Adoptiovisio 2035
Suomeen tarvitaan kansallinen adoptio-ohjelma
Adoptio on tapa turvata perhettä tarvitsevalle lapselle pysyvät ja turvalliset perhesuhteet. Suomessa ja
maailmalla on yhä enemmän lapsia, jotka tarvitsevat perheitä. Myös perheitä, jotka tavalla tai toisella
haluavat tarjota näille lapsille kodin, on yhä enemmän. Samalla kansainvälisen adoption kautta kotia
tarvitsevien erityistarpeisten lasten määrä lisääntyy. Tämä vaatii voimavaroja sekä perheiltä että
yhteiskunnalta ja palveluilta.
Suomi on hyvä adoptiolapsia vastaanottava maa, tämä pitää turvata myös jatkossa. Suomeen on vuonna
2012 säädetty adoptiolaki, joka parantaa lapsen etua ja mahdollistaa adoptiotoiminnan kehittämisen.
Luvut:
Suomessa on arviolta 30 000 adoptoitua. Vuodessa toteutuu noin 150 kansainvälistä adoptiota ja noin 50
kotimaista vieraslapsiadoptiota. Vuonna 2013 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna yli 18 000 lasta ja nuorta,
heistä sijaisperheissä 37 %, ammatillisessa perhehoidossa 13% ja laitoshoidossa 39%. Joka viides pariskunta
kohtaa tahattoman lapsettomuuden.
Suomeen tarvitaan kansallinen adoptioasioihin keskittyvä toimintaohjelma, joka:
1) vahvistaa adoption asemaa perhemuotona
2) varmistaa adoptiolasten ja -perheiden yhdenvertaiset ja alueellisesti tasa-arvoiset palvelut
3) ohjaa adoptiolain täytäntöönpanoa
4) vastaa Haagin adoptiosopimuksen ehtoihin
Ohjelman painopisteiden tulee olla:
-

Adoptiolasten ja -perheiden hyvinvoinnin parantaminen
Adoptiotoiminnan rakenteiden tarkastelu ja kansainvälinen vertailu
Adoptiotoiminnan kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen
Adoptioprosessiin liittyvien palvelujen tuottamisen resurssien turvaaminen
Ammattitaidon varmistaminen kaikissa adoptioprosessin vaiheissa neuvonnasta jälkipalveluihin ja
perheiden saamaan tukeen

Adoptiojärjestöt ja muut toimijat perustivat Adoptioperheet ry:n aloitteesta työryhmän, jossa on ollut
laajasti edustettuina erilaisia adoption kanssa työskenteleviä tahoja. Työryhmä on tuottanut kolme
temaattista taustamuistiota tähän lausumaan. Taustamuistioissa on käsitelty adoptioon liittyviä rakenteita,
haasteita ja ajatuksia mahdollisista tulevaisuuden ratkaisuista. Muistiot löytyvät kokonaisuudessaan
verkosta osoitteesta: http://www.adoptioperheet.fi/kansallinen-adoptio-ohjelma
Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri:
Anna Moring
Projektipäällikkö, Kaikkien perheiden Suomi -hanke
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 375 0832, anna.moring@monimuotoisetperheet.fi

Työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat tahot:
Adoptiolautakunta
Pelastakaa Lapset ry
Interpedia ry
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, Perheoikeudelliset asiat
Yhteiset Lapsemme ry
Adoptioperheet ry
Aikuiset Adoptoidut ry
Vuxna Internationellt Adopterade rf
Adopterade Finland rf
Kansainvälisesti Adoptoidut Aikuiset ry
Pesäpuu ry
Lastensuojelun keskusliitto (lastensuojelua koskeva muistio)
Perhehoitoliitto ry (lastensuojelua koskeva muistio)
Sateenkaariperheet ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Monimuotoiset perheet -verkosto
Lastentautien erikoislääkäri Helena Lapinleimu, TYKS, Turun Yliopisto
Asiantuntijat Sanna Mäkipää (Tmi Capacitas familia) ja Seija Poikonen (Tmi Adoptioplus)
Lisäksi työryhmä on kuullut kokemusasiantuntijoita sekä opiskelijoita

