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Vårt ansvar sträcker sig 
långt in i framtiden

Då vi utför adoptionsarbete ska vi betrakta det 
förgångna så att vi kan lära oss av det som varit 
och vidareutveckla vårt arbete. Samtidigt mås-

te vi ta ansvar även för framtiden.
Det finns många möjliga framtider och vi måste väl-

ja hurdan framtid vi vill tro på. Vi kan själva inverka på 
den stig längs vilken vi börjar vandra. 

I många europeiska länder granskas för närvarande 
den internationella adoptionens förflutna. Vi kan följa 
dessa undersökningar och ur dem inhämta visdom för 
att bygga en bättre framtid. Då vi tittar flera decennier 
bakåt i tiden ser vi en väldig förändring och utveckling 
i internationella adoptioner. I takt med att erfarenheter 
och forskningsdata ökat har man utvecklat förberedan-
de kurser för adoptionssökande, rådgivning för barnets 
biologiska föräldrar och sökning av ursprungsfamiljen 
och släktingar. Därtill har lagar och direktiv precise-
rats och barnets bästa och barnets rättigheter främ-
jats i adoptionen. Numera är processen då barnet ut-
ses ännu mer ingående än tidigare. 

Emellertid ligger vårt ansvar starkt även i framti-
den. Därför måste vi utföra vårt arbete på bästa möjli-
ga sätt. Vi drar nytta av all den kunskap som vi dagligen 
får och använder den till förmån för barnen, föräldrar-
na och hela familjen. 

Vi vill vandra in i framtiden i synnerhet längs den 
stig där adoptivfamiljerna, utöver vård av fysiska sär-
skilda behov, får tidigt och vid rätt tidpunkt stöd i sitt 

terapeutiska föräldraskap för att stötta ett traumati-
serat barn eller i arbetet med att stärka anknytning-
en. Våra drömmars stig erbjuder dessutom unga och 
vuxna adopterade möjligheten till terapi, utöver allt det 
redan nu befintliga stödet. I vår idealiska framtid är de 
professionella som erbjuder terapi utbildade inom häl-
sovård och pedagogik och har förståelse för adoptio-
nens och den adopterades särdrag. 

I nuläget måste vi tänka på det barn som i dag över-
lämnas i adoptivföräldrarnas vård. Vi ska förvara bar-
nets uppgifter och handlingar i vårt arkiv, och vi ska 
vara medvetna om de eventuella frågor som hen eller 
hens avkomlingar kommer att ställa oss, kanhända fle-
ra decennier senare.

Vi ger adoptivföräldrarna rådet att bevara alla tänk-
bara uppgifter och att samla minnen under adoptions-
resan från barnets första levnadstid. Alla små fragment 
av information ska samlas in, emedan de rentav kan vara 
mycket betydelsefulla för den adopterade när hen fun-
derar över sin egen bakgrund och identitet. Vi måste 
ge vårt bidrag till den färden under vilken den adopte-
rade skapar sin egen berättelse, en så fullständig be-
rättelse som möjligt.

Barnet har rätt till en familj, till en trygg uppväxtmil-
jö och till sin egen identitet. Vi på Interpedia vill för vår 
del främja allt detta.

Anja Ojuva 
verksamhetsledare
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Principfast arbete 
för barnets bästa

I det stora hela framskred de internationella adoptio-
nerna väl under 2021, trots att undantagsläget till följd 
av pandemin alltjämt förorsakade fördröjningar i pro-

cesserna och specialarrangemang i adoptionsresorna.
Coronatiden påverkade adoptionsverksamheten i 

våra kontaktländer på olika sätt. Strikta reserestriktio-
ner, nedstängningar och rentav utegångsförbud för-
dröjde barnskyddets och myndigheternas arbete. För-
dröjningarna och nedstängningarna i de olika länderna 
skedde under olika perioder och faser. Detta började 
synas under 2021 i form av längre väntetider.

Naturkatastrofer eller pandemier kan skapa oväntade 
hinder och fördröjningar i adoptionsarbetet, men vi får 
under inga omständigheter glömma att principfast arbe-
ta för barnets bästa. Detta betyder bland annat att var-
je fas i adoptionsprocessen utförs lika omsorgsfullt som 
under normala verksamhetstider. Adoption är en juridisk 
process vars alla faser genomförs till fördel för alla parter 
i adoptionen. Undantagsläget berättigar inte till genvägar.

