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Adoptionhakijoita tarvitaan ilman perhettä oleville pienille ja leikki-ikäisille lapsille useassa adoptiokohdemaassa. 
Lue lisää ja ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!   
 
 
THAIMAA 
 
Thaimaahan toivotaan hakijoita pienille 0-4-vuotiaille lapsille. Voimme toimittaa 7 uutta hakemusta Thaimaan 
valtiolliselle adoptioviranomaiselle DCY:lle.  Nämä kiintiöpaikat koskevat 0-4-vuotiaita lapsia, joilla on normaali 
lastenkotilapsen terveydentila. Tämän lisäksi voimme jatkuvasti toimittaa hakemuksia koskien yli 4-vuotiaita 
lapsia sekä lapsia, joilla on hoitoa tai kuntoutusta vaativia fyysisiä erityistarpeita. Toimitamme lisäksi hakemuksia  
yksityiselle Thai Red Cross - adoptiokontaktillemme, joka toivoo kauttamme tänä vuonna  5 uutta hakemusta, 
mutta jos kiinnostusta riittää, voimme toimittaa hakemuksia enemmänkin.   
 
Thaimaassa on selkeä tarve adoptiohakemuksille ja toivommekin lisää hakijoita molempiin kontakteihimme. 
Pelastakaa Lasten kautta saapui viime vuonna 7 lasta Thaimaasta verrattain lyhyillä 1-2 vuoden odotusajoilla. 
Suosittelemme hyvin toimivia Thaimaa-kontaktejamme erityisesti tänä keväänä adoptiohakemusta lähettäville 
hakijoille!  
 
Keskeisimmät kriteerit adoptionhakijoille kiintiöhakemuksissa:  
 

- Lapsen ikätoive alle 4 vuotta  
- Avioparit (mies ja nainen). Avioliiton kesto vähintään 1 vuosi jos ensimmäinen avioliitto. 
- Hyvä terveydentila. 
- Lapsettomuustausta huomioidaan mutta se  ei ole välttämätön edellytys DCY:llä. 
- Suositusikäraja 25-47 vuotta. Alle 45 -vuotiaat voivat toivoa iältään 0-4-vuotiasta lasta ja yli 45-

vuotiaat voivat toivoa 5-vuotiasta lasta tai sitä vanhempaa. 
- Tarkemmat tiedot kriteereistä saatavilla adoptiovastaavalta. 
 

Kiintiöpaikat täytetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
 

1) Hakijat täyttävät hyvin kaikki Thaimaan adoptiokriteerit  
3) Adoptioluvan päivämäärä 
4) Adoptiopalveluun rekisteröitymispäivämäärä  
5) Adoptiopalveluun saapunut kotiselvitys 

 
Lisätietoja: 
Sirpa Mäenpää, adoptiovastaava (Thaimaa), puh. 050 433 1292 
Irene Pärssinen-Hentula, kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö, puh. 040 520 4823  
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FILIPPIINIT  
 
Toimitamme Filippiinien valtiolliselle adoptioviranomaiselle ICAB:lle pääasiallisesti 0-4-vuotiaiden lasten 
adoptiohakemuksia.  ICAB on muuttanut 2018 vuoden alusta aikaisempaa kiintiömenettelyä ja nyt toimitamme 
hakemuksia joustavasti vuoden mittaan sekä kiintiöpaikkoja että lapsiesitysten mukaan vapautuvia 
hakemuspaikkoja yhdistellen. Uusia hakemuksia voidaan toimittaa toimintavuoden aikana arviolta 10-17, kuten 
aikaisempina vuosina. Lapsia Filippiineiltä on tullut vuosittain noin 7-14. Odotusajat ovat olleet noin 2 vuotta 
hakemuksen lähettämisestä Suomeen saapumiseen. ICAB:n korkeatasoisen sosiaalityön johdosta lapsista saadaan 
kattavat ja luotettavat tiedot lapsiesitysvaiheessa. Suurin osa sijoitetuista lapista on pieniä ja terveitä 1-4-
vuotiaita lapsia, joilla on tavanomainen lastenkoti- tai sijaisperhetausta. Pelastakaa Lapset tekee lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan yhteistyöstä ICAB:n Special Home Finding -ohjelmassa, jota kautta etsitään perheitä eri 
ikäisille, kuntoutusta ja hoitoa vaativille lapsille.  

