erkännande av utländsk adoption utan särskilt fastställande
En adoption som har skett i en främmande
stat i enlighe t m ed ett sådant adoptionstillstånd som avses i 6 kap. ä r utan särskilt fastställande giltig i Finland.

En adoption som har skett i en främmande
stat är utan särskilt fastställande giltig i Finland också
1) om båda adoptio nssökandena vid tidpunkten för a doptionen var bosatta i st aten i
fråga och de har varit bosatta där utan avbrott
under m inst ett år o medelbart före ado ptionen, eller
2) om adoptionen är giltig i den stat där sökandena vid tidpunkten för adoption en var
bosatta och d e har varit b osatta där utan avbrott u nder minst ett år omedelbart före adoptionen.
Om adoptionstillstånd borde ha sökts för en
adoption enli gt 2 m om. är adoptio nen dock
giltig i Finland endast o m tillstånd har beviljats.
70 §
Erkännande av hävning av utländsk adoption
utan särskilt fastställande
Hävning av en adopti on som skett i en
främmande stat är utan särskilt fastställ ande
giltig i Finland om
1) adoptiv barnet och båda adoptivför äldrarna vid tidpunkten för hävningen var bosatta i staten i fråga och de har varit bosatta där
utan avbrott under m inst ett år omedelbart
före hävningen, eller om
2) hävningen är giltig i de stater där adoptivbarnet och adoptivföräldrarna vid tidpunkten för hävningen var bosatta och de har varit
bosatta där utan avbrott u nder m inst ett år
omedelbart före hävningen av adoptionen.
71 §
Hovrättens klarläggande beslut om fastställande
Även om en adoption elle r hävning av en
adoption erk änns med stöd av 69 eller 70 §
utan särskilt fastställande, kan Helsingfors
hovrätt på ansökan fast ställa att adoptionen
eller hävningen av adoptionen är giltig i Finland.
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72 §
Erkännande av beslut som meddelats i ett
annat nordiskt land
Adoption ell er hävning av adopti on s om
enligt den mellan Finland , Dan mark, Island,
Norge och Sverige slutna konventi onen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelse o m äktenskap, adoption oc h förmynderskap (FördrS 2 0/31) har skett i Finland, Dan mark, Island, Norge eller Sverige,
är trots 69 och 70 § giltig i Finland utan särskilt fastställande.
73 §
Erkännande av adoption som intygats vara
förenlig med Haagkonventionen och rättsverkningarna av adoptionen
En adoption som har fast ställts i en främmande stat som är part i Haagkonvent ionen
och som där int ygats vara konventio nsenlig
är trots 69 § giltig i Finland utan särskilt fastställande.
En adoptio n enligt 1 m om. har åtm instone
de rättsverkningar om vilka bestämmelser
ingår i artikel 26 st ycke 1 i Haagkonv entionen.
Om en adoption enligt 1 mom. inte en ligt
rättsordningen i staten i fr åga har lett till att
rättsförhållandet mellan barn och fö rälder
upphört, kan Helsingfors hovrätt på ansökan
av adoptivföräldrarna ell er barnet fast ställa
att adoptio nen är en ad option som verkar så
att rättsförhållande mellan barnet och dess tidigare föräldrar upphör. En förutsättning är
ytterligare att de sa mtycken som avses i artikel 4 punkt c och d i Haagkon ventionen har
givits eller ges för en sådan adoption.
74 §
Fastställande av utländsk adoption genom
hovrättens beslut
En annan adoption i en främmande stat än
en sådan som avses i 69, 72 eller 73 § är giltig i Fi nland endast om Helsingfors hovrätt
har fastställt den.

