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puheenjohtaja

Juha Jämsä
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1. Tiedoksi
1.1. Mediaosumat
Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatut mediaosumat, jotka koskevat
yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)
• 21.1. YLEn nettipalvelussa Anna Moring kommentoi sateenkaariaiheista artikkelia
• 30.1. Opettaja-lehden artikkelissa viitattu yhdistyksen materiaaleihin
• 16.2. HS lainasi yhdistyksen lausuntoa perhevapaiden sukupuolineutraaliutta
koskevassa uutisessa
1.2. Ajankohtaista
Ajankohtaiset asiat ovat olleet tiedoksi-asioita, joita ei ole käsitelty erikseen, mutta
hallituksen jäsenet ovat halutessaan voineet esittää kysymyksiä, jos ovat etukäteen
ehtineet tutustua listaan.
• Perhesuhdekeskus on tarjonnut konsultointia parisuhdeverkoston muille jäsenille.
• Perhehoitohankkeen väliraportti lähetetty rahoittajalle.
• 6.2. Väestöliiton jäsenille suunnattu keskustelutilaisuus sijaissynnytyksestä
• 11.2. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä, pöytäkirja lähetetty
hallitukselle erikseen
• 20.2. tavattiin Stean avustusvalmistelija Timo Mulari
• 25.2. kuultavana STM:ssä perhevapaista
• 19.3. Setan vaikuttajaverkosto
• 25.3. LSKL:n lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelunta
• 27.-29.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Turussa, johon kutsuttu kaikki
paikallistiimit. Samassa paikassa järjestetään hallituksen kokous ja kevätkokous
28.3.
• Kaisa sairaslomalla noin 2.-20.3.
• Seuraavat uutiskirjeet: 12.3., 23.4. ja 11.6.
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2. Talousasiat
2.1. Kumppanuusvanhemmuushanke 2021-2023
Esitys:
Tehdään hankkeen hakemista ja jatkovalmistelua koskevat päätökset
työntekijöiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta.
Päätös:
Haetaan STEAlta rahoitusta hankkeelle toukokuussa. Hankkeen
työnimeksi valittiin ”Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy
kahden kodin lapseksi”. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan
hakemus käydyn keskustelun pohjalta. Toiminnanjohtaja lähettää
hallitukselle sähköpostitse luonnoksen, jotta hallituksen jäsenet voivat
halutessaan antaa kommenttejansa.
2.2. Muiden STEAN avustusten hakeminen vuodelle 2021
Tiedoksi:
Toiminnanjohtaja tapasi avustusvalmistelijan 20. helmikuuta.
Valmistelijan kanssa keskusteltiin lyhyesti Ak-avustukselle siirtyneiden
toimintojen taloudesta ja ensi vuodelle haettavasta uudesta
hankkeesta.
Esitys:
Päätetään edelleen hakea neljättä työntekijää yleisavusteiseen
perustoimintaan. Päätetään, haetaanko vertais- ja tukitoimintaa
erilliselle kohdennetulle avustukselle vai jatketaanko sen järjestämistä
yleisavustuksen alla.
Päätös:
Haetaan yleisavustukseen korotusta neljännen työntekijän
palkkaamiseen vaikuttamisviestinnän asiantuntijan työnkuvalla.
Haetaan vertais- ja tukitoiminnan siirtämistä erilliselle kohdennetulle
avustukselle. Jos toimisto ei ehdi valmistella hakemusta toukokuun
2020 hakuun, haetaan siirtoa toukokuun 2021 haussa.
2.3. Tilinpäätös ja tilintarkastus
Esitys:
Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, jonka sisältää
tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Hallitus vahvistaa
tilinpäätöksen ja allekirjoittaa tasekirjan esitettäväksi kevätkokoukselle.
Tilintarkastus toimitetaan 9.3.2020.
Päätös:
Esityksen mukaan.
3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
3.1. Kuntavaalitavoitteet
Esitys:
Vahvistetaan yhdistyksen kuntavaalitavoitteet toiminnanjohtajan
työstämän luonnoksen pohjalta.
Päätös:
Vahvistettiin muilta osin, mutta kolmannen pykälän muotoilu sovitaan
vielä erikseen sähköpostitse.
3.2. Ajankohtaiset asiat
Esitys:
Merkitään tiedoksi:
• Vanhemmuuslain tilanne huolestuttava; annettu yksittäisen
virkamiehen valmisteluun. Yksittäinen virkamies ei voi tehdä
teknisluonteisen muutoksia isompia esityksiä. Useamman
vanhemman vanhemmuus ja sukupuolineutraalit
vanhemmuusmerkin jäävät tällä valmistelulla haaveeksi. Sen
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•