Under 2021 började vi genomföra Interpedias stra-
tegi 2021–2025 där vi drar upp linjerna för våra värden 
och principer, i vilka barnets bästa kommer främst. Bar-
nets bästa betyder även att barnet får en väl förberedd 
och välmående familj som precis motsvarar hens be-
hov. Detta stöds av en bra och smidig kundupplevel-
se. Här på Interpedia vill vi utveckla vårt arbete och sli-
pa våra processer för att säkerställa detta. Vi fördjupar 
vårt samarbete med våra partner, vi träffar allt oftare 
adoptionssökandena under processen, vi planerar in-
formationsmöten enligt behov, vi granskar behovet av 
kommunikation och vi reviderar anvisningarna. Vi lyss-
nar också på de adopterade och deras erfarenheter.

Arbetet på det ständigt föränderliga fältet blir ald-
rig färdigt, men vi förblir uppmärksamma och gör vårt 
bästa även under kommande år.

Salla Hari 
Chef för adoptionstjänsten

Under 2021 genomförde vi strategin för Interpedias 
adoptionstjänst 2021–2025

Som adoptionstjänstorgan

• arbetar vi så att varje adoptivbarn får en väl 
förberedd familj som motsvarar barnets egna 
individuella behov 

• arbetar vi så att kunderna får högklassiga och sak-
kunniga tjänster i adoptionsprocessens olika skeden 

• är vi en pålitlig och professionell samarbetspart-
ner för nationella och internationella myndigheter, 
adoptionsorganisationer och adoptionsaktörer

• har vi högklassiga tjänster efter adoptionen vilka 
vi utvecklar så att de motsvarar det allt växande 
behovet

• arbetar vi principfast för barnets bästa i en 
föränderlig verksamhetsmiljö

Interpedias strategi 2021–2025
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Interpedias 
adoptionstjänst 
2021

Bulgarien Sydafrika Etiopien Indien Kenya Kina Colombia Taiwan 
(Kina) 

Thailand  Summa

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

Under 2021, efter det första pandemiårets 
strikta restriktioner, återgick verksamheten hos 
Interpedias adoptionstjänst till det normala.

Under 2021:

• via Interpedia adopterades 41 barn  
(2020: 19) till Finland

• Interpedias andel av alla internationellt adoptera-
de barn som kom till Finland via adoptionstjänstor-
gan var 61 % (2020: 70 %)

• de adopterade barnen var vid ankomsten 
1–7 år gamla

• den största åldersgruppen var tvååringarna (17), 
medan tre- och fyraåringarna var bägge sju till 
antalet

I slutet av året:

• sammanlagt 151 kundrelationer  
(2020: 138 kundrelationer)

• 81 ansökningar i kontaktländerna (2020: 67)

• Via Interpedia har totalt 2 296 adoptivbarn kommit 
till Finland åren 1985–2021.

Adoptivbarn som anlänt till finland via interpedia

åren 2011–2021
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Adoptionsarbetets nätverk

Processerna i internationell adoption är numera 
mycket individuella och förutsätter nätverks-
samarbete. Målet är att barnet som behöver ett 

hem ska få en väl förberedd adoptivfamilj som på bäs-
ta möjliga sätt motsvarar barnets behov.

Personalen på Interpedias adoptionstjänst träffar 
sökandena regelbundet under väntetiden och infor-
merar dem så ingående som möjligt om situationen. 
Vår adoptionstjänst har även ett nära samarbete med 
konsulterande läkare, adoptionsrådgivningens soci-
alarbetare, kontaktländernas samarbetspartner och 
kontaktpersoner.

Numera förutsätts det att adoptionssökandena har 
beredskap att erbjuda ett hem till ett barn med särskil-
da behov. Tillräckligt omfattande information om bar-
nets hälsotillstånd hjälper de blivande föräldrarna att 
förbereda sig inför kommande år.

Till följd av coronapandemin genomfördes under 
2021 inte några tjänsteresor till kontaktländerna eller 
besök till Finland från samarbetsorganisationer. Sam-
arbetet och mötena fortsatte emellertid med hjälp av 
e-post och fjärranslutning.

Coronatiden har inverkat på våra kontaktländers 
adoptionsverksamhet på olika sätt. Strikta rese-

restriktioner, nedstängningar och rentav utegångs-
förbud har försvårat barnskyddets och myndigheter-
nas arbete. Fördröjningarna och nedstängningarna 
i kontaktländerna har skett under olika perioder och 
under adoptionsprocessens olika faser. Dessa inver-
kar fortfarande på adoptionsverksamheten”

Interpedias nyhet 4.1.2022:  
År 2021 kom 41 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under detta exceptionella år har jag tacksamt 
följt adoptionssökandenas, våra samarbetspart-

ners och vår personals förmåga till flexibilitet och 
anpassning. Ett sådant här år var ingen beredd på, 
men genom samarbete har vi klarat oss fint’, säger 
verksamhetsledare Anja Ojuva.”

