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Vastuumme ulottuu 
kauas tulevaisuuteen

Adoptiotyötä tehdessä meidän on katsottava 
menneeseen, jotta voimme oppia siitä ja kehit-
tää työtämme edelleen. Samaan aikaan meidän 

on otettava vastuu myös tulevaisuudesta.
Mahdollisia tulevaisuuksia on monia ja meidän on 

valittava, millaiseen tulevaisuuteen haluamme uskoa. 
Voimme itse vaikuttaa siihen polkuun, jota lähdem-
me kulkemaan.

Tällä hetkellä monessa Euroopan maassa selvitetään 
kansainvälisen adoption menneisyyttä. Voimme seurata 
näitä tutkimuksia ja ammentaa niistä viisautta rakentaa 
parempaa tulevaisuutta. Kun katsomme useita vuosi-
kymmeniä taaksepäin ajassa, näemme myös sen val-
tavan muutoksen ja kehityksen kansainvälisissä adop-
tioissa. Kokemuksen ja tutkimustiedon lisäännyttyä on 
kehitetty adoptionhakijoiden valmennusta, lapsen bio-
logisen perheen neuvontaa tai syntymäperheen/suku-
laisten etsintää. Lisäksi lakeja ja ohjeistuksia tarkennet-
tu sekä edistetty lapsen etua ja oikeuksia adoptioissa. 
Nimeämisprosessi on nykyään entistäkin syvällisempi.

Vastuumme koskee kuitenkin hyvin vahvasti myös 
tulevaisuutta. Sitä varten meidän on tehtävä työmme 
niin hyvin kuin suinkin voimme. Hyödynnämme kaiken 
sen tiedon, jota saamme joka päivä, ja käytämme sen 
lasten, vanhempien ja kokonaisten perheiden hyväksi.

Haluamme erityisesti kävellä tulevaisuuteen sitä pol-
kua, jossa adoptioperheet saavat fyysisten erityistar-
peiden hoidon lisäksi varhaista ja oikea-aikaista tukea 

traumatisoituneen lapsen terapeuttiseen vanhemmuu-
teen ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen. Näiden lisäksi 
toiveidemme polulla tarjotaan myös nuorille ja aikuisille 
adoptoiduille kaiken jo nyt olevan tuen lisäksi mahdol-
lisuus terapiaan. Ihannetulevaisuudessamme tukea ja 
terapiaa tarjoavat adoption ja adoptoitujen erityisyyt-
tä ymmärtävät koulutetut terveydenhuollon ja kasva-
tusalan ammattilaiset.

Nykyhetkessä meidän on ajateltava sitä lasta, joka 
tänään annetaan adoptiovanhempiensa hoitoon. Mei-
dän tulee tallentaa häntä koskevat tiedot ja asiakirjat 
arkistoomme ja meidän on oltava tietoisia niistä mah-
dollisista kysymyksistä, joita hän tai hänen jälkeläisen-
sä tulevat esittämään meille kenties kymmenien vuo-
sien kuluttua. 

Neuvomme adoptiovanhempia tallentamaan kaiken 
mahdollisen tiedon ja keräämään muistoja lapsen elä-
män alkuvaiheista hakumatkan aikana. Kaikki tiedon mu-
rusetkin on poimittava, sillä ne voivat olla hyvinkin merki-
tyksellisiä adoptoidulle, kun hän pohtii omaa taustaansa 
ja identiteettiään. Meidän on tehtävä osuutemme sillä 
matkalla, jolla adoptoitu rakentaa omaa tarinaansa niin 
kokonaiseksi kuin se suinkin on hänelle mahdollista.

Lapsella on oikeus perheeseen, turvalliseen kasvu-
ympäristöön ja omaan identiteettiinsä. Tätä me Inter-
pediassa haluamme omalta osaltamme edistää.

Anja Ojuva 
Toiminnanjohtaja
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Tinkimätöntä työtä 
lapsen puolesta

Kansainväliset adoptiot etenivät kokonaisuudes-
saan hyvin vuoden 2021 aikana, vaikka pandemian 
aiheuttamat poikkeusolot aiheuttivat edelleen 

viiveitä prosesseissa ja erityisjärjestelyitä hakumatkoilla.
Korona-aika vaikutti kohdemaidemme adoptiotoimin-

taan eri tavoin. Tiukat matkustusrajoitukset, sulkutilan-
teet ja jopa ulkonaliikkumiskiellot hidastivat lastensuo-
jelun ja viranomaisten työtä. Viiveet ja sulut kohdistuivat 
eri maissa eri aikoihin ja vaiheisiin. Tämä alkoi näkyä vuo-
den 2021 aikana pidentyneinä odotusaikoina.

Luonnonmullistukset tai pandemiat saattavat luo-
da yllättäviä esteitä ja hidasteita adoptiotyöhön, mut-
ta meidän on kaikissa olosuhteissa muistettava teh-
dä tinkimättömästi työtämme lapsen parhaaksi. Tämä 
tarkoittaa mm. sitä, että jokainen adoptioprosessin 
osa tehdään yhtä huolellisesti kuin tavallisina aikoina-
kin. Adoptio on juridinen prosessi, jonka kaikkien vai-
heiden läpikäyminen on adoption jokaisen osapuolen 
etu. Poikkeustilanne ei oikeuta oikomista.

