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1 Johdanto

 

Opinnäytetyön idea tuli Adoptioperheet ry:n toivomuksesta uusia laaja kartoituskysely jäsenil-

leen. Yhdistys tarjoaa valtakunnallisesti tukea ja neuvontaa adoptioperheille, adoptoiduille ja 

adoptiota harkitseville (Me 2014). Yhdistyksen toiveena oli uusia kymmenen vuotta sitten teh-

ty laaja kartoituskysely sähköiseen muotoon. Kyselyn tarkoitus oli kerätä kokonaisvaltaisesti 

tietoa adoptioperheiden hyvinvoinnista ja adoptiolapsista sekä palautetta yhdistyksen toimin-

nasta. Uusi kysely tehtiin sähköiseen muotoon ja tulosten analyysissa keskityttiin tarkastele-

maan kyselyn yhden osion tuloksia. Analyysin rajaus perustuu tutkijan omaan mielenkiintoon 

ja ajallisiin rajoituksiin.  

 

Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa tutkitaan kansainvälisesti Suomeen adoptoitujen lasten 

sopeutumisprosessia adoptioperheeseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee kan-

sainvälistä adoptioprosessia, varhaislapsuuden ja kiintymyssuhteiden merkitystä lapsen kehi-

tyksessä, adoptiovanhemmuutta sekä lapsen sopeutumista adoptioperheeseen. Tutkielman 

alussa käsitellään adoptiota yleisellä tasolla sekä tarkastellaan tilastoja ja lainsäädäntöä kan-

sainväliseen adoptioon liittyen. Opinnäytetyön tutkimusprosessi esitellään vaihe vaiheelta, ja 

tutkielman loppuosa keskittyy tulosten esittelyyn, johtopäätöksiin sekä eettiseen pohdintaan. 

Johtopäätöksissä palataan tarkastelemaan teoreettisen viitekehyksen yhteyttä tutkimuksesta 

saatuihin tuloksiin. Pohdinnassa arvioidaan opinnäytetyöprosessia, tutkimuksesta saatuja tu-

loksia sekä kyselyn edelleen kehittämistä. 

 

Kansainvälinen adoptio on lastensuojelutyötä, joka yhdessä adoptiota edeltävien vaiheiden 

kanssa jättää pysyvän jäljen lapseen. Sosiaalialan koulutuksessa puhutaan hyvin vähän kan-

sainvälisestä adoptiosta tai ulkomailta adoptoitujen lasten erityisyyksistä. Vuosina 2003-2013 

Suomeen adoptoitiin keskimäärin 250 lasta vuodessa (Tilastokeskus 2014). Sosiaali- ja terve-

ysalan työntekijät saattavat työssään kohdata kansainvälisesti adoptoituja lapsia tai aikuisia, 

vailla minkäänlaista käsitystä heidän erityisyydestään. Tästä syystä ulkomailta adoptoidun 

lapsen sopeutuminen adoptioperheeseen tuntui luontevalta aiheelta opinnäytetyölle. 

 

Tutkimuksella haluttiin selvittää millaisia sopeutumishaasteita kansainvälisesti Suomeen 

adoptoidut lapset kohtaavat, kuinka kauan adoptiovanhemmat kokevat sopeutumisprosessin 

kestäneen sekä mistä adoptiovanhemmat ovat hakeneet tukea sopeutumisprosessiin. Tarkoi-

tuksena on myös kartoittaa miten adoptiovanhemmat kokevat tuen riittävyyden ja saatavuu-

den. Adoptiovanhempia on myös pyydetty kertomaan, mikä on adoptiolapsen mielestä tuntu-

nut raskaalta ja mikä hienoilta adoptioperheeseen sopeutuessa.  

 

Adoptio on suuri elämänmuutos niin adoptoidun lapsen kuin adoptioperheenkin elämässä. 

Suomessa panostetaan paljon adoptionhakijoiden neuvontaan ja valmentamiseen tulevaa 
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adoptiovanhemmuutta varten. Kansainvälinen adoptio merkitsee lapselle paljon hyviä asioita, 

mutta myös kaiken tutun ja turvallisen menettämistä. Adoptiolapsen sopeutuminen adop-

tioperheeseen on aina yksilöllinen ja omanlaisensa prosessi. 

 

2 Adoptiotyö Suomessa 

 

Adoptio on osa lastensuojelutyötä. Adoptiossa lapsen ensimmäinen vanhempi luopuu van-

hemmuudestaan luovuttaessaan lapsen adoptioon. (Tervonen-Arnkil 2015.) Adoptiossa biolo-

gisten vanhempien oikeudet ja velvollisuudet siirretään lapsen adoptoiville uusille vanhemmil-

le. Lapsella on uudessa perheessään sama oikeudellinen asema kuin biologisillakin lapsilla. 

Adoptiotyö on adoptiolain, siitä annettujen asetusten sekä kansainvälisten sopimusten sääte-

lemää. (Adoptiot 2014.) Adoptiosta puhuttaessa puhutaan kotimaan adoptiosta sekä kansain-

välisestä adoptiosta. Kotimaan adoptiolla tarkoitetaan sitä, että suomalainen lapsi adoptoi-

daan Suomessa perheeseen. Kansainvälisessä adoptiossa lapsi adoptoidaan ulkomailta Suo-

meen.  

 

Kotimaan adoptio tapahtuu yleensä syntymävanhempien toiveesta vauvan juuri synnyttyä. On 

myös mahdollista, että lapsi adoptoidaan perheen sisällä. Lapsi voidaan myös adoptoida per-

hesijoituksen seurauksena lapsen sijaisperheeseen. Lapsen ei tarvitse olla lastensuojelun asi-

akkaana tullakseen adoptoiduksi. Kansainvälinen adoptio eroaa näin kotimaan adoptiosta, sil-

lä kansainväliseen adoptioon annettu lapsi on aina ensin huostaanotettu omassa maassaan. 

Lapsi tulee siis uuteen perheeseen lastensuojelun kautta. Lastensuojelun asiakkuus ei jatku 

adoption vahvistamisen jälkeen, ellei sille erikseen ole tarvetta. (Tervonen-Arnkil 2015.)  

 

Adoptioprosessi alkaa aina adoptioneuvonnalla, joka on maksutonta. Adoptiota harkitseva voi 

hakea adoptioneuvontaa oman kuntansa sosiaalityöntekijöiltä tai Pelastakaa Lapset ry:n alue-

toimistojen sosiaalityöntekijöiltä.  Soittamalla kunnan sosiaalitoimeen saa selville, kuka kun-

nassa hoitaa adoptioneuvonnan. (Adoptioneuvonta 2015.) Adoptiolasta haluavan henkilön tu-

lee olla yli 25-vuotias ja alle 50-vuotias. Adoptoivan henkilön ja adoptiolapsen ikäero ei saa 

olla yli 45 vuotta. (Valvira 2015.)  

 

Adoptioneuvonnassa sosiaalityöntekijä ja adoptionhakijat tapaavat toistuvasti arvioidakseen 

hakijoiden edellytyksiä toimia adoptiovanhempina. Neuvonta kestää noin vuoden, ja sen tar-

koitus on valmentaa hakijoita adoptiovanhemmuuteen. Valmennuksen lisäksi sosiaalityönteki-

jä arvioi hakijoiden soveltuvuutta adoptiovanhemmiksi. Soveltuvuuteen vaikuttavat niin haki-

joiden ikä kuin taloudellinen tilannekin. Myös hakijoiden perhetilanne, terveydentila sekä 

kasvatuskyvyt ja motiivit vaikuttavat sosiaalityöntekijän tekemään arvioon. (Adoptioneuvonta 

2015.)   
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Adoptioneuvonnan lopuksi sosiaalityöntekijä tuottaa kirjallisen selvityksen adoptioneuvonnan 

antamisesta. Tätä asiakirjaa kutsutaan kotiselvitykseksi. Asiakirja esittää, että hakijoiden 

olosuhteet on selvitetty ja kotiselvitys joko puoltaa tai ei puolla adoptiota. Adoptioneuvonnan 

aikana tai viimeistään sen jälkeen hakijat valitsevat adoptiopalvelunantajan. Hakijat voivat 

valita palvelunantajaksi minkä tahansa palvelunantajan riippumatta siitä mistä adoptioneu-

vontaa on haettu. (Adoptioneuvonta 2015.)   

 

Adoption jälkipalvelun avulla on mahdollista selvittää adoptioon liittyviä tietoja, vaikka adop-

tiosta olisi kulunut useitakin vuosia. Jälkipalvelu on mahdollista kaikille adoption osapuolille 

(adoptoitu, adoptiovanhemmat, biologiset vanhemmat ja adoptoidun jälkeläiset). Adoption 

jälkipalveluun hakeutunut asiakas tapaa sosiaalityöntekijän keskustellakseen adoptiosta ja 

siihen johtaneista vaiheista. Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus tutustua adoptioasiakirjoihin. 

Syitä hakeutua adoption jälkipalveluun ovat esimerkiksi halu selvittää geneettistä perimää, 

juuriaan, sisarussuhteita tai luovuttamiseen johtaneita syitä. (Adoption jälkipalvelu 2015.)  

 

2.1 Kansainvälinen adoptio  

 

Kansainvälinen adoptio on osa lastensuojelutyötä (Adoptiot 2014). Kansainvälisessä adoptiossa 

pyritään löytämään koti lapselle, jolle ei ole löydetty perhettä omasta kotimaastaan ja jota 

tästä syystä uhkaa laitoshoito. Lapsen etu on aina lähtökohtana kansainvälisessä adoptiossa. 

Adoptiotoiminnalla pyritään takaamaan lapselle perhe, joka on valmis tukemaan lasta läpi 

tämän elämän. Perheellä tulee olla riittävät valmiudet vastaanottaa lapsi sekä asianmukaiset 

luvat adoptioon. (Kansainväliset adoptiot 2014.)  

 

Kansainvälisen adoption edellytys on, että adoptionhakijat ovat saaneet adoptioneuvontaa ja 

ovat adoptiopalvelunantajan asiakkaana (Rekisteröityminen asiakkaaksi 2015). Suomessa toi-

mii kolme Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymää kansainvälisen adoptiopalvelun tarjo-

ajaa: Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Näitä kol-

mea tahoa kutsutaan palvelunantajiksi. (Adoptiot 2014). Voidakseen adoptoida lapsen ulko-

mailta on adoptionhakijoiden haettava adoptiolupa. Lupa voidaan myöntää Suomessa asuvalle 

adoptionhakijalle, joka on kansainvälisen adoptiopalveluantajan asiakas ja osallistunut laki-

sääteiseen adoptioneuvontaan. Suomessa adoptioluvan myöntää Suomen adoptiolautakunta, 

joka toimii Valvirassa. Hakijat tarvitset lupahakemukseensa sosiaalityöntekijän kotiselvityk-

sen, todistuksen palvelunantajalta sekä virkatodistukset. Adoptiolupa myönnetään aina kah-

deksi vuodeksi kerrallaan. (Usein kysyttyä.) 

 

Kansainvälisen adoptiopalvelun tarkoitus on yhdistää perhettä tarvitseva ulkomaalainen lapsi 

ja lasta toivova perhe Suomesta. Lapselle pyritään kuitenkin aina ensin löytämään perhe ko-

timaastaan ja ratkaisuun kansainvälisestä adoptiosta päädytään viimeisenä. Kansainvälisen 
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adoptiopalvelun tehtävä on tukea adoptiohakijoita niin adoptioprosessin aikana kuin sen jäl-

keenkin. (Kansainvälinen adoptiopalvelu 2015.) 

 

Kansainvälinen adoptio Suomessa noudattaa Adoptiolakia, YK:n lapsen oikeuksien yleissopi-

musta sekä Haagin sopimusta (Yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisis-

sä adoptioasioissa). Tämän lisäksi kansainvälistä adoptiota säätelee lapsen syntymämaan lain-

säädäntö. Adoptiohakijoiden tulee täyttää lapsen syntymämaan adoptioviranomaisten aset-

tamat kriteerit ennen kuin he voivat hakea lasta kyseisestä maasta. (Kansainväliset adoptiot 

2014.) Hyväntekeväisyys tai auttamistyö ei nykykäsityksen mukaan saa olla kansainvälisen 

adoption lähtökohta. Tarvitaan ammatillista lastensuojelutyötä siirrettäessä lapsi syntymä-

maastaan täysin vieraaseen maahan. (Kumpumäki 2013: 110-111.) Adoption lähtökohtana ei 

koskaan tule olla aikuisen halu saada lapsi vaan lapsen tarve saada perhe (Peltonen & Timo-

nen 2013: 13). Adoptio on iso muutos niin adoptioon annetun lapsen kuin adoptioperheenkin 

elämässä. Sopeutuminen uuteen perheeseen, maahan ja kulttuuriin vie luonnollisesti oman 

aikansa.  

 

Kansainväliset adoptiot alkoivat yleistyä Suomessa vasta 1990-luvulla ja sitä ennen adoptio-

neuvonta perustui kotimaan adoptioista saatuun osaamiseen ja sen soveltamiseen. Kun kan-

sainvälinen adoptio alkoi yleistyä, alkoi perheiden neuvonnasta kertyä kokemusta, joka auttoi 

ammattilaisia kehittämään kansainvälistä adoptioneuvontaa. Laadukas adoptioneuvonta antaa 

adoptiovanhemmille paremmat valmiudet vastaanottaa adoptiolapsi perheeseen. (Pasanen & 

Pärssinen-Hentula 2011: 217.)  

