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TOIMINTAKERTOMUS 2015

vaikuttamisena.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

alueella

Myös

olemme

Väestöliiton tavoitteena on edistää perheiden

suhteessa

ja

eduskuntatyöhön.

väestön

hyvinvointia,

terveyttä,

kehityspolitiikan

toimineet

hallituksen

aktiivisesti

politiikkaan

ja

Väestöliitto osallistui

turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista

Suomessa ja kansainvälisten verkostojen

elämää. Liiton toiminta painottuu nuorten ja

jäsenenä aktiivisesti YK:n kestävän kehityksen

perheiden

tavoitteiden valmisteluun seksuaaliterveyden

hyvinvoinnin

lisäämiseen,

suomalaisen

ja -oikeuksien näkökulmasta.

yhteiskunnan

monikulttuurisuuden

vahvistamiseen sekä

Vuonna 2015 tartuimme myös talouden ja

seksuaaliterveyden edistämiseen. Väestöliitto

palvelujen

toimii yhteiskunnallisena

Valmistelimme suunnitelman liiton talouden

vaikuttajana

ja

kehittämisen

haasteisiin.

kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana.

tasapainottamiseksi

Vaikka sääntöjen mukainen perustehtävä

toimeenpanemaan

säilyy samana, ympäröivän yhteiskunnan

yhtiörakenteen

muutokset

käymään myös yhteistoimintaneuvottelut,

haastavat

Väestöliiton

uudistumaan.
Vuosi

2015

joiden
olikin

koko

sitä

ryhdyimme
sekä

muutosta.

tuloksena

järjesteltiin

Väestöliitto-

ja

konsernin
Jouduimme

henkilöstön

uudestaan.

Useita

tehtäviä
tehtäviä

konsernissa muutosten vuosi. Väestöliiton

päättyi, mutta liitossa vältyttiin varsinaisilta

hallitus on puheenjohtaja Maria Kaisa Aulan

irtisanomisilta.

johdolla työskennellyt tiiviisti uudistusten

lopussa

linjaajana, ja henkilöstö on rakentavasti

henkilötyövuosina 67.

osallistunut valmisteluun ja toteutukseen.

Aiemmat

Vuoden alussa teimme monipuolista työtä

asiakasvastaanottotoiminnot

eduskuntavaaleihin vaikuttamiseksi. Yhdessä

syyskuun alusta lukien Väestöliiton Familia

muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa

Oy:n hallintaan, ja yksiköiden työntekijöitä

laadimme

linjakkaan

siirtyi palveluyhtiöön vanhoina työntekijöinä.

perhepolitiikan puolesta. Yhteistyötä kuuden

Vuoden lopussa VL-Medi Oy siirtyi yksityiseen

lapsijärjestön

omistukseen ja tällöin lääketutkimuksen

kannanoton

kesken

jatkettiin

Väestöliitto

harjoittaminen

hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon

Henkilöstön määrä vuoden

Väestöliitto

ry:ssä

oli

ry:n
siirtyivät

Väestöliitto-konsernissa

päättyi. Yritystoiminta jatkuu Väestöliiton
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Familian ohella Väestöliiton Kotisisar Oy:ssä ja

Kansainvälistä rahoitusta myönsivät William

Väestöliiton klinikat Oy:n Helsingin, Turun ja

and Flora Hewlett Foundation sekä Bill &

Oulun toimipaikoissa.

Melinda Gates Foundation. Myös yritykset,

Suurin

rahoittajamme

automaattiyhdistys

kuten

Raha-

suoritti

sekä yksityishenkilöt tukivat työtämme. Kiitän
lämpimästi kaikkia työmme mahdollistajia!

ja lopullinen tarkastuskertomus valmistui
RAY

ohjasi

työeläkevakuutusyhtiö

Varma, EM Group Oy, Ensto Oy ja Meconet Oy

maaliskuussa

Väestöliiton avustuskohteiden tarkastuksen,

joulukuussa.

Keskinäinen

Väestöliittoa

Keskeiset yleishyödylliset palvelumme ovat

yhdistämään avustuskohteita. Syyskuun RAY-

saavutettavissa netin kautta. Vuonna 2015

hakuun valmistelimme uudet yhdistetyt AK-

Väestöliiton nettisivuilla kävi 1,2 miljoonaa

avustuskohteet, joista toinen sisältää perheitä

tiedon hakijaa ja palvelujemme asiakasta.

ja lapsia koskevat toiminnot ja toinen nuoria,

Sivujamme ladattiin noin 5 miljoonaa kertaa.

nuoria aikuisia ja pareja koskevat toiminnot.

Suosituimman puhelinpalvelumme Poikien

Uusissa

Puhelimen kautta vastasimme lähes 10 000

avustuskohteissa

poistetaan

päällekkäisyydet ja toimintaa kohdennetaan

soittajalle.

tuloksellisimpiin toimintoihin.

toimintavuonna kuusitoista julkaisua. Liiton

RAY-avusteisen

toiminnan

rahoittajien

Väestöntutkimuslaitoksen
tehdään

opetus-

ja

ilmestyi

yleishyödyllisen toiminnan lisäksi Väestöliiton

rinnalla

yritykset kehittävät ja tarjoavat laadukkaita

toteutamme kotimaassa hanketyötä myös
muiden

Tutkimuslaitokselta

palveluja perheiden ja väestön onnellisuuden

tuella.

ja tasapainoisen elämän edistämiseen. Nämä

tutkimustyötä

tulokset on tehnyt sitoutunut ja osaava

kulttuuriministeriön

henkilöstömme yhdessä jäsenjärjestöjemme

perusrahoituksella ja kansainvälistä toimintaa

ja muiden kumppaniemme kanssa.

ulkoasiainministeriön rahoituksella. Vuonna
2015 saimme rahoitusta edellä mainittujen

Vuoden 2015 aikana valmistelimme uuden

lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- ja

strategian.

elinkeinoministeriöltä,

ja

syyskokouksessa ja liiton hallitus hyväksyi sen

Suomen

joulukuussa. Strategian ytimenä on lupaus

hyvinvoinnin

laitokselta

Terveyden
sekä

Se

käsiteltiin

yhdistyksen

Akatemialta. Monet rahastot ja säätiöt, kuten

jäsenjärjestöillemme,

Sohlbergin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto,

palvelujemme

Alli Paasikiven Säätiö, Koneen Säätiö ja Otto A.

hyödyntäjille, rahoittajillemme ja yleensäkin

Malmin lahjoitusrahasto, tukivat työtämme.

yhteiskunnan
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kumppaneillemme,

käyttäjille,

eri

tutkimustemme

toimijoille.

Lupaamme

Väestöliittona olla toivon, onnellisuuden ja

Konsortio vaikutti yhdessä Euroopan unionin

ihmisoikeuksien

kestävän kehityksen tavoitekannanottoihin

asialla.

Strategiassa

Väestöliitto asemoidaan valtakunnalliseksi

seksuaaliterveyden ja -oikeuksien puolesta.

hyvinvointialan

Väestöliitto tekee yhteistyötä suomalaisten

järjestöksi

ja

ihmisoikeustoimijaksi. Toiminnassamme on

europarlamentaarikoiden

kolme

toimimme

edustuston kanssa sekä vaikuttaa komissioon

Toiseksi

ja EU:n kehityspolitiikkaan mm. tapaamalla

päälinjaa.

Ensinnäkin

ihmissuhdetaitojen
rakennamme

kehittäjänä.
toivoa

kumppanuusverkostoille
luomalla

näin

tarjoamalla
risteysaseman

mahdollisuuden

heitä

ja

säännöllisesti

materiaaleja

erilaisiin

sekä

ja

ja

Suomen

toimittamalla

kannustamalla

tukemaan seksuaaliterveyttä ja

heitä

-oikeuksia

kohtaamisiin. Kolmanneksi haluamme olla

omassa työssään. Yhteistyötä meppien ja

luomassa ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja

eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän kanssa

hyvinvoinnin

rakentamiseen

tuetaan. Väestöliitto järjesti eduskunnan

ratkaisukeinoja,

olla

Strategiassa

luova

painotimme

kokonaisuutta

sekä

uusia
vaikuttaja.

väestö-

VL-konsernin

ja

kehitysryhmän

tutustumismatkan

yhteistoimintaa

tutustuttiin

jäsenjärjestöjen kanssa.

Brysseliin.

jäsenille
Matkalla

EU-instituutioihin,

kehitysyhteistyöpolitiikkaan

ja

EUtavattiin

meppejä. Konsortio toi yhteen Pohjoismaiden

Eija Koivuranta

ja muiden Euroopan samanmielisten maiden

toimitusjohtaja

virkamiehiä

strategioimaan

seksuaaliterveyden ja -oikeuksien aseman
vahvistamista YK:n eri prosesseissa.
YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
Vaalivaikuttaminen
Vaikuttamistyö Euroopan tasolla
Väestöliitto on mukana 16 eurooppalaisen

Syksyllä

järjestön konsortiossa ”Countdown 2015

eduskuntavaalivaikuttamisen

Europe”. Konsortion tavoitteena on lisätä

puoluetapaaminen

poliittista

jälkeen

sitoutumista

ja

rahoitusta

2014

oli

keskityttiin

aloitetun
viimeinen

alkuvuonna,

sen

vaikuttamiseen

seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun

sosiaalisessa mediassa. Varsinaisia vaaleihin

EU:n

liittyviä tilaisuuksia oli kaksi: ”Seksi on

kehityspolitiikassa

ja

-yhteistyössä.

politiikkaa”
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–vaalipaneeli

Vanhalla

ylioppilastalolla 5.3. ja ”Pakolaisilla on oikeus

syy -kampanja lanseerattiin näkyvästi 20.5.

perhe-elämään”

Hankehenkilöstö

–mediatilaisuus

Väestöliitossa

10.3.

toteutti

lukuisia

vaikuttajatapaamisia syksyn aikana ja laati
tausta-aineistoja ja esityksiä ministeriöihin.

Maaliskuun alussa lapsi- ja perhejärjestöt
kävivät

Perheverkko

jättämässä

Helsingin

strategiseksi

hyvinvoinnin

ja

Väestöliitto

toimintaohjelman

kansanedustajille

liittyvistä

lapsiperheiden
kysymyksistä

tavoitteista.

ulkoasiainministeriössä

aiheesta.

osallistui

–järjestön

tilaisuuteen,

keskusteltiin

median

tiedote,

taustapaperi

kysymyksiin.

Väestöliitolla

oli

asiantuntijajäsen eduskunnan Tasa-arvoasiain

jossa

neuvottelukunnan

ajankohtaisista

Miesjaoksessa.

Asiantuntija on perinteisesti asetettu Poikien

ihmisoikeusasioista.

ja nuorten miesten keskuksesta.

Perheystävällisesti töissä –hanke vaikutti
aktiivisesti hallitusohjelman

Tehtiin

aiheesta eduskuntaa varten sekä tiedote

marraskuussa

järjestettyyn International Commission of
Jurists

Väestöliiton

hoitajan omantunnonvapaus ja abortti –

järjestöjen

Toimitusjohtaja

koontiin

osallistui aktiivisesti keskusteluun lääkärin ja

hyvinvointiin
ja

Perheverkko

Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

tarkoitettua tilaisuutta, jossa heille kerrottiin
ja

esityksen.

edustajana.

Kesäkuun alussa Väestöliitto oli mukana

lasten

teki

osallistui STM:n järjestämän Älä lyö lasta –

politiikan keskiöön.

uusille

–oppaan

jakoi Vuoden isä –palkinnon, jonka saajasta

suotuisten

kasvuolosuhteiden edistäminen on nostettava

järjestämässä

yliopistossa

kommentointiin. Sosiaali-ja terveysministeriö

painopisteeksi. Esitettiin muun muassa, että
lasten

oikeus

–kannanottoon sekä Perheellinen opiskelija

vaativat lapsiin ja perheisiin investoimista
hallituksen

Lapsen

laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

hallitusohjelmatavoitteensa eduskunnassa ja

tulevan

osallistui

sisältöön,

Väestöliiton kehityspoliittinen
vaikuttaminen

ja

ohjelmassa onkin kirjaus ”Viedään käytäntöön
työpaikkojen

Kansainvälinen yhteisö hyväksyi syyskuussa

toimintamalleja”. Hankkeen Maailman paras

kestävän kehityksen raamin Agenda 2030:n ja

perheystävällisten
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siihen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet,

Huhtikuussa muistutettiin tiedotteella, että

jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2016–30.

Väestöliitto on valmis olemaan mukana

Väestöliitto

poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia

oli

mukana

kansainvälisissä

keskusteluissa vaikuttamassa siihen, että

vähentävässä

seksuaali-

maahanmuuttajille

ja

lisääntymisterveys

sekä

valistus-

ja

sekä

tiedotustyössä
vuoropuhelussa

lisääntymisoikeudet saatiin mukaan uusiin

uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Väestöliitto

kestävän kehityksen tavoitteisiin.

kannusti
aktiivinen

Ulkoasiainministeriö

nosti

oikeudet

pääprioriteetiksi

kansainvälisten

ja

perhevaikutusten

yhdeksi

kolmesta

otettaisiin

UM määritteli

järjestöjen

jatkamaan

olemaan

vuoropuhelua

Huhtikuussa myös ehdotettiin, että lapsi- ja

seksuaaliterveyden ja -oikeudet keinona
saavuttaa tämä tavoite.

ja

hallitusta

Euroopan Neuvoston ja YK:n foorumeilla.

uudessa

kehityspoliittisessa linjauksessaan naisten ja
tyttöjen

Suomen

kaiken

poliittisen

rahoituksen

painopistealueesta

seksuaaliterveyden ja –oikeudet.

ennakointi

ja

perheitä

koskevan

päätöksenteon

Toukokuussa

Väestöliitto

neljäntoista

muun

arviointi

perustaksi.
oli

mukana

kansalaisjärjestön

hallitusneuvotteluihin

lähettämässä

vetoomuksessa, jossa nostettiin esiin vuosi
Vetoomukset ja kannanotot

2015 vedenjakajana kestävän kehityksen ja

Maaliskuussa

julkistetussa

Pakolaisavun,

Pakolaisneuvonnan

maapallomme

Suomen

Kesäkuussa

vaadittiin

paperittomien oikeuksia terveyspalveluihin,

mediatiedotteella yhdessä

ja

hallitusohjelman

lapsivaikutusten

arviointi.

haastettiin maan hallitus työskentelemään

Lastensuojelun

itse

perheystävällisesti

työnantajana

pakolaisille turvattua oikeutta perhe-elämään
korjausta

lapsi-

Heinäkuussa julkistettiin mediatiedote, jossa

vaadittiin

Keskusliiton ja Suomen Punaisen Ristin kanssa

sekä

muiden

tekemään

toimenpiteistä

jotta ne vastaisivat paremmin kansainvälisiä
kuussa

annettiin

perhejärjestöjen kanssa kannanotto, jossa

vielä samalla hallituskaudella laajentamaan

Samassa

kannalta.

ja

Väestöliiton tiedotteessa vaadittiin Suomea

velvoitteita.

tulevaisuuden

valtion

perheystävällisyyden

perheenyhdistämisen

ja

toimimaan
työpaikkojen

puolesta.

Työn

ja

perheen yhteensovittamista ehdotettiin siinä

käytäntöihin.

yhdeksi
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hallituksen

kärkihankkeista.

Yhteistyökumppaneina

tässä

olivat

Sateenkaariperheet ry:n ja muiden äitiyslakia
tukevien järjestöjen kanssa.

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto,

Suomen

Liiton vuosikokouksen 30.11. kannanotto

Vanhempainliitto, Suomen Ylioppilaskuntien

Muuttuva

liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ja

maahanmuutto

esitti,

että

Väestöliiton näkemyksen mukaan Suomi

Barnavårdsföreningen i Finland.

pystyy ottamaan maahanmuuttajat vastaan
inhimillisesti ja rakentavasti. Heidän avullaan

Syyskuun alussa Väestöliitto oli mukana

väestön ikärakenne kehittyy myönteisesti ja

Lääkäriliiton ja 26 muun järjestön laatimassa

parhaimmillaan voidaan saada talouteen

järjestöjen kannanotossa, jonka mukaan
jokaiselle
turvata

Suomessa
lain

tasolla

terveydenhuollon
samassa

oleskelevalle
oikeudet

palveluihin

uutta työvoimaa.

tulee
julkisen

vähintään

laajuudessa

Lausunnot

kuin

Toimintavuonna annettiin kaksi lausuntoa,

turvapaikanhakijoille. Syyskuussa julkistettiin

26.1.

tiedote Terveydenhuollon henkilökunnalle ei

turvapaikka-,

tule myöntää omatunnonvapautta raskauden

ja

turvakotien

luonnoksesta

maahanmuutto-

ja

kansalliseksi

toimeenpano-ohjelmaksi 2014–2020

säästötoimet lisäävät eriarvoisuutta, jolla
Ensi-

lausunto

kotouttamisrahaston

keskeyttämisessä sekä tiedote Hallituksen

otettiin

Pyydetty

sekä 25.9. Väestöliiton lausunto luonnoksesta

liiton,

hallituksen

Lastensuojelun Keskusliiton, Mannerheimin

esitykseksi

varhaiskasvatuslain

Lastensuojeluliiton, Pelastakaa Lapset ry:n

eduskunnalle

muuttamisesta

sekä

lasten päivähoidosta annetun asetuksen

sekä Suomen Vanhempainliiton kanssa kantaa

muuttamisesta.

hallituksen suunnittelemiin säästötoimiin.
Väestöliitto

antoi

ehdotuksen

Lapsilisän

Perheiden hyvinvointi

indeksisidonnaisuuden leikkaamisesta STM:n
14.9. järjestämässä kuulemistilaisuudessa ja

Perheverkko kuuluu vuoteen 2017 asti

katsoi, että lapsilisän indeksisidonnaisuudesta

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimaan

ei tule luopua.

