
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 26.11.2019 

 

 



1 
 

 

SISÄLLYS 
vuonna 2020 väestöliitto yhdistää erilaisia toimijoita ja palvelee eri väestötyhmiä 
ihmisläheisesti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Strategia ohjaa toimintaa ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Vaikuttamalla lisätään hyvinvointia ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Viestinnän kautta luotettavaa tietoa ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Tasapainottuva talous ja hyvä hallinto ------------------------------------------------------------------------------- 10 

Nuoruuden ihmissuhteet ja parisuhteet ----------------------------------------------------------------------------- 11 

vanhempien ja lasten hyvinvointi -------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Maahanmuuttajien osallisuus -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Hyvinvointia myös maailmalla ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Tutkittua tietoa vaikuttamiseen ja toimintaan -------------------------------------------------------------------- 18 

Liite: Väestöliiton jäsenjärjestöt ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 

 

 

 

  



2 
 

VUONNA 2020 VÄESTÖLIITTO YHDISTÄÄ ERILAISIA TOIMIJOITA JA 

PALVELEE ERI VÄESTÖTYHMIÄ IHMISLÄHEISESTI 
Lapset, nuoret ja perheet sekä kestävä väestökehitys ovat 
Väestöliiton vaikuttamistyön, palvelujen ja tutkimuksen 
keskiössä myös vuonna 2020. Tehtävämme on tukea ihmisten 
hyvinvointia ja auttaa heitä löytämään yhteys toisiinsa.  

Visiomme mukaan jokaisella pitäisi olla ainakin yksi elämää 
rikastuttava ihmissuhde. Yksilöihin suuntautuvassa työssä 
tuemme pienten lasten äitejä ja isiä kannustavaan 
vanhemmuuteen ja autamme parisuhteen koukeroissa. 
Huomioimme tässä työssä perheiden monimuotoisuuden ja 
myös perheiden maahanmuuttajataustan. Nuorille tarjoamme 
tietoa ja tukea läheisistä ihmissuhteista ja 
seksuaaliterveydestä ja – oikeuksista. Poikatyössä autamme 
elämän pulmatilanteissa ja rohkaisemme kutakin nuorta 
kasvamaan omaksi itsekseen vapaana stereotypioista. Et ole 
yksin -toiminnossa neuvomme urheiluharrastuksissa 
seksuaalista häirintää ja kiusaamista kohtaavia nuoria ja 
heidän läheisiään, ja tuemme urheiluseuroja ehkäisemään 
kiusaamista. Viemme eteenpäin Väestöliitossa vuosien ajan 
kehitettyä pienten lasten kehotunnekasvatusta ensinnäkin 
varhaiskasvatusyksiköissä testattavan toimintamallin kautta 
ja toiseksi kouluttamalla varhaiskasvatuksen ammattilaisia 
kehotunnekasvatuksen taitoihin. 

Maahanmuuttajien osallisuutta työelämään vahvistamme jatkossakin Womento-työuramentoroinnin 
keinoin ja täydennämme maahanmuuttajatyötämme EU-hankehakujen turvin. Rohkaisemme 
työelämän uudistumista jatkamalla Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen myöntämistä vaikuttavaa 
muutostyötä tehneille yrityksille. Vuonna 2019 aloitetussa uudessa työelämän tasa-arvohankkeessa 
tutkimme ja kehitämme työpaikkoja isien perhevastuun ja työn yhdistämisen näkökulmasta yhdessä 
yrityskumppaneiden kanssa.  

Palvelujemme kanavat monipuolistuvat ja saavutettavuus paranee, kun siirrymme vuonna 2020 Hyvä 
kysymys -palvelualustan testiversiosta varsinaiseen tuotantokäyttöön. Hyväkysymys.fi -palvelusta 
löytyvät Väestöliiton ihmissuhteita koskevien tietosisältöjen ja vuorovaikutteisten palvelujen ohella 
myös yli 30 kumppanijärjestömme sähköiset ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia vahvistavat toiminnot. 
Uutta palvelualustaa täydentävät erityisesti tutkimustiedon välittämisen, 
kansainvälisen kehityspolitiikan, vaikuttamistyön ja jäsenjärjestöpalvelujen 
osalta ensi vuoden aikana uudistuvat nettisivumme. Myös some-kanavien 
tarjontaa kehitetään ja kanavavalikoimaa painotetaan muuttuvan kysynnän 
mukaan. 
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Jatkamme kehitysyhteistyöhankkeita Malawissa, Afganistanissa, Tadzikistanissa ja Nepalissa ja 
toimimme seksuaalioikeuksien asiantuntijoina. Agenda 2030 toimii globaalin vaikuttamistyön 
lähtökohtana ja toimimme verkostojemme kautta seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien 
edistämiseksi sekä EU:n kehityspolitiikassa että YK:n väestö- ja kehityskysymyksissä. Väestöliitto tuo 
eduskunnan seksuaalioikeus- ja kehitysryhmän sihteerinä asiantuntijuutensa kansanedustajien ja 
europarlamentaarikkojen käyttöön.  

Vuonna 2020 valmistuu ajankohtainen, Kestävä väestökehitys –ohjelmamme, jossa kiteytämme 
Väestöliiton suositukset väestökehitykseen vaikuttamiseksi.  Sen perustana hyödynnetään 
Väestöntutkimuslaitoksen tutkimustietoa syntyvyydestä, perheellistymisestä ja ikääntymisestä. 
Väestöntutkimuslaitoksessa jatkamme työtä syntyvyyden laskun selvittämiseksi ja tavoitteemme on 
myös rakentaa laajempaa syntyvyystutkimuksen verkostoa.  

Vaikuttamistyössämme ajamme kestävän väestökehityksen tavoitteita ja lisäksi joustavaa 
perhevapaauudistusta, perheellistymisen monimuotoisuutta ja lapsiperheköyhyyteen puuttumista. 
Tuomme esiin näkemyksemme hedelmöityshoitolainsäädännön samoin kuin translain uudistamisesta.  

Oman toimintakulttuurimme uudistaminen jatkuu. Väestöliiton Hyvä hallinto -ohjeistus otetaan 
käyttöön ohjaamaan toimintatapojamme ja vahvistamaan järjestödemokratiaa ja lisäämään nuorten 
osallistamista toimintaamme. Hallinto- ja talouspalveluja modernisoidaan ja liiton talouden 
tasapainotus jatkuu. Henkilöstön hyvinvointia rakennetaan yhdessä valmistelemamme suunnitelman 
mukaan. Esimiesvalmennus ja sisäisen vuorovaikutuksen tiivistämien eri tehtäväalueiden kesken ovat 
vuoden 2020 painotuksia. Aloitamme myös uuden strategian valmistelun.  
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STRATEGIA OHJAA TOIMINTAA 
 

Väestöliitto on 78-vuotias valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja 
ihmisoikeustoimija. Väestöliiton tavoitteena on edistää perheiden ja 

väestön hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta sekä onnellista ja 
tasapainoista elämää. Palvelujemme ytimenä on vahvistaa 
perheiden ja parien sekä nuorten ihmissuhdetaitoja ja turvata 
lasten ja nuorten kasvua. Rakennamme kumppanuusverkostoja 
ja teemme vaikuttamistyötä lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kestävän väestökehityksen hyväksi.  
 

