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Vihdoinkin Rintanen!

Adoptio turvaamaan pysyvyyttä?
Jotta pitkäaikaiseen perhehoitoon saatai-
siin lisää pysyvyyttä, on Pelastakaa Lapset 
ry käynnistänyt nelivuotisen kotimaisen 
adoption kehittämishankkeen. Hankkeella 
pyritään myös lisäämään kaikkien adoptioi-
den avoimuutta.

– Osalla sijoitetuista lapsista sijoituk-
sen pysyvyys on epävarmaa, vaikka lapsen 
kannalta pysyvyys olisikin tärkeää. Adoptio-
ta voi harkita joillekin sijoitetuille lapsille. 
Esimerkiksi jo vauvana pitkäaikaisesti sijoi-
tetut lapset voisivat olla yksi ryhmä, joille 
adoptio syntymävanhempien suostumuk-
sesta voisi olla mahdollinen. Toinen ryhmä 
ovat isommat lapset, joille pysyvä sijoitus 
olisi eduksi ja yhteydenpito vanhempiin olisi 
mahdollista. Kolmas tällainen ryhmä ovat 

jo perheeseen pysyvästi sijoitetut lapset, 
joiden vanhemmat toivovat adoptiovaih-
toehtoa, kertoo projektin johtaja Kaarina 
Pasanen Pelastakaa Lapset ry:stä.

Suomessa adoptoidaan vuosittain vain 
reilut 50 suomalaista lasta. Suurin osa 
heistä on vauvaikäisiä, ja muutama perhe 
adoptoi perheeseensä sijoitetun lapsen. 
Adoptio koskettaa lapsia, syntymävanhem-
pia, sijaisvanhempia ja sosiaalityöntekijöitä. 

– Jo huostaanottovaiheessa pitäisi olla 
tietoa adoptiomahdollisuudesta. Tämä on 
herkkä alue, jolloin yhteistyön kaikkien 
osapuolten välillä pitää toimia hyvin. Tässä 
hankkeessa keskitytään erityisesti yhteis-
työn kehittämiseen.

Hankkeessa on vielä paljon kriittisiä kohtia, 

joita pohditaan yhteistyökumppaneiden kesken.
– Yksi tällainen kriittinen kohta ovat eet-

tiset kysymykset. Adoptioon ei koskaan pidä 
lähteä rahansäästömielessä. Kunnat eivät 
saa ryhtyä suosimaan adoptiota perhehoi-
don sijasta siksi, että se on taloudellisem-
paa, korostaa Pasanen.

Syntymävanhemmille on annettava aikaa 
ja tilaa miettiä adoptiota sekä tarjota tukea 
adoption jälkeen.

– Tämä vaatii hyvää ammatillista kohtaa-
mista ja työskentelyä. Kun päätös adopti-
osta on tehty, pitää lapsen ja vanhemman 
mahdollisen tapaamissopimuksen olla eri 
osapuolten tarpeisiin sopiva ja tarpeiden 
muuttuessa muokattava. Hankalia tilanteita 
pitää osata ennakoida.

Tänä jouluna Rintasten perheessä 
vietetään tyttären adoption 1-vuo-
tisjuhlaa. 

– Saijan adoptio astui voimaan vuo-
si sitten joulun alla, joten nyt meillä on 
1-vuotias lapsi, naurahtavat Leo ja Kaa-
rina Rintanen.

Todellisuudessa Saija on 19-vuotias 
nuori nainen, joka sijoitettiin Rintasten 
perheeseen 7 kuukauden ikäisenä. Saijan 
perässä seurasi muutaman kuukauden 
päästä hänen 7-vuotias isosiskonsa.

Tyttöjen mumma puhui adoption puo-
lesta jo lasten ollessa pieniä. Tuolloin bio-
logiset vanhemmat tyrmäsivät ajatuksen.

– Alkuvuosina vanhempien ja isovan-
hempien kanssa oli hankaluuksia. Meidän 
tukenamme on onneksemme ollut koko 
kylä – sosiaalityöntekijät, molempien su-
kulaiset, naapurit, ystävät, taksikuskit ja 
poliisit sekä opettajat. Lapsia pidettiin 
meidän tyttöinämme – heitä kutsuttiin-
kin Rintasen flikoiksi, vaikka tytöillä oli-
kin eri sukunimi, kertovat Ilmajoella asu-

vat Rintaset.
Adoptioajatus nousi uudelleen esiin, kun 

Saija 15-vuotiaana luki Perhehoito-lehdestä 
adoptiomahdollisuudesta ja innostui siitä.

– Kirjoitin biologisille vanhemmilleni 
kirjeen ja pyysin lupaa adoptioon. Äiti 
suostuikin, mutta isä oli ensin vastaan. 
Myöhemmin hänkin antoi suostumuk-
sensa, kertoo Saija.

Myös sosiaalityöntekijät auttoivat 
adoption toteutuksessa ja antoivat per-
heelle tukensa. Adoptio tapahtui lopulta 
Leon ja Kaarinan hakemuksesta Saijan 
täytettyä 18 vuotta.

