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Adoptoitu lapsi päivähoidossa
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Hyvä päivähoidon ammattilainen,

Suomi on 40 vuodessa muuttunut lapsia ulkomaille adoptioon luovuttavasta maasta 
lapsia vastaanottavaksi maaksi. Kotimaisia adoptioita toteutuu joitakin kymmeniä ja 
kansainvälisiä adoptioita viime vuosina noin 150-200 vuosittain. Niinpä yhä useampi 
päivähoidon ammattilainen tulee työssään kohtaamaan adoptoituja lapsia ja heidän 
perheitään.

Jokainen adoptoitu lapsi on yksilö, ja hänet tulee sellaisena kohdata. Kuitenkin adop-
tiolasten taustoissa on myös yhteisiä tekijöitä. Niiden tunteminen voi auttaa päivä-
hoitohenkilökuntaa ymmärtämään yhtäältä asioita, joita lapsi käy läpi perheessään ja 
toisaalta niitä reaktioita, joita voi tulla esiin päivähoidossa. Kun henkilökunta ymmärtää 
adoptioon liittyviä asioita, helpottuu myös yhteistyö vanhempien kanssa. Tämä koituu 
luonnollisesti lapsen hyväksi.

Kädessäsi olevan materiaalin ovat kirjoittaneet sairaanhoidon opettaja ja kouluttaja 
Bettina Brantberg, tutkija, TtM, terveydenhoitaja ja kouluttaja Sanna Mäkipää ja 
Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Anu Uhtio. Kuvituksen ovat tehneet Aino 
Havukainen ja Sami Toivonen. Kyseessä on oppaan toinen painos, jonka sisältö on 
tarkastettu ja ajantasaistettu 2013.

Adoptioperheet ry haluaa kiittää kirjoittajien ja kuvittajien lisäksi materiaalin tuotta-
misessa taloudellisesti avustaneita Kansan Sivistysrahastoa sekä Raha-automaatti-
yhdistystä. Kiitoksen ansaitsevat kaikki asiantuntijat sekä tekstiä kommentoineet ja 
arvokkaita muutosehdotuksia antaneet: puheterapeutti, erityisopettaja Leena Kaivoso-
ja-Jukkola, lastentarhanopettaja Varpu Kekkonen, lastenpsykiatri Lotta Lassenius-
Panula, terveydenhoitaja Sari Pentikäinen, kouluttaja, FM ja adoptiokonsultti Seija 
Poikonen, lastentarhanopettaja Kati Pulkkinen, KM, erityisopettaja Sari-Maaria 
Sarkkinen ja erityislastentarhanopettaja Marjaana Välkki. 

Materiaalin lainaukset ovat peräisin Adoptioperheet ry:n kartoituksesta (2005) ja Kati 
Pulkkisen pro gradu –lopputyön (2007) tutkimusvastauksista. Kiitokset kaikille vastan-
neille adoptiovanhemmille ja päivähoidon ammattilaisille!

Helsingissä kesäkuussa 2013 
Adoptioperheet ry
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Vanhemmuus ja lapsuus adoptioperheessä

Suomeen adoptoidaan vuosittain ulkomailta noin 150-200 lasta ja 
kotimaisia ns. vierasadoptioita toteutuu noin 30–50. Kaiken kaik-

kiaan ulkomailta adoptoituja henkilöitä on Suomessa tällä hetkellä noin 
4000. Adoptio on tarkasti lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla 
säädettyä toimintaa, jonka tarkoitus on lapsen edun varmistaminen. Ylei-
sesti perhettä pidetään lapselle parhaana kasvuympäristönä, ja mm. YK:n 
lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus perhe-elämään. 
Kansainvälinen adoptio tulee kyseeseen lapselle, joka ei voi asua synnyin-
perheessään tai muussa perheessä syntymämaassaan. Perinteisesti adopti-
on myötä lapsesta tulee juridisesti uusien vanhempiensa lapsi ja aiemmat 
siteet biologiseen perheeseen katkeavat. Uudistettu adoptiolaki (22/2012) 
tuntee myös ns. avoimen adoption, jossa tehdään sopimus lapsen ja aikai-
semman vanhemman yhteydenpidosta. Tämä koskee kotimaan adoptiota. 
Kaikissa tapauksissa adoptiosuhde on purkamaton ja siinä mielessä erilai-
nen kuin esimerkiksi sijaisvanhemman ja sijoitetun lapsen välinen suhde. 

Adoptioprosessi 

Adoptioprosessi käynnistyy pariskunnan tai yksinhakijan ottaessa 
yhteyttä oman kuntansa sosiaalitoimeen saadakseen adoptioneuvon-

taa. Osa kunnista antaa neuvonnan itse ja osa ostaa sen Pelastakaa Lapset 
-järjestöltä. Joissain kunnissa adoptioneuvontaan ei pääse heti, vaan sen 
alkua joutuu odottamaan. Adoptioneuvonta on lakisääteistä ja hakijoille 
maksutonta, ja se kestää useimmiten vuodesta puoleentoista vuoteen.  

Adoptioneuvonnassa selvitetään perheen valmiudet adoptoida ja 
valmennetaan heitä adoptiolapsen vanhemmuuteen. Neuvonnan lop-
putuloksena syntyy perhettä yksityiskohtaisesti kuvaava dokumentti, ns. 
kotiselvitys. Kotiselvityksen pohjalta anotaan ensin adoptiolupaa Valviran  
alaiselta lautakunnalta. Myöhemmin selvitys toimii tärkeimpänä ulko-
maille lähetettävän adoptiohakemuksen liitteenä. Kotiselvityksen valmis-
tumisvaiheessa valitaan adoptiopalvelunantaja, joita on Suomessa kolme: 
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (Perheoikeudelliset asiat), Interpedia 
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ry sekä Pelastakaa Lapset ry. Palvelunantajan avulla valitaan adoptiomaa 
ja kerätään tarvittavat asiakirjat.  Paperien lähdettyä alkaa odotus, jonka 
pituus vaihtelee maakohtaisesti. Odotus päättyy siihen, että perheelle esi-
tetään tiettyä lasta. Lapsiesityksen jälkeen vanhemmat pääsevät hakemaan 
lapsensa kotiin. Aikaa prosessin aloituksesta lapsen hakemiseen kuluu 
keskimäärin 2–5 vuotta. Adoptio vahvistetaan joko lapsen synnyinmaas-
sa tai vasta Suomessa. Adoptioneuvonta jatkuu jälkiseurantana lapsen 
kotiuduttua. 

Kotimainen adoptio eroaa prosessina jonkin verran kansainvälisestä 
adoptiosta. Suurin osa Suomessa syntyneistä adoptiolapsista adoptoi-
daan hyvin nuorina, usein parin kuukauden ikäisinä. Osalla lapsista on 
kuitenkin samanlaisia turvattomuuden ja laiminlyönnin kokemuksia 
kuin kansainvälisen adoption kautta perheisiin tulleilla lapsilla. Joillakin 
lapsilla on etnisesti erilainen tausta kuin adoptiovanhemmillaan, joten 
rasismin kysymykset voivat koskettaa myös suomalaissyntyisiä adoptio-
lapsia. Suomessa syntyneiden lasten adoptio on vähentynyt merkittävästi 
yleisen yhteiskunnallisen ja lastensuojelun kehityksen myötä. Monet lap-
sista päätyvät adoption sijaan sijaishuoltoon. Lukumäärältään Suomessa 
syntyneiden lasten ns. vierasadoptio on vakiintunut muutamiin kymme-
niin tapauksiin vuosittain. 
Kotimaisessa adoptiossa 
adoptioneuvontaa annetaan 
myös lapsensa adoptioon 
luovuttaville vanhemmille. 
Kotimaan adoptiossa lapsen 
siteitä aikaisempaan van-
hempaan voidaan ylläpitää. 
Ns. avoimessakin adoptiossa 
vanhemmuus siirtyy adoptio-
vanhemmille ja adoptio on 
purkamaton. 
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Ketkä adoptoivat? 

Laissa lapseksiottamisesta (22/2012) todetaan, että adoptoida voivat 
avioparit tai henkilö yksin. Hakijoiden tulee olla yli 25-vuotiaita. 

Adoptoivan henkilön tulee olla alle 50-vuotias, ja lapsen ja vanhemman 
ikäero saa olla enintään 45 vuotta. Hakijoilta edellytetään tasapainoi-
suutta, terveyttä, lapsen elättämiseen riittävää taloudellista tilannetta ja 
valmiuksia ottaa vastaan adoptiolapsi erityisine tarpeineen. Lisäksi lapsia 
luovuttavat maat asettavat omia vaatimuksiaan vanhemmille. 

Adoptoivista noin 80 prosentilla on taustallaan biologinen lapsetto-
muus ja usein myös lapsettomuushoitoja. Lapsettomuus ei kuitenkaan ole 
ainoa syy adoptoida, vaan adoptiolapsia tulee myös perheisiin, joissa on jo 
biologisia lapsia sekä perheisiin, jotka ovat valinneet adoptoimisen ensisi-
jaiseksi tavakseen saada lapsi. Yksin adoptoivia on noin 5-10 % hakijoista. 

Lapsen tausta ja kehitys
Millaisia adoptiolapset ovat ja mistä he tulevat? 

Yleisimpiä lapsen adoptioon luovuttamisen syitä ovat ei-toivottu raska-
us, yksinhuoltajuus, huono taloudellinen tilanne, kykenemättömyys 

kasvattaa, päihdeongelmat, psyykkiset ja fyysiset sairaudet, vanhempien 
kuolema sekä tietyt yhteiskunnalliset tekijät. Kansainvälisesti adoptoitu-
jen lasten syntymämaat saattavat olla hyvin erilaisia Suomeen verrattuna, 
jolloin esimerkiksi sosiaaliturvan puuttuminen rajoittaa perheiden mah-
dollisuuksia elättää lapsiaan. Lapsia on tullut Suomeen eniten Venäjältä, 
Kiinasta, Thaimaasta, Etelä-Afrikasta ja Etiopiasta. Iältään lapset ovat 
olleet varsin nuoria: noin 85 % lapsista on tullut alle 5-vuotiaina ja heistä 
noin 43% 2-vuotiaina tai sitä nuorempina (2006: 70% alle 2v). 

Kaikki lapset eivät kuitenkaan ole vauvoja tai taaperoita, vaan osa 
on leikki-ikäisiä ja osa lähes kouluikäisiä uuteen perheeseen tullessaan. 
Suomeen adoptoidaan vuosittain myös muutamia kouluikäisiä lapsia. 
Vanhemman lapsen adoptointi vaatii usein enemmän uusilta vanhem-
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milta, onhan lapsella takanaan jo monenlaisia kokemuksia. Perheiden 
kokemukset vanhempien lasten adoptioista ovat kuitenkin pääsääntöisesti 
positiivisia. Yhden lapsen lisäksi on mahdollista adoptoida myös sisa-
rukset tai sisarussarja, jolloin usein ainakin yksi lapsi on kouluikäinen. 
Lisäksi osa vanhemmista päättää adoptoida ns. erityistarpeisen lapsen. 
Tällä tarkoitetaan lasta, jolla on jokin sairaus tai vamma. Lasten erityis-
tarpeita voivat olla esimerkiksi erilaiset sydänviat, kampurajalka, huuli- ja 
suulakihalkiot tai jokin aistivamma. Erityistarpeisen lapsen, samoin kuin 
vanhemman lapsen tai sisarussarjan adoptointi on haasteellisempaa, ja 
asiaa valmistellaankin tulevien vanhempien kanssa jo adoptioneuvon-
tavaiheessa. Aina ei ole saatavilla kattavaa tietoa lapsen terveydentilasta, 
ja sen vuoksi osa erityistarpeista huomataan vasta lapsen kotiuduttua. 
Yhä useampi Suomeen adoptoitava lapsi on joko vanhempi tai tulee ns. 
erityistarpeisen lapsen statuksella.

Adoptioon päätyvillä lapsilla on erilaiset taustat. Osalla on ollut hyvä 
biologinen koti, mutta vanhemmat ovat kuolleet, osalla taas huono koti, 
jossa he eivät ole saaneet perushoivaa, ruokaa tai rakkautta. Osa lapsista 
on asunut lastenkodissa, jossa perushoito on ollut hyvää, mutta lapsi ei ole 
ollut erityinen kenellekään eikä ole saanut tarvitsemaansa psyykkistä hoivaa 
ja tukea. Sijaisperheessä asuneiden lasten olosuhteet ovat voineet vaihdella 
huonoista tyydyttäviin. Joillain lapsilla on ollut useita edestakaisia sijoi-
tuksia. Lasten taustasta on adoptiohetkellä saatavissa hyvin erilaisia määriä 
tietoa. Yhteistä kaikille adoptiolapsille, myös Suomessa syntyneille, on 
perustavanlaatuinen ja aina jälkensä jättänyt hylkäämiskokemus: kokemus 
siitä, että minua ei ole haluttu, minut on annettu pois, minusta ei ole voitu 
huolehtia. Tämä on merkittävä kokemus myös sellaiselle lapselle, joka on 
adoptoitu aivan vauvana. 

