
ADOPTIOPERHEET RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 

Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf:n päätehtävä on adoptiovanhempien ja -odottajien sekä adoptoitujen 

lasten ja nuorten voimauttaminen koko adoptiopolun ajan, jotta perheet kykenevät kasvattamaan 

alkuperältään erilaista lasta tämän kehityksessä kohti tasapainoista aikuisuutta. Adoptioperheet ry:n rooli 

ainoana kotimaasta tai ulkomailta adoptoineiden perheiden vertaisjärjestönä Suomessa on olla 

hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä kumppani perheiden arjessa. 

Yhdistyksellä on mittava kokemusasiantuntijuus adoptiosta ja adoptioperheenä elämisestä. Adoptioperheet 

ry tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella, jakamalla ja tuottamalla 

tietoa, ottamalla kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja vaikuttamalla adoptioperheiden 

yhteiskunnalliseen asemaan. Yhdistys on adoptiovanhempien, adoptoitujen, adoptiota harkitsevien ja 

adoptioprosessissa mukana olevien yhdistys. Yhdistys on perustettu 18.1.1997. Vuoden 2017 yhdistys juhlii 

20-vuotista taivaltaan, ja kaikki vuoden aikana tulevat toiminnot linkittyvätkin juhlavuoteen.  

Adoptioperheet on ajassa kiinni oleva, ketterä ja innovatiivinen järjestö. Vuonna 2017 painopisteinä ovat 

adoptoitujen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vertaistuen ja toiminnan kehittäminen, viestinnän 

kehittäminen sekä yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi. Peruskouluikäisiä adoptoituja on Suomessa yhteensä 

noin 2400. Kansainvälisen adoption kautta adoptoitujen varhaisnuorten ja teini-ikäisten määrä kasvaa 

merkittävästi lähivuosina, koska lapsia adoptoitiin erityisen paljon vuosina 2004–2005. Suomessa voidaan 

huomioida muiden Pohjoismaiden kokemukset ja toimia ennakoivasti kehittämällä ajoissa monipuolista, 

nuorten identiteettiä tukevaa vertaistoimintaa. Adoptiolapsilla on usein kantaväestöä enemmän tarvetta 

erityistuelle, jonka vuoksi nivelvaiheiden kuten kouluunmenon tukeminen on erityisen tärkeää, samoin 

erityistarpeisten lasten huomioiminen.  

Järjestö kehittää vuonna 2017 viestintäänsä vastaamaan entistä paremmin moninaisen jäsenistön tarpeisiin 

syksyllä 2016 järjestetyn jäsenkyselyn pohjalta. Viestimällä onnistuneesti järjestön omista 

tiedontuotantoprojekteista vahvistetaan yhdistyksen asiantuntijaprofiilia päättäjien ja sidosryhmien 

keskuudessa.  

Jäsenkunnan osallistumismahdollisuudet ovat hyvät, koska yhdistyksen parista löytyy mielekästä ja 

elämäntilanteeseen sopivaa tekemistä yhä useammalle. Tehostetulla rekrytoinnilla ja perehdytyksellä 

uudetkin yhdistystoimijat rohkaistuvat mukaan. Nuorten mahdollisuus osallistua ja järjestää toimintaa 

paranee.  

Juhlavuosi 
Vuonna 2017 Adoptioperheet ry juhlii 20-vuotista taivaltaan. Sen kunniaksi yhdistys järjestää 

tapahtumasarjan, johon kuuluu päättäjille sekä adoptioperheitä ja -odottajia työssään kohtaaville 

ammattilaisille suunnattu seminaari. Seminaari järjestetään toukokuussa 2017. Se toteutetaan päivän 

mittaisena ja sen puhujissa yhdistyy adoptiokentällä toimivien ammattilaisten asiantuntemus 

adoptioprosessin osapuolten kokemusasiantuntijuuteen. Seminaarin tavoitteena on tehdä adoptiota 

perheellistymisen muotona sekä siihen liittyviä teemoja tutummiksi niille, jotka tekevät perheiden arkeen 

vaikuttavia päätöksiä ja työskentelevät heidän kanssaan. Tarvetta tähän on, sillä adoptioperheitä 

käsitellään esimerkiksi sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan opetuksessa yhä varsin vähän. Myös perheitä 

koskevassa päätöksenteossa perheiden monimuotoisuuden huomioimisessa on perheiltä saatujen viestien 

perusteella parantamisen varaa. Juhlavuoden seminaaria varten on vuonna 2016 haettu rahoitusta Alfred 

Kordelinin säätiöltä, ja myös perheille suunnattua tapahtumaa varten haetaan ulkopuolista rahoitusta. 

Tapahtumat toteutetaan saadun rahoituksen mahdollistamien resurssien puitteissa. 



Vapaaehtoistoiminta 

Adoptioperheet ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, jonka avainsanoja ovat paikallisuus, 

joustavuus ja arvostavuus. Yhdistyksellä on noin 100 vapaaehtoista, jotka mahdollistavat valtakunnallista 

vertaistoimintaa yhdistyksen kohderyhmille, joita ovat muun muassa adoptio-odottajat ja -vanhemmat 

sekä adoptoidut itse. Suurin osa vapaaehtoisista on niin sanottuja vertaisvapaaehtoisia. He toimivat omalta 

paikkakunnaltaan käsin sitoutuen toimintaan elämäntilanteeseensa sopivan verran. Erilaisia 

vapaaehtoisnimikkeitä yhdistyksessä on useita: ryhmänvetäjä, adoptiomaatapaamisen järjestäjä, 

nettikeskusteluohjaaja, yhdistyslehden tekijä ja bloggaaja. Lisäksi yhdistyksellä on joukko vapaaehtoisia, 

jotka auttavat yhdistyksen tapahtumien järjestämisessä. Myös mahdollisuus toteuttaa omia toimintaideoita 

yhdistyksen avustuksella tuodaan vapaaehtoisviestinnässä esille. Viestinnässä painotetaan kiittävää ja 

arvostaa sävyä.  