Aloimme vuonna 2021 toteuttaa Interpedian strate-
giaa 2021–2025. Siinä linjaamme arvomme ja periaat-
teemme, joissa lapsen etu tulee ensin. Lapsen etu on 
myös saada hyvin valmisteltu ja hyvinvoiva, juuri hänen 
tarpeitaan vastaava perhe. Tätä tukee hyvä ja sujuva 
asiakaskokemus. Me Interpediassa haluamme kehittää 
työtämme ja hioa omaa prosessiamme tämän varmis-
tamiseksi. Syvennämme yhteistyötä kumppaneidem-
me kanssa, tapaamme aiempaa useammin adoption-
hakijoita prosessin aikana, rakennamme infotilaisuuksia 
tarpeiden mukaan, pohdimme viestinnän tarpeita ja 
muokkaamme ohjeistuksia. Kuuntelemme myös adop-
toituja ja heidän kokemuksiaan.

Työ ei tule koskaan valmiiksi jatkuvasti muuttuval-
la kentällä, mutta pysymme valppaina ja teemme par-
haamme myös tulevina vuosina

Salla Hari 
adoptiopalvelun päällikkö

Vuoden 2021 aikana toteutimme Interpedian 
adoptiopalvelun strategiaa 2021–2025

Adoptiopalvelunantajana

• toimimme niin, että jokainen adoptiolapsi saa hyvin 
valmentautuneen ja omia yksilöllisiä tarpeitaan 
vastaavan perheen

• toimimme niin, että asiakkaat saavat laadukasta ja 
asiantuntevaa palvelua adoptioprosessin eri vaiheissa

• olemme luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyö-
kumppani kotimaisille ja kansainvälisille viranomai-
sille, adoptiojärjestöille ja adoptiotoimijoille

• teemme laadukasta jälkipalvelutyötä ja kehitämme 
työtämme vastaamaan sen yhä kasvavaan 
tarpeeseen

• teemme tinkimättömästi työtä lapsen puolesta 
muuttuvassa toimintaympäristössä

Interpedian strategia 2021–2025
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Interpedian 
adoptiopalvelu 
2021

Bulgaria Etelä- 
Afrikka

Etiopia Intia Kenia Kiina Kolumbia Taiwan 
(Kiina) 

Thaimaa  Yht.

2021 – 24 – 2 – – 3 – 12 41

2020 – 5 – 1 – – 8 2 3 19

2019 – 23 – 3 – 1 9 2 14 52

2018 – 10 – 6 – 2 6 1 3 28

2017 – 20 – 5 – 4 8 2 1 40

2016 – 13 – 5 – 4 9 – 9 40

2015 29 1 5 3 11 5 4 58

2014 20 3 7 2 15 16 8 71

2013 20 3 8 4 19 2 8 64

2012 12 3 8 6 16 7 4 56

2011 19 11 7 8 14 7 1 67

Interpedian adoptiopalvelun toiminta palasi 
vuoden 2021 aikana normaaliin ensimmäisen 
pandemiavuoden tiukkojen rajoitusten jälkeen.

Vuoden 2021 aikana:

• Interpedian kautta adoptoitiin Suomeen  
41 lasta (2020: 19)

• Interpedian osuus oli 61 % kaikista Suomeen pal-
velunantajien kautta kansainvälisesti adoptoiduista 
lapsista (vuonna 2020: 70 %). 

• Adoptoidut lapset olivat saapuessaan iältään 
1–7-vuotiaita.

• Saapuneiden adoptiolasten ikäryhmistä suurin oli 
kaksivuotiaat (17), kolme- ja neljävuotiaita saapui 
molempia yhteensä seitsemän.

Vuoden lopussa:

• yhteensä 151 asiakkuutta  
(2020: 138 asiakkuutta)

• kohdemaissa oli 81 hakemusta (2020: 67)

• Interpedian kautta on tullut Suomeen yhteensä  
2 296 adoptiolasta vuosina 1985–2021.

Suomeen Interpedian kautta saapuneet

adoptiolapset 2011–2021
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Adoptiotyön verkosto

Kansainvälisen adoption prosessit ovat nykyään 
hyvin yksilöllisiä ja edellyttävät verkostoyhteis-
työtä. Tavoitteena on löytää kotia tarvitsevalle 

lapselle mahdollisimman hyvin hänen tarpeitaan vas-
taava ja hyvin valmistautunut adoptioperhe.

Interpedian adoptiopalvelun työntekijät tapaavat 
hakijoita säännöllisesti odotuksen aikana ja perehtyvät 
heidän tilanteeseensa mahdollisimman hyvin. Adoptio- 
palvelumme tekee tiivistä yhteistyötä myös konsultoi-
vien lääkäreiden, adoptioneuvonnan sosiaalityönteki-
jöiden, kohdemaiden yhteistyökumppaneiden sekä yh-
teyshenkilöiden kanssa. 

Adoptionhakijoilta edellytetään nykyisin valmiuksia 
antaa koti lapselle, jolla on jokin erityistarve. Riittävän 
kattavat lasta koskevat terveystiedot auttavat tulevia 
vanhempia valmistautumaan tuleviin vuosiin. 

Vuoden 2021 aikana ei koronapandemian vuoksi to-
teutettu työmatkoja kohdemaihin tai yhteistyökumppa-
neiden vierailuja Suomeen. Yhteistyö ja tapaamiset jat-
kuivat kuitenkin sähköpostin ja etäyhteyksien välityksellä.

