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Adoptioperheet ry - kaikille, joita adoptio koskettaa  

Adoptiossa on kyse perheellistymisen ilosta, kun pysyvän perheen tarvitseva lapsi ja lasta toivova aikuinen kohtaavat. Yhdistyksemme tavoitteena on kasvu kohti sellaista 

yhteiskuntaa, jossa adoptoidun on hyvä olla ja elää. Edunvalvojana ajamme jäsentemme etua vaikuttamalla koko adoptiopolun matkalla tuoden kohderyhmiemme tarpeita 

viranomaisten ja toimijoiden tietoon. Yhteisönä tarjoamme valtakunnallisesti turvallisen ilmapiirin lapsille, nuorille ja aikuisille erilaisine kokemuksineen ja taustoineen. 

Asiantuntijana olemme aktiivinen keskustelija ja avauksien tekijä.  

Arvomme ovat adoption ilo, rohkeus ja yhdenvertaisuus. 

 

Adoptioperheet ry on edunvalvoja. 

 

VAIKUTTAMISTOIMINTA 
TAVOITE KEINO/TOIMENPIDE MITTARIT TULOS 

Adoptioperheet ry on 
adoptiokentän merkittävä toimija ja 
yhteistyökumppani. 

Teemme yhteistyötä erityisesti valtakunnallisten 
toimijoiden ja päättäjien kanssa. Toimenpiteinä 
tapaamiset, toimenpide-ehdotukset, some-näkyvyys 
tapaamisista, lausunnot, kommentit ja lehtijutut. 
Tuomme esiin jäsentemme tarpeita adoptioprosessia ja 
jälkipalveluita koskien. 

Sidosryhmiemme palautteen 
mukaan olemme 
adoptiokentän toimija, joka 
saa muutosta aikaan. 

Pandemiavuonna korostui erityisesti 
kansainvälisen adoption odottajien 
edunvalvonta. Aiheesta annettiin 
useita lehtihaastatteluja sekä 
osallistuttiin A-Studion keskusteluun. 
Tiivistä yhteistyötä tehtiin koko 
adoptiokentän toimijoiden kanssa.   

Adoptoidut ja adoptioperheet ovat 
tasaveroisessa asemassa muihin 
kansalaisiin nähden. 

Vaikutamme perhevapaauudistuksessa, 
kaksoiskansalaisuuskäytännöissä ja presidentin 
syntyperävaatimuksessa. Tuomme esiin tarpeen adoption 
saamiseksi osaksi lastensuojelulakia. Vaikutamme 
adoptoitujen ja adoptioperheiden riittävän ja oikea-
aikaisen tuen saamiseksi. 

Saamme aikaan konkreettisia 
edistysaskeleita adoptoitujen 
ja adoptioperheiden 
edunvalvontaan liittyvissä 
asioissa. 

Alkuvuonna vaikutimme 
perhevapaauudistuksen valmisteluun, 
jotta adoptioperheillä on samat 
oikeudet perhevapaisiin kuin muillakin 
perheillä. Seuraamme, että luvatut 
parannukset perhevapaisiin pysyvät 
uudistuksessa. 
Kaksoiskansalaisuuskyselyn vastaukset 
analysoitiin ja epäkohtia koottiin 
raportiksi. Aiheesta pidettiin myös 
webinaari 27.5.2020. 



Adoptio huomioidaan lape-, sote- ja 
maakuntauudistuksissa. 

Varmistamme, että uudistuksissa huomioidaan 
alueellisesti laaja ja asiantunteva tietous adoptiosta sekä 
alueellinen tasa-arvo. Vaikutamme, jotta adoptiospesifiä 
erityisosaamista löytyy OT-keskuksista viidellä 
paikkakunnalla ympäri Suomen. 

Adoptio on kirjattu 
lapsistrategia- ja OT-keskusten 
asiakirjoihin. 

Adoptio huomioitiin lapsistrategian 
valmistelussa. Lausuimme pyynnöstä 
koronan vaikutuksista 
adoptioperheisiin, osallistuimme 
pyöreän pöydän keskusteluun 
17.6.2020 sekä osallisuustyöpajaan. 

Avoin adoptio tulee tunnetummaksi 
vaihtoehdoksi. 

Tuomme avointa adoptiota esille sekä ammattilaisille 
(messut, tapahtumat, ammattilehtien artikkelit, some) 
että suurelle yleisölle (some). Avoin adoptio pidetään 
esillä keskustelussa päättäjien kanssa. 