 

2.2 Adoptiotilastoja ja lainsäädäntö 

 

Ensimmäiset kansainvälisesti adoptoidut lapset saapuivat Suomeen 1970-luvulla Koreasta ja 

Etiopiasta. Vuonna 2011 Suomalaisen adoptioperheen sai 163 lasta. Lapsia on adoptoitu Suo-

meen eniten Etelä-Afrikasta, Kiinasta ja Venäjältä. Muita adoptioon lähettäviä maita ovat 

olleet Etiopia, Filippiinit, Thaimaa, Intia, Kolumbia ja Kenia. (Kumpumäki: 2013: 110-111.) 

Suurin osa kansainvälisesti adoptoiduista lapsista on alle 8-vuotiaita adoption hetkellä (Adop-

tiotilastoja). 

 

Tilastokeskuksen uusin tieto adoptioista on vuodelta 2013. Vuonna 2013 Suomeen adoptoitiin 

ulkomailta yhteensä 167 lasta, 133 lasta kahden vanhemman perheeseen ja 34 lasta yhden 

vanhemman perheeseen. Näistä lapsista 35 % oli tyttöjä ja 65 % poikia. Kymmenen vuotta ai-

emmin eli vuonna 2003 Suomeen adoptoitiin kansainvälisesti 246 lasta, joista 40 sijoittui yh-

den vanhemman perheeseen. Näistä lapsista 54 % oli tyttöjä ja 46 % poikia. Vuosina 2003-2013 

Suomeen on adoptoitu keskimäärin 250 lasta vuodessa. (Tilastokeskus 2014.) Suomeen on kan-
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sainvälisesti adoptoitu yhteensä 1408 lasta vuosina 1985-1999. Nämä lapset tulivat pääsään-

töisesti Venäjältä, Thaimaasta ja Kolumbiasta. (Sinkkonen 2001: 499).  

 

Adoptiolaki Suomessa uudistettiin vuonna 2012. Uusi laki korvasi vuonna 1985 säädetyn lain 

lapseksiottamisesta (Valvira 2015). Uudistetussa laissa korostetaan lapsilähtöisyyttä ja laki 

antaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa häntä koskeviin ratkaisuihin adoptiossa (Cantwell 

ym. 2013: 10-11). 

 

1§ ”Adoption tarkoituksena on edistää lapsen etua vahvistamalla lapsen ja 
vanhemman suhde adoptoitavan ja adoptionhakijan välille.” (Adoptiolaki 
2012/22.) 

 

Uusi adoptiolaki on myös mahdollistanut avoimen adoption, jossa yhteydenpito lapsen synty-

mävanhempiin jatkuu adoption jälkeenkin. Lapsen osallisuus häntä koskevissa päätöksissä ja 

avoin adoptio nousevat esille erityisesti kotimaan adoptioissa, joissa esimerkiksi sijaisperhee-

seen sijoitettu lapsi adoptoidaan kyseiseen perheeseen. (Cantwell ym. 2013: 10-11.) Adop-

tiolaki 8§ (2012/22) määrittää avoimen adoption lapsen oikeudeksi pitää yhteyttä tämän ai-

kaisempiin vanhempiin, mikäli tämä on lapsen edun mukaista. Yhteydenpito-oikeuden vahvis-

tamiseksi tulee adoptiovanhempien ja lapsen aikaisempien vanhempien sopia yhteydenpidos-

ta. (Adoptiolaki 2012/22.) 

 

Nykyään adoptiosta kehotetaan puhumaan lapsen kanssa avoimesti. Vanhempien tulisi rehelli-

sesti kertoa lapselle adoptiosta lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Avoimen adoption 

mahdollistama yhteydenpito lapsen aikaisempiin vanhempiin on monimutkaisempaa kansanvä-

lisen adoption kohdalla. (Tervonen-Arnkil.) Kansainvälisen adoption yhteydenpito voi olla 

vaikkapa kirjeenvaihtoa lapsen aikaisempien vanhempien kanssa. Myös juurimatkat lapsen 

syntymämaahan ovat mahdollisia. Adoptioperheen on myös mahdollista vierailla lapsen las-

tenkodissa, mutta tähän tarvitaan palveluantajan avustuksella järjestetty vierailulupa (Pärs-

sinen-Hentula). 

 

Adoptiolain (2012/22) 5 luku käsittelee kansainvälistä adoptiota. Halutessaan adoptoida lap-

sen ulkomailta on hakijan pyydettävä kansainvälistä adoptiopalvelua. Laki määrittelee kan-

sainvälisen palvelunantajien tehtävät adoptioprosessissa seuraavasti: 

 

33§ ”Palvelunantajan tehtävänä on avustaa adoptionhakijaa alle 18-vuotiaan 
lapsen kansainväliseen adoptioon liittyvissä toimenpiteissä sekä valvoa, että 
adoptio toteutetaan lapsen edun mukaisesti, kansainvälisessä oikeudessa tun-
nustettuja lapsen oikeuksia kunnioittaen ja ilman, että kukaan saa siitä oi-
keudetonta taloudellista tai muuta hyötyä,…” (Adoptiolaki 2012/22.) 
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Palvelunantajien sekä adoptioneuvontaa antavien tahojen on säilytettävä adoptioon liittyvät 

asiakirjat 100 vuotta. Adoption kaikilla osapuolilla on oikeus saada maksutta tietoa adoptioon 

liittyvistä asiakirjoista ja saada tähän prosessiin tukea ja ohjausta. (Adoptiolaki 2012/22.) 

 

3 Varhaislapsuus ja kiintymyssuhteet  

 

Adoptioon annetut lapset ovat saattaneet kohdata monta hylkäämis- tai erotilannetta elä-

mänsä aikana ennen kuin heidät lopulta adoptoidaan pysyvään perheeseen.  Lapset ovat usein 

myös asuneet pitkiä aikoja laitoksessa ennen kuin adoptio tapahtuu. Nämä varhaislapsuuden 

kokemukset voivat traumatisoida lasta ja tästä johtuen adoptiovanhemmilta edellytetään eri-

tyistä valmiutta vastata lapsen tarpeisiin. (Usein kysyttyä 2015.)  

 

Kiintymyssuhdeteoria on John Bowlbyn kehittämä teoria pienen lapsen ja tämän ensisijaisen 

hoitajan välisestä suhteesta. John Bowlby (1907-1990) oli englantilainen psykoanalyytikko ja 

lastenpsykiatri (Hautamäki 2005: 14), joka pyrki selvittämään mikä vaikutus lapsen ja tämän 

ensisijaisen hoitajan välisellä suhteella on lapsen elämään myöhemmin (Vilén, Leppämäki & 

Ekström 2008: 35-36.)  

 

Pieni lapsi hakee turvallisuuden tunnetta kiintymällä tai kiinnittymällä häntä hoitavaan aikui-

seen. Lapsi muodostaa oletuksia maailmasta perustuen häntä hoitavan aikuisen reaktioihin. 

Saadessaan toistuvasti samankaltaisen reaktion hoitavalta aikuiselta saa lapsi näin vahvistusta 

oletuksilleen. Näiden vahvistusten kautta lapsi alkaa kehittää omaa muistijärjestelmäänsä ja 

näin tietynlainen kiintymyssuhde syntyy. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 35-36.)  

 

Sinkkonen ja Kalland huomauttavat teoksessaan Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintymi-

nen, että sana ”kiintyminen” ei täysin vastaa sen englanninkielistä vastinetta ”attachment”, 

jota on vaikea kääntää käyttäen vain yhtä suomenkielistä sanaa. Vauvan leimaantuessa van-

hempaansa varhaisessa vaiheessa ei kyseinen prosessi välttämättä sisällä myönteisiä tunteita, 

niin kuin sana ”kiintyminen” antaa helposti ymmärtää. Sinkkonen ja Kalland esittävätkin te-

oksessaan, että tästä varhaisesta vaiheesta puhuttaessa käytettäisiin sanaa ”kiinnittyminen”. 

Kiintyminen on sitten jotain, joka tapahtuu vähitellen lapsen myöhemmän kehityksen aikana 

ja siihenkin voi liittyä niin positiivisia kuin negatiivisia tunteita. (Sinkkonen & Kalland 2005: 

10.)  

 

Lapsen ensimmäinen kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen emotionaaliseen, kielelliseen sekä sosi-

aaliseen kehitykseen (Keltikangas-Järvinen 2004: 183). Kiintymyssuhdeteorian avulla pyritään 

selvittämään, mikä vaikutus ihmisen varhaisilla ihmissuhteilla on tämän kehitykseen ja kykyyn 

muodostaa ihmissuhteita myöhemmin elämässä. Ihmissuhteilla voidaan tarkoittaa vanhemman 
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ja lapsen välistä suhdetta kuin myös lapsuuden ystävyyssuhteita ja aikuisiän parisuhdetta. 

(Sinkkonen & Kalland 2001: 7-8.) 

 

Sinkkonen ja Kalland huomauttavat, että kiintymyssuhdeteoriasta puhuttaessa ei tarkoiteta 

teoriaa rakkaudesta tai onnellisuudesta. Tällä teorialla voidaan kuitenkin tutkia niitä olosuh-

teita, joissa ihmiset hakevat läheisyyttä ja turvaa toisistaan ja miten se tapahtuu. Myös ihmi-

sen reagointia vaaratilanteisiin ja tämän omaa käsitystä itsestään (oletus omasta itsestä, 

omista vuorovaikutussuhteista ja toisista ihmisistä) voidaan tarkastella kiintymyssuhdeteorian 

avulla.  (Sinkkonen & Kalland 2001: 7-8.) 

 

Vilén Leppämäki ja Ekström kirjoittavat Bowlbyn eritelleen kiintymyssuhdemallit neljään eri 

tyyppiin. Nämä ovat turvallinen kiintymyssuhde, turvaton ja välttelevä kiintymyssuhde, turva-

ton ja ristiriitainen kiintymyssuhde sekä jäsentymätön kiintymyssuhde. Vauvan aivot muok-

kaantuvat jokaisessa kiintymyssuhdemallissa eri tavoin. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 

35-46.) Kiinnittymisvaiheessa lapsi kiinnittyy vanhempaansa ja vanhempi kiintyy lapseensa, ja 

nämä kaksi erillistä prosessia vaikuttavat toisiinsa (Kalland 2001: 198). 

 

Turvallisen kiintymyssuhdemallin omaksunut lapsi on oppinut luottamaan, että hänen tarpei-

siinsa vastataan ja että hänet huomioidaan. Turvallisessa kiintymyssuhteessa lasta hoitava 

aikuinen osaa reagoida lapsen tarpeisiin ja lapsi kokee elämänsä oleva hallittavissa. Lapsi op-

pii luottamaan, että äiti reagoi lapsen tarpeeseen ja oppii näin pitämään itseään rakastetta-

vana ja kokee myös muiden olevan rakastettavia. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 36-37.) 

Turvallinen vanhempi auttaa lasta ymmärtämään tunteitaan pukemalla näitä tunteita sanoik-

si. Vanhempi on turvallinen silloin, kun hän pystyy sekä iloitsemaan lapsen kanssa että tar-

joamaan tälle turvaa ja lohdutusta lapsen sitä tarvitessa. (Kalland 2001: 203.) 

 

Turvattoman ja välttelevän kiintymyssuhteen muodostuessa lapsi tottuu siihen, että hoitaja ei 

aina ole saatavilla. Aikuinen ei kykene oman väsymyksen, kiireen tai masennuksen takia vas-

tamaan lapsen tarpeisiin. Lapsi havaitsee, että hoitaja ei osaa reagoida lapsen tarpeisiin ja 

oppii olemaan ilmaisematta kielteisiä tunteitaan ja tarpeitaan, koska on kokenut että siitä ei 

ole hyötyä. Hän olettaa, että vaikeista tunteista on selviydyttävä yksin ja pyrkii säätelemään 

tunnetilojaan itsenäisesti. Lapsi ei kuitenkaan ole kykenevä tällaiseen itsenäiseen tunnetilo-

jen säätelyyn ja kokee, että tunteita on helpompi välttää tai kieltää ne kokonaan. Tämä kiin-

tymyssuhde käy erityisen rankaksi silloin, kun huolimatta siitä kuinka hyvin lapsi on omasta 

mielestään toiminut, ei hoitaja kuitenkaan anna lapselle myönteistä palautetta. Tunteiden 

jatkuva kieltäminen vie lapselta voimia ja lopulta tunteet purkautuvat ja lapsi alkaa oireilla. 

(Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 38-39.) Välttelevästi kiinnittynyt lapsi ei osaa arvioida 

uhkatilanteiden vakavuutta ja epäilee aikuisten kykyä suojella häntä. Lapsi ei ole saanut riit-
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tävää turvaa hoitajaltaan ja on tästä syystä oppinut luottamaan vain itseensä. Lapselle muo-

dostuu tällöin epärealistinen kuva omista voimavaroistaan. (Punamäki 2001: 187.) 

 

Turvaton ja ristiriitainen kiintymyssuhde rakentuu aikuisen epäjohdonmukaisten reaktioiden 

seurauksena. Hoitava aikuinen voi käyttäytyä epäjohdonmukaisesti oman vaihtelevan elämän-

tilanteensa vuoksi tai koska ei tiedä miten toimia lapsen kanssa. Lapsi ei siis opi ennustamaan 

miten aikuinen reagoi tämän tarpeisiin tai millainen hänen tulisi olla suhteessa muihin. Tur-

vattomasti ja ristiriitaisesti kiinnittynyt lapsi oppii, että saadakseen huomiota hoitajalta on 

hänen reagoitava voimakkaasti. Tässä kiintymyssuhdemallissa korostuu siis voimakas tuntei-

den ilmaisu. Tunteet ailahtelevat ja maailma tuntuu lapsesta arvaamattomalta ja pelottaval-

ta. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 40-41.)  