Emma ja Elias yhteistyöverkostoon. Yhteistyö

24.11. Väestöliitto julkisti

tiedotteen Naisparien lasten turvallinen kasvu

mahdollistaa

suojattava

yhteistyön ja verkostoitumisen monien eri

äitiyslailla

yhdessä
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Perheverkon

osallisuuden,

järjestöjen

ja

toimijoiden

Toimintavuoden
muotona

yhtenä

oli

kanssa.

neuvottelukunnassa

merkittävänä

ammattilaisten

Perheverkosta

ja
Miehen Aika –palvelun tehtävänä on auttaa

oli

jäsen

poikia ja nuoria miehiä nettivastauksilla ja

mukana Kirkon kasvatus- ja perheasioiden

nettivastaanotolla

toimikunnan

staattisella

sekä

ohjausryhmän

Perhetutkimuksen

toiminnassa.

Lastensuojelun

toimeenpanon neuvottelukunnassa.

ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden
kouluttaminen.

ja

sekä

tiedolla.

netissä

olevalla

Poikien

Puhelin

Yksi

puolestaan auttaa poikia ja nuoria miehiä

työntekijöistä osallistui BZgA and WHO:n

puhelimitse. Poikien ja nuorten miesten

Euroopan

keskus otti syyskuussa kantaa Helsingin

aluetoimiston

kutsumana

seksuaalikasvatuksen asiantuntijatyöryhmään

Sanomien

yleisönosastolla

poikien

“Capacity Building II”.

tunnepuheeseen ja kiroiluun. Pojat jäävät
”väärän” puhetapansa ansiosta tuen ja avun
ulkopuolelle ja siksi heidän on vaikea saada

Nuorten hyvinvointi

hyväksyntää. Poikien Puhelimen raportti
Nuorten

seksuaaliterveyden

vuodesta 2014 julkaistiin elokuussa 2015. Sen

osaamiskeskuksen asiantuntijat valmistelivat

avulla tuotiin laajemmin esille toiminnasta

Seksuaalisen trauman vaikutuksesta 12–17-

nousseita huolenaiheita poikien elämässä.

vuotiaaseen nuoreen –lausuntoa.

Raportti sai hyvän vastaanoton mediassa.
Keskuksen työntekijät olivat vahvasti mukana

Lasten terveysfoorumin toiminnassa oltiin

tekemässä

mukana

turvapaikanhakijamiehille

edelleen

järjestettiin

aktiivisesti.

jokavuotinen

Syksyllä
Lasten

maahanmuuttaja-

seksuaalioikeuksista

terveyskäräjät eduskunnassa. Seminaarissa

ja

ja

suunnatun,
Suomen

laista

kertovan nettivideon sisältöä.

otettiin esiin toisella asteella opiskelevien
nuorten

ja

vanhempien

vuorovaikutuksen
hyvinvointiin

ja

välisen

merkitys

nuoren

opiskeluun.

Nuorten

Monikulttuurisuuden edistäminen
Monikulttuurinen osaamiskeskus osallistui

seksuaaliterveyden osaamiskeskuksella oli

paperittomien

jäsenyys

terveydenhuolto,

muun

terveysfoorumissa

muassa
sekä

Lasten

Lastensuojelun

maahanmuuttajien

perheenyhdistämislainsäädäntö

sekä

järjestöjen rooli kotouttavassa työssä –
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kannanottojen tekemiseen ja valmisteluun.

vähentämiseksi Suomen kehitysyhteistyön

Perheenyhdistämistematiikasta

toimeenpanossa.

seminaari

järjestettiin

tiedotusvälineille.

Valtion

kotouttamisohjelmaan
Kumppanuusohjelman

liitetyn
muotoilussa

Väestöliitto

oltiin

kiinteästi

ulkoasiainministeriön

aktiivisesti mukana.

kanssa

Vaikuttamistyössä vuoden erityisteemana oli
kodin ja koulun yhteistyö. Monikulttuurinen

yhteistyöstä

avainvirkamiesten

erityisesti

kestävän

tavoiteprosessissa,

johon

seksuaaliterveyden

ja

kehityksen
se

toi

-oikeuksien

asiantuntemuksensa. Väestöliitto teki myös

osaamiskeskus oli asiantuntijana Espoon
kaupungin

teki

aktiivista

maahanmuuttajalasten

vaikuttamistyötä

ulkoasiainministeriön, kehitysministerin ja

koulunkäynnin tuen kehittämisessä.

virkamiesten
Yhteistyö kansanedustajien ja virkamiesten
kanssa

suuntaan

seksuaaliterveyden

turvatakseen

ja

–oikeuksien

rahoituksen Suomen kehitysyhteistyössä.
Väestöliiton koordinoima eduskunnan väestöja

kehitysryhmä

edistää

globaaleja

COFACE JA IPPF

seksuaaliterveys- ja -oikeusasioita Suomen
Väestoliitto

kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä. Ryhmän
jäsenet

tapasivat

ulkoasiainministerin

Väestöliiton
COFACE:n

tekivät kolme kirjallista kysymystä näistä

Euroopan

edustajat

toimivat

sekä

hallituksessa että monissa sen

työryhmissä aktiivisesti.

asioista.

Väestöliitto

Väestöliiton koordinoima Perjantai-ryhmä,
koostuu

IPPF:n

toiminnassa. IPPF ajaa muun muassa nuorten
ja

”Hyvää työtä vieläkin paremmin” – prosessia.

seksuaalioikeuksien

Prosessin tarkoituksena on vahvistaa eri

seksuaalivähemmistöjen
toteutumista

ja

seksuaaliterveyspalvelujen saatavuutta sekä

kehitysyhteistyötoimijoiden yhteistyötä tasaja

kansainvälisen

perustajajäsen ja oli aktiivisesti mukana sen

sekä kehitysjärjestöjen edustajista, jatkoi

vahvistamiseksi

on

perhesuunnittelujärjestön

kansanedustajista,

ulkoasiainministeriön ja THL:n asiantuntijoista

arvon

aktiivisesti

unionin perhejärjestöjen liitossa COFACE:ssa.

ja

valtiovarainministeriön budjettipäällikön sekä

joka

toimi

turvallista aborttia.

eriarvoisuuden
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VÄESTÖLIITTO RY:N HALLITUS

Väestöliitolla

on

Toimintavuoden
Väestöliitto

ry:n

aikana

jäsenjärjestöä.
Väestöliitto

ry:n

kuului

jäsenyydestä erosivat Kataja ry ja Raittiuden

puheenjohtaja Maria Kaisa Aulan lisäksi

ystävät ry. Sateenkaariperheet ry hyväksyttiin

yhdeksän jäsentä:

Väestöliitto ry:n jäseneksi. Jäsenjärjestöt

toiminnanjohtaja

hallitukseen

35

Sinikka

Aapola-Kari,

sitoutettiin

aktiivisesti

strategian

ylilääkäri Kristiina Aittomäki, KTM Vesa

uudistusprosessiin

Ekroos, toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä,

strategian toimintaympäristöanalyysiin sekä

erityisasiantuntija

Kainulainen,

kutsumalla ne jäsenjärjestöjen odotuksia

toiminnanjohtaja Anne Lindfors, VTM Maija

kokoavaan työpajatyöskentelyyn. Väestöliitto

Ritamo,

ry:n hyväksymä strategialuonnos esiteltiin

Sakari

dosentti

puheenjohtaja

Ismo

Söderling

Terhi

sekä

Virtanen.

osallistamalla

niitä

jäsenjärjestöille syyskokouksessa.

Toimintavuonna varapuheenjohtajina olivat
Sinikka Aapola-Kari ja Marianne Heikkilä. Arto
Nikkarinen

toimi

hallituksen

VANHEMMUUS

sihteerinä.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Maria
Lasta odottavien ja alle kouluikäisten lasten
vanhemmuus

Kaisa Aula, jäseninä Sinikka Aapola-Kari, Vesa
Ekroos ja Marianne Heikkilä. Sihteeri oli Eija
Koivuranta

ja

toisena

sihteerinä

Perheverkko-hanke

Arto

Nikkarinen. Hallitus työskenteli tiiviisti ja piti
14 kokousta (joista yksi sähköpostikokous).

Perheverkon päätavoite on lisätä hyvää,

Hallituksen työssä painottuivat erityisesti

vastuullista vanhemmuutta valtakunnallisesti.

uuden

Perheverkko kartoittaa ajassa tapahtuvia

strategian

yhtiörakenteen
hankekokonaisuuden

valmistelu,

konsernin

muutokset,
linjaaminen

ilmiöitä ja uusia tarpeita sekä reagoi niihin.

RAYsekä

Toimintamallit

toimenpiteet liiton taloudellisen tilanteen
tasapainottamiseksi.



Perheaikaa.fi
chatit,

VÄESTÖLIITTO RY:N JÄSENJÄRJESTÖT

–verkkopalvelussa:

keskusteluketjut,

luennot,

kurssit, jutut ja vastaanotot netissä.


Eri järjestöjen kumppanuusyhteistyö
Perheaikaa.fi –verkkoalustalla.
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Lapsi

ja

seksuaalisuus

31.12. Maksimimäärä tällaisille käynneille oli 5

–

kertaa/asiakas.

verkkosivusto(www.vaestoliitto.fi)


Läsnäkohtaavat, eteenpäin ohjaavat,
Nettipalvelut

maksuttomat vastaanotot erityisesti
arkiyksinäisyyttä

kokeville

Sivustoilla

sekä

(perheaikaa.fi

Vanhemmuuskeskussivut)

isovanhemmille.

vierailijaa.

seksuaalisuus

Palvelut

kävi

485 097

julkaistulla

Lapsi-ja

–verkkosivustolla

vieraili

toimintavuoden aikana 35 000 henkilöä. 152
pidettyyn chattiin osallistui 713 henkilöä.

Luennot
Perheverkon

luennoille

osallistui

770

Kansainvälinen kehittämistyö

henkilöä, suurin osa ammattilaisia ja alan
opiskelijoita.

Perheverkon

Perheverkon

työntekijät

Sveitsissä

kouluttivat kuudessa puoli-tai kokopäivän

International

scientific

seksuaalisuus

–toimintaa. Perheverkko osallistui myös ICCFR
konferenssiin Berliinissä luennolla Challenges

Vastaanotot
Perheverkon

työntekijät

avasivat

and opportunities for families.

36

nettivastaanottoa, joihin tuli 17 henkilöä 45
henkilökohtaiseen

Yhteistyö

neuvontaan.

Perheaikaa-palvelun

Perheverkon maksullisilla vastaanotoilla oli

Suomen

tammi-toukokuun välisenä aikana 41 käyntiä,
jälkeen
ry:n

Maksuttomia

maksullisista

käynneistä

toimintoina

luovuttiin.

Eroavuxi-palvelu

31.3.

läsnäkohtaavia,

liitto

perheiden

ry,
liitto

Yhden
ry,

Adoptioperheet ry, Sateenkaariperheet ry,
Suomen Monikkoperheet ry, Familia Ry (Duo-

Eroavuxi-käyntejä oli

jatkui

yhteistyökumppanit

Uusperheiden

vanhemman

projekti)

maaliskuun loppuun mennessä yhdeksän.

Maksuttomia

osallistui

ja

vuoden aikana 16 169 katselijaa.

Väestöliitto

Luzern

työntekijää

childhood –konferenssiin esittelemällä Lapsi

Perheaikaa.fi sivuston 38 nettiluennolla oli

minuutin

kaksi

conference on sexuality education in early

koulutuksessa 193 osallistujaa.

minkä

Keväällä

ja

tuottivat

sisältöjä,

ja

heidän

kanssaan tehtiin tiivistä yhteistyötä. Yhteisiä

asti.

kokouksia järjestettiin kaksi kertaa vuodessa

eteenpäin

ja yhteydenpito oli tiivistä.

ohjaavia neuvontakäyntejä oli 18 ajalla 1.6–

osallistui
11

Neuvokeskuksen

Perheverkko
koordinoiman

Eroauttamisen
kampanjaan

vaikuttamisverkoston
tuottamalla

sisältöjä

ja

Perheverkko piti säännöllisiä tiimipalavereja,

tarjoamalla somenäkyvyyttä sekä Kannusta

ja

työntekijät

osallistuivat

minut vahvaksi –hankkeen koordinoimaan

vanhemmuuskeskuksen

toiminnan

Kannustavan

suunnitteluun, toteutukseen ja itsearviointiin.

kasvatuksen

kampanjan

suunnitteluun.

Arvioita

ja

palautetta

myös

muiden

työryhmän jäsenten työskentelystä annettiin.
Perheverkko

toimi

myös

yhdessä

mm.

Usealla työntekijällä on oma työnohjaus.

Finfamin, LSKL:n, MLL:n, Lapsiasiavaltuutetun,
Miessakkien, Helsingin poliisin, Sydän- ja

Voimavarat ja talous

Reumaliiton, Nyyti ry:n, Isät lasten asialla ry:n,
ÄIMÄ

ry:n,

yksiköiden,

sekä

Väestöliiton

kuten

muiden

RAY-rahoitus:

Parisuhdekeskuksen,

Monikulttuurisen

Vanhemmuuskeskuksen

osaamiskeskuksen,

Väestöntutkimuslaitoksen

ja

Asiantuntijalääkäri,
johtaja

56

%,

koordinaattori 60 % (1.1.-31.3.) , 80 % (1.4.-

Nuorten

31.7. ) 100 % 31.8.-31.12., asiantuntija 100 %

osaamiskeskuksen kanssa.

(1.1.-31.7.), suunnittelija 12,5 % (1.1.-28.2.),
40 % (1.3.-31.7.) suunnittelija 50 % (1.1.-31.7.)

Tutkimushankkeet

asiantuntija 40 % (1.1.-31.3.) 60 % (1.4.-31.7.)

Kartoittavien, lapsen seksuaalikasvatukseen

ja 100 % (1.8.-31.12.) asiantuntija 80 % (1.1.-

liittyvien

(2013,

31.3.) 40 %, 1.4.-30.11. 100 % (1.12.-31.12)

vanhemmat)

suunnittelija 50 % (1.8.-31.12) ja suunnittelija

tutkimusten

varhaiskasvattajat

&

2014,

tuloksia yleistajuistettiin. Urpoissa selvitettiin

100 % (1.8.-31.12),

yläasteikäisten

koordinaattori 100 % (21.12 – 31.12.2015, 6

nuorten

ja

vanhempien

murrosikään liittyviä ajatuksia.

päivää). Asiantuntijalääkäri tuntityöntekijänä.

Julkaisut ja artikkelit
Perheaikaa.fi

–sivustolle

nostettiin

139

artikkelia.
Seuranta ja arviointi
Muu rahoitus:
THL-hanke: koordinaattori 40 % (1.1.-31.3.), 20 % (1.4.-31.7. ), asiantuntija 40 % (1.1.-31.3.) 62 %
(1.4.-31.7.)
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Urpot.fi asiantuntija 20 % (1.1.-31.3.) 60 %, 1.4.-30.11. Asiantuntija 32 työpäivää
Laseke-rahoitukset, asiantuntijan työpanos 42 työpäivää.

