ADOPTIO-OHJELMA MUKAAN OSAKSI
KANSALLISTA LAPSISTRATEGIAA
Tarvitsemme ensimmäisen suomalaisen adoptio-ohjelman osaksi
kansallista lapsistrategiaa, koska
adoption asemaa ja adoption hyväksymistä tasaveroisena perhemuotona on tarpeellista vahvistaa.
tarvitsemme kokonaisvaltaisen vision adoptiotoiminnasta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä, niin että
lainsäädäntöä, rakenteita ja adoption kanssa työskentelevien ammatillista koulutusta kehitetään tarpeen mukaan.

1)

adoptiolasten ja -perheiden (ml. biologisten vanhempien) yhdenvertaiset ja alueellisesti tasa-arvoiset palvelut tulee
taata koko adoptiopolun eli koko elämän ajaksi.
adoptio tarvitaan osaksi lastensuojelulakia. Tutkimuksen mukaan valtaosa ammattilaisista on kohdannut tilanteen,
jossa adoptio on tuntunut harkitsemisen arvoiselta vaihtoehdolta, mutta vain pieni osa on uskaltanut ottaa adoption
puheeksi. Avointa adoptiota pitää hyödyntää enemmän jo nykylakien sallimassa muodossa.2)
sekä kotimaan että kansainvälisen adoption jatkuvuus on turvattava, sillä pysyvää kotia ja perhettä tarvitsevia
lapsia on sekä Suomessa että maailmalla. Pysyvät perheolosuhteet ovat jokaisen lapsen etu. Adoptio
tarjoaa lapselle pysyvyyden ja turvallisuuden, ja toimii muita lastensuojelun keinoja täydentävänä toimenpiteenä
silloin, kun lapsi ei voi elää syntymäperheessään.
Olemme tehneet laajan taustatyön yhdessä adoptiokentän toimijoiden ja Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa.
Adoptiovisio 2035 3) toimisi erinomaisesti pohjana lapsistrategiaan liitettävän adoptio-ohjelman työstämisessä.
Lisätietoa: Anu Uhtio, toiminnanjohtaja, Adoptioperheet ry, 050 3535 952 anu.uhtio@adoptioperheet.fi
Suomessa on noin 30.000 adoptoitua henkilöä, joista noin 5.000 on syntynyt muualla kuin Suomessa.
Adoptioita toteutuu tällä hetkellä noin 400 vuosittain. Näistä puolet on perheensisäisiä adoptioita,
neljännes ns. vieraslapsiadoptioita (~30 kotimaista, ~70 kansainvälistä) ja neljännes aikuisadoptioita.
(Tilastokeskus, Valvira)
Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria on noin 18.000, joista huostaanotettuja noin 10.500
(THL).
1) Vrt. esim. Iso-Britannian Adoption. A vision for change –adoptio-ohjelma (2016), https://www.gov.uk/government/publications/adoption-a-vision-for-change
2) Laine, Pösö, Ujula (2018): Adoptio lastensuojelussa – lukumääristä ja ominaispiirteistä, http://www.julkari.fi/handle/10024/136280
Adoptiolaki 22/2012 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120022, avoin adoptio 8 luku
87 % vastanneista ammattilaisista vahvistaisi adoptiota lastensuojelun keinona, 17 % on ottanut adoption puheeksi asiakkaan kanssa,
Adoption asema lastensuojelussa -tutkimusraportti yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton, Pelastakaa Lasten ja Tampereen yliopiston kanssa
https://adoptioperheet.fi/tutkimus/
3) Adoptiovisio 2035 https://adoptioperheet.fi/edunvalvonta/
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