Panostamme kohtaamiseen ja kiittämiseen 

Vuonna 2017 yhdistys viettää 20-vuotisjuhlavuottaan. 20 vuodessa yhdistys on kasvanut valtakunnalliseksi 

toimijaksi, jolla on näkyvyyttä ja uskottavuutta adoptiokentällä. Tästä on kiittäminen niitä vapaaehtoisia, 

jotka aloittivat yhdistyksen toiminnan vuonna 1997 sekä niitä satoja vapaaehtoisia, jotka vuosien varrella 

ovat olleet mukana kasvattamassa toimintaamme nykyiseen suuruusluokkaan.  

 

Tulevana vuonna painopiste on etenkin vapaaehtoisten kohtaamisen kehittämisessä ja heidän 

kiittämisessään. Yhdistyksen vapaaehtoiset toimivat ympäri Suomen, kun taas henkilökunta työskentelee 

pääsääntöisesti Helsingin toimistolla. Suurimmaksi osaksi yhteyttä vapaaehtoisiin pidetään sähköpostitse ja 

puhelimitse, jolloin osa heidän onnistumisistaan, tuen tarpeestaan ja ideoistaan saattaa jäädä 

tunnistamatta ja tunnustamatta. Vuonna 2017 yhdistyksessä panostetaan siihen, että vapaaehtoisille 

tarjotaan väyliä pitää yhteyttä ja tavata yhdistyksen henkilökuntaa ja toisiaan. Tällöin onnistumisia voidaan 

yhdessä keskustellen tunnistaa ja nostaa esiin yhdistyksen viestinnässä. Tekemällä onnistumisia näkyväksi 

viestinnän avulla vapaaehtoisia kiitetään toiminnasta yhdistyksen kohderyhmien hyväksi. Samalla tuodaan 

esiin, että yhdistyksen 20-vuotinen taival koostuu pitkälti tällaisista onnistumisista.  

 

Sosiaalisen median käyttöä vapaaehtoisten vertaistuen työkaluna korostetaan olemalla aktiivisia erilaisissa 

vapaaehtoisille suunnatuissa, suljetuissa Facebook-ryhmissä. Aktiivisen yhteydenpitämisen, onnistumisten 

tunnistamisen ja tunnustamisen taustalla on halu pitää yllä vapaaehtoisten jaksamista ja motivaatiota 

toimia vapaaehtoistehtävissään.  

 

Vuoden aikana järjestetään Sunnuntaibrunsseja sekä Väestöliiton Perheaikaa -projektin avulla toteutettavia 

chatteja eri teemoista. Sunnuntaibrunsseja järjestetään vähintään yksi keväällä ja syksyllä, resurssien 

salliessa enemmän. Perheaikaa.fi -palvelun lisäksi nettivertaistukea aletaan tarjota Tukinet.net-osoitteessa. 

Tukinetin lanseeraaminen osaksi yhdistyksen vertaistukitarjontaa sidotaan viestinnällisesti juhlavuosi-

teemaan. 

 

Vapaaehtoistoiminnan päämäärä: Kattava, valtakunnallisesti toimiva sekä motivoitunut vapaaehtoisten 

joukko, joka henkilökunnan tukemana tuottaa toimintaa yhdistyksen kohderyhmiin kuuluville 

 



Tavoite 
Vapaaehtoiset tuntevat itsensä 
arvokkaiksi 

Tavoite 
Toiminnan eri osa-alueille saadaan 
uusia vapaaehtoisia 

Tavoite 
Tunnistetaan vapaaehtoisten 
osaaminen sekä tuen tarve 

Keino 
Vapaaehtoiset kutsutaan 
osallistumaan juhlavuoden 
perhetapahtumaan puoleen 
hintaan 

Keino  
Vapaaehtoiskoulutukset ja vapaat 
jäsenillat, joihin houkutellaan 
vapaaehtoisia osallistumaan ja 
tapaamaan koordinaattoria 

Keino 
Käydään henkilökohtainen 
keskustelu kaikkien 
vapaaehtoisten kanssa  

Tuotos 
Vapaaehtoiset osallistuvat 
perhetapahtumaan 

Tuotos 
Uusia vapaaehtoisia mukana 
toiminnassa  
Kertomuksia onnistuneista 
kokemuksista vapaaehtoistyön 
parissa (viestinnässä käytettäväksi) 

Tuotos 
Vapaaehtoisilla on kokemus 
kuulluksi tulemisesta sekä 
uskallusta toteuttaa omatoimisesti 
monipuolista toimintaa  

Onnistumisen kriteerit 
30 % vapaaehtoisista osallistuu 
juhlavuoden perhetapahtumaan ja 
antaa myönteistä palautetta 
kokemuksesta 
  

Onnistumisen kriteerit 
Vapaaehtoisten määrä lisääntyy 
20 % 

Onnistumisen kriteerit 
Kaikki vapaaehtoiset tavoitetaan 
keskustelua varten, ja heistä 
vähintään 80 % kokee keskustelun 
hyödylliseksi oman 
vapaaehtoistyönsä kannalta 

 

 

Nuorisotoiminta 
Adoptioperheet on perustamisestaan lähtien keskittynyt adoptioperheiden tukemiseen. Vuonna 2015 

yhdistys teki uuden aluevaltauksen: kansainvälisesti ja kotimaasta adoptoidut lapset ja nuoret. Vuonna 

2017 jatketaan varhaisnuorten ja nuorten toimintaan panostamista entistä aktiivisemmin. 