Aloitamme mittaamaan ja 
seuraamaan adoption 
tunnettuutta 
ammattilaistapahtumissa. 

Osallistuimme Sosiaalialan 
asiantuntijapäiville Tampereella 
maaliskuussa. Muutoin messut ja 
ammattilaistapahtumat peruttiin 
pandemian vuoksi. Avointa adoptiota 
tuotiin esille lausunnossa 
lapsistrategiaan. 
 
Tietoutta avoimesta adoptiosta 
lisättiin lisäksi etsimällä haastateltava 
(sijoituksen vahvistaminen adoptioksi) 
Perhehoitoliiton lehteen.  

Adoption ilo palaa Suomeen. Levitämme omalla toiminnallamme ja viestinnällämme 
adoption ilon viestiä. Toteutamme #adoptionilo-
kampanjan maaliskuussa. Viemme adoption ilo - 
tietoisuutta yhteistyökumppaneille verkostoissamme. 
Tarjoamme yhdistyksen asiantuntijuutta ja 
jäsenkuntamme kokemusasiantuntijuutta prosessien 
kehittämiseksi ja adoptioon liittyvän epätietoisuuden ja 
häpeän poistumiseksi. 

Saamme enemmän 
#adoptionilokampanjan 
teemoja läpi mediassa. 
Vuoteen 2022 mennessä 
adoptiohakijoiden määrä 
kääntyy nousuun Valviran 
lupatilastoissa. 

Medialla oli poikkeusolosuhteissa 
muuta uutisoitavaa, minkä vuoksi 
adoption ilo ei ylittänyt uutiskynnystä. 
Kohderyhmien oma aktiivisuus niin 
Instagramissa kuin Facebookissa 
kasvoi vuodesta 2019 (FB: +80% , IG: 
+13%). 

 
Eduskunnan adoptioryhmä ja 
adoptiotoimijoiden 
vaikuttamistyöryhmä ovat 
toiminnassa. 

Eduskunnan adoptioryhmän toiminta käynnistyy ja löytää 
toimintamuotonsa. Yhdistyksen koolle kutsuma, 
adoptiotoimijoiden vaikuttamistyöryhmä pureutuu 
ajankohtaisiin vaikuttamisen kohteisiin. 

Eduskunnan adoptioryhmän 
on järjestäytynyt ja 
vakiinnuttanut 
toimintatapansa. 
Adoptiotoimijoiden 
vaikuttamistyöryhmä on 
tehnyt konkreettisia 
toimenpidealoitteita. 

Eduskunnan adoptioryhmä kokoontui 
alkuvuodesta, mutta pandemian 
vuoksi ryhmän toimintaa ei vielä ole 
saatu vakiinnutettua.  
Ryhmän pj, kansanedustaja Saara-
Sofia Sirén teki kirjallisen kysymyksen 
kansainvälisen adoption odottajien 
hakumatkojen keskeytymisestä. 

 

Adoptioperheet ry on yhteisö. 



VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTOIMINTA 

Yhteisö voimavarana - hyvinvointia nuorille ja aikuisille adoptoiduille vertaistoiminnalla 2020–22 
TAVOITE KEINO/TOIMENPIDE MITTARIT TULOS 

Adoptoitujen ääni kuuluu 
yhteiskunnassa ja mediassa. 

Adoptoidut pääsevät tuomaan ilmi ajatuksiaan ja 
toiveitaan kaiken toimintamme kautta meidän välittäessä 
ja ohjatessa niitä myös edelleen mm. medialle sekä 
päättäjille. Adoptoitujen näkökulma näkyy myös 
#adoptionilo-kampanjassa. 

Keräämme palautetta eri 
tilanteissa, eri ikäryhmiltä ja 
teemme niiden perusteella 
viestintäsuunnitelman. 

Olemme välittäneet paljon 
haastateltavia medialle sekä 
nostaneet omissa kanavissamme esiin 
adoptoituja koskettavia teemoja ja 
puheenvuoroja mm. blogin, lehden ja 
webinaarien muodossa. 
 
Adoptoidut nuoret ovat aktivoituneet 
sisällöntuotannossa esimerkiksi 
“kaappaamalla” yhdistyksen 
Instagram-tilin päiväksi kertoen 
omista asioistaan ja arjestaan 
kohdeyleisölle. 
 
Olemme mainostaneet myös 
aktiivisesti yhteistyökumppanin 
(Yhteiset Lapsemme ry) adoptoiduille 
suunnattuja podcasteja. 
 
