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Adoptioperheet -yhdistyksen perustivat 1997 adoptio-
vanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa ko-
kemuksista. meillä on Ainoana kotimaisten ja kansainvä-
listen adoptioperheiden ja adoptoitujen vertaisjärjes-
tönä Suomessa mittava kokija-asiantuntijuus adoptiosta 
ja adoptioperheenä elämisestä.  edistämme adoptioper-
heiden hyvinvointia ja voimautumista. tuomme perheiden 
äänen ja tarpeet adoptiokentän kehittämiseen. 

 

  arvot 

1           
Voimaannuttaminen. Adoptioperheiden jäsenillä on valtava määrä kokemusta ja 
voimavaroja, joiden muuttaminen vertaistueksi on yhdistyksen tärkein tehtävä. 
Vertaistuen kautta voimme antaa avaimia arjen ongelmien ratkaisuun ja hyvin- 

        vointiin.

2 
Joustavuus ja notkeus toiminnassa. Järjestön tulee kuunnella jäsenistönsä 
tarpeita ja vastata niihin. Myös muuttuva adoptiokenttä tuo perheille haasteita, 
joihin tulee tarttua nopeasti.

3 
Tasa-arvoisuus. Yhdistys edistää adoptioperheiden tasa-arvoa suhteessa mui-
hin lapsiperheisiin yhteiskunnassamme. Lisäksi tavoitteena on vähentää per-
heiden asuinpaikkakunnasta riippuvaa eriarvoisuutta palveluiden suhteen. 

4 
Avoimuus ja saavutettavuus. Valtakunnallisen järjestön haasteena on tarjota 
kattava tuki- ja vertaisverkosto. Saavutettavuutta lisätään tarjoamalla jäsenille 
monipuolisia tapoja saavuttaa tuki adoptiopolun eri vaiheissa.  
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vertaistoiminta

Roolimme on  olla hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennalta-

ehkäisevä kumppani adoptioperheiden arjessa. Strategiamme 

2013-2015 painopiste on tuoda vertaistoimintaa koko adoptiopolul-

le. Palkkasimme 2012 vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin  koko 

Suomen kattavan paikallisryhmäverkoston tueksi ja aloittamaan 

adoptoitujen lasten ja nuorten omaa toimintaa. 

Vuonna 2014 vapaaehtoistoimintamme painopiste oli vapaaehtois-

ten tiedon lisäämisessä ja sitouttamisessa toimintaan. Tätä toteu-

timme järjestämällä koulutuksia, 

kuukausittaisilla sähköposti-

viesteillä sekä kehittämällä 

vapaaehtoisten netti-

kohtaamisia. 
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2012: 
100 vapaaehtoista

26 paikallisryhmää 

110 vapaaehtoista

34 paikallisryhmää 

130 vapaaehtoista

49 paikallisryhmää 

2013: 2014: 

Koordinaattorin työpanos on nostanut tehtävis-

sä jo toimivien vapaaehtoisten sitoutumista ja 

tyytyväisyyttä, sekä houkutellut mukaan uusia 

jäseniä yhä monipuolisempiin tehtäviin. 

Paikalliset tapaamiset tukevat erityisesti las-

ten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua mui-

hin adoptoituihin omassa lähiympäristös-

sään, arkielämän tasolla. Adoptioperheet 

ry:llä on 49 paikallisryhmää 27 paik-

kakunnalla. Ryhmistä 73 % toimii pk-seu-

dun ulkopuolella. 

Ryhmät tapasivat yleensä 6-12 kertaa vuodes-

sa ja kokoontumisia kertyi vuoden aikana 260 kertaa. 
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Meillä on noin 130 vapaaehtoista, joista  

80 on ryhmänohjaajia,  

11 hallitustyössä,  

15 lehtiryhmän jäsentä,  

5 Perheaikaa.fi-ohjaajaa ja  

noin 20 vapaaehtoista, jotka tekevät erilaisia vapaaehtoistehtäviä  

liittyen esimerkiksi vaikuttamistyöhön ja tapahtumajärjestelyihin.

 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorimme kouluttaa, tuottaa tu-

kimateriaalia, tiedottaa ja luo yhteyksiä vapaaehtoisten välille sekä  

auttaa käynnistämään adoptoitujen omaa toiminta. Alueellisten 

koulutusten lisäksi vapaaehtoisemme eri tiimeistä kokoontuivat lo-

kakuussa yhteiseen koultus- ja virkistyspäivään. 