Vertaistuki on erityisen voimaannuttavaa adoptoiduille. Kansainvälisesti adoptoidut eivät välttämättä 

identifioidu kaikkien ihmisten silmissä suomalaisiksi, mutta he eivät myöskään ole maahanmuuttajia sanan 

perinteisessä merkityksessä. Adoptoidut ovat oma ainutlaatuinen viiteryhmänsä, joka tarvitsee omaa 

vertaistoimintaa emotionaalisesti turvallisessa ympäristössä.  

Yhdistys jatkaa panostamista vuosina 2004–2005 adoptoituihin ”suuriin ikäluokkiin”. Varhaisnuorten ja 

nuorten toiminnasta vastaa etupäässä nuorisotoiminnan kehittäjä, joka on rekrytoitu Raha-

automaattiyhdistyksen (RAY) Paikka auki -avustuksen avulla. Nuorisotoiminnan kehittäjä jatkaa 

tehtävässään vuoden 2017 ajan, jos hänen palkkaamiseensa saadaan jatkorahoitus.  

Tavoitteena on, että vuoden 2017 lopussa vuosina 2015–2016 perustetuista nuortenryhmistä toimintaansa 

jatkaa 90 %. Vuoden 2017 lopussa toimii myös neljä uutta nuorten ryhmää. Ryhmien ohjaajiksi koulutetaan 

alan opiskelijoita sekä muita nuorisotoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Ryhmissä toimii myös 

vertaisohjaajia. He ovat hieman vanhempia nuoria adoptoituja, jotka myös koulutetaan tehtävään.  



Ryhmien lisäksi varhaisnuorille ja nuorille tarjotaan leiritoimintaa. Yhteistyötä Lasten Kesä ry:n kanssa 

jatketaan, sillä leirit ovat osoittautuneet suosituiksi. Vuonna 2017 järjestetään viisi leiriä yhteistyössä Lasten 

Kesä ry:n kanssa. Vuonna 2016 aloimme tehdä leiriyhteistyötä myös Parasta Lapsille ry:n kanssa, jonka 

kanssa järjestämme vuonna 2017 kaksi leiriä. Vuonna 2017 yhdistyksellä on myös kolmas yhteistyöjärjestö, 

jonka kanssa järjestetään yksi leiri Itä-Suomessa.  

Kaikilla leireillä toimii leirikummeja, joiden tehtävänä leireillä on olla läsnä leiriläisille sekä olla ohjaajien 

apuna. Vuonna 2016 koulutettiin kahdeksan nuorta leirikummeiksi. Leirikummit toimivat vertaisohjaajina 

Adoptioperheet ry:n leireillä. Leirikummien koulutuksia jatketaan vuonna 2017, ja heidän määräänsä 

pyritään nostamaan vähintään 12:een. 

Nuorisojäsenyys tuli yhdistyksessä mahdolliseksi keväällä 2016. Idea nuorisojäsenyydestä sai alkunsa 

jäsenten toiveesta sekä adoptiotilastoihin perustuvasta tiedosta, että nuorten määrä nousee näinä vuosina. 

Nuorisojäseniä rekisteröityi syyskuuhun 2016 mennessä kymmenen. Tavoitteena on nuorisojäsenten 

määrän nostaminen huomattavasti vuoden 2017 aikana. Pitkällä aikavälillä määrää on tarkoitus nostaa 

merkittävästi. Tavoitteena on, että vuonna 2017 yhdistyksellä olisi noin 30–50 nuorisojäsentä ja vuonna 

2018 noin 80–100 nuorisojäsentä.  

Nuorten omien ryhmien ja leirien lisäksi perustetaan vuoden 2017 aikana nuorten kehittämisryhmä, jonka 

tarkoituksena on kehittää Adoptioperheet ry:n nuorisotoimintaa kohderyhmälle entistä sopivammaksi. 

Toiminta on siis nuorten suunnittelemaa. Lisäksi nuoret pääsevät samalla kertomaan toiveistaan koko 

yhdistystä koskien. Kehittämisryhmän jäsenet ovat adoptoituja varhaisnuoria ja nuoria, ja osa heistä toimii 

myös leirikummeina. Kehittämisryhmä tapaa kaksi-kolme kertaa vuodessa.  

Vuonna 2016 järjestettiin Helsingin Miekkailijoiden kanssa yhteistyössä tapahtuma, jossa lapset ja nuoret 

pääsivät kokeilemaan miekkailun alkeita. Vuonna 2017 on tarkoitus jatkaa samantyyppisten 

yhteistyötapahtumien organisoimista. Tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille vähintään kolme erilaista 

tapahtumaa.  

Nuorisotoiminnan päämääränä: Laajentaa Adoptioperheet ry:n nuorisotoimintaa valtakunnallisesti 

paikallisryhmillä, leireillä, tapahtumilla ja muulla nuorille suunnatulla toiminnalla.  

Tavoite 

Vuonna 2015-2016 perustetut 

lasten ja nuorten paikallisryhmät 

jatkavat toimintaansa, ja vuoden 

2017 lopussa toimii neljä uutta 

ryhmää 

 

Lapsille ja nuorille tapahtumia 

valtakunnallisesti 

Tavoite 

Leiritoiminnan jatkaminen ja 

laajentaminen valtakunnallisesti, 

mahdollisimman montaa 

palvelevaksi 

Tavoite 

Saada lisää aktiivisia nuoria 

toimintaan, joka edistää 

Adoptioperheet ry:n 

nuorisotoimintaa 



Keino 

Uusien vapaaehtoisten löytäminen 

ja kouluttaminen 

 

