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edustajana

Adoptioperheet ry

2. Vastaaja on
järjestö

3. Kriteerien sisältö
Adoptioperheet ry on erittäin huolestunut siitä seikasta, 
että kriteereissä eikä niiden tulkinnassa ei oteta huomioon 
adoptiolapsia ja -nuoria. 

Tärkeintä on, että joko arviointilomakkeissa tai niiden 
käytön ohjeistuksessa huomioidaan adoptoidut lapset 
ryhmänä, joka ei sovi PikkuLAPS- ja LAPS-lomakkeiden 
suunnittelutyössä käytettyihin arviointikriteereihin. Niinpä 
saatu pisteytys ei vastaa todellisuutta, jolloin osalla 
adoptiolapsista on riski jäädä vaille heidän tarvitsemiaan 
erityistason palveluita.

Lisäksi haluaisimme kiinnittää työryhmän huomion 
seuraaviin kohtiin:

• Erityisesti PikkuLAPS-lomakkeen kohdat 12-15 ja 
LAPS-lomakkeen kohdat 9-13 altistavat virheellisiin (liian 
alhaisiin) pistemääriin adoptoitua lasta arvioidessa. 
• Adoptiota edeltävän ajan kokemukset ja esimerkiksi 
biologisten vanhempien päihteiden käyttö tai 
perheväkivalta synnyinperheessä eivät nouse 
LAPS-lomakkeita käytettäessä esiin. 
• Kaikkien adoptoitujen lasten taustasta ei ole tietoa 
ennen lastenkotiin/ sijaisperheeseen päätymistä. On 
kuitenkin oletettavaa, että juuri LAPS-lomakkeiden ko. 
kohtiin liittyvät seikat ovat vaikuttaneet siihen, että lapset 
ovat tulleet lastensuojelun piiriin ja sen jälkeen adoptioon. 
Tämän vuoksi ”Ei tiedossa” ei saa olla pisteytyksessä 
rinnastettavissa ”ei ongelmia” -vaihtoehtoon. 
• Adoptoitujen lasten kohdalla ei tule arvioida ainoastaan 
tämänhetkistä tilannetta ja adoptiovanhempien 
ominaisuuksia ja taustaa. Erityishuomiota tulee kiinnittää 
adoptiolapsiin, joiden kohdalla sikiöaikainen alkoholialtistus 



on todennäköinen lapsen tausta ja oireet huomioiden, 
mutta sitä ei pystytä todentamaan eikä se näy lapsen 
ulkonäköpiirteistä. Sekä kustannusten että inhimillisyyden 
näkökulmasta on olennaista, että nämä lapset ohjataan 
perheineen riittävälle hoito- ja tukipolulle mahdollisimman 
varhain. 
• Osalla adoptiolapsista oleva - usein diagnosoimaton - 
lapsuuden kiintymyssuhteiden estottomuus voi vaikuttaa 
kokonaisarvioon tavalla, jota kiintymyssuhdehäiriöisiä 
lapsia harvoin kohtaavien ammattilaistenkin on vaikea 
tunnistaa. Lapsen toimintakyky sosiaalisissa suhteissa 
voi vaikuttaa aikuisiin kohdistuvana huomattavasti 
”paremmalta” kuin synnyinperheissään kasvaneilla 
samanikäisillä lapsilla. Laitoksessa lapsi on saanut 
aikuisen huomiota ja syliä iloisella ja kontaktia ottavalla 
käytöksellä. Myöhemmin adoptioperheessä ollessaan 
lapsi voi olla valmis lähtemään kenen tahansa aikuisen 
mukaan. Sen sijaan sosiaalisissa suhteissa toisten lasten 
kanssa voi olla huomattavia vaikeuksia. Tämä ristiriita 
vaikeuttaa LAPS-lomakkeen täyttöä ja voi myös aiheuttaa 
näkemyseroja vanhemman ja ammattilaisen välille. 
• Kysymys: Tarkoittaako LAPS-lomakkeen kohdan 8 
”kyvyttömyys suojella itseään ikätasoisesti” myös 
psyykkistä itsesuojelua (vrt. lapsuuden 
kiintymyssuhteiden estottomuus)?
• Kysymys: LAPS-lomake, kohta 9: Ohjeistuksessa 
otetaan huomioon myös perheen aiempien tai 
ajankohtaisten traumaattisten kriisien vaikutus, mutta 
luettelossa mainitaan vain vanhempien kriisejä. 
Huomioidaanko tässä myös adoptiolapsen ennen 
adoptiota kohtaamat traumaattiset kriisit?
• Kysymys: LAPS-lomake, kohta 13: Kuuluuko laitoksessa 
tai sijaisperheessä asuminen ennen adoptiota 
automaattisesti ”aiemmin todettuihin lapsen erityisen tuen 
tarpeisiin”? ”Lastensuojelun tukitoimet” - termi kaipaa 
täsmennystä/laajennusta.

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön
toimintaan Huolet ja huomiot esitetty kohdassa 3.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Esitetty kohdassa 3.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
No answers

7. Missä muodossa kriteerit olisi
tarkoituksenmukaista julkaista
(esimerkiksi sähköisesti)

Kriteerit tulee julkaista mahdollisimman laajasti ja 
saatavasti. Kriteerit tulee integroida sosiaali- ja 
terveysalan koulutukseen ja jo toimivien ammattilaisten 
toimintaan ja jatkokoulutukseen.

8. Muita mahdollisia huomioita
Adoptioperheet haluaa vahvasti painottaa LAPS- ja 
PikkuLAPS -lomakkeiden ja niiden tulkinnan selkeyttämistä 



ja adoptioperheiden huomioimista näissä lomakkeissa.

Kerromme mielellämme lisää tarvittaessa.