Adoptiosta kirjoitettavissa jutuissa 
näkökulma on edelleen usein 
odottajan tai adoptiovanhemman. 
Vuoden 2020 jutuissa 
mediaseurannan perusteella hieman 
enemmän adoptoidun näkökulmaa 
kuin 2019 (4,5% vs 5,5%). 

Nuorten ja aikuisten adoptoitujen 
on mahdollista kokea vertaisuutta 
joka puolella Suomea. 

Tarjoamme vertaistoimintaa valtakunnallisesti 
tapahtumien ja paikallisryhmien muodossa niin 
yhdistyksen kuin vapaaehtoistemmekin voimin. 

Järjestämme vähintään neljä 
tapahtumaa adoptoiduille eri 
puolilla Suomea sekä 
vapaaehtoisten vetämiä 
paikallisryhmiä viidellä eri 
paikkakunnalla. 

Järjestimme alkuvuodesta aikuisten 

adoptoitujen toiminnan 

kehittämisryhmän tapaamisen.  

 

Poikkeusolojen vuoksi toimintaa 

jouduttiin viemään hyvin paljon 

verkkoon ja järjestimme adoptoiduille 

viisi Adonuorten Zoom-miittiä, kaksi 



aikuisten adoptoitujen Zoom-

tapaamista, kuusi webinaaria sekä 

olimme mukana järjestämässä kuuden 

englanninkielisestä vapaaehtoisemme 

toteuttamaa webinaarin sarjaa. 

 

 

Nuorten paikallisryhmät kokoontuivat 

poikkeusolojen vuoksi hyvin rajallisesti 

yhteensä vain 11 kertaa ja 

käyntikertoja tapaamisissa oli 67 kpl. 

 

Livetapahtumia pystyimme 

järjestämään adoptoiduille vain 

yhden. 

 

Myös leirejä jouduttiin perumaan, 

mutta korvaavan nuorten leirin 

ansiosta kokonaan peruuntuneita 

leirejä oli ainoastaan kesäleiri. 

Adoptoitujen leirejä toteutui siis kaksi 

sekä kaksi lapsi ja aikuinen -leiriä. 

 

Nuoret vapaaehtoisemme 

kokoontuivat myös somessa 

WhatsApp-palvelussa, jota 

hyödynnämme erityisesti nuorille 

viestimisessä. 

 

Adoptoidut nuoret ja aikuiset 
saavat erilaisia mahdollisuuksia 
jakaa kokemuksiaan vertaistensa 
kanssa. 

Tarjoamme vertaistoimintaa useissa eri muodoissa: 
verkkovertaistoiminta, tapahtumat ja paikallisryhmät. 
Kehitämme toimintaa yhdessä kohderyhmien kanssa, 
jotta se palvelee heitä mahdollisimman hyvin ja 
monipuolisesti. 

Kohderyhmien toiveet ja 
tarpeet on selvitetty ja se näkyy 
tarjottavassa sisällössä ja 
toiminnassa. 

Adoptoidut pääsivät keskustelemaan 
ja jakamaan kokemuksiaan 
vertaistensa kanssa Zoom-
tapaamisissa, webinaarien yhteydessä, 
someryhmissä, yhdessä 
livetapahtumassa sekä poikkeusolojen 
salliessa myös paikallisryhmissä. 



Lisäksi he pystyivät esittämään 
kysymyksia ja keskustelemaan päiväksi 
Instagram-tilin “kaapanneiden” 
nuorten kanssa. 
 
Olemme tarjonneet toimintaa 
teemoista, jotka ovat kyselyjen ja 
toiminnassa saadun palautteen 
perusteella kiinnostaneet adoptoituja. 
 
Olemme kysyneet myös aktiivisesti 
mistä aiheista adoptoidut toivovat 
sisältöä niin somessa, livenä kuin 
erilaisilla kyselyilläkin. 

Tukea tarvitsevien kansainvälisesti 
ja kotimaan adoptoitujen 
hyvinvointi ja voimavarat 
paranevat. 

Vertaistoiminnan kautta adoptoidut pääsevät 
käsittelemään heille tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja 
sekä saavat mahdollisuuden voimautua, saada tukea, 
neuvoja ja apua myös vertaisiltaan. Yhdistyksen 
työntekijät myös neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa 
erilaisten tukipalvelujen piiriin. 

Kohderyhmältä tiedustellaan 
kokemusta vertaistuen 
vaikutuksesta omaan 
hyvinvointiin 

Adoptoiduille nuorille teettämän 
kyselyn vastaajista 56 % kokee, että 
toiminta vähentänyt yksinäisyyttä. 
Myös leiritoiminnassa n. 90% kertoo 
saaneensa uusia kavereita. 
 