Edustukset
Perheverkon

työntekijä

kuului

Kirkon

kasvatus

-ja

perheasioiden

toimikuntaan

sekä

Perhetutkimuksen ohjausryhmään.
KOHDERYHMÄ: Lasta suunnittelevat, odottavat ja kaikenlaiset lapsiperheet
NETTI- JA PUHELINPALVELUT
Nettivastaanottoja

36 avattua vastaanottoa

17 pidettyä
vastaanottoa

Chat-ryhmät

152 chattia

713 osallistujaa

Luentoja kansalaisille

4 luentoa

33 kuulijaa

Luentoja ammattihlöstö

5 luentoa

356 kuulijaa

Luentoja opiskelijoille (AMK)

6 luentoa

381 osallistujaa

Ammattihenkilöstön

5 koulutusta

184 osallistujaa

Vapaaehtoisten koulutus

2

26 osallistujaa

Nettikurssit

10 kurssia

677 osallistujaa

Nettiluennot

38 luentoa

16 169 katsojaa

Nettisivujen kävijät

485 097 kävijää /vuosi

40 424 kävijää/ kk

Blogikirjoitukset

14 blogikirjoitusta

LUENNOT JA KOULUTUKSET

koulutukset

MEDIA, JULKAISUT JA MESSUT

Facebook

8020 tykkääjää

Twitter

383 twiittiä

436 seuraajaa

Haastattelut

91 lehti/nettiartikkelia

1 radio- ja 5 TV

Tiedotustilaisuudet

asiantuntijahaastatteluina
1 tilaisuutta

30 osallistujaa

Messut / tempaukset

5 tapahtumaa

56 850 osallistujaa
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ASIAKASTYÖ
Yksilövastaanottoja

32 maksullista yksilökäyntiä

26 maksutonta
yksilökäyntiä

Parivastaanottoja

9 maksullista parikäyntiä,

1 maksutonta
parikäyntiä

TYÖ JA PERHE

työmarkkinajärjestöjen ja ammattiliittojen

Perheystävällisesti töissä –hanke

kanssa tehtävään vaikuttamistyöhön. Lisäksi
yhteistyötä tehdään eri asiantuntijajärjestöjen

Perheystävällisesti töissä (2014 - 2018) on

ja

RAY:n rahoittama hanke, joka keskittyy

tavoitteena on levittää tietoa ja hyviä

yhteiskunnalliseen

käytäntöjä, joilla voidaan tukea erilaisten

vaikuttamistyöhön

ja

ministeriöiden

kanssa.

Hankkeen

työpaikkojen ja toimialojen

kampanjointiin, yritysten ja organisaatioiden
kanssa toteutettavaan yhteistyöhön sekä
perheystävällisyyttä. Hankkeen päätavoitteet
ovat:
A. Edistää suomalaisen yhteiskunnan ja
työelämän

muutosta

Konkreettisin

entistä

ja

työpajoissa,

työmarkkinatoimijoiden
ja

konkreettista

uusia

malleja
työkulttuurin

ja

sisältöön

Ohjelman

ja

pilotointi

työnantajaorganisaatioiden

Palvelut
Nettipalvelut

D. tarjota lapsiperheiden vanhemmille
perheen

pääsivät

kanssa vuosina 2016 - 2017.

edistämiseksi työpaikoilla ja

tietoa

työnantajat

ohjelman

toteutustapaan.
toteutetaan

perheystävällisen

joissa

vaikuttamaan

yhteistyötä,
C. kehittää

on

sertifikaatti). Ohjelma kehitettiin avoimissa

järjestöjen

vuoropuhelua

toimintamalli

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma (ent.

perheystävällisemmäksi,
B. edistää

uusi

Nettipalveluiden kehitystyössä keskityttiin

työn

parassyy.fi -sivustoon, jonne luotiin mm.

yhteensovittamisen kysymyksistä.

seuraavia

sisältöjä:

Perheystävällinen

työpaikka –pikatesti, videoita vanhemmille ja
Toimintamallit
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työnantajille,

nettiluentoja,

infografiikoita,

Luentoja ja työpajoja toteutettiin yhteistyössä

osio,

Barnavårdsföreningen i Finland –järjestön,

sekä

Emma

ruotsinkielinen

sertifikaattityöpajojen
ohjelman

blogeja,

materiaalit

dokumenttipohjat.

Sivusto

on

ja

Elias

kaupungin,

–verkoston,

HUS:n,

Helsingin

Kuntamarkkinoiden,

linkitetty sosiaalisen median kanaviin, ja

Uudenmaan

sivustosta

Työterveyslaitoksen, T-Median ja Work Goes

on

jaettu

tietoa

yhteistyökumppaneille

ja

vaikuttajaverkostoihin.

Parassyy-sivusto

konsultaatiokäyntejä

tehtiin

täydentää Väestöliiton Perhe ja työ –osion

perheystävällisyyden

nykytila

sisältöjä.

Helsingin kaupungin kolmessa virastossa.

Luennot, työpajat ja tapahtumat

Mediayhteistyö ja kampanjointi

Hanke toteutti valtakunnallisen vanhemmille

Laaja mediakampanja käynnistyi Maailman

suunnatun

–

paras

-

lanseeraustilaisuudesta.

Maailman

kampanjakiertueen

paras

syy

HopLop

liikuntaseikkailupuistoissa

Happy

ELY-keskuksen,

–messujen

kanssa.

Yksittäisiä
yrityksiin

syy

ja

kartoitettiin

–kampanjan
Se

sai

laajaa

yhdeksällä

näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja useiden

paikkakunnalla kesän ja syksyn aikana.

lehtien palstoilla ylittäen uutiskynnyksen

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 788 aikuista ja

televisiossa

1 049 lasta sekä hankkeen kumppanijärjestöt

varmistamiseksi

ja yhteistyötahot yhteensä 37 ständillä.

saavutti erittäin suuren suosion, ja sen tavoitti

ja

radiossa.
tuotettu

Näkyvyyden
kampanjavideo

ensimmäisten viikkojen aikana yli 350 000

Maailman paras syy –kampanja oli esillä mm.

katsojaa.

seuraavissa tapahtumissa: Työ vie − Perhe
vikisee –tapahtuma Oulussa, Work Goes

Toinen merkittävä mediatapahtuma oli Porin

Happy Helsingissä, Lapsimessut Helsingissä,

SuomiAreena,

Miestyön

teemat

foorumi

Monikkoperheet

Tampereella,
ry:n

Suomen

olivat

jossa

vahvasti

karnevaalit

paneelikeskustelussa

Linnanmäellä, Down by the Laituri Turussa,

televisiolähetyksissä.

Innostu

SuomiAreenan

elämästä

Kuntamarkkinat

–messut
Helsingissä,

Lahdessa,
MLL

toiseksi

perjantaina 17.7.2015.

järjestöristeily sekä Suomen Vanhempainliiton
liittokokous Helsingissä.
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perheystävällisyyden
esillä

että
#parassyy
twiitatuin

sekä
MTV:n
oli
aihe

Vuoden

aikana

toteutettiin

seitsemän

asioita Perheystävällinen työpaikka -ohjelman

sosiaalisen median kampanjaa, joiden aiheina

kehittämisen onnistumisen varmistamiseksi.

olivat Maailman paras syy, SuomiAreena,

Voimavarat ja talous

Kunnon työn päivä, Kansallinen etätyöpäivä,
Paras syy yhdistää työ ja perhe, Lapsen

Alkuvuonna

oikeuksien

kehitysjohtaja ja huhtikuusta lähtien uusi

päivä

ja

Paras

syy

viettää

hanketta

hankepäällikkö.

joululomaa.

Tiimiin

johti

Väestöliiton

kuuluivat

myös

erityisasiantuntija ja kaksi koordinaattoria
Yhteistyö

sekä tarpeen mukaan käytettävissä ollut
projektisuunnittelija.

Yhteistyötä tehtiin mm. seuraavien tahojen
kanssa: Helsingin kaupunki, HUS, Mothers in
Business –verkosto, Oxford Research Oy, TEtoimisto,

Työterveyslaitos,

Työturvallisuuskeskus,
keskus

ja

Yleisradio.

Uudenmaan

ELY-

Järjestöyhteistyötä

tehtiin hankkeen kumppanijärjestöjen lisäksi
Ensi- ja turvakotien liitto ry:n, Leijonaemot
ry:n, Miessakit ry:n, Nyyti ry:n, Suomen
Monikkoperheet ry:n, Vammaisten lasten ja
nuorten tukisäätiön ja Takuu-Säätiön kanssa.
Seuranta ja arviointi
Loppuvuonna

hankkeelle

luotiin

arviointisuunnitelma, jossa mm. pilotoinnin
aikainen prosessiarviointi on yksi keskeisiä
KOHDERYHMÄ: (Perhe ja työ)
VAIKUTTAMINEN
Vaikuttajatapaamiset

19 tapaamista

42 henkilöä

Hallitusohjelmaan/kärkihankkeiden

2 tilaisuutta

25 osallistujaa

sisältöön vaikuttaminen
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TYÖNANTAJILLE / ESIMIEHILLE
Verkosto- ja sertifikaattitapaamiset

50 tapaamista

224 henkilöä

Työpajat ja valmennukset

24 työpajaa

441 osallistujaa

Luennot, esitykset, tietoiskut

12 esitystä

247 kuulijaa

Videoklipit

9 klippiä

228 katselukertaa

Nettisivustot (parassyy.fi + VL)

8 272 kävijää

1 532 pikatestiä

Facebook

1 258 tykkääjää

321

SOSIAALINEN MEDIA JA KAMPANJOINTI

312

kampanja-

videon katsojaa
Blogit

29 blogia

7 462 lukijaa

Twitter

178 twiittiä

293 seuraajaa

Lehtijutut / -haastattelut

22 juttua

17 eri lehdessä

Radio / TV -näkyvyys

3 haastattelua

Ständillä tapahtumissa

27 päivänä

3 200 jaettua tiskiharjaa

Tapahtumat

18 tilaisuutta

5 165 osallistujaa

Nettiluennot

6 luentoa

3 457 kuulijaa

Chatit

2 kpl

3 osallistujaa

Videoklipit

19 kpl

786 katselukertaa

TYÖNTEKIJÖILLE / VANHEMMILLE

PARISUHDE

myös nostaa esille hedelmällisyystietoutta ja

Parisuhdekeskus

parisuhdetaitoja.
sinkkujen

Tavoitteena

oli

vuorovaikutustaitojen

parisuhteen
lisääminen

Lisäksi

tavoitteena

elämänvaiheen

yhteiskunnalliseen

ja

Parisuhdesivusto

tietotason nostaminen väestössä. Haluttiin

sinkkuuden
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oli

tuominen
keskusteluun.

laajeni

elämänvaiheet.

käsittämään
Aloitettiin

hedelmällisyysneuvonta, lisäksi vaikutettiin

vertaistarinoilla.

vertaistuen ja -tiedon avulla.

vapaaehtoisten lapsettomuuslääkäreiden ja –
hoitajien

kanssa

Hedelmäpeli.

Parisuhde- ja yksilöterapiapalvelut
Perheklinikka

toimi

lisättiin.

yhdessä

mobiiliapplikaatio
Hedelmällisyystietoutta

kansalaisten
Väestöliiton

Laadittiin

ja

päättäjien

keskuudessa

Yhteiskunnallista

keskustelua

Parisuhdekeskuksen rinnalla vuoden 2015

herätettiin aiheista perhetoiveet, sinkun

syksyyn asti. Perheklinikalla annettiin yksilö –

”nolla-aika”, parisuhteen kriisit, lakitieto

ja

ja

erosta ja nettikurssit. Parisuhdekeskuksen

Parisuhdekeskuksen

psykologit bloggasivat aktiivisesti ja kokosivat

paripsykoterapiaa,

konsultaatiota.

neuvontaa

psykologit ja psykoterapeutit ottivat vastaan
yhteensä

983

yksilöllistä

kansalaisilta tietoa nettikyselyillä.

terapiakäyntiä.

Perheklinikalla toimivat ammatinharjoittajat

Toimintamallit

ottivat vastaan yhteensä 667 yksilöllistä

Parisuhdekeskuksen

terapiakäyntiä.

www.vaestoliitto.fi/parisuhde-

Elokuu oli siirtymävaihe,

päätuote

on

jonka aikana hoitosuhteita päätettiin ja monet

sivusto. Vuoden aikana sivuilla julkaistiin

asiakkaista

Miehen erokoulu –nettikurssi ja kehitettiin

siirtyivät

terapiapalveluita

1.9. yhtiöitettyyn

myyvään

Miesten

Väestöliiton

rakkauskoulu

Tunnekeskeinen

Familia Oy:öön.

suosittu

nettikurssi.

parisuhdesivut

yhteiskunnallista

on

yhä

Parisuhdekeskuksen

vakiintuivat

luetuimmista
Palvelevat

parisuhdekurssi

Parisuhdetestit

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

–nettikurssi.

sivustoista.

yhdeksi

Hedelmäpeli-

mobiiliapplikaatio kuvaa pelaajalle hänen

herättivät

oman

keskustelua

hedelmällisyytensä.

ja

hedelmällisyydestä ja sinkkuudesta radiossa,

terapeutit

TV:ssä ja lehdistössä. Kansalaisille tarjottiin

kanssa

laajalti

Parisuhteen omahoidon ohjelman nettiin.

psykoedukatiivista

tutkimustietoa

Eron

parisuhteista, sinkkuudesta, parinetsinnästä,

Nettikurssit

parisuhdetaidoista

palvelivat

ja

Parisuhdekeskuksen
laajennettiin
palveltiin

ja

erosta.

kansalaisia

nettisisältöjä
nettisivuston

blogeilla,

kolumneilla

Aloitettiin

lukijoita

tekivät

Psykologit

Mielenterveystalo.fi:n

omahoidon

herättivät
matalalla
ja

keskustelua

kynnyksellä

heidän
Kysy

ohjelman

ja

ja

kaikkia

hyvinvointiaan.
asiantuntijalta

hedelmällisyydestä –palvelu vapaaehtoisten

sekä
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lapsettomuuslääkäreiden ja -hoitajien voimin

ammattilaisille.

ja

julkaistiin.

Asianajajalta-palsta

vapaaehtoisten

Hedelmäpeli- applikaatio

Tehtiin

selvitys

sinkkujen

juristien voimin.

palvelutoiveista sinkkusivuston perustaksi.

Palvelut

Mediayhteistyö ja kampanjointi

Palveleva tietosivusto

Annettiin

www.vaestoliitto.fi/parisuhde

haastatteluja,

ja

radioesiintymisiä oli aiheista parisuhde, ero,
parisuhderiidat

Netti- ja puhelinpalvelut
Maksuttomat

TV-

ja

sinkkuus.

parisuhde-nettisivustolla

nettivastaanotot,

Facebookissa

sähköiset

Vierailut

ja

Samarakas-

lisääntyivät

runsaasti.

luennot, puhelinpalvelu, Kysy asiantuntijalta –

Kehitettiin Sinkkulinja-Facebook ja Sinkuille-

palsta

palsta. Nettisivuilla tehtiin lukijakyselyitä ja

parisuhdekysymyksille

ja

hedelmällisyystiedolle, psykologien chatit.

niistä artikkeleita.

Osallistujia oli kaikista ikäryhmistä. Palveluissa

Kansainvälinen kehittämistyö

vierailivat

parisuhdetta ja

elävät

perhevaihetta

sekä

Kesäkuussa oltiin mukana Berliinin ICCFR-

sinkut.

konferenssin järjestämisessä kansainvälisen,
moniammatillisen hallituksen osana. Aiheena
oli ajankäyttö perheessä.

Vertaistukitoimintaa asiantuntijoiden tuella
Vertaistukichatit,

vertaistukea

Yhteistyö

tarjoavat

kokemustietoblogit, vertaistietoa keräävät

Yhteistyökumppaneina

web-kyselyt ja yhteenvedot sivuilla.

Mielenterveystalo.fi,

olivat
Työterveyslaitos,

Kätilöliitto, Nyyti ry ja Miessakit ry. Tehtiin
mobiilipeli

Koulutus- ja asiantuntijapalveluiden
tuotteistaminen

yhdessä

joiden

kehitettiin Miesten rakkauskoulu –nettikurssi,

kansalaisille

parisuhteista

ja

Hedelmäpeli”
vapaaehtoisten

lapsettomuushoitajien ja -lääkäreiden kanssa,

Julkaistiin Miesten erokoulu –nettikurssi,

koulutettiin

”Väestöliiton

kanssa

toimitettiin hedelmällisyystietoutta

luennoitiin

sivustoa.

sekä

Asianajajalta-palsta

vapaaehtoisten erojuristien kanssa.
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myös
lisäävää
aloitettiin

Psykologipalveluja hankittiin kesällä myös
Julkaisut ja artikkelit

ostopalveluna; lisäksi oli kaksi vapaaehtoista

Parisuhde-nettisivustolla
tiedeartikkeleita

oli

ja

runsaasti

asiantuntijaa

VL-blogeja.

sekä

kaksi

vapaaehtoista

lapsettomuuslääkäriä ja yksi –hoitaja koko

Työterveyslaitoksen julkaisuun kirjoitettiin

vuoden.

artikkeli työn ja parisuhteen yhdistämisestä.
Edustukset
Seuranta ja arviointi

Kansainvälinen ICCFR-järjestö, hallitusvastuu;
A-klinikkasäätiö, Suomen Pariterapiayhdistys

Tammikuussa ilmestyi Ramboll OY:n arviointi

ja

Parisuhdekeskuksen

vanhemmille –ohjausryhmä.

nettisivustosta

ja

THL:n

Parisuhdeonnea

sähköisistä palveluista. Yli 90 % sivujen
lukijoista hyötyi tiedosta. Arviossa saatiin
myös runsaasti kehittämisideoita käyttäjiltä.
Parisuhdekeskuksen

psykologien

ja

terapeuttien tuloksia seurataan vuosikellon ja
viikoittaisten

tiimikokousten

avulla.

