
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2007:43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämnden för internationella 
adoptionsärenden i Finland 
 
 
Verksamhetsberättelse 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET 
Helsingfors 2007 



 



 PRESENTATIONSBLAD 
 

Utgivare 
Social- och hälsovårdsministeriet 

Utgivningsdatum 
31.8.2007 
Typ av publikation 
Verksamhetsberättelse      
Uppdragsgivare 
Statsrådet 

Författare (Uppgifter om organet: namn, ordförande, 
sekreterare) 
Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland   
Ordförande: Virpi Kölhi 
Sekreterare: Kaarina Koskela 
Statistik: Vappu Kananen 

Projektnummer och datum för 
tillsättandet av organet 
SHM012:00/2005, tillsättningsdatum 
28.4.2005 

Publikations titel  
Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland. Verksamhetsberättelse 2006 
 
Referat 
Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland, som är underställd social- och hälsovårds-
ministeriet, fungerar som särskild sakkunnigmyndighet i internationella adoptionsärenden. Nämnden har 
grundats år 1985. Nämnden har sedan 1.7.1997 verkat som en central myndighet i internationella adop-
tionsärenden i enlighet med vad som avses i konventionen om skydd av barn och samarbete vid inter-
nationella adoptioner (Haagkonventionen).    
 
Beviljande av tillstånd för internationell adoption är en av nämndens främsta uppgifter. Under senare år 
har intresset för internationella adoptioner ökar ännu mer. Under år 2005 handlade nämnden 275 till-
ståndsansökningar. År 2006 handlades 413 ansökningar. Antalet var större än någonsin tidigare. Antalet 
barn som anlände till Finland gick däremot ned från 308 barn till 218 barn. Den främsta orsaken till detta 
var de strängare adoptionsbestämmelserna i Kina. 140 barn adopterades från Kina år 2005 medan år 2006 
endast 49 barn anlände från Kina. De flesta barn år 2006 kom från Ryssland, Kina, Thailand och Syd-
afrika. 
 
Under år 2006 höll nämnden 31 möten. 11 av mötena hade full sammansättning och 20 inskränkt sam-
mansättning. 
 
Nämnden avger sakkunnigutlåtanden till bland annat domstolar. År 2006 gav nämnden fem sakkunnig-
utlåtanden till Helsingfors hovrätt. Nämnden godkänner också de finländska adoptionstjänstorganens 
utländska samarbetspartners. Under år 2006 godkände nämnden sju ansökningar från ett finländskt adop-
tionstjänstorgan om rätt att samarbeta med ett utländskt adoptionstjänstorgan. 
 
 
 
 
Nyckelord 
Adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar, verksamhetsberättelser 
Övriga uppgifter 
www.stm.fi/svenska    Verksamhetsberättelsen ges ut även på finska och engelska. 
Seriens namn och nummer 
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2007:43  

ISSN 
1236-2115 

ISBN 
978-952-00-2425-3 (inh.) 
978-952-00-2426-0 (PDF) 

Sidoantal 
29 

Språk 
Svenska 

Pris 
10,80 € 

Sekretessgrad 
Offentlig 

Distribution/Försäljning 
Universitetstryckeriets bokförsäljning  
books@yliopistopaino.fi 
www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti 
PB 4 (Berggatan 3 A) 
FI-00014 HELSINGFORS UNIVERSITET 
 

Förlag 
Social- och hälsovårdsministeriet 

 



 



 
 KUVAILULEHTI 

 
Julkaisija 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

Julkaisun päivämäärä 
31.8.2007 
Julkaisun laji 
Toimintakertomus 
Toimeksiantaja 
Valtioneuvosto      

Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,  
sihteeri) 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden 
lautakunta   
Puheenjohtaja:  Virpi Kölhi 
Sihteeri:            Kaarina Koskela 
Tilastot:            Vappu Kananen  

HARE-numero ja  
toimielimen asettamispäivä 
STM012:00/2005  
asettamispäivä 28.4.2005 

Julkaisun nimi  
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta. Toimintakertomus 2006 
 
Tiivistelmä 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta on sosiaali- ja terveysministeriön alainen 
kansainvälisten lapseksiottamisasioiden asiantuntijaviranomainen. Lautakunta on perustettu vuonna 
1985. Lautakunta on toiminut 1.7.1997 lähtien lastensuojelua ja yhteistyötä kansainvälisissä lapseksi-
ottamisasioissa koskevassa yleissopimuksessa (Haagin sopimus) tarkoitettuna keskusviranomaisena.   
 
Kansainväliseen lapseksiottamiseen tarvittavien lupien myöntäminen on lautakunnan merkittävimpiä 
tehtäviä. Viime vuosina kansainvälisen lapseksiottamisen suosio on entisestään lisääntynyt. Vuonna 
2005 lautakunta käsitteli 275 lupahakemusta. Vuonna 2006 hakemuksia käsiteltiin 413. Määrä oli suu-
rempi kuin koskaan aikaisemmin. Suomeen saapuneiden lasten lukumäärä puolestaan laski 308 lap-
sesta 218 lapseen. Syynä tähän oli ennen kaikkea Kiinan tiukentuneet adoptiosäännökset. Vuonna 
2005 Kiinasta adoptoitiin 140 lasta, kun vuonna 2006 Kiinasta saapui enää 49 lasta. Eniten lapsia 
adoptoitiin vuonna 2006 Venäjältä, Kiinasta, Thaimaasta ja Etelä-Afrikasta. 
 