Helsingfors hovrätt kan på ansökan fastställa att en adoption enligt 1 m om. är giltig,
om den so m ska adopter as eller någondera
adoptionssökanden vid t idpunkten för adoptionen har ha ft sådan ankny tning till den stat
där adoptionen skett på gru nd av att denne är
bosatt eller har sitt hemvist där eller på grund
av medborgarskap, att myndigheterna i denna
stat kan anses ha haft tillräcklig anledni ng av
att uppta ärendet till prövning.
Om en adoption har skett på något an nat
sätt än geno m beslut av en myndighet, kan
det fastst ällas att den är gi ltig endast då den
som ska ado pteras eller n ågondera sökanden
har haft sådan anknytning till den stat där adoptionen har skett so m a vses i 2 mom. och
åtgärden är giltig enligt lagen i staten i fråga.
Om adoptionstillstånd bor de ha sökts för
adoptionen, får hovrätten fastställa att adoptionen är gilti g endast om tillstånd har beviljats.
75 §
Fastställande av hävning av utländsk adoption genom hovrättens beslut
En annan hävning av ado ption i en främ mande stat än en sådan som avses i 7 0 eller
72 § är giltig i Finland endast om Helsingfors
hovrätt har fastställt den.
Helsingfors hovrätt kan på ansökan fastställa att en hävning av adoption
enligt
1 mom. är giltig, om adoptivbarnet eller någondera adoptivföräldern vid tidpun kten för
hävningen har haft sådan anknytning till den
stat där häv ningen av adoptio nen sk ett på
grund av att denne är bosatt eller h ar sitt
hemvist där eller på grund av medborgarskap, att myndigheterna i denna stat kan anses ha haft tillräcklig anledning av att uppta
ärendet till prövning.
Om hävning av adoptione n har skett på något annat sätt än genom beslut av en m yndighet, kan det fast ställas att den är gilt ig endast då någon av dem som har del i saken har
haft sådan ankn ytning til l den stat dä r hävningen av adoptionen har skett so m avses i
2 mom. och åtgärden är giltig enligt la gen i
staten i fråga.
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76 §
Resultat som strider mot grunderna för Finlands rättsordning
Sådan adoption som avses i 69 och 73 § eller sådan hävning av ado ption som avses i
70 § ska inte anses giltig i Finland, och hovrätten ska inte enligt 71, 74 eller 75 § fastställa att adoptionen eller hävningen av adoptionen är giltig, om detta särskilt med beaktande av barnets bästa sk ulle leda till ett resultat som strider mot grunderna för Finlands
rättsordning.
77 §
Intygande av att en i Finland fastställd adoption är förenlig med Haagkonventionen

den om de omständigheter som avses i 67—
73 § samt 77 §.
80 §
Utlåtande av socialvårdsorganet
Domstolen eller någon annan m yndighet
kan vid behandlingen av ett ärende enligt
68—75 § som gäller ett b arn under 18 år vid
behov begära ett utlåta nde om förhållandena
i fråga om den som har del i saken av socialvårdsorganet i dennes hemkommun.
81 §
Utlåtande av en nordisk barnavårdsmyndighet

78 §

Om den so m ska adopteras är y ngre än
18 år och är medborgare i Dan mark, Island,
Norge eller Sverige och har hem vist i den
stat vars medborgare han eller hon är , ska
domstolen in nan adoptio nen fastställs ge en
barnavårdsmyndighet i de nna stat tillfälle att
avge ett utlåtande i ärendet.

Utredning om innehållet i en främmande
stats lag

82 §

Den domstol som har fastställt en adopt ion
kan på ansökan int yga att adoptionen har
skett enligt Haagkonventionen.

Om lagen i en främmande stat har betydelse för avgörande av ett ärende so m regleras i
denna lag, ska domstolen eller någon annan
myndighet, om den inte känner till la gen i
den främmande staten och den so m har del i
saken inte visar upp en utredning om detta,
begära en utredning av
adoptionsnämnden
om innehållet i den främmande statens lag.
79 §
Utlåtande av adoptionsnämnden
I de fall som näm ns i 65 § 2 mom. samt
74 och 75 § ska adoptionsnäm nden ges tillfälle att avge utlåtande om de omständigheter
som har betydelse för avgörande av ärendet,
om det inte är uppenbart onödigt.
Domstolen eller någon annan m yndighet
kan begära ett utlåta nde av adoptionsn ämn-