 

Jäsentymätön eli integroitumaton kiintymyssuhde muodostuu, kun kiintymyssuhde ei kunnolla 

pääse syntymään. Tästä esimerkkinä tilanne, jossa edes vauvan perustarpeista (ruoka, juoma) 

ei syystä tai toisesta ole pystytty huolehtimaan. Aikuinen ei kykene huolehtimaan lapsesta, ja 

lapsi kokee elämänsä traumaattiseksi. Lapsi ei kykene muodostamaan oletusmallia siitä, mi-

ten hänen tulisi toimia ilmaistessaan tarpeitaan tai kommunikoidessaan muiden kanssa ja kiin-

tymyssuhde ei pääse kunnolla muodostumaan. Maailma tuntuu lapsesta ennakoimattomalta ja 

turvattomalta. Lapsen psyykkinen kehitys ei saa mahdollisuuksia edetä normaalilla tavalla, 

vaikka fyysisistä tarpeista huolehdittaisiin. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 41.) Kansainvä-

lisesti adoptoidut lapset ovat usein asuneet laitoshoidossa ennen adoptiotaan joskus jopa syn-

tymästään asti, ja on tyypillistä, että heidän kiintymyssuhteensa hoitaviin aikuisiin ovat erit-

täin katkonaisia.  

 

Adoptoidut lapset, jotka ovat kokeneet useita kiintymyssuhteiden katkoksia varhaislapsuudes-

saan, oireilevat usein olemalla valikoimattomasti sosiaalisia tai äärimmäisen estyneitä. Vali-

koimaton sosiaalisuus on yksi tunnetuimmista adoptioon liittyvistä oireiluista. Valikoimatto-

masti sosiaalinen lapsi ottaa kontaktia tuntemattomien ihmisten kanssa ja vaikuttaa siltä, 

että olisi valmis lähtemään kenen tahansa mukaan. Adoptiovanhemmista tämä voi tuntua ras-

kaalta, koska normaalisti lapsen tulisi vierastaa outoja ihmisiä ja turvautua ensisijaisesti 

omiin vanhempiinsa. Lapsen valikoimaton sosiaalisuus tai ystävällisyys on seurausta varhaises-

ta kiinnittymishäiriöstä. (Kalland 2001: 204-205, 233 & 2011: 211.) 

 

Ristiriitaisesti kiinnittyneen ihmisen tunnemaailma muotoutuu kaoottiseksi ja omakuvan muo-

dostaminen vaikeutuu. Myös suhde toisiin on hankala käsittää.  Vaikeuksia kohdatessa lohtua 

haetaan keneltä tahansa (myös vierailta) tai vetäydytään täysin omaan tilaan ja ollaan pyy-

tämättä apua.  Varhainen tuki ja terapia ovat tarpeen, jotta jäsentymättömän kiintymyssuh-

demallin omaksunut pystyy kasvamaan psyykkisesti tasapainoiseksi aikuiseksi, joka kykenee 

hahmottamaan omakuvansa ja rakastamaan muita. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008: 41-41.) 
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Lapsen elämän lähtökohdista riippumatta on turvan, suojan, hoidon ja lohdun saaminen aina 

kiinnittymisen tarkoitus. Lapsen elinehto on aikuisen lähellä pysyminen vaikka aikuinen käyt-

täytyisi puutteellisella tai lapselle haitallisella tavalla. Lapsi ei näe useita vaihtoehtoja hoita-

jien suhteen ja voi näin kiinnittyä jopa väkivaltaiseen aikuiseen. (Kalland 2005: 210.) On 

mahdollista, että pitkään laitoksessa asunut lapsi ei ole muodostanut kiintymyssuhdetta ke-

henkään. Lapsen elämästä on alusta asti puuttunut ensisijainen hoitaja, johon kiinnittyä ja 

tämä voi johtaa siihen, että lapsi ei edes pyri muiden ihmisten läheisyyteen. Lapsi tulisi adop-

toida mahdollisimman varhain, mielellään alle vuoden ikäisenä, jotta lapselle ehtisi syntyä 

hyviä kokemuksia hoidosta. (Kalland 2001: 214, 231.)  

 

Ymmärrys kiintymyssuhdeteoriasta auttaa hahmottamaan perheen sisäisiä vuorovaikutussuh-

teita ja varsinkin vanhemmuutta ja siinä ilmeneviä ongelmia. Tietämys kiintymyssuhdeteori-

asta onkin antanut monille vanhemmille ja sijaisvanhemmille mahdollisuuden, valmiudet ja 

rohkeutta kehittyä entistä turvallisemmin toimiviksi vanhemmiksi. Sinkkonen ja Kalland 

(2001) huomauttavat kiintymyssuhdeteorian ymmärryksen tuovan uuden näkökulman myös 

perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. (Sinkkonen & Kalland 2001: 8.) Adop-

tiovanhemmuus on aina eri tavalla haastavaa kuin biologinen vanhemmuus. Tästä syystä adop-

tiovanhempien olisi hyvä tiedostaa kiintymyssuhdemallien merkitys ihmisen elämässä.  

 

Ihmisen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa siihen miten ihminen käyttäytyy ja toimii eri-

laisissa tilanteissa. Temperamentilla tarkoitetaan siis käyttäytymispiirteitä, jotka ovat kulle-

kin henkilölle tyypillisiä. Temperamenttimme yksilöllisyys erottaa meidät muista ihmisistä, 

koska harvoin kaksi ihmistä on temperamentiltaan täysin samanlaisia, vaikka muuten yhtäläi-

syyksiä löytyisikin. Temperamentti ei kuitenkaan kerro miksi ihminen toimii tietyllä tavalla, 

vaan ennemminkin selittää miten tämä reagoi ja toimii eri tilanteissa. Ihmisen persoonallisuus 

muokkautuu ympäristön vaikutuksesta. Temperamentin uskotaan siis olevan olemassa jo lap-

sen syntyessä, mutta siihen, millaiseksi ihmisen persoonallisuus kehittyy, vaikuttaa muun mu-

assa kasvatus, kulttuurisidonnaiset arvot ja normit sekä yhteisön asettamat odotukset. (Kelti-

kangas-Järvinen 2004.) 

 

Temperamentit, kuten ihmisetkin, ovat siis erilaisia. Se, miten ympäristö ymmärtää tai ei 

ymmärrä lapsen temperamenttia vaikuttaa siihen millaiseksi lapsen persoonallisuus kehittyy. 

Myös se, miten hyvin lapsen ominaislaatu ja ympäristön asettamat odotukset sopivat yhteen 

vaikuttavat persoonallisuuden kehitykseen. Kasvattajien tulisi tuntea ja hyväksyä lapsen yksi-

löllisyys, jotta lapsesta voi kasvaa itsensä hyväksyvä sosiaalinen aikuinen, joka sietää myös 

stressiä ja kykenee sopeutumaan. Temperamentin ymmärtäminen, jo lapsen varhaisen kehi-

tyksen aikana, on ensiarvoisen tärkeää, sillä lapsen itsetunto, sosiaaliset taidot, selviytymis-

keinot ja stressinsietokyky saavat alkunsa jo tuolloin. Lapsi saattaa kohtuuttomasti kuormit-

tua jos tälle asetetaan vääränlaisia odotuksia. Temperamentin ymmärtäminen ei kuitenkaan 
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tarkoita sitä, että lapsi saisi käyttäytyä miten haluaa. Tiettyjä temperamenttipiirteitä on hy-

vä tiedostetusti tukea ja toisia taas heikentää. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja tempera-

mentteja, on vain tarve tiedostaa temperamenttien erot ja yksilöllisesti tukea lasta. (Kelti-

kangas-Järvinen 2004: 11-12.) 

 

4 Adoptiovanhemmuus 

 

Adoptiotyöntekijöiltä, adoptioperheiltä ja adoptiotutkimuksista saadun tiedon mukaan adop-

tiolla uskotaan olevan suotuisa vaikutus lapsen kehitykseen. Vaikka lapsen varhaislapsuuden 

kokemukset olisivat aiheuttaneet viiveen hänen kognitiiviselle ja psyykkiselle kehitykselleen, 

voi hyvin valmennettuun ja adoptiolapsen erityisyyttä ymmärtävään perheeseen pääsy auttaa 

lasta saavuttamaan tämän iän mukaisen kehitystasonsa. Hyvä elinympäristö ja toimivat ihmis-

suhteet voivat toimita ikään kuin korjaavina kokemuksina epäsuotuisissa oloissa eläneelle lap-

selle. (Pasanen & Pärssinen-Hentula 2011: 219.) 

 

On tärkeää, että lapsi oppii käsittelemään varhaislapsuuden kokemuksiaan osana omaa ta-

rinaansa. Adoptioperheen tarjoama tuki antaa lapselle mahdollisuuden käsitellä varhaislap-

suuden kokemuksia ja menetyksiä lapsen kehitystä tukevassa ympäristössä. Hyvän vuorovaiku-

tuksen ympäristössä lapsi kykenee rakentamaan identiteettiään ja oppii ymmärtämään lap-

suuden menetyksiä ja kokemuksia osana omaa elämäntarinaansa. (Pasanen & Pärssinen-

Hentula 2011: 219.)  

 

Vanhemmuuden uskotaan syntyvän vähitellen ajan kanssa, kun aikuinen ja lapsi ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Lapselle muodostuu turvallisuuden tunne kun aikuinen ja lapsi ovat 

viettäneet riittävästi aikaa yhdessä. Vanhemmat kokevat epävarmuuden hetkiä myös biologis-

ten lapsiensa kanssa. Vanhemmuuden alkutaipaleeseen sisältyy usein epävarmuutta, joka 

myöhemmin helpottaa kun aikuinen tutustuu omaan lapseensa ja elää vuorovaikutuksessa tä-

män kanssa. Ajan kanssa vanhempi oppii ymmärtämään oman lapsensa tarpeita selvemmin ja 

kasvaa vanhemmuuteen. (Keltikangas-Järvinen 2012: 168-169.) Adoptiovanhempien taloudel-

linen tilanne tulisi olla sellainen, että heillä on mahdollisuus hoitaa lasta kotona niin pitkään 

kuin tarpeellista. (Usein kysyttyä).  

 

Adoptioneuvonta ja valmistautuminen eivät kuitenkaan aina riitä valmistamaan vanhempia 

adoptiolapsen mukanaan tuomiin haasteisiin. Uuteen perheeseen asettuminen ja vieraaseen 

kulttuuriympäristöön totuttautuminen on lapselle suuri elämänmuutos. Vanhemmat eivät 

välttämättä ole osanneet varautua lapsen voimakkaisiin reaktioihin ja suureen tuen tarpee-

seen. Jos lapsen käytös yllättää vanhemmat, saattaa heidän suhteensa lähteä kehittymään 

kielteiseen suuntaan. Tätä tilannetta ei välttämättä ole mahdollista jäädä pohtimaan enää 

siinä vaiheessa kun lapsi on jo sijoitettu perheeseen. Jos perheessä on valmiiksi muita lapsia, 
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joiden käytöksestä adoptiolapsen käytös eroaa voimakkaasti, voi tämä vaikeuttaa adoptiolap-

sen ja vanhemman hyvän vuorovaikutussuhteen muodostumista. Koko perheen hyvinvoinnin 

kannalta olisi hyvä, että epämiellyttäviä ja hämmentäviä tilanteita pystyttäisiin käsittele-

mään jo heti alussa yhdessä perheen kesken. (Pasanen & Pärssinen-Hentula 2011: 219-220.) 

 

Selin on pro Gradu tutkielmassaan tutkinut ulkomailta lapsen adoptoineiden vanhempien ko-

kemuksia adoptioprosessista ja tuen saannista. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla viittä 

adoptioperhettä, ja tavoitteena oli lisätä tietoa adoptioprosessista ja sen kehittämistarpeista. 

Tutkija halusi myös lisätä ymmärrystä adoptioperheen hyvinvoinnista ja sen merkityksestä 

perhehoitotyössä. Tutkimus osoittaa, että adoptioprosessia pidetään usein pitkänä ja adop-

tionhakijoiden kärsivällisyyttä kuluttavana prosessina. Tästä huolimatta vanhempien käsitys 

adoptioprosessista oli jäänyt myönteiseksi. Adoptioon valmentavat kurssit sekä adoptiojärjes-

töjen ja adoptiokuraattorin tarjoama tuki saivat paljon kiitosta. Adoptio on suuri elämänmuu-

tos vanhemmille ja tämän takia tuen saanti on erityisen tärkeää. (Selin 2007.) 