Visioimme tulevaisuudesta, jossa ihmiset voivat hyvin ja löytävät 
yhteyden toisiinsa. Haluamme, että jokaisella perheellä, aikuisella, 

lapsella ja nuorella on mahdollisuus elää omannäköistään elämää 
turvallisissa ja tasapainoisissa ihmissuhteissa. Tuemme Suomen 

kehittymistä lapsi- ja perheystävällisenä sekä ihmisoikeuksia kunnioittavana 
yhteiskuntana. Strategisen lupauksemme mukaan lupaamme olla toivon, onnellisuuden ja 
ihmisoikeuksien asialla. 
 
Toimimme erityisesti yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden, sukupuolten tasa-arvon, lasten 
oikeuksien ja seksuaaliterveyden ja oikeuksien toteutumiseksi, kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien 
parantamiseksi sekä ihmisten ja perheiden moninaisuuden arvostamisen lisäämiseksi ja osallisuuden 
vahvistamiseksi. Ihmisoikeustyömme kautta rakennamme hyvän elämän edellytyksiä kaikilla toiminta-
alueillamme. 
 
Toimintamme kivijalkana ovat henkilöstömme ja toimitilamme Helsingissä Kalevankadulla. 
Palvelumme ja tietosisältömme ovat saavutettavissa valtakunnallisesti ja myös Suomen rajojen 
ulkopuolella sähköisen palvelualustamme Hyväkysmys.fi kautta ja uudistuvan nettisivustomme avulla. 
Rakennamme toimintamme vaikuttavuutta verkostoitumalla entistä paremmin jäsenjärjestöjemme 
kanssa sekä muiden järjestöverkostojen kautta. Toimimme osana eurooppalaisia ja myös globaalia IPPF-
järjestöverkostoa kansainvälisesti ja kehitysyhteistyöhankkeiden kautta toimintamme ulottuu 
hankkeiden kohdealueille.  
 
Väestöliitolla on 35 jäsenjärjestöä, mm. perhe-, terveys-, ammatti-, nais-, nuoriso- ja aatteellisia 
järjestöjä. Jäsenjärjestöt on lueteltu liitteessä.   Toimintaamme ohjaa hallitus ja se seuraa strategian, 
toimintasuunnitelman ja budjetin toteutumista. Hallituksen työskentelyn teemoja vuonna 2020 ovat 
liiton uuden strategian valmistelu, Väestöliiton uuden Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen toteuttaminen, 
jäsenjärjestöyhteistyön tiivistäminen, Kestävän väestökehityksen ohjelman linjaaminen sekä 
ajankohtaiset lasten, nuorten, perheiden ja parien olosuhteita ja oikeuksia koskevat linjaukset. Ylin 
päätösvalta liiton asioissa on sen kevät- ja syyskokouksella. Ne ottavat sääntömääräisten asioiden ohella 
kantaa strategiaan ja sääntöjen kehittämistarpeisin. Yhtenä ajankohtaisena teemana on esimerkiksi 
nuorten osallisuuden vahvistaminen Väestöliitossa.  
 
Väestöliitto-konserni muodostuu yleishyödyllisestä yhdistyksestä ja sen kokonaan omistamista 
yhtiöistä. Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy:n tehtävänä on kehittää ja tarjota laadukkaita palve-
luja sekä tuottaa resursseja Väestöliitto ry:n toimintaan. Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy jakaan-
tuu kahdeksi eri toiminnoksi, jotka ovat Väestöliiton Terapiapalvelut ja Väestöliiton Kotisisar. Väestölii-
ton Terapiapalvelut keskittyy toiminnassaan vastaanotto-, koulutus- ja julkaisutoiminnan palveluiden 
kehittämiseen ja tuottamiseen.   

 
Visioimme, että 

kaikki ihmiset 
voivat hyvin ja 

löytävät yhteyden 
toisiinsa 
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VAIKUTTAMALLA LISÄTÄÄN HYVINVOINTIA 
 
Vaikuttamistoimintamme pohjaa liiton strategiaan sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen kantoihin. 
Pääteemat vuosille 2020-2021 vahvistettiin liiton hallituksessa syyskuussa 2019 ja 
vaikuttamistoiminnan ohjelmassa. Toimintaympäristöanalyysimme ja siihen vuonna 2019 tehdyn 
päivityksen mukaan väestökehitykseen kohdistuu poikkeuksellisen suuria haasteita syntyvyyden 
pitkään jatkuneen laskun, ikääntymisen, perhemuotojen moninaistumisen ja monikulttuurisuuden 
vuoksi.  
 
Vaikka valtaosa väestöstä voi hyvin, kaikki lapset ja nuoret eivät saa kasvaa turvallisesti, ja moni kokee 
parisuhteen ja vanhemmuuden haastavina. Osa väestöstä jää 
syrjään koulutuksessa, työelämässä  
tai muussa osallistumisessa, kuten perhesuhteissa. 
Hyvinvointipalvelut ja -etuudet ovat muutoksessa 
samoin kuin sote-järjestöjen toimintaedellytykset. 
Ihmisten osallistumistarve kasvaa. 
  
Vuonna 2020 kehityskohteitamme ovat 
hyvinvointialan rakenteiden ja lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden uudistaminen, 
perhevapaauudistus, sosiaaliturvauudistus, 
kestävän väestöpolitiikan ja -kehityksen 
linjaaminen, lapsistrategiatyö ja lasten ja nuorten 
sukupolven hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun 
tukeminen, mukaan lukien seksuaaliterveys ja -
oikeudet. Perhepolitiikassa painotetaan lapsen 
hyvinvointia, vanhemmuuden tukea ja perheiden 
erilaisia tarpeita. Väestökysymyksissä valmistellaan 
kestävän väestökehityksen ohjelmaa.  
 
Lapsi- ja perhejärjestöjen verkosto (LSKL, ETKL, MLL, PeLa, 
Vanhempainliitto ja Väestöliitto) seuraa tarkasti lapsiin ja perheisiin kohdistuvia politiikkauudistuksia. 
Otamme kantaa asioiden valmisteluun ja pyrimme suuntaamaan keskustelua siten, että lasten ja 
nuorten etu tulisi päätöksenteon perustaksi.  
Koordinoimme vuonna 2018 perustettua seksuaalioikeusverkostoa, jossa on mukana 20 järjestöä. 
Toimimme myös järjestöjen ihmisoikeusverkostossa (Ihmisoikeusliitto), vastaanottotoiminnan ja 
kotoutumisen tuen järjestöverkostossa (SPR) ja järjestöjen mentorointiverkostossa.  
Meillä on edustus Ihmisoikeusvaltuuskunnassa, KELAn neuvottelukunnassa edunsaajien yhtenä 
edustajana, Veikkauksen hallintoneuvostossa sekä Sosten, Asuntosäätiön ja Siirtolaisinstituutin 
hallituksissa. Edustukset ovat yksi vaikuttamistyön kanavistamme. Lisäksi Väestöliitto toimii 
Eduskunnan Seksuaalioikeus- ja kehitysryhmän sihteeristönä.  
 