Seurannalle, arvioinnille ja yhteistyölle on
määrätty vastuuhenkilö.

Voimavarat ja talous
PSK:n johtaja ja kolme psykologia, joista yksi
siirtyi muualle kesken vuoden sekä assistentti
ja

viestinnän

asiantuntija

(10

%).

KOHDERYHMÄ: sinkut, parit, perheestä haaveilevat, ei ikärajaa
NETTI- JA PUHELINPALVELUT
Nettivastaanottoja

123 pidettyä vastaanottoa

Neuvontapuheluja

195 keskustelua

Sähköpostineuvontaa

99 vastausta

20

pikkulasten

Nettikysymyksiä

108 kysymystä

99 vastausta

Luentoja kansalaisille

3 luentoa

210 kuulijaa

Luentoja

2 luentoa

270 kuulijaa

4 koulutusta

120 osallistujaa

LUENNOT JA KOULUTUKSET

ammattihlöstö
Ammattihenkilöstön
koulutukset
Nettikurssit

Miesten erokoulu

perheaikaa.fi-sivulla

kansalaisille

Miesten rakkauskoulu

rekisteröitynyttä

käyttäjää,

(julk. 2016)

parisuhdesivulla

10 597

katselukertaa
Nettiluennot
webropol-kyselyt

2 luentoa

1 796 kuulijaa

5 kyselyä lukijoille

359 vastaajaa

MEDIA, JULKAISUT JA MESSUT
Nettisivujen kävijät

563 155 kävijää

46 929 kävijää/ kk

Tieteelliset artikkelit
Muut artikkelit

14 nettiartikk.
kolumnit, tietokirja-

47 nettiartikk.

arvostelut

KOHDERYHMÄ: sinkut, parit, perheestä haaveilevat, ei ikärajaa… jatkuu
Julkaisut

100

kysymystä

parisuhteesta -kirjaa
jaettiin messuilla ja
tapahtumissa

21

150 kappaletta

201

Esitteet

Blogikirjoitukset

Esitekortit

1 100 esitettä neuvoloihin,

nettikursseistamme:

Pariterapiayhdistykselle, ja

2 400 kpl

tapahtumissa

22 blogikirjoitusta

18 418 seuraajaa, 55 833 FBtavoitettavuus

Facebook

Samarakas:

Samarakas:

255 päivitystä

1 847 tykkääjää (tavoittanut

Sinkkulinja:

301 003 hlöä)

307 päivitystä

Sinkkulinja:
505 tykkääjää (tavoittanut 146 469
hlöä)

Testit

”Yritetäänkö vauvaa

106 955 katselijaa Parisuhdetestit-

vai ei” sekä muut

sivulla

parisuhdetestit
Haastattelut

97

lehti-

ja

14 radio- ja TV

nettihaastattelua
Tiedotustilaisuudet

2

tilaisuutta

26 median edustajaa

(Miesten erokoulu,
Hedelmäpeli)
Messut / tempaukset

1

tapahtumaa

400 osallistujaa

(Häämessut)

Väestöliiton nuorten seksuaaliterveyden
osaamiskeskus
Toimintamallit
NUORTEN

SEKSUAALITERVEYDEN

JA

-

Seksuaalikasvatusta lastensuojelulaitoksiin –

KASVATUKSEN EDISTÄMINEN

hanke jatkui yhteistyössä Mikkelin ja Kouvolan
koulukotien

22

kanssa

Päivikki

ja

Sakari

Sohlbergin

rahoituksella.

Hankkeen

hyödynnettävissä

maksuttomasti.

päämääränä on edistää koulukodeissa asuvien

Alkuvuodesta

nuorten seksuaaliterveyttä, ennalta ehkäistä

Seksuaalisuuden portaat –käsikirjan, jossa oli

nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa,

kolme

hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua, vahvistaa

artikkelia. Oltiin mukana kirjoittamassa ja

nuorten

kommentoimassa keväällä ilmestynyttä THL:n

elämänhallintaa

syrjäytymisriskiä.
vahvistaa

Tavoitteena

koulukodeissa

henkilöstön

sekä

kykyä

ottaa

vähentää
on

järjestettiin

ammattilaisille

koulutusta

asiantuntijan

Tunne- ja turvataitoja lapsille –julkaisua sekä

työskentelevän

kirjoitettiin Urpot.fi sivustolle artikkeli ”Miten

seksuaalisuus

voin

vanhempana

edistää

nuoren

turvallisuutta netissä”.

koulukodin
sekä

nuorille

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman

seksuaalikasvatushetkiä.

Nuorten nettipalvelun kehittämishankkeen
toinen

Aloitettiin

osaamiskeskuksen

julkaisi

myös

puheeksi nuorten kanssa. Tarvekartoitusten
perusteella

Opetushallitus

yhteistyö

Helsingin

toimintavuosi

päättyi

30.4.2015.

Hankekauden päätteeksi julkaistiin Nuorten

Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan kanssa.

verkkopalvelun uusi kuvitus.

Toukokuussa

Vamos vahvistaa nuoren voimavaroja ja tukee

aloitettiin

tuottaminen

häntä kiinnittymään koulutukseen tai työhön.

verkkosivustolle.

videoiden

Osana tätä kehitettiin myös Vamoksen
seksuaalikasvatusta, jonka
olivat

16–29-

kohderyhmänä

vuotiaat

nuoret.

Osaamiskeskuksen nuorisolääkäri piti pop up
–vastaanottoja

(ilman

ajanvarausta)

Palvelut
Luennot

Vamoksen tiloissa, ja asiantuntijat kouluttivat
Vamoksen työntekijöitä

seksuaalisuuden

Suurin osa luennoista pidettiin nuorten kanssa

puheeksi ottamisesta.

työskenteleville

ammattilaisille

(terveydenhoitajille, lääkäreille, opettajille,
Julkaisut

nuorisotyöntekijöille

sekä

sosiaalialan

Julkaistiin kirja ”Oon siellä jossain mun” –

työntekijöille, ammattiin opiskeleville sekä

Seksuaalisesta väkivallasta toipuminen. Kirja

alle 20-vuotiaille (peruskoulu, lukio ja toinen

löytyy

aste). Lisäksi järjestettiin vanhempainiltoja

Väestöliiton

verkkopalvelusta

ja

ammattilaisten
on

sieltä
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sekä konsultatiivista työnohjausta nuorten

nettivastaanottoajoista

toteutui

132

kanssa työskenteleville.

nettivastaanottoa käytynä keskusteluna (39
%). Nettivastaanotoille tulleista 66 % ilmoitti
olevansa

Seminaarit

poikia

Nettivastaanotoille
Järjestettiin kolme ammattilaisille suunnattua
seminaaria

aiheina

ja

33

%

tulleiden

tyttöjä.

asiakkaiden

keski-ikä oli 16,5 v.

seksuaalikasvatuksen

kehittäminen yleisesti sekä vammaisten ja

Jatkettiin työryhmätyöskentelyä Väestöliiton

toimintarajoitteisten

nettityön eettisyyttä pohtivan ryhmän kanssa.

nuorten

sekä

maahanmuuttajataustaisten

ja

Lisäksi

osallistuttiin

Nuorille

suunnatun

monikulttuuristen nuorten seksuaalikasvatus.

verkkotyöfoorumin (NuSuVeFo) toimintaan

Seminaarit

sekä sen työryhmiin, kuten yksilöohjauksen-,

olivat

jatkoa

Nuorten

seksuaaliterveysverkoston toiminnalle.

ilmoitus- ja arviointityöryhmän työskentelyyn.

Netti- ja puhelinpalvelut

Järjestölähtöinen auttamistoiminta

Väestöliiton

nuorten

nettisivuilla

Alle

21-vuotiaille

(www.vaestoliitto.fi/nuoret) toteutui vuoden

seksuaalineuvontaa

kuluessa

keskusteluja.

361 536

keskimäärin

terapeuttisia

Vastaanotoilla

käyneistä

asiakkaista suurin osa oli kokenut seksuaalista

268 596.

kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa.

Ammattilaisille suunnatulla sivustolla toteutui

Osalle nuorista tarjottiin niin sanottuja

vuoden aikana 63 936 istuntoa, keskimäärin 5

ennaltaehkäiseviä käyntejä, mikäli nuorella oli

328 istuntoa kuukaudessa. Yksilöityjä käyttäjiä

vaarana joutua seksuaalisen hyväksikäytön

oli sivustolla vuoden aikana 60 620.

kohteeksi. Lisäksi asiantuntijat ovat tehneet

oli

istuntoa.

sekä

Yksilöityjä

käyttäjiä

30 128

istuntoa, kuukaudessa

tarjottiin

vuoden

aikana

lastensuojelu- ja rikosilmoituksia, todistaneet
Kaikkiin

Kysy

asiantuntijalta

–palstalle

oikeudessa

ja

tehneet

lausuntoja

lähetettyihin nuorten viesteihin (411 kpl)

oikeudenkäynteihin

vastattiin yhdessä Poikien ja nuorten miesten

seksuaalisen

keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

asioissa. Asiakastyöhön on kuulunut myös

Viestin

lähettäjien keski-ikä oli 15 v. Nuorille avattiin

aikaa

(58

%),

ja

väkivallan

ja

liittyvissä

hyväksikäytön

hoitopalaverit yhteistyötahojen kanssa.

339 nettivastaanottoaikaa, näistä varattiin
198

asiakkaisiin

avatuista
24

Mediayhteistyö ja kampanjointi

terveystarkastuksen

yhteydessä.

Osaamiskeskuksen asiantuntijat kirjoittivat
Oltiin mukana muun muassa Educa-messuilla,
Liikunnan

ja

terveystiedon

koulutuspäivillä sekä

kaksi

opettajien

Kampanjaa tehtiin sosiaalisessa mediassa

sekä Love-

(Instagram

Mediataitoviikkoon osallistuttiin

aloitettiin

Asiantuntijat antoivat haastatteluja mediassa.

Sotilaskotiliiton

kanssa.

Facebook).

Nuorten

WhatsApp

uutiskirjeiden

nuorille.

Ammattilaisille

lähettäminen

Jatkettiin Kesäkumikampanjaa yhteistyössä
Syöpäjärjestöjen

ja

Instagramissa julkaistiin 132 päivitystä. Lisäksi

yhteistyössä Vanhemmuuskeskuksen kanssa.

SPR:n,

toimittamaan

Kouluterveyspäivillä.

tapahtumiin, kuten NextStep

YleX:n,

THL:n

Seksuaalikasvatuksen tueksi –käsikirjaan.

Lisäksi osallistuttiin nuorille suunnattuihin

messuille.

artikkelia

suunnatussa

ja

Nuorten

seksuaaliterveysverkoston

Osallistuttiin

ryhmässä

kampanjan avajaistilaisuuteen Oulussa sekä

julkaistiin

Facebook-

ajankohtaisia

tietoa

aiheesta.

festareille Turussa ja Tampereella. Näillä
festareilla

testattiin

osallistujien

tietoja

seksuaaliterveydestä, annettiin neuvontaa ja
jaettiin kondomeja. Tuotettiin yhteistyössä
Kansainvälinen kehittämistyö

järjestöjen kanssa 5 kesäkumivideota yhdessä
kesäkumiartistin

kanssa.

Videoita

hyödynnettiin vuoden valistustyössä.

Kattojärjestö IPPF:n toimintaan osallistuttiin
vastaamalla erilaisiin tietotarpeisiin sekä

Jatkettiin

sosiaali-

ja

terveysministeriön

jakamalla

Väestöliitossa

tuotettuja

rahoittamaa Kumita-kampanjaa yhteistyössä

seksuaalikasvatusmateriaaleja ja -menetelmiä

THL:n kanssa ja tuotettiin informatiivinen

järjestöjen yhteiselle alustalle.

kondomipakkaus,

juliste

sekä

minikirja.

Kampanjan nettisivut käännettiin sekä ruotsin

Tutkimushankkeet

että englannin kielille. Kumita-applikaatio
käännettiin ruotsin kielelle. Kaikkiin Suomen

Osaamiskeskus

yläkouluihin

ammattikorkeakouluopiskelijoiden

toimitettiin

kampanjanmateriaalin lisäksi yli 62 000

opinnäytetöissä.

kondomia jaettaviksi 8. luokan oppilaille

Suomen
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oli

Vieraileva

Kulttuurirahaston

mukana

tutkija

tekee

apurahalla

väitöskirjatutkimusta

suomalaisnuorten

sitä erittäin hyvänä ja tarpeellisena. Erillisissä

pornografiaan liittyvistä kokemuksista.

hankkeissa

toteutettiin

omia

arviointiprosesseja, lisäksi tehdään jatkuvaa
Seuranta ja arviointi

itsearviointia sekä vertaisarviointia omissa
työryhmissä.

Osaamiskeskuksessa
indikaattoreita,

seurattiin
kuten

eri

asiakasmääriä

Voimavarat ja talous

vastaanotolla sekä netissä, mediaosumia,
koulutusmääriä sekä koulutuspalautetta ja

Osaamiskeskuksen päällikkö, kehityspäällikkö,

sosiaalisen

nuorisolääkäri, ylilääkäri (31.7.2015 saakka),

median

indikaattoreita.

Vastaanotolla käyneet asiakkaat täyttivät

erityisasiantuntija

palautelomakkeen asiakassuhteen lopussa.

erityisasiantuntija,

(31.7.

saakka),
asiantuntija,

projektityöntekijä, palvelukehittäjä (50 %
Vastaanotolla käyneet asiakkaat täyttävät

Kumita-hanke). Rahoitukset: RAY,

palautelomakkeen asiakassuhteen lopussa.

Sohlbergin säätiö ja OKM.

Nettivastaanotoilla

käyneiltä

kysytään

heidän

avusta.

palautetta
Enemmistö

STM,

nuorilta
saamastaan

Edustukset

palautekysymykseen

vastanneista koki saaneensa paljon tai jonkin

E-talon ohjausryhmä, Tyttöjen ja Poikien Talon väkiv

verran apua nettivastaanotolta. Yksikään ei

NuoRiku:n

kokenut,

Kouluterveyslähettiläiden jäsenyys, Lastensuojelun neuv

ettei

olisi

nettivastaanotolla.

saanut

apua

Ammattilaisten

asiantuntijatyöryhmän jäsenyys.

(Alle 21-vuotiaat nuoret sekä heidän tukenaan olevat aikuiset,

kuten vanhemmat, huoltajat ja ammattilaiset)
NETTI- JA PUHELINPALVELUT
Nettivastaanottoja

Nettikysymyksiä

Lasten

terveysfo

ja Lastensuojelun toimeenpanon neuvottelukunnan

nettipalvelu testattiin kohderyhmällä, joka piti

KOHDERYHMÄ:

ohjausryhmä,

339 avattua

132 pidettyä

vastaanottoa

vastaanottoa

411 kysymystä

411 vastausta
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LUENNOT JA KOULUTUKSET
Luentoja kansalaisille

23 luentoa

1 029 kuulijaa

Luentoja ammattihlöstö

18 luentoa

1 324 kuulijaa

Ammattihenkilöstön

6 koulutusta

1 324 osallistujaa

Työnohjaus

9 työnohjausta

14 osallistujaa

Konsultaatio

45 konsultaatiota

Nettiluennot

1 luentoa

koulutustilaisuudet

30 kuulijaa

MEDIA, JULKAISUT JA MESSUT
Nettisivujen käyttäjät

268 596 käyttäjää /v

22 383 käyttäjää/ kk

60 620 käyttäjää/v

5 052 käyttäjää/kk

(nuorten netti)
Nettisivujen käyttäjät
(ammattilaisten netti)
Tieteelliset artikkelit

2 artikkelia

Muut artikkelit

2 lehtiartikkelia

7 nettiartikk.

Julkaisut

2 julkaisua

pdf

Esitteet

2 esitettä

yht. 7 700 kappaletta

Materiaalilähetykset

864 lähetystä

Blogikirjoitukset

6 blogikirjoitusta

Facebook

428 päivitystä

Instagram

198 julkaisua

WhatsApp

3 uutiskirjettä

Haastattelut

27 lehtihaastattelua

6 radio- ja TV

Tiedotustilaisuudet

1 tilaisuutta

24 osallistujaa
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Messut / tempaukset

10 tapahtumaa

2 600
osallistujaa/tavoitettu

ASIAKASTYÖ
Yksilövastaanottoja

31 yksilöä

246 vastaanottoa

Perheasiakas-

1 perhe

1 vastaanotto

vastaanottoja
Puhelinneuvonta

31 kertaa

Sähköpostineuvonta

1 kerta

Toiminnasta saatuja tietoja ja niistä tehtyjä
POIKIEN JA NUORTEN MIESTEN

johtopäätöksiä kerrottiin mediassa pyrkien

ERITYISTARPEET

tavoittamaan etenkin poikien vanhemmat,

Poikien ja nuorten miesten keskus

poliittiset päättäjät sekä poikien ja nuorten
miesten kanssa toimivat ammattilaiset.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Poikien ja nuorten miesten keskus otti
Poikien ja nuorten miesten keskus lisäsi

syyskuussa

kohderyhmänsä, alle 25-vuotiaiden poikien ja

yleisönosastolla poikien tunnepuheeseen ja

miesten,

osa-

kiroiluun. Pojat jäävät ”väärän” puhetapansa

alueella: seksuaaliterveydessä ja aggression

ansiosta tuen ja avun ulkopuolelle ja siksi

hallinnassa. Tämä tapahtui kahdella tavalla:

heidän

1. Poikien ja nuorten miesten elämänhallintaa

Kirjoituksen ydinkannanotto oli: Kiroilun

tuettiin suoraan Väestöliiton nettipalveluissa

tuomitseminen

ja Poikien Puhelimessa.

muutaman vastineen.

elämänhallintaa

kahdella

kantaa

on

vaikea

on

Helsingin

saada

väärin.