 

Selin on tutkimustulostensa perusteella jakanut vanhempien saaman tuen kahteen luokkaan, 

vahvistavaan tukeen ja heikentävään tukeen. Vahvistavina tekijöinä vanhemmat pitivät ver-

taistukea, valmentautumista vanhemmuuteen, tiedon saantia, omista voimavaroista sekä pa-

risuhteesta huolehtimista sekä konkreettisen avun saantia. Muiden ihmisten negatiivinen suh-

tautuminen adoptioon sekä ennakkoluulot vierasta kulttuuria kohtaan puolestaan heikensivät 

vanhempien kokemusta tuen saannista. Sosiaalityöntekijän osallisuutta adoptioprosessissa 

pidettiin sekä myönteisenä että kielteisenä kokemuksena. (Selin 2007: 63, 57.) Sosiaalityön-

tekijä arvioi perheen valmiuksia ryhtyä adoptiovanhemmiksi antamalla perheelle adoptioneu-

vontaa ja laatimalla kotiselvitysasiakirjan, jossa kuvataan adoptiohakijoiden elämäntilannet-

ta, taustaa, adoptiomotiiveja ja kasvatusvalmiuksia (Adoptioprosessin vaiheet). Selinin tutki-

muksessa osa vanhemmista koki kotiselvityksen laatimisvaiheen raskaaksi, koska sosiaalityön-

tekijällä oli niin suuri valta kyseisessä tilanteessa. Osa haastatelluista kertoi, ettei ollut uskal-

tanut antaa palautetta sosiaalityöntekijän toiminnasta, koska he pelkäsivät sen hankaloitta-

van yhteistyötä jatkossa. (Selin 2007: 57.) 

 

5 Lapsen sopeutuminen adoptioperheeseen 

 

Lapsen sopeutumisesta adoptioperheeseen on Suomessa kirjoitettu paljon artikkeleita mutta 

tutkimuksia, jotka käsittelisivät yksinomaan lapsen kokemusta perheeseen sopeutumisesta, oli 

vaikea löytää. Useat tutkimukset käsittelevät aihetta adoptiovanhempien näkökulmasta esi-

merkiksi adoptioprosessia ja perheiden tukimuotoja tutkimalla. 

 

FinAdo -tutkimusryhmä tutki yhteistyössä kaikkien suomalaisten adoptiopalveluantajien kans-

sa Suomeen ulkomailta adoptoitujen fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä sopeutumista 



 17 

Suomeen. Tutkimus toteutettiin vuosina 2007-2009 ja on tällä hetkellä tulosten käsittelyvai-

heessa. Tutkimuksesta on julkaistu muutamia kansainvälisiä artikkeleita. Tutkimus päätettiin 

toteuttaa siksi, että Suomessa ei ollut kattavaa tutkimustietoa kansainvälisesti adoptoitujen 

lasten, nuorten ja aikuisten tilanteesta. (Elovainio, Raaska, Sinkkonen, Mäkipää & Lapinleimu 

2014, FINADO – Tutkimus adoptiolasten erityistarpeiden kohtaamisesta.) 

 

FinAdo- tutkimuksesta saaduista tuloksista on kirjoitettu julkaisu, joka käsittelee kansainväli-

sesti adoptoitujen kiinnittymisoireilun yhteyttä heidän psykologisiin ongelmiinsa myöhemmin 

elämässä. Tutkimuksessa kuvatut kiinnittymiseen liittyvät oireet ovat reaktiivisen kiintymys-

suhdehäiriön (RAD) ja estottoman sosiaalisen sitoutumisen häiriön (DSED) oireet sekä tarrau-

tuminen. Vastaukset kerättiin adoptioperheiltä ja yli 9-vuotiailta adoptoiduilta kyselylomak-

keiden avulla. Tulokset osoittivat, että adoptiolapsilla on suurempi riski kärsiä käyttäytymis- 

ja emotionaalisista ongelmista sekä ADHD:sta jos heillä oli esiintynyt reaktiivisen kiinnitty-

mishäiriön tai estottoman sosiaalisen sitoutumisen oireita. Yhteys myöhempiin psykologisiin 

ongelmiin oli suuri etenkin niissä tapauksissa, joissa lapsella esiintyi useita kiinnittymisoireita 

yhdessä. (Elovainio, Raaska, Sinkkonen, Mäkipää & Lapinleimu 2014.) 

 

Adoptiolapset tulevat usein huonoista oloista ja on suuri riski, että heidän psyykkinen kehityk-

sensä häiriintyy. Nykyään uskotaan, että adoption avulla voidaan ehkäistä lapsen psyykkisten 

häiriöiden kehittyminen.  Lapsen sopeutuminen perheeseen ei kuitenkaan välttämättä aina 

suju ongelmitta ja perhe saattaa tarvita ammattilaisten tukea ja erityisosaamista sopeutumis-

vaiheessa. Sinkkosen (2001) mukaan geneettiset ja psykologiset tekijät vaikuttavat sopeutu-

misprosessin lopputulokseen.  Suuri osa adoptoiduista lapsista tulee ulkomailta ja he tuovat 

usein mukanaan sekä terveydellisiä että psyykkisiä ongelmia. Lapsilla esiintyy enemmän so-

peutumisvaikeuksia jos heidät adoptoidaan myöhemmällä iällä. He ovat tuolloin joutuneet 

elämään kauemmin huonoissa oloissa, mikä on vaikuttanut kielteisesti heidän kehitykseensä. 

Varhaislapsuuden erokokemuksien ja hoidon laiminlyönnin vaikutus näkyy näin sopeutumisvai-

keuksina lapsen sopeutuessa uuteen perheeseen. (Sinkkonen 2001: 499-504.) 

 

Myös lapsen temperamentin ja ympäristön odotuksien ja vaatimuksien yhteensopimattomuus 

voivat aiheuttaa lapselle stressiä ja ahdistusta, jotka ilmenevät sopeutumishäiriöinä. Jos lap-

sen käyttäytymispiirteet eli temperamentti ja vanhempien asettamat odotukset eivät sovi 

yhteen, voi tästä koitua ongelmia lapsen kehitykselle. Mikään temperamentti ei ole parempi 

kuin toinen, tietyt temperamenttipiirteet vain sopivat toiseen kulttuuriin paremmin kuin toi-

seen. Kulttuurin, ihmisten ja ympäristön asettamat arvot määrittävät temperamenttien ar-

von. Vanhempien tehtävä on ymmärtää lapsen yksilöllinen temperamentti ja auttaa lasta op-

pimaan tämän temperamentille parhaiten sopivat selviytymiskeinot siten, että prosessi ei ole 

lapselle liian raskas. (Keltikangas-Järvinen 2004: 33, 234, 236.) Adoptiolapset tarvitsevat eri-

tyistä tukea ja ymmärrystä adoptiovanhemmiltaan. Ymmärrys siitä, että lapsen temperament-
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ti vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen, auttaa vanhempia jaksamaan tässä erityisvanhemmuu-

dessa. 

 

Uskotaan, että hyvissä kasvuoloissa elänyt lapsi on aikuisena kykenevä tarjoamaan hyvät kas-

vuolot myös omille jälkeläisilleen. Samaten on mahdollista, että huonot kasvuolot siirtyvät 

sukupolvelta toiselle. Adoptio ja lasten sijoitukset ovat yritys katkaista tämä huonojen kas-

vuolojen siirtyminen sukupolvelta toiselle. Lapsen reaktiot sijoituksen alkuvaiheessa ovat 

usein positiivisia, mutta myöhemmin lapsen negatiiviset tunteet voivat nousta pintaan. Adop-

tiovanhemmat joutuvat tällöin näiden negatiivisten tunteiden purkausten kohteeksi, mikä 

saattaa herättää vanhemmissa epäonnistumisen tunteita. Lapsen oireillessa olisi syytä pitää 

mielessä, että lapsi pyrkii käytöksellään kertomaan jotain omasta pahasta olostaan. Adop-

tiovanhempien on helpompi kestää lapsen oireilua, kun pidetään mielessä, että oireilu on lap-

sen tapa kertoa kokemuksistaan ja tuskastaan. (Kalland 2001: 232-233.)  

 

Vanhempien tutustuminen adoptiolapsen syntymämaan kulttuuriin ja kieleen voi ennalta eh-

käistä ongelmia myöhemmin. Lapset ovat tottuneet syntymämaansa kulttuurin ja tuntevat 

olonsa turvalliseksi tässä kulttuurissa. Turvallisuuden tunne häviää, kun lapsi siirretään maas-

ta toiseen ja lapsen on yhtäkkiä opittava uuden kulttuurin tavat uudessa ympäristössä. Lapsi 

saattaa kokea turhautumista ja hämmennystä ollessaan kykenemätön ilmaisemaan itseään 

uudella kielellä. Kulttuurisidonnaiset kasvatustyylit voivat myös vaikuttaa siihen, miten lapsen 

kanssa olisi hyvä toimia. Lapset ovat yksilöitä, mutta myös maiden väliset erot adoptiotoimin-

nassa ja kasvatustyylissä vaikuttavat lapsen kehitykseen ja tarpeisiin. Lapset ilmaisevat usein 

ensisijaisesti halun saada omat biologiset vanhempansa takaisin. Lapset ovat myös toivoneet 

samannäköistä ja samaa kieltä puhuvaa adoptioperhettä. Adoptoitaessa lapsi maasta toiseen, 

tulevat nämä haaveet päätökseen. (Gray 2002: 149-151.) 

 

Adoptoidun lapsen molemmat kulttuurit olisi hyvä ottaa huomioon lapsen kasvatuksessa. On 

normaalia, että lapsi kokee hämmennystä ja surua siirtyessä kulttuurista toiseen.  Vanhempi-

en tukemana lapsi voi käsitellä näitä tunteita ja pitää molemmat kulttuurit osana elämäänsä. 

Vanhemmat voivat auttaa lasta kehittämään vahvan identiteetin vaalimalla lapsen positiivisia 

siteitä molempiin kulttuureihin. Tämä auttaa lasta myös käsittelemään kulttuurin vaihdokses-

ta aiheutunutta menetyksen tunnetta. (Gray 2002: 152.)  

 

Lapsi on varhaisina vuosinaan ehtinyt jo oppia jotakin kieltä johon voi liittyä kulttuurisidon-

naisia merkityksiä. Ensimmäinen opittu kieli ei häviä lapsen mielestä tämän oppiessa uuden 

kulttuurin kieltä. Gray (2002) kuvaa näitä kahta kieltä käsitteellisinä karttoina, jotka ikään 

kuin asettuvat päällekkäin lapsen mielessä. Lapsi tulkitsee kuulemaansa molempien opittujen 

kielten kautta ja ensimmäisenä opittu kieli voi vaikuttaa lapsen tulkintaan vielä myöhemmin-
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kin. Tämä on yksi ominaisuus lapsen kielen kehityksessä ja olisi tärkeää, että adoptiovan-

hemmat ymmärtäisivät tämän. (Gray 2002: 152.) 

 

6 Tutkimusprosessi 

 

Tässä kappaleessa esitellään tämän opinnäytetyön yhteistyötaho Adoptioperheet ry sekä ku-

vataan tutkimusprosessia ja sen etenemistä. Tutkimuskysymykset ja aineistonkeruumenetel-

mät esitellään myös tässä kappaleessa. Tutkimusmenetelmien valinta perustellaan tutkimus-

kirjallisuuteen pohjaten ja tutkimuksen analyysitekniikat käydään läpi tulosten esittelyn yh-

teydessä. Tutkimuksen tulokset esitellään kuvioiden avulla. Tutkimus aloitettiin syksyllä 2014 

ja saatiin päätökseen huhtikuussa 2015. Tutkimusraporttia työstettiin kevään 2015 ajan.  

 

Toiveena oli, että kysely uusittaisin sähköiseen muotoon ja toteutettaisiin vuoden 2015 aika-

na. Tutkimusta alettiin työstämään syksyllä 2014, jolloin Adoptioperheet ry tarjosi aihetta 

minulle. Perehdyin tuolloin vuoden 2005 kyselyn kysymyksiin ja vastauksiin. Perehdyin koti-

maiseen ja kansainväliseen adoptioon ymmärtääkseni paremmin adoptioprosessin monimuo-

toisuutta sekä siihen liittyviä haasteita ja yhteistyötahoja. Opinnäytetyön kirjallisen tuotok-

sen aiheeksi valikoitui tuolloin kansainvälisesti adoptoidun lapsen sopeutuminen adoptioper-

heeseen. 

 

6.1 Adoptioperheet ry 

 

Adoptioperheet ry on adoptiota suunnittelevien, adoptoitujen, adoptioprosessissa mukana 

olevien sekä adoptoitujen läheisten tukiyhdistys. Yhdistys pyrkii toiminnallaan parantamaan 

adoptioperheiden asemaa yhteiskunnassa, sekä osallistuu julkisesti käytävään keskusteluun 

adoptiosta. (Me 2014.) Tämä opinnäytetyö tuotettiin Adoptioperheet yhdistykselle. Yhdistyk-

sen on tarkoitus käyttää tutkimuksesta saatuja tuloksia oman vaikuttamistoimintansa tukena 

sekä toiminnan kehittämisessä. Tulosten odotetaan myös määrittävän yhdistyksen tulevaisuu-

den työn painopisteet. Yhdistys tulee raportoimaan tuloksista verkkosivuillaan, Adoptioper-

heet lehdessä sekä sidosryhmäviestinnässään. Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan on asetettu 

tavoite saada kartoituskyselyyn vastauksia yli 400 adoptoidun lapsen osalta. (Uhtio 2015.) 

 

Tämän opinnäytetyön ohjaajana on toiminut Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtaja Anu Uhtio. 