Vaikutamme kansainvälisesti COFACE Families Europe:n kautta. Puolustamme yhdessä heidän kanssa 
perheille tärkeiden sosiaalisten oikeuksien toteutumista EU:ssa. Väestöliitolla on edustajat COFACE:n 
hallituksessa ja työryhmissä. Toimimme myös perhesuunnittelujärjestö IPPF, International Planned 
Parenthood Federationin kanssa yhteistyössä ja olemme sen jäsen. Tätä kautta vaikutamme mm. 
nuorten ja seksuaalivähemmistöjen seksuaalioikeuksien toteutumiseen, kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen, seksuaaliterveyspalvelujen ja turvallisen abortin saatavuuteen. Edustamme 
myös WHO:n seksuaalikasvatuksen Euroopan asiantuntijaryhmässä.  
 

2020 vaikutamme hyvinvointialan 

rakenteiden, lasten, nuorten ja 

perheiden palveluiden uudistamiseen, 

perhevapaauudistukseen, 

sosiaaliturvauudistukseen, kestävän 

väestöpolitiikan ja – kehityksen 

linjaamiseen, lapsistrategiatyöhön, 

lasten ja nuorten sukupolven 

hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun 

tukemiseen, seksuaaliterveyteen ja 

seksuaalioikeuksiin 
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Vaikuttamistoimintamme menetelmiä ovat kannanotot ja lausunnot, kohdennetut kampanjat sekä 
tutkimustiedon tarjoaminen päätöksentekijöille. Julkaisemme vuosittain mm. Perhebarometriä, joka 
toimii perhepolitiikan ja kestävän väestönkehityksen vaikuttamisen perustana.  
 
KESTÄVÄN VÄESTÖKEHITYKSEN OHJELMA 
 
Väestöliiton tuottama Kestävän väestökehityksen ohjelma valmistuu alkuvuonna 2020. Ohjelmatyö 
”Väestöpolitiikka Nyt – Suomen idea?” koostuu yleisölle toteutetuista avoimesta keskustelusarjasta sekä 
loppuraportista, jossa esitetään asiantuntijoiden näkemyksiä väestöllisistä aiheista, ja Väestöliiton 
valmistelemista väestöpolitiikan suosituksista. 
 
Ohjelman kautta haastamme päättäjiä, puolueita, järjestöjä ja ihmisiä pohtimaan, mikä on Suomen idea 
tulevaisuudessa: minkälaista ja -kokoista väestöä toivomme, ja miten Suomen väestö on osa maapallon 
väestöä? Ohjelman ja keskustelusarjan teemoina on perinteisiä väestöpoliittisia aiheita, kuten 
syntyvyys ja muuttoliike, sekä uusia, väestö kuvaavia trendejä, kuten kaupungistuminen ja kestävä 
kehitys. 
Väestöpolitiikka Nyt toteutetaan yhdessä Työeläkevakuuttajat (Tela) ry:n ja mediakumppaneiden 
kanssa. 
 
NUORISOTYÖRYHMÄ EDISTÄÄ SEKSUAALIOIKEUKSIA JA YHDENVERTAISUUTTA 

Väestöliiton nuorisotyöryhmään kuuluu kymmenen 18–25-vuotiasta vapaaehtoista nuorta. Ryhmä 
tapaa noin kuuden viikon välein. Nuorisolääkärimme on mukana ryhmän koordinoinnissa. 
Ryhmäläisillä on monipuolinen tausta ja moninaiset omat sidosryhmät niin ammattikorkeakoulu-, 
yliopisto- kuin järjestökentälläkin sekä harrastusten kautta. Nuorisotyöryhmä 

viestii blogien ja kampanjoiden kautta suoraan nuorille heidän 
seksuaalioikeuksistaan.  

Alkuvuonna järjestetään Veckan 6 -
seksuaalikasvatusviikko. Viikon aikana järjestetään 
mediakampanjaa ja otetaan yhteyttä kansanedustajiin. 
Hurma-lehden ja muiden sosiaalisen median kanavien 
kautta välitetään tietoa ja herätetään keskustelua.  

Nuorisotyöryhmä on mukana Väestöliiton 
kampanjoissa ja tuo yhteiskunnallisissa keskusteluissa 
esiin nuorten omaa ääntä. 
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VIESTINNÄN KAUTTA LUOTETTAVAA TIETOA 
Väestöliiton viestinnän tavoitteena on tukea Väestöliiton 

strategisten tavoitteiden tunnetuksi tekemistä ja 
toteutumista. Viestinnän tehtävänä on asiantuntevan 

ja luotettavan tiedon välittäminen Väestöliiton 
sisällä, Väestöliitosta ulospäin ja ulkoa 
Väestöliittoon. Viestintäkanavissa kyetään 
nostamaan tärkeitä yhteiskunnallisia, Väestöliiton 
toimialaan kuuluvia asioita puheeksi, ja näin 
vaikutetaan niin mediassa kuin suuren yleisönkin 

keskuudessa. Viestinnän tavoitteena on myös 
Väestöliiton brändin vahvistaminen ja tunnettuuden 

lisääminen, jotta mahdollisimman moni Väestöliiton 
tiedoista ja palveluista hyötyvä löytäisi ne helposti ja 

vaivattomasti. 

Viestintämme sisällölliset painopisteet tukevat liiton vaikuttamistoiminnan kärkitavoitteita: kestävä 
väestönkehitys, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus sekä seksuaalioikeuksien 
vahvistuminen. Näitä tuodaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin tunnetuksi, erityisesti 
somekampanjoiden ja digimarkkinoinnin avulla sekä tiedottamalla teemoihin liittyvistä tutkimuksista 
sekä tuomalla ne selkeästi ja vahvasti esiin uusilla verkkosivuilla.  

Väestöliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta helmikuussa 2021 ja sitä varten tehdään oma 
viestintäsuunnitelma. 

Verkkosivu-uudistustamme on siirretty eteenpäin, koska Hyvä kysymys –palvelualustan rakentaminen 
on viivästynyt.  Väestöliiton sivusto uusitaan, kun Hyvä kysymys –verkkopalvelu on valmis ja 
hyväksytty. Väestöliiton sivujen uusi visuaalisuus on kuitenkin jo valmis, joten uusi sivusto valmistunee 
kesään mennessä. Sivuja tehdään tunnetuksi hakukoneoptimoinnin, markkinoinnin ja google-
mainonnan avulla pyrkien mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään Google Ad Grants -ohjelmaa 
hyväntekeväisyysjärjestöille.  

Jatkamme henkilöstölle suunnattuja viestintäkoulutuksia myös vuonna 2020. Ne perustuvat 
henkilöstön parissa tehtyyn osaamiskartoitukseen ja koulutustarvekyselyyn. Koulutusta ja tukea 
tarvitaan erityisesti erilaisten seurantatyökalujen, saavutettavuuden ja tietosuoja-kysymysten 
hallinnasta. Sisäisen viestinnän kanavista tehdään vuonna 2020 päätös. Tulemme todennäköisesti 
käyttämään sisäisessä viestinnässä uusia Office 365 -työkaluja, HR-ohjelmisto Sympaa ja hyödyntämään 
erilaisia some-ryhmiä, viikkoviestiä ja erilaisia henkilöstöinfoja ja –tilaisuuksia. 