Järjestämiemme tapahtumien teemat nousevat ajankohtaisista 

adoptioon liittyvistä aiheista. Järjestimme muun muassa:

* kolme vertaisasiantuntijuuteen perustuvaa teemallista Sunnun-

taibrunssia 

* parisuhdelauantain yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia 

Clubin ja Sateenkaariperheiden kanssa 

* Thai-kulttuuripäivän Familia Clubin kanssa 
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* sosiaalisen median seminaarin adoptioperheille yhteistyössä 

adoptioverkoston kanssa 

* uusien äitien juhlan

Kouluikäisille tarjosimme viisi koululaisten päivää eri puolilla Suo-

mea koulujen loma-aikoina, ja kolmella paikkakunnalla vapaaehtoi-

semme järjestivät säännöllisiä tapaamisia lasten ja nuorten omalle 

ryhmälle. 

Väestöliiton koordinoimalla Perheaikaa.fi-verkkosivustolla ve-

dimme noin kaksi kertaa kuussa teemallisen chatin, joiden kautta 

tavoitimme 150 keskustelijaa. 

Eipä tule hetkeen mieleen, 
koska meidän poika olisi 
yhtä luontevasti ja vapau-
tuneesti jutellut adoptiosta, 
kun tämän päivän jälkeen. 
Sitä oli ihanaa kuunnella! 
-Koululaisten lomapäivään osallis-
tuneen vanhempi

”
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yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toimintaympäristöömme vaikuttavat olennaisesti viisi teki-

jää:  

1) heinäkuussa 2012  voimaan astunut uusi 

adoptiolaki (jälkipalvelu eli neuvonta adop-

tion vahvistamisen jälkeen) 

2) suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

ja kuntasektorin palvelurakenteen me-

neillään oleva muutos 

3) kansainvälisen adoptiokentän muutos 

4) kotimaan adoptiokentän ja avoimen 

adoption (adoptiolapsen oikeus pitää 

yhteyttä aikaisempaan vanhempaan) 

tuomat uudet haasteet 

5) yhdistyksen jäsenistön tar-

peet.  

 

Näihin haasteisiin vastaamiseksi 

Suomeen pitää saada kansal-

linen adoptio-ohjelma, jossa 

otetaan kantaa yhteisiin tavoit-

teisiin ja toimijoiden rooleihin. 
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Olimme edustettuna Valviran alaisen adoptiolautakunnan täysis-

tunnossa ja nostimme siellä esiin kehittämistyön tarpeet adoptioper-

heiden kannalta. Jatkoimme myös Kelan perhe-etuuksien asiakas-

raadissa tuoden esiin adoptioperheiden erityiskysymyksiä. 

Eduskuntavaaleja edeltänyt vuosi sisälsi kontaktointia päättäjiin ja 

virkamiehiin sekä lausuntoja ja kuulemisia adoptioperheiden epäta-

sa-arvoisista perhe-etuuksista ja adoptoitujen aseman huomioimi-

sesta. 

Rohkaisimme jäseniämme osallistumaan yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun sekä vaikuttamaan paikallistasolla ja toimialakohtaisesti. 

Jaoimme käytännön vinkkejä esimerkiksi kotihoidontuen kuntali-

sän saamiseksi adoptioperheille tai perhevapaan palkallisen osan saa-

miseksi työehtosopimukseen. 

Koulumaailma on viime vuosina noussut tärkeäksi vaikuttamisen 

kohteeksi. Toimimme kulttuuriälykkään ja kokonaisvaltaisen oppimi-

sen tukemisen puolesta. Vuonna 2014 olimme jälleen Educa-messuilla 

tapaamassa alan ammattilaisia ja opiskelijoita ja jakamassa yhdistyk-

sen tuottamaa kouluopasta. Lähetimme materiaaliamme varhaiskas-

vatus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaismessuille. 
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viestintä

 Viestintämme perustuu adoptioperheiden omasta kokemuksesta 

kumpuavan asiantuntijuuden jakamiselle. Tarjoamme  ymmärret-

tävää ja luotettavaa tietoa adoptiosta jäsenille, ammattilaisille, 

medialle sekä niin sanotulle suurelle yleisölle.

Kehitämme monikanavaista viestintää, sillä jäsenemme ovat 

eri-ikäisiä ja viesintätottumuksiltaan erilaisia. Lähetämme paperi-

sen tervehdyksen ainakin kerran vuodessa niille jäsenille, joilla ei 

ole sähköpostia. Sosiaalisen median rinnalla käytämme tehokasta 

sähköpostitiedotusta - kuukausittaisen jäsentiedotteen saa jo 73 %  

jäsenistämme (2013: 69 %). 