Opinnäytetyötä on työstetty yhdistyksen toimistolla Helsingin keskustassa ja yhdistyksen kir-

jakokoelmaa on käytetty tutkielman lähdemateriaaleina. Olen opinnäytetyön yhteydessä suo-

rittanut kolmannen työharjoitteluni Adoptioperheet ry:ssä, joten tietämys adoptioperheistä 

ja adoptiolapsista on sitäkin kautta kasvanut. Olen päässyt tutustumaan adoptioperheisiin ja 

hoitanut adoptiolapsia osana harjoitteluani. Rajallisen ajan sekä työmäärän rajauksen vuoksi 
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raportoin tässä tutkielmassa vain osan tutkimuksen tuloksista. Olisi kuitenkin ollut mielenkiin-

toista ja haastavaa raportoida koko tutkimus.  

 

6.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkielmassa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Mitä sopeutumishaasteita kansainvälisesti adoptoiduilla lapsilla on ilmennyt vielä 2 kk 

kotiintulon jälkeen? 

2. Miten kauan lapsen sopeutumisprosessi adoptioperheeseen on adoptiovanhempien 

mielestä kestänyt? 

3. Mistä adoptiovanhemmat ovat hakeneet tukea sopeutumisvaiheeseen liittyen? 

4. Miten adoptiovanhemmat kokevat tuen riittävyyden ja saatavuuden? 

5. Mitkä asiat ovat tuntuneet lapsen mielestä (vanhempien kertomana) hienoimmalta ja 

mitkä raskaimmalta uuteen perheeseen liittyessä? 

 

6.3 Survey-tutkimus 

 

Olen valinnut opinnäytetyöni tutkimusstrategiaksi Survey-tutkimuksen eli kyselylomakkeella 

toteutettavan tutkimuksen. Kyselylomake mukailee vuoden 2005 kyselyn (liite 1.) mallia mah-

dollistaen näin tutkimustulosten vertailun. Uusi kyselylomake (liite 2.) tehtiin sähköisessä 

muodossa SurveyPal -ohjelmalla ja lähetettiin kaikille Adoptioperheet ry:n jäsenille helmi-

kuussa 2015. Kyselyn linkki laitettiin myös yhdistyksen Facebook-sivuille.  

 

Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa kyselylomakkeen tai strukturoidun haastattelun keinoin 

ja tavoitteena on pyrkiä kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään tiettyä ilmiötä aineistosta 

saaduilla tuloksilla. Kyselytutkimuksen avulla saadaan usein kerättyä laaja tutkimusaineisto 

koska vastaajamäärä on usein suuri ja kysymyksiä voi olla useita. Menetelmänä kyselylomake 

on myös tehokas, koska se voidaan lähettää monelle henkilölle yhtä aikaa. Lomakkeen ollessa 

hyvin suunniteltu saadaan aineisto nopeasti käsiteltyä tallennettuun muotoon tietokoneana-

lyysia varten. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010: 134, 195.) 

 

Kyselytutkimuksella on myös heikkoutensa. Vie aikaa laatia hyvä lomake ja tutkijalla tulisi 

olla riittävästi tietoa ja taitoa lomakkeen laatimiseen. Tutkija ei voi tietää kuinka suurella 

vakavuudella vastaajat ovat kyselyyn suhtautuneet. Esimerkiksi vastausten huolellisuutta ja 

rehellisyyttä on mahdoton arvioida tuloksista. Valmiit vastausvaihtoehdot mahdollistavat vää-

rinymmärrykset. Valmiita vastausvaihtoehtoja käyttämällä ei niiden toimivuudesta ole var-

muutta. Tutkija ei voi etukäteen tietää kuinka perehtyneitä vastaajat ovat siihen aiheeseen, 
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josta heille esitetään kysymyksiä. Kyselytutkimuksessa voi esiintyä myös katoa eli vastaamat-

tomuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010: 195.) 

 

Sähköinen kyselylomake mahdollisti suuren vastaajamäärän, jolloin kato Sopeutuminen per-

heeseen –osion vastauksissa ei noussut merkittäväksi. Pyrin myös suunnittelemaan kysymykset 

mahdollisimman yksiselitteisiksi, jotta vastatessa ei syntyisi väärinymmärryksiä. Lopullinen 

vastausprosentti kyselyyn ei ole vielä tiedossa, sillä kyselyyn voi vastata vuoden 2015 loppuun 

asti. Tämän tutkielman aineisto koostuu 101 vastauksesta, joista 84 kappaletta oli ulkomailta 

adoptoineiden perheiden vastauksia.  

 

Eskolan ja Suorannan mukaan on olemassa ainakin kaksi erilaista tapaa koodata laadullista 

tutkimusaineistoa. Toisessa lähestymistavassa aineisto analysoidaan aineistolähtöisesti ilman 

teoreettisia etukäteisolettamuksia kun taas toisessa hyödynnetään jotakin valmista teoriaa tai 

analysointiin otetaan jokin teoreettisesti perusteltu näkökulma. Ensimmäiseksi mainitussa 

lähestymistavassa tutkijalla on etukäteen olemassa tietoa ja olettamuksia tutkittavasta ai-

heesta, mutta ne eivät ole esteenä tai häiriönä aineistosta itsestään nouseville teemoille. Ai-

neistolähtöinen analyysi on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan määritellä jonkin tietyn il-

miön olemus tai merkitys.  (Eskola & Suoranta 2000: 19, 151-152.) 

 

Tutkimuksen laadullisen aineiston erittelyyn sovellettiin aineistolähtöistä analyysitekniikkaa, 

jossa teoria rakentuu empiirisestä aineistosta lähtien. Tässä kvalitatiivisen tutkimuksen ana-

lyysitekniikassa on olennaista, että tutkija ei ennalta aseta tutkimukselle olettamuksia tai 

määritelmiä (Eskola & Suoranta 2000: 19). Sopeutuminen perheeseen -osion avoimia vastauk-

sia tarkasteltiin ilman teoreettista lähtökohtaa. Tarkoituksena oli saada selville, miten van-

hemmat kokevat lapsen sopeutumisen perheeseen. Vanhemmat kertoivat miltä lapsesta oli 

tuntunut adoptioperheeseen tullessa. Osassa tapauksia lapsen ikä saattoi mahdollistaa lapsel-

ta itseltään mielipiteen kysymisen. En halunnut ottaa valmista teoreettista näkökulmaa, kos-

ka halusin näitä avoimia vastauksia esitellessäni tuoda kuuluviin lapsen kokemuksen adoptios-

ta ja perheeseen sopeutumisesta.  

 

6.4 Kartoituskysely 2005  

 

Kymmenen vuotta sitten tehdyn kartoituskyselyn (liite 1.) tarkoitus oli kartoittaa adoptioper-

heiden elämää ja hyvinvointia. Kyselyssä kartoitettiin adoptioperheiden kokemuksia adoptio-

prosessista ja sen vaikutuksia perheeseen ja adoptoituun. Kysely on tuolloin ollut varsin laaja. 

Tuloksia on käytetty yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen sekä tietolähteenä kansainvä-

lisissä tutkimusjulkaisussa. (Uhtio 2015.) Kysely toteutettiin tuolloin paperisena ja postitettiin 

kaikille yhdistyksen jäsenille. Yhdistys sai  kyselyyn vastauksia n. 300 kappaletta vastauspro-

sentin ollessa likimain 30% (Uhtio 2015).  Kysely oli nelisivuinen ja sivut olivat kaksipuolisia.  
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Kartoituskysely 2005 muodostui seuraavanlaisesti; A-osio :Taustatietoja, B-osio: Tietoja lap-

sesta (1.Taustaa, 2. Terveys, 3. Päivähoito ja koulu, 4. Kieli, 5.Sopeutuminen perheeseen, 6. 

Lapsen juuret ja elämä ennen adoptiota, 7. Kaverit ja 8. Fyysinen kehitys ja murrosikä), C-

osio: Tiedon- ja avunsaanti sekä D-osio: Mielipiteeni adoptiosta. Kyselyn B-osio oli lapsikoh-

tainen, joten kysely tuli täyttää perheen jokaisen adoptiolapsen kohdalta erikseen. Lomak-

keen lopussa kysyttiin mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta. Yhdistys oli juuri tuolloin vaihta-

nut nimensä Adoptiolasten vanhemmat ry:stä Adoptioperheet ry:ksi.  

 

6.5 Kartoituskysely 2015  

 

Tehtäväni oli uusia kysely sähköiseen muotoon ja tarkastelen tässä tutkielmassa helmikuun 

loppuun mennessä saatuja vastauksia. Tavoitteena oli tiivistää kyselylomaketta, syöttää se 

sähköiseen järjestelmään ja muokata kysymyksiä vastaamaan tämänhetkistä tiedontarvetta, 

kuitenkin säilyttäen osa kysymyksistä ennallaan vertailun mahdollistamiseksi.  

 

Kartoituskysely 2015 (liite 2.) malli mukailee yhdistyksen kymmenen vuotta sitten tekemää 

kyselyä. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja jokaisen adoptoidun lapsen kohdalta erikseen. Ky-

selylomake sisältää sekä avoimia kysymyksiä että kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot on 

määritelty valmiiksi. Kyselyn tarkoitus on kerätä tietoa adoptiolapsista, adoptioperheiden hy-

vinvoinnista, adoptioprosessista sekä mielipiteitä Adoptioperheet ry:n toiminnasta.  

 

Sain kommentteja kyselyn muokkaamista varten yhdistyksen hallitukselta ja työntekijöiltä. 

Pohdin tällöin myös kysymysten järjestystä, kysymysten määrää, kysymysten asettelua ja ky-

symysten ajankohtaisuutta. Paljon on muuttunut kymmenen vuoden aikana ja esimerkiksi 

adoptiopalvelut ovat parantuneet vuosien saatossa. Myös tietämys erilaisista lapsen ja per-

heen kokemista haasteista, niin fyysisistä kuin psyykkisistäkin, on kasvanut. Vaikka tämän 

opinnäytetyön aihe keskittyykin pelkästään lapsen perheeseen sopeutumiseen, pohdin kyselyä 

tehdessä myös terveyteen, koulutukseen, kieleen ja perheen yleiseen hyvinvointiin liittyviä 

kysymyksiä. Tietämys erilaisista sairauksista on myös lisääntynyt, mistä syystä uuteen kyse-

lyyn tuli lisätä kysymyksiä tästä aiheesta. 

 

Yhdistyksellä on käytössään maksullinen SurveyPal-ohjelma, jolla pystyy luomaan sähköisiä 

kyselypohjia. Kysymykset syötetään ohjelmaan manuaalisesti kysymys kerrallaan ja vastaus-

vaihtoehdot määritellään jokaiselle kysymykselle erikseen (esim. monivalinta, yksivalinta, 

pakollinen kysymys jne.). Tässä haasteellista oli se, että en pystynyt pitämään eräitä kysy-

myksiä ennallaan. Sähköisestä järjestelmästä ei yksinkertaisesti löytynyt sopivaa vaihtoehtoa 

vastaamaan vuoden 2005 kyselyn kysymyksen mallia. Syöttäessäni kyselyä järjestelmään 

kamppailin sekä teknisten että sisällöllisten ongelmien kanssa. 
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Kun olin saanut syötettyä suurimman osan kyselystä sähköiseksi, kävimme kysymys kerrallaan 

kyselyä läpi yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa. Päivitimme muun muassa tauteja osioon. 

B.2. Terveys. Nykyään adoptiolapsilla tiedetään esiintyvän hoitoa vaativia sairauksia, joista 

erilaiset infektiot ovat yleisimpiä. Maahantulotarkastuksen yhteydessä hoitoa vaativia sairauk-

sia todetaan lähes puolella adoptioon annetuista lapsista. (Ulkomailta adoptoidun lapsen 

maahantulotarkastus: 2012).  

 

Pohdin myös kysymysosioiden järjestystä ja näiden vaikutusta vastaamisen mielekkyyteen. 

Kysely oli varsin pitkä ja tästä syytä poistimme mahdollisimman paljon avoimia kysymyksiä ja 

korvasimme niitä ”rasti ruutuun” –vaihtoehdoilla. Huolimatta siitä, että karsimme kysymysten 

määrää, eivät kaikki vastaajat silti jaksaneet vastata kaikkiin kysymyksiin.  

 

Kyselylomaketta laadittaessa yleiset kartoittavat kysymykset on hyvä sijoittaa kyselyn alkuun 

ja spesifiset kysymykset kyselyn loppuun. Lomakkeen alun olisi hyvä muodostua helpoimmin 

vastattavista kysymyksistä ja alkuun sijoitetaan yleensä juuri kartoituskysymyksiä (nimi, ikä, 

sukupuoli jne.) (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010: 203.) Tästä syystä sijoitin adoptiolapsen 

perustietoihin (nimi, ikä, adoptiomaa jne.) liittyvät kysymykset kyselyn alkuun. Pyrin luomaan 

myös mahdollisuuksia hypätä vastatessa niiden osioiden yli, jotka eivät ole vastaajalle oleelli-

sia. Esimerkiksi, jos lapsi on vielä alle 5-vuotias, eivät kouluun tai murrosikään liittyvät kysy-

mykset ole tälle vastaajalle oleellisia. Määrittelin siis tässä tapauksessa osan kysymyksistä ”ei 

pakollisiksi”, jotta kyselyssä pystyi etenemään siitä huolimatta, että ei vastannut näihin ky-

symyksiin.   