Aikuisista adoptoiduille teettämämme 
kyselyn perusteella vastaajista yli 30 % 
on kokenut yksinäisyytensä 
vähentyneen vertaistoiminnan myötä. 
 
Toiminnan yhteydessä kysytyn 
palautteen perusteella suurin osa sekä 
adoptoiduista nuorista ja aikuisista 
että nuorempien lasten osalta 
vanhemmista ovat kertoneet 
vertaistoimintaan osallistumisen 
vaikuttaneen positiivisesti 
adoptoitujen hyvinvointiin. 

Adoptoitujen tieto juurien etsintää, 
sen mahdollisuuksia ja hyötyjä 
koskien lisääntyy. 

Välitämme adoptoiduille tietoa juurien etsintään liittyen 
ja olemme mukana mm. adoptio verkostossa, jossa 
teemme yhteistyötä ja pyrimme vaikuttamaan myös 
muihin adoptiokentän toimijoihin. 

Kohderyhmältä tiedustellaan, 
onko tieto juurien etsinnästä ja 
hyödyistä lisääntynyt. 

Olemme jakaneet Juuret-Rötter -
opasta sekä yhteistyökumppaneiden 
kautta että erilaisissa tapahtumissa. 
Opasta on postitettu valtakunnallisesti 
350 nuorisotilaan sekä muulle 



toimijalle, jotka mahdollisesti työssään 
kohtaavat adoptoituja. 
 
Jälkipalvelu- ja 
kaksoiskansalaisuuswebinaarit ovat 
tarjonneet lisää tietoa juurien ja 
taustan selvittämisestä niin 
adoptoiduille kuin 
adoptiovanhemmillekin, jotka voivat 
jakaa tietoa eteenpäin lapsilleen. 
 

Saamme lisää vapaaehtoisia 
järjestämään toimintaamme.  
 
Saamme nuoria ja aikuisia 
adoptoituja mukaan kehittämään 
toimintaamme.  
 
Kävijämäärät yhdistyksen 
koordinoimassa toiminnassa 
kasvavat. 

Rekrytoimme säännöllisesti lisää vapaaehtoisia 
hyödyntämällä eri sosiaalisen median kanavia, 
jäsenistöämme ja jo aktiivisesti toiminnassa olevia.  
 
Rekrytoimme osallistujia niin nuorten kuin aikuistenkin 
adoptoitujen kehittämisryhmiin.  
 
 
Järjestämme kohderyhmille mielekästä toimintaa ja 
kuuntelemme herkällä korvalla heidän toiveitaan ja 
tarpeitaan. 

Saamme uusia vapaaehtoisia 
yhteensä viisi kappaletta.  
 
Nuorten ja aikuisten 
adoptoitujen kehittämisryhmiin 
osallistuu yhteensä 10 henkilöä.  
 
Toiminnassa on mukana 
yhteensä 150 adoptoitua. 

Adoptoitujen vertaistoimintaan tuli 
vuoden aikana uusia aikuisia 
adoptoituja vapaaehtoisia kaksi, joka 
on 40 % nousu aiempaan. Uusia 
nuoria vapaaehtoisia tuli neljä, joka 
merkitsee lähes 13 % nousua 
aiempaan. 
 
Yhteensä adoptoitujen 
vertaistoiminnassa oli mukana 49 
vapaaehtoista ja lisäksi 
mentoritoiminnan vapaaehtoisina oli 
30 adoptoitua. 
 
Aikuisten adoptoitujen toiminnan 
kehittämisryhmässä oli mukana kaksi 
adoptoitua ja nuorisotoiminnan 
kehittämisryhmän tapaaminen 
jouduttiin perumaan poikkeusolojen 
vuoksi. 
 
Poikkeusolot myös rajoittivat rankasti 
kävijämääriä ja vapaaehtoisemme 
eivät pystyneet järjestämään 
livetapaamisia eikä yhdistys –
tapahtumia normaaliin tapaan. 



Verkkotoimintaan osallistuvien määrä 
puolestaan kasvoi. 

Vapaaehtoisemme kokevat 
yhdistyksen antaman tuen 
riittäväksi ja heidän hyvinvointiaan 
ja toimijuuttaan edistäväksi. 

Tuemme vapaaehtoisia heidän tarpeensa mukaan ja 
järjestämme koulutus- ja virkistystoimintaa heille. 
Mittaamme vapaaehtoisten tyytyväisyyttä heille 
teetettävällä kyselyllä. 