Interpedias nyhet om statistik för det  
första halvåret 2.7.2021: ”Under 2021 har  
22 adoptivbarn kommit till Finland via Interpedia”
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Evenemang, stöd och 
kommunikation 2021

Informationsmöten om adoption och kontaktländer hör 
till adoptionstjänstens centrala verksamhet. På grund 
av coronaläget hölls alla informationsmöten på distans.
Under 2021 ordnade vi informationsmöten:

Vårt nya informationsmöte om hur en 
adoptionsansökan ska sammanställas 
visade sig vara populärt och behövligt

Distansinfona ökade antalet deltagare

Varför är det viktigt att sammanställa en 
bra ansökan?

» Kontaktlandets myndigheter, som bereder place-
ringen av adoptivbarn, har ett enormt ansvar då de 
bland alla adoptionssökande försöker hitta den mest 
lämpliga familjen till barnet. Därför är det viktigt att 
adoptionsansökan berättar så bra som möjligt om 
adoptionssökandenas liv och färdigheter samt om 
de förhållanden som barnet kommer att komma till. 
Vid beredningen hjälper bland annat breven och 
fotona/videorna som bifogas ansökan.

🔸🔸 » Därtill är alla officiella och korrekt legaliserade 
handlingar som krävs i ansökan viktiga, så att adop-
tionens laglighet kan garanteras. 

Med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 
ordnade vi två svenskspråkiga informationsmöten:

• Info för adoptivfamiljers närstående

• Första tiden som familj

Brita Maria Renlunds Minne 
stödde vårt arbete på svenska

34 på finska, två på svenska och två på engelska.
Antalet deltagare på informationsmötena var samman-
lagt cirka 1 100 personer.

Vi vill rikta ett varmt tack till stiftelsen för det vär-
defulla stödet till vår organisations tvåspråkighet. 
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Adoption är en mycket kraftfull barnskyddsåt-
gärd som ger hjärnan hos ett traumatiserat barn 

en möjlighet att omformas. Då barnet får komma till 
en familj som stöder hens emotionella utveckling 
börjar det uppstå nya strukturer och nya kopplingar 
i hjärnan.

Därför behövs adoptionsarbetet.

Denna känsla av trygghet som uppstår då adoptivför-
äldrarna bemöter barnets behov omformar hjärnan. 
Detta kräver dock otaliga upprepningar, tålamod, 
närvaro och empati. 

Det kan vara tungt för adoptivföräldrarna att möta 
och bearbeta sitt barns svåra upplevelser och trau-
man. Barnets sorg och saknad måste emellertid få ta 
sin tid innan det kan finnas utrymme för något nytt.”

Marika Elmeranta på Interpedias blogg 17.1.2022:  
Adoption ger barnets hjärna nya utvecklingsmöjligheter”. 
Bloggtexten baserar sig på nederländska Dr. Anneke JG 
Vinkens föredrag på NAC:s webbinarium i november 2021.

Evenemang, stöd och kommunikation 2021

”Formbar hjärna”

Infon och webbinarier i samarbete 
med adoptionsnätverken
I samarbete med andra adoptionsaktörer ordnade vi:

• informationsmöte för adopterade och adoptiv- 
familjer om adoptionens eftertjänster 

• webbinarium om medborgarskap

• utbildning för adoptivbarnens mor- och  
farföräldrar och övriga närstående

Tillsammans med Nordic Adoption Council 
ordnade vi två webbinarier:

• arbetet med adoptionens eftertjänster 

• betydelsen av traumabakgrund
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Under verksamhetsåret fortsatte vi ha regelbundna 
stöd- och responssamtal per telefon eller distans-
möten med adoptivfamiljerna efter att adoptivbar-
net kommit till Finland. Det har funnits ett klart behov 
av stödsamtal. Med hjälp av responsen kan vi även ut-
veckla vår verksamhet.

Den effektiverade kommunikationen som inleddes 
under pandemin har fortsatt under 2021. Responsen 
från kunderna har varit positiv. De viktigaste medde-
landena sändes på både finska och svenska. Under 
verksamhetsåret förnyade vi även merparten av an-
visningarna som skickas till adoptionstjänstens kunder.

I början av verksamhetsåret fördes i flera europeiska 
länder livliga diskussioner om internationella adoptio-
ner. I bakgrunden fanns en oro över etiken i de interna-
tionella adoptionerna. Vi deltog i diskussionen på vår 
webbplats och i medierna.

Vi önskar att den pågående diskussionen för 
praxis inom internationell adoption några steg 

framåt igen och öppnar nya perspektiv. I den of-
fentliga diskussionen ses ofta byråkratin och den 
långa processen vid adoptioner som en negativ sak. 
Förhoppningsvis kommer vi att se en förskjutning 
från föräldrarnas och de väntandes synvinkel även till 
adoptivbarnens perspektiv.