Ero on minusta siinä, että koska emme tiedä tyttäriemme taustoista eli 
odotusajasta ja ensimmäisen elinvuoden tapahtumista ja kokemuksista ja 
toisaalta taas tiedämme, että he eivät ole saaneet ensimmäisen elinvuotensa 
aikana aina sitä kaikista parasta mahdollista hoitoa, pidämme lapsiamme 
ns. erityislapsina. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että on oltava “tunto-
sarvet tarkkana” erilaisissa tilanteissa ja lasten tuntemuksissa, jotta hoidon 
puutetta ja menetysten vaurioita voisi korjata ja tavallaan eheyttää lasta.
      Äiti, lapset 5 v ja 2 v. 
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Kiintymyssuhde 

A iemmin ajateltiin, että lapsen ikä adoptiohetkellä on merkittävin 
tekijä hänen sopeutumiselleen.  Nykyajattelun mukaan merkittäviä 

ovat myös lapsen aiemmat kokemukset ja ennen kaikkea se, miten lapsi 
on pystynyt luomaan kiintymyssuhteita ennen adoptiota. Mahdollisuus 
adoptiota edeltävän kiintymyssuhteen muodostumiseen vaihtelee lap-
sikohtaisesti. Sitä määrittävät mm. ne olosuhteet, joissa lapsi on asunut, 
miten häntä on hoidettu, kuinka paljon hänen elämässään on ollut 
muuttuvia hoitopaikkoja ja hoitajia sekä se, millainen on lapsen perus-
luonne ja temperamentti. Kiintymyssuhteen kehittyminen on kuitenkin 
aina erityinen haaste adoptoiduille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset 
ovat joutuneet pettymään aikuisten tarjoamaan hoivaan ja kokeneet 
jokainen vähintään yhden, mutta yleensä lukuisia kiintymyssuhdekat-
koksia. Varhainen kiintymyssuhdemalli vaikuttaa kaikkiin myöhempiin 
ihmissuhteisiin. Toisaalta tiedetään, että kiintymyssuhdemalli muuttuu ja 
on muokattavissa elämän aikana monin eri tavoin. Tässä mielessä adoptio 
on aina lapsen toinen mahdollisuus. 
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Kiintymyssuhteen kehittyminen alkaa alusta lapsen tultua perheeseen: 
lapsi ja vanhemmat aloittavat saman kehityskulun kuin vastasyntyneen 
perheessä. Erona vastasyntyneeseen ovat lapsen aiemmat kokemukset ja 
korkeampi ikä. Aiemmilla kokemuksilla on merkitystä kiintymyksen syn-
nyn nopeuteen ja vaiheisiin. On varsin tavallista, että aivan alkuvaiheessa 
lapsi on hyvin sopeutuvainen ja helppohoitoinen. Tätä voidaan kutsua 
ns. kuherruskuukausivaiheeksi uudessa perheessä. Vähitellen, turvalli-
suudentunteen kasvaessa, lapsi uskaltaa alkaa oireilla enemmän ja kertoa 
näin käytöksellään aiemmasta elämästään ja vastaamattomista tarpeistaan 
sekä niistä puutteista, joita hänen hoidossaan on ollut. Tämä vaihe on 
usein rankka sekä lapselle että vanhemmille, mutta sen käyminen yh-
dessä läpi vahvistaa kiintymyssuhteen syntyä. Se antaa lapselle erityisen 
tärkeitä kokemuksia aikuisen ja lapsen välisestä normaalista suhteesta, 
johon kuuluu aikuisen antama hoiva, turva ja lohtu. Tämä luottamuksen 
ja kiintymyksen rakentumisen vaihe on kestoltaan hyvin yksilöllinen eri 
perheissä. Useimmiten se on läpikäyty 2 vuoden sisällä siitä, kun lapsi on 
tullut uuteen perheeseensä. Toisaalta lapsi voi useita kertoja kehityksensä 
aikana palata takaisin ja tarvita lisätukea varhaisten vaiheiden uudelleen-
käsittelyyn. Murrosikä on yksi tällainen herkkyysvaihe. 

Adoptoidun lapsen sopeutumisen suurin este saattaa olla niin kutsuttu 
reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD), joka on yleinen varsinkin niil-
lä lapsilla, jotka ovat kokeneet varhaisessa vuorovaikutusympäristössään 
vakavia hoivan puutoksia ja vaille jäämistä. Häiriöstä on kaksi muotoa, 
estynyt ja estoton. Ensin mainitussa eli estyneessä RAD:n muodossa lapsi 
vetäytyy kontakteista eikä kiinnity toivotulla tavalla ja toivottavassa aika-
taulussa uusiin adoptiovanhempiinsakaan. Estottomassa muodossa lapsi 
puolestaan suhtautuu valikoimattoman sosiaalisesti tuntemattomiinkin 
ihmisiin eikä tee eroa vanhempiensa ja muiden aikuisten välillä. Tämä 
on ollut toimiva strategia lapsen aiemmassa elämässä: hän on oppinut 
olemaan luottamatta ja luomaan mahdollisimman monia suhteellisen 
pinnallisia ja erotilanteissa tuskattomia ihmissuhteita, jotta välttyisi pet-
tymyksiltä. Ikätasoista kehittyneempi käytös, yksin pärjääminen, turvat-
tomuus ja erilaiset pelot ovat myös yleisiä. Lapsi vaikuttaa usein vanhem-
malta kuin onkaan ja omaa taitoja, joita sen ikäisellä ei vielä tarvitse olla. 



12

Lapsen maailma on käsittämätön ja ennakoimaton eikä hän näe mitään 
yhteyttä omien tekojensa ja sen välillä, mitä niiden johdosta tapahtuu.
Reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön yleisyydestä adoptiolapsilla ei tois-
taiseksi ole luotettavaa tietoa. Oireiden kesto on aina yksilöllinen, ja ne 
voivat jatkua pitkäänkin. Pitkittyessään RAD johtaa tarpeeseen hakea 
lapselle kiintymyssuhdehäiriöihin erikoistuneen ammattilaisen apua. Suo-
malaisia adoptiolapsia tutkittaessa on lapsen alkuvaiheen RAD-oireiden 
todettu olevan yhteydessä mm. myöhempiin oppimisvaikeuksiin (Raaska 
ym. 2011).

Vanhempien tärkeänä tehtävänä on kääntää lapsi kohti vanhempia ja 
perhettä eikä tukea liian varhaista itsenäisyyttä. Itsenäistymisen aika on 
adoptiolapsilla usein hieman myöhemmin kuin perheeseen syntyneillä 
lapsilla. Tärkeintä on pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin tukemaan kiinty-
misen syntyä uusiin vanhempiin. 

Iltaisin tunteita on sitten purettu kotona. Kiltti omatoiminen pärjääjä 
muuttuu yleensä kiukuttelevaksi äitiä tarvitsevaksi ”vauvaksi” heti 
kun äiti iltapäivällä ilmaantuu näköpiiriin. Alkuaikoina muistan 
usein joutuneeni kantamaan lasta koko kotimatkan.

Äiti, lapset 6v. ja 4v.

Kirjavinkki aikuisille: Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland (toim.): 
- Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen (WSOY 2001)
- Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen (SanomaPro 2011) 

Muita kehitykseen liittyviä asioita 

Adoptiolapsen kehitystä ei voi eikä tule verrata perheessä kasvanee-
seen lapseen. Keskeistä kehitykselle on palapelimäisyys: lapsi voi olla 

joissain asioissa huomattavasti ikätasoaan edellä ja joissain asioissa taas 
huomattavasti jäljessä. Hyvin tyypillisiä ovat erilaiset syömiseen ja nukku-
miseen liittyvät vaikeudet, hoivan torjunta, heijaaminen ja muut pakon-
omaiset toimet, kuten pään hakkaus ja peukalon imeminen. 
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Sosiaaliset tilanteet ovat vaikeita joillekin lapsille. He voivat olla hy-
vinkin aggressiivisia toisia lapsia tai aikuisia kohtaan. Aggressio kohdistuu 
usein itseä nuorempiin lapsiin, jotka koetaan uhkana. Toimintamalli on 
voinut olla ainoa mahdollinen suuressa lastenkotiryhmässä, jossa pärjää 
vain kyynärpäätaktiikalla. Jotkut adoptiolapset sen sijaan ovat päivittäi-
sissä toimissaan näennäisesti hyvin pärjääviä ja omatoimisia (ks. edellä 
kiintymyssuhde). Tämäkin on ollut toimiva strategia aikaisemmassa 
elämässä, jossa monet lapset ovat joutuneet pärjäämään ilman aikuisten 
tukea. Ikätasoa suurempaa omatoimisuutta ei kuitenkaan tule näiden 
lasten kohdalla varauksetta tukea. 

 
Alkuvaiheen syömisvaikeuksia voivat olla mm. ylensyöminen ja vali-

koiva tai hidas syöminen. Jotkut lapset ovat nähneet nälkää, jolloin hei-
dän on vaikea luottaa siihen, että ruokaa on tarjolla jatkossakin. He myös 
saattavat kätkeä ruokaa varastoon esimerkiksi sänkyyn tai lelulaatikkoon. 
Osa syömiseen liittyvistä vaikeuksista voi johtua suun alueen kehittymät-
tömästä motoriikasta, osa taas lastenkotien mekaanisesta syöttämistavasta, 
joka ei ole tehnyt syömisestä psyykkisesti miellyttävää kokemusta. 

Osaa lapsista on hoidettu vain sängyssä, mikä on viivästyttänyt kehi-
tystä. Näillä lapsilla motoriset valmiudet ovat olemassa, mutta kyseessä 
on harjoittelun puute. Lapsi on voinut myös vammautua joko raskausai-
kana, synnytyksen yhteydessä tai varhaislapsuudessa. Näistä seikoista ei 
useinkaan ole saatavissa tietoa.  Myös hienomotoriikassa voi olla puuttei-
ta, joista osa on harjoittelemattomuutta: lapsi ei esimerkiksi ole koskaan 
nähnyt saksia tai piirtänyt. Toisaalta huono hoito ja se, ettei lapsi ole 
saanut huomiota, voivat vaikuttaa riittävästä ravitsemustasosta huolimatta 
myös lapsen aivojen ja esimerkiksi pituuden ja painon kehitykseen. Lapsi 
tarvitsee hyvää ja toimivaa vuorovaikutusta sekä tunnesidettä aikuiseen 
voidakseen hyvin. Myös mahdolliset perinnölliset sairaudet voivat aiheut-
taa monenlaisia kehityksen viiveitä. 

Psyykkinen kehitys riippuu pitkälti lapsen yksilöllisestä perimästä ja 
kokemuksista. Osalla lapsista ilmenee esimerkiksi masennusta, ahdistusta 
ja ylivilkkautta. Jotkut lapset tarvitsevat kehityksensä tueksi terapiaa. 
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On tavallista, että adoptiolapsi regressoituu (taantuu aikaisempiin 
kehitysvaiheisiin). Se on lapsen tapa aloittaa alusta ja paikata sitä, mistä 
on jäänyt paitsi. Kehityksellinen peruuttaminen turvaa lapsen tulevaa 
kehitystä ja mahdollistaa turvallisen aikuisen antaman hoivan. Lisäksi se 
antaa korvaavia kokemuksia lapselle, jonka tarpeisiin ei ole aina vastattu. 
Käytännössä kehityksen peruuttaminen tarkoittaa lapsen ikätasoa vauva-
maisempaa hoitamista, esimerkiksi leikki- tai jo kouluikäisenkin tuttipul-
losta juottamista, erilaista hellittelyä, ihon rasvausta, vilttiin kietomista, 
hierontaa ja lähellä pitämistä. Lapselle annetaan näin lupa olla pieni ja 
avuton ja palata ajassa taaksepäin niihin kehitysvaiheisiin, joissa hän ei 
ole saanut sitä hoivaa, jota olisi tarvinnut. Nämä hetket ovat tärkeitä 
myös vanhemmille. 

Suomalaiseen kasvatuskulttuuriin liittyvän varhaisen pärjäämisen 
ja itsenäistymisen ihanteen valossa kehityksen peruuttaminen voidaan 
nähdä negatiivisena ja ei-toivottavana taantumisena. Joskus ympäris-
tön on vaikea ymmärtää sitä. Adoptiolapsen on kuitenkin tärkeää myös 
päivähoidossa voida tarvittaessa olla pieni ja avuton sekä saada kokemusta 
hoivattavana olemisesta. Lasta ei tule ”perisuomalaiseen” tapaan kannustaa 
liikaa olemaan vahva tai iso tai väkisin luopumaan vauvamaisista käy-
tösmalleista, kuten peukalon imemisestä. Kehityksen peruuttaminen vie 
lapsen muuta kehitystä eteenpäin ja helpottaa mm. aggressiivisuutta. Tarve 
peruuttaa kehitystä häviää yleensä lapsen turvallisuuden tunteen kasvaessa.

Ihminen on joustavimmillaan lapsuusvuosina, jolloin lapsen suuri 
kehityskapasiteetti mahdollistaa usein toipumisen vaikeistakin kokemuk-
sista. Tutkimusten mukaan yli 90 % adoptoiduista lapsista ja nuorista 
pärjää alkuvaiheidensa jälkeen elämässä hyvin. Keskeistä on, että lapsen 
yksilölliset tarpeet huomioidaan ja niihin vastataan lapsikohtaisesti sopi-
valla tavalla sekä vanhempien että ammattilaisten toimesta.