Vuoden 2006 aikana lautakunta piti 31 kokousta. Näistä 11 oli täyden kokoonpanon ja 20 suppean 
kokoonpanon kokouksia. 
 
Lautakunta antaa asiantuntijalausuntoja muun muassa tuomioistuimille. Vuonna 2006 lautakunta antoi 
viisi asiantuntijalausuntoa Helsingin hovioikeudelle. Lautakunta myös hyväksyy suomalaisten palve-
lunantajien ulkomaiset yhteistyötahot. Vuoden 2006 aikana lautakunta hyväksyi seitsemän suomalai-
sen palvelunantajan jatkolupahakemusta yhteistyöstä ulkomaisen palvelunantajan kanssa. 
  
 
 
Asiasanat:  
Adoptio, ottolapset, ottovanhemmat, toimintakertomukset 
Muut tiedot 
www.stm.fi    Julkaisu ilmestyy myös suomen- ja englanninkielisenä.  
Sarjan nimi ja numero 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:43 

ISSN 
1236-2115 

ISBN 
978-952-00-2425-3 (nid.) 
978-952-00-2426-0 (PDF) 

Kokonaissivumäärä 
29 

Kieli 
Ruotsi 

Hinta 
10,80 €  

Luottamuksellisuus 
Julkinen 

Jakaja 
Yliopistopainon kirjamyynti 
books@yliopistopaino.fi 
www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti           
PL 4 (Vuorikatu 3 A) 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 
 

Kustantaja 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

 



 



 DOCUMENTATION PAGE 
 

Publisher  
Ministry of Social Affairs and Health, Finland 

Date 
31 August 2007 
Type of publication 
Annual Report 
Commissioned by 
Government 

Authors 
The Finnish Board of Inter-Country Adoption Affairs   
Chairperson:       Virpi Kölhi 
Secretary:           Kaarina Koskela 
Statistics:            Vappu Kananen 
 

Date of appointing the organ 
28 April 2005  

Title of publication 
The Finnish Board of Inter-Country Adoption Affairs. Annual Report 2006 
 
Summary 
 
The Finnish Board of Inter-Country Adoption Affairs (Finnish Adoption Board) is the expert body in 
inter-country adoption affairs in Finland. It is subordinated to the Ministry of Social Affairs and Health. 
The Board was founded in 1985 and has since 1 July 1997 acted as the central authority meant in the 
Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (Hague 
Convention).   
 
Granting permissions for inter-country adoption is one of the most significant tasks of the Board. In 
recent years, inter-country adoption has become increasingly popular. In 2005 the Board handled 275 
permission applications. In 2006 a total of 413 applications were handled. The number was higher than 
ever before. The number of children arriving in Finland decreased from 308 to 218. This was first and 
foremost due to the tighter adoption regulations in China. 140 children were adopted from China in 
2005 while in 2006 only 49 children arrived from China. In 2006 most adoptive children came to 
Finland from Russia, China, Thailand, and South Africa. 
 
The Board had 31 meetings in 2006. 11 of them were meetings of the full composition and 20 of the 
limited composition. 
 
The Board issues expert opinions for example to the courts of justice. In 2006 the Board issued five 
expert opinions to the Helsinki Court of Appeal. The Board also approves the Finnish service providers’ 
international co-operation bodies. In 2006 the Board approved the applications of seven Finnish service 
providers concerning co-operation with a foreign service provider.  
 
 
 
 
Key words 
Adoption, adoptive children, adoptive parents, annual reports 
Other information 
www.stm.fi/english    The report is also available in Finnish and English.      
Title and number of series 
Reports of the Ministry of Social Affairs and Health 2007:43 

ISSN 
1236-2115 

ISBN 
978-952-00-2425-3 (pb)  
978-952-00-2426-0 (PDF) 

Number of pages 
29 

Language 
Swedish 

Price 
10.80 € 

Publicity 
Public 

Orders 
Helsinki University Print Bookstore 
books@yliopistopaino.fi 
www.yliopistopaino.fi/bookstore 
P.O. Box 4 (Vuorikatu 3 A) 
FI-00014 HELSINKI UNIVERSITY, FINLAND 
 

Financier 
Ministry of Social Affairs and Health 

 



 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Allmänt om internationell adoption............................................................................... 11 

2 Nämndens sammansättning ........................................................................................... 11 

3 Nämndens verksamhet ................................................................................................... 13 

 

Bilagor: 
Bilaga 1. Statistiska uppgifter om barn som kommit till Finland, om ansökan om tillstånd  

och om ansökandena................................................................................................ 16 
Bilaga 2.  Adoptionstjänstorganens utländska samarbetspartners ........................................... 20 
Bilaga 3.  Stater som är parter i Haagkonventionen................................................................. 22 
Bilaga 4. Förordning om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland  

(509/1997)................................................................................................................ 23 

 



 



 

 
11

 

1 Allmänt om internationell adoption  
Bestämmelser om adoptioner och adoptivförhållanden i Finland finns i adoptionslagen 
(153/1985) och adoptionsförordningen (508/1997). Förordningen om nämnden för internatio-
nella adoptionsärenden i Finland (509/1997) samt konventionen om skydd av barn och sam-
arbete vid internationella adoptioner (Haagkonventionen) innehåller också bestämmelser om 
internationell adoption. Finland har tillträtt Haagkonventionen år 1997.  

