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MONIKA-NAISET LIITTO RY 
Tehdään naisten oikeuksista totta! 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tarjosimme ja kehitimme palveluja 

väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille 

maahanmuuttajataustaisille naisille 

Kriisikeskus Monikassa ja Turvakoti 

Monassa, ja kotoutumista tukevaa 

toimintaa Kotoutumiskeskus 

Monikassa. Toimintamme muodosti 

ainutlaatuisen, naiserityisiä palveluja 

tarjoavan matalan kynnyksen 

kokonaisuuden. 

 
Vuosi 2020 oli historiallisesti 

poikkeuksellinen koronapandemian 

takia. Sopeutimme toimintamme 

koronarajoitusten mukaisesti ja 

huolehdimme asiakkaiden ja 

henkilöstön terveysturvallisuudesta. 

Muutos- ja toimintavalmiutemme 

säilyi korkeana koronakriisin 

keskellä. Tästä kuuluu suuri kiitos 

ammattitaitoiselle henkilöstöllemme. 

 

 

 

 

 

Koronan seurauksena kohderyhmämme 

oli entistä heikommassa asemassa. 

Monella oli isoja haasteita toimeentulon, 

fyysisen ja psyykkisen terveyden, ja 

arjessa selviytymisen kanssa. Riski 

pudota yhteiskunnan tukipalveluista 

kasvoi. Olimme naiserityisenä 

asiantuntijajärjestönä avainasemassa 

tarjoamassa tukea ja palveluja 

erityisesti niille naisille, jotka jäävät 

helposti peruspalvelujen ulkopuolelle. 

 

Toimintamme päätavoitteena oli 

strategian 2018–2022 mukaisesti 

parantaa palvelujemme 

saavutettavuutta. Kriisikeskus Monikan 

auttavan puhelimen ja chat- 

päivystyksen toiminnat laajenivat 

ilta-aikaan. 

Vuosi 2020 oli Monika-Naiset liiton 22. toimintavuosi. Jatkoimme 
työtämme monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestönä. 
Toimintamme tarkoituksena on edistää Suomeen muualta 
muuttaneiden naisten tasa-arvoista asemaa, yhdenvertaisuutta 
ja osallisuutta Suomessa sekä ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa. 
 



 
 
 
 

Kotoutumiskeskus Monikalle avattiin 

uusi maksuton numero. Vuoden aikana 

valmisteltiin Turvakoti Monan 

muuttumista vain naisille ja heidän 

lapsilleen tarkoitetuksi turvakodiksi 

1.1.2021 alkaen. Muutos naiserityiseksi 

turvakodiksi madalsi avun hakemisen 

kynnystä ja lisäsi turvakotipalvelumme 

saavutettavuutta naisille. 

 

Vaikuttamistyössä painopisteemme oli, 

että naisiin kohdistuvan väkivallan 

vähentämiseen, kotoutumisen ja 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen 

liittyvät hallitusohjelman kirjaukset 

edistyvät. Työmme oli näkyvää ja 

tuloksellista: nykyisen hallituksen 

ohjelmassa tavoitteemme on 

huomioitu paremmin kuin koskaan 

ennen. 

 
Päättäjien ymmärrys Istanbulin 

sopimuksen velvoitteista ja 

resurssien tarpeista parani. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan 

toimintaohjelma sai ensimmäistä 

kertaa korvamerkittyä rahoitusta. 

Muutossuunta osoittaa, että 

pitkäjänteinen 

vaikuttamistyömme yhdessä alan 

muiden toimijoiden kanssa on 

ollut onnistunutta.  

 

 
 

 

 
 

 

Lämmin kiitos henkilöstölle, jäsenistölle,  

vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille ja  

toimintamme rahoittajille. Yhdessä  

selvisimme koronavuoden haasteista,  

ja pystyimme jatkamaan strategiamme  

mukaista työtä kohti naisten oikeuksien 

toteutumista.    

 

Olemme koonneet tähän vuosikatsaukseen 

toimintamme tärkeimmät tulokset  

vuodelta 2020.  

 

Lukuiloa! 

 

 

TOIMINNAN  
PAINOPISTEET 2020 
 

▪ Laajennetaan Kriisikeskus Monikan,  
Turvakoti Monan ja Kotoutumiskeskus 
Monikan palveluita.  
 

▪ Uudistetaan viestintää ja varmistetaan,  
että mahdollisimman moni  
väkivaltaiseen elämäntilanteeseen, 
kotoutumiseen tai työllistymiseen  
tukea ja apua tarvitseva 
maahanmuuttajataustainen nainen 
löytää Monika-Naiset liiton palvelut  
ja toiminnan.   
 

▪ Tehdään sisäistä kehittämistyötä 
Kriisikeskus Monikan, Turvakoti Monan  
ja Kotoutumiskeskus Monikan  
palvelujen naiserityisyyden ja  
henkilöstön ammatillisen osaamisen 
varmistamiseksi. 
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MONIKA-NAISET LIITTO RY 
 

 
 

 

Monika-Naiset liitto ry on vuonna 1998 perustettu monikulttuurinen 
naisjärjestö. Liitto edistää naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta 
Suomessa sekä ennaltaehkäisee   naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.  
Liitto on asiantuntija ja tekee vaikuttamistyötä naisten aseman 
parantamiseksi. Lisäksi Monika-Naiset liitto tukee 
maahanmuuttajanaistoimintaa jäsenjärjestöjensä kautta. 

 
 

 

Toiminnan tilat 
  

Monika-Naiset liitto ry:n keskustoimisto, 

Kriisikeskus Monika ja Kotoutumiskeskus 

Monika sijaitsivat Helsingin Kalasatamassa 

osoitteessa Hermannin Rantatie 12 A, 

00580 Helsinki. Turvakoti Mona sijaitsi 

salaisessa osoitteessa. Tilat on vuokrattu 

Valtasampo Oy:ltä ja Y-säätiöltä. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hallitus  

Liiton hallituksen puheenjohtajana 

toimi Bahar Mozaffari.  

Varapuheenjohtajana toimi Natalia  

Ollus, hallituksen jäseninä Leena Lahti,  

Maria Nygård, Marianne Mela, Sinikka 

Mustakallio, jäsenjärjestöedustajina 

Egëzona Kllokoqi-Bublaku (Yhdessä – käsi 

kädessä ry), Claudia Nystrand (Monaliiku – 

Monikansallisten naisten liikunta ja  

kulttuuri ry) 27.5.2020 asti ja 28.5.2020 lähtien 

Mania Alkhatib (Suomi-Syyria Ystävyysseura ry). 

Hallituksen esittelijänä toimi 

toiminnanjohtaja Jenni Tuominen ja  

sihteerinä Marianne Mela. Hallitus kokoontui 

toimintavuoden aikana 8 kertaa. 

 



 
  

. 