Adoptiovanhemmuus

Suurin osa adoptoijista päätyy aloittamaan adoptioprosessin biologisen 
lapsettomuuden jälkeen. Takana voi olla vuosia kestänyt lapsetto-
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muusjakso, jossa ovat vaihdelleet sekä pettymykset että toiveet. Adoptiota 
aloitettaessa biologisen lapsen toiveesta on yleensä jo luovuttu ja alettu 
rakentaa omaa identiteettiä pikkuhiljaa kohti adoptiovanhemmuutta. 
Noin 5-10 % adoptoijista saa lapsen yksin, ilman puolisoa. Yksin adop-
toiminen vaatii vahvaa ja toimivaa sosiaalista verkostoa ja joskus myös 
enemmän apua ja tukea viranomaisilta. Vertaistuki on kuitenkin keskei-
sin tukimuoto sekä yksin adoptoivilla että muilla adoptioperheillä. 

Adoptioprosessi on pitkä ja kokemuksellisesti hallitsematon proses-
si, jossa voi tapahtua yllättäviäkin käänteitä. Perheen kasvattaminen, 
joka yleensä on parin yksityinen päätös, on adoptiossa, kuten lapsetto-
muushoidossakin, alistettava toisten varaan ja avattava oman elämän 
intiimeimmät toiveet ja ajatukset viranomaisille. Toisaalta adoptiossa on 
tietynlainen prosessin etenemisen imu ja se sisältää paljon erilaisia etap-
peja. Kun prosessi päättyy lapsen tuloon, voi joillekin adoptiovanhem-



16

mille tulla tyhjyyden tunteita. Vaikka adoptiovanhemmat ovat valittuja 
ja valmennettuja, heillä on samanlainen riski masentua lapsen saatuaan 
kuin biologisillakin vanhemmilla. Itse asiassa tämä riski saattaa olla jopa 
suurempi lapsen tarvitsevuuden, omaan vanhemmuuteen kohdistettu-
jen odotusten ja usein varsin stressaavien perheen kasvun alkuvaiheiden 
johdosta. 

Tahaton lapsettomuus on ihmisen minuutta syvästi koskettava asia,  
vaikkakin sen kokemisessa on suurta yksilöllistä vaihtelua. Koettu lapset-
tomuus saattaa joskus haitata vanhemman ja lapsen välisen suhteen muo-
dostumista. Erityinen riski tämä on tilanteissa, joissa lapsi ei ota vastaan 
hoivaa ja vanhempi kokee itsensä torjutuksi lapsen taholta. Adoptiovan-
hemmilla voi myös olla epärealistisia odotuksia sekä itsestään vanhempa-
na että siitä, millaista elämä lapsen kanssa on. Perheenä ja vanhempana 
eläminen alkaa ikään kuin keskeltä tarinaa: ilman totuttelua tai kaikkia 
osapuolia yhteiselämään valmentavaa odotusaikaa. Lapsi ja vanhemmat 
ovat aluksi toisilleen vieraita ja tutustuminen ja toisen ymmärtämään op-
piminen vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä. Lapsi tuo lähes aina tullessaan 
perheeseen turvattoman kiintymyssuhdemallin, joka sekoittaa perheen 
ihmissuhteita. Hylkäämiskokemuksen, puutteellisen hoidon ja rakkauden 
sekä virikkeettömyyden jäljet näkyvät lapsessa pitkään. Sekä vanhemmat 
että lapsi elävät myös aina sen tosiasian kanssa, että lapsella on kahdet 
vanhemmat ja kansainvälisessä adoptiossa useimmiten myös erilainen 
etninen tausta. Adoptio on sekä saamista että menettämistä. 

Adoptiovanhemmuutta ei kulttuurissamme pidetä samanarvoisena 
vanhemmuutena kuin biologista vanhemmuutta. Sosiaalinen tuki ja 
ympäristön ymmärrys saattavat joskus puuttua adoptioperheiltä. Van-
hempia ei välttämättä pidetä oikeina vanhempina tai lapsia vanhempien 
omina. Tämä konkretisoituu ympäristön kysymyksissä: ”Tunnetteko 
hänen oikeat vanhempansa?” tai ”Onko teillä omiakin lapsia?” Adop-
tiovanhemmuus on kuitenkin yhtä oikeaa, aitoa ja tyydyttävää vanhem-
muutta kuin biologinenkin vanhemmuus, eivätkä adoptiovanhemmat ole 
vaihdettavissa. Adoptiovanhemmat ovat hyvin sitoutuneita vanhempia, 
jotka ovat nähneet paljon vaivaa saadakseen perheeseensä lapsen. Lapsi 
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on oma, ainutkertainen ja aina haluttu, ja perheen on voitava kokea myös 
ulkopuolisten taholta, että heidät nähdään oikeana perheenä, ihmisinä 
jotka kuuluvat toisilleen. On tärkeää myös kuunnella vanhempia lapsensa 
parhaina asiantuntijoina, vaikkei heillä olekaan yhteistä historiaa lapsen 
koko elämän ajalta. Erityisen tärkeää on kuunnella vanhempien huolta 
ja ottaa vakavasti heidän hankkimansa adoptioon liittyvä erityistietous. 
Lapsen taustalla on suuri merkitys perheen ja lapsen omassa elämässä. 

Adoptiovanhempien toiveet päivähoidolle 

Adoptioperheet ry suoritti vuonna 2005 kartoituksen, johon saatiin 
vastauksia 301 perheestä. Näissä perheissä oli yhteensä 479 lasta, 

joista 338 adoptoituja. Valtaosa lapsista oli päivähoitoikäisiä. Kartoitus-
vastauksista voi erottaa neljä päätoivetta päivähoitoon liittyen:

1. Ammattilaisten tulisi ottaa huomioon adoptiolasten erityisyys ja eri-
tyistarpeet.

”Adoptiolapsi on erityislapsi jossain mielessä aina, vaikka olisi terve ja 
reipas.”

2. Adoptiolapsia ja maahanmuuttajalapsia ei tulisi suoraan rinnastaa toisiinsa.
”Lisää tietoa saisi olla: esimerkiksi maahanmuuttaja- ja adoptiolasten 
erot, kielen kehitys ja erilaiset erityisratkaisut.”

 
3. Ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötä tulisi tiivistää.

”Adoptiolasten erityisongelmista, kielenvaihdosta ym. olisi hyvä saada 
tietoa. Ammattilaiset voisivat ottaa aktiivisemmin yhteyttä kotiin 
ongelmien esiintyessä, etteivät ne pääse kumuloitumaan.”

4. Ammattilaisten asiantuntijuutta adoptiolapsista tulisi lisätä. 
”Adoptiosta tulisi antaa tietoa enemmän. Nykyisin tieto taitaa kulkeu-
tua ainoastaan adoptiovanhempien kautta. Viranomaiset ja koulut/
päivähoito voisivat tehdä yhteistyötä enemmän, jotta adoptio tulisi 
tutummaksi.”
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Merkillepantavaa on, että 80 % vastaajista toivoo päivähoidon henkilö-
kunnalle lisää adoptioon liittyvää tietoa. Noin 80 % uskoo niin ikään, 
että henkilökunta on halukasta saamaan lisätietoa.

Tietoni adoptiosta perustui lehtien yms. tietoihin. Omakohtaista ko-
kemusta adoptiolapsen hoidosta päiväkodissa minulla ei ollut. Lapsen 
vanhemmat toivat päiväkotiin alan julkaisuja, kirjoja ja kuvakirjoja 
ennen päivähoidon aloittamista.       
     Lastentarhanopettaja, Etelä-Suomi

* Ajankohtaista materiaalia www.adoptioperheet.fi/paivahoito

Adoptiolapsi aloittaa päivähoidossa

P äivähoidon aloitus on iso muutos kaikille lapsille. Lapsen täytyy 
irrottaa ote vanhemmista ja vanhempien lapsestaan. Adoptiolapselle 
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muutos on usein vieläkin isompi hänen aiemmin elämässään kokemiensa 
muutosten vuoksi. Uusi tilanne voi merkitä lapselle totaalista kaaosta, 
täydellistä ennustamattomuutta sekä kaiken tutun menettämistä. Lapsi 
ei voi tietää etukäteen, että vaikka päivähoitoon siirtyminen on iso asia, 
se on sittenkin pieni verrattuna hänen aiemmin kokemiinsa muutoksiin. 
Päivähoitoon meno voi tuntua uudelta hylkäämiseltä; lapsihan ei voi 
tietää, että hänet haetaan aina kotiin.

Erotilanteita kokeneet ja vaihtuvien hoitajien hoivaa saaneet lapset 
ovat usein kehittäneet käyttäytymismallin, jossa he ovat jatkuvasti varuil-
laan. Pieninkin impulssi saattaa käynnistää lapsessa kaikki turvatoimet. 
Tästä syystä on erittäin tärkeää panostaa päivähoidon aloitusvaiheeseen. 
Hyvällä alulla voi olla ratkaisevan suuri merkitys sille, miten turvalliseksi 
lapsi kokee olonsa päivähoidossa, ja myöhemmin esikoulussa ja koulussa.

Yhteistyö vanhempien kanssa 

V anhemmat pohtivat usein, mikä päivähoitomuoto olisi sopivin 
adoptiolapselle. Perhepäivähoidon pieni ryhmäkoko ja intiimi tun-

nelma ovat suuria etuja. Toisaalta isossa päiväkodissa voi olla monenlaista 
osaamista ja useampia koulutettuja ammattilaisia. Tästä voi olla hyötyä, 
jos lapsella ilmenee tarvetta erityistukeen. Vanhemmat saattavat haluta 
tutustua erilaisiin päivähoitopaikkoihin, vierailla niissä ja keskustella 
henkilökunnan kanssa ennen kuin valitsevat omalle lapselleen sopivan 
paikan. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, joten on hyvä, jos henkilökunta voi 
auttaa vanhempia valinnan tekemisessä.  

Joskus henkilökunnasta saattaa tuntua siltä, että adoptiovanhemmat 
ovat erityisen vaativia. Päivähoidossa on monenlaisia lapsia ja kaikkien 
tarpeisiin pitää vastata. Adoptiolasten pitäminen omana erityisryhmänään 
saattaa tuntua epäreilulta muita lapsia kohtaan. Ajatuksena ei ole adoptio-
lasten suosiminen muiden lasten kustannuksella, vaan auttaa henkilökun-
taa ymmärtämään adoptiolasten ja -perheiden haasteita. Lastenpsykiatri 
Lotta Lassenius-Panula sanoo: ”Adoptiolapsissa varhaisten separaati-
oiden seuraukset näkyvät usein kovin selkeästi. Lisäämällä ymmärrystä 
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adoptiolasten tarpeista, lisääntyy tieto myös muiden turvattomasti kiinty-
neiden lasten tilanteesta. Heitä löytyy miltei joka lapsiryhmästä.” 

Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön kannalta on hyvä, että henkilö-
kunnalla on tietämystä adoptiolasten erityishaasteista. Erityisen perehtyneille 
vanhemmille voi olla raskasta jatkuvasti opastaa ympäristöä.  Toisaalta van-
hemmille, joilla ei ole yhtä paljon tietoa adoptiolastensa erityistarpeista, voi 
henkilökunnan tuki olla kultaakin arvokkaampaa. Adoptiovanhemmat ovat 
jotakuinkin yhtä heterogeeninen ryhmä kuin lasten vanhemmat ylipäätään.  

Joskus adoptiovanhemmat pohtivat sitä, kiintyykö lapsi päivähoidossa 
liikaa hoitajaansa tai korvaako hoitaja vanhemman kiintymyssuhteessa. 
Kiintymyssuhdeasiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että adoptiolapsi 
hyötyy toimivista ja läheisistä ihmissuhteista myös päivähoitohenkilöstön 
kanssa. On ensiarvoisen tärkeää, että vanhempien ja hoitajien välillä on 
toimiva keskusteluyhteys, joka mahdollistaa rehellisen keskustelun ja yh-
teisen pohdinnan kunkin lapsen kannalta parhaiden toimintamenetelmi-
en löytämiseksi. Adoptiolapset tarvitsevat rakkauden lisäksi myös selkeät 
rajat ja päivittäiset rutiinit turvallisuuden tunteen syntymiseksi. 

On todettava, että paremmin ei olo päiväkodissa voisi toteutua. Siitä 
on mainittava sellainen asia, että päivän aikana töissä ollessaan ei 
koskaan tarvitse olla huolissaan lapsen voinnista tai viihtymisestä.
       Äiti, lapsi 4v.

Lastentarhanopettaja ei ole ottanut adoptiota mitenkään esiin, mikä kyl-
lä mielestäni oli hieman outoa. Onko hänellä niin hyvät tiedot aiheesta 
vai eikö hän edes tiedä, että adoptiolapsella saattaa olla adoptiotaustasta 
johtuvia "asioita". Kun hän ei ole mitenkään osoittanut kiinnostustaan, 
olen itse myös ollut hieman arka "nostamaan kullanmuruani jalustalle".
       Äiti, lapsi 2v.