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av den internationella adoptions-
tjänsten ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. Särskild sakkunnigmyndighet i inter-
nationella adoptionsärenden är nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland som 
tillsatts av statsrådet och är underställd social- och hälsovårdsministeriet. Nämnden för inter-
nationella adoptionsärenden i Finland verkar som en central myndighet som avses i 6 artikeln 
1 stycket Haagkonventionen.  

Praktiska uppgifter i anknytning till internationella adoptioner handhas av adoptionstjänst-
organen. Adoptionslagstiftningen i Finland förutsätter användning av adoptionstjänst. Adop-
tionstjänstorgan, som beviljats tillstånd för sin verksamhet av social- och hälsovårdsminis-
teriet är Helsingfors stads socialnämnd, Interpedia rf samt Rädda Barnen rf.  

År 2006 hade 3 124 barn kommit till vårt land genom internationell adoption. Dessa barn har 
adopterats i enlighet med adoptionslagen som trädde i kraft år 1985. I vissa fall sker adop-
tionen av barn som har kommit till Finland i en främmande stat, och i enlighet med lagstift-
ningen i landet i fråga, utan tillstånd som beviljats av nämnden. I dessa fall har Helsingfors 
hovrätt kunnat fastställa adoptionens giltighet i Finland. Det största antalet barn har kommit 
till Finland från Ryssland, Kina, Thailand, Colombia och Etiopien.  

Barn har adopterats till Finland från utlandet sedan 1970-talet. På 1980-talet anlände årligen 
knappt hundra barn i Finland. I början av 1990-talet var antalet barn under hundra men sedan 
1993 har årligen över hundra barn anlänt till Finland och i flera år nästan två hundra. På 2000-
talet har antalet barn som anlänt till Finland ökat ännu mer. År 2005 kom 308 barn till Finland 
genom internationell adoption. År 2006 minskade antalet barn väsentligt. Sammanlagt 218 
barn anlände år 2006. Den största orsaken till detta har varit de strängare adoptionsbestäm-
melserna i Kina. 140 barn adopterades från Kina år 2005 medan år 2006 endast 49 barn 
anlände från Kina. Även om färre barn adopterades år 2006 än i regel i de senaste åren 
betyder detta inte att intresset för internationell adoption har minskat. Tvärtom har intresset 
för internationell adoption ökat märkvärdigt såväl hos oss som i världen i övrigt. År 2006 
handlade nämnden 413 adoptionsansökan. Antalet är större än någonsin tidigare.  

 

2 Nämndens sammansättning 
Genom förordning (509/1997) bestäms om sammansättning och tillsättande av nämnden för 
internationella adoptionsärenden i Finland samt om dess uppgifter. Nämnden består av en 
ordförande och en vice ordförande samt en behövlig mängd andra medlemmar. De sistnämnda 
medlemmarna har en personlig suppleant.   
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Nämndens ordförande och vice ordförande skall vara företrädare för social- och hälsovårds-
ministeriet. Av de övriga medlemmarna skall åtminstone en företräda utrikesministeriet, en 
justitieministeriet, en utlänningsverket, en sakkännedomen inom det kommunala barnskydds-
arbetet samt en sakkännedomen inom forskningen och utvecklingen av socialbranschen. 
Därtill skall en medlem väljas från varje godkänt adoptionstjänstsorgan. Statsrådet tillsätter 
nämnden för en femårsperiod. Social- och hälsovårdsministeriet anvisar en sekreterare för 
nämnden. 

 
Nämndens sammansättning 2006: 
  
ordförande  jurist Virpi Kölhi 

social- och hälsovårdsministeriet 
 
vice ordförande konsultativtjänsteman Kari Ilmonen     
   social- och hälsovårdsministeriet     
 
medlemmar  specialsakkunnig Désirée Söderlund 
(suppleanter)  (lagstiftningsrådet Tuomo Antila 

fr.o.m. 9.11.2006 specialsakkunnig Kirsti Kurki-Suonio) 
justitieministeriet 
   
jurist Hanna Rantala 
fr.o.m. 9.11.2006 jurist Tiina Nurmimäki  
(jurist Minna-Kaisa Liukko)  
utrikesministeriet  
 
jurist Marja Pajukoski 
Stakes 
(utvecklingschef Esa Eriksson 
Stakes) 
sakkännedomen inom forskningen och utvecklingen av socialbranschen 
 
ledande socialarbetaren Tapani Unkila 
Tammerfors stad 
(chef för socialarbetet Olli-Pekka Alapiessa 
Vanda stad) 
sakkännedom inom det kommunala barnskyddet 
 
