
 

Hei, terveydenhoitoalan ammattilainen! 
 
Kiitos, että tapaat vanhempani jo ennen hakumatkaa. 

Kuten ketkä hyvänsä vanhemmat, myös vanhemmilleni odotus on jännittävää aikaa 
ja he haluavat valmistautua lapsen perheeseen tuloon mahdollisimman hyvin. 
Annathan tulevan vanhemman sopia tapaaminen kanssasi omalla 
henkilötunnuksellaan, kuten äitiysneuvolassa, etkä odota että adoptiolapsen sotu 
on jo tiedossa. 
 

Kiitos, että huolehdit riittävästä maahantulotarkastuksesta. 
Muualla maailmaa infektio, suolistoloiset, hepatiitit ja tuberkuloosi ovat yleisempiä. 
Lähes puolella ulkomailta adoptoiduista lapsista todetaan tulotarkastuksessa 
hoitoa tai seurantaa vaativa sairaus. Tarkastuksessa on otettava huomioon myös 
kehitystä ja kasvua hidastavat sairaudet, esim. aistien ongelmat, kilpirauhasen 
vajaatoiminta, fenyyliketonuria ja anemia. Riittävän tarkka tarkastus ja diagnosointi 
voi estää monta murhetta myöhemmin. 
 

Kiitos, että kysyt perheeltä, mitä nimityksiä he käyttävät lapselle tärkeistä ihmisistä. 
Valitettavan usein adoptoitujen biologisista vanhemmista käytetään termiä “oikeat 
vanhemmat”. Adoptiovanhemmat ovat kuitenkin oikeita vanhempia, ja lasta voi 
hämmentää tai loukata termin käyttö. On myös hyvä muistaa, että adoptoidun 
sisarukset ovat aivan oikeita ja omia siskoja ja veljiä. 
 

Kiitos, ettet vertaa kehitystäni perheeseen syntyneiden suomalaisten lasten keskiarvoihin. 
Adoptoidut lapset ovat kasvaneet epäsuotuisammassa kehitysympäristössä, ja 
vallinneet olosuhteet ovat usein viivästyttäneet tai estäneet lapsen fyysistä ja 
psyykkistä kehitystä. Se, miten nämä aiemmat elämänkokemukset ilmenevät, on 
hyvin yksilökohtaista. Tyypillistä on palapelimäinen kehitys, jolloin osa kehityksestä 
on ikätasoista, osa edellä ja osa - useimmiten sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys 
- jäljessä ikätovereihin verrattuna. Jos lapsi ei ole saanut lastenkodissa käyttää 
saksia, ei hän voi hallita niiden käyttöä. Myös eri maiden perinnölliset ominaisuudet 
ovat erilaisia eikä aasialainen 4-vuotias kasva välttämättä hyvin ravittunakaan 
samoilla käyrillä suomalaislasten kanssa. 
 

Kiitos, että vaalit minun ja lapseni suhdetta. 
Adoptiovanhempi tarvitsee samalla lailla tietoa yleisestä lasten hyvinvoinnista kuin 
kuka tahansa vanhempi. Lisäksi adoptiovanhempien tärkeä tehtävä on tarjota 
korjaavia kokemuksia, jotta lapsi voi kasvaa mahdollisimman täysipainoiseksi 
yksilöksi traumataustastaan huolimatta. Tärkein asia on kiintymyssuhteen 
luominen ja lapsen kiinnittymisen adoptiovanhempiin tukeminen. 
 

Kiitos, että kunnioitat perheemme yksityisyyttä. 
Mikäli tiedolla adoptiolapsen tai -vanhempien taustasta ei ole merkitystä hoidon 
kannalta, annathan meidän valita itse, kuinka paljon jaamme tarinastamme. 

 
Lue lisää: https://adoptioperheet.fi/ammattilaiselle/neuvola-ja-
kouluterveydenhoito/ 
 