Onnistuimme verkkosivujemme uudistuksessa, sillä saimme   

lopputuloksen yleisarvosanaksi 4 asteikolla 1-5. Vastaajien mielestä 

myös käytettävyys parani (arvosana 3,9). Vuonna 2014 verkkosi-

vumme houkuttivat 12 % enemmän liikennettä.

Olemme julkaisseet erilaisia oppaita jäsenistön palautteen ja tar-

peiden perusteella. Toimintavuonna julkaisimme jäsentemme toi-

veesta oppaan adoptioperheiden läheisille. Oppaat ovat kaikkien 

saatavilla verkossa sähköisessä muodossa. 



Raikas ulkoasu ja täysi tietopaketti! 
Teette todella hienoa työtä, kiitos! 
-palaute verkkosivujen uudistuksesta

”
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Käytimme Facebook-sivujamme aktiivisesti ja 

ensisijainen kohderyhmämme päivityksissä ovat 

jäsenemme ja muut adoptiosta kiinnostuneet. 

”Tykkääjiemme” määrä on kasvanut 

tasaisesti (2014: +33 %). Va-

paaehtoisten suljetut ryhmät 

ovat toimineet hienosti sosi-

aalisessa mediassa muiden 

yhteydenpitotapojen rinnal-

la.  

Uutena kanavana otimme 

käyttöön  Twitterin, jota käytäm-

me erityisesti sidosryhmäviesti-

miseen.  

Adoptioperheet ry:n jäsen-

lehti on paitsi jäsenille tärkeä 

tietopaketti, myös järjestöken-
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tän ja toimittajien arvostama julkaisu. Ylpeytymme aiheena on vapaa-

ehtoisten itsensä ideoima ja toteuttama sisältö. 

Vuoden 2014 lehtien teemoiksi lehtiryhmän vapaaehtoiset työstivät: 

1) Sosiaalinen media 

2) Erityistarpeet 

3) Itsetunto ja  

4) Vanhemmuus.  

Lehtikyselyn perusteella yleinen arvosana oli korkea (4,4 asteikolla 

1-5, 2013: 4,5). Verrattuna muihin järjestölehtiin Adoptioperheet-jul-

kaisua pidettiin ”tavallista mielenkiintoisempana”. Kysyimme jäseniltä 

mielipidettä digitaalisesta julkaisusta ja 100% vastanneista halusi lu-

kea jäsenlehtensä paperisena. 

Verkossa jaoimme kustakin lehdestä useampia artikkeleita näköis-

versiona. 

Tavallista mielenkintoisempi 
ja kaunis! 
-palaute lehtikyselyssä verrattuna 

muihin järjestölehtiin

”





15

hankkeet

Kaikkien Perheiden Suomi on vuosina 2013 - 2016 

toimiva vaikuttamistyön hanke, jonka takana on Moni-

muotoiset perheet -verkosto ja sen kymmenen jäsen-

järjestöä, muun muassa Adoptioperheet ry. 

Verkosto tekee yhteistä poliittista vaikuttamistyötä 

lainsäädäntöön ja perheiden palveluihin liittyen, sekä 

oppilaitosyhteistyötä. 

Keväällä 2014 rekrytoimme alle 29-vuotiaan työntekijän Ra-

ha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelman tuella. 

Saimme tästä nuoresta 

nopeasti innostuneen ja luo-

tettavan vahvistuksen työ-

yhteisöömme.  

Muun perehdyttämisen ohella hän kouluttautui oppisopimuskou-

lutuksella järjestötyön ammattilaiseksi.
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Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksessa autetaan van-

hempia lukemaan lastaan tarkemmin ja tulkitsemaan käyttäytymisen 

takana olevia asioita.” Hank-

keen nimi ”Diagnoosittomat” 

tulee siitä, että adoptiolapset 

ovat erityistarpeisia, mutta heille ei voi välttämättä antaa diagnoo-

sia, mikä voi vaikeuttaa avun saantia. 

Toimintavuoden aikana tutkimme pilottiryhmiin osallistunei-

den kokemuksia. Diagnoosittomat-vanhempainvalmennus näyt-

täytyi hyvin ratkaisukeskeisenä ja tehokkaana tuen muotona,  ja 

kaikki haastatellut kokivat saaneensa Diagnoosittomista hyötyä.  

Vuonna 2014 tuotimme 27 infovideon ja reflektiomateriaalin netti-

kurssikokonaisuuden, jota voi tutkia yksin, pareittain tai ryhmissä. 

Panostimme sähköiseen menetelmään, jotta ammatillisesti tuettu 

vanhempainvalmennus, ryhmäprosessi ja vertaistuki sekä työkalut 

arkeen olisivat mahdollisimman monen adoptio-odottajan ja -van-

hemman saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. 
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Yhdistys tarjoaa Perheaikaa.fi-verkkosivustolla erilaisten tee-

mallisten chattien ja ryhmien foorumin, joka ei ole sidoksissa maan-

tieteelliseen sijaintiin. Osa ryhmistä oli myös ajasta riippumattomia. 