•

•

•

•

sijaan tehtävänannossa on tarkoitus palauttaa apilaperheiden
mahdollisuus käyttää lapsettomuushoitoja. Ministeriöstä on
kuitenkin kerrottu, että asiassa ei ole vielä saatu poliittista
ohjausta. Koko hallitukseen vaikutetaan, jotta hallitus tekisi
yhteisen päätöksen asiasta. Ministerille tehty kirjallinen
kysymys.
Työryhmä ollaan asettamassa ihan näinä aikoina
valmistelemaan translain uudistamista. Valmistelevan
työryhmän muistio oli erittäin laaja ja ansiokas, vaikka muutama
toive jäikin kirjaamatta.
Perhevapaauudistuksesta oltiin ministerin kuultavana 25.2.
Todettiin, että valmistelu tuntuu lupaavalta, koska työryhmän
aikomuksena on siirtyä sukupuolineutraaleihin etuuksien nimiin
ja mahdollistaa vapaiden jakaminen vanhempien kesken, mutta
myös puolisoille. Hankkeessa ei kuitenkaan ole vielä lainkaan
säädöstekstiä, ja monimuotoisuuden huomioiminen voi vielä
jäädä huomioimatta yksityiskohdissa. Rohkaistiin työryhmää
mahdollistamaan vapaiden jakaminen ilman turhia rajoituksia.
Hallitusta rohkaistiin jatkamaan hyväksi havaittua
sukupuolineutraalin lainsäädännön säätämistä seuraavaksi
vanhemmuuslaissa. Seurataan valmistelua edelleen hyvin
tarkkaan.
Sijaissynnytyssäätelyn selvittäminen alkanee ministeriöstä
saatujen tietojen mukaan vasta keväällä 2021.
Yhteistyökumppaneiden verkosto on huolissaan aikataulusta.
Valmistelun aloittamista pyritään aikaistamaan.
Kansanedustajien monimuotoiset perheet -työryhmä jätti
kirjallisen kysymyksen sijaissynnytyksen aikataulusta ja
ylipäätään lapsettomuushoitojen yhdenvertaisen saatavuuden
lisäämisestä hallitusohjelman mukaisesti. Väestöliitto
valmistautuu tekemään yksityiskohtaisemman ohjelman
sijaissynnytyksestä, osallistaa jäsenjärjestöjä. Omalla
sijaissynnytysverkostolla (skp, momu, simpukka, kohtuuttomat)
ollaan työstämässä omaa yksityiskohtaista taustapaperia
ratkaistavaksi tulevista kysymyksistä ja mahdollisista
ratkaisuvaihtoehdoista.
Lahjasoluhoitoihin liittyen on jatkuvasti tarkennettu
ohjeistuksia, kannustettu kumppaneita tiedottamaan
sukusolujen lahjoittamisesta sekä käytyä vuoropuhelua Kelan
kanssa yksityisen terveydenhoidon Kela-korvauksista yksityisten
hoitojen osalta. Kela lienee hiukan löysentänyt IVF-hoitojen
korvausten ehtoja naisparien ja itsellisten naisten osalta.
Inseminaatiohoitojen kela-korvausta aloittaminen vaatinee
Kelan näkemyksen mukaan lainsäädännön muutosta tai
tuomioistuimen päätöstä.
Kansanedustajien Monimuotoiset perheet -työryhmän kokous
11.2. päätti lähettää STM:ään kirjallisen kysymyksen
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Päätös:

4. Kevätkokous 2020
Esitys:

Päätös:

hedelmöityshoitojen yhden vertaisesta saatavuudesta ja
sijaissynnytyksestä. Kokouksessa oli kuultavana
Sateenkaariperheiden ja Simpukan toiminnanjohtajat.
Yllä mainittujen lisäksi merkitään tiedoksi, että venäläisen
sateenkaariperheen turvapaikkaa Suomessa koskevan valituksen tueksi
on nyt annettu ”third-party intervention” lapsen oikeuksien komitealle.
Komitealle annettavan lisäselvityksen tekevät yhteistyössä Ilga-Europe,
Ilga-World, Nelfa, ICJ (International Commission of Jurist), CRIN (Child
Rights International Network) and mahdollisesti joitain venäläisiä
järjestöjä. Komitean päätös ei ole odotettavissa ihan lähiaikoina.
Helmikuussa komitea on tehnyt päätöksen kahdesta valituksesta, jotka
on jätetty sille vuosi ennen meidän valitustamme.

Järjestetään kevätkokous la 28.3.2019 kello 17 Turussa
paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä. Kutsu kokoukseen
lähetetään jäsenille 12.3. uutiskirjeen yhteydessä. Kokouspaperit
julkaistaan samassa yhteydessä kotisivuilla tiedostolinkkeinä.
Vahvistetaan kokouksen esityslista lähettäväksi kokouskutsun liitteenä.
Esityksen mukaan.

5. Järjestön toiminnan kehittäminen
5.1. Johtosääntö
Esitys:
Vahvistetaan toiminnanjohtajan jatkotyöstämä luonnos
johtosäännöksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
5.2. Organisaatiorakenne
Esitys:
Käydään alustava keskustelu organisaatiorakenteen kehittämisen
tarpeesta. Esihenkilötyötä joka tapauksessa tullaan pohtimaan
toimistolla.
Päätös:
Tunnistettiin tarve pohtia tarkemmin tiettyjä organisaatioon
liittyviä kysymyksiä tulevaisuudessa yhdistyksen toimiston
kasvaessa. Toistaiseksi esihenkilötyön kehittämistä ja
palkkausjärjestelmän soveltamista pohditaan toimiston esimiesten
keskinäisissä palavereissa. Valmistaudutaan miettimään
tulevaisuudessa esim. palkkapolitiikan luomista yhdistykselle.
6. Edustukset
6.1. Nelfan vuosikokous 27.-29.3.2020 Poznanissa, Puolassa
Esitys:
Päätetään, osallistutaanko Nelfan vuosikokoukseen, ja kuka käyttää
yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa. Päätetään, ehdotetaanko
jotakuta Nelfan hallitukseen ja maksetaanko kokousedustajalle
päivärahat ja miltä ajalta.
Päätös:
Ei osallistuja kokoukseen eikä ehdoteta ketään Nelfan hallitukseen.
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6.2. IFEDin vuosikokous Genevessä 19.3.2020
Esitys:
IFEDin toisen vuosikokouksen yhteydessä järjestetään IFEDin ja
GIN-SSOGIEn seminaari, johon toiminnanjohtajaa on pyydetty
pitämään puheenvuoro. Suomen pysyvää YK-edustustoa on
pyydetty järjestämään tapaaminen tapahtuman yhteyteen.
Toiminnanjohtaja käyttää yhdistyksen äänivaltaa IFEDin
vuosikokouksessa.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6.3. Väestöliiton vuosikokousedustajat
Esitys:
Nimetään kaksi varsinaista ja kaksi varakokousedustajaa, jotka
edustavat yhdistystä Väestöliiton kevätkokouksessa 25.5.2020 klo
14 ja syyskokouksessa 26.11.2020.
Päätös:
Varsinaisiksi kokousedustajiksi valittiin Anu Kantola ja Krister
Karttunen, varajäseniksi Marjukka Irni ja Markus Oja.
7. Muut esille tulevat asiat
7.1. Ikean lahjoitus
Ikea haluaa tehdä lahjoituksen yhdistykselle. Pyydetään Ikea kohdentamaan avustus
sateenkaariperheiden lasten ja nuorten toimintaan.
8. Seuraava kokous
Esitys:

Päätös:

La 28.3. klo 14.00-16.00 Turussa paikallistoiminnan kehittämispäivien
yhteydessä (uudet jäsenet, pitkän aikavälin suunnittelua). HUOM:
hallitus osallistuu myös keskusteluun paikallistiimien kanssa noin klo
10-13 ja kevätkokoukseen klo 17.00.
Esityksen mukaan.
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