Korona-aika on vaikuttanut kohdemaidemme 
adoptiotoimintaan eri tavoin. Tiukat matkustusra-

joitukset, sulkutilanteet ja jopa ulkonaliikkumiskiellot 
ovat vaikeuttaneet lastensuojelun ja viranomaisten 
työtä. Viiveet ja sulut ovat kohdistuneet eri maissa 
eri aikoihin ja adoptioprosessin eri vaiheisiin. Nämä 
vaikuttavat edelleen adoptiotoimintaan”

Interpedian uutinen 3.1.2022:  
Vuonna 2021 Suomeen saapui  
Interpedian kautta 41 adoptiolasta

Tämän erikoisen vuoden aikana olen kiitollisena 
seurannut adoptionhakijoiden, yhteistyökump-

paneidemme sekä henkilökuntamme joustavuutta 
ja sopeutumista. Tällaiseen vuoteen ei kukaan ollut 
varautunut, mutta yhteistyössä olemme selvinneet 
hienosti’, pohtii toiminnanjohtaja Anja Ojuva.”

Interpedian uutinen ensimmäisen  
vuosipuoliskon tilastoista 1.7.2021: ”Vuoden 2021 aikana on 
Interpedian kautta saapunut Suomeen 22 adoptiolasta”
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Tapahtumia, tukea ja 
viestintää 2021

Adoptioon ja kohdemaihin liittyvät infotilaisuudet ovat 
keskeinen osa adoptiopalvelumme toimintaa. Korona-
tilanteen takia kaikki infot järjestettiin etäyhteydellä.

Uusi infotilaisuutemme adoptiohakemuksen 
kokoamisesta osoittautui suosituksi ja tarpeelliseksi

Etäinfot lisäsivät osallistujien määrää

Miksi hyvän adoptiohakemuksen 
kokoaminen on tärkeää?

» Kohdemaassa adoptiolapsen sijoitusta valmiste-
levilla viranomaisilla on valtava vastuu, kun he etsivät 
lapselle sopivinta mahdollista perhettä adoptionhaki-
joiden joukosta. Siksi on tärkeää, että adoptiohakemus 
kertoo mahdollisimman hyvin adoptionhakijoiden 
elämästä ja valmiuksista sekä niistä olosuhteista, joihin 
adoptiolapsi olisi tulossa. Valmistelussa auttavat mm. 
hakemukseen liitettävät kirjeet ja valokuvat/videot. 

» Lisäksi kaikki hakemuksessa edellytetyt viralliset ja 
asianmukaisesti laillistetut asiakirjat ovat tärkeitä, jotta 
voidaan taata adoption lainmukaisuus.

Vuonna 2021 järjestimme infotilaisuuksia:
34 suomeksi, kaksi ruotsiksi ja kaksi englanniksi
Osallistujia infoissa oli yhteensä noin 1 100 henkilöä.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minnen tuella 
järjestimme kaksi ruotsinkielistä infotilaisuutta: 

• Info för adoptivfamiljers närstående

• Första tiden som familj

Kiitämme lämpimästi säätiötä arvokkaasta tuesta jär-
jestömme kaksikielisyydelle.

Brita Maria Renlunds Minne 
tuki ruotsinkielistä työtämme
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Adoptio on hyvin voimakas lastensuojelun toi-
menpide, joka mahdollistaa traumatisoituneen 

lapsen aivojen uudelleen muovautumisen. Kun lapsi 
pääsee perheeseen, joka tukee hänen emotionaalista 
kehitystään, alkaa aivoissa tapahtua uudelleenohjautu-
mista ja kytköksiä syntyy lisää.

Tämän vuoksi adoptiotyötä tarvitaan.

Turvallisuuden kierre, joka syntyy adoptiovanhempien 
vastatessa lapsen tarpeisiin, muovaa aivoja uudelleen. 
Tämä vaatii kuitenkin lukemattomia toistoja, kärsivälli-
syyttä, läsnäoloa ja empatiaa.

Adoptiovanhemmille voi olla raskasta kohdata ja käsi-
tellä lapsensa vaikeita kokemuksia ja traumoja. Lapsen 
surulle ja ikävälle täytyy kuitenkin antaa aikaa ennen kuin 
uudelle on tilaa.”

Marika Elmeranta Interpedian blogissa 13.1.2022:  
Adoptio on uusi mahdollisuus lapsen aivojen kehitykselle”.  
Kirjoitus perustui hollantilaisen Dr. Anneke JG Vinken  
esitykseen NAC:n webinaarissa marraskuussa 2021.

Tapahtumia, tukea ja viestintää 2021

”Muovautuvat aivot”

Infoja ja webinaareja yhdessä 
adoptioverkostojen kanssa
Yhteistyössä muiden adoptiotoimijoiden  
kanssa järjestimme:

• jälkipalveluinfo adoptoiduille ja adoptioperheille

• kansalaisuuswebinaari

• koulutuksen adoptiolasten isovanhemmille ja 
muille läheisille

Nordic Adoption Councilin kanssa järjestimme 
kaksi webinaaria:

• jälkipalvelutyö

• traumataustan merkitys
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Vuoden aikana jatkoimme säännöllisiä adoptionjälkei-
siä tuki- ja palautesoittoja tai etätapaamisia perheiden 
kanssa adoptiolapsen saavuttua Suomeen. Tukisoitoil-
le on ollut selkeä tarve. Palautteen avulla voimme myös 
kehittää toimintaamme.

Pandemian aikana tehostettua viestintää jatkettiin 
vuoden 2021 aikana ja siitä saatu asiakaspalaute oli 
myönteistä. Kaikki tärkeimmät tiedotteet lähetettiin 
sekä suomeksi että ruotsiksi. Vuoden aikana uudis-
timme myös suurimman osan adoptiopalvelun asiak-
kaille lähetettävistä ohjeistuksista.