Keskustelu ennen päivähoidon alkamista 

Jos vanhemmat eivät itse ota yhteyttä päivähoitoon etukäteen, on 
hyvä että henkilökunta on yhteydessä vanhempiin saadakseen tie-
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toa lapsesta ja hänen aiemmasta elämästään. Erityisen merkittäviä päi-
vähoidon aloittamisen kannalta ovat lapsen erokokemukset. On myös 
hyvä tietää, onko lapsi ollut lastenkodissa vai sijaisperheessä ja minkä 
ikäinen lapsi oli tullessaan perheeseen. Kaikki lapsen kokemat separaa-
tiokokemukset ovat tärkeää tietoa henkilökunnalle. Onko vanhempi 
ollut työmatkalla, onko lapsi ollut jollain hoidossa, kenties yökylässä 
isovanhemmilla? Kuinka lapsi on reagoinut näihin ”pieniin eroihin”? 
Lapsen perheeseen tulotilanteen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja 
reagointitavat ovat arvokasta tietoa henkilökunnalle. Lapsi voi taustansa 
vuoksi olla esimerkiksi yliherkkä kosketukselle, käyttäytyä kontrolloivasti 
tai reagoida voimakkaasti eikä hän välttämättä pyydä aikuisen lohdutusta 
satuttaessaan itsensä jne. 

Fyysisen terveyden osalta on hyvä keskustella päivittäiseen hoitoon 
vaikuttavista seikoista. Lapsi saattaa olla esimerkiksi B-hepatiitin kantaja, 
jolloin on tärkeätä, että henkilökunnalla on tarvittava tietämys sairaudes-
ta lapsiryhmässä toimimisen kannalta. Myös mustelmaa muistuttavista 
mongoliläiskistä (mongolitäplä, eng. Mongolian spot) on hyvä olla tie-
toinen etukäteen, jotta väärinkäsityksiltä voidaan välttyä. Nämä luomen 
tapaiset, useimmiten takapuolen ja alaselän alueella sijaitsevat joskus 
suurehkotkin pigmenttimuutokset iholla ovat tavallisia erityisesti synty-
perältään aasialaisilla, afrikkalaisilla ja latinalaisamerikkalaisilla lapsilla.   

Vanhempien kanssa käyty alkukeskustelu antaa hyvän mahdollisuu-
den tutustua perheeseen, jonka kanssa yhteistyö on alkamassa. Samat 
yhteistyön perusperiaatteet, jotka koskevat muita vanhempia, koskevat 
myös adoptiovanhempia. On tärkeää luoda avoin keskusteluilmapiiri, 
jossa myös vaikeampia asioita voidaan luottamuksellisesti käsitellä. Kun 
vanhemmat kuvailevat lasta, voi henkilökunta tukea positiivisten puol-
ten löytämistä ja tarvittaessa auttaa vanhempia huomaamaan myönteisiä 
piirteitä niin lapsessa kuin heissä itsessään vanhempina. Vinkkejä keskus-
teluun lötyy tämän oppaan lopusta.

Keskustelun aikana on hyvä tuoda esiin, miten vanhemmat voivat 
auttaa lasta valmistautumaan päivähoidon aloitukseen ja ennakoimaan 
tulossa olevia muutoksia. Vanhemmat voivat tukea lasta kertomalla 
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lapselle päivähoitopaikasta ja sen henkilökunnasta. Yhdessä lapsen kanssa 
voidaan laskea öitä päivähoidon aloitukseen. 

Vanhemmat ovat päivähoidon asiakkaita siinä kuin muutkin van-
hemmat omina persooninaan, joihin suhteen luominen ja luotta-
muksen saaminen on oma prosessinsa. Meidän rooli on olla avoimia 
ja rehellisiä lasta koskevissa asioissa ja halukkaita luomaan kasvatus-
kumppanuuden henkeä.
           Lastentarhanopettaja, Pohjois-Suomi 

Kotikäynti 

Monissa kunnissa kotikäynnistä ennen päivähoidon aloitusta on 
muodostunut käytäntö. Tämä on osoittautunut hyödylliseksi 

niin lapsille kuin alkavalle yhteistyölle vanhempien kanssa. Omahoita-
jan vierailu perheen kotona tukee lapsen perusturvallisuuden kokemista 
päivähoidossa. Lapselle selkenee, että vanhemmat ja henkilökunta tunte-
vat toisensa, ja erityisesti lapsen tulevan omahoitajan. Lapsen on tällöin 
helpompi luottaa uuteen aikuiseen elämässään ja henkilökunnan on 
helpompi ymmärtää lapsen ja perheen elämää. On myös erittäin suositel-
tavaa, että vanhemmat vierailevat päivähoitopaikassa lapsen kanssa ennen 
varsinaista hoitosuhteen alkamista.

Erityislastentarhanopettaja Marjaana Välkillä Helsingin kaupungin 
koilliselta alueelta on usean vuoden kokemus kotikäynneistä. Kaikille 
perheille tarjottavista kotikäynneistä on saatu positiivisia kokemuksia. 
Välkin mukaan kotikäynnit ovat vapaaehtoisia, mutta useimmat vanhem-
mat kutsuvat päivähoitohenkilökunnan mielellään kotikäynnille. Kun 
lapsi saa tutustua uuteen aikuiseen turvallisessa kotiympäristössä, on hä-
nen helpompi tuntea turvallisuutta myös päivähoitopaikassa. Tämä pätee 
kaikkiin lapsiin. Välkin mukaan adoptioperheiden kohdalla on erityisen 
tärkeää alkaa rakentaa luottamuksellista yhteistyösuhdetta heti alusta 
pitäen. Adoptioon voi liittyä asioita, joista jommankumman osapuolen 
voi olla aluksi hankala keskustella. Olisi arvokasta, jos keskustelua voisi 
syntyä myös vaikeista aiheista, sillä vaietut, arkaluontoiset asiat saattavat 
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vaikeuttaa molemminpuolisen luottamuksen syntymistä. Olennaista on 
antaa aikaa: aikaa lapselle ja aikaa vanhemmille sopeutua tähän uuteen 
elämänvaiheeseen. Tällä panostuksella voidaan vaikuttaa onnistuneeseen 
päivähoidon aloitukseen. 

Omahoitaja 

Hoitopaikan henkilöstöstä kannattaa nimetä työntekijä, joka ottaa 
päävastuun lapsen päivähoidon aloituksesta. Kyseisen henkilön 

tulisi olla sellainen, joka ei ole lähiaikoina esimerkiksi vaihtamassa työ-
paikkaa. Henkilöstövaihdokset eivät ole koskaan hyväksi lapsille, mutta 
adoptiolapset voivat olla erityisen haavoittuvaisia vaihtuville hoitajille. 

Omahoitajan on hyvä olla töissä samaan aikaan lapsen kanssa. Lapsen 
hoitoajat voidaan ajoittaa omahoitajan työvuorojen mukaisesti. On suo-
siteltavaa, että lapsen omahoitaja voisi pidemmänkin aikaa olla ottamassa 
lasta vastaan tämän tullessa aamulla hoitoon. Vaivalloiseltakin vaikuttava 
järjestely maksaa vaivan, sillä pitkällä tähtäimellä se lisää lapsen luotta-
musta ja turvallisuuden kokemusta päivähoidossa.

Helsingin yliopiston psykologian ja soveltavan kasvatustieteen laitos-
ten Kenguru-projekti kehitti menetelmiä sekä pienten lasten kehityksen 
tukemiseksi päivähoidossa että kasvattajien lasten yksilöllisiä tarpeita ja 
kehitystä koskevan ymmärryksen lisäämiseksi. Omahoitajan on todet-
tu olevan avainasemassa pienten lasten turvallisuuden kokemuksissa. 
Tukeutuminen yhteen henkilöön voi auttaa lasta paremmin kestämään 
eroa vanhemmasta. Adoptiolasten kohdalla omahoitajakäytäntöä on hyvä 
noudattaa myös yli 3-vuotiaiden osalta. Lapsi tarvitsee kokemuksia, jotka 
tekevät päivähoitoajan hänelle niin turvalliseksi kuin suinkin mahdollista.

Totutteluvaihe 

P äivähoitoon tutustumisvaiheen tulee olla riittävän pitkä ja nimen-
omaan niin, että aluksi vanhempi on lapsen mukana koko ajan. 

Vähitellen vanhemman mukana olemisen aikaa lyhennetään. Adoptiolap-



24

sella tämän ajan on useimmiten hyvä olla pidempi kuin perheeseen syn-
tyneellä lapsella. Ajan pituus on aina lapsikohtaista; 2-6 viikon totutte-
luvaihe on aika tavallinen. Joustavuus tässä vaiheessa on olennaista ja on 
parempi ottaa tarvittaessa askel taaksepäin kuin edetä ”normaalitahtia”. 
Totutteluvaiheessa lapsi tutustuu ympäristöön ja rutiineihin sekä uusiin 
lapsiin ja aikuisiin. Ennustettavuus on adoptiolapsille erittäin tärkeää. 
Alussa esimerkiksi pictogram-kuvat voivat olla hyväksi avuksi päiväohjel-
man hahmottamisessa.

Jotkut adoptiolapset vaikuttavat päivähoidon aloittaessaan solahtavan 
uuteen tilanteeseen kuin vettä vaan, eivätkä ikävöi lainkaan vanhempi-
aan. Tällöin on hyvä miettiä, onko lapsi ollenkaan valmis aloittamaan 
päivähoitoa, sillä  kiintymyssuhteen syntymisen merkki on eroahdistus 
omista vanhemmista. Useimmat adoptiovanhemmat ovat tietoisia kiin-
tymyssuhteen merkityksestä ja sen kehittymisen vaatimasta ajasta. Heillä 
voi kuitenkin olla vaihtelevia näkemyksiä siitä, milloin on sopiva aika 
aloittaa päivähoito. Joskus päivähoito on perheen tilanteen takia aloitet-
tava, vaikka lapsi ei olisi siihen vielä valmis. Tämä vaatii sekä henkilökun-
nalta että vanhemmilta vielä enemmän panostusta lapsen ja vanhempien 
välisen kiintymyssuhteen tukemiseen. Jos henkilökunnasta vaikuttaa siltä, 
että lapsi ei ole vielä valmis päivähoitoon, on vanhempien kanssa hyvä 
keskustella heidän mahdollisuuksistaan lykätä päivähoidon aloitusta vielä 
esimerkiksi puolella vuodella tai vuodella.

Lapsi otti ryhmänsä aikuiset heti omakseen ja tarvitsi läheisyyttä tosi 
paljon. Sinnikkyyttä sylin raivaamiseen itselleen löytyi alusta alkaen ja 
edelleen.
             Lastentarhanopettaja, Pohjois-Suomi

Varahoito 

Varahoitoa olisi hyvä välttää, koska lapsi joutuu silloin useimmiten uu-
den ympäristön lisäksi uusien ihmisten keskelle. Elävä elämä ei vastaa 

ihanteita, ja varahoidon välttäminen ei aina ole mahdollista. Varmuuden 
vuoksi olisi hyvä tutustua etukäteen varahoitopaikkaan, jos tarve sen 
käyttämiseen tulee yllättäen. Lasta ei koskaan pitäisi viedä hoitoon ennalta 
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tuntemattomaan paikkaan. Muutoinkin lasta tulee valmistella tavallisuu-
desta poikkeaviin tai uusiin tilanteisiin. Esimerkiksi retkelle lähteminen 
tai uusi lapsi tai aikuinen ryhmässä saattaa vaatia tilanteen läpikäyntiä. 
Vanhemmille on aina hyvä tiedottaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisista hen-
kilöstovaihdoksista.

Perhekuva ja siirtymäobjekti 

V anhempia voi pyytää tuomaan hoitopaikkaan koko perheestä otetun, 
muovitetun valokuvan, jota lapsi voi päivän mittaan käydä katso-

massa. Tämä lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja auttaa lasta pitämään 
poissaolevat vanhemmat mielessään. Myös jokin muu ns. siirtymäobjekti, 
esimerkiksi vanhemman huivi tai laukku lapsen naulakossa, voi helpottaa 
lapsen kokemaa ahdistusta tai ikävää.

Adoptiolapsi lapsiryhmässä 

L apsiryhmä tuo joillekin adoptiolapsille mieleen lastenkodin ja 
saattaa siten herättää voimakkaita tunteita. Lapsi voi palata takaisin 

vanhoihin käyttäytymismalleihin ja ottaa käyttöön eloonjäämisstrategi-
at, jotka olivat aikaisemmissa olosuhteissa välttämättömiä. Perheessä ja 
lapsiryhmässä nämä strategiat ovat hajottavia ja häiritseviä sekä lapselle 
itselleen että muille.
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Emman aloitus päivähoidossa oli vaikea. Erityisesti häntä kauhistut-
tivat päiväunet. Hän tarvitsi päiväunia, koska oli vain 2-vuotias, 
mutta ei kyennyt pitkästä totuttelusta huolimatta tuntemaan oloaan 
turvalliseksi. Lepohuone sai Emman kauhun valtaan ja meistä tuntui, 
että se muistutti häntä jostain aikaisemmin koetusta, vaikka hän oli 
vain 11 kuukauden ikäinen tullessaan meille. Hän vetäytyi kuoreen-
sa, ei antanut kenenkään lohduttaa ja itki, kunnes nukahti. Hän 
ei osallistunut mihinkään päiväkodin aktiviteetteihin. Kotona hän 
istui sohvan nurkassa ja näytti surkealta. Meidän oli pakko siirtyä 
puolipäivähoitoon. Hitaasti mutta varmasti saimme takaisin iloisen 
tyttömme, joka edelleen kolmen vuoden jälkeen on herkkä muutoksille 
ja jonka täytyy aina tietää, mitä tulee tapahtumaan.
                  Isä, lapsi 4v.