 
Keskeisimmät kriteerit adoptionhakijoille:  
 

- Kiintiöhakemuksissa lapsen ikätoive 0-4 vuotta (ikätoiveesta voidaan poiketa tilanteissa, joissa 
perheessä on jo lapsi ennestään). Myös vanhempaa lasta tai sisaruksia voi toivoa. 

- Avioparit. Avioliiton kesto 3 vuotta tai 5 vuotta jos toinen on toisessa avioliitossa.  Pitkä avoliitto 
voidaan huomioida jos avioliitto ei täytä em. vaatimusta (1 vuosi aviossa ja vähintään 3 vuotta 
avoliitossa).  

- Filippiinien adoptiolainsäädäntö edellyttää, että hakijat ovat kristittyjä ja ovat kuuluneet yli 5 vuotta 
kristilliseen seurakuntaan. 

- Hakijoiden alaikäraja on 27 vuotta, yläikärajaa ei ole määritelty laissa, mutta käytännössä se on 
hakemuksen lähettämisvaiheessa 47 vuotta.  

- Tarkemmat tiedot kriteereistä saatavilla adoptiovastaavalta. 
 

Kiintiöpaikat täytetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
 

1) Hakijat täyttävät hyvin kaikki Filippiinien adoptiokriteerit  
3) Adoptioluvan päivämäärä 
4) Adoptiopalveluun rekisteröitymispäivämäärä  
5) Adoptiopalveluun saapunut kotiselvitys 

 
Lisätietoja 
Laura Holmi, adoptiovastaava (Filippiinit), puh. 050 433 1291 
Irene Pärssinen-Hentula, kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö, puh. 040 520 4823  

 

KIINA 

Pelastakaa Lapset sijoitti 8 lasta Kiinan Special Needs -ohjelman kautta vuonna 2017. Tällä hetkellä ohjelmassa on 
hyvin vähän hakijoita, minkä vuoksi toivomme uusia adoptionhakijoita tähän ohjelmaan. Tämän ohjelman kautta 
sijoitetaan lapsia, joilla on kuntoutusta sekä hoitoa vaativia eriasteisia fyysisiä diagnooseja sekä kehityksen 
viiveitä. Suomalaiset asiantuntijalääkärit arvioivat lasten erityistarpeisuutta sekä lapsen tarvitsemaa hoitoa sen 
varmistamiseksi, että lapset ovat hyvin perheessä hoidettavissa olevia. Erityistarveohjelman luonteen vuoksi 
etsimme tähän adoptio-ohjelmaan perheitä, joilla on hyvät valmiudet adoptioprosessiin, joka edellyttää tiivistä 
yhteistyötä adoptiopalvelumme kanssa.  Sijoitettujen lasten erityistarpeet ovat vaihdelleet paljon lievistä 
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vaativahoitoisempiin erityistarpeisiin ja myös lasten iät voivat vaihdella. Ohjelmaan toivotaan erityisesti perheitä, 
joilla on väljä ikätoive 0 – 5-vuotta. Odotusajat ovat vaihdelleet 6kk - 2 vuoteen. 

 
Lisätietoja 
Laura Holmi, adoptiovastaava (Filippiinit), puh. 050 433 1291 
Irene Pärssinen-Hentula, kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö, puh. 040 520 4823  

 

BULGARIA  

Toimitamme adoptionhakemuksia Bulgarian Oikeusministeriöön maan kokeneimman adoptiojärjestön, ANIDO:n 
kautta. Väljien adoptiokriteeriensä vuoksi Bulgaria-adoptiot soveltuvat aviopareille (nainen ja mies) sekä 
yksinhakijoille joille on myönnetty adoptiolupa Suomessa. Bulgarian adoptio-odotusajat ovat tällä hetkellä 
kuitenkin pitkät, 3-6 vuotta hakijoiden lapsitoiveesta riippuen. Prosessin toteutus edellyttää tämän vuoksi, että 
hakijoilla on oman ikänsä ja elämäntilanteensa puolesta riittävästi aikaa adoptioprosessille. Adoption tarpeessa 
Bulgariassa on kaikenikäisiä yksittäisiä lapsia sekä sisarussarjoja. Myös erityistarpeisille lapsille jotka voivat tarvita 
kuntoutusta ja hoitoa etsitään perheitä.   

Lisätietoja: 
Sirpa Mäenpää, adoptiovastaava (Bulgaria), puh. 050 433 1292 
Irene Pärssinen-Hentula, kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö, puh. 040 520 4823  
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