Barnets bästa utgör grunden i adoptionsorganisa-
tionernas verksamhet och adoption är en juridisk 
process vars alla skeden genomförs till fördel för alla 
parter i adoptionen.”

Interpedias nyhet ”Diskussionen om  
internationella adoptioner” 4.3.2021

I många länder har det hänt mycket, barnskyddet 
och de nationella adoptionerna har utvecklats och 

kvinnans ställning har förbättrats så att till och med en 
ensamförsörjare ofta har möjlighet att sköta sitt barn. 
Denna positiva utveckling är välkommen även med tan-
ke på barnets rättigheter. Trots det kan behovet av in-
ternationell adoption ännu kvarstå i landet och många 

Stödsamtal och intensifierad kommunikation

Diskussion om etiken 
i internationella adoptioner

Under 2021 sände vi till adoptionssökandena:

• 35 nyhetsbrev

• två broschyrer om kontaktländerna

• de adoptionsansvarigas landspecifika meddelan-
den och meddelanden om evenemang

• två brev från verksamhetsledaren  
(inför midsommaren och julen)

Vi hade kontakt med medierna bland annat genom att 
erbjuda bakgrundsfakta till artiklar med adoptionstema.

gånger är det ett lämpligt alternativ endast för en li-
ten del av barnen inom barnskyddet.”

Anja Ojuvas bloggtext 30.4.2021:  
”Diskussionen om internationella adoptioner fortsätter”
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1. sköter vi om handlingarnas lagstadgade arki-
vering så att de adopterade, om de så önskar, 
under vägledning kan ta del av dem

2. kan de adopterade be om och behandla nya 
uppgifter om sin bakgrund (vid behov ber vi 
om ytterligare uppgifter från den adopterades 
födelseland)

3. får de adopterade/adoptivfamiljerna hjälp med 
arrangemangen av återresan till födelselandet

4. besvarar vi kontakter från barnens födelseland, 
varpå vi kontaktar den adopterade och stöttar 
hen då informationen delges

5. informerar vi adoptivfamiljerna ifall praxis 
i kontaktlandet ändrats så att det påverkar 
adoptivfamiljerna

6. ordnar vi informationsmöten 

I Interpedias eftertjänster 

Adoptionens eftertjänster 
hos Interpedia

Betydelsen av adoptionens eftertjänster har en-
ligt rådande uppfattning en särskild ställning då 
adoptionens olika parter granskar bakgrunden 

och orsakerna till adoptionen.
Till följd av coronapandemin bekantade sig kunder-

na med sin bakgrund i huvudsak under distansmöten 
och under verksamhetsåret ordnades inga återresor.

Under året deltog vi i adoptivfamiljernas Sydafrika- 
och Indien-landsträffar. Därtill ordnade vi två infor-
mationsmöten om eftertjänster i vilka cirka 170 per-
soner deltog.

Interpedia och de övriga finländska adoptionstjänstor-
ganen fick för detta arbete understöd från det för ef-
tertjänster anvisade anslaget som beviljats Valvira. För 
att möta växande efterfrågan har vi med hjälp av under-
stödet fortsatt att utveckla strukturerna och dokumen-
tationen inom arbetet med adoptionens eftertjänster.

I Indien skulle det ha varit annorlunda, jag har ingen 
erfarenhet av det, så jag kan överhuvudtaget inte 

säga om jag hellre skulle ha stannat. Jag skulle nöd-
vändigtvis inte vara lika lycklig som nu. Jag tror att mina 

biologiska föräldrar valde rätt. De kunde inte ta hand 
om mig och de ville att jag skulle få ett bra hem.”

Tarla Tuliainen som adopterats från Indien berättade om sitt 
liv på evenemanget Intiainen för Indien-familjer och skrev på 
Interpedias blogg 18.8.2021 (på finska): ”Adoptoidun nuoren 
elämää” (”En ung adopterads liv”)

10



Indien-familjernas Intiainen arrangerades 2021 av adopterade ungdomar

Många av de adopterades födelseländer tillåter 
dubbelt medborgarskap, men inte alla. En del 

länder tillåter att en myndig adopterad avsäger sig 
sitt medborgarskap, en del ger även adoptivföräld-
rarna beslutanderätt i frågan. I en del länder ska den 
som blir myndig meddela landets beskickning om sin 
önskan att behålla sitt medborgarskap. I regel upphör 
emellertid medborgarskapet inte av sig självt i de 
länder där dubbelt medborgarskap är möjligt. Om 
man avsagt sig sitt födelselands medborgarskap kan 
det vara svårt att få det tillbaka.

För barnet kan ett bevarat medborgarskap senare i 
livet bli en viktig del av identiteten. Det är annars ock-
så viktigt att inom adoptivfamiljen bevara en positiv 
relation till barnets födelseland.”