 

 

 

 

 

 

Liiton sääntömääräinen kevätkokous  

järjestettiin 28.5.2020. Kevätkokouksen 

puheenjohtajana toimi jäsenemme  

Dora Puhakka. Kokouksessa keskusteltiin 

kuntien tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyöstä 

maahanmuuttajanaisten näkökulmasta. 

Alustuksen aiheeseen piti hallituksen jäsen, 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskonsultti 

Sinikka Mustakallio. Kevätkokouksessa 

vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja 

vuosikatsaus. Lisäksi hallitukselle ja muille 

vastuuhenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen kokoonpano uudistui 

kevätkokouksessa. Erovuorossa ollut  

Monaliiku ry:n edustaja Claudia Nystrand  

jäi pois hallituksesta. Uudeksi jäseneksi  

valittiin Mania Alkhatib, joka edustaa 

jäsenjärjestöämme Suomi-Syyria  

Ystävyysseuraa.  

 

Liiton sääntömääräinen syyskokous  

järjestettiin 10.12.2020. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi jäsenjärjestömme  

Irakin naisten yhdistyksen Duin Ghazi. 

Syyskokouksessa vahvistettiin 

toimintasuunnitelma, talousarvio sekä 

jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Monika-Naiset liiton sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset 
järjestettiin verkossa 28.5.2020 ja 10.12.2020. 

 

 



Toiminnan organisointi 

Liiton toiminnan organisoinnista ja 

johtamisesta vastasi hallituksen 

alaisuudessa toiminnanjohtaja Jenni 

Tuominen. 

Strategian mukaisesta toiminnan 

suunnittelusta ja operatiivisesta 

johtamisesta vastasi toiminnanjohtajan 

vetämä johtoryhmä. Johtoryhmä toimi 

11.3.2020 alkaen myös 

koronakoordinaatioryhmänä. 

 

Johtoryhmään kuuluivat Kriisikeskus 

Monikan johtaja Natalie Gerbert, Turvakoti 

Monan johtaja Ljudmila Kettunen, 

Kotoutumiskeskus Monikan kotouttavan 

toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy 

ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Kaisa 

Junkkarinen. 

Monika-Naiset liiton johtoryhmä kokoontui viikoittain. 



 

 

 
JÄSENJÄRJESTÖT 
 
▪ Irakin naisten yhdistys ry  

(INY ry)  
▪ Indian Women in Finland ry  
▪ Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry 
▪ Lähi-idän naisten yhdistys ry 

(Tampere) 
▪ MCSL / Maman congolaise Sans 

Limite ry 
▪ Monaliiku – Monikansallisten 

naisten liikunta ja kulttuuri ry 
▪ Myllypuron maahanmuuttajien 

yhdistys ry 
▪ Non-Resident Nepali Association 
▪ Oulun vastaanottokeskusten 

tukiyhdistys ry 
▪ Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA 

ry 
▪ Suomen Venäjänkielisten 

Keskusjärjestö ry (SVK) 
▪ Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry 
▪ Suomi-Syyria Ystävyysseura ry 
▪ Svenska Kvinnoförbundet i 

Sörnäs (kannatusjäsen) 

 
 
 
 

 

 

Jäsenistö 

Liiton jäsenkunnan muodosti yhteensä  

14 jäsenjärjestöä, 1 kannatusjäsenjärjestö 

sekä 179 henkilöjäsentä.  

 

Rahoittajat 
 

Monika-Naiset liitto ry:n tuotot  

koostuivat pääosin STEAn, opetus- ja 

kulttuuriministeriön, Helsingin ja Vantaan 

kaupungin, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL), säätiöiden sekä 

tukiasumistoiminnan tuotoista.  

Varainhankinnasta saatavat tuotot  

koostuivat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Henkilöstö  
 

Monika-Naiset liitto työllisti 

toimintavuoden aikana keskimäärin 37 

(henkilötyövuotta) kokoaikaista 

työntekijää. Vakinaisia työsuhteita oli 31 ja 

määräaikaisia 6. Hallinnossa työskenteli 7, 

Kriisikeskus Monikassa 9, Turvakoti 

Monassa 16 ja Kotoutumiskeskus 

Monikassa 6 työntekijää. Lisäksi liitto 

tarjosi työkokeilu- tai 

työharjoittelupaikkoja.  

 

Liiton työyhteisö oli moninainen mm. 

ikärakenteen, kielen, kansalaisuuden, 

uskonnon ja perhesuhteiden suhteen. 

Henkilöstön yhteinen työkieli on suomi. 

Toimintaa ja palveluja järjestettiin 20 eri 

kielellä.  

 

Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat 

työsuojeluvaltuutettu Anna Nuotio ja 

jäsenet Jennifer Garraoui, Minna 

Taipale 20.4.2020 saakka ja 21.4.2020 

lähtien Neleah Kagiri. 

Työsuojelupäällikkönä oli toiminnanjohtaja 

Jenni Tuominen. 

 

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden 

aikana 8 kertaa. Toimikunta nosti 

aktiivisesti esille henkilöstön näkemyksiä 

työhyvinvoinnin edistämiseksi ja osallistui 

työn kehittämisen kaikissa yksilöissä.  

 

 

 

 

Työterveyspalvelut ostettiin Terveystalosta.  

Henkilöstön työhyvinvointia kartoitettiin  

työhyvinvointikyselyllä. Tarvittavia 

kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin  

ja toteutettiin yksiköittäin 

kehittämistyöpajoissa.  

 

Kaikissa yksiköissä järjestettiin säännöllistä 

ryhmätyönohjausta ja tarvittaessa 

yksilötyönohjausta.  

 

Henkilöstölle laadittiin kirjalliset ohjeet 

terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi 

koronatilanteessa. Ohjeistukset päivitettiin 

tarvittaessa. Vuoden aikana päivitettiin 

myös Työsuojelun toimintaohjelma  

2020, Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

2020, Perehdyttämisohje 2020 ja  

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat 2020. 

Lisäksi toteutettiin Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman  

2020–2022 vuosikohtaisia toimenpiteitä.   

 

Henkilöstön ammattitaitoa ja  

asiantuntijuutta kehitettiin osallistumalla  

alan koulutuksiin ja tapahtumiin. 

Toimintavuonna koulutuksiin ja tilaisuuksiin 

osallistuttiin yhteensä 116 kertaa.   

 

  

  

 

  



16.3.2020 alkaen Monika-Naiset liiton toiminta mukautettiin koronapandemian tuomien 
rajoitusten mukaisesti. Kaikessa toiminnassa pyrittiin varmistamaan työntekijöiden ja  
asiakkaiden turvallisuus ja ennaltaehkäisemään ja estämään viruksen leviäminen. 



MONIKA-NAISET LIITON STRATEGIA 
VUOSILLE 2018-2022 

. 