Hyväksi todetut mallit 

dokumentoidaan selkeästi ja niitä 

voidaan hyödyntää uusien 

ryhmien perustamisessa ja 

ylläpidossa sekä tapahtumien 

järjestämisessä 

Keino  

Uusien yhteistyökumppaneiden 

löytäminen, ja hyväksi todetun 

kaavan käyttäminen leirien 

järjestämisessä 

Keino 

Yhdistys jatkaa nuorisotoiminnasta 

viestimistä aktiivisesti 

 

Jo aktiiviset toiminnassa olevat 

nuoret jakavat tietoutta 

nuorisojäsenyydestä ja 

kehittämisryhmästä sekä 

ylipäätään Adoptioperheet ry:n 

nuorisotoiminnasta 

Tuotos 

Lisää lasten ja nuorten ryhmiä ja 

tapahtumia valtakunnallisesti 

Tuotos 

Leirejä järjestetään 

valtakunnallisesti, joka luo 

tasavertaisen 

osallistumismahdollisuuden 

jäsenille 

 

Vuoden 2017 aikana järjestetään 

uuden yhteistyökumppanin kanssa 

Itä-Suomessa lasten ja nuorten 

leiri 

Tuotos 

Lisää aktiivisia nuoria 

nuorisotoimintaan sekä 

nuorisojäsenten määrän selvä 

kasvu 

Onnistumisen kriteerit 

 Vuoden 2017 lopussa toimii neljä 

uutta lasten ja nuorten ryhmää, 

viiden jo olemassa olevan ryhmän 

lisäksi 

 

Tapahtumia järjestetään vuonna 

2017 vähintään kolme 

Onnistumisen kriteerit 

Leirien järjestyminen 

valtakunnallisesti sekä 

osallistujamäärät leireillä 

Onnistumisen kriteerit 

Saamme uusia aktiivia nuoria 

toimintaan (nuorisojäseniksi, 

nuorisotoiminnan 

kehittämisryhmään, 

leirikummeiksi ja vertaisohjaajiksi) 

    

Vaikuttamistyö  

Yhdistys on vahva, vaikuttava ja vakavasti otettava toimija suomalaisella adoptiokentällä. Yhdistys on 

riippumaton toimija adoptiokentällä, ja jäsenet viestivät yhdistykselle adoptioon liittyvistä epäkohdista, 

joiden korjaamiseksi yhdistys tekee töitä. Vaikuttamistyö on luonteeltaan pitkäjänteistä, sillä asetettujen 

tavoitteiden saavuttaminen vaatii aikaa ja johdonmukaisuutta. 

 
Lastensuojelu- ja adoptiokentän välisen keskustelun lisääminen 
Yksi vuoden 2017 painopisteistä vaikuttamistyössä on lastensuojelun ja adoptiokentän välisen keskustelun 

lisääminen. Yhdistys on vuoden 2016 alussa kutsunut koolle työryhmän, jonka tehtävänä on lisätä 



keskustelua näiden kenttien välillä. Yksi suuri tavoite on edistää avoimen adoption tunnettuutta ja käyttöä 

suomalaisessa lastensuojelussa. Työryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimus, jota voidaan hyödyntää 

ammattilaisten keskuudessa sekä vaikuttamistyön tukena. Vuonna 2012 voimaan astunut adoptiolaki 

mahdollisti lain tasolla aivan uuden käytännön Suomessa – kotimaan avoimen adoption, jossa 

adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä biologiseen vanhempaan tai vanhempiin. Tutkimus ja tulosten 

tunnetuksi tekeminen toteutetaan testamenttilahjoituksena saaduilla varoilla, jotka on osoitettu 

nimenomaan kotimaisen adoptiotoiminnan kehittämiseen. 

Yhdistyksen pidemmän ajan tavoite avoimen adoption suhteen on saada se kirjattua lastensuojelulakiin ja 

lisätä ammattilaisten tietoisuutta sekä yleistä tietoutta avoimesta adoptiosta. Tavoitteena on, että avointa 

adoptiota harkittaisiin lastensuojelussa tasaveroisena vaihtoehtona huostaanotolle aina lasten tilanteita 

mietittäessä.  

 

Kansallinen adoptio-ohjelma 

Toimintaympäristön muutosten ja laadukkaan adoptiotoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi Suomeen 

pitää saada kansallinen adoptio-ohjelma, jossa otetaan kantaa adoptiotoiminnan tavoitteisiin ja toimijoiden 

rooleihin. Uutena teemana vuonna 2012 voimaan tulleessa adoptiolaissa on jälkipalvelu eli perheiden 

neuvonta adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptiolaki velvoittaa lapsen perheeseen sijoittamisen jälkeen 

selvittämään adoptiolapsen ja -perheen tuen tarpeen tarvittavassa laajuudessa ja ohjaamaan perheen 

tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. Laki ei kuitenkaan yksilöi, mille taholle tämä velvoite 

kuuluu eikä myöskään sitä, missä vaiheessa selvitys tulee tehdä. Adoptiokentän toimijat ovat saaneet 

perheiltä viestejä, joiden mukaan adoption erityispiirteitä ei palvelujärjestelmässä kyllin hyvin ymmärretä. 

Kaikissa palveluissa ei tunnisteta adoptiolasten erityistarpeita ja palvelujen piiriin pääsy voi olla haastavaa.  

Adoptioperheet ry:n ja Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen käynnistämän adoptio-ohjelman esityö 

”Adoptiovisio 2035” valmistui vuoden 2015 aikana. Kansallisen adoptio-ohjelman eteen tehdään vuoden 

2017 aikana vaikuttamistyötä olemalla yhteydessä päättäjiin. Vaikuttamistyön lopullisena tavoitteena on, 

että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ottaa vastuun kansallisen adoptio-ohjelmatyön käynnistämisestä,  

ja että adoptioperheille on tarjolla laadukasta, erityistarpeita vastaavaa palvelua kunnissa. 