överinspektör Jarmo Tiukkanen 
(ledare för resultatområdet Arja Kallakivi) 
utlänningsverket 
 
medicinalrådet Risto Pomoell  
(medicinalrådet Sakari Lankinen) 
social- och hälsovårdsministeriet 
 
adoptionstjänstegivare Jari Meklin 
fr.o.m. 12.1.2006 stf. ledande socialarbetare Aulikki Haimi-Kaikko-
nen 
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(stf. ledande socialarbetare Aulikki Haimi-Kaikkonen 
fr.o.m. 12.1.2006 ledande socialarbetare Raija Panttila) 
Helsingfors stads socialnämnd 
  
chef för internationell adoptionsservice Tuula Kumpumäki 
(utvecklingschef Marja Miikkulainen) 
Rädda Barnen rf 
 
verksamhetsledare Tarja Monto 
fr.o.m. 9.11.2006 chef för adoptionsservice Anja Ojuva 
(chef för adoptionsservice Anja Ojuva 
fr.o.m. 9.11.2006 adoptionsansvarig Eija Kiiskinen) 
Interpedia rf 

 
 
Nämndens sekreterare har år 2006 varit överinspektör Kaarina Koskela.  
 
 
 

3 Nämndens verksamhet 
Uppgifter för nämnden för adoptionsärenden är enligt förordningen om nämnden för inter-
nationella adoptionsärenden i Finland (509/1997) att: 

− bevilja tillstånd för internationell adoption till sökande  
− godkänna de finländska adoptionstjänstorgans utländska samarbetspartners (utländska 

adoptionstjänstorgan) 
− upprätthålla material om främmande staters lagstiftning gällande adoption 
− avge sakkunnigutlåtanden 
− ta initiativ för att utveckla den internationella adoptionsverksamheten 
− följa med den internationella utvecklingen i internationella adoptionsärenden 
− följa med hur Haagkonventionen följs i Finland och vid behov vidta åtgärder för att den 

skall följas 
− samarbeta med de centrala myndigheterna i de stater som är parter i Haagkonventionen för 

att genomföra målen i konventionen och för att utbyta information som avses i konven-
tionen 

− handha de uppgifter som enligt Haagkonventionen ankommer på den centrala myndig-
heten som inte genom lag, förordning eller social- och hälsovårdsministeriets beslut har 
givits till annat organ för att skötas  

 

Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland har sedan 1.7.1997 varit den centrala 
myndighet som avses i Haagkonventionen. Av de stater de finländska adoptionstjänstorganen 
samarbetar med har Sydafrika, Filippinerna, Indien, Kina, Colombia, Polen, Thailand och 
Estland tillträtt konventionen. Bifogat finns en förteckning över staterna som tillträtt Haag-
konventionen (bilaga 3).  

Nämnden höll sammanlagt 31 möten år 2006. 11 av mötena hade full sammansättning och de 
övriga 20 inskränkt sammansättning. Till nämndens inskränkta sammansättning hör, förutom 
ordföranden en medlem som företrädde sakkännedom inom samhällsforskning och -utveck-
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ling samt en medlem som representerade sakkännedom inom det kommunala barnskydds-
arbetet. Till befogenheterna för den inskränkta sammansättningen hör behandling av ansök-
ningar om adoptionstillstånd.  

Beviljandet av adoptionstillstånd till internationell adoption är en av nämndens främsta upp-
gifter. Under år 2006 behandlades 413 tillståndsansökningar. Två tillståndsansökan återkal-
lades. 36 ytterligare utredningar begärdes angående ansökningarna. Nämnden fattade nio 
egentliga nekande tillståndsbeslut under verksamhetsåret.  

Ansökningar om adoptionstillstånd tas upp till behandling i nämnden via adoptionstjänst-
organen. Adoptionstjänstorgan i 181 fall var Rädda Barnen rf, i 178 fall Interpedia rf och i 54 
fall Helsingfors stads socialnämnd. Under året fick nämnden två anmälningar om byte av 
adoptionstjänstorgan. 

I 171 fall fattade nämnden beslut inom en månad räknat från ansökningens inlämningsdatum. 
I 95 fall räckte behandlingstiden över en månad men under två månader. I 115 fall tog 
behandlingen och beslutsfattandet över två månader men under tre månader och i 32 fall över 
tre månader. Behandlingstiden förlängdes på grund av bl.a. de ytterligare utredningar som 
begärdes. 

Till nämnden gjordes under det gångna året anmälan om sammanlagt 218 barn som anlänt till 
Finland. Sammanlagt 50 barn anlände från Ryssland. Från Kina adopterades 49 barn. Efter 
Ryssland och Kina följde Thailand (37 barn), Sydafrika (22 barn) och Filippinerna (21 barn). 
Närmare uppgifter om de till Finland anlända barnen samt statistiska uppgifter gällande 
ansökningarna om tillstånd ingår som bilaga till denna rapport (bilaga 1). 

I fem fall gav nämnden expertutlåtande till Helsingfors hovrätt angående fastställande av 
adoption som skett i annat land.  