Menetyksiä kokenut ja siksi aina jonkinasteisista kiintymyshaasteista 
kärsivä lapsi tarvitsee selvät rajat. Lapselle tulee ilmaista häneen koh-
distuvat odotukset selkeästi – aina ne eivät voi olla täysin iänmukaisia, 
mutta lapsen tulee olla niistä tietoinen. Toistuvat päivärutiinit luovat 
turvallisuutta. Suurempi vapaus voi sopia lapselle, jolla on ollut turvalliset 
varhaisvaiheet. Sen sijaan aikaisemmin kiintymyssuhdevaurioita kokenut 
lapsi tarvitsee selkeän struktuurin aikuiselta, joka näin toimien auttaa 
lasta selviytymään säännöistä ja tasoittaa haasteita, joita lapsi kohtaa mat-
kallaan toisia kohti. 

On tärkeää, että lapsi ei pääse kontrolloimaan aikuisten tunteita. 
Tämä saa aikuiset usein puolustustilaan ja käyttämään hylkääviä rangais-
tusmenetelmiä lasta kohtaan.  Lapsi tarvitsee ärsyyntymisen sijaan em-
paattista kohtelua tilanteissa, joissa häntä joudutaan rajoittamaan. Näitä 
tilanteita voi olla usein. Anna lapsen kokea tekojensa seuraukset, mutta 
älä jätä häntä yksin.

Monesti on tullut ajateltua, että ihana, kamala kakara! Varsinkin 
alkuaikoina lapsi osasi viedä monen aikuisen sietokyvyn äärirajoille 
rajoja kokeillessaan ja ollen provosoiva. Varmasti hän osin taantui 
kehityksessään, kun pitkään oli nukahtamisvaikeuksia päiväunille: 
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kaipasi loputtomiin syliä, huiskutti hiuksiaan nenänsä juurella, imi 
sormiaan ja masturbaatiotakin oli pitkään.
    Lastentarhanopettaja, Pohjois-Suomi

Lapsen kokemat separaatiot voivat aiheuttaa myös vetäytymistä, 
pelkoa ja häpeää. Sisäänpäinkääntynyttä lasta tulee houkutella muiden 
ihmisten yhteyteen. Lapselle tulee suoda varovasti, mutta päättäväisesti 
aikuisen huomiota yhä uudelleen. Lapselle pitää osoittaa, että hän on 
väärässä uskoessaan, ettei kukaan tarvitse häntä eikä hän tarvitse ketään. 
Kun lapsi riittävän monta kertaa houkutellaan mukaan, hänen seuraansa 
hakeudutaan ja hänen kanssaan halutaan olla, ei hän enää voi vastustaa 
kiusausta tulla kontaktiin. Vähitellen lapsen kokema arvottomuuden tun-
ne alkaa väistyä ja tilalle tulee tunne siitä, että hän on arvokas yksilö.  

Leikki 

Joidenkin adoptiolasten on alussa vaikea löytää leikin lumottuun 
maailmaan. Joskus lastenkodissa on ollut vain vähän mahdollisuuksia 

leikkiin. Lastenkodit ovat usein erillään muusta maailmasta. Eristäytymi-
nen on passivoivaa, ja stimuloivat ja leikkiin houkuttelevat kokemukset 
ovat voineet puuttua. Ehkä lapsella ei yksinkertaisesti ole ollut aikaa leik-
kiin. Sijaisperheessä asuneella lapsella on voinut olla iso vastuu arjessa ja 
vain vähän vapaa-aikaa. Lapsen voi olla vaikea keskittyä leikkiin, tai into 
loppuu heti alkuunsa. Lapsi voi tarvita aikuisen apua alkuun pääsemiseksi 
tai siihen, että leikki voisi jatkua. 

Joskus kiintymyssuhdehäiriöistä kärsivä lapsi ei anna itselleen lupaa 
nauttia positiivisista asioista. Hauskanpidon sijaan lapsi alkaakin sabotoi-
da leikkiä, ruokailua, satuhetkeä tai muuta mukavaa tekemistä. Varhais-
lapsuuden aikaiset vastaamattomat tarpeet aiheuttavat ihmisessä syvää 
häpeän ja arvottomuuden tunnetta. Tällöin on vaikea antaa itselleen 
lupa iloita asioista, jotka tuntuvat hyvältä. Nämä lapset tarvitsevat usein 
ammattiapua, sillä separaatioista aiheutuneet traumat ovat iskostuneet 
syvälle lapseen. Päivähoidossakin kannattaa nauttia niistä hetkistä, jolloin 
lapsi antautuu hauskanpidolle, ja toisaalta olla lapsen saatavilla, kun huo-
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nompi hetki koittaa. 

Lapset leikkivät paljon toisen sisarusparin kanssa nelistään. Tyttö 
leikkii mielellään myös muiden ryhmän lasten kanssa roolileikkejä, ja 
ne sujuvat yleensä hyvin. Varsinkin ulkona heidän leikkinsä ovat usein 
vaeltelua ja toisten leikkien häiritsemistä. Aluksi heidän oli vaikea ym-
märtää, että toisten lasten leikkeihin ei voi noin vain mennä mukaan, 
että toiset lapset kokivat tämän häiritsemisenä.
     Lastentarhanopettaja, Etelä-Suomi

Eräs leikkiä hankaloittava tekijä on kieli. Dan ja Lotta Höjerin kirjassa 
”Adopterade barn. Vägledning för förskolan” on logopedi Birgitta K. 
Erikssonin haastattelu. Hän painottaa yksinkertaisten leikkien kautta 
tulevia yksinkertaisia elämyksiä. Usein kasvattajat pyrkivät kehittämään ja 
keksimään uusia virikkeitä, vaikka monesti lapsi oppii parhaiten toiston 
kautta. Jos lapsi ei varhaisvuosinaan ole koskaan rakentanut palikoilla, voi 
rakentelussa olla lapsen iästä riippumatta riittävän iso haaste. Birgitta K. 
Erikssonin mukaan adoptiolapsille on tavallista, että he eivät pysy leikissä 
mukana, koska he eivät ole ymmärtäneet tai kuunnelleet leikin sääntöjä. 
He ovat sen sijaan katsoneet mallia muista lapsista. Jälkeenpäin selviää, 
että he eivät ole lainkaan ymmärtäneet, mistä leikissä oli kyse, vaikka he 
itse kokivat ymmärtäneensä. Henkilökunnan on hyvä olla terveellä tavalla 
epäileväinen lapsen kielitaidon suhteen. Yleisten ohjeiden jälkeen voi 
erikseen tarkistaa lapselta, onko hän sisäistänyt leikin idean.  

Leikin avulla voidaan tietoisesti houkutella esiin pientä lasta. Voidaan 
hoitaa pieniä naarmuja käsissä ja jaloissa, rasvata niitä hellästi ja osoittaa 
lapselle, kuinka tärkeää hänen hyvinvointinsa on. Myös eskari-ikäisen 
kanssa voi rakentaa käsitornia ja leikkiä kukkuu-leikkiä. Aikuinen voi pu-
haltaa lapselle saippuakuplia ja hurrata, kun lapsi onnistuu puhkaisemaan 
kuplan. Lapsen tukkaa voi varovasti harjata ja tehdä hienon kampauksen. 
Lasta voi keinuttaa lakanassa, kätkeä pumpulipalloja vuoroin lapseen ja 
aikuiseen, leikkiä piilosta ja tulla löydetyksi yhä uudelleen – näillä leikeil-
lä on eheyttävä vaikutus lapsen vaurioituneeseen minäkuvaan.  
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Nämä tervehdyttävät, yksinkertaiset yhteisleikit sopivat hyvin myös 
ryhmässä leikittäviksi. Ne voivat auttaa erityisesti ryhmän uutta ja epä-
varmaa lasta. Kosketuksen eteenpäin lähettäminen on hauska leikki: 
vuorotellen laitetaan eteenpäin kosketus, joka tuntuu hyvältä. Voidaan 
olla piirissä käsi kädessä ja yrittää pitää ilmapallo ilmassa. Voidaan istua 
lattialle ja laittaa lakana kaikkien jalkojen päälle ja alkaa etsiä varpaita. 
On paljon hyviä leikkejä, jotka houkuttelevat läheisyyteen ja välittävät 
lapselle aikuisen huolenpitoa. Näistä rakentavista, hoitavista ja tera-
peuttisista Theraplayn innoittamista vuorovaikutusleikeistä saa lisätietoa 
internetistä www.theraplay.fi. 

Kirjavinkki
Ann M. Jernberg ja Phyllis B. Booth: Theraplay, 
vuorovaikutusterapian käsikirja (Psykologien Kustannus Oy 2003) 

Adoptiolapsen kielen kehitys

K ansainvälisesti adoptoidun lapsen kielen kehitys erottaa hänet syn-
typeräisistä suomalaisista ja maahanmuuttajalapsista. Ensimmäisen 

kielen kehitys katkeaa kesken ja lapsi opettelee uuden kielen (tai kaksi-
kielisissä perheissä uudet kielet) uuteen maahan ja perheeseen tultuaan. 
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Adoptiolapsi ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole kaksikielinen 
ensimmäisen kielensä suhteen, vaan hän todella vaihtaa kielen uuteen. 
Siihen, miten pitkälle hän on ensikieltään ehtinyt omaksua, vaikuttavat 
lapsen iän lisäksi perityt ominaisuudet ja ympäristöstä johtuvat seikat, 
kuten ravitsemus (myös raskausaikana) ja virikkeet. Uuden kielen oppi-
misessa on tyypillistä, että lapsi omaksuu pinnallisen käyttökielen hyvin 
nopeasti, jopa muutamassa kuukaudessa. Ajattelutasoisen kielen omak-
sumiseen kuluu yleensä vuosia. Kannattaa huomioida, että toisen kielen 
omaksumisessa on tavallista, että kieltä tuotetaan paremmin kuin ym-
märretään. Ensikielen suhteen asia on yleensä päinvastoin.

Aikaisemmin ajateltiin, että lähes kouluikäisinä adoptoitujen tilanne 
on kielellisesti hankalin, koska koulun haasteet tulevat niin pian. Kuiten-
kin lapsi alkaa kuulla ympäristön kieltä jo kohdussa ja kieliympäristön 
muutos vaikuttaa jo vauvaikäiseen lapseen. Onkin saatu viitteitä siitä, että 
itse asiassa pienten lasten, 1-2-vuotiaiden, ensimmäisen kielen oppiminen 
on vielä niin kesken, että se ei paljonkaan anna valmiuksia uuden kielen 
omaksumiseen, vaan oppiminen alkaa tavallaan aivan alusta. Lapsen iästä 
riippumatta on hyvä olla tietoinen siitä, että suomen tai ruotsin kielen 
hallitseminen syntyperäistä suomalaista vastaavalla tasolla vie aina vuosia. 
Puheterapeutti, erityisopettaja Leena Kaivosoja-Jukkolan mukaan on 
perusteltua olettaa, että koko peruskouluikä saattaa kulua peruskielitai-
don kiinnikuromisessa.

Adoptiolapsille ei ole olemassa spesifiä kielitestiä, jolla kielitaitoa voisi 
mitata. Kieleen on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota koko päivähoi-
toajan, sillä se on hyvin keskeinen ajattelun ja pärjäämisen elementti. 
Päivähoidon alkaessa turvallisuus ja ymmärretyksi tuleminen puolin ja 
toisin on kaikkein tärkeintä. Mikäli lapsen kielen omaksuminen on vielä 
alkuvaiheessa, hänen kanssaan käytettävää kieltä kannattaa yksinkertais-
taa mm. siten, että samasta asiasta käytetään aluksi vain yhtä termiä (vrt. 
ystävä, kaveri, toveri). Tällöin voi käytössä olla puheen lisäksi myös kuvia 
ja muita keinoja viestien selkeyttämiseen.

Kielen kehityksen edetessä on hyvä tarkastaa lapselta, mitä hän on 
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esimerkiksi annetusta ohjeesta ymmärtänyt. Lapsiryhmässä on mahdollis-
ta mennä muiden mukana tilanteesta toiseen sisäistämättä puhetta. Lasta 
voi aktiivisesti houkutella nimeämään asioita ja käyttämään kieltä erilai-
sissa tilanteissa. Pelaaminen (esimerkiksi Junior-Alias) suo hyvää harjoi-
tusta puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen. Vaikeita asioita ovat usein 
abstraktit käsitteet sekä ajan ja paikan määreet. Myös tunteiden nimeä-
minen on monille adoptiolapsille haasteellista, sillä heillä ei useinkaan ole 
perheessä kasvaneiden lasten tapaan ollut aikuista vierellä tunnistamassa 
ja nimeämässä lapsen kokemaa. Lasten kanssa voi konkreettisesti leikkiä 
tilanteita, joissa roolihahmot ovat iloisia, hämmästyneitä, kateellisia tai 
allapäin.