Alkuvuodesta monessa Euroopan maassa keskusteltiin 
vilkkaasti kansainvälisistä adoptioista. Taustalla oli huoli 
kansainvälisten adoptioiden eettisyydestä. Osallistuim-
me keskusteluun omilla verkkosivuillamme sekä mediassa. 

Toivomme, että meneillään oleva keskustelu vie 
kansainvälisen adoption käytäntöjä jälleen eteen-

päin ja avaa uusia näkökulmia. Julkisessa keskuste-
lussa adoptioihin liitetty byrokratia ja pitkä prosessi 
nähdään usein negatiivisessa valossa, joten toivotta-
vasti näemme nyt siirtymän vanhempien ja odottajien 
painotuksista myös adoptiolapsen näkökulmaan.

Lapsen etu on adoptiojärjestöjen toiminnan perusta 
ja adoptio on juridinen prosessi, jonka vaiheiden läpi-
käyminen on adoption kaikkien osapuolten etu.”

Interpedian uutinen  
”Keskustelua kansainvälisistä adoptioista” 3.3.2021

Monessa maassa on tapahtunut paljon, lastensuo-
jelu ja kotimaan adoptiot ovat kehittyneet ja naisen 

asema on parantunut niin, että yksinhuoltajallakin on 
usein mahdollisuus huolehtia lapsestaan. Tämä myön-
teinen kehitys on tervetullutta myös lapsen oikeuksien 
kannalta. Siitä huolimatta maassa saattaa olla vielä tar-
vetta kansainväliselle adoptiolle, ja usein se on sopiva 
vaihtoehto vain pienelle osalle lastensuojelun piirissä 
olevista lapsista.”

Anja Ojuvan blogikirjoitus 29.4.2021:  
”Keskustelu kansainvälisistä adoptioista jatkuu”

Tukipuheluita ja tehostettua viestintää

Keskustelua kansainvälisten 
adoptioiden eettisyydestä

Adoptionhakijoille lähetettiin vuoden 2021 aikana:

• 35 hakijatiedotetta

• kaksi adoptiokohdemaaesitettä

• adoptiovastaavien maakohtaisia tiedotteita ja 
tapahtumatiedotteita

• kaksi toiminnanjohtajan kirjettä 
(juhannuksena ja jouluna)

Mediaan pidimme yhteyttä muun muassa antamalla 
taustatietoja adoptioaiheisiin artikkeleihin. 
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1. huolehdimme asiakirjojen lakisääteisestä 
arkistoinnista, jotta adoptoidut voivat 
halutessaan tutustua niihin ohjatusti

2. adoptoidut voivat pyytää ja käsitellä uutta 
tietoa taustoistaan (tarvittaessa pyydämme 
lisätietoja adoptoidun synnyinmaasta)

3. adoptoidut/adoptioperheet saavat apua 
juurimatkajärjestelyihin

4. vastaamme lasten synnyinmaasta tuleviin 
yhteydenottoihin, jonka jälkeen otamme 
yhteyttä adoptoituun ja tuemme häntä 
tiedon vastaanottamisessa

5. tiedotamme adoptioperheille, jos kohde-
maan käytännöissä on adoptioperheisiin 
vaikuttavia muutoksia

6. järjestämme infotilaisuuksia

Interpedian jälkipalvelussa

Adoption jälkipalvelu 
Interpediassa

Adoption jälkipalvelun merkitys on nykytiedon 
mukaan erityisessä asemassa, kun adoption 
eri osapuolet käyvät taustaa ja adoptioon joh-

taneita syitä läpi.
Koronapandemiasta johtuen taustaan tutustuminen 

tapahtui pääosin etätapaamisissa asiakkaan kanssa eikä 
juurimatkoja vuoden aikana järjestetty.

Vuoden aikana osallistuimme adoptioperheiden Etelä- 
Afrikka- ja Intia-maatapaamisiin. Lisäksi järjestimme kaksi 
jälkipalveluinfoa. Tapahtumiin osallistui n. 170 henkilöä.

Interpedia sai tähän työhön toisten adoptiopalve-
lunantajien kanssa tukea Valviralle osoitetusta jälki-
palvelun määrärahasta. Tuen avulla olemme jatkaneet 
jälkipalvelutyön rakenteiden ja dokumentoinnin kehit-
tämistä vastaamaan kasvavia tarpeita.

Intiassa olisi ollut erilaista, minulla ei ole siitä koke-
musta, joten en yhtään osaa sanoa tämän perus-

teella olisinko mieluummin jäänyt. En välttämättä olisi 
yhtä onnellinen kuin nyt. Uskon, että biologiset  
vanhempani tekivät oikean valinnan. He eivät voineet 

pitää minusta huolta, ja he halusivat, että saan  
hyvän kodin.”

Intiasta adoptoitu Tarla Tuliainen kertoi elämästään Intia- 
perheiden Intiainen-tapahtumassa ja kirjoitti Interpedian 
blogiin 18.8.2021: ”Adoptoidun nuoren elämää”
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Adoptionuoret järjestivät vuoden 2021 Intia-perheiden tapaamisen eli Intiaisen.

Kaikki adoptoitujen syntymämaat eivät salli kak-
soiskansalaisuutta, mutta monet sen hyväksyvät. 