Kontroll av utländska handlingars tillförlitlighet
En utlän dsk handling so m har visats upp
för Helsingfors hovrätt för behandlinge n av
ett ärende so m avse s i 71, 74 eller 75 § ska
vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om
dess ursprung som utfärd ats av en behörig
myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av fullgörandet av skyldigheter enligt internationella avtal so m är bindande för
Finland eller hovrätten av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Den som visar upp
en utländsk handling ska vid behov se till att
handlingen översätts till fi nska eller sv enska
och legaliseras.
Hovrätten kan vid behov begära ett utlåtande av utrikesm inisteriet, Migrationsverket
eller en polism yndighet om huruvi da en
handling som avses i 1 mom. är äkta och tillförlitlig.
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83 §
Skyndsam behandling
Ärenden so m gäller fastställande och hävning av en u tländsk adopt ion ska beha ndlas
skyndsamt.
84 §
Ändringssökande
Om sökande av ändri ng i ett avgörande av
Helsingfors hovrätt gäller vad som föreskrivs
i 30 kap. i rättegångsbalken.
10 kap.
Förvaltning av adoptionsärenden
85 §
Allmän planering, ledning och övervakning
Den allmänna planeringen, lednin gen och
övervakningen av adoptionsrådgivningen och
den internati onella adopti onstjänsten hör till
social- och hälsovårdsministeriets uppgifter.
86 §
Adoptionsnämnden
Särskild sakkunni g-, til lstånds- och t illsynsmyndighet i adoption särenden är adoptionsnämnden, som finns vid Tillstånds - och
tillsynsverket för social- och hälsovården.
Adoptionsnämnden är också
1) sådan cent ralmyndighet so m avse s i artikel 6 stycke 1 i Haagkonventionen och
2) sådan nationell m yndighet so m avs es i
artikel 15 i den i Strasbou rg den 27 november 2008 ing ångna revi derade konventionen
om adoption av barn ( Europarådskonventionen).
Nämnden kan sammanträda i plenum , vars
uppgift är att följa utvecklingen i adopt ionsärenden sam t vid behov t a initiativ i f rågor
som gäller adoption . De ö vriga ärenden so m
ingår i dess behörighet b ehandlar näm nden
uppdelad i se ktioner enligt vad som närmare
föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om tillsättning av
nämnden, dess sammansättning och uppgifter
samt hur verksa mheten or ganiseras i övrigt
utfärdas genom förordning av statsrådet.
87 §
Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå och
tillhandahålla internationell adoptionstjänst
Tillstånds- och tillsy nsverket för socialoch hälsovården kan på ansökan bevilja en
samkommun eller någon annan kom munal
sammanslutning, en i Fin land registrerad förening eller en förening eller någon annan
motsvarande samman slutning som är registrerad i någon annan stat som hör till Europeiska ekonom iska samarbetso mrådet tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå.
Adoptionsnämnden kan på ansökan bevilja
en komm uns socialvårdsorgan, en samkom mun eller n ågon annan komm unal sammanslutning, en i F inland registrerad förening eller en förening eller någon annan motsvarande sa mmanslutning so m är regist rerad
i någon annan stat som h ör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet tillstån d att
tillhandahålla internationell adoptionstjänst.
Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyr å eller att tillhandahålla in ternationell adoptionstjänst kan be viljas sökand e so m i sin verksamhet inte eftersträvar ek onomisk vinst och
som bedöms ha kapacitet att sköta adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst
på ett yrkesskickligt, långsiktigt och tillförlitligt sätt. Beviljande av t illstånd förut sätter
dessutom att det med tan ke på anordnandet
av adoptions rådgivningen eller den internationella adoptionstjänsten kan anses var a ändamålsenligt att sådan verksamhet inleds.
Bestämmelser om utredningar so m ska fogas till ansök an och an mälan so m ska g öras
med anledning av ett tillståndsbeslut utf ärdas
genom förordning av statsrådet.
88 §
Tillståndsvillkor
Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyr å eller att tillhandahålla in ternationell adoptions-
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tjänst beviljas för viss tid, högst fem år i sänder.
När tillstånd beviljas kan det sam tidigt utfärdas närmare föreskrifter om bedrivande av
adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst.

i den stat där det är beläget har förlorat sin
behörighet att sköta uppgifter som hör till internationell adoption e ller om det finns anledning att misstänka att organet inte sköter
dem på det sätt so m avses i 1 m om. 2 punkten.

89 §

91 §

Återkallelse av tillstånd

Lämnande av uppgifter

Tillstånds- och tillsy nsverket för socialoch hälsovården eller adoptionsnämnden kan
återkalla tillstånd som de med stöd av 87 §
har beviljat, om gällande föreskrifter eller
bestämmelser inte följs vid adoptio nsrådgivning eller internatione ll adoptionstjänst eller
om bristfälligheter eller missförhållanden har
yppats i verksam heten och de inte av hjälps
eller avlägsn as ino m en tid som verket eller
nämnden har utsatt.

Tillhandahållarna av adoptionsrådgivning
och adoption stjänstorganen är sky ldiga att
lämna social- och hälsovårdsministeriet, Tillstånds- och tillsy nsverket för social- och hälsovården och adoptionsnämnden de uppgifter
och utrednin gar so m dessa begär och so m
behövs för övervakningen eller skötseln av
de övriga uppgifter som anges i denna lag.
Ett adopti onstjänstorgan är sk yldigt att
lämna adoptionsnäm nden de upp gifter och
utredningar om ett utländskt adoptio nstjänstorgan som n ämnden begär och som b ehövs
för övervak ningen. Ado ptionstjänstorganet
ska utan dröjsm ål informera nämnden om en
omständighet som det har fått kännedom om
och som kan förorsaka återkallelse av ett tillstånd enligt 90 §.