Vapaaehtoisten arvosana tuen 
riittävyydestä on heille 
teetettävässä kyselyssä 4/5. 

Vapaaehtoisillemme teetetyssä 
kyselyssä vapaaehtoisemme antoivat 
yhdistyksen tuen arvosanaksi 4,3/5. 
Lisäksi yli 83 % vastaajista kokoi 
yhdistyksen tukevan heitä tarpeeksi 
(vajaa 17 % ei osannut sanoa). 

Yleisavustus 
Perheille ja adoptiohakijoille 
tarkoitettu vertaistoiminta on 
valtakunnallista. 

Koordinaattori tukee vapaaehtoisia työssään ja auttaa 
etsimään uusia ryhmänvetäjiä lopettavien tilalle. 

Yhdistyksellä on toiminnassa 
olevia paikallisryhmiä vähintään 
yhtä monella paikkakunnalla 
kuin vuoden 2019 lopussa. 
(2018: 22 paikkakunnalla) 

Yhdistyksellä on toiminnassa olevia 
paikallisryhmiä sama määrä kuin 
vuoden 2019 lopussa yhtä monella 
paikkakunnalla (22 paikkakunnalla).  
 
Toiminnan laajuus tulee 
vapaaehtoisten järjestämän toiminnan 
kautta ja nyt poikkeusoloissa olemme 
toimineet vastuullisesti ja turvallisesti, 
joten toiminta on ollut vähäisempää. 
Perheiden ja adoptio-odottajien 
ryhmät tapasivat vuoden 2020 aikana 
59 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 
879.  
 
Yhdistys järjesti perheille ja 
adoptiohakijoille yhteensä 14 
webinaaria, joihin osallistui yhteensä 
531 yhteyttä. Valitettavasti emme 
tiedä tarkkaa osallistujamäärää, koska 
saman yhteyden takana on voinut olla 
useampia henkilöitä.  

Jatketaan leiritoimintaa Lasten 
Kesä ry:n kanssa ja tuettua 
lomatoimintaa MTLH ry:n kanssa. 

Jatkamme toimivaa yhteistyötä Lasten Kesä ry:n kanssa ja 
tuotamme sekä koordinoimme kohderyhmillemme 
kohdennettua sisältöä leireille. Leireillä vierailee myös 
koulutettuja leirikummeja.  
 
Leiritoimintaa laajennetaan tuettujen lomien avulla. 

Vuoden aikana on järjestetty 
Lasten Kesä ry:n kanssa 5 leiriä, 
joille osallistuu noin 200 
osallistujaa.  
 
Vuoden aikana on organisoitu 
yksi tuettu loma aikuisille 

Poikkeusolojen takia kaksi leiriä 
jouduttiin peruuttamaan. Yksi 
korvaava nuorten leiri pystyttiin 
järjestämään. Yhteensä vuoden 2020 
aikana järjestettiin neljä leiriä, joissa 
osallistujia oli yhteensä 123. 
Poikkeusolojen takia leirikoot olivat 



adoptoiduille ja kaksi aikuisille 
adoptoiduille ja 
adoptioperheille eri puolilla 
Suomea. 

pienempiä ja emme pystyneet 
järjestämään täysiä leirejä, jolloin 
osallistujamäärä oli huomattavasti 
pienempi. 
 
Poikkeusolot vaikuttivat myös 
tuettujen lomien määrään. Tuetuista 
lomista toteutui yksi. 

Toiminnan eri osa-alueille saadaan 
uusia vapaaehtoisia. 

Markkinoimme eri vapaaehtoistoimenkuvia ja 
vapaaehtoiseksi ryhtymistä somen ja jäsenkirjeen avulla. 
Nostamme viestinnässä esiin vapaaehtoisten tarinoita. 
Jäseniä tavattaessa kerromme eri vaihtoehdoista tehdä 
vapaaehtoistyötä 

Vuoden 2020 aikana saamme 
vähintään viisi uutta 
vapaaehtoista. Vapaaehtoiset 
antavat yhdistykseltä saamansa 
tuen yleisarvosanaksi vähintään 
4,5 (asteikolla 1–5). Koulutukset 
toteutuvat. 

Vuoden 2020 aikana saimme yli viisi 
uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoiset 
antoivat yhdistykseltä saamansa tuen 
yleisarvosanaksi 4,3.  
 