Strategiset tavoitteet 2018–2022 

• laajentaa toimintaa uusilla aluetoimistoilla
ja perustaa niiden yhteyteen matalan kynnyksen palveluja
väkivaltaa kokeneille naisille

• laajentaa turvakotitoimintaa (1–2 uutta yksikköä)
• jatkaa ja kehittää väkivalta- ja kotopalvelujen digitalisointia



S 

 
TOIMINNAN LUKUJA 2020 

 

1140 52 
asiakasta puheenvuoroa  

koulutuksissa ja 
tilaisuuksissa 

 

179   23 
henkilöjäsentä vierailua 

          Monika-Naiset liitossa 

85 116 
vapaaehtoista 
toiminnassa mukana  

osallistumista 
koulutuksiin ja 
tilaisuuksiin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KRIISIKESKUS 
MONIKA 

 

TURVAKOTI 
MONA 

 

KOTOUTUMISKESKUS 
MONIKA 

380 asiakasta  335 asiakasta 425 asiakasta 

4399 yhteydenottoa 8062 asumispäivää 2494 yhteydenottoa 

2 ryhmää, joissa 6 ryhmää, joissa 35 ryhmää, joissa 

56 käyntikertaa      37 kokoontumis-
kertaa 

1447 käyntikertaa 

 

37  
 

työntekijää, 
jotka puhuivat 

20 eri kieltä 

15 
 

jäsenjärjestöä 

44 
 

asiantuntija-, työ- 
ja ohjausryhmässä 
sekä verkostossa 

jäsenenä 



KRIISIKESKUS MONIKA 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2020 Kriisikeskus Monikan sai 

lisärahoitusta. Uuden resurssin avulla 

pystyttiin vakinaistamaan ihmiskaupan 

vastaisen työn koordinaattorin tehtävä. 

Lisäksi palkattiin yksi uusi kokoaikainen  

ja yksi uusi osa-aikainen kriisityöntekijä.  

Henkilöstömäärän lisäännyttyä pystyttiin  

laajentamaan puhelin- ja chat-päivystyksen 

aikoja. Myös kielivalikoima laajeni.  

Työtä tehtiin arabian, darin, englannin,  

espanjan, farsin, ranskan, venäjän ja suomen 

kielillä.  

Kriisikeskus Monika tarjoaa matalan 
kynnyksen kriisipalveluja, tuettua 
asumista turvakotijakson jälkeen sekä 
koordinoi ihmiskaupan vastaista työtä. 
Palvelut on tarkoitettu väkivaltaa tai sen 
uhkaa kokeneille maahan muuttaneille 
naisille. Toimintaa tukivat sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla 
(STEA) sekä Helsingin ja Vantaan 
kaupungit.



Kriisikeskus Monikan asiakasmäärä oli 

korkea edellisvuosien tapaan: v. 2020: 

380, v. 2019: 405. Palvelut olivat entistä 

kysytympiä ja yhteydenottojen määrä 

kasvoi jopa 11 prosenttia: yhteydenotot 

v. 2020: 4399, v. 2019: 3984. Kriisikeskus

Monikan maksuttomaan auttavaan 

puhelimeen soitettiin v. 2020 aikana 6 

prosenttia edellisvuotta enemmän: v. 

2020: 1593, v. 2019: 1528. Käytetyimmät 

palvelukielet olivat venäjä (30 % 

asiakkaista), arabia (19 % asiakkaista), 

englanti (12 % asiakkaista). Kriisikeskuksen 

asiakkaista 4 prosenttia oli luku- ja 

kirjoitustaidottomia. 8 prosentilla 

asiakkaista ei ollut asiakkuuden aikana 

voimassa olevaa oleskelulupaa.  

Kriisikeskus Monikassa oli 
saatavilla kohderyhmän 
tarpeita vastaavia, 
laadukkaita ja 
asiantuntevia matalan 
kynnyksen kriisipalveluja 

Kriisikeskus Monika tarjosi väkivaltaa tai 

sen uhkaa kokeneille naisille kriisi- ja 

psykososiaalista tukea, vertaistukiryhmiä 

(1–3/2020), neuvontaa ja palveluohjausta. 

Asiakasvastaanotto oli avoinna Kriisikeskus 

Monikan toimitiloissa Helsingin 

Kalasatamassa maanantaista perjantaihin 

kello 9–17.  

Lisäksi elokuusta lähtien järjestettiin  

vastaanotto Vantaan Nicehearts ry:n  

tiloissa kaksi kertaa viikossa.  

Kriisikeskuksen soittajalle maksuton auttava 

puhelin oli avoinna maanantaista perjantaihin 

kello 9–16 sekä toukokuusta lähtien myös 

maanantai-iltaisin kello 16–19.  

Chatissä päivystettiin kolme kertaa viikossa  

useilla eri kielillä (arabia, dari, farsi, englanti, 

ranska ja venäjä). Maksuttomaan auttavaan 

puhelimeen vastattiin 1 593 kertaa ja 

asiakastapaamisia oli 756, joista 46 % oli 

etävastaanottoja. Kriisipalveluista apua  

hakeneet naiset olivat kotoisin 37 eri maasta. 

Suurin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat naiset.  

Yleisin maahanmuuttosyy oli perheenyhdistäminen 

(35 %). Jopa 72 % asiakkaista oli alaikäisiä lapsia.  



Väkivallan tekijöistä 96 % oli miehiä ja 4 % 

naisia.  

Uutena työmuotona otettiin käyttöön  

etsivä työ sosiaalisessa mediassa.  

Kriisityöntekijät jalkautuivat erikielisiin  

sosiaalisen median ryhmiin jakamaan tietoa 

ja osallistumaan keskusteluihin.  

Somen etsivän työn ansiosta entistä  

useampi avuntarvitsija löysi Kriisikeskus  

Monikan palvelun ja sai apua. Etsivää työtä  

tehtiin arabian ja venäjän kielillä.

Saadun asiakaspalautteen perusteella 

asiakkaat olivat aikaisempien vuosien 

tapaan hyvin tyytyväisiä saamiinsa 

palveluihin: 98 % vastanneista antoi 

palvelulle 5 pistettä (asteikolla 1–5). 

Kriisityössä oli käytössä asiakkaille 

tarkoitettu itsearviointilomake. 

Vastanneista 57 % koki, että tuen avulla  

he jaksavat paremmin arjessa,  

67 % tunsi olonsa turvallisemmaksi,  

65 % koki voivansa paremmin ja heidän 

uskonsa tulevaisuuteen lisääntyi.  

Palvelut vastasivat avuntarvitsijoiden 

odotuksia, olivat asiantuntevia ja 

laadukkaita.  

Tuetun asumisen palvelu 
tuki väkivallasta irtautumista

Tuettu asuminen on maahanmuuttajanaisille  

ja heidän lapsilleen tarkoitettu asumispalvelu 

turvakotijakson jälkeiseen kuntouttavaan ja 

turvalliseen asumiseen. Palveluun voi  

hakeutua kaikista Suomen turvakodeista.  

Tukiasumisjakso on enintään kaksi vuotta.  

Vuonna 2020 käytössä oli 19 Y-säätiöltä 

vuokrattua asuntoa pääkaupunkiseudulla.  