90 §
Tillstånd till internationellt samarbete
Adoptionsnämnden kan p å ansökan av ett
adoptionstjänstorgan bevilja organet till stånd
till samarbet e med ett utländskt adoptionstjänstorgan, om
1) det utländska adoptionstjänstorganet i
den stat där det är be läget har behörigh et att
sköta uppgift er so m gäller internationell adoption,
2) det har givits en tillräckl ig utredning om
att det utländska adop tionstjänstorganet sköter de uppgift er som avses i 1 punkten på ett
yrkesskickligt, långsiktigt och tillförlitligt
sätt i enlighet med barnets bästa och m ed respekt för i i nternationell rätt erkända principer om barnets rättigheter och utan att n ågon
på ett obeh örigt sätt får ekonom isk eller annan nytta av adoptionen, och om
3) ett sa marbete kan anses befogat sär skilt
med beaktan de av behovet av internationell
adoption i staten i fråga.
Tillstånd beviljas för viss tid, högst fem år i
sänder.
Adoptionsnämnden kan återkalla tillståndet, om det utländska adoptionstjänstorganet

11 kap.
Särskilda bestämmelser
92 §
Förvaring och överföring av handlingar
Tillhandahållarna av adoptionsrådgivning
och adoptionstjänstorganen ska förvara handlingar so m gäller adoptivbarnet och barnets
tidigare föräldrar och som uppgjorts eller
mottagits i sam band med adoptio nsrådgivning eller internationell adoptionstj änst i
minst 100 år räknat från det handlin garna
uppgjordes.
Ett adopti onstjänstorgan k an för för varing
överföra de h andlingar som nämns i 1 mom.
till en tillhandahållare av adoptionsr ådgivning, om tillhandahållaren sam tycker till det.
När handlingar överförs ska adoptionst jänst-
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organet föra förteckning ö ver vart handlingarna har överförts.
Om en adoptionsb yrå ell er ett adopti onstjänstorgan n edlägger sin verksam het enligt
denna lag, s ka de handlingar som av ses i
1 mom. överföras för förvaring till den kom muns socialvårdsorgan som Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården ger
i uppgift att ta emot handlingarna.
93 §
Rätt att få uppgifter
Ett adoptiv barn och dess vårdnadshavare
samt, efter adoptivbarnets död, dess avkom lingar har rätt att avgiftsfritt få uppgift er ur
de handlingar som avses i 92 §. När u ppgifterna lä mnas ut ska m ottagaren erbjudas det
stöd och den handledning som behövs.
Uppgifter behöver inte läm nas ut, o m det
finns befogad anledning at t anta att det leder
till fara för adoptivbarn ets eller någon annan
uppgiftsmottagares hälsa eller utveckling att
uppgifter lämnas ut eller o m det i övrigt klart
strider mot adoptivbarnets bästa eller annans
enskilda bästa att uppgifter lämnas ut.
Om en tidigare förälders i dentitet är känd,
ska uppgift om detta tro ts bestämmelsen i
2 mom. alltid lämnas ut
1) till ett ado ptivbarn som uppnått myndighetsåldern och, efter adoptivbarnets död, till
avkomlingar som uppnått myndighetsåldern,
2) till ett ad optivbarn som har fy llt 15 år
och, efter adoptivbarnets död, till en a vkomling som har fyllt 15 år, om adoptivbarnet eller avkomlingen begär uppgifter tillsamman s
med sin vårdnadshavare, samt
3) till ett m inderårigt adoptivbarns vår dnadshavare och, efter adoptivbarnets död, till
en m inderårig avkomlings vårdnadshavare,
om den information som behövs har e tt direkt sam band m ed adoptivbarnets eller avkomlingens hälsa eller säkerhet.
Ändring i ett beslut genom vilket u ppgifter
vägrats får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt so m föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ärendet får sökas,
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