Laadukkaiden ja alueellisesti saavutettavissa olevien jälkipalveluiden eteen tehdään työtä vuonna 2017 

myös Lapsi- ja perhepoliittisen muutosohjelman ja SOTE-uudistuksen kautta, jos siihen yhdistykselle 

tarjoutuu mahdollisuus.  

 
Muu vaikuttamistyö 

Adoptioperheet ry edustaa jäsenistöään Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysistunnossa ja nostaa siellä 
esiin adoptioperheiden tarpeita. Adoptiopalvelumaksujen nousun myötä on esimerkiksi tarpeen tarkistaa 
adoptiotukien tasoa. Uudet adoptiokontaktit pitää huomioida adoptiotuessa. 
 
Kaikkia eduskuntaryhmiä tiedotetaan edelleen adoptioperheiden eriarvoisesta tilanteesta perhevapaiden 
suhteen sekä pidetään yllä keskustelua STM:öön päin. Adoptioperheiden vanhempain- ja hoitovapaat tulee 
pidentää yhtä pitkiksi kuin muilla lapsiperheillä, ja niiden maksuprosentit ja eläkkeen kertymistavat pitää 
yhtenäistää muiden perhe-etuuksia saavien kanssa. Vanhempainpäivärahaa tulee maksaa myös seitsemän 
vuotta täyttäneen lapsen adoptoiville. Joustavan hoitorahan ja vanhempien välillä jaettavan 
kotihoidontuen yhteydessä tulee huomioida, että adoptiolapset eivät tule perheisiin vastasyntyneinä. 
 
Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston vaikuttamistyön hanke, jolle on 
haettu jatkorahoitusta. Hankkeen tarkoitus on tehdä perhepolitiikan ja -työn kehittämis- ja 



vaikuttamistyötä kymmenen itsenäisen järjestön (KÄPY – Lapsikuolemaperheet, Lapsettomien yhdistys 
Simpukka, Familia, Perhehoitoliitto, Sateenkaariperheet, Suomen Monikkoperheet, Suomen nuoret lesket, 
Suomen Uusperheiden Liitto ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) tiiviinä yhteishankkeena. Hankkeen 
tavoitteena on tunnistaa järjestöjen kohderyhmiä yhdistäviä haasteita, etsiä niihin ratkaisuja ja viedä näitä 
ratkaisuja palveluiden ja lainsäädännön kehittäjien tietoisuuteen. Jatkohankkeen erityinen painopiste on 
työelämään vaikuttaminen. Adoptioperheet jatkaa vaikuttamistyötä myös osana tätä hanketta, jos sille 
myönnetään jatkorahoitus. 
 
Yhdistyksen jäsenkuntaa rohkaistaan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan 
paikallistasolla ja toimialakohtaisesti. Jäsenet jakavat käytännön vinkkejä esimerkiksi kotihoidontuen 
kuntalisän saamiseksi adoptioperheille ja perhevapaan palkallisen osan saamiseksi työehtosopimuksiin. 
Lisäksi vuonna 2017 kannustetaan jäseniä vaikuttamaan erityisesti kuntavaalien aikaan omien kuntiensa 
ehdokkaisiin ja päättäjiin. Tässä tukena ovat Monimuotoiset perheet -verkoston laatimat 
kuntavaalitavoitteet. 
 
Yhdistys osallistuu adoptiokeskusteluun erityisesti pohjoismaisten toimijoiden kesken. Suomessa mikään 
muu taho ei tee samaa työtä kuin Adoptioperheet, joten molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä 
pohjoismaisten kollegojen kanssa pyritään tiivistämään. Koska Tanskassa on samalta 
vertaisasiantuntijuuden pohjalta toimiva adoptioperhejärjestö, pyritään yhteistyötä lisäämään heidän 
kanssaan keskustelemalla Nordic Adoption Councilin (NAC) tapaamisissa kehittämistyön tarpeesta ja 
perhejärjestöjen roolista Pohjoismaissa. Yhdistys osallistuu NAC:in kokouksiin ja lähettää puheenjohtajien 
päivään sekä EurAdoptin kokoukseen edustajat hallituksen harkinnan mukaan. 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä kaikkien adoptiotahojen kanssa: Helsingin kaupungin adoptiopalvelu, Interpedia 
ry, Pelastakaa Lapset ry, Yhteiset Lapsemme ry, aikuisten adoptoitujen yhdistykset (Aikuiset adoptoidut ry, 
Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry, Adopterade Finland rf ja Vuxna Internationellt Adopterade i Finland 
rf), adoptiokuraattori ja adoption keskusviranomainen sekä Valviran alaisuudessa toimiva 
adoptiolautakunta. Uusia yhteistyömuotoja etsitään koko ajan nykyisten ja mahdollisten uusien 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Keväällä 2017 yhdistys osallistuu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 
Adoptoitujen päivään.  
 
 
Vaikuttamistyön päämäärä: Adoptioperheiden yhteiskunnallisen aseman parantaminen  

Tavoite 
 
Lastensuojelu- ja adoptiokentän 
toimijoiden välisen keskustelun 
lisääminen ja avoimen adoption 
edistäminen 

Tavoite 
Lisätään tietoa kansallisen 
adoptio-ohjelman 
tarpeellisuudesta ja 
jälkipalveluiden 
ongelmakohdista ja ratkaisuista 

Tavoite 
(muu vaikutustyö) 
- adoptiotukien nostaminen 
-perhevapaiden 
yhdenvertaistaminen suhteessa 
muihin lapsiperheisiin. 
-uusien yhteistyömuotojen ja –
kumppanien löytäminen 

Keino 
Jatketaan vuonna 2016 
perustetun työryhmän 
työskentelyä.  
 
Tuotetaan tutkimus avoimesta 
adoptiosta vaikuttamistyön 
tueksi. 