Osa maista sallii kansalaisuudesta luopumisen täysi- 
ikäisille adoptoiduille, osa antaa päätösvallan tästä 
myös adoptiovanhemmille. Joissakin maissa täysi- 
ikäisen tulee ilmoittaa halustaan säilyttää kansalaisuus 
maan edustustolle. Pääsääntöisesti kansalaisuus ei 
kuitenkaan pääty itsestään niissä maissa, joissa kak-
soiskansalaisuus on mahdollinen. Jos luopuu synty-
mämaan kansalaisuudesta, sen takaisin saaminen voi  
olla vaikeaa.

Kansalaisuuden säilyttämisestä voi muodostua lap-
selle myöhemmässä iässä tärkeä osa identiteettiä. 
Muutenkin adoptioperheessä olisi tärkeää säilyttää 
positiivinen suhde lapsen syntymämaahan.

Interpedian uutinen 7.4.2021: ”Kansalaisuuswebinaarissa 
pohdittiin kaksoiskansalaisuutta ja sen merkitystä  
adoptoidun identiteetille”

Webinaarin lopuksi aikuinen Thaimaasta adoptoitu 
kertoi omasta kaksoiskansalaisuudestaan ja iden-

titeettiprosessista. Hän kokee hyvin vahvasti olevansa 
sekä suomalainen että thaimaalainen. Hän haluaisi 
edustaa Thaimaata urheilujoukkueessa, joten kaksois-
kansalaisuuden todistaakseen hän tarvitsisi Thaimaan 
passin. Passin saaminen ei kuitenkaan onnistu ilman 
syntymätodistusta, joka on vuosien varrella hukkunut.

Passi on paras todistus kansalaisuudesta, joten adop-
tiolapsen syntymämaasta saadut asiakirjat on hyvä 
pitää varmassa tallessa.”

Interpedian uutinen 7.4.2021: ”Kansalaisuuswebinaarissa 
pohdittiin kaksoiskansalaisuutta ja sen merkitystä  
adoptoidun identiteetille”

Adoptioita tarkasteltaessa on hyvä muistaa 
myös se, että Interpediassa on koko ajan tehty 

ja tehdään työtä, joka koskettaa adoptoitujen taustan 
selvittämistä ja niihin liittyviä yksityiskohtia.

Suomessa on pitkä kokemus kotimaan adoptioista, 
joten adoptioiden jälkipalvelun tarve on täällä hyvin 
tunnistettu ja valtio on myöntänyt siihen tukea.”

Anja Ojuvan blogikirjoitus 29.4.2021: ”Keskustelu 
kansainvälisistä adoptioista jatkuu”
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 Etiopia

KEHITYSYHTEISTYÖ

Bethlehem Family Development 
Programme (BFDP)
Perhetuen avulla pois äärimmäisestä 
köyhyydestä

Addis Abeban koulukeskus,  
German Church School (GCS)
Tukea koululle ja köyhille perheille

Berhan Lehetsanat (BL)
Koulutusta ja kuntoutusta  
vammaisille lapsille

Maedot
Päiväkoteja ja varhaiskasvatusta 
köyhimmille lapsille

Kolumbia

ADOPTIO

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF)
ICBF toimii Kolumbian sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisuudessa 
korkeimpana valtiollisena las-
tensuojeluviranomaisena.

Fundación Ayuda a la Infancia  
Hogar Bambi Chiquitines
Chiquitines on yksityinen 
lastensuojelujärjestö, jolla on  
lastenkoti Calissa.

La Casa de la Madre y el Niño  
(La Casa)
La Casa on voittoa tavoittelematon 
kansalaisjärjestö. Sillä on kolme omaa 
lastenkotia sekä turvakoti raskaana 
oleville naisille sekä heidän lapsilleen 
Bogotássa.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Jardin de la Nina Maria (JNM)
Tytöille koulutusta ja turvallinen 
kasvuympäristö

Bulgaria

ADOPTIO

Family National Association (FNA)
FNA on yksityinen voittoa 
tavoittelematon sosiaalialan järjestö 
Sofiassa. 

Etelä-Afrikka

ADOPTIO

Abba Specialist Adoption &  
Social Services (Abba)
Abba on Etelä-Afrikan suurin 
adoptiojärjestö, jolla on toimistot 
Pretoriassa ja Kapkaupungissa sekä 
pienempiä toimipisteitä muualla 
maassa.

KEHITYSYHTEISTYÖ

SA Cares for Life
Tukea Plastic Cityn slummin lapsille

Adoptiopalvelun ja kehitysyhteistyön

ulkomaiset yhteistyöjärjestöt



 

 

  Thaimaa

ADOPTIO

Department of Children and  
Youth DCY, Child Adoption Center
DCY:n alainen Child Adoption Center 
on Thaimaan adoptioasioiden 
keskusviranomainen.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Project L.I.F.E. Foundation (LIFE)
Ulos köyhyyden kierteestä 
koulutuksen avulla

Nepal

KEHITYSYHTEISTYÖ

Children & Women in Social Service 
and Human Rights (CWISH)
Tukea lastensuojelulle ja  
tyttöjen oikeuksille

Loo Niva Child Concern Group (LN)
Köyhien perheiden lapsille 
mahdollisuus laadukkaaseen 
koulutukseen 

Patan Community Based 
Rehabilitation Organization  
(Patan CBR)
Kuntoutusta ja koulutusta  
vammaisille lapsille

Intia

ADOPTIO

Central Adoption Resource Authority 
(CARA)
CARA on Intian adoptioasioiden 
keskusviranomainen.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Families for Children (FFC)
Turvallinen kasvuympäristö  
hylätyille lapsille