94 §
Behandling av begäran om uppgifter
Om adoptionsnäm nden m ottar en sådan
begäran om uppgifter som avses i artikel 15 i
Europarådskonventionen, ska nämnden begära utredning i ärendet av d en kommuns socialvårdsorgan so m enligt nämndens bedöm ning bäst för mår skaffa d e begärda uppgifterna.
Närmare bestämmelser o m behandling av
en begäran o m uppgifter kan utfärdas genom
förordning av statsrådet.
95 §
Företrädande av barn som ska adopteras
När en tillhandahållare av adoptionsrådgivning eller ett utländskt adoptionstjä nstorgan har placerat ett barn h os en adoptionssökande i ado ptionssyfte, ha r adoptio nssökanden under placeringen i
vårdnadshavarens
ställe r ätt att besluta o m barnets vistel seort,
vård, uppf ostran, övervak ning och om sorg i
övrigt sam t o m nödvändi g undervisnin g och
hälsovård för barnet. Adoptionssökand en har
dessutom rätt att företräda barnet även i
andra brådskande ärenden so m gäller barnets
person.
På en adoptionssökande som utny ttjar den
rätt som avses i 1 m om. tillämpas vad som i
4 § 2 mom. och 5 § i lagen angående vårdnad
om barn och um gängesrätt föreskrivs om
vårdnadshavare.
96 §
Register över adoptionssökande
Registret öv er adoptionssökande är ett
riksomfattande register som förs av Tillstånds- och tillsy nsverket för social- och hälsovården. Syftet med regi stret är att hjälpa
tillhandahållaren av a doptionsrådgivning att
finna en sådan adoptio nssökande hos v ilken
ett barn som ska adopteras kan placeras.
Uppgifter om en sökande antecknas på sökandens begäran i registret, om sökanden har
ett tillstånd enligt 6 kap. att adoptera ett bar n
som är bosatt i Finland.
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I registret får lagras
1) identifierings- och kon taktuppgifter för
sökanden,
2) up pgifter om innehållet i den utredning
som avses i 30 § och i de t intyg som avses i
46 §, samt
3) övriga u ppgifter om sökanden och sökandens förh ållanden som behövs för registrets användningsändamål.
Uppgifter om en sökande ska avföras ur registret, när sökanden beg är det, när ett barn
placeras hos sökanden i adoptionssy fte eller
när ett tillstånd enligt 2 mom. upphör att vara
i kraft.
Alla tillhandahållare av adoptionsrådgivning svarar f ör att up pgifter om adoptionssökande som är deras klienter lagras i registret
samt för att uppgifterna k orrigeras, uppdateras och avförs ur registret.
Tillhandahållarna av adoptionsrådgivning
har trots sekr etessbestämmelserna r ätt a tt få
uppgifter ur registret för det sy fte som anges
i 1 mom.
97 §
Tjänsteansvar
På den som är anställd hos en adoptionsbyrå eller ett ad optionstjänstorgan tillämpas bestämmelserna o m str affrättsligt tjänsteansvar
när han eller hon utför uppgifter som avses i
denna lag.