Under verksamhetsåret godkände nämnden sju finländska adoptionstjänstorgans ansökningar 
om tillstånd att samarbeta med ett utländskt adoptionstjänstorgan. Alla ansökningarna gällde 
förnyelse av tillstånd. Nya kontakter etablerades inte. En förteckning över adoptionstjänst-
organens utländska samarbetspartners ingår som bilaga till denna verksamhetsberättelse 
(bilaga 2).   

Nämndens sekreterare Kaarina Koskela deltog i ett seminarium om adoptionsärenden i januari 
2006 i Firenze i Italien. Seminariets arrangör ChildONEurope är en enhet under L’Europe de 
l’Enfance, en informell grupp av familjepolitiska tjänstemän i Europeiska unionen, som 
utreder/granskar genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. År 2004–2005 
utarbetade nätverket flera rapporter om adoptionsärenden. Även Finland deltog i dessa genom 
att svara på nätverkets förfrågningar. Fokusen vid seminariet i januari 2006 var på eftervård 
vid adoption. 

Tapani Unkila deltog som nämndens representant i en paneldebatt om adoptionsärenden som 
Västra Finlands regionbyrå vid Rädda Barnen rf ordnade i samband med en Pride-träning. 
Paneldebatten hölls 30.3.2006 i Tammerfors.  

Ordförande Virpi Kölhi och sekreterare Kaarina Koskela, tillsammans med Marika Elmeranta 
från Interpedia rf, mötte 7.4.2006 med Katinka Pieterse och Marita Ferreira från Abba Adop-
tion, Interpedias samarbetskontakt i Sydafrika.  
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En delegation från den centrala myndigheten i Kina, China Center of Adoption Affairs 
(CCAA), besökte nämnden 23.5.2006. I mötet representerades Finland av nämndens ord-
förande Virpi Kölhi, sekreterare Kaarina Koskela, chef för internationell adoptionsservice 
Tuula Kumpumäki från Rädda Barnen rf och chef för adoptionsservice Anja Ojuva från 
Interpedia rf. Det mest centrala temat i mötet var Kinas anslutning till Haagkonventionen. 

I maj 2006 fick nämnden besök också från forskarsocialarbetare Pia Eriksson och styrnings-
gruppen för hennes forskning. Eriksson presenterade sin forskning i adoptionsrådgivning. 
Också Sanna Mäkipää, som är en medlem i styrningsgruppen, berättade om sin egen forsk-
ning och om artiklar hon har skrivit. I mötet representerades nämnden av ordföranden, sekre-
teraren och jurist Marja Pajukoski.  

År 2006 var det Islands tur att organisera det nordiska mötet av adoptivmyndigheter. Mötet 
organiserades i Reykjavik 21.6.2006. I mötet deltog delegationer från alla de nordiska län-
derna. Teman i mötet var bl.a. Kinas anslutning till Haagkonventionen och adoptionsför-
beredelsekurser som är obligatoriska till exempel i Danmark.   

Ordföranden och sekreteraren deltog 1.9.2006 på en kurs för socialarbetare genom att hålla en 
inledningsanförande om saker som är viktiga för arbetet vid nämnden och som hänför sig till 
adoptionsrådgivning och till adoptionsprocessen i allmänhet.  

Ordförande Virpi Kölhi och nämndens sekreterare Kaarina Koskela deltog i de europeiska 
centralmyndigheternas årliga arbetsmöte i Basel i Schweiz 5–7.10.2006. I mötet diskuterade 
man bland annat frågor kring åldern hos adoptionssökandena och distribuerade erfarenheter 
om adoptionssamarbete mellan olika länder. Ett särskilt bekymmer vid mötet var de s.k. 
självständiga adoptioner. År 2007 organiseras mötet i Vilnius i Litauen.  

Anja Ojuva representerade nämnden på en kurs om adoptionsrådgivning i Nystad 27.11.2006. 

Nämndens sekreterare deltog i evenemang som adoptionsnätverket ordnade under verksam-
hetsåret.  

Nämndens webbplats finns under adressen www.stm.fi/svenska under rubriken Nämnder och 
delegationer. Vid webbplatsen finns information om nämnden och adoptionstjänstorganen 
samt allmän information om internationell adoptionsverksamhet och nämndens mötetider.  

 



14.8.2007 BILAGA 1

STATISTISKA UPPGIFTER GÄLLANDE BARN SOM ANLÄNT TILL FINLAND ÅR 2006 

Antal barn, ursprungsland, kön, adoptionstjänstorgan

Land Rädda Barnen rf Interpedia rf Helsingfors stads 
socialnämnd

Barn
totalt

Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt

Sydafrika 5 6 11 4 7 11 22

Etiopien 7 8 15 15

Filippinerna 8 13 21 21

Indien 4 4 4

Kina 21 2 23 22 4 26 49

Colombia 5 7 12 3 3 6 18

Thailand 3 1 4 5 14 19 5 9 14 37

Ryssland 16 34 50 50

Estland 1 1 2 2

Totalt 48 50 98 44 43 87 13 20 33 218

Barnets ålder, kön, adoptionstjänstorgan

Ålder Rädda Barnen rf Interpedia rf Helsingfors stads
socialnämnd

Barn
totalt

Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt Flicka Pojke Totalt

under 1 år 3 1 4 15 18 33 5 6 11 48

1 år 26 11 37 20 15 35 6 6 78

2 år 3 14 17 4 7 11 4 4 8 36

3 år 5 10 15 1 1 1 1 17

4 år 2 7 9 2 1 3 12

5 år 3 1 4 1 1 2 3 1 4 10

6 år 2 4 6 1 1 7

7 år 4 1 5 1 1 1 1 7

8 - 13 år 1 1 1 1 1 1 3

Totalt 48 50 98 44 43 87 13 20 33 218
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Barnens  födelseår och ursprungsland