Keino. 
Tavataan päättäjiä,  virkamiehiä 
ja yhteistyökumppaneita sekä 
ammattilaisia ja viestitään heille 
ongelmista ja ratkaisuista. 
 
Ollaan mukana niissä ryhmissä, 
jossa on mahdollisuus osallistua 
palvelurakenteiden 
suunnitteluun.   

Keino 
-Pidetään yllä keskustelua 
adoptiotukien nostamisesta ja 
jälkipalveluiden 
mahdollisuudesta ja vaikutetaan 
asiassa päättäjiin päin. 
-Pidetään yhteyttä 
eduskuntaryhmiin ja nostetaan 
esille adoptioperheitä koskevia 
epäkohtia 



 
 

-etsitään aktiivisesti uusia 
kumppaneita, joiden kanssa 
yhteisiä vaikuttamisen paikkoja 
esimerkiksi rasismin parissa. 
Hyödynnetään jäsenkyselyn 
tuloksia siinä, että tehdään 
jäsenien haluamaa 
edunvalvontaa ja vaikuttamista 

Tuotos 
 
Tutkimus, jonka avulla voidaan 
luoda suunta viivat tilanteisiin, 
jossa avointa adoptiota voitaisiin 
lastensuojelussa käyttää 
Tapaamiset ammattilaisten ja 
poliittisten päättäjien ja 
virkamiesten kanssa 

Tuotos 
Tapaamiset päättäjien kanssa 
Sidosryhmätilaisuus, johon 
kutsutaan myös päättäjiä  
Osallistumiset mahdollisiin 
SOTE- ja LAPE-työryhmiin, jossa 
palvelurakenteisiin voidaan 
vaikuttaa 
 

Tuotos 
Eduskuntaryhmille ja yksittäisiin 
päättäjiin ja virkamiehiin 
kohdistuva viestintä ja 
tapaamiset. 
 
Uudet hankkeet tai kampanjat 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
adoptioperheitä lähellä olevien 
teemojen parissa 

Onnistumisen kriteerit 
Tutkimus, josta saadut tulokset, 
jotka ovat selkeät ja vastaavat 
puuttuvaan tietoon, jota 
avoimesta adoptiosta tällä 
hetkellä on. 
Ulostulot ja yhteistyökuviot 
järjestöiltä, päättäjiltä tai muilta 
tahoilta, jonka tavoitteena on 
avoimen adoption edistäminen 
tai tietoisuuden lisääminen 

Onnistumisen kriteerit 
 
Tietoisuus ja tieto kansallisen 
adoptio-ohjelman 
tarpeellisuudesta lisääntyvät. 
 
Jälkipalveluiden sisältöä ja 
vastuita on selkiinnytetty ja 
adoptioperheiden erityispiirteet 
otetaan huomioon paremmin 
palveluissa.    
 

Onnistumisen kriteerit 
 
Olennaisten päättäjien ja 
virkamiesten kontaktoiminen ja 
tapaamiset adoptiotuki- ja 
perhevapaa-asioissa sekä 
jälkipalvelujen kehittämisessä 
Uudet yhteistyökumppanit ja 
hankkeet heidän kanssaan 
Yhdistyksen tunnettavuus ja 
asiantuntijuuden huomioiminen 
lisääntyy  

 

 

Viestintä  

Yhdistyksen perustehtävä on tukea kotimaan ja kansainvälisen adoption kautta perheellistyneitä, adoptio-
odottajia ja adoptoituja heidän arjessaan. Jaamme helposti ymmärrettävässä muodossa tietoa adoptiosta 
ja innostamme osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen tuottama materiaali jaetaan 
pääasiallisesti verkon kautta, jolloin kaikki pääsevät siitä osallisiksi. Yhdistys hyödyntää sosiaalista mediaa, 
joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja eri kohderyhmien tavoittamisen. 

Järjestömme jatkaa viestinnän kehittämistyötä vuonna 2017. Juhlavuoden viestinnällisiä tavoitteitamme 

ovat asiantuntijaprofiilimme vahvistaminen sekä adoption ilon tuominen julkiseen keskusteluun. 

Asiantuntijaprofiilin vahvistamista avittavat omat vuodelle 2017 suunnitellut tiedontuotantoprojektimme 

eli vaikuttaja-analyysin tekeminen, selvityksen laatiminen avoimesta adoptiosta ja Adoptioperhe 

lastensuojelun asiakkaana -oppaan tuottaminen, jos hankkeelle myönnetään riittävä rahoitus. Viestimällä 

tuottamastamme tuoreesta ja kiinnostavasta tiedosta kirkastamme kuvaa yhdistyksestämme adoption 

asiantuntijana. 

Adoption ilo -kampanja toteutetaan keväällä 2017, ja sen keskiössä ovat adoptiovanhemmilta ja 

adoptoiduilta kerätyt kuvat ja tarinat onnen hetkistä. Kampanjalle haetaan näkyvyyttä niin perinteisestä 

kuin sosiaalisesta mediasta. Kampanjalla muistutamme, että adoptio on hieno ja onnellinen tapa 



perheellistyä. Julkisessa keskustelussa esiin nousevat usein adoption ongelmat ja pitkät odotusajat – sen 

vastapainoksi haluamme kertoa välillä iloisia tarinoita adoptiosta! Pyrimme toteuttamaan kampanjan 

yhteistyössä adoptiokentän muiden toimijoiden kanssa. 

Kehitämme vuonna 2017 jäsenviestintäämme vastaamaan yhä paremmin moninaisten jäsentemme 

toiveita. Tässä työssä hyödynnämme syksyllä 2016 järjestetyn jäsenkyselyn tuloksia. Ulkoinen viestintämme 

nojaa edelleen siihen, että olemme aktiivinen keskustelija, joka reagoi ympäristönsä avauksiin ja nostaa 

rohkeasti ja asiantuntevasti asioita keskusteluun. Viestimme eri kohderyhmille tarkoitukseen sopivilla 

kanavilla: sähköpostitse, nettisivuillamme, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, WhatsAppissa ja 

kasvokkain. 