Interpedias nyhet 9.4.2021: ”Medborgarskapswebbinariet 
diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse  
för adopterades identitet”

Som avslutning på webbinariet berättade en vux-
en, som adopterats från Thailand, om sitt dubb-

la medborgarskap och sin identitetsprocess. Hon 
har en stark känsla av att vara både finländare och 
thailändare. Hon skulle vilja representera Thailand i 
ett idrottslag, men för att bevisa sitt dubbla medbor-
garskap behöver hon ett thailändskt pass. Passet kan 
hon emellertid inte få utan födelseattest, vilket under 
årens lopp har tappats bort.

Passet är det bästa beviset för medborgarskap, så-
lunda lönar det sig att hålla handlingarna från adop-
tivbarnets födelseland i säkert förvar.”

Interpedias nyhet 9.4.2021: ”Medborgarskapswebbinariet 
diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse 
 för adopterades identitet”

Då adoptioner granskas är det bra att även 
komma ihåg att Interpedia hela tiden har arbetat 

och fortfarande arbetar med att utreda adopterades 
bakgrund och detaljer i anslutning till detta. 

I Finland finns det en lång erfarenhet av nationella 
adoptioner, och därför har det varit lätt att identifie-
ra behovet av tjänster efter adoptionen, och dessa 
tjänster har fått stöd av staten.”

Anja Ojuvas bloggtext 30.4.2021:  
”Diskussionen om internationella adoptioner fortsätter”
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 Etiopien

UTVECKLINGSSAMARBETE

Bethlehem Family Development 
Programme (BFDP)
Familjestöd som hjälp mot extrem 
fattigdom

Addis Abebas skolcenter,  
German Church School (GCS)
Stöd till skolan och fattiga familjer

Berhan Lehetsanat (BL)
Utbildning och habilitering för barn 
med funktionsnedsättning

Maedot
Daghem och småbarnspedagogik för 
de fattigaste barnen

Colombia

ADOPTIONSTJÄNST

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF)
ICBF är den högsta statliga 
barnskyddsmyndigheten i Colombia 
och lyder under social- och 
hälsovårdsministeriet.

Fundación Ayuda a la Infancia  
Hogar Bambi Chiquitines
Chiquitines är en privat 
barnskyddsorganisation som driver 
ett eget barnhem i Cali.

La Casa de la Madre y el Niño  
(La Casa)
La Casa är en icke vinstdrivande 
civilsamhällesorganisation som har tre 
egna barnhem och ett skyddshem för 
havande kvinnor och deras barn 
i Bogotá. 

UTVECKLINGSSAMARBETE

Jardin de la Nina Maria (JNM)
Utbildning och en trygg uppväxtmiljö 
för flickor

Bulgarien

ADOPTIONSTJÄNST

Family National Association (FNA)
FNA är en privat icke vinstdrivande 
social organisation i Sofia. 

Sydafrika

ADOPTIONSTJÄNST

Abba Specialist Adoption &  
Social Services (Abba)
Abba är Sydafrikas största 
adoptionsorganisation och har kontor 
i Pretoria och Kapstaden samt mindre 
enheter i andra delar av landet. 

UTVECKLINGSSAMARBETE

SA Cares for Life
Stöd för barn i Plastic Citys slum

Adoptionstjänstens och utvecklingssamarbetets

utländska samarbetsorganisationer



 

 

  
Thailand

ADOPTIONSTJÄNST

Department of Children and  
Youth DCY, Child Adoption Center
Child Adoption Center, som 
lyder under DCY, är Thailands 
centralmyndighet för 
adoptionsärenden

UTVECKLINGSSAMARBETE

Project L.I.F.E. Foundation (LIFE)
Fattigdomens onda cirkel bryts  
med utbildning

Nepal

UTVECKLINGSSAMARBETE

Children & Women in Social Service 
and Human Rights (CWISH)
Stöd till barnskyddet och  
flickors rättigheter

Loo Niva Child Concern Group (LN)
Möjlighet till högklassig utbildning för 
barn från fattiga familjer

Patan Community Based 
Rehabilitation Organization  
(Patan CBR)
Habilitering och utbildning för barn 
med funktionsnedsättning

Indien

ADOPTIONSTJÄNST

Central Adoption Resource Authority 
(CARA)
CARA är Indiens centralmyndighet  
för adoptionsärenden

UTVECKLINGSSAMARBETE

Families for Children (FFC)
Trygg uppväxtmiljö för övergivna barn

Delhi Council for Child Welfare 
(DCCW)
Utbildning för barn i slummen i 
Delhi och habilitering av barn med 
funktionsnedsättning

Bangladesh

UTVECKLINGSSAMARBETE

Families for Children (FFC)
Hem och utbildning för fattiga barn 
i Dhaka 



Bulgarien:

• Family National Association (FNA), Sofia

Indien:

• Central Adoption Resource Authority (CARA), 
New Delhi

Thailand:

• Department of Children and Youth (DCY), Bangkok

Sydafrika:

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

Colombia:

• 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

Interpedias utländska adoptionstjänstorgan
godkända av adoptionsnämnden i Finland

Vårt nätverk i Finland och utomlands
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• Finlands adoptionsnämnds plenum:  
ordinarie medlem Salla Hari och ersättare 
Anja Ojuva från Interpedia

• Plenums uppgift är att följa utvecklingen i 
adoptionsärenden samt vid behov ta initiativ i 
frågor som gäller adoption. 