Jokaisen asiakkaan tilanne kartoitettiin ja  

tehtiin palvelusuunnitelma. Tavallisimmin  

tukea tarvittiin väkivaltakokemuksen  

käsittelyyn, asumistaitoihin ja talouden  

hallintaan, rikos- ja oleskelulupaprosesseihin, 

perheoikeudellisiin prosesseihin ja  

vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin.  

Tukiasunnoissa asui toimintavuonna  

27 naista ja 20 lasta. Toimintavuoden aikana 

10 perhettä muutti tukiasunnosta pois ja 

heistä 70 % sai oman asunnon.  

Toimintavuoden aikana kuusi asiakasta oli 

ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä.  

Suurin ikäryhmä oli 25–34-vuotiaat naiset.  

Vähän yli puolella asiakkaista oli lapsia 

asumisjakson aikana. Asiakkaista 50 % siirtyi 

tukiasuntoon Turvakoti Monasta ja 50 %  

muista turvakodeista.   

”Minä voin paremmin  
ja minulla on toivoa,  

että pääsen tilanteessa 
eteenpäin.” 

PALAUTE KRIISIKESKUS  
MONIKAN ASIAKKAALTA



Ihmiskaupan vastainen työ 
oli tehokasta ja auttoi 
tunnistamaan lisää 
ihmiskaupan uhreja

Tehostettu ihmiskaupan vastainen työ 

auttoi tunnistamaan 21 uutta 

ihmiskaupan uhria. Yhteensä asiakkaita 

oli 60 (vuosi 2019: 52), eli enemmän kuin 

koskaan ennen. Asiakkaina oli mm. 

paperittomia naisia, ja useiden asiakkaiden 

tilanteissa oli myös pakkoavioliittoon 

viittavia piirteitä. 

Auttamistyön lisäksi Kriisikeskus Monikassa 

tehtiin aktiivista ihmiskaupan vastaista 

vaikuttamis- ja verkostotyötä (mm. 

Neliapila-järjestöyhteistyö). 

Lisäksi Monika-Naiset liiton henkilöstöä, 

jäsenjärjestöjä ja yhteistyötahoja koulutettiin. 

Koulutukset lisäsivät henkilöstön osaamista. 

Ihmiskaupan uhriksi joutuneita naisia 

tunnistettiin entistä paremmin 

Monika-Naiset liiton palveluissa. 

Noin puolet uusista ihmiskaupan uhreiksi 

tunnistetuista naisista olivat valmiita 

hakeutumaan ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmään. Vuoden aikana tehtiin 

kymmenen rikosilmoitusta ihmiskaupasta. 

Seitsemän asiakasta sai oleskeluluvan. 

Heidän kohdalla tilanne parani merkittävästi. 

 

Yksi Integration 2020 -tapahtuman (25.–26.11.) työpajoista oli ihmiskauppateemainen 
”Rehabilitation, Assistance & Integration of Victims of human Trafficking”.  
Alustajina olivat Kriisikeskus Monikan ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori  
Anna Nuotio ja IKUT-hankkeen projektipäällikkö Veikko Mäkelä.  



Vaikuttamis- ja 
asiantuntijatyö 

Kriisikeskus Monikan työntekijät tekivät 

aktiivista vaikuttamistyötä. He toimivat 

asiantuntijoina ja kouluttajina, antoivat 

haastatteluja ja osallistuivat 

verkostotyöskentelyyn.  

Merkittävä asiantuntijatyön panostus oli 

osallistua oikeusministeriön Ihmiskaupan 

vastaisen toimintaohjelman 

valmisteluun. Asiantuntijayhteistyötä 

tehtiin keskeisten ihmiskaupan uhrien 

auttamistyötä tekevien järjestöjen kanssa 

(Neliapila-verkosto). Työn ansiosta 

toimintaohjelmaan saatiin kirjauksia, 

jotka parantavat ihmiskaupan  

uhrien asemaa tulevaisuudessa. 
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Kriisikeskuksen asiantuntijat olivat  

kouluttajina yhteensä 15 tilaisuudessa. 

Koulutusten avulla lisäsimme tietämystä 

maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan 

väkivallan erityispiirteistä (pari- ja 

lähisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, 

avioliittoon pakottaminen, ihmiskauppa,  

ihmiskaupan eri muodot ja lähirikokset).  

Suurin osa koulutuksista järjestettiin verkossa  

ja osallistujia tavoitettiin jopa 754 henkilöä.  

Lisäksi pidimme 10 asiantuntijapuheenvuoroa 

erilaisissa tapahtumissa. Kriisikeskus Monikan 

työntekijät tekivät aktiivista vaikuttamistyötä 

sosiaalisessa mediassa. Lisäksi viestittiin 

monikielisesti naisiin kohdistuvan väkivallan 

teemasta ja tiedotettiin asiakkaita  

(88 julkaisua Facebookissa ja Instagramissa  

eri kielillä).   

Zonta-järjestön naiset vierailulla helmikuussa 2020. 
Kriisikeskus Monikassa on asiantuntijuutta, jota jaetaan 
ja juurrutetaan tarjoamalla koulutusta ja konsultaatioita 
kumppaneille ja sidosryhmille. 

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa  
vastustava mielenilmaus Helsingissä 
8.3.2020. 



Kriisikeskuksessa on tehty pitkäjänteistä 

vaikuttamistyötä avioliittoon 

pakottamiseen liittyvien kysymysten 

parissa. Toimintavuoden aikana 

lainsäädännöllinen uudistustyö otti 

harppauksen. Hallitusohjelmaan saatiin 

konkreettinen kirjaus avioliittoon 

pakottamisen kriminalisoinnista, 

rikosvastuun varmistamisesta ja 

pakkoavioliiton mitätöinnistä.  

Aiheeseen liittyvä selvitys on valmisteilla 

oikeusministeriössä vuonna 2021. Lisäksi 

pakkoavioliittojen mitätöintiä käsittelevä 

lakiehdotus on menossa eduskuntaan 

keväällä 2021. 

Kriisikeskuksen omalla ja 

yhteistyökumppanien kanssa tehdyllä 

vaikuttamistyöllä on ollut merkittävä 

vaikutus siihen, että jatkossa Suomessa 

on mahdollisuus mitätöidä 

pakkoavioliitto. Tällä on valtava merkitys 

yksilöiden perusoikeuksien ja oikeusturvan 

toteutumisessa. 

Lisäsimme etävastaanottoja 
ja verkkoauttamista  

Haavoittuvassa asemassa oleva asiakaskunta 

joutui koronapandemian aikana entistä 

heikompaan asemaan. Koronatilanteen 

aiheuttamat turvattomuuden tunteet 

aktivoivat asiakkaiden vanhoja traumoja. 

Se näkyy mielenterveysongelmien  

lisääntymisenä. Palvelujen siirtyminen verkkoon 

jätti osan asiakkaista palvelujen ulkopuolelle.  