Kirjojen ääneen lukeminen on hyväksi kaikille lapsille, mutta kieltä 
vielä opettelevat adoptiolapset saattavat hyötyä eniten ikäisiään nuorem-
mille lapsille suunnatuista tarinoista. Liian pitkät ja monimutkaiset sadut 
eivät kuullun ymmärtämisen vaikeuksien vuoksi jaksa kiinnostaa lasta. 
Alkuvaiheessa tarinoiden ymmärtämistä helpottaa, jos aikuinen ei lue 
niitä suoraan kirjasta, vaan kertoo lapselle omin sanoin. Lapselle kielen 
oppiminen on ennen kaikkea kokemista: koskettamista, haistamista, 
maistamista. On selvää, että käyttökelpoisia sanoja on vain asioille, jotka 
ovat lapselle tuttuja elävästä elämästä. Niinpä lapsi oppii kieltä parhaiten 
leikkimällä, toimimalla ja olemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

On tärkeää huomioida, että kaikki kielivaikeudet eivät johdu adopti-
osta, vaan osalla lapsista on taustalla dysfasiaa tai muita lisätutkimuksia 
vaativia tiloja. Päivähoidon rooli on keskeinen pohdittaessa tutkimusten 
tarvetta. Viimeistään viskari- tai eskarivaiheessa kannattaa konsultoida 
asiantuntijaa, jos on epävarmuutta lapsen kielellisen kehityksen vaiheesta. 
Jokaisen adoptiolapsen olisi hyvä tavata puheterapeutti ennen koulun 
aloitusta.  

He molemmat tarvitsevat paljon aikuisen tukea päivän tilanteissa ja 
vaikuttavat hieman ikäistään nuoremmilta. Tytön on vaikea keskittyä 
pidempiä aikoja. Hän on monissa tilanteissa omaehtoinen ja välillä 
hänen on vaikea mukautua sääntöihin. Hän tuntuu usein varuillaan 



32

olevalta, välillä myös vajoaa omiin maailmoihinsa. Tyttö kyselee pal-
jon, aivan kuin kyselyiässä oleva lapsi. Kysymysketjut jatkuvat, ja hän 
kysyy paljon asioita, joihin hän kyllä tietää vastauksen.
     Lastentarhanopettaja, Etelä-Suomi

Kirjavinkki aikuisille
Christina Lagergren: Adoptiolapsen kielen kehityksestä 
(Interpedian julkaisu nro 18, 2004)

Kirjavinkki lapsille
Eeva Huikko ja Eliisa Isoniemi: Miltä Sipukaisesta tuntuu?
(Psykologien Kustannus Oy 2006)
Julia Vuori: Sika ja tunteet (Otava 2004)

Vinkki
Tuotteita tunteiden käsittelyyn lasten kanssa: www.pesapuu.fi

Samanlaisuus ja erilaisuus
Identiteetti 

On tärkeää, että lapsella on tunne siitä, että hän kuuluu perheeseensä. 
Perheeseen kuuluminen ei liity biologiaan, yhteiseen geeniperimään 

tai siihen, miten perhe on muodostunut – perheyhteydessä on kyse lähei-
sistä ihmissuhteista. Tässä mielessä adoptiovanhemman ja –lapsen välinen 
suhde ei ole poikkeuksellinen, sillä puolisot tai uusperheiden jäsenetkään 
eivät ole toisilleen sukua geneettisessä mielessä. Yhteenkuuluvuus on 
avainasia, ja se tuntuu hyvältä niin lapsesta kuin vanhemmastakin. 

Kysymykset lapsen taustasta ja adoptiosta askarruttavat lasta - joskus 
enemmän, joskus vähemmän. Toisinaan lapsen voi olla vaikea puhua 
näistä asioista, vaikka vanhemmat tai päivähoidon henkilökunta huo-
maakin jonkin mietityttävän lasta. Lapselle iso kysymys on se, että on 
syntynyt perheeseen, joka ei ole voinut huolehtia hänestä ja sitten hän on 
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saanut uudet vanhemmat mahdollisesti jostain toisesta maasta. 

Mikäli lapsi haluaa päivähoidossa ottaa esille adoption tai ajatuk-
sia synnyinmaasta ja itsestään, on tärkeää, että henkilökunnalta löytyy 
kiinnostusta, halua ja rohkeutta kuunnella hänen ajatuksiaan. Jos lapsi 
kyselee tärkeiltä vaikuttavia asioita, joihin henkilökunnalla ei ole vasta-
uksia, voidaan hyvin sopia, että asioihin palataan isän tai äidin tullessa 
hakemaan lasta. Ehkä heillä on vastauksia. Kysymykset ja ajatukset voivat 
pulpahtaa pintaan ilman ennakkovaroitusta. 

Vanhempainillassa adoptiovanhempia voi rohkaista heidän niin halu-
tessaan kertomaan muutamalla sanalla lapsen taustasta muille vanhem-
mille. Muille vanhemmille voi mainita lapsen synnyinmaan, adoptioiän 
tai muita vastaavia seikkoja, jotka tuntuvat adoptioperheestä sopivilta 
kerrottaviksi. Aloitteellisuus voi vapauttaa keskusteluilmapiiriä ja poikia 
monia mielenkiintoisia keskusteluita myöhemmin.

Kansainvälisesti adoptoiduilla lapsilla on usein kaksi ”omaa maata”: 
synnyinmaa ja nykyinen kotimaa. Näiden yhteensovittaminen ei aina 
ole yksinkertaista – usein ympäristö näkee asian toisin kuin adoptoitu 
henkilö itse. Synnyinmaa voi tulla esille lapsen ulkonäössä, kun taas arki, 
kieli ja kulttuuri, joiden ympäröiminä lapsi elää, ovat suomalaista alku-
perää. Useimmat adoptiovanhemmat pitävät tärkeänä ylläpitää synnyin-
maan kulttuuria jollakin tapaa: erilaisten traditioiden ja juhlien kautta, 
valmistamalla synnyinmaan ruokaa jne. On tärkeää, että lapsi voi kokea 
ylpeyttä synnyinmaastaan. Lapsi tulee surulliseksi, jos hänen synnyin-
maastaan puhutaan kriittisesti tai negatiiviseen sävyyn, koska hän näkee 
itsensä synnyinmaansa edustajana.  Hän voi myös ottaa maahan kohdis-
tuvan kritiikin henkilökohtaisesti (”Onneksi sait tulla sieltä pois.”). On 
hyvä myös välttää yleisiä stereotypioita siitä, millaisia ihmiset ovat jossain 
maassa. Kuten muillakin lapsilla, myös adoptiolapsella on oikeus olla juu-
ri sellainen lapsi kuin hän on – riippumatta ulkonäöstä tai synnyinmaas-
ta. Nykyään tiedetään, että ympäri maailmaa ihmiset syntyvät samanlai-
sina, mutta kulttuuri vahvistaa joitakin piirteitä yksilöissä. Suomalaisessa 
kulttuurissa ollaan perinteisesti jossain määrin pidättyväisiä esimerkiksi 
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tunteiden ilmaisussa. On kuitenkin totta, että eroavaisuudet ovat suu-
rempia ihmisryhmän sisällä kuin ryhmien välillä. 

Päivähoidossa voidaan tukea lapsen monikulttuurista identiteettiä 
olemalla avoimia maailman ja kulttuurien moninaisuudelle. Voidaan tehdä 
mielikuvitusmatkoja maapallon ympäri ja opetella leikkejä eri puolilta 
maailmaa. Ulkomaan matkalle lähtevää lasta voidaan pyytää lähettämään 
kortti ja voidaan myös järjestää teemapäiviä jonkin maan tai kulttuurin 
tiimoilta. Jos perhe ja lapsi haluavat, voi vanhempia pyytää tulemaan päi-
vähoitoon kertomaan lapsen synnyinmaasta. Teemapäivän aikana voidaan 
kuunnella musiikkia, pukeutua maan vaatteisiin, syödä tyypillistä ruokaa 
ja leikkiä erilaisilla leluilla. Hauska tapa on ottaa yhdessä lasten kanssa 
tutkimisen kohteeksi jokin maailman lukuisista juhlatraditioista. Nykyään 
löytyy myös hyviä kirjoja ja leluja, jotka voivat avartaa maailmaamme mui-
den maiden kulttuureille. ”Etniset nuket” ja eri maiden lapsista kertovat 
kirjat ovat tarpeellista materiaalia kaikissa lapsiryhmissä. Kun askarrellaan 
omakuvia, on tärkeää, että kaikki lapset löytävät oman tukanvärin villalan-
kojen joukosta. Tehtävissä tulee huomioida myös, että kaikilla lapsilla ei 
ole vauvavalokuvia tai tietoa esimerkiksi syntymäpituudesta tai –painosta.

Viime syksynä kansainvälisyysteeman puitteissa pidimme ns. Thaimaa-
viikon. Lapsi toi kotoaan thaimaalaista musiikkia, esineitä, julisteita, 
kuvia ja vaatteita yms. Näin toiset lapset saivat tutustua thai-kulttuuriin.

Lastentarhanopettaja, Etelä-Suomi

Lapsen tulee voida olla ylpeä paitsi synnyinmaastaan, myös yhtä lailla 
nykyisestä kotimaastaan. Päivittäisessä elämässä adoptiolapsi on tavallinen 
suomalaislapsi, joka katsoo tv:stä muumeja, käy puistossa ja syö päivähoi-
dossa lihapullia muiden lasten tapaan. 

Mielestämme Sofia otti päiväkodissa roolin, jonka mukaan hän tiesi 
kaiken Etiopiasta ja osasi amharan kieltä. Muut lapset alkoivat odot-
taa tällaista käyttäytymistä ja hän lähti mukaan siihen, ja pystyi hui-
jaamaan jopa henkilökuntaa puhumalla ”siansaksaa”. Ajoittain tämä 
tulkittiin varmaan koomiseksi ja se oli luultavasti Sofian tapa yrittää 
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tehdä muihin vaikutusta. Meidän mielestämme on tärkeää, että Sofia 
voi tuntea itsensä yhtä suomalaiseksi kuin kuka tahansa muukin. 
Kuitenkin hänellä on kaksi omaa maata yhden sijaan. Vaikka hänen 
synnyinmaansa on Etiopia ja hän on ylpeä siitä, on tärkeää, että hän 
saa kokea olevansa suomalainen. Suomi on hänen maansa.
      Äiti, lapsi 5 v.

Nyky-Suomi ei ole enää ”yhdennäköinen”. Suomesta on tulossa väri-
käs maa, johon mahtuu monenlaisia ihmisiä. On hyvä muistuttaa itseään 
ja lapsiryhmän muita lapsia, että ulkonäöstä ei voi päätellä henkilön 
kansalaisuutta tai kotimaata.

Lapsellamme on 4-vuotiaan vahva 
minäkuva, hän tietää syntyneensä Kii-
nassa ja että hän on ollut lastenkodissa 
vauvana. Hän hakee minusta omia 
piirteitään ja sanoo usein, että meillä 
on samanväriset hiukset ja iho, vaikka 
silmät ovat erilaiset.
    Äiti, lapsi 4v.

Vaikka lapsen ulkoinen olemus poikkeaa 
suomalaisesta – onhan hän kolumbia-
lainen syntyjuuriltaan ja näöltään – 
ryhmässä ei kukaan ole kyseenalaistanut 
hänen erilaisuuttaan. Hän itse ilmoittaa 
usein ääneen, että on kolumbialainen, 
ja että äiti ja isä ovat hänet hakeneet. 
Asia tuntuu olevan hänelle tärkeä, 
tai hän vain ajattelee ääneen elämän 
ihmeellisyyksiä. Hän on muutenkin 
pohtiva ”tyyppi”, aivan ihana tyttö. 
                                    Lastentarhanopettaja, Etelä-Suomi
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Kirjavinkki lapsille
Ingvor Goyeryd ja Leif E. Eriksson: Sarika, tyttö Intiasta (Pieni Karhu 2003)
Maija Karjalainen, Pia Nynäs, Tytti Tuunanen ja Virpi Talvitie: 
Auringon lapset (Lasten Keskus 2005)
Helen Rundgren och Magda Korotynska: 
Därför ser jag ut så här – om våra arvsanlag (Bonnier Carlsen 2002)
Leena Virtanen ja Salla Savolainen: Pikku Xing (Tammi 2004)

Vinkki
Lyralla on saatavissa puuvärit, joista löytyy 12 ihonvärisävyä.

Yhden vanhemman perhe 

Jotkut adoptiolapset asuvat jo lähtökohtaisesti yhden vanhemman 
perheessä, useimmiten yksin adoptoineen äidin kanssa. Identiteettiky-

symysten lisäksi lapsella voi olla suru isän puuttumisesta. Kun muiden las-
ten isät tulevat hakemaan lapsiaan päivähoidosta, lapsi huomaa konkreet-
tisesti, ehkä ensimmäistä kertaa, että hänen perheensä eroaa myös tässä 
suhteessa ns. normiperheestä. Jotkut adoptiolapset korvaavat isän puuttu-
misen aktiivisilla mielikuvilla biologisesta isästään. Eritoten isänpäivän yh-
teydessä ja muissa juhlatilanteissa on hyvä eläytyä tunteisiin, joita lapsessa 
saattaa herätä. Isänpäiväkortin voi tehdä isoisälle, enolle tai kummisedälle, 
ja välttää näin lapsen kokemaa ulkopuolisuutta. Päiväkodin tilaisuuksiin 
voi kutsua isän sijaan jonkun toisen lapselle tärkeän miehen. 

Asia, joka on aiheuttanut päänvaivaa, on ollut lapsen isän kaipuu. Se 
tuli esille ensi kertaa päiväkodin isänpäivän kohdalla ja on vain li-
sääntynyt ajan kuluessa. Se putkahtaa voimalla esiin, kun olemme vie-
railulla perheissä, joissa on molemmat vanhemmat. Tai kun tyttäreni 
näkee jossain isän lasten kanssa. Olemme jutelleet asiasta ja taustoista 
kahdestaan. Ja olen jutellut siitä muiden yksin adoptoineiden kanssa: 
lapsesta riippuen reaktio saattaa olla hyvin voimakaskin.

