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Monimuotoiset perheet -verkosto



Perheen merkitys yv-suunnitelmassa

• Perhemuotoa tai perheellisyyttä ei 
lähtökohtaisesti helposti mielletä 
syrjintäperusteeksi

• Kuitenkin perheen (laajasti ymmärrettynä) 
merkitys jokaisen ihmisen elämässä on 
huomattava

• Jos ihmisellä on huoli perheestään, hän ei ole 
toimintakykyinen
– Jos ihminen ei koe voivansa puhua perheestään, hän 

ei ole kokonainen



”Koska meillä kaikilla on perhe”



Vaihtelevat elämäntilanteet



Keitä kuuluu perheeseen?

• ”ihmiset, joihin on henkinen tai tunneside, ihmiset, jotka koen tärkeiksi 
elämässäni”

• ”kummilapseni ja hänen vanhempansa”

• ”valittuun perheeseeni kuuluu kämppikseni, hänen kumppaninsa, 
pitkäaikaisin ystäväni ja hänen kumppaninsa”

• ”neljä vanhempaa, lapset, eläimet, isovanhemmat ja erittäin hyvät ystävät”

• ”lapseni, äitini, äidin puoliso, isäni, kaksi ystävääni ja heidän puolisonsa, 
heidän lapset, lapsenvahti”

• ”kumppani, vanhemmat, lähimmät ystävät ja heidän perheensä”

• ”kaksi kissaa, muutama ystäväni, isäni vanhemmat, äiti, isäpuoli ja heidän 
koiransa, isäpuolen aikuiset lapset. 

• ”pari kaveria, jotka ovat kuuluneet arkeeni vuosikymmeniä”

• ”kaksi kissaa, kaksi koiraa, yksi ystävä, isä, äiti, veli, Facebook-ryhmä, täti”

• ”koirani”

• ”viisi ystävääni”



Olennaisia

• Perheen määritelmät murroksessa
– Perhe on paljon moninaisempi kuin on ajateltu

• Vapaus määritellä itse oma perhe

• Ilmapiiri, jossa on helppo puhua perheestä

• Maahanmuuttajalle perhe on kotoutumisen 
edellytys

• Perhekäsitykset ovat yksilökohtaisia
– Myös ”saman” perheen jäsenillä voi olla hyvinkin 

erilaiset näkemykset siitä, keitä perheeseen kuuluu



Mitä käytännössä

• [organisaatiossamme] jokainen perhe on arvokas eikä 
ketään syrjitä perhemuotonsa vuoksi.

• Rekrytointiperiaatteet: miten varmistetaan 
monimuotoisuus rekrytointiprosesseissa
– Omalta mukavuusalueelta poistuminen?

• Kenen perhe painaa? Kenen vastuilla on merkitystä?
– Lapsettomat?

– Etävanhempien perheet?

– Muut kuin lainsäädännön tai TES:n tunnistamat perhesuhteet?



Mitä käytännössä

• Perhetilanteisiin liittyvät joustot tasapuolisesti 
kaikille
– Sukupuolten tasa-arvo

– Vanhemmat, joiden luona lapsi ei ole kirjoilla

– Erilaiset perhetilanteet: onko kyseessä sijoitettu 
lapsi, uusperheen toisen osapuolen lapsi, 
sateenkaariperheen lapsi, joka ei juridisesti voi olla 
kaikkien vanhempiensa lapsi yms. yms.

• Asenne: jos on mahdollista sanoa kyllä, sano 
kyllä!



Summa summarum:

ASENNE RATKAISEE!