Sosiaaliset mediat ovat kiinteä osa Väestöliiton verkkopalvelua, verkostoitumista, vaikuttamista, 
viestintää ja asiakaskohtaamisia.  

Kehitämme some-kanavia strategisesti, ja kehittämistyössä korostuu käyttäjälähtöisyys. Some-
kanavamme ovat toimivia ja niiden suosio kasvaa jatkuvasti ja tasaisesti. Huomioimme käyttäjien 
tarpeet ja eri kanavien erilaiset käyttötavat. Siinä missä yksi kanavista tavoittaa ja sitouttaa nuoria 
(kuten Poikien Puhelimen YouTube tai Nuorten Väestöliiton Instagram), toinen tavoittaa päättäjät ja 
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mielipidevaikuttajat (kuten Väestöliiton Twitter, Facebook ja LinkedIn), kolmas taas pienten lasten 
vanhemmat (kuten Vanhempien Väestöliitto Facebookissa). Osassa kanavista on mahdollista toteuttaa 
tehokkaita vaikuttamiskampanjoita, osassa tuloksellista palvelujen markkinointia ja osassa kehittää 
Väestöliiton työnantajakuvaa. Väestöliitto on aktiivinen kanavissa Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube ja LinkedIn. Uusia kanavia otetaan mukaan tarpeen mukaan kohderyhmiemme 
tavoittamiseksi, ja vanhoista tileistä luovutaan, jos analytiikka ja asiakaspalaute osoittavat ne 
toimimattomiksi.  

 
Ihmiset hyödyntävät sosiaalisia medioita monipuolisesti työssä ja vapaa-ajalla, mm. sosiaalisten 
suhteiden tukena, yksinäisyyden ja epävarmuuden torjumisessa, tiedonlähteinä sekä vaikuttamisen ja 
osallistumisen kanavina.  Tarjoamme kaikkiin näihin tarpeisiin laadukasta, asiantuntevaa ja 
monipuolista sisältöä eri muodoissa: ohjausta verkkosivustojemme sisältöihin, blogitekstejä, videoita, 
palvelutietoa ja -ohjausta, neuvontaa, livetapahtumia, kampanjoita, kyselyitä ja artikkeleita. 
Nojaudumme kaikissa Väestöliiton sosiaalisen median kanavissa ja kaikessa sisällöntuotannossa 
selkeästi Väestöliiton arvoihin, tehtäviin ja tavoitteisiin.  

Hyvä kysymys -verkkopalvelun viestintä ja markkinointitoimenpiteet tukevat palvelualustan 
tunnettuuden kasvattamisessa ja järjestökentän sisältöjen levittämisessä valtakunnallisesti 
kansalaisten tietoisuuteen. Viestintää toteutetaan monikanavaisesti ja tuloksellisuus huomioiden. 
Viestinnän teemat nousevat digitaalisen palvelualustan sisällöistä ja palveluista. Toiminnan 
kohderyhmä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, sinkut ja parisuhteessa elävät, erilaiset perheet ja ikäihmiset 
erityiskysymyksineen. Tämän lisäksi kohderyhmänä ovat järjestö- ja kuntatoimijat sekä media.  
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Alustan tekniset haasteet ovat vaikuttaneet myös viestintään ja markkinointiin. Olemme siirtäneet 
toimenpiteitä massamediassa vuodelle 2020, josta tulee viestinnällisesti intensiivinen. Saimme Yle:ltä 
hyväksynnän Hyvä kysymys -verkkopalvelun esittelyvideon ajamisesta yhteiskunnallisena 
kampanjana. TV- ja radiokampanja toteutetaan tammikuussa 2020.  

Viestintäyhteistyötä kehitetään jäsenjärjestöjen kanssa heille 
vuonna 2019 tehdyn kyselyn tulosten pohjalta. Heille 
lähetetään tiedotteet, kutsut ja uutiskirje. 

Lapsi- ja perhejärjestöjen sekä muiden Väestöliiton 
yhteistyöjärjestöjen kanssa jatketaan hyväksi 
osoittautunutta yhteistyötä esimerkiksi some-
kampanjoissa. 

Medialle järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia ja 
lähetetään tiedotteita E-pressi tiedotepalvelun kautta, 
jolloin tiedotteiden vaikuttavuutta seurataan sekä sen että 
Webnewsmonitorin avulla. Median kanssa toteutetaan myös 
erilaisia yhteistyöhankkeita.  

Seurantaa ja sen toimivuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti 
erityisesti talon erilaisissa viestintäryhmissä ja seurantaan tarkoitettujen työkalujen käytöstä 
järjestetään säännöllisesti koulutusta.  
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TASAPAINOTTUVA TALOUS JA HYVÄ HALLINTO  
Liiton talous- ja hallintopalveluissa hoidetaan keskitetysti 

yleishallinto- sekä talous- ja henkilöstöasiat. Henkilöstöasioiden 
hoitamisessa on vastuuta jaettu myös operatiiviselle johdolle ja 
hallinto-osasto tukee heitä tässä työssä. Hallinto- ja tukipalvelut 
palvelevat Väestöliitto-konsernin yhtiöitä. Niille tehtävä työ 
laskutetaan konsernilaskutusperiaatteiden mukaisesti. 
Toimintaamme ohjaa vuosille 2016–2020 suunnattu strategia, 

joka on päivitetty vuonna 2019. Vuoden 2020 aikana laaditaan 
liittoon Hyvä hallintotapa -ohjeistus.  

Seurantaa ja arviointia kehitetään vuoden 2020 aikana 
henkilöstöhallinnon osalta niin, että se tukee hyvinvointia ja osaamista, 

henkilöstöprosessit ovat selkeitä ja henkilöstöhallinto ja johtaminen ovat osallistavia. Tulemme 
laatimaan uuden henkilöstöhallinto-ohjelman ja jatkamaan työhyvinvoinnin seuraamista mm. 
säännöllisillä pulssi-kyselyillä sekä hyvinvoinnin toimintaohjelmalla.  

Koko henkilöstön osalta jatketaan ja panostetaan systemaattisesti henkilöstön koulutukseen mm. 
järjestämällä osallistavaa työyhteisökoulutusta. Panostamme hallinnon tehtävänkuvien ja työnjakojen 
tarkentamista niin, että hallinto parhaiten palvelee organisaatiota ja uutta avustusrakennetta. Tulemme 
kehittämään henkilöstöhallintoa entistä sujuvammaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Esimiehille 
järjestetään koulutuksia henkilöstöhallinnon ohjelmistosta ja lähiesimiestyöstä. Edistämme 
perheystävällisyyttä laatimalla selkeän työn ja perheen yhteensovittamisen ohjelman. Jatkamme 
säännöllisten henkilöstöinfojen pitämistä.  

Kehitämme taloushallinnon seurantaa ja arviointia yhä ajantasaisemmaksi. Jatkamme 
taloushallinnossa järjestelmien uusimisprojekteja niin, että uudet ohjelmistot ovat käytössä viimeistään 
vuonna 2020. Järjestämme koulutuksia uusien ohjelmistojen käyttöön, 
selkeytämme prosesseja ja laadimme ohjeistuksia. 