Tarjoamamme tuki oli monelle asiakkaalle  

ainoa saatavilla oleva apu. Se kuormitti 

Kriisikeskuksen työntekijöitä ja  

työtä tehtiin suuren paineen alla.  

Huoli työntekijöiden omasta ja asiakkaiden 

terveydestä oli läsnä kasvokkaisessa työssä 

koko ajan. 

Koronarajoitusten tuomat muutokset eivät 

vähentäneet merkittävästi asiakkaiden 

mahdollisuuksia saada apua Kriisikeskus  

Monikasta. Kriisikeskuksen auttava puhelin 

ja chat-päivystys toimivat normaalisti. 

Ryhmätoimintaa verkossa ei voitu toteuttaa, 

koska monien asiakkaiden oli mahdotonta  

järjestää koronatilanteessa itselleen aikaa  

tai omaa tilaa myös muun perheen ollessa 

kotona.  

”Tunnen oloni 
turvallisemmaksi.” 

PALAUTE KRIISIKESKUS  
MONIKAN ASIAKKAALTA



TURVAKOTI MONA 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2020 Turvakoti Monassa 

aloitettiin valmistelut toiminnan 

muuttamisesta vain naisille 

tarkoitetuksi turvakodiksi.  

Valmisteluprosessi toteutettiin 

yhteistyössä henkilöstön, Monika-

Naiset liitto ry:n johdon ja 

hallituksen sekä turvakotitoimintaa 

valtakunnallisesti koordinoivan  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. 

Syksyllä 2020 THL antoi lausunnon, jonka  

mukaan Turvakoti Mona voidaan muuttaa  

vain naisille tarkoitetuksi turvakodiksi 

1.1.2021 alkaen. Paluu vain naisille ja heidän 

lapsilleen tarkoitetuksi turvakodiksi oli 

tärkeä muutos koko organisaatiolle ja 

vahvisti entisestään liiton asemaa 

naiserityisenä toimijana.   

Turvakoti Mona tarjoaa ympärivuorokautista 
kriisiapua, neuvontaa ja turvallista asumista 
lähisuhdeväkivallan uhreille. Turvakotiin voi 
hakeutua silloin, kun kotona tai yhteisössä on 
väkivallan takia vaarallista. Pääsääntöisesti  
Turvakoti Monan asiakkaina ovat 
maahanmuuttajataustaiset naiset ja heidän 
lapsensa. Turvakoti Mona on Suomen ainoa 
salaisessa osoitteessa sijaitseva turvakoti. 
Toimintaa tuki Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL). 



Turvakodissa oli vuonna 2020 yhteensä 14 

perhepaikkaa. Koronatilanne ei tuonut 

merkittävää muutosta asiakasmääriin eikä 

asumisjaksojen pituuksiin. Turvakoti 

Monan asiakasmäärä pysyi korkeana (v. 

2020: 335, v. 2019: 343). Asiakkaista 

180 oli aikuista naista, 11 miestä ja 144 

lasta.   Asumispäiviä turvakodissa oli naisilla 

3932, miehillä 236, lapsilla 3724 ja 

asiakkailla, joiden ikä ei ollut tiedossa 

(eivät antaneet henkilötunnustaan tai 

syntymäaikaansa) 170, eli kaikkiaan 

yhteensä 8062 asumispäivää. Vuoden 

2020 täyttöaste oli noin 82 prosenttia.  

Vuonna 2020 jatkettiin toiminnan 

uudelleenorganisointia ja 

henkilöstöresurssien lisäämistä vastamaan 

edellisvuonna 14-paikkaiseksi laajentuneen 

turvakotitoiminnan vaatimuksia. Uutena 

työtehtävänä otettiin käyttöön vastaavan 

ohjaajan tehtävä. Turvakodin henkilökunta 

päivitti osaamistaan useissa temaattisissa 

koulutuksissa. Toimintavuonna hankittiin 

erityisesti lisäosaamista digiväkivallan 

ilmiöön asiakastyön näkökulmasta.   

Turvakoti Monan henkilöstö on 

monitaustainen. Työntekijät puhuivat 

yhteensä 16 eri kieltä (suomi, ruotsi, 

englanti, espanja, italia, mari, thai, venäjä, 

bulgaria, albania, liettua, saksa,  

viro, persia, dari ja portugali). 

Turvakoti Monan  
palveluilla autettiin ja  
tuettiin monipuolisesti 
lähisuhdeväkivallan uhreja 

Turvakodin asiakkaat tulivat vuoden aikana  

19 eri paikkakunnalta. Pääosa asiakkaista tuli 

pääkaupunkiseudulta; Helsingistä (110 

aikuisasiakasta), Vantaalta (19 aikuisasiakasta) 

tai Espoosta (28 aikuisasiakasta).  

Turvakotilain mukaisesti henkilö saa itse  

päättää mihin turvakotiin hakeutuu asiakkaaksi. 

Usein on kuitenkin käytännön järjestelyiden  

vuoksi helpompaa asua turvakodissa, joka on 

lähellä omaa kotikuntaa.  

Monet kauempaa tulleet perheet kohtasivat 

vaikeuksia palveluiden saannissa ja  

joutuivat ikään kuin kahden kunnan loukkuun. 

Heidän oli vaikeaa saada palveluita sekä  

omasta kunnasta, että pääkaupunkiseudulta. 

Turvakoti Monaan hakeudutaan erityisen usein 

väkivallan uhkan ollessa niin suuri, että on tarve 

päästä salaisessa osoitteessa sijaitsevaan 

turvakotiin. 

”Suuri kiitos koko 
turvakodin ohjaajille.  

Olette huippuja  
ja teitte mut tänne  

todella tervetulleeksi.” 

PALAUTE TURVAKOTI MONAN 
ASIAKKAALTA 



”Kiitos, kiitos, kiitos iso 
kiitos! Olette esikuva 

vahvasta ja lempeästä, 
jotka jaksaa huolehtia 

aina muista. Kiireempiä 
hetkiä jaksatte aina 

kuunnella ja hymyillä. ” 

PALAUTE TURVAKOTI MONAN 
ASIAKKAALTA 

55,5 % asiakkaista tuli turvakotiin yksin, eli 

ilman lasta. Tämä luku on korkeampi kuin 

edellisenä vuonna. Vaikka asiakasmäärä 

kokonaisuudessaan oli vuonna 2020 

edellisvuotta pienempi, aikuisia asiakkaita 

oli edellisvuotta enemmän. Yleisimmin 

turvakotiin hakeutui 25–34-vuotias 

henkilö, joita oli 85 Turvakoti Monassa 

vuonna 2020.  

Vuoden 2020 aikana n. 45 % asiakkaista on 

hakeutunut turvakotiin oma-aloitteisesti tai 

ystävien ohjaamana. Sosiaalihuollon ohjaamana 

asiakkuuteen tulee edelleen melko suuri osa  

(n. 27 %) asiakkaista. Kuitenkin omasta tai  

läheisen aloitteesta turvakotiin hakeutuminen  

oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa yleisempää. 