• Adoptionstjänstorganens nätverk:

• Nätverket som består av tre adoptionstjänstor-
gan, Interpedia, Rädda Barnen rf och Hel-
singfors stads socialverk, samlas regelbundet 
och ordnar gemensamma arbetsgrupper och 
informationsmöten. 

• Adoptionsnätverket:

• Adoptionsnämnden, adoptionstjänstorganen, 
Våra Gemensamma Barn rf, Adoptivfamiljer rf, 
Simpukka rf, Regnbågsfamiljer rf och privata 
adoptionsaktörer

• Samlas 3–4 gånger om året 

• Informellt nätverk som diskuterar aktuella frågor 
inom adoption 

Vårt nätverk i Finland
• Centralförbundet för Barnskydds (LSKL) delega-

tion för barnskydd:  
Interpedias verksamhetsledare Anja Ojuva  
är medlem 

• Styrgruppen för Våra Gemensamma Barn rf:s 
adoptionskuratorverksamhet:  
Interpedias representant var socialarbetare  
Sanna Alanko
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Vårt nätverk i Finland och utomlands

I mars 2021 publicerade vi en tredelad föreläsnings- 
serie om adoption, som vi producerat tillsammans med 
de andra adoptionsaktörerna. Föreläsare var HvM Sanna 
Mäkipää. Föreläsningsserien är lämplig för lärare, små-
barnspedagoger, adoptivföräldrar, adoptionssökande 
och professionella inom adoptionsarbetet.

Interpedia rf, Rädda Barnen rf, Adoptivfamiljer rf, 
Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp och Våra 
Gemensamma Barn rf producerade föreläsnings- 
serien tillsammans.

Föreläsningarna finns på våra finskspråkiga webb-
sidor under avsnittet Adoption jälkipalvelu och på Våra 
Gemensamma Barn rf:s Youtubekanal. 

Nätföreläsningsserien 
ökar adoptionskunskapen

16



Ett aktivt nordiskt och europeiskt samarbete har 
visat sig vara nödvändigt för utbyte av kunskap 
och erfarenheter. Det nära samarbetet har på 

många sätt blivit bredare även på det praktiska planet.

Interpedias medlemskap:

• Nordic Adoption Council (NAC):  
Interpedias adoptionsansvariga Marika Elmeranta 
var Finlands representant i NAC 

• EurAdopt:  
chefen för adoptionstjänsten Salla Hari var 
Finlands representant i EurAdopts råd

Våra europeiska partner
Kontakten med de olika kontaktländernas ambassa-
der har varit aktiv. Tillsammans med Helsingfors stads 
adoptionsarbetsgrupp åkte adoptionstjänstens per-
sonal i september på tjänsteresa till Stockholm, där de 
besökte Sydafrikas ambassad och fick ta del av arbetet 
med eftertjänsterna hos Adoptionscentrum i Sverige.

På sommaren stängde Sydafrikas ambassad 
i Helsingfors och flyttade till Stockholm. Våra 

adoptionsansvariga besökte i dag för första gången 
ambassaden i Stockholm tillsammans med Saara  
Leinonen från Helsingfors stads adoptionsarbets-
grupp och Maria Erlingsson från Adoptionscentrum. 
De träffade ambassadtjänstemannen Jonathan 
Ringeson och diskuterade bland annat registrering 
av adoptioner, ansökan av födelseattester och pass 
samt resedokument.

Interpedia på Facebook och Instagram 16.9.2021
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Vår nya adoptionsansvariga Tiina Hemming 
inledde sitt arbete i början av augusti. Hon 

deltar i adoptionsteamets arbete och är ansvarig för 
adoptionerna från Indien och Thailand.

Hemming har tidigare haft olika uppdrag inom barn-
skyddet i både institutionsvärlden och öppenvården. 
Dessutom har hon varit kurator i förskoleundervis-
ningen och i den grundläggande undervisningen. 

’Det är verkligen motiverande att vara med då familjer 
bildas och då människor sammanförs. Jag är också 
intresserad av det internationella barnskyddet och 
hur barnskyddet fungerar i olika länder’, tillägger hon.”