Onnistuneen jäsen- ja ulkoisen viestinnän edellytys on sujuva sisäinen viestintä. Huomioimme ja 

hyödynnämme viestinnän tekemisessä niin hallituksen jäsenten kuin työntekijöidenkin vahvuudet ja 

verkostot. Niiden selvittämiseksi toteutetaan hallituksen valinnan jälkeen viestintäkysely, joka auttaa 

viestintää koordinoivaa järjestösihteeriä työssään. 

Viestinnällämme on useita kohderyhmiä, kuten adoptioperheet, adoptoidut lapset ja nuoret, media, 
päättäjät sekä adoptiokentän muut toimijat. Eri ryhmien mediakäyttäytyminen ja se, mitä ylipäätään 
haluamme näille eri ryhmille viestiä, eroavat toisistaan huomattavasti. Siksi meidän täytyy tuottaa 
sisällöiltään vaihtelevaa viestintää ja toteuttaa viestintäämme monikanavaisesti. Vuonna 2017 yhdistys 
keskittyy kehittämään jo olemassa olevia viestintäkanavia syksyn 2016 jäsenkyselyssä kerätyn palautteen 
pohjalta.  

Yhdistyksen käytössä on seuraavat kanavat: 

- verkkosivut, joilla kerrotaan ajankohtaisesta toiminnastamme, ja niille kootaan tietoa adoptioteemoista 

- jäsenlehti, joka on laadukas, arvostettu ja jäsenistön toiveesta edelleen paperinen, ilmestyy 4 krt/v ja on 
ainoa suomenkielinen adoptioaiheisiin keskittyvä julkaisu 

- sähköinen jäsentiedote, jossa kerrotaan kuukausittain adoptiokentän kuulumisista ja tapahtumista 

- WhatsApp-tiedote, jossa kerrotaan nuorisotoiminnan kuulumisista sekä nuoria kiinnostavista 
tapahtumista ja joka lähetetään kuukausittain nuorisojäsenille 

- blogi, joka esittelee adoptiokenttää vaihtelevista näkökulmista   

- Facebook, jossa jaamme yhdistyksen sivuilla itse tuottamiamme ja muilta poimittuja sisältöjä 
adoptioperheitä kiinnostavista asioista, lisäksi Facebookissa on suljettuja ryhmiä vapaaehtoisille  

- Twitterissä viestitään päättäjille ja medialle adoptiosta ja osallistutaan käynnissä oleviin, adoptiota 
sivuaviin tai koskeviin keskusteluihin.  

- Instagram, jossa viestitään etenkin nuorille jäsenille kevyesti toiminnastamme ja toimiston arjesta 

Viestinnän päämäärä: Adoptioperheiden vaikuttavuus kasvaa. 

Tavoite  
Järjestön tuottama tieto on 
vaikuttavaa, ja maineemme 
adoptioasioiden asiantuntijana 

Tavoite  
Jäsenviestintä vastaa 
moninaisten jäsentemme 
tarpeita ja innostaa lähtemään 

Tavoite 
Vaikutamme adoptiota 
koskevaan asenneilmapiiriin 
myönteisesti. 



kasvaa. mukaan. 

Keino 
Kohdennettu ja kiinnostava 
viestintä tuloksista, joita 
tiedontuotantoprojektimme 
tuottavat. 

Keino 
Jäsenkyselyn tulosten 
huomioiminen viestinnässä, eri 
jäsenryhmien huomiointi, 
viestintä yhdistyksen ja 
vapaaehtoisten onnistumisista 

Keino 
Adoption ilo -viestintäkampanja, 
reagoiminen käynnissä oleviin 
keskusteluihin 

Tuotos 
Tuottamamme tieto otetaan 
huomioon adoptioasioita 
koskevassa päätöksenteossa 
sekä ammattilaisten toiminnassa 
ja järjestömme maine adoption 
asiantuntijana kasvaa. 

Tuotos 
Jäsenet sitoutuvat yhdistykseen 
aiempaa paremmin ja kokevat 
kuuluvansa adoptioperheiden 
heimoon. 

Tuotos 
Adoptio nähdään Suomessa yhä 
useammin ihanana ja 
luonnollisena tapana 
perheellistyä.  

Onnistumisen kriteerit  
Tuottamamme tieto tavoittaa 
kohderyhmät. Sidosryhmien 
antama arvosana 
asiantuntijuudestamme nousee 
vuoden 2013 
sidosryhmäkyselyyn verrattuna.  

Onnistumisen kriteerit  
Sisältöjämme jaot lisääntyvät 
sosiaalisessa mediassa. 
Toimintamme tavoittamien 
adoptioperheiden ja -nuorten 
määrä kasvaa. 

Onnistumisen kriteerit  
Adoption ilo -kampanjan sisältöjä 
jaetaan aktiivisesti. Kampanja 
saa näkyvyyttä myös 
perinteisessä mediassa.  

 

Varainhankinta 

Yhdistyksen taloudesta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallitus. Taloustilanteen seuraamiseksi hallitukselle 

toimitetaan välitilinpäätös kolmannesvuosittain. Kirjanpito on ulkoistettu. Tilintarkastuksen hoitaa 

Tilintarkastusrengas Oy (HTM Kai Salmivuori).  

Suurimmat tulonlähteet ovat RAY:n yleisavustus ja jäsenmaksut. Tavoitteena on saada nostettua RAY:ltä 

saatujen avustusten määrä. Tavoitteena on myös nostaa jäsenmäärää ja näin jäsenmaksuista saatavia 

varoja. Jäsenyyttä tehdään houkuttelevammaksi hyödyntämällä syksyllä 2016 toteutettua jäsenkyselyä.  