Turvakoti Monassa on erikoistuttu 

monikulttuuriseen työhön, eli väkivaltatyötä 

tehdään kulttuurisensitiivisestä  

näkökulmasta. Maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden ihmissuhteissa vaikuttavat monesti 

kulttuurin sanelemat normit. Suhteesta voi olla 

erittäin vaikeaa irtautua, vaikka se olisi ollut  

väkivaltainen.  

Henkilöstön moninaisuus ja laaja kielitaito 

ovat tärkeitä tekijöitä luottamuksellisen  

asiakassuhteen rakentamisessa.  

Vuonna 2020 asiakkaat olivat 39 eri  

lähtömaasta. 



Turvakoti Mona oli  
avoinna normaalisti myös 
koronapandemian aikana  

Koronapandemian aikana turvakodin 

toiminta sopeutettiin nopeasti 

vallitsevaan tilanteeseen. Työkäytäntöihin 

ja työskentelytapoihin tehtiin muutoksia niin 

työntekijöiden kesken, asiakastyössä kuin 

vapaaehtoisten kanssa toimimiseen. 

Muutoksilla pyrittiin varmistamaan 

terveysturvalliset olosuhteet. Koronan 

seurauksena suurin osa turvakodissa 

asuneista lapsista oli etäkoulussa  

kevätlukukaudella.  

Ryhmätoiminta ja vapaaehtoistoiminta 

olivat osan vuotta tauolla. Tänä aikana 

perheille järjestettiin tekemistä omiin 

huoneisiin. Sään salliessa järjestettiin 

toimintaa ulkona.  

THL seurasi koronan vaikutuksia 

turvakotitoimintaan ja järjesti aiheesta  

säännöllisiä kokouksia valtakunnalliselle 

turvakotiverkostolle. THL myös keräsi 

tietoa turvakodin koronatilanteesta tutkimusta 

varten.  

Vertaistuesta ja 
vapaaehtoistyöstä voimia 
toipumiseen   

Vuonna 2020 Turvakoti Monassa järjestettiin 

kaiken kaikkiaan 6 eri ryhmää ja 

kokoontumiskertoja oli yhteensä 37. Ryhmiin 

osallistui yhteensä 115 asiakasta. Ryhmät  

toimivat suomen ja englannin kielellä.   

Vertaistukiryhmissä käsiteltiin mm.  

traumaattisia kokemuksia,  

selviytymiskertomuksia, tunteiden  

tunnistamista, vanhemmuuteen liittyviä  

haasteita ja kotoutumiseen liittyviä asioita 

sekä mahdollisia haasteita turvakotijakson  

jälkeen. Ryhmässä teemoina ovat olleet  

myös kiitollisuus, itsenäistyminen  

sekä yksinhuoltajuuteen liittyvät ajatukset. 

Ryhmän kautta osallistujilla on ollut  

mahdollisuus luoda suhteita muiden  

turvakodin asiakkaiden kanssa.  

Vapaaehtoiset olivat tärkeä lisäresurssi  

turvakodin toiminnassa. Vuoden aikana  

mukana oli kymmenen koulutettua  

vapaaehtoista. Kerhojen lisäksi vapaaehtoiset 

osallistuivat auttamalla lastenhoidossa  

ja toimimalla asiointiapuna. 



 

Vahvistimme yhteistyötä 
väkivaltatyön verkostoissa 

Turvakoti Monan palveluista kerrottiin 

laajasti eri viestintäkanavien kautta. 

Vuonna 2020 otettiin käyttöön myös oma 

Instagram-tili. Turvakotityöskentelyn aikana 

tapahtuvat verkostopalaverit viranomaisten 

kanssa ovat yksi tärkein tiedonjakamisen 

kanava. Turvakodin työntekijät olivat 

mukana lukuisissa ohjausryhmissä ja 

puhumassa vuoden aikana asiantuntijoina 

yhteensä seitsemässä tilaisuudessa. 

Turvakoti Mona teki tiivistä yhteistyötä  

muiden turvakotien, laajan järjestöverkoston 

ja viranomaiskentän kanssa. Tärkeä 

yhteistyökumppani oli turvakotien toimintaa 

koordinoiva THL. Myös Nollalinjan kanssa  

tehtiin yhteistyötä asiakasohjausten puitteissa.  

Monika-Naiset liiton omien yksiköiden, 

Kriisikeskus Monikan ja Kotoutumiskeskus 

Monikan palvelut olivat tärkeitä jatkopolkuja 

monille turvakodista pois lähteville naisille. 

Monet toimijat sponsoroivat Turvakoti Monan 

asiakkaille virkistystä sekä esimerkiksi  

vaatteita. Näitä toimijoita olivat Rush 

Trampoliinipuisto, Flamingo Spa,  

Korkeasaari, SEA LIFE Helsinki, MUJI ja  

Emmaus Helsinki ry.  

Monika-Naiset liiton hallituksen jäsenet vierailivat Turvakoti Monassa 
tammikuussa 2020.  



KOTOUTUMISKESKUS MONIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2020 Kotoutumiskeskus Monikan 

toiminnan päätavoitteena oli tehdä 

naiserityisistä palveluista entistä 

saavutettavampia ja asiakasystävällisempiä 

tuottaen verkkopalveluita kasvokkaisen 

toiminnan rinnalle.  

Toiminta oli kysyttyä ja palvelulle tarvetta. 

Vuonna 2020 yhteydenottoja  

Kotoutumiskeskus Monikaan tuli  

aikaisempaa vuotta jopa 53 % enemmän  

(v. 2020: 2494, v. 2019: 1635).  

Myös asiakkaiden määrä pysyi korkeana  

(v. 2020: 425, v. 2019: 467). 
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Kotoutumiskeskus Monika tarjoaa 
maahanmuuttajataustaisille naisille matalan 
kynnyksen palveluina kotoutumista ja 
työllistymistä tukevaa toimintaa, yksilöllistä 
ohjausta ja neuvontaa sekä ryhmätoimintaa. 
Vain naisille tarkoitettu tila tarjoaa 
turvallisen toimintaympäristön, jossa on 
mahdollista oppia uutta, löytää verkostoja  
ja paikkansa aktiivisena toimijana 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimintaa 
tukivat sosiaali- ja terveysministeriö 
Veikkauksen tuotoilla (STEA), Helsingin 
kaupunki ja Stiftelsen Den Sjunde Mars 
Fonden. 



“Olen saanut paljon apua.  
En osaa hoitaa asioita hyvin 
itse, kielitaito ei riitä. Nyt en 

tällä hetkellä hae työtä, 
koska hoidan terveyttäni. 

Myöhemmin tarvitsen apua 
työpaikan etsimiseen. On 

hyvä olla itsenäinen ja että 
on työtä.” 