Födelseår Syd-
afrika

Etiopien Filippi-
nerna

Indien Kina Colombia Thai-
land

Ryssland Estland Totalt

2006 8 3 1 4 1 17

2005 9 5 7 23 8 12 2 66

2004 3 4 7 3 20 1 17 11 66

2003 3 1 2 1 4 11 22

2002 1 2 2 2 9 16

2001 1 1 1 2 1 6 1 13

2000 1 1 1 3

1999 1 1 7 9

1998 1 2 3

1997 1 1

1996 1 1

1995

1994

1993 1 1

Totalt 22 15 21 4 49 18 37 50 2 218
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ANSÖKNINGARNAS BEHANDLING I NÄMNDEN ÅR 2006

Beslut

Innehåll antal
Tillstånd beviljat för ett barn 169
Tillstånd beviljat för ett barn eller flera syskon 16
I tillståndet ställdes en åldersbegränsning/
barnet skall vara fött före år x 33
I tillståndet ställdes en åldersbegränsning/
barnet skall vara fött efter år x 102
I tillståndet ställdes en åldersbegränsning/
barnet skall vara fött år xx-xx 18
Förlängd giltighetstid för tillståndet 54
Tillstånd har inte beviljats 9
Övriga 12
Totalt 413

Ansökan som återtagits

antal
Tillståndsansökan 2
Ansökan om fortsatt tillstånd 0
Totalt 2

Ansökningarnas handlingstid i nämnden

Tid antal
Under en månad 171
1 månad - under 2 månader 95
2 månader - under 3 månader 115
3 månader eller mer 32
Totalt 413

36 ytterligare utredningar begärdes.

Adoptionstjänstorganet i besluten

Adoptionstjänstorgan antal
Rädda Barnen rf 181
Interpedia rf 178
Helsingfors stads socialnämnd 54
Totalt 413
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STATISTISKA UPPGIFTER OM SÖKANDENA UNDER ÅR 2006

De statistiska uppgifterna om sökandena innefattar inte de sökande som har fått beslut 
om fortsatt tillstånd.

Sökandenas ålder

Ålder Antal
män

Antal
kvinnor

25 - 29 5 13
30 - 34 62 73
35 - 39 117 124
40 - 44 93 106
45 - 49 30 35
50 - 10 8
Totalt 317 359

Ensamsökandena

Kvinnor 42
Män 0
Totalt 42

Ansökande familjer utan barn och familjer med tidigare barn

Antal barn Inga barn Biologiska Adopterade Båda Fosterhem Totalt
Inga barn 196 196
1 barn 39 74 4 117
2 barn 16 12 5 2 35
3 barn 5 4 9
4 barn eller mer 1 1 2
Totalt 196 61 86 14 2 359

Ansökande familjers hemort länsvis

Län Familjer
Södra Finland 173
Västra Finland 134
Östra Finland 25
Uleåborg 22
Lappland 3
Åland 2
Totalt 359
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    BILAGA 2 
        
ADOPTIONSTJÄNSTORGANENS UTLÄNDSKA SAMARBETSPARTNERS 
 
Utländska adoptionstjänstorgan som nämnden har godkänt samt utgångstiden för 
tillståndet 
 
Rädda Barnen rf 
 
Filippinerna Inter-Country Adoption Board, 9.5.2011 
 
Kina China Center of Adoption Affairs, 5.9.2011 
 
Polen Public Adoption and Care Center, 31.3.2006 

 
Children Friends Company – National Adoption – Welfare 
Center, 14.3.2006 
 
Catholic Adoption – Welfare Centre, 14.3.2006  

 
Ryssland Undervisningskommittén i St Petersburg, 5.9.2011 

    
Undervisningskommittén i Leningradområdet, 20.4.2008 
 
Undervisningsministeriet i Karelska republiken, 3.6.2009 
 
Undervisning- och vetenskapsförvaltning i 
Tcheljabinskområdet, 11.11.2008 

 
Thailand The Department of Social Development and Welfare,  
 15.12.2009 

 
Holt Sahathai Foundation, 9.5.2011 
 
 

Helsingfors stads socialnämnd 
 
Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 15.5.2010 
 
 Casa de Maria y el Niño, 15.5.2010 
 
 La Casita de Nicolás, 4.12.2011 

 
Estland Socialministeriet i Estland, 6.6.2012 
 
Thailand  The Department of Social Development and Welfare, 

5.9.2011 
 
Thai Red Cross Children Home, 5.9.2011 

 
Sydafrika Johannesburg Child Welfare Society, 31.10.2010 
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Interpedia rf 
 