Vuonna 2020 vastataan entistä suunnitellummin jäsenjärjestöjen meille 
kohdentamiin yhteistyötoiveisiin ja -odotuksiin jäsenjärjestökyselyn ja 
erillisten tapaamisten kautta. Jatkamme vuonna 2019 aloitettua 
keskustelukierrosta jäsenjärjestöjen halukkuuden mukaan. Tarjoamme 
jäsenjärjestöille kumppanuuksia yhteisiin kehittämishankkeisiin. Tarjoamme 
heille suunnitelmallisesti myös vaikuttamistyön yhteistyötä. Näiden lisäksi 
tarjoamme liittymistä Hyvä kysymys -palvelualustaan ja sen kehittämiseen tarkoituksena tukea 
jäseniemme omien verkkopohjaisten palvelujen kehittämistä. Tiedotamme aktiivisesti 
toiminnastamme jäsenjärjestöillemme mm. sähköisten uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kanavien 
välityksellä. Jäsenjärjestöille järjestetään syys- ja kevätkokouksien yhteydessä tilaisuudet, joissa 
esitellään Väestöliiton ajankohtaista kehittämis-, tutkimus- ja vaikuttamistoimintaa. 
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NUORUUDEN IHMISSUHTEET JA PARISUHTEET 
Nuoret ja pojat 

Murrosiän ja nuoren aikuisuuden seurustelu- ja 
seksuaalikokeilut sekä parisuhteet ovat 
merkittäviä hyvinvoinnin, aikuistumisen ja 
myös myöhemmän elämänpolun kannalta. 
Väestöliiton nuorten ja nuorten aikuisten 
toiminnassa tuotetaan palveluita ja tietoa 
ihmissuhteiden, elämänhallinnan ja 
seksuaalisuuden kysymyksissä. Väestöliitto 
on antanut tukea nuorten seksuaalisuuden 
kysymyksissä jo 30 vuoden ajan. 

Vuonna 2020 kohderyhmiä ovat teini-ikäiset 
ja lapsettomat nuoret aikuiset, jotka kokevat 
haasteita intiimeissä ihmissuhteissa. Kaikessa 
toiminnassa huomioidaan nuoruuden 
monikulttuuristuminen ja identiteettien moninaisuus.  

 

Toiminnan keskiössä on monikanavainen verkkopalvelupaletti. Arkisin päivystävässä chat-neuvonta-
palvelussa nimettömän asiakkaan huoleen vastaa ammattilainen. Tarvittaessa nuori tai nuori aikuinen 
ohjataan tietoaineistoihin tai varaamaan aika yksityiseen chattiin. Tukea on tarjolla puhelimitse, 
ajanvaraus-chatteina, päivystävinä chatteina, suljettuina ryhminä ja kysy asiantuntijalta -vastauspalve-
luna. Tietoa ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta välitetään nuorille ja nuorille aikuisille videoina, artik-
keleina, nettiluentoina, testeinä ja podcasteina. Nuorten ja nuorten aikuisten arjessa ollaan läsnä laajan 
some- ja medianäkyvyyden kautta. Vuonna 2020 Lappi on alueellisena palvelumarkkinoinnin 
erityiskohteena. Markkinoimme verkkopalveluita suoraan erityisesti Lapin alueen yläkoulujen sekä 

sotilaskotien kautta.  

Osallistumme SPR:n koordinoimaan Kesäkumi-kampanjaan. 
Olemme jäsen Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa 

(Nusuvefo).  

Päämääränä on tavoittaa median ja some-läsnäolon kautta 
valtaosa kohderyhmään kuuluvista nuorista ja nuorista 
aikuisista Suomessa. Verkkosivustojen tietosisällöillä 
tavoitteena on 260 000 uutta käyttäjää ja 560 000 latausta. 

Varaudumme määrän väliaikaiseen laskuun verkkosivu-
uudistuksen myötä. Some-tavoittavuudessa päämääränä on yli 

miljoona. Vuorovaikutteisissa verkkopalveluissa (neuvonta-chat, 
ajanvaraus-chat, kysy asiantuntijalta, ryhmä-chat) tavoitellaan vähintään 

3 600 asiakasta.  Nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdentuvaan toimintaan on haettu rahoitusta STEAsta.  

Nuoret osaavat hakea apua 

ihmissuhde- ja 

seksuaalikysymyksissä. 

Tiedot ihmissuhteista ja 

seksuaalisuudesta lisääntyvät. 

Poikien ja nuorten miesten 

elämänhallinnon taidot ovat 

parantuneet 



12 
 

Poikien Puhelin            

Poikien Puhelimen kohderyhmänä ovat pojat ja nuoret miehet ja 
vuonna 2020 erityisesti ammattiin opiskelevat nuoret miehet. 
Anonyymissa puhelinpalvelussa vastaa joka arkipäivä klo 13–18 
miespuolinen ammattilainen. Vuonna 2020 yhä suositummassa 
chatissa tarjottu päivystystuntimäärä jopa kaksinkertaistetaan.  

Palveluissa odotetaan yhteensä yli 18500 vastattua yhteydenottoa. 
Matalan kynnyksen toiminnan tavoitteena on lisätä kohderyhmän 
tietoja kasvusta, ihmissuhteisista ja elämänhallinnasta ja vahvistaa 
tunne- ja sosiaalisia taitoja. Tarjoamalla kokemuksen kuulluksi tulemisesta 
halutaan myös rohkaista poikia nuoria miehiä pyytämään apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Poikien Puhelin julkaisee viikoittain videoita YouTube-kanavallaan päivystyspalveluissa kysymyksiä 
herättäneistä teemoista. Lisäksi tuotetaan 2020 Tradekan myöntämällä avustuksella poikien ja nuorten 
miesten taloushallintataitoja vahvistava ja aineistokokonaisuus. Verkossa kohderyhmää tavoitellaan 
myös pelistriimauksilla twitch.tv-alustalla kerran viikossa. 

Poikien Puhelimen kohtaavaa työtä rahoittaa STEA. Jatkamme 
innovatiivisten uusien toimintamuotojen kehittämistä 

yrityslahjoitusten turvin.       

Toimimme PuhEet, eli puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten 
periaatteiden neuvottelukunnassa ja teemme yhteistyötä 
muiden poika- ja miestyötä tekevien järjestöjen kanssa. 

 

Nuorten seksuaaliterveys ja -oikeudet 

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -hankkeessa on 
tavoitteena vähentää ja ennaltaehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja 

häirintää, muun tyyppistä nuoriin kohdistuvaa häirintää sekä kiusaamista 
urheilevien nuorten parissa. Kohderyhmänä ovat urheilua harrastavat nuoret, heidän vanhempansa 
sekä lajiliittojen ja urheiluseurojen henkilöstö ja valmentajat.  Hankkeen tuloksena nuorten valmiudet 
tunnistaa häirintätilanteita urheiluharrastusten piirissä ja hakea apua paranevat. Vanhempien ja 
valmentajien tiedot nuorten kokeman väkivallan ja häirinnän ehkäisystä lisääntyvät. Et ole yksin -
auttava puhelin ja chat päivystävät ja tarjoavat matalan kynnyksen keskusteluapua. Hankkeessa 
koulutetaan valmentajia toimimaan häirintätilanteissa ja ehkäisemään seksuaalista häirintää.  