12 kap.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
98 §
Ikraftträdande och bestämmelser som upphävs
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 . Om ikraftträdandet av lagens 86 §
2 mom. 2 punkt sam t 94 och 96 § bes täms
dock genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag up phävs adoptio nslagen
(153/1985, n edan den tidigare adoptionslagen).
99 §
Adoptioner som skett före 1980
Om en domstol före den 1 januari 1980 givit sam tycke till adopti on, ska den lag so m
gällde då til lämpas på adoptivf örhållandet,
om inte något annat föreskrivs nedan.
Ett adopti vförhållande kan inte hävas genom ett do mstolsbeslut ens när det har grundats före den tidpunkt som nämns i 1 mom.
Om en domstol före den 1 januari 1980 givit sitt samtycke till adoption, ska domstolen
på ansökan av adoptivbarnet fastst älla att bestämmelserna i denna lag ska tilläm pas på
adoptivförhållandet. Ärendet prövas vi d de n
tingsrätt som enligt bestämmelserna i 10 kap.
i rättegångsbalken är behörig i ett ärende som
gäller fastställande av adoption.
100 §
Arvsrätt vid adoptioner som skett före 1980
Om en domstol före den 1 januari 1980 givit samtycke till adoption, gäller om ett adoptivbarns och dennes avk omlingars arvsrätt
och om rätten att ärva ett adoptiv barn och
dennes avkomlingar vad som föreskrivs i den
lag som då var gällande.
Vad so m fö reskrivs i 1 mom. tilläm pas
dock inte om en dom stol med stöd av 56 §
3 mom. i den tidigare adoptio
nslagen har
fastställt att bestämmelserna i den lagen ska
tillämpas på adopti vförhållandet, eller med
stöd av 99 § 3 mom. i denna lag har fastställt
att bestämmelserna i denna lag ska tilläm pas
på adoptivfö rhållandet. Om arvlåtaren har
avlidit innan dom stolens beslut gavs, gäller
dock angående rätten till arvlåtarens k varlåtenskap vad som föreskrivs i den tidigare lagen, om inte något annat följer av 3 mom.
Om arvlåtaren har avlidit efter denna lags
ikraftträdande, ska 1 mom. inte tillämpas heller
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1) vid avgör ande av vem so m har rätt till
kvarlåtenskap efter adoptivbarnet eller dennes avkomling, eller
2) på ett adoptivbarns och dennes avkomlings rätt att ärva adoptivföräldrarna och deras släktingar.
101 §
Övergångsbestämmelser
1. På adoption tilläm pas de bestämme lser
som gäller när denna lag träder i kraft, om
barnet har pl acerats hos adoptanten i a doptionssyfte före denna lags ikraftträdande eller
om ett ärende som gäller adoption har inletts
vid näm nden för intern ationella adopt ionsärenden i Finland ( nämnden för adop tionsärenden) eller vid d omstol före denna lags
ikraftträdande.
2. Om en ad optant när denna lag träde r i
kraft har ett gällande tillstånd enligt 25 § i
den tidi gare adoptionsla gen, kan tillståndets
giltighet på ansökan förlängas en gång efter
denna lags ikraftträdande. På en sådan ansökan och på adoption som sker enligt ett tillstånd so m beviljats med anledning a v den
tillämpas de bestämmels er so m gällde vid
ikraftträdandet.
3. På en adoption på vilken den tidigare lagen tillämpas med stöd av 1 eller 2 mom. tilllämpas dock denna lags 2 5 §, 33 § 2 mom.
3 och 4 punkt samt 93 §.
4. Denna lags 27 § 2 m om. och 39 § tilllämpas inte p å adoption in om landet, om adoptionssökanden har börjat få adoptio nsrådgivning före den 1 januari 2011. Om sökanden har börja t få adoption srådgivning senare
än det men före denna lag s ikraftträdande får
barnet två år efter denna lags ikraftträdande
trots bestämmelserna i 27 § 2 m om. placeras
hos sökanden i adopt ionssyfte och kan adoptionen trots 39 § fastställa s, även o m sökanden saknar giltigt adopti onstillstånd. I ett
ärende som avses i detta m oment tillämpas i
stället för denna lags 30 § de bestämmelser
om intyg över adoptionsrådgivning som gällde vid denna lags ikraftträdande.
5. Ärenden som är anhängiga vid näm nden
för adoptio nsärenden när denna lag träder i
kraft överförs efter denna lags ikraftträdande

till adoptionsnäm nden för behandling. När
adoptionsnämnden utfärdar ett beslut om tillstånd efter d enna lags ikraftträdande, tilläm pas trots bestämmelserna i 1 och 2 m om. lagens 48—50 §.
6. På adop tion och hävn ing av ad option
som har skett i en främma nde stat före denna
lags ikraftträdande tillämpas de bestämmel ser som gällde vid ikraftträdandet. Detsamma
gäller fastställande av ado ption på vilk et den
tidigare lagen tilläm pas med stöd av 1 eller
2 mom. I ett avgörande av Helsingfors hovrätt i ett ärende som gäller erkännande får
ändring dock sökas på det sätt som föreskrivs
i 84 § , om avgörandet m eddelas efter denna
lags ikraftträdande.
7. Behandlin gen av ett tillståndsärende eller annat ärende som gäller ordnande av adoptionsrådgivning elle r in ternationell adoptionstjänst och som har inletts vid social- och
hälsovårdsministeriet fö re denna lags ikraftträdande, slutförs med iakttagande av d e bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
8. Om social- och hälsovårdsm inisteriet
med stöd av den tidigare adoptionslage n har
beviljat tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå eller tillhandahålla internationell adoptionstjänst, får mottagaren av tillstån d med
stöd av detta upprätthålla adoptionsb yrå enligt denna lag eller tillh andahålla internationell adopti onstjänst under den tid som angivits när tillståndet beviljades, om inte tillståndet återkallas i enlighet med 89 §.
9. Om nämnden för adopt ionsärenden med
stöd av den t idigare adoptionslagen har godkänt ett utländskt adoptio nstjänstorgan, anses
det finländsk a adoptionstj änstorgan som ansökt om god kännande ha ett i denna la g avsett tillstånd till sam arbete med det aktuella
utländska adoptionstjänst organet unde r den
tid som angivits i beslutet om godkännande,
om inte tillst åndet återkal las i enlighet med
90 § 3 mom.