PALAUTE KOTOUTUMISKESKUS 
MONIKAN ASIAKKAALTA

Tarjosimme tukea Helsingin Kalasataman 

toimitiloissa arkisin ja koronan alettua 

verkossa (Zoom-ohjelma). Ryhmissä 

opittiin suomen ja englannin kieltä sekä 

digi- ja työnhakutaitoja. Tarjosimme 

opastusta asiakkaille Zoomin käyttöön 

etänä tai varaamalla ajan työntekijälle 

Kalasataman toimipisteeseen. Zoom-

ryhmiin oli myös mahdollista osallistua 

Kalasataman toimipisteen asiakaskoneelta 

työntekijän opastamana. Ennen koronaa 

ryhmien aikana lapsia hoitivat 

vapaaehtoiset lastenhoitajat sekä 

työharjoittelijat ja opiskelijat. 

Yksilöohjausta tarjottiin etänä (puhelin, 

sähköposti, Zoom ja Teams) erilaisiin 

kotoutumisen, työllistymisen sekä 

koronan tuomiin haasteisiin sekä 

Kalasataman toimipisteessä maanantaista 

perjantaihin 8 eri kielellä (suomi, englanti, 

viro, venäjä, espanja, arabia, dari ja 

farsi).   

Koronan myötä toimintaa 
siirrettiin puhelimeen ja 
verkkoon  

Toimintamme ennen koronaa on aina ollut 

kasvokkaista. Asiakkaista huomattava osa 

on äitejä, joiden lapset ovat kulkeneet  

mukana äitien osallistuessa ryhmiin.  

Koronan myötä toiminta siirrettiin 

ensin kokonaan puhelimeen ja verkkoon.  

Vaikka myöhemmin ohjausta annettiin  

myös kasvokkain, lastenhoitoa ei ole  

tarjottu lainkaan koronan aikana.  

Toiminnan siirtäminen verkkoon vaikutti 

asiakkaisiin, vapaaehtoisiin ja  

työntekijöihin. Auttamistyö tai ryhmän 

ohjaaminen etänä ei ollut tuttua, ja alkuun  

se oli kuormittavaa. Asiakkaiden tuen tarve 

ja huonovointisuus puolestaan lisääntyivät 

koronan myötä, ja he tarvitsivat enemmän 

henkistä tukea.  



Monipuolinen toimintamme 
vastasi asiakkaiden 
tarpeisiin ja oli tehokas apu 
kotoutumisen ja koronan 
tuomiin haasteisiin   

Avasimme huhtikuussa 2020 

maksuttoman puhelinpalvelun 

helpottamaan asiakkaiden asiointia. 

Tämän palvelun sekä omakielisen 

neuvonnan ansiosta tavoitimme 

asiakkaita myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelta (Jyväskylä, Hanko, Kajaani, 

Karkkila, Oulu, Riihimäki, Sipoo, Somero, 

Tampere, Uusikaupunki ja Vaasa). 

Saimme myös erillisen korona-avustuksen 

STEAlta, ja se oli merkittävä tuki 

perustoiminnalle.  

Toiminta tavoitti niitä naisia, jotka eivät 

löytäneet tuekseen muuta tahoa. 

Kotoutumiskeskus Monikasta he saivat 

tarvitsemansa tuen ja ohjautuivat 

tarvittaessa viranomaisten palveluihin.  

Osallistuimme STEAn 

kohtaamispaikkaselvitykseen ja  

haastattelimme sitä varten 50 asiakasta.  

Lähes puolet vastanneista ilmoitti, että ei olisi 

saanut samanlaista palvelua muualta.  

Asiakkaiden toimijuus lisääntyi. 40 prosenttia 

palautekyselyyn vastanneista ilmoitti  

osaavansa hoitaa nyt paremmin itse sen asian, 

johon haki tukea. Tuen tarve kasvoi  

huomattavasti, vaikka asiakasmäärä laski 20 

prosenttia. Yksilöohjauskertojen määrä kasvoi 

edellisvuoteen verrattuna 47,5 prosenttia.  

Puolet yksilöohjausasiakkaista tarvitsi ohjausta 

vähintään kaksi kertaa ja 44 prosenttia 

yksilöohjauspalautetta antaneista ilmoitti 

tarvinneensa tukea useampaan kuin yhteen  

asiaan.   

Toimintaa sopeutettiin vastaamaan  

koronan tuomiin tarpeisiin ketterästi ja 

asiantuntevasti. Tarjosimme asiakkaille tukea  

sähköiseen asiointiin silloin, kun 

viranomaispalvelujen siirtyminen koronan  

takia kokonaan tai osittain verkkoon aiheutti  

palveluista putoamista tai ylitsepääsemättömiä 

haasteita hakeutua niihin.  

”Minä olen niin 
tyytyväinen tämä ryhmä 
ja kaikki ryhmät ja kaikki 
opettajat ja työntekijät. 
Aikaisemmin minä olin 

niin masentunut ja 
negatiivinen.” 

PALAUTE KOTOUTUMISKESKUS 
MONIKAN ASIAKKAALTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiedotimme asiakkaita koronasta ja 

tarjosimme enemmän tukikeskusteluja. 

Maksuton puhelin tarjosi tukea ja ohjausta 

niille henkilöille, joilla ei ollut mahdollisuutta 

tulla Kalasataman toimipisteeseen. 

Työnhakija-asiakkaille tarjottiin tukea TE-

palveluiden muuttuneisiin käytäntöihin 

liittyen. Lomautetut saivat opastusta 

lomautusasioissa ja yhteydenotoissa 

ammattiliittoihin. Heitä tuettiin uuden 

työpaikan etsimisessä. Erityinen tarve työn 

löytämiseen oli niillä lomautetuilla ja 

irtisanotuilla asiakkailla, jotka hakivat 

oleskelulupaa työn perusteella. 

 
Opiskelija-asiakkaat saivat opastusta 

etäopiskeluun liittyen. Heitä tuettiin 

yhteydenotoissa oppilaitoksiin sekä 

laitteiden ja etäohjelmien käyttämisessä. 

Tuen avulla he pystyivät jatkamaan 

opintojaan. Eteenpäin työelämään 

siirtyneitä oli määrälliseen tavoitteeseen  

 

 

 

nähden vähän (19 asiakasta), koska  

työpaikkoja oli edellisvuoteen verrattuna 

huomattavasti vähemmän tarjolla.  

Asiakkailla oli myös paljon koronan  

aiheuttamaa huolta sekä uusia asioita 

omaksuttavana (muuttuvat ohjeistukset,  

lasten etäopintoihin siirtymisen aiheuttamat 

haasteet, viranomaisasioinnin muuttuneet 

käytännöt, riskiryhmään kuuluminen ja 

sairastumisen pelko). Aktiiviseen työnhakuun  

ei riittänyt voimavaroja. 

