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Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja 
transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp) 
 
Adoptioperheet ry kiittää kutsusta tulla kuultavaksi. Yhdistys tuo esiin, että sääntöjensä mukaan se tukee jo 
adoptioprosessissa mukana olevia sekä adoptiota harkitsevia henkilöitä ja että se määrittelemiensä arvojen 
pohjalta edistää adoptioperheiden tasa-arvoa suhteessa muihin lapsiperheisiin yhteiskunnassamme.  
 
Käsiteltäessä samaa sukupuolta olevien parien oikeutta tulla harkituksi adoptiovanhemmiksi yhdistys toivoo 
huomioitavan seuraavat seikat: 
 
- Suomessa niin sanottua vieraslapsiadoptiota edeltää sosiaalityöntekijöiden antama, puolesta vuodesta vuo-

teen kestävä adoptioneuvonta sekä moniammatillisen adoptiolautakunnan lupaprosessi. 
 

- Maailmalla, mutta myös Suomessa on erittäin paljon lapsia laitoksissa vailla pysyvän perheen tukea. Sekä 
kotimainen että kansainvälinen adoptio tulee pitää mukana keskustelussa. 
 

- Vain toisen vanhemman juridinen vanhemmuus tai kaksivaiheinen adoptioprosessi, jossa lapsen adoptoi 
ensin toinen ja sitten toinen tosiasiallinen vanhempi (avoliitto tai rekisteröity parisuhde) ei käsityksemme 
mukaan edistä lapsen etua. 

 
- Suomen tulisi harkita ja käydä keskustelua mahdollisista kahden valtion välisistä sopimuksista siinä tapauk-

sessa, että Suomen ja lapsia luovuttavan maan välille syntyy ristiriitaa ns. tasa-arvoisesta avioliittolaista. Pit-
käaikaisista, toimivista kontakteista tulee lasten edun toteutumisen vuoksi pyrkiä pitämään kiinni. 
 

- Jatkona 2012 uusitulle adoptiolaille Suomessa tarvitaan kotimaisen ja kansainvälisen adoptiotoiminnan ko-
konaisvaltaiseksi kehittämiseksi 2010-luvun adoptio-ohjelma, jossa tavoitteet ja toimijat määritellään. 

 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Anu Uhtio 
anu.uhtio@adoptioperheet.fi, 050 3535 952 
 
Adoptioperheet ry on kotimaasta ja ulkomailta adoptoineiden, adoptiota harkitsevien, adoptioprosessissa mu-
kana olevien ja adoptoitujen yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia  
perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperheiden yh-
teiskunnallista asemaa. Valtakunnallisessa yhdistyksessä on yli 3100 aikuisjäsentä. Yhdistys on jäsenenä Lasten-
suojelun keskusliitossa, Kepa ry:ssä ja Nordic Adoption Councilissa. 
 
Adoptioperheet ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten perheiden näkökulma tulee lähtökohtaisesti 
aina huomioida lainsäädäntötyössä, jotta uudistettavat käytännöt huomioivat kaikki lapset ja perheet. Perhei-
den monimuotoisuutta edustaa yksittäisten perhejärjestöjen lisäksi Monimuotoiset perheet -verkosto, jonka 
asiantuntemus on lainsäätäjän käytettävissä. www.monimuotoisetperheet.fi 
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