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30 000 sote-ammattilaista
Sosiaali- ja terveysalan järjestötyössä toimii 30 000 ammattilaista ja
500 000 vapaaehtoista. Jäseniä järjestöissä on 1,3 miljoonaa. Rahaautomaattiyhdistyksen avustukset tekevät näin laajan toiminnan
mahdolliseksi. RAY-avustusten myöntäminen järjestöille on yksi
suomalainen innovaatio, joka hyödyttää väestön terveyttä ja
sosiaalista hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta yhteiskuntaan.
Kunnat vastaavat lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluista. Järjestöt eivät yleishyödyllisessä työssään tarjoa tällaisia
palveluja. Järjestöjen pitkäjänteinen työ terveyden, hyvinvoinnin ja
yhteisöllisyyden puolesta kuitenkin ehkäisee ennalta ja vähentää
julkisten palvelujen tarvetta. Jäsenkuntansa ja toimialansa tarpeista
lähtien järjestöt ovat kehittäneet myös yritysmuotoisia palveluja.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on 24.2.2015
puoltanut kolmen suomalaisen rahapeliyhteisön yhdistämistä.
Ehdotuksen on valmistellut sisäministeriön johtama
virkamiestyöryhmä. Myös avustusten myöntämismenettelyjä
uudistettaisiin.
Heikon taloustilanteen aikoina Suomen tulee kyetä kaventamaan
terveys- ja hyvinvointieroja ja järjestämään yhdenvertaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut tuloista ja asuinpaikasta riippumatta. Tärkeä osa tätä
kansallista sote-haastetta on säilyttää ja kehittää sosiaali- ja
terveysjärjestöjen sosiaalista ja inhimillistä pääomaa väestön
hyödyksi. Onkin tärkeää, että rahapelitoiminnan uudistuksessa
turvataan järjestöjen toimintaedellytykset. Myös sote-uudistuksen
pöydässä on hyvä olla vahva edustus järjestöistä yleishyödyllisinä
toimijoina ja palvelutuotannosta puhuttaessa myös yritysmuotoisten
palvelujen kehittäjinä.
toimitusjohtaja Eija Koivuranta

Väestöliitto ry käynnistää YT-neuvottelut
Väestöliitto ry käynnistää kaikkia työntekijöitä koskevat YT-neuvottelut tiistaina 31.3.2015. Neuvottelujen
keskeisenä perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt.
Väestöliiton tulos on viimeisten vuosien aikana ollut tappiollinen. Liiton omasta toiminnasta saadut tuotot
eivät nykyisellään riitä kattamaan toiminnan kustannuksia. Sen seurauksena joudutaan harkitsemaan
koko henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilöstöä voidaan joutua irtisanomaan tai osaaikaistamaan. Säästöjen aikaansaamiseksi työsuhteen ehtojen muutokset voivat koskea koko
henkilöstöä.
Lisäksi Väestöliitto ry on päättänyt siirtää asiakasvastaanotto-, koulutus- ja työnohjaustoiminnot
tytäryhtiölleen Väestöliiton Familia Oy:lle. Järjestely mahdollistaa jatkossa maksullisen palvelutoiminnan
kehittämisen.

Väestöliitto vaikuttaa
Väestöliitto pyrkii vaalien yhteydessä vaikuttamaan puolueisiin,
päätöksentekijöihin ja ehdokkaisiin, jotta perhepolitiikka nousee
vahvempaan asemaan ja perheiden hyvinvointi lisääntyy, perheen ja
työn yhteensovittaminen helpottuu ja nuorten elämänhallinta kasvaa.
Haluamme myös parantaa seksuaaliterveyttä, vahvistaa
kotoutumista ja suunnta kehitysyhteistyötä erityisesti tyttöjen ja
naisten aseman parantamiseksi.
Lue vaaliaiheisia blogikirjoituksiamme täältä ja katso vaalivideoitamme
Facebookissa.

Investoidaan perheisiin 31.3.
Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja
Väestöliitto haastavat kansanedustajaehdokkaat ja päättäjät
keskustelemaan lasten ja perheiden asioista sosiaalisessa mediassa
31.3.
Investoidaan perheisiin -verkkotapahtumassa twiitataan perheisiin,
nuoriin, seksuaaliterveyteen, monikulttuurisuuteen ja globaaliin
kehitykseen liittyvissä asioissa kansanedustajaehdokkaille,
puoluejohtajille ja eduskunnan valiokuntien johdolle. Tapahtuma
toimii etupäässä Twitterissä ja Facebookissa.
Osallistu hashtageilla #perhe ja #vaalit2015.
Twitter: @lastensuojeluKL @Vaestoliitto @MLL_fi.
Järjestöjen vaaliohjelmat löytyvät järjestöjen omilta sivuilta:
Lastensuojelun Keskusliitto, MLL ja Väestöliitto.

Lapsi ja seksuaalisuus -tietopankki
Väestöliitto on koonnut tietoa etsivien vanhempien ja ammattilaisten
tueksi ainutlaatuisen ja kattavan Lapsi ja seksuaalisuus -tietopankin
verkkoon.
Seantaa tietoa pienten lasten ikätasoisesta seksuaalisuudesta ja
siitä, miten aikuinen voi tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.
Vastaavaa tietopankkia ei Suomessa aiemmin ole ollut.

Väestöliitto järjestää kaksi maksutonta koulutuspäivää
ammattikasvattajille samasta aiheesta 22.9.2015 ja 3.11.2015
Helsingissä Väestöliiton tiloissa. Ilmoittautumiset ja lisätietoa
perheverkko@vaestoliitto.fi.