Et ole yksin –hankkeessa toimitaan yhteistyössä ja vaihdetaan asiantuntemusta nuorten parissa 
työskentelevien muiden järjestöjen, etenkin urheilujärjestöjen sekä viranomaistahojen kanssa. Et ole 
yksin -hankkeessa on mukana seitsemän suurinta urheilun lajiliittoa sekä SUEK ja Olympiakomitea. 
Tavoitteena on juurruttaa päättyvän hankekauden toiminta jatkumaan ja etsiä sille rahoitus. STEA 
rahoittaa Et ole yksin – toimintaa vuonna 2020. 
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Seksuaaliterveyden edistämiskampanjassa yläkoululaisille nuorille eli Kumita-kampanjassa 
kohderyhmänä ovat 8. luokkalaiset nuoret, heidän vanhempansa sekä heidän kanssaan työskentelevät 
koulujen ammattilaiset. Kampanjassa kaikki 8. luokkalaiset saavat kondomin koulusta. Kampanjassa 
vaikutetaan nuorten kanssa työskenteleviin ammattilaisiin, kasvattajiin sekä vanhempiin ja tuetaan 
heitä seksuaalikasvatustehtävissä. Kampanjassa korostetaan nuorten oikeuksia tietoon, 
seksuaalikasvatukseen, opetukseen ja terveydenhuoltoon.  Tietoa levitetään kouluihin lähettämällä 
materiaalipaketteja, median ja somen välityksellä sekä osallistumalla ammattilaisille ja nuorille 
suunnattuihin tapahtumiin. Toiminnalle haetaan rahoitusta toiminnalle sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. 

VANHEMPIEN JA LASTEN HYVINVOINTI 
Kannustava vanhemmuus 

Väestöliiton kannustavan vanhemmuuden toiminnassa jatketaan matalan 
kynnyksen valtakunnallisen tuen ja tiedon tuottamista pienten lasten 
vanhemmille, joilla on haasteita vanhemmuutensa ja 
parisuhteensa kanssa. Tukea ja tietoa voi etsiä nimettömänä 
mistä päin Suomea tahansa. Haemme rahoitusta myös teini-
ikäisten vanhemmuuden tukemiseen. Monikulttuuriset 
perheet huomioidaan kohderyhmänä kaikessa kannustavan 
vanhemmuuden toiminnassa. 

Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti kuormittuneet ja 
parisuhdehaasteita kokevat alle kouluikäisten lasten 
vanhemmat. Ammattilaiset tuottavat palvelut ja tiedon. 

Kumppanijärjestöjen kanssa tuotetaan aineistoja ja parannetaan 
yleistä tietoisuutta perheiden monimuotoisuudesta yhteiskunnassa. 
Yhteistyötä tehdään myös mm. Kirkon LapsiArkki-toiminnan, monimuotoisia perheitä edustavien 
järjestöjen sekä maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen kanssa.   

Toiminnan ytimessä on arkisin päivystävä Perhepulma-chat. Kuka tahansa voi tulla linjoille kysymään 
mieltään askarruttavista vanhemmuuden kysymyksistä. Pidetään yllä parisuhdepuhelinta, josta 
vanhemmat voivat saada tukea vaikeissa parisuhdetilanteissa sekä puhelinneuvontaa vieraskielisille 
vanhemmille. Verkko- ja puhelinpalvelut muodostavat monikanavaisen palvelupaletin.  

Verkkotietoaineistoilla tavoitetaan valtakunnallisesti vähintään 400 000 yksittäistä käyttäjää. 
Tavoitteena on, että lähes kaikki jaksamisestaan huolestuneet alle kouluikäisten vanhemmat sekä iso 
osa murrosikäisten vanhemmista Suomessa tuntisivat Kannustavan vanhemmuuden 
verkkotietoaineistot Hyvä kysymys -alustalla (videot, tietoartikkelit, podcastit, testit). Tuotetaan 
verkkokurssi parisuhteista pienten lasten vanhemmille. Vuorovaikutteisilla palveluilla (neuvonta-chat, 
ajanvaraus-chat, kysy asiantuntijalta -palvelu, puhelinpalvelut parisuhteesta ja maahanmuuttajille) 
tavoitetaan henkilökohtaista vuorovaikutteista tukea kaipaavat, arviolta 1 800 vanhempaa. 
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Sosiaalisessa mediassa toimiminen on tärkeä tavoittamisen väylä. Vanhempien Väestöliitto -
Facebookilla on vähintään 12 000 seuraajaa. Pidämme yllä myös teinien vanhempien suljettua 

Facebook-ryhmää, jossa on 600 jäsentä.   

Toissijaisena kohderyhmänä ovat järjestöt ja niiden vapaaehtoiset, 
ammattilaiset sekä yleisesti Suomen asukkaat. Terveys- ja sosiaalialan, 
varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisista tavoitellaan erityisesti 
neuvoloiden työntekijöitä esimerkiksi neuvolauutiskirjeellä ja materi-
aaleilla. Mediahaastatteluiden, some-läsnäolon ja artikkeleiden kautta 
tavoitetaan arviolta 1,5 miljoonaa Suomen asukasta. Vanhemmuuteen 

kohdentuvaan toimintaan on haettu rahoitusta STEA:lta. 

Eri teitä vanhemmuuteen -hankkeessa tehdään yhteistyötä monimuotoisten 
perheiden järjestöjen kanssa. Tavoitteena on tuoda esiin lapsen saamisen arki 

elämänmakuisesti kokemusasiantuntijoiden tuottaman some-materiaalin avulla ja kampanjoinnilla. 
Hankkeelle on haettu rahoitusta STEA:lta.  

 
Isovanhemmuus 

Sukupolvien väliset toimivat vuorovaikutussuhteet tukevat lasten kasvua ja 
kaikkien osapuolten hyvinvointia. Tuotamme tietoaineistoja ja palveluita 
isovanhemmuuteen liittyvistä sukupolviriidoista kärsi-
ville. Toimintamuotoja ovat Isovanhempien 

puhelin, kasvokkain kohtaava ryhmätoiminta ja 
neuvontatapaamiset. Tuotetaan opas 

isovanhemmuuteen ristiriitojen välttämiseksi ja ratkomiseksi. Toimintaa 
rahoitetaan STEA:n kohdennetulla avustuksella.  

Lasten kehotunnekasvatus  

Jatkamme varhaiskasvatuksen ammattilaisten kehotunnekasvatuksen 
taitojen ja tietojen parantamista. Lasten kehotunnekasvatuksella tarkoitetaan 
lasten ikätasoista seksuaalikasvatusta. Toteutamme Opetushallituksen rahoittamia 

täydennyskoulutuksia kuntien ammattilaisille. Tuotamme lasten 
kehotunnekasvatuksen mallin varhaiskasvatuksen käyttöön sekä 

vanhemmille. Mallia ja aineistoja kehitetään yhdessä Riihimäen ja 
Helsingin kaupunkien kanssa. Mallin ja materiaalien 

kehittämishanketta rahoittaa STEA. Lasten 
kehotunnekasvatuksessa tavoitetaan 10 000 ammattilaista 
verkkomateriaalien avulla, ja ammattilaisia kohdataan myös mes-
suilla. Pyrkimyksenä on vaikuttaa siihen, että lasten 
kehotunnekasvatus huomioitaisiin vahvasti varhaiskasvatuksen 

opetussuunnitelman perusteissa.  