Vuonna 2020 vapaaehtoisille 
järjestettiin yhdeksän koulutusta, 
joista adoptoitujen toiminnan kautta 
yksi koulutus ja mentoritoiminnan 
kautta kuusi. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä 66 henkilöä.  
 
Poikkeusolojen johdosta 
vapaaehtoisille muodostui myös 
uudenlaisia tehtäviä, esimerkiksi he 
toimivat kokemusasiantuntijoina 
webinaareissa sekä järjestivät niitä 
oma-aloitteisesti. 

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa 
pitkäjänteisen jäsenhankinnan 
kautta. 

Suunnittelemme jäsenhankintakampanjan yhdessä 
toimiston ja hallituksen kanssa. Jäsenhankintaan tehdään 
pitkän aikavälin suunnitelma ja vuosikello. Huomioidaan 
vuoden 2019 Jäsenhankintakampanjan tulokset, 
tuotokset ja kokemukset. 

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa. Jäseniä 31.12.2020 3018 
henkilöjäsentä, eli jäsenmäärä väheni 
71 jäsenellä (2,3%).  Nuorisojäsenten 
määrä on jälleen kasvanut 17 jäsenellä  
(16%) ja aikuisten adoptoitujenkin 
määrä kasvaa 20 jäsenellä. 

 
Jäsenet kokevat yhdistyksen 
toiminnan tärkeäksi ja 
mielekkääksi. 

Kuuntelemme jäsenten palautetta ja toiveita 
kehittäessämme ja suunnitellessamme toimintaamme ja 
palveluamme. 

Jäsenet antavat yhdistykseltä 
saamansa jäsenpalvelun 
yleisarvosanaksi vähintään 3,5 
(asteikolla 1–5). 

Kyselyjen perusteella kartoitettiin 
adoptoitujen nuorten ja aikuisten 
näkemyksiä, adoptoidun kouluun 
liittyviä asioita ja koronan vaikutuksia 
perhe-elämään.  



Kv-odottajien erityistilanne sai monilta 
sympatiaa ja he myös itse ryhmänä 
ottivat meihin yhteyttä ja toivoivat 
tietoa ja tukea. 
 
Laskutus on ollut jäsenpalveluiden 
kompastuskivi jo useampana vuotena, 
vanha rekisteriohjelma ei ole toiminut 
kovin luotettavasti sähköisessä 
lähetyksessä ja tämä on ärsyttänyt 
jäseniä ja aiheuttanut lisätyötä 
henkilökunnalle. Vuoden aikana 
kartoitettiin eri tarjoajat, kilpailutettiin 
tarjoukset ja valittiin uusi ohjelma, 
sekä siirrettiin syksyn aikana tiedot 
uudelle alustalle. Uuden 
rekisteriohjelman pitäisi sallia myös 
uudenlaisia ominaisuuksia, jotka 
helpottavat hallintoa ja 
kaksisuuntaista yhteydenpitoa. 

 

Adoptioperheet ry on asiantuntija. 

Mentoritoiminta ja muut kehittämishankkeet 
TAVOITE KEINO/TOIMENPIDE MITTARIT TULOS 

Mentorihankkeen lopussa olemme 
kouluttaneet 80 mentoriehdokasta. 
Koulutuksia järjestetään vähintään 
neljä, joista yksi on joko 
kaksikielinen tai ruotsinkielinen. 
Koulutuksia järjestetään eri 
puolella Suomea. 

Monipuolinen viestintä eri viestintäkanavia käyttäen, 
kuten esim. sosiaalinen media, valtamedia, 
ammattilaiselle suunnattu media, paikallisryhmät, 
Facebook-ryhmät, yhdistyksen eri viestintäkanavat, 
leirit, tapahtumat, messut sekä ammatillinen yhteistyö 
ja verkostot. Koulutuksia järjestämme ottaen 
huomioon mentoriksi hakevien sekä aktoreiden 
asuinpaikkakunnat sekä äidinkielen. 

Koulutettuja mentoreita on 
hankkeen lopussa vähintään 
80. 

Koulutuksia jouduttiin siirtämään 
keväällä koronaepidemian 
aiheuttamien poikkeusolosuhteiden 
vuoksi. Koulutuspakettia kehitettiin 
etäkoulutukseksi soveltuvaksi ja 
mentorikoulutukset siirtyivät syksyllä 
2020 verkkoon, jotta mentoreiden 
koulutus pääsisi koronasta 
huolimatta jatkumaan. Syksyllä 2020 
mentorikoulutuksia pidettiin 
yhteensä kolme, vuoden aikana 
yhteensä neljä. Etäkoulutuksiin 



pääse osallistuman eri puolilta 
Suomea matala kynnyksellä, ja 
etäkoulutuksiin onkin osallistunut 
hakijoita 12:sta eri paikkakunnalta.  
Mentoreita on koulutettu 79. 
Peruuntuneiden koulutusten vuoksi 
hankkeen tavoite täyttynee 
määrällisesti keväällä 2021. 

