
E D U N VA LV O N TA

Tiedä tämä, kun lähdet 
etsimään juuriasi!

ADOPTOIDUILLA ON OIKEUS saada tietoa juuristaan. 
Vanhempien vastuulla on kertoa lapselle hänen 
biologisesta taustastaan sekä keskustella adoptios-
ta avoimesti ja vastata kysymyksiin jo heti pienestä 
pitäen, lapsen ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen.

Tästä avoimuudesta sekä sen tärkeydestä on so-
siaalityöntekijä keskustellut adoptiovanhempien 
kanssa adoptioneuvonnan aikana. Jos vanhemmat 
tarvitsevat apua, he voivat kääntyä sosiaalityönte-
kijän puoleen saadakseen ohjausta ja neuvontaa. 

On hyvin yksilöllistä, kuinka paljon haluaa tie-
tää omista juuristaan ja haluaako olla yhteydessä 
biologiseen sukuunsa. Oikeaa tai väärää tunnetta 
tai päätöstä ei ole.  

Ei tarvitse olla täysi-ikäinen saadakseen tie-
toa juuristaan! 

Ilmaista ja maksullista apua
Adoptoidulla on laillinen oikeus maksuttomaan jäl-
kipalveluun, jonka tarjoaa adoption hoitanut taho 
esim. Pelastakaa Lapset tai kunnan sosiaalitoimis-
to. Tahon voi selvittää ottamalla yhteyttä sen kun-
nan sosiaalitoimistoon, jossa perhe asui, kun lapsi 
sijoitettiin perheeseen. Jotkut pienemmät kunnat 
ostavat palvelut suuremmilta kunnilta tai Pelasta-
kaa Lapset ry:ltä. 

Kannattaa huomioida, että itse ohjaus ja tuki 
jälkipalvelussa on ilmaista sekä kotimaisissa että 
kansainvälisissä adoptioissa. Mikäli jälkipalvelun 
sisältö edellyttää, että palvelunantaja tekee synty-
mämaan adoptioviranomaisille tiedusteluja tai jär-
jestelee juurimatkaa, näihin voi liittyä kuluja. Kulut 
laskutetaan suoraan asiakkaalta, ja niitä voivat ol-
la esim. laillistus- , käännös- ja lähetyskulut se-
kä tulkki-ja opaspalvelut. Maksuihin voi tarpeen 
mukaan hakea tukea oman sosiaalitoimiston kautta. 

Älä etsi juuria yksin
Kun etsii juuria Suomen ulkopuolella, on hyvä pyy-
tää tukea adoption hoitaneelta taholta. He pystyvät 
tukemaan adoptoitua prosessin aikana sekä autta-
maan käytännön järjestelyissä. Ammattilainen osaa 
myös neuvoa adoptoitua, mihin asioihin hänen tu-
lee kiinnittää huomiota matkustaessaan kohdemaa-
han. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi maan 
uskonto, kulttuuri, lait ja politiikka. 

Ammattilaisten osaaminen auttaa adoptoitua 
prosessissa eteenpäin ja helpottaa usein asiointia 
kohdemaassa.  On myös maita, jotka vaativat, että 
adoptoidulla on asiointia avustava järjestö Suo-
men päässä tukenaan.  

Oikeus asiakirjoihin
Adoption hoitaneella taholla on asiakirjoja, joissa 
on mm. tietoja biologisista sukulaisista sekä adop-
tion taustatarina. Adoptoidulla on oikeus asiakir-
joihin, jotka koskevat häntä itseään ja adoptiota. 
Nämä asiakirjat saa adoption hoitaneelta taholta 
jälkipalvelun yhteydessä. Niitä ei ole annettu adop-
tiovanhemmille eikä niiden sisältöä ole välttämät-
tä jaettu vanhempien kanssa, joten niistä saattaa 
löytyä uutta tietoa.

Jälkipalveluista tukea ja tietoa 
Jälkipalvelutapaamisessa voi käsitellä adoptioon 
liittyviä asioita sekä tunteita. Tapaamisessa voi 
myös käydä läpi adoptioasiakirjoja sosiaalityönte-
kijän kanssa sekä saada tukea ja ohjausta biologis-
ten sukulaisten etsinnässä. Adoptioon liittyvät asia-
paperit säilytetään arkistossa sata vuotta.  Jos lapsi 
on alaikäinen, sosiaalityöntekijän tulee huomi-
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Lisätietoa: 

www.adoptioperheet.fi/

tietopankki/#adoptioarkea

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

APUA EDUNVALVONTAKYSYMYKSISSÄ

Toiminnanjohtaja Anu Uhtio
anu.uhtio@adoptioperheet.fi
050 3535 952

Löydät lisätietoa nettisivujemme edunvalvontaosiosta (adoptioperheet.fi/me-ajamme- 
etujasi) ja ammattilaisille suunnatuilta sivuilta (adoptioperheet.fi/ammattilaiselle).

Ohjaus ja tuki jälki-
palvelussa on ilmaista 
sekä kotimaisissa että 
kansainvälisissä  
adoptioissa.
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ikoida, ettei jälkipalvelussa annettava tieto ole lap-
selle haitallista. Täysi-ikäisellä on oikeus sensu-
roimattomaan tietoon. Jälkipalveluun voi hakeutua 
iästä riippumatta, ja sitä tarjotaan myös lapsen huol-
tajalle, lapsensa adoptioon luovuttaneelle vanhem-
malle sekä myös adoptoidun jälkeläisille. 

Biologisen suvun lähestyminen
Biologista sukulaista on hyvä lähestyä aluksi kirjeen 
kautta ja antaa vastaanottajalle aikaa sulatella kirjeen 
sisältöä.  Lisää ohjausta ja tukea tähän prosessiin saa 
esim. jälkipalvelun tai vertaistukijärjestön kautta. 

 Adoptoidulla voi olla kysymyksiä, jotka askar-
ruttavat mieltä. Vastauksien saaminen biologiselta 
suvulta saattaa joskus tuntua hankalalta. Muistot 
saattavat olla kipeitä, ja niistä voi olla vaikea puhua. 
Adoptoidusta voi tuntua, että hänellä on oikeus saa-

da vastaukset kysymyksiinsä biologiselta suvulta, mutta 
valitettavasti nämä vastaukset saa ainoastaan, jos ky-
seinen henkilö on halukas puhumaan niistä. 

Mikään Suomen laki ei tue ihmisen pakottamista 
yhteydenpitoon tai keskusteluun näistä asioista. Joskus 
osapuolet tarvitsevat hieman aikaa ja tilaa sulatella uut-
ta tilannetta ja käydä vanhoja, joskus kipeitä, muistoja 
läpi. Adoptoitu voi kertoa tunteistaan ja tiedon tarpees-
taan kyseiselle henkilölle ja selittää, miksi tieto on hä-
nelle tärkeä. Kaikkien osapuolien on hyvä kunnioittaa 
toistensa tunteita, tahtoa ja yksityisyyttä. 

Lisätietoa adoptiopalvelunantajien nettisivuilta sekä 

http://www.adopterad.fi/soknyckeln-etsintaavain/
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