Colombia    Los Chiquitines, 10.2.2012 
  
   Fundación "Los Pisingos", 15.12.2009 
        
    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  
 15.12.2009 
 
Etiopien    Children, Youth and Family Affairs Department, 
 21.8.2010 
 
Indien    Families for Children (FFC), 18.4.2010 
  
    Delhi Council for Child Welfare, 12.10.2009 
 
Kina    China Center of Adoption Affairs, 15.6.2012 
 
Sydafrika Apostolic Faith Mission Executive Welfare  
                     Council/Abba Adoptions, 21.4.2012 
 
Thailand   Friends For All Children Foundation, 15.12.2009 
  
 The Department of Social Development and  
 Welfare, 15.12.2009 
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     BILAGA 3 
 
STATER SOM ÄR PARTER I HAAGKONVENTIONEN 8.8.2007 
 
Stater som ratificerat och stater som anslutit sig till konventionen samt konventionens 
ikraftträdelsetidpunkt. 8.8.2007 finns det sammanlagt 73 stater som är parter i 
konventionen. 
 
 
Albanien  1.1.2001 
Andorra                                  1.5.1997 
Australien    1.12.1998 
Azerbajdzjan                         1.10.2004 
Belgien                                    1.9.2005 
Belize                                      1.4.2006 
Bolivia                                    1.7.2002 
Brasilien   1.7.1999 
Bulgarien                                 1.9.2002 
Burkina Faso 1.5.1996  
Burundi 1.2.1999  
Chile   1.11.1999 
Colombia     1.11.1998 
Costa Rica  1.2.1996 
Cypern 1.6.1995 
Danmark                       1.11.1997 
Dominikanska republiken      1.3.2007 
Ecuador  1.1.1996 
El Salvador 1.3.1999 
Estland                                    1.6.2002 
Filippinerna 1.11.1996 
Finland                                   1.7.1997 
Frankrike                               1.10.1998 
Georgien                                 1.8.1999  
Guatemala                               1.3.2003 
Guinea                                     1.2.2004 
Indien                                    1.10.2003 
Island 1.5.2000 
Israel 1.6.1999 
Italien 1.5.2000 
Kambodja                               1.8.2007 
Kanada  1.4.1997 
Kenya                                     1.6.2007 
Kina                                        1.1.2006 
Kuba                                       1.6.2007 
Lettland                                 1.12.2002 
Litauen                                    1.8.1998 
 

Luxemburg                         1.11.2002 
Madagaskar                             1.9.2004 
Mali                                         1.9.2006 
Malta                                        1.2.2005 
Mauritius 1.1.1999  
Mexiko 1.5.1995 
Moldavien 1.8.1998 
Monaco 1.10.1999  
Mongoliet 1.8.2000 
Nederländerna 1.10.1998 
Norge 1.1.1998  
Nya Zeeland 1.1.1999 
Panama 1.1. 2000 
Paraguay 1.9.1998 
Peru 1.1.1996 
Polen  1.10.1995 
Portugal                                    1.7.2004 
Rumänien 1.5.1995 
San Marino                               1.2.2005 
Schweiz                                     1.1.2003 
Slovakien  1.10.2001 
Slovenien                                  1.5.2002 
Spanien                                   1.11.1995 
Sri Lanka 1.5.1995 
Storbritannien      1.6.2003 
Sverige 1.9.1997 
Sydafrika                                 1.12.2003 
Thailand                                    1.8.2004  
Tjeckien  1.6.2000 
Turkiet                                      1.9.2004 
Tyskland                                   1.3.2002 
Ungern                                      1.8.2005 
Uruguay                                    1.4.2004 
Venezuela  1.5.1997 
Vitryssland                             1.11.2003 
Österrike  1.9.1999 
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                       BILAGA 4 

 
 
 
 
 

 
 

 

509/1997 

 
 

Förordning 
om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland 

Given i Helsingfors den 30 maj 1997 
————— 

 
På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. adoptionslagen 

(153/1985) av den 8 februari 1985, sådant detta lagrum lyder i lag 175/1996: 
 
 

1 § 
Nämnden för internationella adoptions- 

ärenden i Finland (nämnden för adoptions- 
ärenden) skall  

1) insamla och förvara material om främ-
mande staters lagstiftning angående adoption 
och internationell adoptionstjänst samt på 
begäran lämna myndigheter och adoptions-
tjänstorgan uppgifter därom,  

2) följa med den internationella utveckling-
en i internationella adoptionsärenden,  

3) följa med hur den konvention om skydd 
av barn och samarbete vid internationella ad-
optioner som ingicks i Haag den 29 maj 1993 
(Haagkonventionen) tillämpas i Finland och 
vid behov vidta åtgärder för dess tillämpning,  

4) samarbeta med centralmyndigheterna el-
ler organ som sköter en centralmyndighets 
uppgifter i de stater som är part i Haagkon-
ventionen i syfte att uppnå de mål som upp-
ställts i konventionen och för utbyte av den 
information som avses i konventionen,  