Äiti, lapsi 4v.
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Kirjavinkki lapsille
Todd Parr: Perhekirja (Pieni Karhu 2006)

Kirjavinkki aikuisille
Marianne Peltomaa: Matka (Schildt 2000) ja Oikea perhe (Schildt 2002)

Rasismi ja kiusaaminen 

K aikkien vanhempien tapaan adoptiovanhemmat toivovat lastensa 
välttyvän ulkopuolisuuden kokemuksilta ja kiusaamiselta. Valitetta-

vasti valtaväestöstä poikkeavan ulkonäön omaava lapsi tuskin voi säästyä 
negatiivisilta kommenteilta. Ennakkoluuloja kohdistuu myös lapsiin, 
joita ulkonäkö ei erota muista. Suomella on pitkä ja vaiherikas historia 
Venäjän kanssa, ja ennakkoluulot kukoistavat edelleen. Henkilökunnan 
tulee puuttua nopeasti ja päättäväisesti lapsen taustaan tai ulkonäköön 
liittyviin negatiivisiin kommentteihin. Toisinaan lapsi voi tarvita aikuisen 
apua myös kommentteihin, jotka hämmentävät, vaikka niillä ei ole pahaa 
tarkoitusta. (”Koska palaat takaisin Intiaan?”)

Päivähoitoikäiset lapset suhtautuvat yleensä avoimesti erilaisiin ilmiöi-
hin ja ymmärtävät, että ihmiset eroavat ulkonäöltään, osalla on fyysisiä 
vammoja jne. Silti lapsiryhmässä voi tulla kiusaus sortua nimittelyyn ki-
haran tukan, ruskean ihon, erilaisen murteen, silmälasien tai pyörätuolin 
käyttämisen johdosta. Erilaisuus kannattaa ottaa avoimesti esiin eikä yrit-
tää teeskennellä, ettei sitä olisi. Meillä kaikilla on yhdistäviä ja erottavia 
ominaisuuksia. Lapsiryhmässä voidaan esimerkiksi istua ringissä ja tutkia, 
mikä vieruskaverissa on samanlaista ja mikä erilaista kuin itsessä.  

Perhe toivoi erilaisuuden hyväksyvää ilmapiiriä ja se toikin toimin-
taamme teeman erilainen, mutta niin samanlainen.

Lastentarhanopettaja, Länsi-Suomi

Yhtä tärkeää on luonnollisesti puuttua tilanteisiin, joissa kiusaaja on 
adoptiolapsi. Puutteelliset verbaaliset ja sosiaaliset kyvyt aiheuttavat tur-
hautumista, joka voi purkautua aggressiivisuutena. Jos lapsi tuntee olonsa 
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jatkuvasti jännittyneeksi ja epävarmaksi ympäristössään, hän saattaa 
lyödä ennen kuin tulee lyödyksi. Tällaisissa tilanteissa henkilökunnan on 
päättäväisesti puututtava asioiden kulkuun – ja samalla mietittävä, miten 
kaikki lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi lapsiryhmässä. 

Adoptiolapsen turvallisuuden tunne lisääntyy, kun hän huomaa, että 
aikuiset vastaavat hänen tarpeisiinsa empaattisella tavalla kerta toisensa jäl-
keen, ja kun hän kokee muiden lasten olevan leikkikavereita, eivätkä uhka. 
Adoptiolapsen emotionaalinen kehitys on usein nuoremman lapsen tasolla. 
Lapsi kannattaa kohdata rohkeasti hänen omalla kehitystasollaan. Peukaloa 
imevän 6-vuotiaan voi ottaa syliin paijattavaksi ja jättää huomautuksen 
väliin. On todettu, että lapsi saavuttaa iänmukaisen kehitystason, kun pik-
kulapsivaiheen tarpeet ovat tulleet tyydytetyiksi. Lapselle on hyväksi voida 
käyttäytyä tilanteesta riippuen eri-ikäisen lapsen tavoin. Jos lapsi saa olla 
toisinaan pieni ja tarvitseva, hän pystyy tarvittaessa olemaan myös iso. 

Vältä rankaisua, jossa lapsi suljetaan ryhmän ulkopuolelle ja hänen 
odotetaan tuntevan häpeää. Hylätyksi tulemisen ja arvottomuuden 
tunteet ovat separaatioita läpikäyneelle lapselle rikkovia. Jos lapsi on 
poistettava tilanteesta, tulee rauhallisen aikuisen lähteä lapsen mukaan. 
Häpeän tunteen herättämisen sijaan lapsi tulisi saada miettimään teko-
jensa seurauksia muiden kannalta. Samalla on hyvä konkretisoida lapselle 
hänen omia tunteitaan. ”Potkiminen satuttaa. Siksi täällä ei saa potkia 
muita. Sinulla on hankalaa, ja minä autan sinua istumalla tässä kanssasi.” 
Syyllistämisen sijasta seuraukset kannattaa tehdä selviksi: ”Niin ei voi teh-
dä ja minä autan sinua onnistumaan”. 

Erilaisuutta käsittelimme ryhmässä aiheella ”Ollaan kaikkien kaveri”. 
Meillä kaikilla on pää, kaksi kättä… ja eroina tukan väri ja tukan 
pituus, ihonväri, pituus. Adoptio nousi siinä sen verran esille, että lapsi 
nosti sen esille itse. Keskustelu eteni linjalla, että siellä maassa mistä 
lapsi on, muutkin ovat ihonväriltään tummia. Kavereina voimme 
toisillemme olla, koska meillä on kuitenkin niin paljon yhteistä. Olem-
mehan me muutkin erilaisia, tukkamme on erivärinen…

Lastentarhanopettaja, Länsi-Suomi
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Kirjavinkki lapsille
Todd Parr: Ei haittaa, jos on erilainen (Pieni Karhu 2005)
Leena Virtanen ja Salla Savolainen: Xing ja superkaverit (Tammi 2006)

Kirjavinkki aikuisille
Anna Rastas, Laura Huttunen ja Olli Löytty (toim.): 
Suomalainen vieraskirja – kuinka käsitellä monikulttuurisuutta (Vastapaino 2005)
Raisa Simola ja Kaija Heikkinen (toim.): Monenkirjava rasismi 
(Joensuu University Press Oy 2003)

Muiden lasten ja vanhempien kysymykset 

K ansainvälinen adoptio kiinnostaa ja herättää uteliaisuutta. On 
luonnollista, että kysymyksiä adoptiolapsesta ja hänen perheestään 

herää. Näihin kysymyksiin on syytä suhtautua positiivisesti ja puhua 
adoptiosta yleisellä tasolla, samaan tapaan kuin voidaan puhua kenen 
tahansa lapsen asioista toisten hoitolasten vanhemmille.  Sen sijaan 
yksittäisen lapsen taustaan liittyvien kysymysten kanssa on oltava tark-
kana. Esimerkiksi miksi juuri tämä lapsi on adoptoitu ja mitä hänen 
biologiselle perheelleen on tapahtunut, ovat lapsen yksityisasioita, joita ei 
tule käsitellä muiden lasten tai vanhempien kanssa. Adoptoidulla lapsella 
tulee olla aikaa ja tilaa käsitellä adoptioon liittyviä kysymyksiä omassa 
tahdissaan. Henkilökohtaisimmissa asioissa lapsen tulee saada itse päät-
tää, mitä kertoo ja kenelle. 

Toisinaan esimerkiksi Suomessa, Virossa ja Venäjällä syntyneet adop-
tiolapset muistuttavat ulkoisesti adoptiovanhempiaan. Kaikki lapset tai 
vanhemmat eivät halua tai näe tarpeelliseksi tuoda esiin, että lapsi on 
adoptoitu. Lapsen ja perheen näkemystä tulee luonnollisesti kunnioittaa. 
Toisaalta adoptiotausta on osa lasta, ja olisi hyvä, jos ilmapiiri päivähoi-
dossa olisi niin avoin ja turvallinen, että lapsi voisi huoletta tuoda esiin 
kaikki puolensa.
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 Yksi poika oli ihmetellyt, ettei hän ollut koskaan nähnyt lapsemme 
äitiä. Hän ei ollut siis pitänyt minua lapsemme äitinä, ilmeisesti siksi, 
etten ole kiinalaisen näköinen. Tähän liittyi myös episodi, jossa jotkut 
lapset olivat arvelleet, että se, ettei lapsemme ollut oppinut ääntämään 
ärrää siihen mennessä, johtuisi siitä, että hän on kiinalainen. Lasten-
tarhanopettaja kertoi meille nämä tapahtumat ja pyysi meitä tuomaan 
päiväkotiin lastenkirjan, jossa adoptiosta kerrotaan.

Äiti., lapset 6v. ja 4v.

Olemme pyrkineet siihen, että asiasta ei tehtäisi numeroa, vaan 
adoptoidut lapset ovat tavallisia lapsia muiden joukossa. Jos on tullut 
kysymyksiä, olemme tietenkin vastanneet. Olemme lukeneet kirjaa 
Ei haittaa, jos on erilainen, jossa yhdellä sivulla on teksti "ei haittaa 
jos on adoptoitu" ja kuva kengurusta, jonka pussissa on koiranpentu. 
Tämä on herättänyt keskustelua yleisellä tasolla (miksi kenguru on 
adoptoinut koiran? missä koiran äiti on?) ja lapset ovat myös osanneet 
yhdistää adoption sisaruksiin.

Lastentarhanopettaja, Etelä-Suomi

Esiopetus ja kouluvalmius

U seimmilla suomalaissyntyisillä lapsilla on kokemusta päivähoidosta 
useilta vuosilta ennen esiopetuksen alkamista. Adoptiolasten tulles-

sa perheeseen eri-ikäisinä voi esikoulu olla perheen ensikosketus ammat-
tikasvattajien kanssa. Kaikille osapuolille voi olla haastavaa, jos lapsi tulee 
6-7-vuotiaana suoraan esiopetuksen piiriin. 

Sanotaan, että kouluvalmius on lapsen kykyä oppia tehokkaasti. 
Adoptiolapsella opittavaa ja kiinnikurottavaa voi olla enemmän kuin 
ikätovereilla. Kouluvalmiutta mietittäessä on erityisen tärkeää huomioida, 
että lapsen kehitys voi yhtä aikaa olla monen eri-ikäisen lapsen tasolla. 
Esimerkiksi kognitiivinen kehitys voi olla 6-vuotiaan luokkaa, sosiaalinen 
kehitys 8-vuotiaan tasolla ja tunne-elämän hallinta 3-vuotiaan tasolla. 
Koulun aloittamispohdintaan voi liittyä sekin, että osa lähellä kouluikää 
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adoptoiduista ei ole juuri saanut elää normaalia, huoletonta lapsuutta, 
vaan on kenties koulun alkaessa vasta ”kasvamassa lapseksi”. Vanhempien 
ja henkilökunnan välinen avoin dialogi on erityisen tärkeää pohdittaessa 
lapsen eri osa-alueita ja niiden merkitystä koulutaipaleen kannalta.

Kielen kehitys on kouluvalmiutta arvioitaessa eräs oleellisimmista 
huomioon otettavista seikoista. Kielen ei tarvitse olla syntyperäisen lapsen 
kielitaidon tasolla, mutta hyvin heikolla tai epätasaisella kielitaidolla voi 
olla liian haasteellista pysytellä muiden mukana yleisopetuksessa. Kou-
lunkäynnin kaikkinainen työläys vaikuttaa luonnollisesti myös lapsen 
itsetuntoon: haasteiden tulisi olla sopivan kokoisia lapselle, jotta oppimi-
nen olisi motivoivaa. 

Valtaosa adoptiolapsistakin on valmiita kouluun sinä vuonna, kun he 
täyttävät seitsemän vuotta. Adoptiovanhemmat kuitenkin tasapainoilevat 
lapsen mahdollisten erityistarpeiden ja näennäisesti hyvän pärjäämisen 
välillä – joskus on vaikea tietää, missä tarkalleen mennään. Henkilökun-
nan on tärkeää tuoda esiin pohdinnat lapsen koulunaloituksen suhteen, 
sillä päätösten vaikutukset kantavat kauas. Erilaisten vaihtoehtojen suh-
teen kannattaa pitää mieli avoimena. Lapsen kielenvaihdoksen ollessa vie-
lä kesken koulun alkaessa lapsi voi haluttaessa päästä maahanmuuttajille 
tarkoitettuun esiopetukseeen tai valmistavaan luokkaan, mikäli kunnassa 
on maahanmuuttajille suunnattua opetusta. Lapsi voi myös viettää yhden 
ylimääräisen vuoden päivähoidossa tai käydä esikoulun kahteen kertaan, 
jos sen katsotaan parhaiten tukevan lapsen kokonaiskehitystä. 