Hanketta koordinoi Väestöliitto, ja Adoptioperheet ry:stä siihen osal-

listuu henkilökunnan lisäksi viisi vapaaehtoista. 

Perheaikaa.fi:n adoptioteemat tavoittivat erittäin hyvin adoptio-odot-

tajia ja -perheitä, ja myös ammattilaiset ovat tulleet tietoisiksi sen 

asiantuntevista sisällöistä. 

Sivuston avulla tarjottiin vertais-

tuen kanava myös henkilöille, joi-

den adoptioprosessi oli keskey-

tynyt. Tälle kohderyhmälle ei ole 

aikaisemmin ollut tarjolla vertaistu-

kea.  

Perheaikaa.fi-vapaaehtoisemme vetivät yhdessä henkilökuntamme 

kanssa kaksi adoptiochattiä kuussa, joihin osallistui yhteensä 150 

keskustelijaa. Supersuosittuja, tallennettuja nettiluentoja linkattiin 

eteenpäin esimerkiksi ammattilaisille. 
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talous

RAY

jäsenmaksut

muut

Paikka auki

Helsingin kpki

myynti ja osallistumismaksut

RAY

jäsenmaksut

muut

Paikka auki

Helsingin kpki

myynti ja osallistumismaksut

Tärkein rahoittajamme on RAY 54 prosentilla, mutta myös jäsen-

maksut muodostavat merkittävän osan tuloistamme. Jäsenmää-

rän kartuttaminen on tärkeää paitsi yhteiskunnallisen painoarvon, 

myös yhdistyksen talouden kannalta. Uusia potentiaalisia jäseniä 

on vähemmän adoptiohakijoiden määrän laskiessa, ja valitettavas-

ti yhä useampi adoptioprosessi keskeytyy, jolloin jäsenyys ei ole 

enää motivoitua. Vuoden 2014 lopussa meillä oli 3142 maksavaa 

aikuisjäsentä (2013: 3148).

 Mahdollisten uusien ja nykyisten jäsenten luottamus lunastetaan 

adoption koko elämänkaarta tukevalla toiminnalla, sekä avaamalla 

sitä usein näkymätöntä työtä, mitä yhdistyksessä tehdään. 

 
*) tuotemyynti ja osallistumismaksut

 
*)

5 4 % 21%

2 % 3 %

12 %

8 %

MISTÄ YHDISTYS SAA RAHAA?
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henkilöstö

vapaaeht. toiminta

viestintä

tilat

muut

Diagnoosittomat

henkilöstö

vapaaeht. toiminta

viestintä

tilat

muut

Diagnoosittomat

Suurin osa budjetista menee henkilöstömenoihin. Meillä on kevyt 

organisaatio, joka kokoonsa nähden saa paljon aikaan vertaistuen, 

edunvalvonnan ja tiedottamisen saralla. Vapaaehtoisten tukemi-

nen on yksi itseisarvo ja siihen satsaamme myös rahallisesti, mm. 

keskittämällä yhden työntekijän resurssin tähän tärkeään työhön.  

Myös viestintä ja laadukas jäsenlehtemme on jäsenistön palaut-

teen mukaan kannattava investointi ja merkittävä jäsenetu. Toimi-

tilamme sijaitsevat aivan Helsingin keskustassa, jotta kauempaakin 

tulevien olisi sinne helppo löytää. Kuluja on karsittu vuokraamalla 

yhteiset toimitilat kahden muun yhdistyksen kanssa ja tilojen käyt-

töaste kasvaa vuosi vuodelta (13 % prosenttia enemmän kokoon-

tumisia ja 50 % enemmän kävijöitä suhteessa vuoteen 2013). 

2 %

9 %

17 %

13 %

10 %

4 9 %

MIHIN YHDISTYS KÄYTTÄÄ RAHAA?



Adoptiovanhemmuus on aina harkittua ja pohdittua 
vanhemmuutta. Adoptointi ei ole hyväntekeväisyyttä, 
vaan taustalla vallitsee syvä halu saada kokea van-
hemman ja lapsen välinen suhde, iloineen ja surui-
neen. -Rinnakkain - opas adoptioperheiden läheisille

”

Adoptioperheet ry

Yrjönkatu 29 A

00100 Helsinki

www.adoptioperheet.fi

facebook.com/adoptioperheet 
 

Twitter: @Adoptioperheet