Sanomien

hyväksyntää.

Kirjoitus

sai

2. Toiminnasta saatuja tietoja ja niistä tehtyjä
johtopäätöksiä kerrottiin mediassa pyrkien
tavoittamaan etenkin poikien vanhemmat,

Toimintamallit

poliittiset päättäjät sekä poikien ja nuorten

Poikien ja nuorten miesten keskuksella on

miesten kanssa toimivat ammattilaiset.

kaksi keskeistä toimintamallia, joita kehitettiin
edelleen:
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1. Miehen Aika, jonka tehtävänä on auttaa

nuorten

poikia

aggressiokasvu, mielenterveys, jaksaminen.

ja

nuoria

miehiä

Väestöliiton

nettipalvelussa

nettivastauksilla

nettivastaanotolla

sekä

netissä

seksuaalisuus,

itsetunto,

ja
olevalla

Netti- ja puhelinpalvelut

staattisella tiedolla. Samalla kerätään tietoa
kohderyhmän

elämästä.

Toiminnossa

Väestöliiton

Nuorten

nettipalvelun

kohdattiin myös aikuisia miehiä, sillä on vaikea

toimintaan osallistuttiin vastaamalla yhteensä

rajata nettipalvelua koskemaan vain tietyn

102

ikäisiä ihmisiä.

Nettivastaanottoja

2. Poikien Puhelin, jonka tehtävänä on auttaa

keskusteluun saapui 81 asiakasta. Nämä

poikia ja nuoria miehiä puhelimitse tavalla,

nettitapaamiset olivat pääasiassa miehille,

jonka pojat ovat hyväksyneet.

osa heistä oli alle 25-vuotiaita, osa tätä

poikien

nettikysymykseen.
avattiin

155

ja

vanhempia.
Näistä toiminnoista saatua tietoa jalostettiin
tekstiksi,

kannanotoiksi

ja

keskusteluiksi

Alle 20-vuotiaille pojille ja miehille tarkoitettu

mediassa, luennoilla ja henkilökohtaisissa

Poikien

Puhelin

oli

auki

neljänä

arki-

tapaamisissa monien eri yhteiskunnallisissa

iltapäivänä viikossa. Kesäajan ja joululomien

asemissa ja tehtävissä olevien ihmisten

ajan puhelin oli kiinni. Vastattuja puheluita

kanssa. Poliittiset päättäjät, virkamiehet,

kertyi 9 540, mikä oli noin kolmannes

kasvattajat, opettajat ja vanhemmat olivat

soittoyrityksistä palveluun.

toiminnan kohteena.
Järjestölähtöinen auttamistoiminta
Palvelut
Luennot

Alle 25-vuotiaille pojille ja miehille tarjottiin
viisi ensimmäistä seksuaalineuvontakertaa

Poikien ja nuorten miesten keskus antaa

ilmaiseksi. Luentoja pojille ja nuorille käytiin

luentoja pyynnöstä. Toimintavuonna käytiin

pitämässä yhteensä 11. Muita poika- ja mies-

luennoimassa yhteensä 21 kertaa nuorille,

aiheisia luento- tai koulutustilaisuuksia sekä

sosiaali-

messu- ja tapahtumapöytiä käytiin pitämässä

ja

terveydenhuollon

sekä

opetustoimen ammattilaisille ja opiskelijoille.
Aiheina

olivat:

poikien

yhteensä 23.

kohtaaminen,

seksuaalisuus, seksuaaliterveys, lasten ja
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Koulutus- ja asiantuntijapalveluiden
tuotteistaminen

Keskuksen työntekijät olivat vahvasti mukana

Poikien ja nuorten miesten keskus luennoi

turvapaikanhakijamiehille

Seksuaalineuvoja- ja terapiakoulutuksissa.

seksuaalioikeuksista

Keväällä 2016 netissä sekä paperijulkaisuna

kertovan nettivideon sisältöä.

ilmestyvän

Poika-kirjan

tekemässä

maahanmuuttaja-

ja

suunnatun,

ja

Suomen

laista

toimitustyötä

jatkettiin.

Kansainvälinen kehittämistyö
Toiminnasta

Mediayhteistyö ja kampanjointi

kerrottiin

Väestöliitossa

vieraileville ulkomaalaisille, joita kiinnosti
Haastatteluja mediaan (34 lehti-, yksi radio- ja

etenkin Poikien Puhelin.

yksi TV-haastattelu) annettiin aiheina muun
muassa poikien ulkonäköpaineet, nuorten
yksinäisyys
kondomin

sekä

pornon

hankkimisen

Yhteistyö

katsominen,

hankaluus

sekä

Setlementtiliitto: Osallistuttiin Poikien talon

poikien tapa puhua vähemmän sivistyneellä

ohjausryhmään.

tavalla ja siitä aiheutuva hankaluus saada

molempiin suuntiin Poikien talon ja Poikien

apua ja tukea. Erilaisissa paneeleissa oltiin

puhelimen välillä.

kutsuttuina asiantuntijoina.

Espoon

Asiakasohjausta

kaupunki:

oli

Love-messut

8.-

luokkalaisille. Keskusteltiin seksuaalisuudesta,
Osallistuttiin

YleX:n

kondomikampanjan

seksistä,

seurustelusta

suunnitteluun sekä toteutukseen festareilla

kahdeksasluokkalaisten

Naimamaisteri-kyselyä

kahden päivän ajan.

järjestäen.

Poikien

ja

kehosta

poikien

kanssa

Puhelin julkaisi vuoden aikana YouTube-

Ensi- ja turvakotien liitto: Osallistuttiin

kanavallaan 11 poikien elämään liittyvää

Kannusta

lyhytelokuvaa, joissa kussakin kysyttiin yksi

ohjausryhmään.

kysymys ja vastaus Poikien Puhelimen tyyliin.

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden

Videoita on katsottu yhteensä 4 480 kertaa.

seksuaalisuus-teemapäivässa

Poikien Puhelimen omat FaceBook-sivut on

luennot Poikien ja miesten seksuaalisuus ja

suunnattu lähinnä aikuisille ja ammattilaisille

Mikä

poikia koskevan tiedon levittämiseksi.

seksuaalikasvatusta opiskeleville opettajille

ei

aiheesta

minun

Helsingin

ole

erektiohäiriö.

Aggression

seksuaalisuudelle.
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vahvaksi-hankkeen
yliopisto:

pidettiin

Luennoitiin

merkitys

Väestöliiton sisäinen yhteistyö: Oltiin mukana

tarpeellisuutta sekä omaa jaksamistaan ja

Väestöliiton Urpot.fi-sivuston nettivideoiden

kehittymistään.

sisällön tuottajana ja kuvattavana sekä

Toiminnan

osallistuttiin Lasten seksuaalisuus –keskuksen

poikien seksuaaliterveystiedoista kertoviin

sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen.

tutkimuksiin ja nettipalveluista saatuihin
tietoihin,

Tutkimushankkeet

tarpeellisuus

jotka

perustuu

koskevat

seksuaaliterveyteen,

mm.

poikien

seurusteluun

ja

elämänhallintaa koskevia kysymyksiä. Myös
Poikien Puhelimen puheluista kerätty aineisto

opettajat ja muut kasvattajat toivat viestiään

on herättänyt kiinnostusta monella taholla ja

poikien erityistarpeista ja aiheista, joista nämä

yhteistyötä suunniteltiin. Yksi työntekijä tekee

ovat kiinnostuneita.

omalla ajallaan väitöskirjaa, jonka aiheena on
poikien väkivaltapuheet Poikien Puhelimessa.

Voimavarat ja talous

Tampereen

Yksikön henkilöstö

yliopiston

terveystieteiden

laitoksella valmistui Pro gradu –tutkielma

Päällikkö 85 %, kaksi palvelukehittäjää 100 %,

Poikien

yksi palvelukehittäjä 50 %,

Puhelimen

aineistosta,

aiheena

poikien puheet perheestä. Poikien Puhelin

yksi palvelukehittäjä 70 %, asiantuntijalääkäri

osallistui

10 %, seksuaaliterveysklinikan ylilääkäri 15 %.

Hoitotiede-lehteen

kirjoitetun

tieteellisen

aiheesta
artikkelin

Raha-automaattiyhdistyksen

tuottamiseen.

tuki:

Miehen

Aika-toimintaan sekä Poikien Puhelimeen.

Julkaisut ja artikkelit
Edustukset
Poikien Puhelimen raportti vuodesta 2014



Eduskunnan

Tasa-arvoasiain

julkaistiin elokuussa 2015. Siinä nostettiin

neuvottelukunnan

esille

asiantuntijajäsen

Poikien

Puhelimesta

ja

muusta

toiminnasta nousseita huolenaiheita poikien



elämässä. Raportti sai hyvän vastaanoton.

Setlementtiliiton

Miesjaoksen

Poikien

talon

ohjausryhmä

Seuranta ja arviointi



Kalliolan

nuoret

ohjausryhmä
Työntekijät seurasivat ja arvioivat omaa
ammatillista toimintaansa, sen sujuvuutta,
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ry:n

E-talon



Ensi- ja turvakotien liiton Kannusta
minut

vahvaksi

–hankkeen

ohjausryhmä
KOHDERYHMÄ:

(Alle 25-vuotiaat pojat ja miehet, sosiaali- ja terveydenhuollon

ammattilaiset ja opiskelijat)
NETTI- JA PUHELINPALVELUT
Nettivastaanottoja

155 avattua

81 pidettyä vastaanottoa

vastaanottoa
Neuvontapuheluja

25093

9541

(PP)

soittoyritystä

keskustelua

Nettikysymyksiä

102 kysymystä

102 vastausta

Luentoja kansalaisille

12 luentoa

2 000 kuulijaa

Luentoja

3 luentoa

100 kuulijaa

5 (erillistä) koulutusta

50 osallistujaa

18 konsultaatiota

20 osallistujaa

LUENNOT JA KOULUTUKSET

ammattihlöstö
Ammattihenkilöstön
koulutukset
Konsultaatio

MEDIA, JULKAISUT JA MESSUT
Tieteelliset artikkelit

1 artikkelia

- nettiartikk.

Muut artikkelit

3 lehtiartikkelia

nettiartikk.

Julkaisut

PP-kortteja

30 000 kpl

PP-julisteita

1 000 kpl

32

PP-raportti

300

Blogikirjoitukset

3 blogikirjoitusta

- seuraajaa

Facebook - YouTube

79 julkaisua

4 480 katsojaa

Twitter

141 twiittiä

314 seuraajaa

Haastattelut

34 lehtihaastattelua

2 radio- ja TV

Tiedotustilaisuudet

1 tilaisuutta

10 osallistujaa

Messut / tempaukset

14 tapahtumaa

osallistujamäärä

ei

tiedossa
ASIAKASTYÖ
Yksilövastaanottoja

yksilöä

56 vastaanottoa

Parivastaanottoja

6

- vastaanottoa

pari/perhetapaamista
Perheasiakas-

perhettä

4 vastaanottoa

vastaanottoja

PERHEIDEN JA KOTOUTUMISEN TUKI
Väestöliiton Monikulttuurinen
osaamiskeskus
Monikulttuurinen

osaamiskeskus

edistää

maahan muuttaneiden perheiden, naisten,
lasten ja nuorten kotoutumista, hyvinvointia
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ja yhteiskunnallista osallisuutta. Vahvistamme

Vaikuttamistyössä oli vuoden erityisteemana

maahanmuuttajia kohtaavien ammattilaisten

kodin ja koulun yhteistyö. Sen puitteissa

ja

järjestettiin

vapaaehtoisten

monikulttuurista

osaamista.
Tuemme

ideapäivä,

johon

kutsuttiin

järjestöjen ja kuntien edustajia. Aiheesta
maahanmuuttajien

pidettiin

omaehtoista

seminaareissa

Monikulttuurinen

selviytymistä ja työelämävalmiuksia sekä

osaamiskeskus

asiantuntijana

vaikutamme tietoa välittämällä.

esitelmiä.

Espoon

oli

kaupungin

maahanmuuttajalasten koulunkäynnin tuen
Toimintavuonna

Womento-

työmentorointitoiminta

ja

kehittämisessä.

muu
Yksi työntekijöistä osallistui YK:n pääsihteeri

maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ

Ban Ki-Moonin tapaamistilasuuteen hänen

yhdistyivät. Keskeisimmät toimintamuodot
olivat

konsultointi,

vertaisryhmänohjaajien
työuramentorointi

vieraillessaan

neuvonta,

Turvapaikanhakijatilanteen

kouluttaminen,

sekä

vaikuttamis-

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toimintavuonna

Vapaaehtoisverkostojen
pyrkivään

järjestöjen

Vertaisryhmätoiminta

on

toimivaksi

edistää

tavaksi

muuttaneiden

niiden valmisteluun osallistuttiin aiheista:

osoittautunut

osallisuutta

maahan
ja

tukea

omaehtoista selviytymistä. Mallia toteutettiin

maahanmuuttajien

ja levitettiin uusille toimijoille koulutusten

terveydenhuolto,
perheenyhdistämislainsäädäntö
rooli

tilanteeseen.

vaikutettiin

seminaarien kautta. Kannanottoja tehtiin tai

järjestöjen

tarttumaan

Toimintamallit

kannanottojen, julkaisujen, esitelmien ja

paperittomien

toimintaa

yhteistyöhön osallistuttiin.

sekä

päätöksentekijöiden että väestön ja median
parissa.

osaamiskeskuksen

koordinointiin

tehtiin

nopea

muuttuminen aktivoi myös Monikulttuurisen

ja

kehittämistyö.

Vaikuttamistyötä

Suomessa.

kotouttavassa

avulla ja tarjoamalla tukea koulutetuille

sekä

ryhmänohjaajille.

työssä.

Perheenyhdistämis-tematiikasta järjestettiin

Monikulttuurisen

seminaari

Valtion

tavoitteena

liitetyn

muuttaneiden

oltiin

oikeustietoja.

tiedotusvälineille.

kotouttamisohjelmaan
Kumppanuusohjelman

muotoilussa

aktiivisesti mukana.

on

osaamiskeskuksen
parantaa

maahan

seksuaaliterveysToimintavuonna

ja

tuotettiin

”Seksuaalisuudesta turvapaikanhakijoille” –
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nettivideo. Siinä miehet kertovat seitsemällä

Puhelimitse toteutettava neuvonta on tärkeä

kielellä tasa-arvosta, seksuaalioikeuksista ja

menetelmä

suomalaisesta lainsäädännöstä. Video herätti

Nettipohjaiset

runsaasti

palvelut eivät tavoita vieraskielisiä yhtä hyvin

julkista

keskustelua

maahanmuuttajatyössä.
tai

sähköpostilla

kuumentuneessa mediamaisemassa, ja sitä on

kuin

käyty katsomassa noin 18 500 kertaa. Videoon

palvelukielinä olivat suomi, englanti, venäjä,

ohjaa

dari, kurdi ja farsi.

juliste,

jota

levitettiin

Maahanmuuttoviraston

SPR:n

kautta

ja

kaikkiin

Puhelinneuvontaa

vastaanottokeskuksiin.
Työntekijät

pitivät

valtaväestöä.

toimivat

Neuvonnassa

annettiin

puhelinkeskustelussa
syksyn

ja

267
442

mittaan

sähköpostikysymyksessä. Asiakastapaamisia

infotilaisuuksia seksuaaliteemoista aikuisille ja

ja laajempia konsultaatioita, joissa oli mukana

yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.

myös palveluntarjoajia, toteutettiin vuoden

Womento-työuramentoroinnin
maahanmuuttajanaisille

aikana 66. Konsultaatiot liittyivät mm. koti-

mallia

koulu-yhteistyöhön

toteutettiin.

Toimintavuoden

Mentoreiksi

runsaasti

ja

Vertaistukitoiminta

uusia

Kahdessa

yhteistyökuvioita. Yhteistyötä tehtiin mm.
DIAK-ammattikorkeakoulun,

hankekumppanina

uudenlaisen

mentorointikonseptin
oppilaitoskäyttöön

Ohjaajista

osa

järjestösektorilta

on

vapaaehtoisia

osa

ammattilaisia.