Delhi Council for Child Welfare 
(DCCW)
Koulutusta Delhin slummien lapsille 
sekä vammaisten lasten kuntoutusta

Bangladesh

KEHITYSYHTEISTYÖ

Families for Children (FFC)
Koti ja koulutusta Dhakan  
köyhille lapsille 



Bulgaria:

• Family National Association (FNA), Sofia

Intia:

• Central Adoption Resource Authority (CARA), 
New Delhi

Thaimaa:

• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok

Etelä-Afrikka

• Abba Specialist Adoption &  
Social Services (Abba), Pretoria

Kolumbia:

• Instituto Colombiano de Bienestar  
Familiar (ICBF), Bogotá 

• La Casa de la Madre y el Niño (La Casa), Bogotá 

• La Fundación Ayuda a la Infancia  
Hogar Bambi Chiquitines, Cali

Suomen adoptiolautakunnan hyväksymät 
interpedian adoptiopalvelun

ulkomaiset palvelunantajat

Verkostomme Suomessa ja maailmalla
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• Suomen adoptiolautakunnan täysistunto:  
varsinaisena jäsenenä Interpediasta  
Salla Hari ja varajäsenenä Anja Ojuva

• Täysistunnon tehtävänä on seurata kehitystä 
adoptioasioissa sekä tehdä tarvittaessa aloit-
teita adoptiota koskevissa kysymyksissä. 

• Adoptiopalvelunantajien verkosto:

• Kolmen adoptiopalvelunantajan, Interpedian, 
Pelastakaa Lapset ry:n sekä Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston verkosto kokoontuu 
säännöllisesti ja järjestää yhteisiä työryhmiä ja 
infotilaisuuksia. 

• Adoptioverkosto:

• Adoptiolautakunta, adoptiopalvelunantajat, 
Yhteiset Lapsemme ry, Adoptioperheet ry, Sim-
pukka ry, Sateenkaariperheet ry sekä yksityiset 
adoptiotoimijat

• Kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa 

• Vapaamuotoinen verkosto, jossa keskustellaan 
adoption ajankohtaisista asioista 

Verkostojamme Suomessa
• Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL)  

Lastensuojelun neuvottelukunta:  
jäsenenä Interpedian toiminnanjohtaja  
Anja Ojuva 

• Yhteiset Lapsemme -järjestön  
Adoptiokuraattoritoiminnan ohjausryhmä:  
Interpedian edustajana oli sosiaalityöntekijä  
Sanna Alanko
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Maaliskuussa 2021 julkaisimme yhdessä muiden adop-
tiotoimijoiden kanssa tuotetun kolmiosaisen luento-
sarjan adoptiosta. Verkkoluennoitsijana toimi Sanna 
Mäkipää, TtM. Luentosarja soveltuu opettajille, var-
haiskasvattajille, adoptiovanhemmille, adoptionhaki-
joille sekä adoptiotyön ammattilaisille.

Luentosarjan tuottivat yhteistyössä Interpedia ry,  
Pelastakaa Lapset ry, Adoptioperheet ry, Helsingin kau-
pungin adoptiotyöryhmä sekä Yhteiset Lapsemme ry.

Luennot ovat katsottavissa verkkosivuillamme Adop-
tion jälkipalvelu -osiossa sekä Yhteiset Lapsemme ry:n 
Youtube-kanavalla. 

Verkkoluentosarja lisää 
adoptiotietoutta

Verkostomme Suomessa ja maailmalla
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Aktiivinen pohjoismainen ja eurooppalainen yh-
teistyö on osoittautunut välttämättömäksi tie-
tojen ja kokemusten vaihdon vuoksi, ja tiivis 

yhteistyö on laajentunut monella tavalla myös käy-
tännön tasolle. 

Interpedian jäsenyydet:

• Nordic Adoption Council (NAC):  
Interpedian adoptiovastaava  
Marika Elmeranta toimi NAC:n Suomen edustajana

• EurAdopt:  
adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari toimi Suomen 
edustajana EurAdoptin neuvostossa 

Eurooppalaiset 
kumppanimme

Yhteydenpito eri kohdemaiden lähetystöjen kanssa oli 
myös aktiivista. Syyskuussa adoptiopalvelun työnteki-
jät kävivät työmatkalla Tukholmassa, jossa he vierailivat 
Etelä-Afrikan suurlähetystössä ja tutustuivat Ruotsin 
Adoptionscentrumin jälkipalvelutyöhön yhteistyössä 
Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa.

Etelä-Afrikan suurlähetystö sulki kesällä ovensa 
Helsingissä ja muutti Tukholmaan. Adoptiovas-

taavamme kävivät tänään Tukholmassa ensimmäisellä 
vierailulla lähetystössä yhdessä Helsingin kaupungin 
adoptiotyöryhmän Saara Leinosen ja Adoptions- 
centrumin Maria Erlingssonin kanssa. He tapasivat lä-
hetystövirkailija Jonathan Ringesonin ja keskustelivat 
mm. adoptioiden rekisteröinnistä, syntymätodistus-
ten ja passien hausta sekä matkustusasiakirjoista.

Interpedia Facebookissa ja Instagramissa 16.9.2021
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Uusi adoptiovastaavamme Tiina Hemming 
aloitti työnsä elokuun alussa. Hän osallistuu 

adoptiotiimin työhön sekä vastaa Intian ja Thaimaan 
adoptioista.

Hemming on aiemmin työskennellyt lastensuojelussa 
eri tehtävissä sekä laitosmaailmassa että avohuollon 
parissa. Lisäksi hän on toiminut kuraattorina esi- ja 
perusopetuksessa.