– Halusin virallistaa oman perheeni. 
Toki olin jo ennen adoptiota kuin oma 
tytär. Mutta adoption myötä muuttui vih-
doin sukunimenikin Rintaseksi. Se oli hie-
no hetki, kun päätös tuli, tunnustaa Saija.

Nyt muiden auttajana

Saijan isosiskolle adoptiouutinen tuli pie-
nenä shokkina.

– Kun jouluna suvun kesken kerroim-
me asian ja halailimme ja vähän itkim-
mekin, niin Saijan sisko ei oikein enää 
tiennyt, mikä hänen paikkansa perhees-
sämme oli. Puhuimme yhdessä, ettei 
Saijan adoptio muuttanut mitään hänen 
suhteensa. Toki olemme hänen perheen-
sä ja hänen tukenaan jatkossakin, sanoo 
Kaarina.

Isosiskolla on jo oma perhe ja pian kol-
me lasta, kun nuorinta odotetaan synty-
väksi joulun aikoihin.

– He käyvät meillä usein kylässä, ja niin 
Saija kuin mummu ja vaarikin ovat lap-
sille tärkeitä.

Saija valmistui äskettäin lähihoitajaksi 
ja työskentelee nyt pyörätuolissa olevan 
oppilaan koulunkäyntiavustajana. Hän on 
myös mukana seurakuntatyössä ja oli eh-
dolla Ilmajoen kirkkovaltuustoon.

– Tulevaisuudessa haluaisin työsken-
nellä päiväkodissa, koska tulen hyvin toi-
meen lasten kanssa, Saija haaveilee.

– Saija on aina ollut avoin ja saanut hel-

Adoptio virallisti oman perheen
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Uusi laki valmisteilla

Parhaillaan on oikeusministeriössä valmis-
teilla uusi adoptiolaki, johon Pelastakaa 
Lapset ry toivoo voivansa vaikuttaa.

– Suomessa ei tunneta juridista käsi-
tettä avoin adoptio. Avoin adoptio antaisi 
lapsen syntymävanhemmille mahdolli-
suuden pitää yhteyttä lapseensa adoption 
jälkeenkin. Kyse on myös lapsen oikeudes-
ta omaan historiaansa. Määrittely laissa 
helpottaisi tilannetta sijaishuollon osalta 
ja mahdollistaisi vaihtoehdon laajemman 
käytön.

Lakiin yritetään saada myös muutoksia 
jälkipalvelun osalta, jolloin sosiaalitoimel-
la olisi velvoite tarvittaessa tukea lasta ja 

perhettä adoption jälkeenkin.
– Lapsen edun mukaista on valvoa tapaa-

missopimuksen toteutumista sekä tarvit-
taessa tarjota apua esimerkiksi neuvotte-
lutilanteissa. Suomessa on jo paljon hyviä 
toimintatapoja esimerkiksi sijaisvanhem-
pien tukemiseen, joita voi hyödyntää myös 
adoptiovanhempien tukemisessa. Tällaisia 
voisivat olla vaikkapa eri osapuolten ver-
taisryhmät, Pasanen sanoo.

Pasanen ei usko, että avoimen adoption 
mahdollistuminen muuttaisi lastensuojelun 
toimintaa oleellisesti.

– Lakihan ei nykyisinkään ole este adop-
tiolle, jos eri osapuolet sitä haluavat. Lähin-
nä näen sen yhtenä uutena vaihtoehtona. 
Kotimainen adoptio on tähän asti jäänyt 

sivuun, vaikka se on osa lastensuojelua.
Sen sijaan muutos sijaisvanhemmasta 

adoptiovanhemmaksi voi olla suuri.
– Sijaisvanhemmat ovat erilaisia ja 

suhde sijoitettuun lapseen on yksilöllinen. 
Asiaa täytyisi nostaa nykyistä enemmän 
esiin sekä sijaisvanhempien että adoptio-
ta haluavien valmennuksessa. Voihan olla, 
että osa adoptiota haluavista päätyykin 
valmennuksen jälkeen sijaisvanhemmiksi ja 
päinvastoin.

Pasanen korostaa, että Pelastakaa Lapset 
ry ei ole menossa vastentahtoisen adoption 
toteuttamiseen, kuten esimerkiksi Englan-
nissa, vaan adoptio vaatii aina syntymävan-
hempien suostumuksen. Myös yli 12-vuoti-
aita lapsia pitää kuulla. l

posti kavereita. Se, että hän on ollut sijoi-
tettu lapsi, ei ole ollut este. Koulussakin 
hän aina kertoi olevansa kaksivanhempi-

nen ja oikoi aikuisten ja lasten vääriä kä-
sityksiä asiasta. Saija on hyvä kuuntelija ja 
on ollut olkapäänä monelle ikätoverilleen. 

Saija on ehtinyt kokea monenlaista – siksi 
hän osaa auttaa nyt muita, kehuvat ylpeät 
vanhemmat. l

Saija Rintanen on aina kertonut avoimesti olevansa sijoitettu lapsi. Aikuisena Saijasta on tullut hyvä muiden murheiden kuuntelija ja aut-
taja. Leo ja Kaarina Rintaselle molemmat sijoitetut tyttäret ovat yhtä tärkeitä, vaikka vain toinen on virallisesti oma.
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