Interpedias nyhet 1.9.2021 (på finska):  
”Tiina Hemming on uusi adoptiovastaavamme”  
(”Tiina Hemming är vår nya adoptionsansvariga”)

Adoptivbarnens föräldrar har vanligen inte er-
farenhet av exempelvis afrohår, och främmande 

hår upplevs ofta som problematiska.

Tänk på hur du talar om håret

Hårvården kan göras till en trevlig stund tillsammans. 
Det kan vara just den rätta stunden att få samtala och 
lyssna på barnet ... I den här frågan kan du skjuta bort 
eller få barnet att komma närmare dig.

När du bygger barnets identitet redan från liten, bär 
den som självsäkerhet genom tonåren. Den adop-
terade får en resurs med vars hjälp det blir möjligt 
att försvara sina egna rättigheter. Håret är inte bara 
en utseendemässig grej, det mentala är ännu mer 
betydelsefullt”

Meron Laine, dam- och herrfrisör och adopterad från Etiopien, 
skrev på Interpedias blogg 6.5.2021: ”Håret och identiteten – 
den adopterades hår är mer än en del av utseendet”

År 2021
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De adopterades dag firas årligen 13.3.  
Vi önskade ”Hyvää adoptoitujen päivää 🔸 

Glad adopterades dag!”

På Instagram 13.3.2021.

Så här bands fyra människors liv till en väl 
sammanhållen familj. I vår barndom var det 

ingen brist på berättelser, en viktig del av adoptivför-
äldraskapet är att öppet prata om barnets rötter och 
bakgrund. Mamma orkade alltid med milt tålamod be-
rätta just våra egna berättelser och svara på samma 
frågor om och om igen. Mamma kunde också med 
stor visdom hantera upplevelserna av att bli övergi-
ven. Mammas berättelser förmedlade alltid enorm 
tacksamhet och aktning för vår bakgrund.”

Sakran Nuojua och Thomas Nukarinen på Interpedias blogg 
16.6.2021 (på finska): ”Pitkä matka vanhemmaksi – pala 
adoptioperheen tarinaa” (”Lång väg till föräldraskap –  
en del av en adoptivfamiljs berättelse”)

Första fars dagen som trebarnspappa! Känner 
mig privilegierad. Efter många år av väntan är 

det fint att se barnen syssla tillsammans fastän det 
knappt finns ett gemensamt språk ännu. Men alla har 
viljan att lära sig och att förstå, och känslan av att vi är 
en familj är stark. Bandet är äntligen hopsamlat!”

En adoptivpappas tankar kring fars dag under adoptionsresan 
på Interpedias Facebook 14.11.2021

Bildhälsning från den lilla trädgårdsmästaren 
som tillbringar sin första sommar i Finland.

Interpedias Facebook 24.6.2021
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År 2021

Vision

• “Barnets rätt till en balanserad utveckling och en trygg  
uppväxtmiljö förverkligas” 

Värden

• Principfasthet  
(I vår verksamhet går barnets rättigheter före allt annat)

• Pålitlighet  
(Vi är ansvarsfulla i all vår verksamhet)

• Likvärdighet  
(Vi verkar fördomsfritt och vi behandlar alla likvärdigt)

I slutet av 2021 aktiverades Indiens CARA Ca-
rings program för barn med särskilda behov och 

i november–december arbetade vi mycket intensivt 
med barnbeskeden från Indien. 

Bilden från Interpedias Instagram 3.1.2022: 
”December i Interpedias adoptionstjänst”

Vi önskade alla en glad världsadoptionsdag.

På Facebook 9.11.2021

I Interpedias strategi 2021–2025:
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Interpedia i sociala medier
 facebook.com/Interpedia

 twitter.com/interpedia_ry

 instagram.com/interpedia 

 youtube.com → Interpedia

 interpedia.fi/blog_post

År 2021 finansierades Interpedias adoptions-
verksamhet med adoptionstjänstavgifter, som 
adoptionssökandena betalade, och med det 

till adoptionsverksamheten riktade verksamhetsun-
derstödet (232 104 €) från Social- och hälsoorgani-
sationernas understödscentral (STEA). För adoptio-
nens eftertjänster fick vi 39 000 € stöd från Valviras 
till adoptionstjänstorganen riktade anslag.

Utvecklingssamarbetet finansierades med privata fad-
der- och månadsdonationer, med enskilda donationer 
och med Utrikesministeriets understöd för civilsamhäl-
lesorganisationers projekt inom utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriet beviljade Interpedia 460 150 € 
i projektunderstöd för 2021. Insamlingsresultatet för 
fadderverksamheten var 244 246 € och övriga dona-
tioner 14 299 €.

Understödet för adoptionsverksamheten från STEA 
och understödet för utvecklingsprojekten från Utrikes-
ministeriet har stor betydelse för föreningens ekonomi.