’On todella motivoivaa olla mukana perheiden muo-
dostumisessa ja ihmisten saattamisessa yhteen. 
Minua kiinnostaa myös lastensuojelun kansainvälinen 
puoli ja miten lastensuojelu toimii eri maissa’,  
hän lisää.”

Interpedian uutinen 1.9.2021:  
”Tiina Hemming on uusi adoptiovastaavamme”

Adoptiolasten vanhemmilla ei yleensä ole 
kokemusta esimerkiksi afrohiuksista ja vieraat 

hiukset koetaan usein ongelmallisina.

Mieti miten puhut hiuksista

Hiusten hoitamisesta voi tehdä miellyttävän yhteisen 
hetken. Se voi olla juuri se otollisin hetki saada kes-
kustella lapsen kanssa ja kuunnella häntä... Tällä asialla 
voit työntää lapsesi pois tai saada hänet tulemaan 
lähellesi.

Kun rakennat lapsen identiteettiä jo pienenä, se 
kantaa itsevarmuutena teini-iässä. Adoptoitu saa 
itselleen voimavaran, jolla pystyy puolustamaan omia 
oikeuksiaan. Hiukset eivät ole pelkästään ulkonäölli-
nen juttu, henkinen puoli on vielä merkittävämpi”

Etiopiasta adoptoitu parturi-kampaaja Meron Laine kirjoitti 
Interpedian blogiin 4.5.2021: ”Hiukset ja identiteetti –  
adoptoidun hiukset ovat muutakin kuin osa ulkonäköä”

Vuosi 2021
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Adoptoitujen päivää vietetään vuosittain 13.3. 
Toivotimme ”Hyvää adoptoitujen päivää  

Glad adopterades dag!” 

Instagramissa 13.3.2021.

Näin neljän ihmisen elämät kietoutuivat yhteen 
tiiviiksi perheeksi. Lapsuudessamme riitti tari-

noita, tärkeä osa adoptiolapsen vanhemmuutta onkin 
puhua avoimesti lapsen juurista ja taustasta. Äiti 
jaksoi aina lempeän kärsivällisesti kertoa juuri meidän 
omat tarinamme ja vastata samoihin kysymyksiin yhä 
uudelleen. Äiti osasi käsitellä viisaudella myös hylkää-
misen kokemusta. Äidin tarinoista välittyi aina äärim-
mäinen kiitollisuus ja arvostus taustaamme kohtaan.”

Sakran Nuojua ja Thomas Nukarinen Interpedian blogissa 
16.6.2021: Pitkä matka vanhemmaksi –  
pala adoptioperheen tarinaa

Ensimmäinen isänpäivä kolmen lapsen isänä! 
Tuntuu etuoikeutetulta. Monien odotuksen 

vuosien jälkeen on upeaa nähdä lasten touhuavan yh-
dessä, vaikka yhteistä kieltä ei vielä juuri nimeksikään 
ole. Mutta kaikilla on halu oppia ja ymmärtää ja tuntuu 
vahvasti siltä, että olemme perhe. Viimein bändi on 
kasassa!”

Isänpäivän ajatuksia hakumatkalla olevalta adoptioisältä  
Interpedian Facebookissa 14.11.2021

Kuvaterveiset ensimmäistä kesää Suomessa 
viettävältä pieneltä puutarhurilta❤

 Interpedian Facebookissa 24.6.2021
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Visio

• “Lapsen oikeudet tasapainoiseen kehitykseen ja  
turvalliseen kasvuympäristöön toteutuvat” 

Arvot

• Tinkimättömyys  
(Lapsen oikeudet menevät toiminnassamme kaiken edelle)

• Luotettavuus  
(Olemme vastuullisia kaikessa toiminnassamme)

• Yhdenvertaisuus  
(Toimimme ennakkoluulottomasti ja kohtelemme kaikkia samanarvoisina)

Loppuvuodesta 2021 Intian erityistarpeisten las-
ten CARA Carings -ohjelma aktivoitui ja marras- 

joulukuussa työskentelimme hyvin intensiivisesti Intian 
lapsiesitysten parissa. 

Kuva Interpedian Instagramista 3.1.2022: 
 ”Joulukuu Interpedian adoptiopalvelussa”

Toivotimme kaikille hyvää maailman adoptio-
päivää

Facebookissa 9.11.2021

Vuosi 2021

Interpedian strategiassa 2021–2025:
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Interpedia sosiaalisessa mediassa
 facebook.com/Interpedia

 twitter.com/interpedia_ry

 instagram.com/interpedia 

 youtube.com → Interpedia

 interpedia.fi/blog_post

Vuonna 2021 Interpedian adoptiotoiminta rahoi-
tettiin adoptionhakijoiden maksamilla palvelu-
maksuilla sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

avustuskeskuksen (STEA) adoptiotoimintaan kohden-
netulla toiminta-avustuksella (232 104 €). Adoption 
jälkipalveluun saatiin tukea 39 000 € Valviran palvelu-
nantajille kohdistamasta määrärahasta.

Kehitysyhteistyötoiminta rahoitettiin yksityisten lah-
joittajien kummi- ja kuukausilahjoituksilla, kertalahjoi-
tuksilla sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen kehi-
tysyhteistyöhankkeiden hankerahoituksella.

 Interpedia sai ulkoministeriön hanketukea  
460 150 € vuodelle 2021. Kummitoiminnan keräystuot-
to oli 244 246 € ja muita lahjoituksia saatiin 14 299 €.