 

Vuoden 2005 kyselyssä oli käytetty kirjaimia luokitteluun. Pääosiot olivat isoilla kirjaimilla ja 

yksittäiset kysymykset pienillä kirjaimilla. Tämä toimi hyvin kymmenen vuotta sitten, kun 

kysely oli paperinen ja käsin täytettävä. Päätin vaihtaa kirjaimet numeroiksi vastaamaan Lau-

rea ammattikorkeakoulun kirjallisen työn mallia. Mielestäni kysymyksiä on helpompi paikan-

taa niiden ollessa numeroilla luokiteltu. Saimme numeroiden avulla myös luokiteltua tietyt 

osiot selvästi erilleen, esim. 6. Sopeutuminen perheeseen. Näin kaikki 6-alkuiset kysymykset 

ovat osa Sopeutuminen perheeseen –osiota (esim. 6.1, 6.2.2, jne.). 

 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja kirjoitti kyselyn saatetekstin ja minä muokkasin sen lopulliseen 

muotoonsa. Sovimme yhdistyksen kanssa, että arvomme tiettyyn määräaikaan mennessä vas-

tanneiden kesken elokuvalippu- ja kirjapalkintoja. Näin saamme mahdollisimman suuren vas-

taajamäärän jo heti alkuvuodesta. Sovimme, että palkinnot jaetaan huhtikuun loppuun men-

nessä vastanneiden kesken. Loin tästä syystä toisen kyselyn SurveyPal järjestelmään. Arvon-

takysely (liite 3.) on nimeltään ARVONTAkartoitus2015.  Tässä kyselyssä kysymme vastaajan 

nimeä ja yhteystietoja arvontaa varten. Loin kaksi erillistä kyselyä säilyttääkseni vastaajien 
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anonymiteetin. Näin ollen arvontakyselyssä annetut yhteystiedot eivät ole yhdistettävissä kar-

toituskyselyn vastauksiin.  

 

Loin kartoituskyselyyn (liite 2.) kysymyksen ”Osallistun arvontaan” ja loin tälle vastausvaihto-

ehdot kyllä ja ei. Tein tästä kysymyksestä pakollisen ja loin näiden kahden kyselyn välille au-

tomaatiolinkityksen. Jos vastaaja vastaa tähän kysymykseen ”kyllä” siirtyy hän suoraan täyt-

tämään arvontakyselyä. Jos vastaaja vastaa tähän kysymykseen ”ei” tulee hänelle näkyviin 

kiitosteksti ja kysely päättyy. SurveyPalissa on olemassa tuki-chat, josta voi kysyä neuvoa 

teknisiin ongelmiin kyselyitä luodessa. SurveyPalin tuki-chatista oli minulle suuri apu kyselyitä 

tehdessä. 

 

7 Tulokset  

 

Tässä kappaleessa esitellään vuoden 2015 kartoituskyselystä saatuja tuloksia. Analyysissa kes-

kitytään sopeutuminen perheeseen –osiosta saatujen vastausten esittelyyn. Määrälliset tulok-

set esitetään kuvioiden avulla ja laadulliset tulokset on jaettu teemoihin aineistolähtöistä 

analyysitekniikka hyödyntäen.  

 

Kyselyn tulokset vietiin Wordiin 3.3.2015. Tällöin vastauksia oli saatu 101 kappaletta. Keski-

tyn tässä tutkielmassa kansainvälisesti adoptoitujen lasten perheeseen sopeutumiseen, joten 

suodatin vastauksista pelkät kansanvälisen adoption vastaukset. Kaikista vastauksista 84 kap-

paletta (83,2%) oli kansainvälisesti adoptoineiden perheiden vastauksia. Kotimaasta adoptoi-

neiden perheiden vastauksia oli 17 kappaletta (16,8%). Olen asettanut tietyt kysymykset pa-

kollisiksi, jolloin kyselyssä ei voi edetä vastaamatta pakolliseen kysymykseen. Tämän avulla 

pystyn tekemään yllämainitut päätelmät vastauksista. Tästä eteenpäin tarkastelen tuloksia 

pelkästään kansainvälisesti adoptoitujen lasten osalta.  

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden perheiden adoptiolapset olivat adoptiohetkellä 7-vuotiaita tai 

alle. Lapsista 37 % oli adoptiohetkellä 1-vuotiaita, 24 % alle vuoden ja 19 % 2-vuotiaita. Lap-

sista 38 % oli adoptoitu Etelä-Afrikasta, 18 % Kiinasta ja 11 % Thaimaasta. Muut vastauksissa 

esiintyneet maat (33 %) olivat Venäjä, Kolumbia, Kenia, Filippiinit, Etiopia ja Intia. 

 

Vastanneista perheistä 79 % oli kahden vanhemman perheitä. Perheistä 20 % oli yksinhuolta-

japerheitä ja 1 % ilmoitti perheeseen kuuluvan 3 aikuista tai enemmän (uusperhe, oheishuol-

tajuus). Kyselyn vastaajista suurin osa oli äitejä (94 %). Vanhemmista 5 % ilmoitti vastanneen-

sa kyselyyn yhdessä ja 1 % vastauksista oli isien vastauksia. Kyselyyn vastattiin jokaisen adop-

tiolapsen kohdalta erikseen ja vastauksia saatiin 49 pojasta ja 35 tytöstä. 
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7.1 Adoptiolapsilla esiintyvät sopeutumishaasteet 

 

Yleisimmät sopeutumishaasteet (kuvio 1.), joita adoptiolapsilla ilmeni vielä 2 kk kotiintulon 

jälkeen, olivat tarrautuminen (39 %) sekä uniongelmat (37 %). Seuraavaksi yleisimmiksi nousi-

vat valikoimaton sosiaalisuus (26 %), eroahdistus (23%) sekä ylikiltteys (23%). Vastauksia tähän 

kysymykseen saatiin 74 adoptiolapsen osalta.  

 

 

 

Kuvio 1: Sopeutumishaasteet  

 

Näiden lisäksi 8 % vastaajista ilmoitti lapsella esiintyneen jotakin muita sopeutumishaasteita. 

Näitä olivat aggressio itseään, perheenjäseniään sekä koiraa kohtaan, peukalon imeminen, 

pään hakkaaminen tyynyyn ennen nukahtamista ja heräämisen jälkeen sekä uppoutuminen 

omien käsien katseluun ja niiden liikutteluun silmien edessä.  
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7.2 Sopeutumisprosessin kesto 

 

Vastaajista suurin osa (66 %) koki adoptiolapsen sopeutumisprosessin kestäneen alle vuoden. 

Vastaajista 6  % koki prosessin kestäneen yli 3 vuotta ja 7  % vastaajista ilmoitti prosessin ole-

van vielä kesken. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 83 adoptiolapsen osalta. 

 

 

Kuvio 2: Sopeutumisprosessin kesto  
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7.3 Tukea sopeutumisprosessiin 

 

Tässä kuviossa (kuvio 3.) eritellään eri tahot, joilta adoptioperheet hakivat tukea sopeutumis-

prosessiin. Suurin osa vastaajista (75 %) ilmoitti hakeneensa tukea sopeutumisprosessiin muil-

ta adoptiovanhemmilta tai ystäviltä (51 %). Neuvolan puoleen oli kääntynyt 36 % perheistä.  

 

 

Kuvio 3: Tukea sopeutumisprosessiin  

 

Näiden lisäksi 9 % vastaajista ilmoitti hakeneensa tukea muualta. Näissä avoimissa vastauksis-

sa ilmeni, että tukea oli haettu palvelunantajilta ja ystäviltä joilla terveys- ja kasvatusalan 

tausta sekä muunlaisesta vertaistuesta. Tuloksista selviää, että enemmistö on kääntynyt ver-

taistuen ja ystävien puoleen ennemmin kuin hakenut ammattiapua sopeutumisprosessiin. Vain 

9 % ilmoitti hakeneensa tukea psykologilta ja 17 % sosiaalityöntekijältä.  
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7.4 Tuen riittävyys ja saatavuus 

 

Kysymyksessä pyydettiin vastaajia arvioimaan, onko tukea riittävästi saatavilla (tuen määrä). 

Enemmistö vastaajista (43 %) koki, että tukea sopeutumisvaiheeseen on tarjolla riittävästi. 

Vastaajista 26 % koki, että tukea ei ole tarjolla riittävästi ja 31 % ei osannut sanoa. Vastauksia 

tähän kysymykseen saatiin kaikkiaan 81 kappaletta. 

 

 

Kuvio 4: Tuen riittävyys (tuen määrä) 

 

Kysyttäessä onko tuki helposti saatavilla 37 % vastasi kyllä ja 36 % ei. Vastaajista 27 % ei osan-

nut sanoa. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 81 perheen osalta.  

 

7.5 Lapsen kokemus adoptioperheeseen sopeutumisesta 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen laadullisia tuloksia. Adoptiovanhempia pyydettiin 

kertomaan mikä on adoptiolapsesta tuntunut hienolta ja mikä raskaalta uuteen perheeseen 

sopeutuessa. Tuloksia lukiessa tulee olla kriittinen sillä vastaukset ovat adoptiovanhempien 

kertomia ja tulkitsemia, ja eivät täten välttämättä vastaa lapsen todellisuutta.  

 

Käytän tässä kappaleessa aineistolähtöistä analyysitekniikkaa, jossa teoria rakentuu empiiri-

sestä aineistosta lähtien. Tässä kvalitatiivisen tutkimuksen analyysitekniikassa on olennaista, 

että tutkija ei ennalta aseta tutkimukselle olettamuksia tai määritelmiä. Aineistolähtöinen 

analyysi on hyvä vaihtoehto silloin kun halutaan määritellä jonkin tietyn ilmiön olemus tai 

merkitys. (Eskola & Suoranta 2000: 19.) Seuraavaksi kuvataan siis adoptiolapsen sopeutumis-

prosessin merkitystä ja olemusta.  
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Adoptiovanhempia pyydettiin kertomaan, mikä on adoptiolapsen mielestä tuntunut hienolta 

perheeseen tultua. Sanamuoto ”hienointa” voi johtaa vastaajaa harhaan sillä käsitys siitä, 

mikä on hienoa, on hyvin subjektiivista. Halusin kuitenkin säilyttää kysymyksen ennallaan 

mahdollistaakseni vertailun 2005 vuoden kyselystä saatuihin tuloksiin. Vastauksia tähän kysy-

mykseen saatiin kaikkiaan 50 lapsen osalta.  

 

Vanhemmat arvioivat lapsen kokeneen hienoksi huomion saamisen, sylissä olemisen ja leikki-

misen. Vastauksista selvisi myös, että lapset kokivat hienoksi saadessaan oman perheen, ku-

ten äidin, isän, sisarukset ja isovanhemmat sekä omia tavaroita, kuten leluja ja vaatteita. 

Näistä asioista etenkin oman äidin saaminen nousi vastauksissa toistuvasti esille. 

 

”Oma äiti, oma isä sekä oma koti” 
 
”Lapsen mielestä oma äiti on maailman parasta” 
 
”Syli, syli, syli” 
 
”Jakamaton huomio, leikkiminen” 

 

Lisäksi perustarpeet, kuten ruoka sekä oma koti ja huone esiintyivät vastauksissa. Vanhemmat 

toivat vastauksissa esille myös läheisyyden, hellyyden, turvallisuuden ja rakkauden myöntei-

sen merkityksen adoptiolapsen elämässä.  

 
”Varmaankin äiti ja seuraavaksi muu perhe, läheisyys, saada olla sylissä ja tulla 
yöllä viereen, saa ruokaa, maitoja ja herkkuja enemmän ja useammin, saa 
omia tavaroita, pääsee kokemaan uusia kivoja asioita” 

 
 ”…Rakkauden ja läheisyyden kokeminen” 
 
 ”Halata vanhempia, saada omat kengät, saada ruokaa” 
 
 ”Huomio/turva” 
 
 ”Ruoka ja poreamme” 
 

Vanhemmat kertoivat lasten nauttineen myös uusien asioiden kokemisesta, oppimisesta ja 

tutkimisesta. Vastaajista 12 % ei osannut määritellä mikä lapsesta tuntui hienolta, koska lapsi 

oli adoptiohetkellä vielä niin pieni. 

 

Seuraavaksi adoptiovanhempia pyydettiin kertomaan, mikä on adoptiolapsen mielestä tuntu-

nut raskaalta adoptioperheeseen tullessa. Vertailukelpoisuuden vuoden 2005 kyselyyn säilyt-

tämiseksi kysymyksen sanamuoto säilytettiin ennallaan. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 

32 lapsen osalta. 
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Vanhemmat arvioivat lapsen kokeneen raskaaksi sen, että tämä ei alkuun pystynyt riittävästi 

ilmaisemaan itseään vieraalla kielellä. Kielitaidottomuus johti siihen, että vanhemmat eivät 

aluksi ymmärtäneet lapsen tarpeita eikä lapsi ymmärtänyt vanhempiaan. 

 

 ”Itsensä ilmaisu kun ei ollut aluksi yhteistä kieltä” 

 ”Kun vanhemmat eivät ymmärtäneet mitä hän halusi” 

 

Lapset kokivat raskaaksi myös suuren elämänmuutoksen, jossa he menettivät tutut ihmiset ja 

tutun ympäristön. Lapset saivat tilalle paljon uusia vieraita ihmisiä ja uuden ympäristön (uusi 

koti ja arki, erilainen ilmasto).  