Päätös lapsen koulumuodosta on tehtävä yksilöllisesti ja vanhempi-
en kanssa yhteistyössä. Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen 
tapahtuu aina huoltajan hakemuksesta, eli mahdollisen kouluvalmiusar-
vion tulos on suositus. Lykkäysvuonna ei pelkkä odottaminen riitä, vaan 
lapselle tulee tarjota mahdollisuus kehittää taitoja, jotka myöhemmin 
tukevat ja helpottavat koulunkäyntiä. Lapsi saattaa tarvita palveluja (esi-
merkiksi puheterapiaa tai erityisopetusta), ei vain aikaa. Huomioon on 
toki otettava myös lasten yksilöllinen, geneettinen kypsymistahti. Erilai-
sia esiopetukseen ja koulun aloitukseen liittyviä ratkaisuja mietittäessä on 
hyvä puntaroida optimaalisten tukitoimien ja toisaalta tutun ja turvalli-
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sen ympäristön vaikutusta lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Sopeutumi-
nen uuteen vie aina energiaa.

Riittävä kielitaito vaikuttaa paitsi itse oppimiseen myös sosiaaliseen 
toimintaan ja jopa tunne-elämään. Puutteellisen kielitaidon ohella 
erilaiset kehitysviivästymät ja käyttäytymisongelmat ovat merkittäviä 
syitä anoa koululykkäystä. Adoptiolasten aiemmat elämänvaiheet ja mm. 
biologisen äidin raskaudenaikainen päihteidenkäyttö ovat voineet aiheut-
taa lapselle sellaisia ongelmia, joiden vuoksi on paikallaan arvioida lapsen 
kouluvalmiutta tavallista tarkemmin ja tarvittaessa lykätä koulunaloitusta 
tai aloittaa koulutaival erityisjärjestelyin.

Kansainvälisesti adoptoidulla lapsilla on joissain kunnissa mahdol-
lisuus saada ensimmäisen kielen opetusta tai maahanmuuttajalapsille 
suunnattua suomen kielen opetusta. Kielenopetus voi alkaa jo esiopetus-
vaiheessa, jos saadaan kokoon tarpeeksi suuri ryhmä. Adoptiolapselle voi 
olla haastavaa seurata opetusta heterogeenisessä ryhmässä. Kaikille lapsille 
ensimmäisen kielen opetus ei ole hyväksi - asiaa kannattaa pohtia lapsen 
kannalta. Toisaalta monet adoptiovanhemmat näkevät tässä mahdolli-
suuden antaa lapselle välineitä kahteen eri kulttuuriin ja tulevaisuudessa 
synnyinmaahan tutustumiseen. Maahanmuuttajien äidinkielen ja suomi 
toisena kielenä -opetuksesta voi lukea lisää www.edu.fi. Myös kuntien 
omilta sivuilta löytyy lisätietoa.

Adoptioperheiden kartoituksessa (Adoptioperheet ry 2005) tuli esiin, 
että noin puolet adoptiolapsista oli käynyt kouluvalmiusarvioinnissa 
ja neljänneksellä lapsista päädyttiin koulunaloituksen lykkäykseen. 
Koulun puolella erityisopetusta sai joka seitsemäs adoptoitu ja tuki-
opetusta oli jossain vaiheessa saanut joka kolmas. Tavallisimmin tuki-
opetusta annettiin matematiikassa ja äidinkielessä. Haasteet tuntuivat 
lisääntyvän koulunaloituksen myötä, sillä 80 % vastaajista kertoi 
lapsensa selvinneen lähes ongelmitta päivähoidossa, mutta koulun 
suhteen näin vastasi vain puolet vanhemmista. Kartoituksessa van-
hemmat toivat esiin, että he kokivat adoptoitujen lastensa joutuvan 
työskentelemään toisinaan merkittävästikin enemmän koulussa kuin 
ei-adoptoidut ikätoverinsa.
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Kirjavinkki lapsille
Ingvor Goyeryd och Leif E. Eriksson: Pyret börjar skolan (Bonnier Carlsen 2005)
Pirkko Harainen ja Leena Lumme: Emma menee esikouluun (WSOY 2004)

Lukemista aikuisille
Adoptiolapset koulussa, Adoptioperheet ry:n lehti 2/2006

Tulevaisuus

K ansainvälisen adoption kautta perheeseen tulleita lapsia on tutkittu 
runsaasti mm. Hollannissa, USA:ssa ja Ruotsissa. Suomessa aloitet-

tiin 2007 laaja FINADO-tutkimushanke, jossa kerätään kattavasti tietoa 
Suomeen ulkomailta adoptoitujen lasten, nuorten ja aikuisten terveydestä 
ja hyvinvoinnista. Kansainvälisen tutkimuksen kohteina ovat olleet mm. 
adoptoitujen oppiminen ja koulunkäynti, sosiaaliset suhteet, identiteetti 
sekä fyysinen ja psyykkinen terveys. Tutkimuksille on yhteistä se, että 
tulosten mukaan suurin osa adoptoiduista pärjää ja voi hyvin verrattuna 
muuhun samanikäiseen väestöön. Erityisen hyvin adoptoidut menestyvät 
verrattaessa heitä lapsiin, jotka ovat jääneet adoptiolasten synnyinmaiden 
laitoksiin asumaan. Adoptiolasten tulevaisuutta voi tutkimusten pohjalta 
kuvata toiveikkaana ja positiivisena: yli 90 % kansainvälisesti adoptoi-
duista lapsista ja nuorista voi ja pärjää hyvin. Tämä on hämmästyttävä 
tulos otettaessa huomioon taustat, joista lapset tulevat. 

Tutkimuksista on kuitenkin löydettävissä pieni huonosti voivien 
adoptoitujen lasten, nuorten ja aikuisten ryhmä, jolle kertyy monenlaisia 
ongelmia: vakavia vaikeuksia oppimisen ja koulunkäynnin sekä ammatis-
sa toimimisen suhteen, vakavia psyykkisiä sairauksia ja huonovointisuutta 
sekä erilaista epäsosiaalista käyttäytymistä. Huonovointisuuteen johtavia 
riskitekijöitä ei vielä tunneta tarpeeksi, jotta niihin osattaisiin puuttua pa-
remmin ja tukea perheitä riittävästi. Apua tarvitsevien perheiden tunnis-
taminen, oikeanlaisen avun antaminen ja tiedon lisääminen adoptoitujen 
ja adoptioperheiden tarpeista ovatkin jatkuvia haasteita. 
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Kirjavinkki aikuisille
Asha Miró: Gangesin tytär (Like 2005) 
Anu Rohima Mylläri: Adoptoitu (Otava 2006)
Astrid Trotzig och Sofia Lindström: 
Hitta hem – vuxna adopterade från Korea berättar (Ordfront 2003)
Kymmenen tarinaa adoptiovanhemmuudesta 
– Tio adoptivfamiljer, tio berättelser (Yhteiset Lapsemme ry 2006)

LISÄTIETOA
Adoptiokuraattoritoiminta: 
www.yhteisetlapsemme.fi, puh. 050 313 5066
Adoptiopalvelunantajat: 
www.hel.fi/sosv, www.interpedia.fi, www.pelastakaalapset.fi
Adoptioperheet ry: 
www.adoptioperheet.fi, puh. (09) 8603 8603  
Adoptioplus Tmi, Seija Poikonen: 
www.adoptioplus.fi, puh. 045 2584 211
Capacitas Familia Tmi, Sanna Mäkipää: 
www.capacitasfamilia.fi, puh. 050 348 3397 
Liv1Lär Tmi, Bettina Brantberg: 
bettinabrantberg@hotmail.com
Selkosanat Oy. Leena Kaivosoja-Jukkola: 
www.selkosanat.fi, puh. 041 440 2088
Yhteiset Lapsemme ry: 
www.yhteisetlapsemme.fi
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KIRJALLISUUSVINKKEJÄ LAPSILLE
Emma Adbåge: Hämta Joel (Eriksson & Lindgren 2004)
Heather Amery ja Linda Edwards: Satumatka maailman ympäri  
(Kolibri 2002)
Shaila Awan ja Helen Melville: Minä päästä varpaisiin (Tammi 2000) 
Nicola Baxter ja Belinda Lyon: Prinsessasatuja (Kirjalito 2003)
Pierre Coran ja Marie-Jose Sacre: Minun perheeni  
(Kustannus Mäkelä Oy 1998)
Anna Dunér och Kirsten Raagaard: Emilia hos dagmamman  
(Bonnier Carlsen 1999)
Katerina Janouch ja Mervi Lindman: Mistä on pienet vauvat tehty? 
(Tammi 2004)
Barnabas ja Anabel Kindersley: Maailman lapset (Unicef 1995)
Hugh Lupton ja Sophie Fatus: Tarinatie  
(Pieni Karhu ja Suomen YK-liitto 2001) 
Hugh Lupton ja Niamh Sharkey: Ihmesatuja eri maista  
(Pieni Karhu 2002)
Graham Percy: Satuja eri maista (Kirjalito 2004)
Christel Rönns: Helmi saa kodin (Otava 2002) 
Göran Ja Monica Schultz: Me olemme Bu-Ran ja Seo-Ran Koreasta 
(Kustannus Mäkelä Oy 1990)

KIRJALLISUUSVINKKEJÄ AIKUISILLE
Suvi Ahola: Iljan äidiksi (WSOY 1999)
Dan och Lotta Höjer: Adopterade barn. Vägledning för förskolan.  
(UR 2005)
Heli Karhumäki: Lapsi suoraan sydämeeni – kokemuksia adoptiosta 
(SLEY-kirjat 2005) 
Tuula Kasanen: Kenen lapsi? (Otava 2006)
Frank Lindblad: Adoption (Studentlitteratur 2004)
Maarit Peltoniemi-Ojala: Oma lapsi – vihdoinkin  
(Pelastakaa Lapset ry 1999)
Anna Pihlajaniemi: Adoptiomatka (Tammi 2011) 
Yhteiset lapsemme ry: Kymmenen tarinaa adoptiovanhemmuudesta 
(Yhteiset lapsemme ry 2006)
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Vinkkejä vanhempien ja päivähoitohenkilökunnan 
keskustelussa läpikäytäviksi asioiksi

• Minkä ikäisenä lapsi on tullut perheeseen ja missä hän on asunut 
ennen sitä? 

• Kuinka monta hoitajaa lapsella on ollut?
• Lapsen fyysinen terveys (mahdolliset terveydelliset erityistarpeet, 

loiset, mongoliläiskät, allergiat, infektiot, ruoka-aineyliherkkyydet)
• Lapsen sopeutuminen perheessä
• Kiintymyssuhde (ketkä ovat lapsen tärkeät läheiset)
• Separaatiokokemukset ennen adoptiota ja perheessä olon aikana
• Miten lapsi reagoi ollessaan surullinen, iloinen, ikävissään, satutta-

essaan itsensä?
• Millaisia kokemuksia lapsella on ryhmässä olemisesta?
• Onko vanhemmilla lapseen tai päivähoidon aloitukseen liittyviä 

huolia? Minkälaista tukea vanhemmat toivovat? Onko perheellä 
muuta tukea saatavissa? Onko lapsella todettu olevan erityisen tuen 
tarvetta?

• Missä kielen kehityksen vaiheessa lapsi on vanhempien käsityksen 
mukaan? Millä osa-alueilla lapsi tarvitsisi erityisesti tukea kielen 
suhteen?

• Miten lasta on valmisteltu päivähoidon aloitukseen?
• Miten vanhemmat toivovat adoption huomioimista päivähoidossa?
• Miten lapsen kanssa voi keskustella adoptiosta, syntymämaasta tai 

lapsen biologisesta perheestä? Millaisia sanoja perhe käyttää lapselle 
tärkeistä ihmisistä ja asioista?

• Mitä muille lapsille tai vanhemmille voi kertoa lapsen taustasta?
• Halutaanko lapsen synnyinmaan kulttuuria tuoda esille ja miten se 

voitaisiin mahdollisesti toteuttaa?
• Millainen käytäntö päivähoitopaikassa on kiusaamisen suhteen?
• Miten vanhemmat ja henkilökunta näkevät kasvatuskumppanuu-

den käytännössä? Miten se voisi toteutua parhaiten?
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Adoptioperheet ry
Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioperheet.fi
toimisto@adoptioperheet.fi
puh. (09) 8603 8603

Adoption lisääntyessä yhä 
useampi päivähoidon am-
mattilainen kohtaa työssään adoptoituja lapsia 
ja heidän perheitään. Tiedetään, että lapsen en-
simmäiset vuodet uudessa perheessä ovat hyvin tär-
keitä hänen tulevan kasvun ja kehityksensä kannalta. Päivähoito voi 
monella tapaa auttaa ja tukea perhettä kasvatustyössä. Tämä materiaali 
on koottu päivähoidon ja adoptioperheen yhteistyön helpottamiseksi.

Adoptioperheet ry on adoptiolasten vanhempien, adoptiota harkitsevi-
en, adoptioprosessissa mukana olevien ja adoptoitujen yhdis-
tys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin 
eri vaiheissa olevia perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa 
käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperhei-
den yhteiskunnallista asemaa.

Yhdistys järjestää muun muassa koulutus- ja keskusteluti-
laisuuksia ja tutustumismahdollisuuksia adoptioperheiden 
kesken sekä julkaisee jäsenlehteä. Yhdistys on valtakunnal-
linen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi 
voivat kuulua sekä kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai 
adoptiota harkitsevat sekä adoptoidut, adoptioperheen läheiset ja 
muut, jotka kannattavat yhdistyksemme päämääriä.

Päivähoito-opas on 
Terveyden edistämisen 
keskuksen arvioima : 

  ”Monipuolinen ja 
kattava opas adoptioon 

liittyvissä asioissa.”