Avustuksia saadaan ja haetaan säätiöiltä ja kunnilta kehittämishankkeisiin ja paikallistoimintaan. Tuloja 

tulee myös osallistumismaksuista ja adoptioaiheisten kirjojen myynnistä. Kirjojen myyntiä pyritään 

hiljalleen lakkauttamaan, sillä internet mahdollistaa nopean ja tehokkaan tiedonhaun ja näin ollen kirjojen 

myynti on vähentynyt. 

Tapahtumia järjestäessä yhdistyksen tavoitteena on ns. nollabudjetti. Tapahtuman järjestämiskuluja 

katetaan osallistumismaksuilla ja saaduilla avustuksilla. Periaatteena on, että tapahtumat ovat aina 

halvempia jäsenille kuin ei-jäsenille. Tapahtumien hintataso pidetään mahdollisimman alhaisena, jotta 

jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus osallistua. Lastenhoito järjestetään mahdollisimman monen 

tilaisuuden aikana, sillä se mahdollistaa yksinhuoltajien osallistumisen. Pariskunnistakin molemmat 

osallistuvat todennäköisemmin, kun lastenhoito on järjestetty. 

Yhdistyksen toimintaa järjestävät vapaaehtoiset valtakunnallisesti. Vapaaehtoisten järjestämiä ryhmiä ja 

niiden toimintaa tuetaan rahallisesti. Vapaaehtoiset ovat toiminnallaan mukana kaikilla ydinosa-alueilla: 

viestinnässä, edunvalvonnassa, vertais- ja paikallistoiminnassa sekä näiden kehittämistyössä.  

 

Varainhankinnan päämäärä: Järjestön toiminnan kattava rahoitus, sen saaminen ja ylläpitäminen 



Tavoite 
RAY:ltä saatu avustusmäärä 
nostetaan  

Tavoite 
Nostetaan jäsenmäärää ja 
saadaan olemassa olevat 
jäsenet maksamaan 
jäsenmaksut 

Tavoite 
Nostetaan kunnilta ja 
säätiöiltä saamien 
rahoitusten määrää 

Keino  
RAY:n teemarahoituksen 
haku, yleisavustuksen 
hakuun panostaminen 

Keino 
Kehitetään ja panostetaan 
jäsenrekrytointia. Tehdään 
yhdistystä näkyvämmäksi 
eri tilanteissa.  
Tuodaan esille, miksi 
kannattaa kuulua 
Adoptioperheisiin ja 
kehitetään jäsenyyttä 
houkuttelevammaksi. 

Keino 
Kuntien ja säätiöiden 
kontaktointi, myös 
vapaaehtoisia aktivoidaan 
hakemaan rahoitusta 
paikallisryhmien toimintaan 

Tuotos 
Huolella laaditut 
rahoitushakemukset ja 
rahoittajatahojen 
kontaktointi  

Tuotos 
Suunnitelma jäsenmäärän 
nostamiseksi 
Jäsenyyden kehittäminen 
houkuttelevaksi 

Tuotos 
Kontaktoinnit ja suhteet 
kuntiin sekä 
rahoitushakemukset 
toiminnan tukemiseksi 

Onnistumisen kriteerit 
Yleisavustus nousee ja 
teemarahoitusta 
myönnetään yhdistyksen 
hankkeille 

Onnistumisen kriteerit 
Jäsenmäärä nousee, nuoret 
liittyvät yhdistyksen 
jäseniksi, 
jäsenmaksujen määrä 
nousee. 
Yhdistyksen jäsenyys on 
houkutteleva. 

Onnistumisen kriteerit 
Toiminnalle saadaan tukea 
useammalta kunnalta tai 
säätiöltä 

 

Luottamushenkilöt, henkilökunta, toimitilat ja jäsenyydet  
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4–7 varsinaista jäsentä ja 0–2 varajäsentä. Hallituksen 

kokouksia pidetään 4–6 vuodessa. Tarvittaessa hallituksesta ja muista sopivista henkilöistä kootaan 

työryhmiä. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, mutta pitkämatkalaisten matkakulut 

korvataan. Sama pätee hallituksen erityisasiantuntijoihin ja työryhmien jäseniin.   

Yhdistyksellä on pysyvästi käytettävissään kolmea kokopäiväistä työntekijää vastaava henkilöstöresurssi. 

Vakituiset työntekijät ovat järjestösihteeri, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja toiminnanjohtaja. 

Lisäksi vuoden aikana palkataan tarvittavat työntekijät hankkeisiin, jos niihin saadaan rahoitus RAY:ltä tai 

säätiöiltä. 

Työhyvinvointia lisää mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja tapaan tehdä sitä. Työntekijöiden 

hyvinvointia tukevat myös työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurikortti sekä mahdollisuus työnohjaukseen. 

Toiminnan rajun kasvun ja monipuolistumisen myötä henkilökunnan työpanos on maksimaalisessa 

käytössä. 

Yhdistyksen toimitilat (Kotola) Helsingin keskustassa ovat mahdollistaneet tapahtumien ja koulutusten 

järjestämisen aivan uudella tasolla. Yhdessä Familia ry:n kanssa vuokratut tilat ovat tehokkaassa käytössä, 



ja käyttöasteesta pidetään kirjaa. Vuoden 2017 aikana aletaan etsiä uusia toimitiloja, sillä vuokrasopimus 

nykyisissä tiloissa päättyy.  

Adoptioperheet ry kuuluu Lastensuojelun Keskusliittoon, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepaan, SOSTEen 

ja Sosiaalialan Työnantajiin. 