 

 ”Uudet ihmiset ja ympäristön/arjen muutos” 

 ”Uskoisin, että valtava elämänmuutos ylipäänsä stressasi eniten” 

 

Osassa vastauksia ilmeni, että lapset olivat ikävöineet ihmisiä lähtömaastaan (sijaisperheen 

vanhempia tai lastenkodin työntekijöitä). Vanhemmat kertoivat lapsen kokeneen myös turvat-

tomuuden ja epävarmuuden tunteita ja arvioivat lapsella olevan vaikeuksia luottaa uusiin ih-

misiin. 

  
 ”Eroaminen lastenkodin ihmisistä” 
  
 ”Kaiken tutun ja turvallisen menettäminen” 
 
 ”Varmaan uskaltaa luottaa uusiin ihmisiin” 

 

 

8 Johtopäätökset 

 

Tässä tutkielmassa haluttiin keskittyä kansainväliseen adoptioon, joten kotimaan adoption 

vastaukset rajattiin tuloksista pois. Lasten kokemien sopeutumishaasteiden voidaan olettaa 

olevan osittain erilaisia kansainvälisessä ja kotimaan adoptiossa. Kotimaassa adoptoitu lapsi 

on jo tottunut suomalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön, kun taas kansainvälisesti adoptoitu 

lapsi joutuu sopeutumaan uuden perheen lisäksi myös uuteen kulttuuriin ja ympäristöön.  

 

Kyselyyn vastasi 84 kansainvälisen adoption perhettä ja enemmistö lapsista oli adoptoitu Ete-

lä-Afrikasta, Kiinasta ja Thaimaasta. Suurin osa (79 %) perheistä oli kahden vanhemman per-

heitä ja kaikki adoptiolapset olivat adoption hetkellä olleet alle 7-vuotiaita. Lapsista 37 % oli 

adoption hetkellä 1-vuotiaita.  

 

Tuloksista selvisi, että yleisimmät lapsilla esiintyvät sopeutumishaasteet olivat tarrautuminen 

(39 %) ja uniongelmat (37 %). Sopeutumishaasteilla tarkoitetaan lapsen oireilua, jota esiintyi 
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vielä kaksi kuukautta adoptioperheeseen tulon jälkeen. Tarrautumista esiintyy esimerkiksi 

tilanteessa, jossa lapsi ahdistuu joutuessaan erotetuksi aikuisesta ja oireilee tarrautumalla 

tähän (Kalland 2001: 205). Kolmanneksi yleisimmäksi sopeutumishaasteeksi vanhemmat il-

moittivat valikoimattoman sosiaalisuuden.  

 

Valikoimaton sosiaalisuus on yksi tunnetuimmista adoptioon liittyvistä oireiluista ja seurausta 

varhaisesta kiinnittymishäiriöstä. Adoptioon annetut lapset kokevat varhaislapsuudessaan 

useita kiintymyssuhteiden katkoksia, mikä johtaa reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön (RAD) 

oireiluun. Häiriöstä kärsivä lapsi oireilee usein olemalla valikoimattomasti sosiaalinen tai ää-

rimmäisen estynyt. Jotta lapsen oireilua pystytään tulkitsemaan oikein, on lapsen elämän 

varhaisista vaiheista tiedettävä mahdollisimman paljon. Lapsen oireilu on hänen tapansa ker-

toa kokemuksista ja tuskasta mitä hän kokenut ennen sijoittamista adoptioperheeseen. Adop-

tiovanhempien tehtävä onkin tukea lasta ja auttaa häntä ymmärtämään näitä tunteita. (Kal-

land 2001: 204-205, 233 & 2011: 211.) 

 

Adoptioperheistä 66 % koki adoptiolapsen perheeseen sopeutumisen kestäneen vuoden tai al-

le. Perheistä 7 % ilmoitti sopeutumisprosessin olevan vielä kesken. Tukea sopeutumisprosessin 

haasteisiin adoptioperheet hakivat muilta adoptiovanhemmilta (75 %) ja ystäviltä (51 %). Per-

heistä 36 % kertoi hakeneensa tukea neuvolasta. Lieneekö adoptiovanhemmilla pelko lapsen 

pois ottamisesta, mikä johtaa siihen, että tuen tarvetta ei haluta myöntää ammattilaisille? 

Tulos on mielestäni huolestuttava siinä mielessä, että paras osaaminen löytyy usein ammatti-

laisilta. En pyri tällä kommentilla millään tavoin väheksymään vertaistuen merkitystä, vaan 

huomauttamaan kuinka tärkeä lisä ammattiapu olisi perheille vertaistuen lisäksi. Kyseessä voi 

olla myös adoptiovanhempien epäonnistumisen ja häpeän tunteet. Huolimatta pitkästä adop-

tioneuvonnasta ei kaikkea silti pysty aina ennakoimaan. Lapsen sopeutuminen voi osoittautua 

odotettua haasteellisemmaksi ja vanhempien jaksaminen voi joutua koetukselle. Adoptiovan-

hempien voi olla vaikea myöntää tarvitsevansa tukea siinä vaiheessa kun lapsi on jo perhees-

sä.  

 

Adoptioperheet tarvitsevat tukea muita perheitä todennäköisemmin johonkin lapsen elämän-

vaiheeseen ja adoptiovanhempien tulisikin olla kykeneviä ottamaan vastaan tukea lapselleen. 

Esimerkiksi lapsen muodostaessa käsitystä omasta taustastaan ja elämäntarinastaan voi hän 

tarvita tukea näiden tunteiden käsittelyssä. Lapsen elämään saattaa sisältyä niin kipeitä muis-

toja kuin hetkiä, joista lapsella on puutteelliset tiedot. Näitä ovat muun muassa varhaislap-

suuden kokemukset biologisista vanhemmista, välivaiheet ennen adoptiota sekä adoptioper-

heeseen saapuminen. (Pasanen & Pärssinen-Hentula 2011: 224.) 

 

Selin (2007) tutki pro Gradu tutkielmassaan ulkomailta lapsen adoptoineiden vanhempien ko-

kemuksia adoptioprosessista ja tuen saannista haastattelemalla viittä adoptioperhettä. Tut-
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kimuksesta selvisi, että adoptiovanhemmat kokivat vertaistuen yhdeksi vahvistavaksi tuki-

muodoksi adoptioprosessissa kun taas sosiaalityöntekijän osallisuutta adoptioprosessissa pi-

dettiin sekä myönteisenä että kielteisenä kokemuksena. Osa Selinin haastattelemista adop-

tiovanhemmista kertoi, ettei ollut uskaltanut antaa palautetta sosiaalityöntekijän toiminnas-

ta, koska he pelkäsivät sen hankaloittavan yhteistyötä jatkossa. (Selin 2007: 57.)  

 

Adoptioperheiden voi olla helpompi hakea apua vertaistuesta ja ystäviltä, kuin myöntää vi-

ranomaisille tarvitsevansa tukea adoptiovanhemmuudessa. Adoptiovanhemmilla voi myös olla 

kokemus, että ammattilaisilla on puutteellinen tietämys adoptioon liittyvistä tekijöistä ja 

adoptiolapsen erityisyydestä. Ammattilaisten puoleen ei tällöin haluta kääntyä ja vertaistuki 

tuntuu paremmalta vaihtoehdolta. Monet sopeutumisvaiheeseen liittyvät haasteet ovat myös 

vanhempien tiedossa jo etukäteen koska adoptioneuvonnassa käsitellään kyseisiä teemoja. 

Kaikki perheet eivät pidä sopeutumishaasteita sellaisina, että niihin tarvitsee hakea apua. He 

saattavat nähdä sopeutumishaasteet ikään kuin vaiheena, joka käydään läpi perheen kesken. 

 

Perheistä 43 % koki tukea sopeutumisprosessiin olevan tarjolla riittävästi ja 32 % perheistä ei 

osannut sanoa. Tutkimuksessa haluttiin myös kartoittaa onko tuki helposti saatavilla ja tulok-

set jakautuvat tässä hyvin tasapuolisesti. Perheistä 37 % koki tuen olevan helposti saatavilla 

kun taas 36 % koki asian päinvastaisesti. Vastaajista 27 % ei osannut arvioida onko tuki helpos-

ti saatavilla. Tästä voidaan päätellä, että tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä. Perheet voivat olla 

eriarvoisessa asemassa esimerkiksi asuinpaikkansa perusteella. Isoissa kaupungeissa ja kunnis-

sa on tarjolla enemmän ammattimaista tukea adoptioperheille kuin syrjäisillä maaseuduilla. 

Tulokset jakautuivat kuitenkin sen verran tasaisesti, että niiden perusteella ei pysty teke-

mään tieteellisesti luotettavia yleistyksiä.  

 

Tutkimuksen lopussa haluttiin tuoda adoptiolasten kokemus adoptiosta kuuluviin. Adoptiovan-

hemmat ovat vastanneet kyselyyn, joten lasten kokemus on vanhempien arvio tilanteesta. 

Perheitä pyydettiin arvioimaan mikä on adoptiolapsen mielestä tuntunut hienolta ja mikä ras-

kaalta adoptioperheeseen sopeutuessa. Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä ja vastaustilaa 

ei ollut rajoitettu. Positiivisia kokemuksia kerrottiin 50 lapsen osalta ja negatiivisia 32 lapsen 

osalta. Koko kyselyn tulokset käsittelivät 84 ulkomailta adoptoitua lasta. 

 

Lasten mielestä hienointa oli saada oma perhe ja etenkin oma äiti mainittiin vastauksissa tois-

tuvasti. Kyselyn vastaajista 94 % oli äitejä, joten tällä on mahdollisesti vaikutus tulokseen. 

Adoptiolapsen saapuessa perheeseen on äiti usein se henkilö, joka ensisijaisesti jää lapsen 

kanssa kotiin. Tälläkin voi olla vaikutus siihen, että äidin tärkeys nousi vastauksissa toistuvasti 

esille.  Vanhemmat kertoivat, että lapset kokivat hienoksi saadessaan kokea läheisyyttä, tur-

vallisuutta, hellyyttä ja rakkautta. Lasten mielestä oli ihanaa olla sylissä ja saada omia tava-

roita ja riittävästi ruokaa. Perheistä 12 % ilmoitti, ettei pystynyt arvioimaan lapsen kokemusta 
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koska lapsi oli vielä niin pieni. Adoptio on suuri elämänmuutos lapselle ja lapsen adoptoivalle 

perheelle. Perheet ovat usein pitkään toivoneet lasta, kun taas adoptiolapsi on syntymämaas-

saan vailla vanhempia. Lapsi on saattanut asua lastenkodissa, missä huomiota ei yksinkertai-

sesti riitä kaikille lapsille. Päästessään adoptioperheeseen saa lapsi usein kaiken huomion it-

selleen. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että lapset nauttivat saadessaan jotain omaa. Tällä 

”omalla” tarkoitettiin vanhempia, sisaruksia, tavaroita, vaatteita ja kotia. Lapsi sai kokea 

sen, miltä tuntuu kun ei enää tarvitse jakaa kaikkea. Lapsia adoptoidaan myös usein kehitys-

maista, missä elintaso on huomattavasti huonompi kuin Suomessa, joten adoptio tarkoittaa 

lapselle usein myös nousua yhteiskunnallisella tasolla. 

 

Vanhemmat kertoivat lapsen kokeneen raskaaksi suuren elämänmuutokseen, mikä liittyy 

adoptioon. Kielelliset haasteet aiheuttivat turhautumista, koska lapsi ei alussa ymmärtänyt 

vanhempiaan ja vanhemmat eivät osanneet tulkita lapsen tarpeita oikein. Lapset olivat ikä-

vöineet ihmisiä lähtömaastaan ja kokeneet ympäristön muutoksen raskaaksi. Lapsilla esiintyi 

myös turvattomuuden ja epävarmuuden tunteita sekä vaikeuksia luottaa ihmisiin.  

 

Lapsi alkaa heti syntymänsä jälkeen tottua syntymaansa ympäristöön, kulttuuriin, kieleen ja 

ihmisiin. Nämä tekijät tuovat lapselle turvallisuuden tunteen ja lastenkodista on voinut tulla 

lapselle kuin koti. Adoptio on lapselle myönteinen asia, mutta myös suuri menetys. Muuttaes-

saan vieraaseen maahan ja uuteen perheeseen, menettää lapsi sen kaiken tutun ja turvallisen 

mihin hän on varhaisina vuosinaan ehtinyt tottua. (Pärssinen-Hentula, 2011: 221.) 

 

Sopeutumisvaihe on jokaisen adoptioperheen kohdalla yksilöllinen prosessi, joka saattaa kes-

tää vuoden, kaksi tai läpi koko elämän. Kuka pystyy määrittämään milloin ihminen on täysin 

sopeutunut perheeseen tai tiettyyn kulttuuriin? Tutkimuksesta saadut tulokset antavat kui-

tenkin käsityksen siitä, millaisia haasteita adoptioperhe ja adoptiolapsi kohtaavat, ja mistä on 

mahdollista saada tukea lapselle ja koko perheelle. Tulokset kuvaavat sitä, miten positiivinen 

kokemus kansainvälinen adoptio parhaimmillaan voi olla lapselle. Adoptioon liittyviä mene-

tyksen ja surun tunteita ei kuitenkaan jätetä huomiotta. Adoptiota voisikin kuvailla ihanan 

hirveäksi kokemukseksi lapsen elämässä.   

 

9 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että kyselyyn vastattiin nimettömänä. Tämä antaa vas-

taajalle mahdollisuuden vastata kysymyksiin rehellisesti ja totuuden mukaisesti. Arvontaa var-

ten annetut yhteystiedot eivät olleet missään vaiheessa yhdistettävissä kartoituskyselyn vas-

tauksiin. Tulosten kannalta oli hyvä, että vastauksia saatiin niin paljon (84 perheen osalta). 