Kouluttamamme ohjaajat toteuttivat osana

kehittämisessä
heidän

koulutuksessa

maahanmuuttajavanhempien vertaisryhmiä.

liiton, White & Casen ja EK:n kanssa.
konsultoitiin

kolmipäiväisessä

koulutettiin yhteensä 26 ohjaajaa vetämään

Monika-Naiset

Diakoniaopistoa

työelämässä,

kuntoutuksessa ja mielen hyvinvoinnissa.

rekrytoitiin

julkisuutta

ja

kysymyksiin

terveydenhoidossa,

suomalaisia vapaaehtoisia naisia. Womento
sai

kulttuurisiin

käytännöllisiin

aikana

mentorointitoimintaan tuli mukaan 60 uutta
osallistujaa.

sekä

koulutustaan

Mento-

ryhmiä

156

Vertaisryhmäohjaajien

hankkeessaan.

pystytään

Palvelut

välillisesti

osallistujalle.
koulutuksella

moninkertaistamaan

vertaisryhmätoiminnan

vaikuttavuus.

Monikulttuurinen osaamiskeskus toteutti itse

Netti- ja puhelinpalvelut

yhden pakolaistaustaisten maahanmuuttajien
vertaistuen
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ryhmän

(8

kokoontumista)

Sipoossa sekä 11 muuta maahanmuuttajien

Toimintaa tehtiin tunnetuksi perinteisessä ja

ryhmätapaamista

sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumissa,

muiden

järjestöjen

ryhmissä.
Naisten

mm. osallistumalla EDUCA-messuille ja Ilomentorointimalliin

vertaistuen

tarjoaminen

osana

ryhmätoimintaa.

Vertaistukea

toteuttavia

ryhmätapaamisia

järjestettiin

Womenton

vuoden mittaan yhdeksän.
tarjonnut

vertaistukea

Fiilis-Onni-messuille. Toiminta oli laajasti esillä

kuuluu

erilaisissa tilaisuuksissa, joissa tavoitettiin yli
17 000 henkilöä.
Somessa

Womento on
myös

oltiin

läsnä

kymmenellä

blogikirjoituksella sekä Facebookin kautta.

suljetun

Lehdistössä, TV:ssä sekä radiossa haastateltiin

Facebook-ryhmän kautta.

työntekijöitä yhteensä 27 kertaa. Helsingin
Sanomat

Luennot ja koulutukset

julkaisi

yksikön

päällikön

vieraskynäkirjoituksen.
Luennot

ja

ammattilaisille

esitelmät
ja

kansalaisille,

opiskelijoille

Kansainvälinen kehittämistyö

levittävät

perhekeskeisen kotoutumisen tietoa ja taitoa
yhteiskunnassa.

Toimintavuoden

Yksikön

aikana

rahoitteisen

pidettiin 47 esitelmää ammattilaisille tai

health

opiskelijoille ja 20 luentoa tai keskustelu- ja
infotilaisuutta
järjestötoimijoille,

turvapaikanhakijoille.

Tilaisuuksissa

care

to

osallistunut

diversity”

edustajana

Amsterdamissa

tai

on

COST-verkoston

kansallisena

vapaaehtoisille,
maahanmuuttajille

edustaja

sekä

”Adapting
toimintaan
kokouksessa

maahanmuuttajien

terveydenhoito-oikeuksia

oli

EU-

koskevan

maaraportin kirjoittamiseen Migration Policy

yhteensä 2 700 kuulijaa.

Index’ä varten.
Tilattuja, laajahkoja koulutuskokonaisuuksia
toteuttiin

Turun

seudun

Toimintaa on esitelty mm. European Website

Mannerheimin

on Integrationissa ja COFACE-organisaation

Lastensuojeluliitolle ja Stadin aikuispistolle.
Womento-hanke
mentorointitoimintamallin

konferenssissa Sofiassa.

koulutti
käyttöön

Yhteistyö

Diakoniaopiston ja Monika Naiset liiton
edustajia.

Yhteistyötä
sosiaalitoimen,

tehtiin

laajasti

koulujen,

lastensuojelun

ja

oppilaitosten kanssa. Muun muassa THL:n ja

Mediayhteistyö ja kumppanit

työ- ja elinkeinoministeriön ohjausryhmissä
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oltiin. Sidosryhmille ja muille toiminnasta

arvosta,

terveydestä

ja

kiinnostuneille lähetettiin neljä kertaa yksikön

vastaanottokeskuksiin.

turvallisuudesta

uutiskirje, levikki oli yli 1 300.
Toimintavuonna

Seuranta ja arviointi

jatkettiin

maahanmuuttajatyötä

järjestöyhteistyötä

tekemällä.

Aktiivista

järjestöjen,

muun

yhteistyötä

oli

ja

toiminnan

seurannan,

arvioinnin

ja

Suomen

raportoinnin

välineitä.

Pakolaisavun, Monika-Naiset liiton, Cultura-

koulutuksista

ja

säätiön, Ihmisoikeusliiton ja Niceheartsin

osallistujapalautetta ja muille tuotetuista

kanssa. Myös yritysten, mm. Ambitio Oyn,

koulutuksista pyydettiin palautetta niiden

Me2Wen

tilaajilta.

ja

muassa

Toimintavuonna käytettiin sähköisiä työajan

Luksian,

kanssa

tehtiin

yhteistyötä. Yhteistyöpalavereja eri tahojen

Yksikön

rahoitus

selvitystyöstä
Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta
tutkimuskatsaus

maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia
edistävistä

tekijöistä

ja

toimenpiteistä.

Helsingin

nettiraportti

oppiaineen

muodostui

RAY:n

perheenyhdistämisestä

tehtiin

alussa

työskenteli

seitsemän

yksikössä

henkilöä,

vuoden

yksi

erityisasiantuntija

päällikkö.

ja

YT-neuvottelujen

yksi henkilö Väestöliiton hallinnosta, ja
kehittämispäällikkö

ja

Maahanmuuttajien

Vuoden

saaduista

seurauksena yksikköön siirtyi asiantuntijaksi

kanssa

islamista.

koulutuksista

palkkioista.

yksikön

yliopiston

homoseksuaalisuudesta

ja

asiantuntijaa,

sarjassa. Väestöliiton nettisivuilla julkaistiin

sosiaalipsykologian

koottiin

mittaan henkilökunta supistui viiteen: kolme

Raportti julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön

yhteistyössä

mentoroinnista

rahoituksista sekä ostopalveluna toteutetusta

Julkaisut, artikkelit ja videot

systemaattinen

järjestetyistä

Voimavarat ja talous

kanssa oli vuoden mittaan 87.

tehtiin

Itse

siirtyi

kansainvälisen

kehityksen yksikköön. Yksikön asiantuntija on
aloittanut

tietoarkki

parisuhdeväkivallan

koulutuksen

vaikuttamistyön tueksi. Blogeja julkaistiin

johtamisen

kymmenen ja videoita neljä.

ja

toisella

on

sovittelijamenossa

erikoisammattitutkinnon

suorittaminen.

Lasten seksuaalikasvatukseen liittyvä juliste

Varma lahjoitti yksikölle joululahjarahan 8 000

käännätettiin venäjäksi ja tehtiin juliste tasa-

€. Yksikköä kutsuttiin tekemään työtämme
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edistävä

mainos

OP-ryhmän

Chydenius-

johtokunta, Vammaisten lasten ja nuorten

lehteen.

tukisäätiön

ETU-hankkeen

ohjausryhmä

(puheenjohtaja), Tasavertaisesti osalliseksi
verkostoihin
Edustukset

–hanke,

verkosto ja Kotona Suomessa-ohjausryhmä
(ESR)

SPR:n Maahanmuuttajaohjelman ja VAPAAhankkeiden ohjausryhmät, Ihmisoikeusliiton
Kitke-hankkeen

ohjausryhmä,

Helsingin

kaupungin opetusviraston KYKY-hankkeen
koordinointiryhmä
Familia Clubin Duo-hankkeen ohjausryhmä,
THL:n

Pakolaisjärjestöjen

Maahanmuuttajanuoren

tarpeet

tunnetuksi -hankkeen ohjausryhmä, THL:n
Ulkomaalaisten hyvinvointi ja terveys tutkimushankkeen johtoryhmä, Kehys ry:n
hallitus (varapuheenjohtaja), Cultura-säätiön
hallitus, Suomen Väestötieteen Yhdistyksen
KOHDERYHMÄ:
1. Maahanmuuttajat (perheet, nuoret, naiset)
2. valtaväestö
3. ammattilaiset ja järjestöt
NETTI- JA PUHELINPALVELUT
Neuvontapuheluja
Sähköpostineuvontaa

267 keskustelua
442 kysymystä

442 vastausta

LUENNOT JA KOULUTUKSET
Luentoja

20

luentoa

valtaväestölle,

infotilaisuutta

maahanmuuttajille ja
turvapaikanhakijoille

38

tai

953 kuulijaa

Luentoja

47 luentoa

1 805 kuulijaa

Konsultaatio

66 konsultaatiota

126 osallistujaa

Kurssit (kansalaisille)

3 kurssia

37 osallistujaa

ammattihenkilöstölle

MEDIA, JULKAISUT JA MESSUT
Nettisivujen käyttäjät

21 788

1 815 käyttäjää/kk

käyttäjää/vuosi
Tieteelliset artikkelit

2 artikkelia

Muut artikkelit

3 lehtiartikkelia

1 nettiartikkeli

Julkaisut

3 tekstijulkaisua, 4

uutiskirjeen levikki

videota, 4

1 300

uutiskirjettä
Esitteet

2 esitettä, 2
julistetta

Blogikirjoitukset

10 blogikirjoitusta

Facebook

88 postausta
(omat

itse

ylläpidetyissä
ryhmissä)
Haastattelut

16

11 radio- ja TV

lehtihaastattelua
Messut / tempaukset

7 tapahtumaa

14 115 osallistujaa

VERTAISRYHMÄT
Vertaisryhmiä

11

ryhmää,

tapaamista

39

30

199 osallistujaa

KANSAINVÄLINEN KEHITYS

Toimintamallit

Kansainvälisen kehityksen yksikkö
Seksuaaliterveys ja -oikeudet
kehitystekijänä

Kansainvälisen kehityksen yksikön tavoitteena
on ihmisten parantunut seksuaaliterveys ja oikeustilanne

erityisesti

Tavoitteen

Kansainvälisen kehityksen yksikkö edistää nk.

kehitysmaissa.

saavuttamiseksi

integroitua lähestymistapaa kehitykseen eli

tehdään

eri alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä

kehityspoliittista vaikuttamistyötä (kts. Kohta
Kehityspoliittinen

kestävän

vaikuttamistyö),

kehitysyhteistyöhankkeita

sekä

kehityksen

kehitysohjelmissa. Väestöliiton tavoitteena

tuotetaan

on, että seksuaaliterveys ja -oikeudet nähdään

globaalia kehitystä käsitteleviä julkaisuja.

läpileikkaavana kehitystekijänä, joka otetaan
huomioon

Kehityspoliittisella

saavuttamiseksi

vaikuttamistoiminnalla

erilaisissa

eriarvoisuutta

pyritään saamaan poliittiset päätöksentekijät

köyhyyttä

vähentämään

ja

pyrkivissä

ohjelmissa. Integroitua lähestymistapaa on

ja muut keskeiset kehitysyhteistyötoimijat

sovellettu liiton kehitysyhteistyöhankkeissa ja

ymmärtämään seksuaaliterveys ja -oikeudet

vaikuttamistoiminnan

laajana kehityskysymyksenä ja sitoutumaan

sekä

kansainvälisyyskasvatuksen sisällöissä.

näiden asioiden edistämiseen niin Suomen,
EUn

kuin

globaalissa

kehityspolitiikassa.

Kehitysyhteistyöhankkeissa
seksuaaliterveys

ja

Kehitysyhteistyöhankkeet

integroidaan

-oikeudet

Väestöliiton

muilla

edistetään

nuorten

ja

koulupudokkuuden

naisten

Tavoitteena

seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia ja hyvinvointia
sekä

kestävää

kehitystä.

Julkaisuilla

ja

tiedottamisella lisätään päätöksentekijöiden,
opiskelijoiden,

suuren

yleisön

keskittyy

tyttöjen

ja

naisten

edistäminen

kiinnittämällä

turvalliseen

huomiota

kahdessa

seksuaalikasvatukseen,

asenneilmastoon

roolimalleihin.

kehitysmaiden

vähentämiseen.

seksuaaliterveyden

yhteisöjen

seksuaaliterveyteen ja –oikeuksiin liittyvistä
ja

on

kouluympäristöön

ja

kehitystoimijoiden tietämystä ajankohtaisista

kehityshaasteista

Malawissa

tyttöjen aseman parantamiseen ja tyttöjen

sektoreilla toimivien järjestöjen hankkeisiin ja
näin

hanke

läänissä

Hanketta
yhteensä

ja

tyttöjen

toteutetaan
kuudessa

koulussa. Vuonna 2015 otettiin käyttöön mm.

tilanteesta.

elämänhallinta/seksuaalikasvatusaineisto,
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jota opettajat ja tukioppilaat testasivat.

vammaisten naisten ja tyttöjen tietämystä

Alueviranomaisten

seksuaaliterveydestä

kanssa

järjestettiin

ja

-oikeuksista.

koulutuksia yhteisöedustajille sekä luotiin

Väestöliitto

tukioppilastoimintaryhmiä.

koulutustilaisuuksiin

seksuaalikasvatuksen

asiantuntijana

sekä

toteutetaan

Hanketta

yhteistyössä

Mannerheimin

on

osallistunut

luonut

Lastensuojeluliiton ja malawilaisen Center for

seksuaalikasvatuskokonaisuuden

Youth Empowerment and Civic Education,

keskiaasialaisten järjestöjen käyttöön.

YECE:n kanssa.
Globaalikasvatus
Tavoitteena

Väestöliiton

Ulkoasianministeriön

kehitysyhteistyöhankkeessa Nepalissa on ollut
edistää

kestävää

kehitystä

toimeentuloa.

elinoloja

Hanketta

on

kolme julkaisua: ”Seksuaalioikeudet”, YK:n
väestörahasto,

ja

myrskyltä”

Nepalissa yhteistyössä WWF Suomen, WWF

opetusviranomaisten

ja

sekä

virtuaalijulkaisu

Nepalin, Nepalin perhesuunnittelujärjestön,
terveys-

UNFPA:n

suomenkielinen

toteutettu

luonnonsuojelu-,

ja

globaalikasvatustuella tuotettiin vuonna 2015

parantamalla

luonnonvarojen kestävää käyttöä, väestön
seksuaaliterveyspalveluja,

viestintä-

vuosiraportin

tiivistelmä

”Suojaan

nuorille

suunnattu

”Hurma”.

Julkaisujen

kohderyhmiä ovat opiskelijat ja opettajat,

ja

järjestöt, nuoret ja aiheesta kiinnostunut suuri

paikallisten

yleisö.

yhdistysten kanssa. Vuoden 2015 toiminta on
ollut haasteellista ja eteneminen toimintojen

Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän Sinä

kanssa on ollut hidasta johtuen ankarasta
maanjäristyksestä,

joka

sattui

Päätät –tietolehtinen julkaistiin aiheesta.

Nepalissa

”Seksuaalioikeudet

vuoden alkupuolella.

ministeriöiden

Uzbekistan,

ihmisoikeuksia”.

Tiedotetta jaettiin kaikille kansanedustajille,

Väestöliitto toteuttaa Kynnys ry:n kanssa
Keski-Aasiassa

ovat

(Kazakstan,
Tadžikistan,

virkamiehille

ja

kehitysjärjestöille.

Kirgisia,

Turkmenistan)

Mediayhteistyö

hanketta, joka tähtää vammaisten naisten
voimaannuttamiseen

ja

itsetunnon

vahvistamiseen. Hankkeen keskeinen teema
on lisätä vammaisten naisten järjestöjen sekä

Kansainvälisen

kehityksen

mediayhteistyö

liittyy

julkaisuihin,
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yksikön

seminaareihin,

varainhankintaan

sekä

teemapäiviin. Vuonna 2015 merkittävimmät

portaaleissa

tilaisuudet olivat: UNFPAn vuosiraportin

Kehitysyhteistyöneuvottelukunnassa. Lisäksi

”Suojaan

Väestöliitto

myrskyltä:

naiset

ja

tytöt

huomioitava kriiseissä” julkistaminen, Kapua
2015

sekä

on

Lääkärijärjestöjen

Maailman

aids-päivän

ohjausryhmässä ja Suomen hiv-verkostossa.

Bolivia-varainhankintakampanja,

Maailman Väestöpäivä sekä Leima-netti-

Seuranta ja arviointi

lehden julkistaminen.