Mentoritoiminnan parissa olevat 
mentorit kokevat toiminnan 
mielekkääksi ja aktorit kokevat 
toiminnan palvelevan heidän 
tarpeitaan. 

Mentoreille tarjotaan myös jatkossa ammatillista 
työnohjausta, virkistystoimintaa, jatkokoulutusta sekä 
vertaistukea. Sähköinen materiaalipankki tukee heitä 
mentorin tehtävässä. Arvioimme palautteen ja 
kyselyiden avulla tukimuotojen toimivuutta ja 
hyödyllisyyttä ja panostamme niihin, joita mentorit 
tuntuvat käyttävän eniten ja joiden tarpeellisuus tulee 
esille palautekyselyissä. Toimintaa kehitetään 
jatkuvasti entistä toimivammaksi. 

Palautteista saatu numeerinen 
arvio on mentoreiden kohdalla 
4,5 ja aktoreilla 4 (1 huonoin ja 
5 paras). 

Palaute on sekä seurantapuheluissa 
että lopetuskeskustelussa ollut 
erinomaista. Päättyneistä 
mentorisuhteista (5) mentoreiden 
arvosanana palautteissa oli 
keskimärältään 4,8 ja aktoreilla 4,7. 
Myös tuki tehtävään, hyvin ja 
tasokkaasti rakennettu toimintamalli 
sekä laadukas koordinointi saa 
vahvaa arvostusta osallistujilta. 
Jokaisen mentorikoulutuksen jälkeen 
arvioidaan eri koulutusosuuksien 
toimivuutta ja mentoriparien tuessa 
seurataan työntekijän ohjauksen 
riittävyyttä.  
 
Mentoreille on koottu kattava 
sähköinen materiaalipankki. 
Virkistyspäivä sekä jatkokoulutus 
siirtyi keväältä koronan takia. 
Loppukeväästä ja syksyllä 
mentoreiden täydennyskoulutukset 
ja työnohjaukset jatkuivat etänä 
normaaliin tahtiin.  

Kolmantena vuonna 
mentoritoiminnan päätavoite on 
toiminnan juurruttaminen osaksi 
yhdistyksen toimintaa. 

Sekä henkilökunta että kohderyhmät, muut 
vapaaehtoiset ja ohjausryhmä ovat osallisia 
mentoritoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. 

Mentoritoiminnan materiaalit 
sekä henkilökunnalle että 
mentoreille on saatettu 
käyttövalmiiksi ja koko 
henkilökunnalla on valmius 

Yhdistyksen muu henkilökunta on 
osallistunut koulutuksiin ja ollut 
mukana vetämässä osuuksia ja 
arviointikeskusteluja on pidetty koko 
henkilökunnan kesken.  
Mentorien ja aktorien palautetta on 



omassa työssään edesauttaa 
mentoritoiminnan jatkumista. 

käytetty toiminnan kehittämisessä. 
Henkilökunta kokee 
mentoritoiminnan luonnolliseksi 
osaksi yhdistyksen muuta toimintaa. 
Mentoritoiminnan jatkuvuuden 
kannalta on oleellista, että 
toiminnalla on palkattu työtekijä. 
Toiminnalle oli tarkoitus hakea 
jatkorahoitusta toimintavuonna, 
mutta STEA siirsi kohdennettujen 
toiminta-avustusten haun vuodelle  
2021.  
 
 

 

TAVOITE KEINO/TOIMENPIDE MITTARIT TULOS 
Käynnistämme 
sosiaalityöntekijöiden adoptio-
osaamisen lisäämiseen tähtäävän 
hankkeen. 

Kartoitamme nykytilanteen, laadimme 
jatkosuunnitelman ja aloitamme rahoitushaun. 
Rakennamme sosiaalityön opiskelijoille 
opintokokonaisuuden Sosnet.fisivuille. Kokonaisuus 
sisältää asiantuntijoiden luentovideoita, 
kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja ja tehtäviä. 

Kartoitus nykyisistä 
opetussisällöistä on tehty. On 
tuotettu opintokokonaisuus 
sosiaalialan opiskelijoille ja 
ammattilaisille adoptiosta. 