 

Jokaisen 
vanhemman 

tulisi voida 
tuntea, ettei hän 
ole haasteineen 

yksin 
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Työn ja perheen yhteensovittaminen 

Mahdollisuus joustavaan työn ja perheen yhteensovittamiseen vahvistaa keskeisesti elämäntyytyväi-
syyttä ja vanhemmuutta.  Väestöliitto on ollut teemaan liittyvän kehittämistyön uranuurtaja järjestösek-
torilla.  

Väestöliitto ry:n hallitus myöntää hakemuksesta perheystävällisyyttään parantaneille ja prosessiin 
sitoutuneille yrityksille ja muille työnantajille Perheystävällinen työpaikka -tunnuksia. Tunnuksen 
myöntäminen perustuu määriteltyihin kriteereihin. Aiempina vuosina Väestöliitto ry:ssä kehitetty 
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on siirtynyt toimimaan ry:n ulkopuolella 
konsultaatiotoimintana.  

Vuoden 2020 painopisteitä työn ja perheen yhteensovittamisessa on isien 
perhevapaiden käytön edistäminen. Isien perhevapaiden käyttö on 
yleistynyt hitaasti. Lähdemme kehittämään yhdessä ennakkoluulotto-
mien työnantajien kanssa tapoja, joilla myös isien työn ja perheen 
yhteensovittamiselle löytyisi uusia tapoja. Tavoitteena on parantaa tasa-
arvoa ja lasten hyvinvointia sekä työntekijöiden työhyvinvointia.   

Työnantajat 

löytävät uusia 

tapoja edistää työn 

ja perheen 

yhteensovittamista 
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MAAHANMUUTTAJIEN OSALLISUUS 
Työllistyminen 

Ulkomailta muuttaneiden kotoutuminen merkitsee tunnetta siitä, että on hyväksytty osaksi suomalaista 
yhteiskuntaa. Työ, osallistuminen ja vuorovaikutussuhteet valtaväestöön vahvistavat osallisuuden 

tunnetta ja siten yhdenvertaisuutta.  

Viemme loppuun ESR-hankkeen, jossa on kehitetty 
vapaaehtoiseen mentorointiin perustuva Matkalla työelämään 

-malli pitkään kotona lapsia hoitaneiden tai terveyssyistä 
poissa työmarkkinoilta olleiden maahanmuuttajien 
työllistymisen edistämiseksi.  

Käynnistämme uuden ESR-hankkeen Tunnista 
kansainvälinen osaaja, mikäli siihen saadaan rahoitus. 
Hankkeessa on tavoitteena helpottaa maahan 

muuttaneiden korkeasti koulutettujen työllistymistä 
kehittämällä rekrytointikäytäntöjä yhteistyössä yritysten 

kanssa. 

Jatkamme Womento-mentorointia korkeasti koulutetuille 
ulkomaalaistaustaisille naisille. Naisia mentoroivat heidän oman alansa vapaaehtoiset suomalaisessa 
työelämässä vankasti mukana olevat naiset. 

Seksuaalikasvatus 

Pakolaisleireiltä tai turvapaikanhakijana maahan tulleiden tiedot seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista 
sekä pohjoismaisessa tasa-arvoympäristössä toimimisesta ovat puutteellisia. Puutteet heijastuvat 
seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön riskeinä sekä osallisuuden ongelmina. Aloitamme hankkeen, 
jonka tavoitteena on parantaa kiintiöpakolaisten ja kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan 
saaneiden tietoja seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta. Hankkeen keinoina ovat vuoropuheluun perustuva 
ja kokemusasiantuntijoita käyttävä ryhmätoiminta sekä materiaalien tuotanto. Haemme rahoitusta 
toiminnalle EU:n AMIF-rahastosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä.   

  

Maahan muuttaneet pääsevät 

ääneen ja osallistuvat 

yhteiskunnassa tasa-arvoisina 

muiden kanssa. 

He työllistyvät ammattiaan 
vastaaviin tehtäviin. 

Pakolaisuuden vuoksi maahan 
tulleilla on seksuaalisuudesta ja 

tasa-arvosta perustiedot 
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HYVINVOINTIA MYÖS MAAILMALLA 
 

Edistämme maailman ihmisten, erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevien, seksuaalioikeuksia. 

Tuomme globaalin maailman lähelle ihmisiä, ja eri 
yhteistyötahot saavat meiltä asiantuntevaa ja luotettavaa 
kumppanuutta. Teemme yhteistyötä 
vuorovaikutuksellisesti toisia kuunnellen, toisilta oppien 
ja yhdessä uutta ideoiden. Yhteiskunnalliset vaikuttajat 
saavat meiltä ajankohtaista ja luotettavaa tietoa 
päätöksenteon tueksi. 

Päämäärämme on, että ihmisten seksuaalioikeudet, 
erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen, vammaisten sekä 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen nuorten naisten ja 
tyttöjen, parantuvat kehitysmaissa. Suomi ja EU sitoutuvat 

vahvemmin kehityspolitiikassaan ja -rahoituksessaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen. Kumppanuudet ja yhteistoiminta 
seksuaalioikeuksien edistämiseksi vahvistuvat. 

Vuoden 2020 vaikuttamistyön painopisteitä ovat Yhdysvaltain YK:n väestörahasto UNFPA:lle ja muille 
toimijoille jättämän rahoitusvajeen kattaminen Suomen osalta sekä yhteistyön rakentaminen uuden 
eduskunnan kanssa. Vuonna 2020 seksuaalioikeuksia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita jatketaan 
järjestökumppaneiden kanssa Malawissa ja Keski-Aasiassa sekä Nepalissa, Afganistanissa ja 
Tadžikistanissa. Globaaliviestinnän keinoin tuodaan nuorille ja erityisesti pojille tietoa 
seksuaalioikeuksista ja kestävän kehityksen tavoitteista. 