Kansainvälisen

kehityksen

toteuttamiin
Yhteistyö

hankkeisiin

vuosittainen

globaalikasvatusta

tehdään

loppuevaluaatio.

kehitysyhteistyöhankkeita

ja

tehdään

kerätään

yhteistyössä

sisältyy

raportointi

Hankkeissa
Vaikuttamistoimintaa,

yksikön
aina

rahoittajalle.
väliarvioita

Tuotetuista

lukijapalaute,

ja

julkaisuista

joka

auttaa

kehittämään julkaisujen sisältöä ja ulkoasua.

muiden järjestöjen ja tärkeiden viiteryhmien
kanssa. Varainhankintaa on tehty yhteistyössä

Voimavarat ja talous

Taksvärkin, Kynnys ry:n ja Plan Suomi Säätiön

Vuoden aikana Kansainvälisen kehityksen

kanssa.

yksikkö on kehittänyt varainhankintaansa
Väestöliitto

on

jäseninä

kansainvälisissä

seuraavissa

laatimalla

varainhankintastrategian

järjestöissä:

kouluttautumalla yritysyhteistyöhön. Malawi,

Countdown2015Europe-konsortio, jossa 15

Nepal

eurooppalaista

globaalikasvatushankkeisiin

seksuaaliterveyden

ja

–

ja

Keski-Aasia-

ja

ja
saadaan

oikeuksien alan järjestöä toimii yhdessä

ulkoasiainministeriön tuki. Vaikuttamistyötä

pitääkseen

tukevat William and Flora Hewlett Foundation

seksuaaliterveys

ja

oikeuskysymykset

vahvasti

kehityspolitiikassa,

seksuaaliterveys

–

ja

EU:n

Bill

&

Melinda

Gates

Foundation.

–

Varainhankinta- ja tiedotuskampanja Kapua

oikeusalan verkosto EuroNGOs ja IPPF.

Bolivia toteutettiin vuonna 2015 ja se keräsi yli

Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös YK:n

94 000 euroa neljän järjestön työhön. Lisäksi

Väestörahaston UNFPAn kanssa. Suomessa

pienimuotoisempi OmaKapua Nepal -ryhmä

Väestöliitto

saatiin kokoon loppuvuodesta. Ryhmä keräsi

on

jäsenenä

Kehys

ja

ry:ssä,

Kepa:ssa, YK-järjestöjen yhteistyöryhmässä,

varoja

Ihmisoikeudet.net-

Kansainvälisen

ja

Maailma.net

-
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Nepal-hankkeelle

8

kehityksen

438

euroa.

yksikössä

työskenteli vuonna 2015 viisi asiantuntijaa

leikkauksiin ja eduskuntavaaleihin. Vuonna

sekä kolme korkeakouluharjoittelijaa.

2015 Väestöntutkimuslaitos on tarjonnut
tuoretta

Edustukset

tutkimustietoa

lastensaannista,

parisuhteiden hyvinvoinnista, sisaruksista,
isovanhemmista ja muista perhesuhteista.

 Kehitysyhteistyötyöjärjestöjen EU-

Perhebarometri ”Miksi syntyvyys laskee”
levisi erittäin hyvin julkisuudessa, samoin

yhdistys, Kehys ry
 Kepa ry

seksuaalista hyvinvointia, isovanhemmuutta

 Kehys ry:n Gender-ryhmä

ja

 Lääkäriliitto, Kehitysyhteistyön

tutkimustuloksemme.

neuvottelukunta

syntymävälejä

Tutkimuslaitos

 The European NGOs for Sexual and

järjesti

sidosryhmäpäivän.

koskevat

21.5.

Laitos

perinteisen

osallistui

3.6.

Reproductive Health and Rights,

järjestettyyn

Population and Development, EuroNGOs

kansanedustajille Säätytalolla. Sukupolvien

koulutustilaisuuteen

uusille

 Countdown 2015 Europe

ketju -tutkimushankkeen toisen kierroksen

 Maailman aids-päivän toimikunta

päätösseminaari

 Suomen hiv-verkosto

yhteydessä julkistettiin työpaperi Huono-

 Suomalaisten järjestöjen Post-2015 Task

osaiset nuoret aikuiset ja epävirallinen apu.

Force

kanssa

oikeuksien kylän toimikunta

sen

kansainvälisen

myös

TUTKIMUS

perheellistyminen

Väestöntutkimuslaitos

päätösseminaarin

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Epävarma
-hankkeen

Oxfordissa

24.6.

Luennot

tarjoamalla tutkimustietoa puolueiden ja

Kansainvälisissä

perhepoliittiseen

liittyen

järjesti

Palvelut

Laitos osallistui kevään eduskuntavaaleihin

Pohjustimme

Human

konferenssin järjestelyihin ja emännöintiin.
Laitos

perhejärjestöjen

European

Behaviour and Evolution Association (EHBEA) -

 Ihmisoikeudet.net –ohjausryhmä

kannanottoja

elokuussa,

Laitos osallistui yhdessä Helsingin yliopiston

 Maailma kylässä festivaalien Nuorten

kampanjointiin.

oli

konferensseissa,

liiton

perhepoliittisiin
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ja

kotimaisissa

seminaareissa

sekä

koulutustilaisuuksissa pidettiin yhteensä 50

Laitos

luentoa tai esitelmää, lisäksi oli 2 nettiluentoa.

konsortiossa FamiliesAndSocieties (2014–17).
Siihen

väitöskirja

Väestöntutkimuslaitos

Tutkijat antoivat 47 TV- ja radiohaastattelua

Suomen

sekä 160 lehtihaastattelua ja osallistuivat
eduskuntavaaleihin

osuutta

EU-

Yksinhuoltajien

Laitos

Twitterissä

@perhetutkimus

osallistui

Akatemian

edelleen

Mieli-ohjelman

tutkimushankkeeseen Jaetut elämät. Siihen

sekä

Parassyy-kampanjoihin.
tunnuksella

liittyvä

Suomen

työurat elämänkulkunäkökulmasta.

Mediayhteistyö ja kampanjointi

Väestöliiton

koordinoi

liittyvät

jatkoi

väitöskirjat

Persoonallisuuden

vaikutus lastenhankintaan, Sosioekonomisten
tekijöiden

keräten vuoden aikana lähes 700 seuraajaa.

yhteys

lastenhankintaan

sekä

Alueet, syntyvyys ja liittojen muodostus
Suomessa.

Hankkeessa

on

alatutkimus

Yhteistyö

Fraternity Friendship Study, jossa tutkitaan

Tutkimuslaitoksen keskeiset kumppanit olivat

ystävyyttä ja ryhmänmuodostusta.

Helsingin, Turun, Oxfordin, Leidenin ja

Laitoksella

Tukholman yliopistot, THL ja KELA sekä

seksuaalielämää

Sateenkaariperheet

ry

tutkimusaineisto.

Lastensuojeluliitto.

Kaksi

ja

Mannerheimin
Pro

gradu

–

hankkeeseen

yliopiston sosiaalipolitiikan ja talous- ja

Laitoksen

oppiaineiden

tutkimustuloksia

lasten

kanssa.

Seksologisen

kanssa

FINSEX-

Sateenkaariperheiden

hyvinvointi

–hankkeeseen.

luovuttajia

kyselytutkimuksen

koskevan
ensimmäinen

kansainvälinen julkaisu ilmestyi yhteistyössä

Seuran,

klinikoiden lääkärien kanssa.

Tampereen ja Jyväskylän yliopiston sekä
Siirtolaisuusinstituutin

sekä

Munasolujen

kautta. Suomen Väestötieteen Yhdistyksen
Suomen

kartoittava

Lapsiperheiden ajankäytöstä ilmestyi julkaisu.

jalkautettiin

Koneen Säätiön Väestönmuutos-hankkeen

(SVY),

suomalaisten

Laitos osallistui Parisuhdetyö neuvolassa –

tutkielmaa valmistui yhteistyössä Helsingin

sosiaalihistorian

kerättiin

tehtiin
Kirjasto

yhteistyötä.

Väestöliiton

kirjasto

ja

tietopalvelun

kokoelma kasvoi toimintavuonna 120 niteellä
ollen 13 674 nidettä. Ulkomaisia maksullisia
tieteellisiä lehtiä tilattiin yhä enemmän
Tutkimushankkeet
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elektronisina. Populus-tietokannassa oli 177

Maalis-toukokuun

lainaus- ja palautustapahtumaa, ulkopuolisia

tuloksena

kävijöitä oli n. 30. Työntekijöiden käyttöön

supistuivat selvästi. Supistukset koskivat

hankittiin

etenkin

kansainvälisiä

viitetietokantoja.
kirjastoa

tieteellisiä

Informaatikko

vierailijaryhmille

sekä

laitoksen

toimintaedellytykset

maahanmuuttoperheitä

esitteli

tutkimusta

uusille

tukitoimintoja.

työntekijöille.

YT-neuvottelujen

sekä

julkaisutuotantoa
Laitoksella

vakituisina

infografiikalle.

rahoituksella kolme.
Opetus-

Helsingissä 5.–6.3. ja Sosiaalipolitiikan päivillä

Open

toimintavuoden

toimitusprosessi

Journal

Systems

kulttuuriministeriön

valtionapu kattoi noin 45 % laitoksen

Population Research -lehden toimituskunta
sähköinen

ja

tutkimuslaitokselle vuodeksi 2015 myöntämä

Helsingissä 22.–23.10. Finnish Yearbook of

vakiintui

tutkijaa,

oli kaksi ja vierailevia tutkijoita ulkopuolisella

Laitoksen

julkaisuja markkinoitiin mm. Sosiologipäivillä

ja

kaksi

sekä julkaisusuhteeri 1.8. asti. Hanketutkijoita

Panostettiin sosiaaliseen mediaan ja tilattiin

uudistui

työskenteli

informaatikko, assistentti (1.8. jälkeen 25 %)

Julkaisut ja artikkelit

pohjaa

ja

johtaja/tutkimusprofessori,

tutkimusprofessori,

uutta

koskevaa

toimintaan

-

saatiin

Väestöliiton

julkaisupohjalle. Julkaistiin yksi väitöskirja.

budjetista.

Vakinaiseen

rahoitusta

muista

myös

tuotoista.

Hankekohtaisista rahoituksista tärkeimmät
olivat Suomen Akatemia, European Research
Seuranta ja arviointi
Väestöliiton

Council, Alli Paasikiven Säätiö, THL ja Koneen

sisäisen

kuukausiraportoinnin

viikko-

lisäksi

ja

Säätiö.

raportoidaan

rahoittajille, joista tärkeimpänä vuosittainen

Edustukset

raportointi OKM:lle. Mediaosumia seuraa VL-

 Archive for Sexology, Berlin, Advisory

viestintä, omaa julkaisumyyntiä tilastoidaan
muutama

kerta

vuodessa.

Board, jäsenyys

Laitoksen

 Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF),

tutkijaseminaarit toimivat vertaisarviointina.

jäsenyys

Kehityskeskustelut käytiin.

 Erikoiskirjastojen neuvosto, jäsenyys
 European

Voimavarat ja talous

Evolution
Committee,
45

Human

Behaviour

Association,

and

Steering
jäsenyys

 Suomen

Journal of Sex Research (JSR), Associate
Editor

Seksologinen

Seura:

varapuheenjohtajuus

 Lapsiperheköyhyys-verkosto, jäsenyys

 Society for the Scientific Study of

 Lapsiasiavaltuutetun Lapsitutkimuksen

Sexuality (SSSS), puheenjohtajuus
 World Association for Sexual Health

työryhmä, jäsenyys
 Nya Argus, toimituskunta, jäsenyys

(WAS),

 Otto A Malmin Säätiö, johtokunta,

seksuaalikasvatuskomitean

hallituksen

puheenjohtajuus

jäsenyys
 Pohjoismainen

sekä

jäsenyys

tieteellisen

komitean jäsenyys

NACSES‐

auktorisointikomitea, puheenjohtajuus
 Siirtolaisuusinstituutti

hallitus

ja

valtuusto, jäsenyys
 Sosiaali‐ ja terveysministeriön Jaosto 25,
jäsenyys
KOHDERYHMÄ:
LUENNOT JA KOULUTUKSET
Luentoja kansalaisille

17 luentoa

n. 1 500 kuulijaa

Luentoja ammattihlöstö

33 luentoa

n. 2 600 kuulijaa

Nettiluennot

2 luentoa

20 kuulijaa paikalla

Nettisivujen kävijät

n 3 500 kävijää /vuosi

n. 290 kävijää/ kk

Tieteelliset artikkelit

9 artikkelia

Lehtien

MEDIA, JULKAISUT JA MESSUT

impact

factor

keskiarvo 1,2, (min 0,4 – max
3,2)
Muut artikkelit

5

lehtiartikkelia

ja

2

työpaperia
Julkaisut

4 kirjaa

Blogikirjoitukset

20 blogi/kolumnikirjoitusta

VL-blogilla
kävijää/kk
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20-25

000

Twitter

153 twiittiä

n.

750

@perhetutkimus +

lopussa

seuraajaa

vuoden

henk.koht. tilit
Haastattelut

160 lehtihaastattelua

47 radio- ja TV

Tiedotustilaisuudet

3 tilaisuutta

n. 120 osallistujaa

HALLINTO

kehitettiin järjestämällä toimittajaryhmä- tai

Viestintä

mediakohtaisia tapaamisia sekä YLEn kanssa
tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden aikana piti

Väestöliiton

viestintä

Väestöliiton

myös toteuttaa tunnettuustutkimus, mutta

arvoja, strategiaa ja toimintaa viestinnällisin

sen teko päätettiin siirtää myöhempään

keinoin.

ajankohtaan.

Viestinnän

tukee

haasteina

ovat

monikanavaisuuden tehokas toteuttaminen
kaikessa viestinnässä sekä medianäkyvyyden

Väestöliitto järjesti vaalitavoitteitaan esille

säilyttäminen ja ulottaminen koskemaan

nostavan

myös laajemmin erilaisia medioita ja näin

lyhyitä videoita facebookissa ja niihin liittyvä

tunnettuuden kasvattaminen.

blogisarja. 31.3. järjestettiin Investoidaan

somekampanjan,

perheisiin

–

johon

verkkotapahtuma

kuului

yhdessä

Viestinnän keinoja ovat mediatiedottaminen,

Lastensuojelun Keskusliiton ja Mannerheimin

verkkosivusto ja sosiaalinen media, uutiskirje,

Lastensuojeluliiton

messuille ja tapahtumiin osallistuminen,

aikana julkaistiin blogeja sekä haastettiin

esitteiden ja materiaalien toimittaminen sekä

kansanedustajaehdokkaat

tilaisuuksien

keskustelemaan lasten ja perheiden asioista

järjestäminen.

kanssa.

Tapahtuman

ja

päättäjät

twitterissä hashtageilla #perhe ja #vaalit2015.
Viestinnän painopisteet

Twitter-keskustelun

Viestinnän painopisteinä olivat vuonna 2015

perhepolitiikka, lasten ja nuorten hyvinvointi,

Väestöliiton

eduskuntavaalitavoitteiden

lasten oikeudet, opiskelijat, seksuaaliterveys,

tunnetuksi tekeminen ja vaalivaikuttaminen

monikulttuurisuus, globaali kehitys sekä työn

erityisesti sosiaalisen median avulla sekä

ja

verkkouudistus ja kaiken verkkoviestinnän
integrointi

toisiinsa.

Mediatiedotusta
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perheen

aiheita

olivat

mm.

yhteensovittaminen.

Keskustelu oli vilkasta, ja perhe nousikin

journalistinen ja sosiaalinen media) kertyi

päivän toiseksi käytetyimmäksi hashtagiksi.

koko vuoden aikana yhteensä 1 070 osumaa.

Sillä twiitattiin 1 717 kertaa. Keskustelu
tavoitti yli 210 000 ihmistä. Noin 40

Väestöliiton nettisivut ja sosiaalinen media

kansanedustajaa tai ehdokasta osallistui
keskusteluun, jossa twiittaajia oli yhteensä

Väestöliiton

noin

360.

aikana 1,8 miljoonaa käyntiä ja yksittäisiä

sosiaalisessa

kävijöitä oli 1,23 miljoonaa. Sivulatauksia

kansanedustajille

tehtiin yli 5 miljoonaa. Kävijöiden määrä

tarkoitettuja kortteja, joihin oli kerätty

kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Suurin

nuorten viestejä heille.

osa kävijöistä saapui etusivulle, tämän jälkeen

Vaalien

jälkeen

mediassa

levitettiin

uusille

nettisivuille

tehtiin

vuoden

suosituimpia olivat edelleenkin nuorten,
Mediatiedottaminen

parisuhteen ja seksuaalisuuden sivut.