102 §
Hänvisningar till tidigare lag
Om det i en lag eller i en förordning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts av en
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bestämmelse i denna lag, iakttas efter denna
lags ikraftträdande i tillä mpliga delar m otsvarande bestämmelse i denna lag.
En bestämmelse i en lag eller en förordning
som gäller näm nden för adoptionsärenden,
gäller efter denna lags ikraftträdande i tilllämpliga delar adoptionsnämnden.

103 §
Bemyndigande att vidta verkställighetsåtgärder
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————

3.
Lag
om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i äktenskapslagen (234/1929) 8 §, sådan den lyder i lag 411/1987, och
fogas till lagen en ny 9 a § som följer:
2 kap.

———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
Hinder mot äktenskap
20 .
Om vigsel till äktenskap f örrättas på basis
9a§
av ett intyg över hindersprövning som har utVad som föreskrivs i 7 och 9 § gäller också färdats före denna lags ikraftträdande, tilläm när släktskapsförhållande har uppstått till
pas på hinder mot äktenskap de bestämmelföljd av adoption.
ser som gällde vid ikraftträdandet.
—————
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4.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om registrerat partnerskap

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) 2 § som följer:
2§
hinder mot registrering av ett partnerskap ge
Ett partnerskap får inte registreras, om
tillstånd till registreringen.
1) den ena parten i parförhållandet redan är
———
registrerad partner eller är gift, eller
Denna
lag
träder
i
kraft
den
2) parterna i parförhållandet är släkt med
20 .
varandra på ett sådant sätt att släktskapet enOm registrering av ett partnerskap förrättas
ligt 7, 9 el ler 9 a §
i äktenskapslagen
på basis av ett intyg öve r hindersprö vning
(234/1929) är ett hinder mot äktenskap.
som har utfärdats före denna lags ikraftträMed motsvarande tilläm pning av vad som dande, tillämpas på hinder mot registrering
föreskrivs i 9 § i äktenskapslagen, kan justi- de bestämmelser som gällde vid ikraftträdantieministeriet trots ett på släktskap grundat
det.
—————

212

5.
Lag
om ändring av 2 och 3 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Tillstån ds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008) 2 §
1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1068/2009, och
fogas till lagens 3 §, sådan den lyder i lag 1068/2009, ett nytt 2 mom. som följer:
2§

3§

Uppgifter

Nämnder

Verket ska sköta följande:
——————————————
——————————————
I adoptionslagen ( / ) f öreskrivs om den
2) de uppgift er so m ankommer på verket
adoptionsnämnd som finns vid verket.
enligt bestämmelser i lagstiftningen om abort, steriliseri ng, assister ad befruktning, ad———
option, användning av mänskliga organ, vävDenna
lag
träder
i
kraft
den
nader och celler för me dicinska ändamål och 20 .
medicinsk forskning, samt
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
——————————————
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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6.
Lag
om ändring av 7 och 8 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 8 § 2 mom. 1 punkten, och
fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 699/2005 och 422/2007, en ny
1 a punkt, som följer:
7§

8§

Sakkunnigledamöter

Behörighetsvillkor för och utnämning av
sakkunnigledamöter

I förvaltnin gsdomstolen deltar en sakkunnigledamot i behandlingen och avgörandet av
——————————————
1 a) ärenden enligt adoptionslagen ( / )
som gäller avbr ytande av adoptionsrådgivning, vägran att tillha ndahålla internationell
adoptionstjänst eller avbr ytande av tjän sten,
beviljande av adoptions tillstånd, förlängning
av tillståndet s giltighet el ler återkallel se av
ett beviljat tillstånd elle r rätt att få uppgifter
ur adoptionshandlingar,
——————————————

——————————————
En sakkunni gledamot och en supple ant
skall,
1) vid behandlingen av ärenden som nämns
i 7 § 1 m om. 1 och 1 a pun kten ha avlagt för
uppgiften lä mplig högre högskoleex amen
samt vara förtrogen med barnskydd,
——————————————
———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .
På ärenden som har anhängiggjorts innan
denna lag ha r trätt i kraft tilläm pas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
—————
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7.
Lag
om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 4 a § 1 mom. 5 punkten, sådan den ly
1093/1999, och 6 § 1 mom. samt
fogas till 4 a §, sådan den lyder i lag 1093/1999, ett nytt 4 mom. som följer:
4a§
Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur
straffregistret uppgifter om per soner ut till
finska myndigheter i ärenden som gäller
——————————————
5) omhändertagande eller adoption av barn.
——————————————
Vad so m ovan i den na paragraf föreskrivs
om myndigheter gäller också en adoptionsbyrå enligt adoptionslagen ( / ).