Yhdistyksen taloudelle STEAn avustus adoptiotoi-
mintaan ja ulkoministeriön hanketuki kehitysyhteistyö-
hankkeiden toteuttamiseksi ovat merkittäviä.

Brita Maria Renlundin säätiöltä saimme lisäksi avus-
tusta ruotsinkielisten infotilaisuuksien järjestämiseen. 

Interpedian talous 

Syksyllä julkaisimme seinäkalenterimme 2022 
teemalla Isovanhemmat ja lapsenlapset 
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2022
Kalenteri-Kalender

Isovanhemmat ja lapsenlapset
Mor- och farföräldrar och barnbarn
Grandparents and grandchildren



 

 

Yhdistyskokous

Jäsenet
 

Hallitus

Toiminnanjohtaja 
Anja Ojuva 

VTM, psykoterapeutti

Kehitysyhteistyö

Ilona Kalliola 
Kehitysyhteistyöpäällikkö 

VTM

Jenni Ahde 
Järjestösuunnittelija 

YTM

Organisaatio ja hallinto
31.12.2021

 
 

Interpedian 
yhteyshenkilöt 
kohdemaissa:

Kolumbia:  
Ana Maria Fernandez

Intia:  
Gireeja Seth Rajesh

Thaimaa:  
Acharawan 

Boonyarattapan

  Adoptiopalvelu

Salla Hari 
adoptiopalvelun päällikkö 

VTM

Marika Elmeranta 
adoptiovastaava 

KK

Tiina Hemming 
adoptiovastaava 

sosionomi AMK, VTK

Anna-Stina Järvinen 
adoptiosihteeri

Elina Perttula 
järjestösuunnittelija 

VTM, medianomi AMK, AmO

Wilma Pomell 
(opintovapaalla) 
adoptiosihteeri 

FM

Sanna Alanko 
(vanhempainvapaalla) 

sosiaalityöntekijä

Linn Ahlfors 
(vanhempainvapaalla) 

sosiaalityöntekijä

Tukipalvelut

Marja Utela 
tiedottaja 

FM

Maija Björk 
järjestösuunnittelija 

FM
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Interpedian hallitus 2021

Puheenjohtaja:
Markku Riissanen 
Yo-merkonomi, eMBA, Vice President, OP

Varapuheenjohtaja:
Jonathan Andersin 
Oikeustieteen maisteri, Counsel,  
Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Hallituksen jäsenet:
Anu Kallio 
Valtiotieteen maisteri,  
opettajan pätevyystutkinto, AmO,  
vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja,  
Lempäälän kunta

Thomas Nukarinen 
Kasvatustieteen maisteri, opettaja  
(kasvatustiede ja psykologia),  
Riveria / Kasvatusalan tiimi

Lasse Rantala 
Yleislääketieteen tohtori, lääkäri, 
Salon terveyskeskus

Anna Savolainen 
Oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari,  
Senior Legal Counsel, Fondia Oyj

Ari Turunen 
Valtiotieteiden lisensiaatti, päätoimittaja,  
Le Monde Diplomatiquen Suomen editio

Varajäsenet:
Eija Littunen 
Valtiotieteen maisteri, sosiaalityöntekijä,  
Loimaan kaupunki

Linda Mäkynen-Lönnberg 
Kauppatieteiden maisteri,  
HR järjestelmäasiantuntija, OP

Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä oli vuoden lopussa 
686 (2020: 716). Ruotsinkielisten jäsenten 
osuus oli 21 % (2020: 23 %).
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Interpedia on 1974 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toiminta 
perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja Haagin 
yleissopimuksen periaatteisiin. Interpedialla on noin  
700 jäsentä. 

Interpedian tavoitteena on edistää lapsen oikeuksia 
tasapainoiseen kehitykseen ja turvalliseen kasvuympäristöön 
adoptiotoiminnan ja kehitysyhteistyön keinoin. 

Adoptiopalvelunantajana teemme tinkimättömästi työtä 
lapsen puolesta ja huolehdimme siitä, että jokainen 
adoptiolapsi saa hyvin valmistautuneen ja omia yksilöllisiä 
tarpeitaan vastaavan perheen. 

Kehitysyhteistyöntekijänä edistämme pitkäjänteisesti lasten 
oikeuksia koulutukseen, suojeluun ja riittävään elintasoon 
kumppanimaissamme. 

Interpedialla on kansainvälisessä adoptiotoiminnassa 
pitkäaikainen kokemus sekä laajat yhteydet ulkomaille. 
Interpedia tekee adoptioyhteistyötä Bulgarian, Etelä-Afrikan, 
Intian, Kolumbian ja Thaimaan kanssa.

Interpedia toteuttaa Suomen ulkoministeriön tukemia 
kehitysyhteystyöhankkeita Etiopiassa ja Nepalissa yhdessä 
kumppanijärjestöjensä kanssa. Lisäksi yhdistyksen noin 900 
kuukausilahjoittajaa ja kummia tukee vuosittain noin 4000 
lasta Bangladeshissa, Etiopiassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa, 
Kolumbiassa, Nepalissa ja Thaimaassa. 

Globaalikasvatustyöllä Interpedia kannustaa suomalaisia 
lapsia ja nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja lisää 
ymmärrystä kehitysmaiden lasten ja nuorten todellisuudesta. 
Yhdistyksen tuottamaa globaalikasvatusmateriaalia voi 
käyttää esimerkiksi koulutuksissa tai opetuksessa.

interpedia.fi

Maailman 
kaikki  
lapset