Satu Helin tehnyt yhteenvedon 
nykyisestä opintotarjonnasta ja 
sosiaalialan opiskelijoille ja 
ammattilaisille tehdystä kyselystä. 
Heidi Ruohio kokosi 5 op:n 
opintokokonaisuuden sosiaalityön 
maisteriopiskelijoille Sosnet.fi-
alustalle. Kesän 2020 kurssi meni 
hetkessä täyteen, ja sen suoritti noin 
50 henkilöä. Kurssin sisältö sai niin 
hyvää palautetta, että se uusitaan 1.-
21.2.2021 sellaisenaan. 

Kouluopas uudistetaan. Haemme rahoitusta kouluoppaan päivittämiseen ja 
päivitämme kouluoppaan syksyllä 2020. Uudistustyön 
laajuuden ratkaiseen saatu rahoitus.  

Kouluopas on jaettavissa 
Educamessuilla tammikuussa 
2021. 

Kouluoppaan uusimiselle ei saatu 
erillistä rahoitusta, joten jäsenlehden 
resursseja osoitettiin siihen. 
Kouluopas ilmestyi jäsenlehtenä 3-
4/2020.  
Lehteä postitettiin kaikkiin 
jäsentalouksiin 2 kpl, toinen 
jaettavaksi. Poikkeusolosuhteiden 



vuoksi jakelua tapahtumissa ei voitu 
toteuttaa.   

Tavoitamme messujen kautta 1500 
ammattilaista 

Toimitamme materiaalia Educaan, 
terveydenhoitajapäiville ja kätilöpäiville keväällä 2020. 
Osallistumme sosiaalialan asiantuntijapäiville 
maaliskuussa 2020. Syksyllä osallistumme 
valtakunnallisille lastensuojelupäiville sekä toimitamme 
materiaalit varhaiskasvatusmessuille ja neuvolapäiville. 

Tavoitamme tapahtumissa 1500 
ammattilaista. 

Poikkeusolosuhteiden vuoksi suuri osa 
tapahtumista ja messuista peruttiin. 
Lisäksi kesällä lähetimme noin 350 
Juuret-opasta eri nuorisotiloihin 
ympäri Suomea. Maaliskuussa oli 
sosiaalialan asiantuntijoiden päivät 
Tampereella, joihin osallistui 750 
kävijää. Verkossa järjestetyillä 
perhetutkimuksen päivillä 
(ilmoittautuneita yhteensä 136) 
pääsimme puhumaan 
vertaistoiminnan merkityksestä ja 
vaikuttavuudesta mentoritoiminnan 
esimerkin kautta. Koululehteä 
lähetettiin jokaiseen osoitteeseen 
tuplakappale sen jakamista varten 
(noin 1400 kpl). Toiminnanjohtajan 
puheenvuoro Valviran marraskuisessa 
ammattilaisille suunnatussa 
adoptiokoulutuksessa oli 70 henkilöä. 

 

Yhdistyksen toimisto sijaitsi osoitteessa Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Pandemian vuoksi työntekijät olivat maaliskuusta 

lähtien pääsääntöisesti etätöissä.  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat: PJ Pauliina Pulkkinen, VPJ Laura Paloposki, Seija Mononen, Leena Virtanen, Saku Jokisalo, Joonas Lyytinen, Piia Vanhatalo 

sekä varajäsenet Tiina Kröger ja Sabina Söderlund-Myllyharju.  

Vuoden 2020 aikana toimistolla työskentelivät:  

toiminnanjohtaja Anu Uhtio 31.1.2020 saakka 

toiminnanjohtaja Jenny Nyman 17.2.2020 alkaen  

viestintä- ja järjestösihteeri Lotta Ventelä  

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hanna-Kaisa Virtanen 24.8.2020 alkaen  



vertaistoiminnan suunnittelija Elias Helminen 

mentoritoiminnan projektipäällikkö Minna Vihavainen 

järjestötyöntekijä Sanni Lehtonen 5.10.2020 alkaen 

järjestötyöntekijä Jimmie Kangasharju 31.5.2020 saakka 

suunnittelija Heidi Ruohio 20.1.-31.5.2020 

korkeakouluharjoittelija Berinesh Pöllänen 2.3.-31.5.2020 

siviilipalvelushenkilö Mikael Juva 10.2.-27.12.2020 

Adoptioperheet -lehden toimituspäällikkö Päivi Suutari  

Adoptioperheet -lehden toimitussihteeri Veera Adolfsen 

 