5) för bestämd tid godkänna i 21 § 3 mom. 
adoptionslagen (153/1985) nämnda utländska 
adoptionstjänstorgan med vilka finskt adop-
tionstjänstorgan får samarbeta, och återkalla 
tidigare godkännande,  

6) bevilja de tillstånd till adoption som av-
ses i 25 § adoptionslagen,  

7) avge de utredningar som avses i 44 § 
adoptionslagen samt de utlåtanden som avses 
i 45 och 46 §, 47 a § 2 mom. och i 50 § 
2 mom. adoptionslagen samt de utlåtanden 
som avses i 7 § 2 mom. adoptionsförordnin-
gen (508/1997),  

8) sköta de uppgifter som enligt Haag-
konventionen tillkommer en centralmyndig-
het och som inte i lag, förordning eller ge-
nom beslut av social- och hälsovårdsministe-
riet har anförtrotts att skötas av ett annat or-
gan, samt  

9) förelägga social- och hälsovårdsministe-
riet initiativ och framställningar för att ut-
veckla den internationella adoptionsverk-
samheten.  
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2 § 
Om nämnden för adoptionsärenden har be-

viljat tillstånd till adoption med stöd av 27 § 
1 mom. adoptionslagen, skall i tillståndet an-
tecknas att  

1) adoptanten har konstaterats behörig och 
lämplig som adoptivförälder, samt  

2) adoptanten har tillhandahållits interna-
tionell adoptionstjänst och adoptionsrådgiv-
ning.  

Om nämnden för adoptionsärenden har be-
viljat tillstånd till adoption med stöd av 27 § 
2 mom. adoptionslagen, skall i till ståndet an-
tecknas att  

1) ett utländskt organ har konstaterat att 
adoptanten är behörig och lämplig som adop-
tivförälder,  

2) adoptanten har fått nödvändig rådgiv-
ning i den stat där han eller hon är bosatt, 
samt  

3) enligt av adoptanten företedd utredning 
har barnet tillstånd eller får barnet tillstånd 
att resa in i den stat där adoptanten är bosatt 
och bo där permanent.  

I tillstånd som avses i 1 och 2 mom. skall 
därtill göras en anteckning om tillståndets 
giltighetstid och villkor eller begränsning 
som avses i 27 § 3 mom. adoptionslagen, om 
villkor eller begränsning har uppställts.  

Tillstånd som avses i 1 eller 2 mom. får på 
begäran av adoptanten utfärdas på engelska.  
 

 
3 § 

Ett tillstånd som har beviljats med stöd av 
27 § adoptionslagen skall sändas direkt till 
det adoptionstjänstorgan som har tillhanda-
hållit adoptanten internationell adoptions-
tjänst.  
 
 

4 § 
Nämnden består av en ordförande och en 

vice ordförande samt ett tillräckligt antal 
andra medlemmar. Var och en av de sist-
nämnda medlemmarna har en personlig sup-
pleant.  

Nämndens ordförande och vice ordförande 
skall vara företrädare för social- och hälso-
vårdsministeriet. Av de övriga medlemmarna 
skall åtminstone en företräda utrikesministe-
riet, en justitieministeriet, en utlänningsver-

ket, en sakkännedomen inom det kommunala 
barnskyddsarbetet samt en sakkännedomen    
inom   forskning  och  utveckling av social-
vården, vartill en medlem skall väljas från 
varje av social- och hälsovårdsministeriet 
godkänt adoptionstjänstorgan. Vad som ovan 
bestäms om medlemmarna gäller på motsva-
rande sätt deras personliga suppleanter.  

Majoriteten av nämnden skall utgöras av 
företrädare för myndigheter. 
 
 

5 § 
Statsrådet förordnar ordförandena samt 

medlemmarna och deras suppleanter för 
högst fem år i sänder. Social- och hälso-
vårdsministeriet utser en sekreterare för 
nämnden.  

Nämnden är beslutför när ordföranden eller 
vice ordföranden och minst hälften av de öv-
riga medlemmarna är närvarande.  

När nämnden behandlar tillstånd som avses 
i 1 § 6 punkten, är den dock beslutför då ord-
föranden eller vice ordföranden samt de med-
lemmar som representerar sakkännedomen 
inom det kommunala barnskyddsarbetet och 
sakkännedomen inom forskning och utveck-
ling av socialvården är närvarande.  
 
 

6 § 
Angående nämnden gäller i övrigt vad som 

föreskrivs om statens kommittéer.  
Närmare anvisningar för nämnden ges vid 

behov av social- och hälsovårdsministeriet.  
 
 

7 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 

1997.  
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen av den 8 februari 1985 om nämnden 
för internationella adoptionsärenden i Fin-
land (155/1985) jämte ändringar.  

Den nämnd för adoptionsärenden som är 
tillsatt när denna förordning träder i kraft 
fortsätter till utgången av sitt mandat. Till 
nämnden skall dock förordnas en i 4 § av-
sedd medlem som företräder utlänningsver-
ket.  

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas  innan  den  trä-
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der i kraft.  

Helsingfors den 30 maj 1997 

 
 
 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

 
 
 

 
 
 

Justitieminister Kari Häkämies 
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