Lehdistötiedotteita lähetettiin vuoden aikana

Verkkosivu-uudistusta oli pohjustettu talossa

18 kappaletta, lisäksi Väestöliitto oli mukana 7

tehdyllä tarvekartoituksella ja uudistukselle

yhteistiedotteessa muiden

järjestöjen ja

luotiin tarkka kriteeristö. Hankintailmoitus

Mediatilaisuuksia

uudistuksesta laitettiin Hilmaan lokakuun

verkostojen

kanssa.

järjestettiin

10

kappaletta,

tilaisuuksien

lopussa 2014. Hankintaprosessi jouduttiin

osallistujamäärä vaihteli 3–8 mediaan.

keskeyttämään resurssien puutteen takia.
Loppusyksystä

käynnistettiin

kuitenkin

Vauva, Meidän Perhe ja Kotiliesi –lehtien

verkkosivujen etusivun uudistaminen ja koko

päätoimittaja ja toimitussihteeri vierailivat

sivuston

mobiilioptimointi.

lokakuussa Väestöliitossa. 2.10. YLEn kanssa
käynnistettiin keväällä yhteistyötä Marja

Väestöliiton nimeä kantava Facebook-sivu

Hintikka talkshown osalta. Ohjelma keskittyy

kasvoi vuoden aikana noin 1 700 tykkääjällä.

vanhemmuuden

ja

Vuoden alussa tykkääjiä oli 3 820 ja lopussa jo

esitettiin

yli 5 500. Sivulla julkaistiin keskimäärin kaksi

ensimmäinen
syksyllä.
kirjoittivat

eri

teemoihin

tuotantokausi

Väestöliiton

useat

ohjelman

asiantuntijat

viestiä

verkkosivuille

päivässä.

Väestöliiton

Twitterin

seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana 2 459:stä

artikkeleita, joista oli ohjaus Väestöliiton

4 724:ään.

omille sivuille. Verkkomediasta (näköislehdet,

säilytti suosionsa, vuonna 2015 blogissa kävi
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Vuonna 2013 perustettu blogi

yhteensä

runsaat

132

000

henkilöä.

Väestöliiton pääasialliset sosiaalisen median

Blogitekstejä julkaistiin 139 kpl ja niitä jaettiin

kanavat vuonna 2015:

Facebookin ja Twitterin kautta. Väestöliiton
Instagram-tilin

seuraajien

- www.vaestoliitonblogi.com

määrä

- www.facebook.com/vaestoliitto

viisinkertaistui ollen vuoden lopussa 500.
- www.twitter.com/vaestoliitto

Muita Instagram-tilejämme olivat Nuorten
Väestöliitto

ja

Kumittaja.

- www.instagram.com/vaestoliitto
- www.youtube.com/user/vaestoliittory

Uusista some-kanavista Väestöliitossa otettiin
käyttöön WhatsApp, jonka kautta Nuorten

Muu tiedotus ja materiaalituotanto

tiimi

säännöllisesti

Vuoden aikana ilmestyi viisi sähköistä

vinkkiviestejä. Väestöliitolle perustettiin tilit

Väestöliiton uutiskirjettä, Välähdyksiä

lähettää

tilaajille

myös Snapchatiin ja Periscopeen tulevaa

Väestöliitosta. Vuoden aikana viestintä

käyttöä varten.

osallistui Poikien Puhelimen raportin 2014
”Riemua, himoa & ahdistusta” –

Väestöliiton

näkyvyyttä

sosiaalisissa

toimittamiseen. Lisäksi Väestöliiton

medioissa kehitettiin ja sitä koordinoitiin

kuvapankkia täydennettiin kuvapankista

entistä

ostetulla n. 700 kuvalla.

tarkemmin.

Facebook-sivun

Yhdeksän

(Väestöliitto,

erillisen
Parassyy,

Samarakas, Poikien Puhelin, Perheaikaa,
Sinkkulinja,

Kumita,

Sisäinen tiedotus

Nuorten

seksuaaliterveysverkosto ja Urpot) päivittäjille
luotiin

oma

keskusteltiin

keskusteluryhmä,
somekanavien

Sisäistä tiedonkulkua hoidetaan Intranetin,

jossa

teknisistä

ja

sähköisen

Viikkoviestin

sekä

sisäisten

tiedotustilaisuuksien

erilaisten
avulla.

sisällöllisistä asioista, talon sisäisestä someyhteistyöstä ja ajankohtaisista tapahtumista ja

Väestöliiton sisäinen uutiskirje Viikkoviesti

keskustelunaiheista.

ilmestyy perjantaisin ja kertoo, mitä talossa
seuraavan viikon aikana tapahtuu. Tiimit

Väestöliiton LinkedIn-sivu päivitettiin ajan

keräävät tiedot viestinnälle, joka toimittaa

tasalle ja siellä julkaistiin säännöllisesti

sisäisen uutiskirjeen ja lähettää sen koko

työelämään liittyviä, enimmäkseen Parassyy-

henkilöstölle.

kampanjan, uutisia.

Intranetiä

kehitettiin

ja

ylläpidettiin olemassa olevan teknisen alustan
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ehdoilla korostaen tietojen löydettävyyttä,

Intranetistä,

oikeellisuutta ja ajankohtaisuutta. Erityisesti

päätöksiä

käynnissä olevat yhteiskunnalliset ja talon

vuodessa. Tiimien välisiä, poikkihallinnollisia

sisäiset

tapaamisia toivottiin lisää.

kampanjat

etusivulle

nostettiin

uutisina

ja

Intranetin
bannereina.

Jory-muistioita,
sekä

hallituksen

talouskatsausta

kerran

Lisää

tietoa

kaivattiin muiden yksiköiden työn sisällöstä ja

Vuoden aikana järjestettiin monia talon

osaamisesta,

henkilökunnalle

harjoittelijoista, johtoryhmässä käsitellyistä

tarkoitettuja

henkilöstömuutoksista

tiedotustilaisuuksia, näin erityisesti käynnissä

sisällöistä

olleista

suunnitelmista ja sitä kautta mahdollisista

YT-neuvotteluista

ja

liiton

sekä

tiimien

ja

tulevista

tulevaisuudesta.

sisäisistä

yhteistyömahdollisuuksista.

Keväällä järjestettiin myös yksikköesittelyitä,

Sisäisen viestinnän kyselyn tulosten pohjalta

joissa eri tiimien ja toimintojen edustajat

alettiin hahmotella mahdollista Väestöliitto

kertoivat omasta työstään ja sen tavoitteista

Foorumia.

muille.

laajennetussa viestintätiimissä.

Suunnittelutyö

jatkuu

Laajennettu viestintätiimi vastasi viestinnän
laatimaan

sisäisen

viestinnän

kyselyyn

Viestintäkoulutukset

keräämällä omilta tiimeiltään vastaukset
neljään kysymykseen:

Helmikuussa

viestintä

ViestintäPirittan

osallistui

järjestämään

Sosiaalisen

1. Intra ja Viikkoviesti – ovatko hyvät, toimivat,

median trendit –tilaisuuteen. Maaliskuussa

riittävät?

Riitta Pollari ja Eero Anhava oli kertomassa

2. Mitä muita sisäisen tiedonkulun kanavia

henkilökunnalle

on? Miten hyödynnämme?

sisältömarkkinoinnista ja viestinnän uusista

3. Mitä tiimien tulisi muistaa viestiä koko

tuulista. Toukokuussa viestintätiimi järjesti

talolle?

henkilökunnalle tarkoitetut blogi, twitter ja

4.

Mitä

tietoa

tiimit

kaipaavat

lisää

LinkedIn

toimintansa tueksi?

Vastaukset osoittivat, että Viikkoviestiin ja

näkemyksiään

–koulutukset.

viestintäpäällikkö

oli

viestintäpäivässä

aiheesta

voimaa vaikuttamiseen”.

Intranetiin sekä Lync-pikaviestijärjestelmään
ollaan erittäin tyytyväisiä. Tärkeinä pidettiin
ajantasaista

vuosikalenteria

joka

Messut ja tapahtumat

löytyy
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Syyskuussa

puhumassa

Rayn

”Viestinnästä

Messuille osallistuttiin harkiten. Opetusalan

Kotisisar OY:ssä työskenteli 80 tuntipalkkaista

Educa-messut (n. 15 000 kävijää) järjestettiin

lastenhoitajaa.

totuttuun tapaan tammikuussa. Viestintä
vastasi messujen koordinoinnista ja messuille

Väestöliitto ry:n henkilöstöstä n. 59 %

osallistuttiin yhteistyössä muiden yksiköiden

työskenteli RAY:n tukemissa hankkeissa.

kanssa. Lahdessa järjestettiin Ilo, fiilis, onni –
messut elokuun lopussa, joissa Väestöliitto oli

Henkilöstötapahtumia

yksi pääyhteistyökumppaneista.
Väestöliitto ry:ssä otettiin käyttöön uusi
Voimavarat

Nepton-työajanseurantajärjestelmä

2.1.

Henkilöstöä koulutettiin yleisten ja kunkin
Viestintätiimissä

alkuvuodesta

yksikön erityistarpeiden mukaan. Väestöliitto-

neljä henkilöä, ja määrä väheni kahteen

Akatemia järjesti henkilöstölle vuoden aikana

kevään

viisi luentoa, teemoina olivat muun muassa

ja

työskenteli

kesän

aikana.

Väestöliittoon

perustettiin kaksi uudenlaista viestintätiimiä,

Rohkeus,

toinen suppeampi koordinoimaan viestinnän,

asiantuntijana sekä Lapsen traumamuistot

tiedon

Ulkopuolisten lisäksi Väestöliiton asiantuntijat

käytön

tiedonhallinnan
laajempi

ja

soveltamisen

kokonaisuutta

keskustelemaan

ja

sekä
toinen

oikeudessa

luennoivat.

enemmän

Lakisääteinen

työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa,

viestinnän linjauksista ja kehittämisestä sekä

painopisteenä

eri toimintojen

Työsuojelun

tasapuolisemmasta

Todistaminen

esiin

nostamisesta.

oli

henkinen

työsuojelu.

toimintaohjelma

2015–16

päivitettiin, ja Työsuojelutoimikunnan jäsenet
osallistuivat

työsuojelun

HENKILÖSTÖ

täydennyskoulutuksiin aktiivisesti.

Henkilöstön määrä oli vuoden 2015 lopussa

Henkilöstön

Väestöliitto

Smartumin

ry:ssä

ja

sen

kolmessa

liikuntaharrastuksia

tuettiin

liikuntasetelein.

tytäryhtiössä Väestöliiton klinikat OY:ssä,

Henkilökuntayhdistys Wälly järjesti kahdeksan

Väestöliiton Kotisisar Oy:ssä ja Väestöliiton

virkistystilaisuutta, väestöliittolaisia osallistui

Familia Oy:ssä yhteensä 137 henkilöä. Näistä

jo

vakinaisia

ja

Kilometrikisaan ja yhdessä käytiin muun

määräaikaisia 14 %. Lisäksi Väestöliiton

muassa teatterissa sekä jääkiekko-ottelussa.

toimihenkilöitä

oli

86

%
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kolmatta

kertaa

pyöräilyjoukkueena

Uusi toimitusjohtaja esittäytyi Väestöliiton
alumneille

kertoen

liiton

ajankohtaiset

Vuoden

kuulumiset marraskuun alumnitapaamisessa.

lopussa

VL

Medi

Oy

myytiin

31.12.2015 päivätyllä kauppakirjalla uudelle
omistajalle.

TALOUS
Väestöliitto

Väestöliiton vuoden 2015 tilinpäätöksen
tuloslaskelma osoittaa alijäämää – 49 872 € (-

Väestöliitto ry on konsernin emoyhteisö, jossa

236 000 €) ja taseen loppusumma 5 332 113 €

tytäryhtiöitä ovat Väestöliiton Familia Oy,

(5 579 190

Väestöliiton klinikat Oy, Väestöliiton Kotisisar

kannatusyhdistyksen rahaston osuus taseessa

Oy ja Kiinteistö Oy Kalevanpoika. Väestöliitto

on 73 056 € (131 672 €). Toiminnan tuotot

omistaa

olivat 5 184 660 € (5 297 458 €), kulut ilman

100

%

kaikkien

tytäryhtiöiden

osakepääomasta.

Konsernirakenteessa

tapahtui

%:sti

omistama

€

(29 686

automaattiyhdistyksen

toimintavuonna kaksi muutosta. Keväällä
100

Kotisisaropiston

poistoja 5 279 631 € (5 449 614 €) ja poistot
26 773

Väestöliiton

€).

€).
yleisavustus

Rahaoli

890 000 €.

VL

Markkinointi Oy sulautui Familia Oy:öön

Väestöliitto saa merkittävän osan tuotoistaan

30.4.2015 ja samalla yhtiön nimi muutettiin

Raha-automaattiyhdistyksen

Väestöliiton

avustuksina, 54 % (54 % ). Omien tuottojen

Familia

Familia
Oy:n

Oy:ksi.

Väestöliiton

vastaanottotoiminnot

osuus oli 12 % (16 % ).

käynnistyivät varsinaisesti syyskuun alussa.
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myöntäminä

Tuottojen jakauma 2015
Rahoitusjäämä
5%
Oman toiminnan tuotot
12 %
Keräys-/lahjoitustuotot
2%

Muut avustukset
15 %

Ray
54 %

Kunnat
0%
Valtio
12 %
Ray

Valtio

Kunnat

Muut avustukset

Keräys-/lahjoitustuotot

Oman toiminnan tuotot

Rahoitusjäämä

Väestöliiton budjetoitu tulos oli alijäämäinen

pääomalainaa, yhteensä 543 902,82 euroa.

– 8 623 €. Toteutunut tulos parani edellisestä

Pääomalainojen ehtojen mukaisesti lainoilla ei

vuodesta mutta budjetoituun tavoitteeseen ei

ole vakuuksia ja lainojen takaisinmaksuihin

aivan

liittyy rajoituksia, jolloin lainoihin liittyvät

päästy.

Osinkoja

ei

nostettu

tytäryhtiöistä siten kuin oli suunniteltu
johtuen

yhtiöiden

tuloskehityksestä.

riskit ovat tavanomaista suuremmat.

heikentyneestä

Väestöliitto

realisoi

Väestöliitto konsernin tulos

omaisuutta, josta kirjattiin tulokseen 133 000
euroa myyntivoittoa.

Väestöliitto konsernin tulos oli – 703 736 € (304 700

€)

alijäämäinen.

Tuloksen

Väestöliitto ry:n lainakanta on 1 324 072 €.

alijäämäisyys johtui yhtiöiden liikevaihtojen

Laina on Kalevankatu 16 kiinteistön remontin

laskusta ja negatiivisista tuloksista josta

omarahoitusosuutta. Lyhennyksen määrä on

Väestöliiton klinikat Oy:n tulos oli -318 000 €

107 700 €.

(+83 000 €), VL Medi Oy:n tulos oli -137 516 €
(1 787 €), Kiint. Oy Kalevanpoika -91 000 € ja

Väestöliitto on antanut Väestöliiton klinikat

Väestöliiton Familia Oy tulos oli – 134 000 € (-

Oy:lle yhtiön toiminnan käynnistämiseen

1 586 €). Poikkeuksena oli Väestöliiton

liittyvien

järjestelyjen

yhteydessä

kaksi
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Kotisisar Oy:n tulos, joka oli positiivinen +

Konsernin

rahavarat

laskivat

50 244 € (+12 479€ ).

vuodesta 366 617 euroa ja olivat vuoden
lopussa 919 767 € (1286 384 €).

Väestöliitto ry:n tuloskehitys
0

Euroa

-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
-250 000
Tulos

2011

2012

2013

2 014

2015

-95 204

-57 646

-35 185

-236 002

-49 873

Väestöliitto konsernin rahavarat ja
omavaraisuusaste
2 000 000

65%

1 500 000

55%

1 000 000

45%

500 000

35%

0

25%
2011

2012

2013

Rahavarat vuoden lopussa
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2014
Omavaraisuusaste

2015

edellisestä

Väestöliitto konsernin tuloskehitys
100 000
0
-100 000

Euroa

-200 000
-300 000
-400 000
-500 000
-600 000
-700 000
-800 000
Tulos

2011

2012

2013

2 014

2015

26 982

-423 106

58 486

-304 700

-703 390

Väestöliitto ry:n tytäryhtiöt:

Lapsiperheiden Etujärjestö
Liikkukaa - Sports for all ry
Marttaliitto ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Parasta Lapsille ry
Sateenkaariperheet ry
Seta - seksuaalinen tasavertaisuus ry
Siirtolaisuusinstituutti
Sosiaalipoliittinen yhdistys ry
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Suomalaisuuden Liitto ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Gynekologiyhdistys ry
Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry
Suomen Keskustanaiset ry
Suomen Kätilöliitto ry
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen Medisiinariliitto ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Seksologinen Seura ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Suomen Väestötieteen Yhdistys ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Familia Oy 30.4. asti, nimi muutettiin 1.5.2015
Väestöliiton Familia Oy:ksi
Väestöliiton Kotisisar Oy
VL-Markkinointi Oy 1.1. – 30.4.2015, yhtiö
sulautui 1.5. alkaen Väestöliiton Familia
O:öön.
Väestöliiton Klinikat Oy
Kiinteistö Oy Kalevanpoika
Suomen Kotien kukkasrahasto

TASEKIRJA
Väestöliitto konserni
1.1.–31.12.2015

Liite. Väestöliitto ry:n jäsenjärjestöt

Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry
Elatusvelvollisten liitto ry
Filha ry
Finlands svenska Marthaförbund rf
Kotitalousopettajien liitto ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
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