Därutöver beviljade Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
Minne understöd för att ordna svenskspråkiga infor-
mationsmöten. 

Interpedias ekonomi

På hösten utgav vi vår väggkalender för 2022 med temat  
Mor- och farföräldrar och barnbarn  
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2022
Kalenteri-Kalender

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



 

 

Föreningsmötet

Medlemmar

Styrelse

Verksamhetsledare 
Anja Ojuva 

PM, psykoterapeut

Utvecklingssamarbete

Ilona Kalliola 
Chef för utvecklingssamarbetet 

PM

Jenni Ahde 
Organisationsplanerare 

SVM

Interpedias organisation 
31.12.2021

 
 

Interpedias 
kontaktpersoner i 
kontaktländerna:

Colombia: 
Ana Maria Fernandez

Indien: 
Gireeja Seth Rajesh

Thailand: 
Acharawan 

Boonyarattapan

  Adoptionstjänsten

Salla Hari 
chef för adoptionstjänsten 

PM

Marika Elmeranta 
adoptionsansvarig 

PeK

Tiina Hemming 
adoptionsansvarig 
socionom AMK, PK

Anna-Stina Järvinen 
adoptionssekreterare

Elina Perttula 
organisationsplanerare 

PM, medianom AMK, AmO

Wilma Pomell 
(studieledig) 

adoptionssekreterare 
FM

Sanna Alanko  
(föräldraledig) 
socialarbetare

Linn Ahlfors  
(föräldraledig) 
socialarbetare

Stödtjänster

Marja Utela 
informatör 

FM

Maija Björk 
organisationsplanerare 

FM
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Interpedias styrelse 2021

Ordförande:
Markku Riissanen 
studentmerkonom, eMBA, Vice President, OP

Vice ordförande:
Jonathan Andersin 
juris magister, Counsel,  
Advokatbyrå DLA Piper Finland Ab

Styrelsemedlemmar:
Anu Kallio 
politices magister,  
yrkeslärare (AmO),  
chef för äldre- och handikappservice,  
Lempäälä kommun

Thomas Nukarinen 
pedagogie magister, 
 lärare (pedagogik och psykologi),  
Riveria/Kasvatusalan tiimi

Lasse Rantala 
medicine doktor i allmänmedicin,  
läkare, hälsocentralen i Salo

Anna Savolainen 
juris kandidat och vicehäradshövding,  
Senior Legal Counsel, Fondia Abp

Ari Turunen 
politices licentiat, chefredaktör,  
Le Monde Diplomatique Finland

Ersättare:
Eija Littunen 
politices magister, socialarbetare,  
Loimaa stad

Linda Mäkynen-Lönnberg 
ekonomie magister, HR System specialist  
(HRIS Specialist), OP 

Medlemmar
I slutet av 2021 hade föreningen 686 
(2020: 716) medlemmar.  
Andelen svenskspråkiga medlemmar 
var 21 % (2020: 23 %). 
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Interpedia grundades 1974 och är en religiöst och politiskt 
obunden finländsk civilsamhällesorganisation vars 
verksamhet baserar sig på principerna i FN:s konvention om 
barnets rättigheter och principerna i Haagkonventionen. 
Interpedia har cirka 700 medlemmar. 

Interpedias mål är att främja barnens rätt till en 
balanserad utveckling och en trygg uppväxtmiljö genom 
adoptionsverksamhet och utvecklingssamarbete. 

Som adoptionstjänstorgan arbetar vi principfast för barnets 
bästa, vi ser till att varje adoptivbarn kommer till en väl 
förberedd familj som motsvarar barnets egna individuella 
behov.

Som utvecklingssamarbetsaktör främjar vi på lång sikt 
barnens rätt till utbildning, skydd och skälig levnadsstandard 
i våra partnerländer. 

Inom internationell adoption har Interpedia mångårig 
erfarenhet och omfattande kontaktnät utomlands. Interpedia 
har adoptionssamarbete med Bulgarien, Colombia, Indien, 
Sydafrika och Thailand.

Inom utvecklingssamarbetet genomför Interpedia, med 
stöd av Utrikesministeriet och i samarbete med sina 
partnerorganisationer, projekt i Etiopien och Nepal. Utöver 
dessa stöder föreningens närmare 900 månadsgivare och 
faddrar årligen cirka 4 000 barn i Bangladesh, Colombia, 
Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Genom arbetet inom global fostran uppmuntrar Interpedia 
finländska barn och unga till ett aktivt världsmedborgarskap 
samtidigt som vi ökar förståelsen för barns och ungas 
verklighet i utvecklingsländerna. Föreningens material kring 
global fostran kan användas exempelvis i utbildningar eller i 
undervisning.

interpedia.fi/sv

Världens 
alla barn