Jatkamme työtämme vuonna 2020 vahvojen verkostojen kautta. Poliittista vaikuttamistyötä tehdään 
säännöllisellä yhteydenpidolla kansanedustajin ja europarlamentaarikkoihin, ulkoministeriön, EU:n ja 
sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiin sekä kehitysyhteistyöjärjestöihin. Suomessa foorumeina 
toimivat Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä sekä tarvittaessa kokoontuva 
Perjantairyhmä. Jälkimmäisessä on jäseninä kansanedustajien lisäksi myös UM:n ja THL:n virkamiehiä, 
kehityspoliittisen toimikunnan edustajia sekä kehitysyhteistyöjärjestöjä. Väestöliiton kansainvälisen 
kehityksen tiimi toimii ryhmien sihteeristönä. Lisäksi koordinoimme ja kehitämme vuonna 2018 
perustettua suomalaisista kansalaisjärjestöistä koostuvaa seksuaalioikeusverkostoa. Olemme mukana 
myös Kapuassa, OneWorld-portaalissa, Kansainvälisessä perhesuunnittelujärjestöjen liitossa IPPF:ssä, 
Countdown 2030 Europessa sekä 1325-verkoston ohjausryhmässä ja ICSW-ryhmässä. Lisäksi olemme 
puheenjohtajana Fingon Gender ja kehitys –työryhmässä.  
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Yksikössä työskentelee neljä henkilöä. Toiminnan rahoitus vuodelle 2020 
koostuu UM:n hanketuesta Malawi-hankkeelle 2017–2020 ja 
vammaishankkeelle 2019–2022, YK:n väestörahasto UNFPA:n 
rahoituksesta vaikuttamistoimintaan  
2018–2022, UM:n globaalikasvatusrahoituksesta 2019–2020 
sekä Countdown 2030 Europe -rahoituksesta 
vaikuttamistyöhön 2017–2020. Vuonna 2020 haetaan 
hanketukea UM:ltä vuosien 2021–2024 hankkeille, jotka 
vähentävät sukupuolittunutta ja seksuaaliväkivaltaa Malawissa 
sekä edistävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. 
Kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuteen kerätään 
jatkuvasti varoja vuosittaisilla Kapua-kampanjoilla, jotka tehdään 
yhteistyössä Kapua Aidventuresin, Taksvärkin ja Kynnyksen kanssa. 

TUTKITTUA TIETOA VAIKUTTAMISEEN JA TOIMINTAAN 
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tuottaa ja jakaa ajankohtaista ja soveltavaa tietoa 
väestönkehityksestä, pari- ja perhesuhteista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä Suomessa ja 
Euroopassa.  

Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä väestönkehityksestä ilmestyy toimintavuonna uusi ohjelma, jota 
jalkautamme päättäjille ja asiantuntijoille. Pyrimme hyödyntämään tuoretta Population Europe -
jäsenyyttämme ja osallistumaan aktiivisesti eurooppalaiseen ja EU-tason 
keskusteluun alhaisesta syntyvyydestä ja väestön ikääntymisestä. Koko 
2020-luvun keskeisenä tavoitteena on perustaa uusi valtakunnallinen 
syntyvyyden tutkimusverkosto. Sen yhteydessä toteutamme vuonna 
2020 ensimmäisen Gender and Generations Survey -kyselyn 
Suomessa. 

Tuemme perheiden hyvinvointia laatimalla tiekartan ja 
järjestämällä kansainvälisen konferenssin aiheesta "Miten 
Suomesta tulee digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa?".  
Perhebarometri 2020 koskee ikääntyneiden parisuhteita ja 
hyvinvointia. Jatkamme myös Perhebarometri 2019 tulosten 
levittämistä koskien työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita. 
Välitämme tutkittua tietoa päättäjille, yleiseen keskusteluun, 

muille sosiaali- ja perhejärjestöille sekä 
Väestöliiton kymmenille 

jäsenjärjestöille. Jatkamme 
yhteydenpitoa valtionhallintoon 
(VNK, VM, STM, TEM, 
talousneuvosto), valtakunnallisten 
lapsi- ja perheverkostojen, kaupunkien 

(Helsinki, Espoo, Kerava), yliopistojen ja 
muiden tutkimuslaitosten kanssa. Määrällisinä 

Tutkittua tietoa 
väestönkehityksestä, 

pari- ja perhesuhteista, 
seksuaali- ja 

lisääntymisterveydestä 

Seksuaaliterveys ja 

seksuaalioikeudet on kirjattu 

Suomen kehityspoliittisiin 

dokumentteihin. Päätöksentekijät 

nostavat niitä aktiivisesti esille ja 

edistävät niitä eri foorumeilla. 

Sitoutuminen näkyy 

talousarvioissa. Seksuaalioikeudet 

ovat näkyvä osa julkista 

keskustelua ja järjestötoimintaa 
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vaikuttamistavoitteina meillä on 2200 Twitter-seuraajaa @perhetutkimus-tilille, noin 1500 luentojen 
kuuntelijaa sekä 150 lehdistömainintaa Suomesta ja ulkomailta sekä viisi kotimaista mediatilaisuutta ja 
yksi kansainvälinen mediatilaisuus. Rahoituspohjan vahvistuessa pyrimme siihen, että laitoksella on 
viisi vakituista tutkijaa, viisi hanketutkijaa sekä tietoasiantuntija. Uudistettujen kirjastotilojen 
yhteyteen sijoitetaan uusi syntyvyyden tutkimusverkosto. Tutkimuslaitoksen tavoitteena on välittää 
tutkimustietoa toimittajille, ammattilaisille, poliitikoille, viranomaisille sekä yleistajuisesti kansalaisille. 
Erityisinä kohderyhminä ovat päättäjät, nuoret aikuiset, pienten lasten vanhemmat sekä (hankkeista 
riippuen) muun muassa vastentahtoisesti lapsettomat suomalaiset, lastenhankintaa pohtivat miehet ja 
naiset, vanhemmalla iällä isovanhemmiksi tulleet sekä uuden parisuhteen solmineet suomalaiset. Viime 
vuosina tutkimuslaitos on osallistunut useampaan VN-TEAS -hankkeeseen, joissa päätöksentekijät ovat 
saaneet käyttöönsä helposti hyödynnettävää tietoa liittyen mm. maahanmuuttajien perhesuhteisiin, 
perheiden hyvinvointiin ja yksin asumisen haasteisiin. Tällä hetkellä selvitämme digitaalista 
hyvinvointia perheissä. Toimintavuonna panostamme EU-tason näkyvyyteen mm. Population Europe -
vaikuttamisverkoston jäsenyyden avulla. Julkaisutoimintamme ja yhteistyömme kautta tietoa Suomesta 
levitetään myös ulkomaille. 
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LIITE: VÄESTÖLIITON JÄSENJÄRJESTÖT 
Väestöliiton perusti aikoinaan viisi suomalaista järjestöä. Tällä hetkellä liitossa on 35 suomalaista 
jäsenjärjestöä. Ne edustavat mm. erilaisia perhe-, nuoriso- ja opiskelija-, ammatti- ja aatteellisia 
järjestöjä. 
 
Jäsenjärjestöjämme ovat: 
 
Adoptioperheet ry 
Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry 
Elatusvelvollisten Liitto ry   
Familia ry  
Filha ry  
Finlands svenska Marthaförbund rf  
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry   
Kataja Parisuhdekeskus ry    
Kotitalousopettajien liitto ry   
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 
Lapsiperheiden etujärjestö ry 
Marttaliitto ry 
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry  
Parasta Lapsille ry   
Sateenkaariperheet ry   
Seta ry    
Siirtolaisuusinstituutti  
Sosiaalipoliittinen yhdistys ry   
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim   
Suomalaisuuden Liitto ry    
Suomen Gynekologiyhdistys ry   
Suomen Keskustanaiset ry 
Suomen Kätilöliitto ry  
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry 
Suomen Lukiolaisten Liitto 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  
Suomi-Seura ry 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry 