1,8 miljardin voima - uusintapainos
Väestöliitto julkaisee suuren kysynnän takia uuden painoksen 1,8
miljardin voima – nuoret ja tulevaisuuden muutos -raportista, joka
on suomennettu tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista.
Maailmassa on yhteensä 1,8 miljardia 10–24-vuotiasta nuorta eli
enemmän kuin koskaan. Nuorten määrä kasvaa nopeimmin
köyhimmissä maissa. Suomen kaltaisissa länsimaissa väestö
vanhenee ja nuoria on yhä vähemmän. Miltä tilanne näyttää
suomalaisten nuorten silmin? Miten kehitysmaiden nuorten
koulutusta ja terveyttä voitaisiin edistää parhaiten?
Tilaa raportti maksutta täältä.

Kondomeja kaseille
Väestöliiton ja THL:n yhteinen yläkoululaisille suunnattu
kondomikampanja Kumita. Kun on sen aika pyörähti toiselle
kaudelleen.
Kampanjassa postitetaan jälkeen elokuulla jokaiseen yläkouluun
kondomeja kahdeksasluokkalaisille jaettavaksi. Kondomiasenteisiin
pyritään vaikuttamaan pelin, mobiilisovelluksen, sekä sosiaalisen
median kampanjoinnin kautta.

Seksuaalikasvatusta
lastensuojeluhankkeisiin
Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskuksessa jatkuu
kolmannella rahoituspäätöksellä Seksuaalikasvatusta
lastensuojeluhankkeisiin -hanke.
Sen päämääränä on edistää laitoksissa asuvien nuorten
seksuaaliterveyttä, ennaltaehkäistä nuorten seksuaalisen väkivallan
kokemuksia, vahvistaa nuorten elämänhallintaa sekä vähentää

syrjäytymisriskiä.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyössä koulukotien
henkilöstön ja nuorten kanssa laitoksissa asuville nuorille suunnattua
seksuaalikasvatusta sekä levittää hyviä käytäntöjä kaikkiin valtion
koulukoteihin.

Iloa ja intoa seksuaalikasvatukseen
Lämpimästi tervetuloa Väestöliiton ja Oulun kaupungin yhteistyössä
järjestämään Nuorten seksuaaliterveysverkoston tapaamiseen
Ouluun 8.5.2015! Seminaari on avoin kaikille nuorten hyvinvoinnista
kiinnostuneilla ammattihenkilöille. Seminaari on maksuton.
Tilaisuus lähetetään suorana netissä. Seminaariin voi osallistua
interaktiivisesti kommentoimalla verkoston Facebook-sivulle.
Puheenjohtajana toimii Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halonen.
Seminaariin voi ilmoittautua täällä perjantaihin 24.4.2015 mennessä.
Lisätietoa: Tuulia Aho, kehityspäällikkö, Nuorten seksuaaliterveyden
osaamiskeskus, tuulia.aho@vaestoliitto.fi, p. 040 631 2021.

FINSEX-tutkimus jatkuu
FINSEX-tutkimushankkeessa on jo vuosikymmeniä seurattu
suomalaisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia.
Keväällä 2015 kerätään jälleen uutta vertailukelpoista tietoa
väestöaineistosta yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuksen
otantaan kuuluu 6 000 18–79-vuotiasta miestä ja naista. Vastaava
kyselytutkimus on tehty aikaisemmin vuosina 1971, 1992, 1999 ja
2007.
Lisätietoja: Tutkimusprofessori Osmo Kontula p. 09 2280 5123 tai
osmo.kontula@vaestoliitto.fi.

Uusi tutkimustulos kotitöistä
Uuden tutkimustuloksen mukaan naisten kotitöiden määrän kasvu
vähentää lastenhankintaa. Lue lisää täältä. Lue artikkeli täältä.
Lisätietoja: Tutkija Anneli Miettinen, anneli.miettinen@vaestoliitto.fi, p.
09 22805 121.

Nettikursseille pääsee rekisteröitymättä
Nettiparisuhdekurssille ei vaadita enää rekisteröitymistä.
Helppokäyttöinen nettiparisuhdekurssi:
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/tunnekeskeinenparisuhdekurssi/
Miesten erokoulu:
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/nettikurssit/miesten-erokoulu/
Väestöliiton parisuhde-sivut on arvioitu. 91 % käyttäjistä on
tyytyväisiä, mutta nettipalveluja, kuten asiantuntijan vastauksia
kansalaisten kysymyksiin halutaan lisää.

Odotettu mentorointi alkaa
Väestöliiton Monikulttuuriseen osaamiskeskuksen odotettu naisten
työuramentorointiryhmä alkaa huhtikuussa.
Womenton tehtävänä on tukea koulutettuja maahan muuttaneita
naisia ja auttaa heitä luomaan verkostoja sekä syventää
suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta. Mentoroinnin kesto
on noin 8 kuukautta, joiden aikana on neljä yhteistä
ryhmätapaamista.
Kyseessä on vapaaehtoistoiminta, eikä mentorin tehtävä ole välittää
työpaikkaa, vaan vahvistaa aktorin mahdollisuuksia löytää oman alan
työtä.
Lisätietoa: womento@vaestoliitto.fi / Gunta Ahlfors p. 040 653 0057

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
Viestimme aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa. Tykkää meistä
Facebookissa, seuraa Twitterissä ja Instagramissa. Käy katsomassa
työelämään liittyviä postauksiamme LinkedInissä ja katso
videoitamme Youtubessa.
Ja tietysti verkkosivuiltamme löytyy paljon kiinnostavaa materiaalia!

Kalevankatu 16

Seuraa meitä

00100 Helsinki
Puh. 09 228 050

Lue blogiamme täällä.

viestinta@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi

Tilaa uutiskirje tästä.
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