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Vastaus kirjalliseen kysymykseen keskeytyneiden kansainvälisten
adoptiohakumatkojen edistämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin /kok näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 582/2020 vp:
Miten hallitus aikoo edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisällön toteutumista kyseessä olevien adoptiolasten kohdalla koronakriisin pitkityttyä,
millä toimin hallitus aikoo edesauttaa kansainvälistä adoptiota odottavien lasten hakumatkoja ja
aikooko hallitus käsitellä poikkeuksellisessa tilanteessa adoptiolasten maahansaapumislupia korkean prioriteetin nopeudella
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin, ja niiden noudattaminen
on tärkeää myös koronakriisin keskellä. Velvoitteiden toteuttamisesta vastaavat sopimuksen ratifioineet valtiot. Kansainväliseen adoptioon luovutettavien lasten asemasta ja heidän oikeuksiensa
toteutumisesta lähtömaassa vastaavat lähtömaan viranomaiset. Muut maat voivat edistää sopimuksen toteutumista kansainvälisellä yhteistyöllä, ja Suomi osaltaan pyrkii selvittämään asiaa
muun muassa (Haagin adoptiosopimuksen) mukaisella keskusviranomaisyhteistyöllä.
Kansainvälisten hakumatkojen toteutumiseen vaikuttavat yhtäältä Suomen ja toisaalta lapsia luovuttavien maiden linjaukset ja matkustusrajoitukset. Kansainvälisessä oikeudessa noudatettavasta
suvereniteetti- ja puuttumattomuusperiaatteesta seuraa, että Suomen hallituksella ei ole mahdollisuuksia eikä oikeutta puuttua vieraiden valtioiden toimivaltaan kuuluviin asioihin eikä vaikuttaa
koronaepidemiasta johtuviin maakohtaisin maahantulorajoituksiin. Adoptiohakumatkat edellyttävät toteutuakseen sitä, että lapsen lähtömaa sallii mahdollisista koronakriisistä johtuvista rajoituksista riippumatta adoptiovanhempien saapumisen maahan. Suomen mahdollisuus hakumatkojen edesauttamiseen lasten lähtömaassa rajoittuu siten kansainväliseen yhteistyöhön, johon Suomi
on ryhtynyt. Adoptioasioiden keskusviranomaisena toimiva adoptiolautakunta selvittää muilta
osin, miten koronakriisin jatkuessa voidaan edistää kansainvälistä adoptiota odottavien perheiden
asiaa.
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Adoptiolasten saapuminen Suomeen riippuu adoption toteuttamistavasta. Suomi tekee adoptioyhteistyötä useiden valtioiden kanssa ja käytännöt sen suhteen, vahvistetaanko adoptio kohdemaassa vai vasta myöhemmin Suomeen saapumisen jälkeen, vaihtelevat maittain. Jos adoptio
vahvistetaan vasta Suomeen saapumisen jälkeen, tarvitsee lapsi Suomeen muuttoa varten oleskeluluvan, joka lapsen etu huomioon ottaen käsitellään aina kiireellisesti. Koronakriisin aikana on
korostetun tärkeää varmistaa, että lapsen saapuminen maahan tapahtuu lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla ja ilman, että lapsen oikeus terveyteen vaarantuu matkalla.
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