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Monimuotoiset perheet – verkosto

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu järjestöistä, jotka paneutuvat perhe-
elämän erityiskysymyksiin kukin omasta näkökulmastaan. Järjestöjemme 
kohderyhmiä yhdistävät arkielämää hankaloittavat lait ja käytännöt, jotka eivät 
tunnista kaikkia perheitä. Edustamme yhdessä yli 20 000 henkilöjäsentä ja 
suurta osaa suomalaisista perheistä. 

Monimuotoiset perheet - verkoston jäsenjärjestöt ovat:

Adoptioperheet ry

Käpy – Lapsikuolemaperheet ry

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry 

Perhehoitoliitto ry

Sateenkaariperheet ry 

Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Nuoret Lesket ry

Suomen Uusperheellisten Liitto ry 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry 

Monimuotoisten perheiden huomioiminen peruspalveluissa
Suomalaiset perheet ovat monimuotoisia. Adoptioperheitä on Suomessa 
arviolta 1 % kaikista lapsiperheistä, monikulttuurisia ja kahden kulttuurin 
perheitä 5 %, lapsikuolemaperheitä 1 %, nuorten leskien perheitä 2 %, 
tahtomattaan lapsettomia perheitä 15 %, perhehoitoperheitä 1 %, 
sateenkaariperheitä 2 %, monikkoperheitä 3 %, uusperheitä 15 % ja yhden 
vanhemman perheitä 20 %, yht. noin 65 %. Luonnollisesti osa perheistä kuuluu 
useampaan ”ryhmään”. 

Perheiden moninaisuuden huomioimisessa ei ole kyse vähemmistöistä, vaan 
meistä kaikista. Moninaisuuden huomioiminen ei merkitse lisää hankaluuksia, 
vaan päinvastoin ehkäisee niitä. Moninaisuus ei ole rasite, vaan rikkaus. 



Koko perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä perustuvat kuitenkin ajatukselle 
juuri tietynlaisesta perheestä. Tämä epäsuhta perheiden todellisuuden ja 
yhteiskunnallisten järjestelmien välillä vaikeuttaa jollain tavoin suurinta osaa 
perheistä.  Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät eivät aina tunnista tai palvele 
meitä tarkoituksenmukaisesti, mutta asiat ovat ratkaistavissa muun muassa 
ammattihenkilöstön ammattitaitoa kehittämällä. 

Esitys kohtaan Strateginen tavoite 2 – Yhdenvertaisuutta 
tuetaan Vanhemmuuden tuki

Monimuotoiset perheet – verkosto esittää, että monimuotoisten perheiden 
tarpeet tulisi huomioida nykyistä paremmin peruspalveluissa, kattaen niin 
opetus-, sosiaali- kuin terveystoimen. Ammattilaisten tietotaitoa kehittämällä 
monimuotoisuus voidaan huomioida paremmin ja perhei tä tukea 
ennaltaehkäisevästi. Seuraavan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 
2012 - 2015 kaudella tulisi panostaa ammattilaisten tietotaidon kehittämiseen. 

Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluvat järjestöt ovat halukkaita tekemään 
tö i tä tämän tavoi tteen eteen ja hyödyntämään myös keskinäistä 
verkostoitumistaan.  

Lisätietoa antavat: Anu Uhtio 050 3535 952 anu.uhtio@adoptioperheet.fi, 
Maarit Kivikko 045 652 4395 toimisto@kapy.fi, Anne Lindfors 040 1817 911 
anne.lindfors@simpukka.info, Tarja Monto 050 433 5411 
tarja.monto@familiaclub.fi, Pirjo Hakkarainen 040 310 1441 
pirjo.hakkarainen@perhehoitoliitto.fi, Juha Jämsä 041 501 2580 
juha.jamsa@juhannus.org, Ulla Kumpula 050 3280730 
toiminnanjohtaja@suomenmonikkoperheet.fi, Anne Backman 044 3006 477 
anne.backman@nuoretlesket.fi, Pekka Larkela 0405960165 
pekka.larkela@supli.fi, Heljä Sairisalo 040 3515 355 helja.sairisalo@yvpl.fi.

Kunnioittavasti

Monimuotoiset perheet - verkostoon kuuluvien järjestöjen toiminnanjohtajat
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