der i lag

6§
En enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för visu m,
arbetstillstånd, uppehå llstillstånd, adoption
eller något annat motsvarande ändamål.
——————————————
———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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8.
Lag
om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 22 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 373/2009, och
fogas till 25 kap. nya 3 a och 3 b § som följer:
22 kap.
Om kränkning av foster, embryo och genom
6§
Kränkning av ett barns identitet
Den som underlåter att iaktta
1) det som i 12 § 2 eller 3 mom. eller 14 § i
lagen o m assisterad befruktnin g föreskrivs
om användning av, inneh ållet i, anteckning
av eller underrättelse om donatorskoden,
2) det som i 18 § i lagen om assisterad befruktning för eskrivs o m anmälan till d onationsregistret,
3) det so m i 10 § 2 mom., 28 eller 30 § i
lagen o m assisterad befruktnin g föreskrivs
om utlämnande, överföring, deponering eller
förvaring av uppgifter och handlingar, eller
4) det so m i 92 eller 93 § i adoptionslagen
( / ) föreskrivs om förvaring eller överföring av handlingar eller rätt att få uppgifter
på ett sådant sätt att gärningen kan äventyra
barnets rätt att få reda på sitt ursprung, ska
för kränkning av ett barns identitet dömas till
böter eller fängelse i högst ett år.
25 kap.

1) utlova eller ge en ersättning,
2) vilseleda eller utnyttja misstag eller
3) övertala eller utöva påtryckning
får någon annan att ge sitt samtycke till adoption, ska för olagligt in hämtande av samtycke till adoption dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Försök är straffbart.

3c§
Olaglig adoptionsförmedling
Om någon annan än ba rnets vårdnadshavare olovligen i adoptionssyfte placerar barnet i
ett privathem för att uppfostras där eller på
något annat sätt ger nå gon annan en möjlighet att adoptera barnet, ska han eller hon för
olaglig adoptionsförmedling dömas till böter
eller fängelse i högst ett år.
För olaglig adoptionsförmedling döms också den so m offentligt bj uder ut ett barn för
adoption eller ger någon en möjlighet att placera barnet hos sig i adoptionssyfte.

Om brott mot friheten
3b§
Olagligt inhämtande av samtycke till adoption
Den som genom att

Denna
20 .
—————

lag

———
träder
i

kraft

den
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9.
Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen o m befolkningsdata systemet och Befolkningsregistercentralens ce rtifikattjänster (661/2009) 13 § 1 mom. 10 punkten och 38 § som följer:
13 §
Personuppgifter som registreras i systemet
Följande uppgifter om personer so m är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:
——————————————
10) uppgifter om fastställd adoption,
——————————————
38 §
Begränsningar som gäller utlämnande av
uppgifter om adoption
Uppgifter i befolknin gsdatasystemet som
gäller en ado ption och vem som är ett adoptivbarns tidigare förälder får lämnas ut endast
1) till ett ado ptivbarn som uppnått myndighetsåldern och, efter adoptivbarnets död, till
avkomlingar som uppnått myndighetsåldern,
2) till ett ad optivbarn som har fy llt 15 år
och, efter adoptivbarnets död, till en a vkom-

ling som har fyllt 15 år, om adoptivbarnet eller avkomlingen begär uppgifter tillsamman s
med sin vårdnadshavare,
3) till ett m inderårigt adoptivbarns vår dnadshavare och, efter adoptivbarnets död, till
en m inderårig avkomlings vårdnadshavare,
om den information som behövs har e tt direkt sam band m ed adoptivbarnets eller avkomlingens hälsa eller säkerhet,
4) till en m yndighet vars rätt att behandla
uppgifterna grundar sig på att den ska utföra
en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag
som föreskrivs i eller med stöd av lag och
som gäller ovan nämnda personers rättigheter
eller skyldigheter,
5) för sammanställning av officiell statistik,
6) för histor isk eller vetenskaplig for skning, och
7) till andra personer, företag eller organisationer som begär uppgifterna för ett s pecifikt sy fte och so m nödvändigt behö ver uppgifterna för att identifiera adoptivbarnet eller
för att klarlägga dess per son- och familjerättsliga ställning eller handlingsbehörighet.
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Denna
20 .

lag

———
träder
i

Helsingfors den

kraft

den

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
20
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