Vastausmäärä mahdollisti luotettavan tutkimuksen toteutumisen. Tulokset on esitetty siten, 

etteivät yksittäiset adoptioperheet ole tunnistettavissa tästä tutkielmasta.  
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Tutkimuksen aihe, kansainvälisesti adoptoidun lapsen sopeutuminen adoptioperheeseen, vali-

koitui tutkijan oman mielenkiinnon ja koulutusalan mukaan. Perheen ja lapsen hyvinvointi 

voidaan nähdä osana sosiaalialaa. Kyselyssä saatiin tietoa myös monilta muilta osa-alueilta, 

kuten esimerkiksi lapsen terveydestä, mutta näitä tuloksia ei esitelty tässä tutkielmassa. Tut-

kijan ammatillisen osaamisen kehittäminen keskittyy sosiaalialan teemoihin. 

 

Perehdyin tutkimusta tehdessäni tutkimuskäytänteisiin sekä tieteellisen tekstin kirjoittami-

seen. Esitin tulokset mahdollisimman totuudenmukaisesti ja selkeästi, ja nostin omia henkilö-

kohtaisia havaintoja esiin tutkielman johtopäätöksissä ja pohdinnassa. Suoritin opinnäytetyötä 

tehdessäni myös työharjoittelun Adoptioperheet -yhdistyksessä ja tämä lisäsi tietämystäni 

aiheesta.  

 

Tuloksissa adoptiomaat on esitelty siten, että niistä ei pysty tunnistamaan yksittäisiä perhei-

tä. Vastauksissa yhtäkään maata ei edustanut vain yksi adoptioperhe. Koska kyselyyn vastat-

tiin nimettömästi, ei tuloksia olisi edes voinut yhdistää yksittäisiin perheisiin. Avoimet vasta-

ukset on esitetty tutkielmassa siten, että niistä ei pysty päättelemään kenen vastauksia ne 

ovat. 

 

Pyrin tutkielmassani raportoimaan tulokset tarkasti ja vastauksia vääristelemättä. Merkittä-

vimmät tulokset on esitetty kuvioin, jotta niiden tulkitseminen olisi lukijalle helpompaa. Säh-

köpostitse lähetettävästä kyselystä on helppo kieltäytyä, joten voidaan olettaa, että kyselyyn 

vastanneet halusivat antaa tietoa aiheesta. Suostumasta ei siksi tarvinnut erikseen kysyä. Ky-

selyn saatetekstistä kävi vastaajille ilmi, että tutkimuksen tuloksista tullaan tekemään opin-

näytetöitä. Käytettäessä kyselylomaketta tutkimusmenetelmänä olisi hyvä, että vastaajilla on 

vähintään perustason tietämys tutkittavasta asiasta. Adoptiovanhemmat ovat käyneet läpi 

adoptioneuvonnan, jossa käsitellään adoptioon liittyviä asioita. Näin voidaan olettaa, että 

kaikilla kyselyn vastaajilla oli riittävä tietämys kyselyn aiheesta. 

 

Validiteetilla kuvataan sitä, miten hyvin tutkimus on onnistunut tehtävässään mitata sitä mitä 

haluttiin mitata. Toisin sanoen saatiinko tuloksista vastaus tutkimusongelmaan. (Tuomi 2007: 

150.) Kyselylomakkeella saadut tulokset vastasivat alussa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin.  

Kyselylomakkeen kysymyksissä olisi kuitenkin paikoin parannettavan varaa. Sopeutumishaas-

teita kysyttäessä, voisi vastausvaihtoehtoihin lisätä vaihtoehdon ”lapsella ei esiintynyt sopeu-

tumishaasteita”. Jättäisin myös jostain kysymyksistä vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa” 

pois. Jos vastaajalla on kiire saada kysely tehtyä, voi ”en osaa sanoa” vastausvaihtoehto tun-

tua sopivalta vain kiireen vuoksi. Tulosten esittelyä kirjoittaessani, jouduin välillä pohtimaan 

saamieni vastausten merkitystä. Vastauksissa esiintyi muutamaan otteeseen tilanne, jossa 

kysymys oli ymmärretty väärin. Tämä oli kuitenkin hyvin vähäistä.  
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10 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa kysely, jolla saadaan kerättyä kokonaisvaltaisesti tietoa 

adoptioperheiden ja adoptiolasten hyvinvoinnista sekä tuotua esille adoptioperheiden mielipi-

teitä adoptioprosessista ja Adoptioperheet ry:n toiminnasta. Opinnäytetyö tehtiin Adop-

tioperheet ry:lle, joka on adoptioperheiden, adoptoitujen, adoptiota harkitsevien ja adoptio-

prosessissa mukana olevien valtakunnallinen tukijärjestö (Me 2014). Opinnäytetyön kirjallises-

sa osuudessa haluttiin keskittyä kansainvälisesti adoptoidun lapsen perheeseen sopeutumi-

seen. Kyselyyn oli toukokuuhun mennessä saatu 205 vastausta ja kyselyyn on mahdollista vas-

tata vielä koko vuoden 2015 ajan. Yhdistys tulee kyselyn avulla saamaan monipuolisesta tie-

toa adoptioperheistä sekä adoptiolasten hyvinvoinnista. Olen kiinnostunut kansainvälisestä 

adoptiosta ja lastensuojelutyöstä ja se, että opinnäytetyöni on osa suurempaa kokonaisuutta 

ja työelämälle tarpeellinen, motivoi minua työn tekemiseen. 

 

Kyselyn tekeminen osoittautui odotettua suuremmaksi urakaksi. Kyselyn tarkoitus oli saada 

monipuolisesti tietoa adoptioperheistä ja adoptiolapsista ja tästä johtuen kyselylomake muo-

dostui monesta osasta. Mielestäni kysely olisi ollut parempi toteuttaa useassa osassa. Näin 

vastaajien olisi ollut mahdollista pysähtyä yhden teeman äärelle ja miettiä vastauksiaan tar-

kemmin. Osio, jota käsittelen tässä tutkielmassa, oli kyselylomakkeen lopussa. Mielestäni tä-

mä näkyy vastausten määrässä ja laadussa, sillä miltei puolet vastaajista jätti vastaamatta 

osaan avoimista kysymyksistä. Kyselylomaketta ei ollut mahdollista tallentaa välissä ja jatkaa 

myöhemmin, joten osa vastaajista saattoi lopussa kiirehtiä vastauksissaan. Tutkimukseen saa-

tiin kuitenkin riittävä aineisto, sillä 84 kansainvälisen adoption perhettä oli vastannut kyse-

lyyn helmikuun loppuun mennessä.  

 

Tutkielman rajaus oli erittäin haasteellista, sillä olen erittäin kiinnostunut aiheesta. Päädyin 

kuitenkin rajaamaan aiheeni kansainväliseen adoptioon ja ulkomailta adoptoidun lapsen per-

heeseen sopeutumiseen. Aiheesta on kirjoitettu paljon hyviä artikkeleita, mutta vastaavia 

tutkimuksia oli haasteellista löytää.  

 

FinAdo –tutkimusryhmä ja suomalaiset adoptiopalveluantajat ovat yhteistyössä teettäneet 

tutkimuksen Suomeen ulkomailta adoptoitujen fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta se-

kä sopeutumisesta Suomeen. Tästä tutkimuksesta saadut tulokset ovat vielä käsittelyvaihees-

sa ja tuloksista jo julkaistut artikkelit ovat pääasiassa kansainvälisiä julkaisuja. (FINADO –

Tutkimus adoptiolasten erityistarpeiden kohtaamisesta.) 

 

Adoptiolasten oireilua adoption sopeutumisvaiheessa käsitellään paljon alan artikkeleissa. 

Lukiessani adoptioon liittyvää suomalaista kirjallisuutta en voinut olla huomaamatta, kuinka 

samat tekijät esiintyvät toistamiseen eri julkaisuissa. Onko adoptiotutkimus Suomessa vielä 
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hyvin pienimuotoista vai mistä mahtaa johtua, että tieteelliset julkaisut ovat vuosi toisensa 

perään samojen asiantuntijoiden kirjoittamia? 

 

Teettämästäni kyselystä saadut tulokset vastasivat alalla vallitsevia käsityksiä adoptiolapsen 

sopeutumisesta perheeseen. Adoptiolapsilla esiintyvät sopeutumishaasteet olivat pitkälti sa-

moja oireilun muotoja, mistä alan kirjallisuudessa paljon puhutaan. Myös vertaistuen positii-

vinen merkitys sai vahvistusta. Tutkimusta edelleen kehittäessä olisi mielenkiintoista kysyä 

lapsilta itseltään, mahdollisesti haastattelun keinoin, mielipiteitä ja kokemuksia adoptioper-

heeseen sijoittumisesta. Tässä tutkimuksessa tulokset jäivät vanhempien arvioksi tilanteesta 

eivätkä täten välttämättä vastanneet lapsen todellisuutta.  

 

Kyselylomake on hyvä tapa kerätä paljon tietoa isolta joukolta yhdellä kertaa. Tutkimuksen 

aihe, lapsen sopeutuminen perheeseen, on kuitenkin sen luontoinen, että mielestäni perheitä 

haastattelemalla olisi mahdollista kerätä laadukkaampaa tietoa. Jos tulevaisuudessa kuitenkin 

päädytään käyttämään kyselylomaketta tiedonkeruumenetelmänä, olisi kysymysten asette-

luun syytä kiinnittää enemmän huomiota. Osassa kysymyksistä toimisi paremmin, jos vastaus-

vaihtoehdot määriteltäisiin valmiiksi eikä mahdollisuutta avoimeen vastaukseen annettaisi. 

Kysymyslauseita voisi myös muokata vähemmän harhaanjohtaviksi ja tieteellisemmiksi. Jotta 

kyselylomakkeesta tulisi parempi, olisi hyvä, että tekijällä olisi aikaa ja taitoa laatia lomake 

sekä riittävästi tietoa adoptiosta ja siihen liittyvistä tekijöistä.  

 

Yksi tutkimuskysymyksistä käsitteli sopeutumisvaiheen tuen riittävyyttä ja saatavuutta. Kysy-

myksessä oli määritelty vastausvaihtoehdot kyllä, ei ja en osaa sanoa. Tutkimusta edelleen 

kehittäessä vaihtoehto ”en osaa sanoa” olisi hyvä jättää pois. Näin tuloksista voisi tehdä sel-

keämpiä päätelmiä. Tässä tutkimuksessa vastaukset jakautuivat niin tasaisesti näiden kolmen 

vaihtoehdon välille, ettei tuloksista pystynyt tekemään tieteellisesti päteviä yleistyksiä. 

 

Tulokset esittävät, että 7 % adoptioperheistä kokee sopeutumisprosessin olevan vielä kesken. 

On mahdollista, että adoptiolapsi on vasta saapunut Suomeen ja uuteen perheeseen kun kyse-

lyyn on vastattu. Joidenkin perheiden kohdalla sopeutumisvaihe voi myös jatkua vuosia tai 

läpi adoptiolapsen elämän.  

 

Yhdistyksen kymmenen vuotta sitten teettämästä kyselystä ei ole tuotettu samanlaista koon-

tia kuin tämä tutkielma. Kyselyn yhteenvedosta ei ilmennyt oliko tuotoksessa esitelty kaikki 

tutkimuksen tulokset vai vain osa. En tästä syystä vertaile tuloksia keskenään tässä tutkiel-

massa. Tämä tutkielma keskittyy esittelemään vuoden 2015 kartoituksesta saatuja tuloksia. 

Tulevaisuudessa olisi antoisaa verrata näiden kahden tutkimuksen tuloksia keskenään, mutta 

se vaatisi laajemman perehtymisen vuoden 2005 kyselyn tuloksiin.  
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Adoptioperheet ry tulee kyselyn avulla saamaan kokonaisvaltaisesti tietoa adoptioperheistä, 

adoptiolapsista ja palautetta omasta toiminnastaan. Kyselyyn voi vastata vielä koko tämän 

vuoden ajan, joten lopullinen vastausprosentti tulee todennäköisesti olemaan yli tavoitteen 

(400 vastausta). Yhdistys saa opinnäytetyöstä tutkimuksellista tietoa kansainvälisesti adop-

toidun lapsen sopeutumisesta adoptioperheeseen ja sopeutumisvaiheeseen liittyvistä tekijöis-

tä. Tutkielmassa esiteltyjä tuloksia voi hyödyntää Adoptioperheet ry:n sekä muiden asiantun-

tijatahojen toiminnassa. Tutkielma voi toimia tiedonlähteenä adoptioperheille, adoptiolasta 

odottaville sekä adoptiosta muuten kiinnostuneille. Tutkielma tuottaa tietoa myös sosiaa-

lialan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä adoptiosta ja siihen vaikutta-

vista tekijöistä.  

 

Haluan kiittää Adoptioperheet ry:n kaikkia työntekijöitä tiedosta ja tuesta, jota sain opinnäy-

tetyötä tehdessäni. Mahdollisuus suorittaa työharjoittelu yhdistyksessä auttoi minua syventy-

mään aiheeseen. Suuri kiitos erityisesti yhdistyksen toiminnanjohtajalle, Anu Uhtiolle, jonka 

kanssa käydyillä keskusteluilla oli suuri merkitys raportin aiheen rajauksessa.  
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