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Adoptiovanhempana et nauti samanlaista yhteiskunnan suojaa ja tukea kuin  
perheeseen syntyvän lapsen vanhempana. Muutokset eduissa vievät aikaa, joten 
ryhdy ajamaan etujasi jo odotusaikana.

Yt-neuvottelut

TYÖSOPIMUSLAKI SUOJAA raskaana olevia 

naisia työntekijöiden vähentämistilanteis-

sa. Erityisesti kansainvälisessä adoptiossa 

hakijan lomautus tai irtisanominen voi olla 

ongelmallinen. Yt-neuvotteluissa kannattaa 

tuoda asia esille ja kehottaa työnantajaa 

kohtelemaan adoptiohakijoita sukupuolesta 

riippumatta samalla tavalla kuin raskaana 

olevia työntekijöitä.

Perhevapaat
ADOPTIOPERHEIDEN PERHEVAPAAT ovat vuosien 

varrella lähentyneet muiden lapsiperheiden 

vapaita. Kuitenkin vain isyysvapaa ja lapsilisä 

vastaavat täysin muiden lapsiperheiden etuuk-

sia. Perhevapaiden pituudessa, päivärahapro-

senteissa ja eläkkeen kertymisessä on eroja. Pi-

dä huoli, että kansanedustajasi tietää tämän.

 

Palkallinen jakso  
vanhempainvapaalla
VANHEMPAINVAPAAN ALUSSA maksettava pal-

kallinen jakso perustuu työehtosopimukseen. 

Jos adoptiovanhempi on rajattu oikeuden ul-

kopuolelle, hänen tulisi olla yhteydessä oman 

alansa liittoon. Tosin valveutunut työnantaja 

maksaa edun yhtäläisesti kaikille työntekijöil-

leen, joten ei kannata luovuttaa, vaikka paran-

nus ei olisi ehtinyt vielä työehtosopimukseen.

KANNATTAA OLLA TERRIERI !
Odottaja, Adoptioperheet ry ajaa etuasi, mutta... 

Perhepalvelut

ADOPTIO-OSAAMINEN neuvolassa, päivä-

hoidossa ja koulussa vaihtelee. Annathan 

ammattilaisille mahdollisuuden omaksua 

tietoa hyvissä ajoin ennen lapsen saapumis-

ta. Näin esimerkiksi maahantulotarkastus 

sujuu jouhevasti, ja voit vanhempana keskit-

tyä täysivaltaisesti uuteen perheenjäseneen 

tutustumiseen. Adoptioperheet ry:n sivuilta 

löydät materiaalia, jota voit tulostaa eri ta-

hoille, tai voit ehdottaa heitä tutustumaan 

Adoptioperheiden verkkosivustoon.

Anna palautetta
ANNA PALAUTETTA ja kehittämisehdotuksia 

kaikille adoptioprosessin osapuolille ja per-

heiden kanssa tekemisissä oleville ammat-

tilaisille. Me adoptioperheet olemme oman 

asiamme parhaat kokemusasiantuntijat. 

Toimimaton käytäntö saattaa olla tahaton ja 

helposti korjattavissa, kun joku on asiassa 

aloitteellinen.

Kotihoidon tuen  
kuntalisä
KUNNAT PÄÄTTÄVÄT itsenäisesti Kelan koti-

hoidon tuen lisäksi maksettavista kuntalisis-

tä. Tee ajoissa kuntalaisaloite, jos kuntalisä

ei huomioi adoptioperheitä esimerkiksi lap-

seen liittyvien ikärajojen vuoksi.

Perheille: www.adoptioperheet.fi/me-ajamme-etuasi 
Ammattilaisille: www.adoptioperheet.fi/ammattilaiselle
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Muistathan, että 
toimistomme on 
aina tukenasi. 
Ota yhteyttä!