 

Kotoutumiskeskus Monika 
tarjosi vapaaehtoisille 
merkityksellistä toimintaa 
 
Toiminnassa oli koko vuoden aikana  

aktiivisesti 20 vapaaehtoista (joista  

10 jatkoi koronan alettua). Lisäksi 

listalla oli henkilöitä, jotka olisivat olleet 

aktiivisia ilman koronatilanteen tuomia  

haasteita (esim. mentorit).  

 

 

 



Vapaaehtoiset kokivat työnsä 

merkityksellisenä. Heille kehitettiin  

uusia mahdollisuuksia toimia 

vapaaehtoistehtävissä: etäryhmän 

ohjaaminen ja etämentorina toimiminen. 

Mentorointimalliin lisättiin etämahdollisuus. 

Halukkaat saivat koulutuksen Zoomin 

käyttöön (yhteensä 6 kertaa). 

Verkkotoiminnan myötä asiakkailla oli 

mahdollisuus ylläpitää saavutettua 

kielitaitoa ja oppia uusia asioita. Samalla 

karttuivat verkkoasioinnissa, opinnoissa 

ja työelämässä tarvittavat digitaidot.  

Yksi vapaaehtoisista suunnitteli suomen 

kielen ryhmien ohjaajien käyttöön 

kulttuurisensitiivisen opetusmateriaalin. 

Materiaali on ollut käytössä 2 ryhmässä ja 

jatkossa se on uusien vapaaehtoisten 

hyödynnettävissä.  

Onnistumisia ja 
vaikuttavuutta yhteistyön 
voimalla  

Kotoutumiskeskus Monika vahvisti 

asemaansa valtakunnallisena 

kotoutumisen ja työllistymisen 

asiantuntijana sekä lisäsi toiminnan 

vaikuttavuutta moniammatillisen 

yhteistyön kautta. Kotoutumiskeskus oli 

ainoa järjestö tapahtuman virallisina 

järjestäjinä Integration 2020 -

tapahtumasivuilla sekä vastasi myös SOTE-

kaistan sisällöstä ja fasilitoimisesta kahden 

yhteistyökumppanin kanssa.  

Pohjoismaiden ministerineuvosto teki selvityksen 

maahanmuuttajanaisten esteistä 

kotoutumiskoulutukseen osallistumiseen. 

Kotoutumiskeskus Monika osallistui  

selvitykseen case-tutkimuksena.  

5.11.2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston 
verkkokonferenssi kotoutumisesta ja työmarkkinoista. 

Olimme yhteistyökumppanina mukana merkittävässä 
kotoutumisalan Integration 2020 -tapahtumassa  
25.-26.11.2020. Kuvassa yksi verkkotilaisuuden  
fasilitaattoreista, Kotoutumiskeskus Monikan 
kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy  
ja puheenvuoron pitänyt Kriisikeskus Monikan johtaja 
Natalie Gerbert. 



”Jäsenjärjestöpalvelunne 
on kehittynyt viime 

kahden vuoden aikana 
paljon ja se on  
hyvällä tiellä.”  

PALAUTE JÄSENJÄRJESTÖLTÄ 

JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Jäsenjärjestöt 

• Irakin naisten yhdistys ry (INY ry)
• Indian Women in Finland ry
• Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry
• Lähi-idän naisten yhdistys ry (Tampere)
• MCSL / Maman congolaise Sans Limite ry
• Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta

ja kulttuuri ry
• Myllypuron maahanmuuttajien yhdistys ry
• Non-Resident Nepali Association
• Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry
• Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
• Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö

ry (SVK)
• Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry
• Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
• Svenska Kvinnoförbundet i

Sörnäs (kannatusjäsen)
• Yhdessä – käsi kädessä ry

Monika-Naiset liitto on monikulttuurista 
naistyötä tekevien järjestöjen 
kattojärjestö. Toimimme edunvalvojana 
ja edustamme maahan muuttaneiden 
naisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden 
puolesta toimivia naisjärjestöjä. 
Jäsenjärjestöjen verkostona teemme 
yhteistyötä sukupuolten tasa-arvoon, 
yhdenvertaisuuteen ja naisiin 
kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä 
kysymyksissä. Koulutamme ja tuemme 
jäsenjärjestöjä yhdistystoiminnan, 
taloushallinnon ja vaikuttamistyön 
kehittämisessä.



”Olette 
tavoitettavissa.  

Ja se on tärkeää, että 
helposti 

lähestyttävää, ja 
teiltä päin kovasti 

ottaa meihin 
yhteyttä.” 

PALAUTE JÄSENJÄRJESTÖLTÄ 

Tarjosimme tukea ja apua 
entistä useammalle 
jäsenjärjestölle  

Vuonna 2020 verkostomme kasvoi, kun 

mukaan liittyi kolme uutta jäsenjärjestöä:  

Lähi-idän naisten yhdistys Tampere,  

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys 

ja Suomen Venäjänkielisten 

Keskusjärjestö ry. Jäsenjärjestöjemme 

kautta tavoitimme entistä laajemmin 

maahan muuttaneita naisia ympäri 

Suomea.  

Tarjosimme jäsenjärjestöneuvontaa ja -

konsultaatiota sekä koulutusta tasa-

arvotyön teemasta. Yksilöllistä 

neuvontaa annettiin aikaisempia vuosia 

enemmän: vuonna 2019 25 ja vuonna 

2020 yhteensä 41 kertaa. Koska jouduimme 

vähentämään kasvokkaisia kohtaamisia 

koronapandemian aikana, toteutimme 

neuvontaa puhelimitse ja koulutuksia, 

verkosto- ja jäsenjärjestökokouksia 

etäyhteyksin. 

Aloitimme uusia verkossa toteutettavia 

yhteistyömuotoja. Haastattelimme 

jäsenjärjestöjämme (Suomi-Syyria  

Ystävyysseura, Irakin naisten yhdistys,  

Monaliiku ja Yhdessä – käsi kädessä) ja 

julkaisimme haastatteluista blogikirjoituksia 

ja YouTube-videoita. Viestintäkampanjan  

myötä jäsenjärjestöt saivat lisänäkyvyyttä 

toiminnalleen. 

Lisäsimme neuvontaa ja 
koulutusta yhdistys- ja 
taloushallinnosta

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 

kartoitti säännöllisesti järjestöjen tilannetta ja  

tuen tarpeita. Palautteen perusteella tukea  

keskitettiin jäsenjärjestöjen taloushallinnon 

osaamisen vahvistamiseen. Jäsenjärjestöille  

tarjottiin räätälöityä taloushallinnollista tukea, 

koulutusta ja mahdollisuus ostaa  

TiliMonika-palvelua.  

Kuinka haet avustusta eri rahoittajilta -

koulutussarjassa 26.5., 3.6. ja 10.6.  

jäsenjärjestöille tarjottiin perustietoa yhdistyksen 

taloushallinnosta ja rahoitushakemusten 

laatimisesta. Palautteen mukaan saatu tuki 

on parantanut järjestöjen valmiuksia saada  

ja hallinnoida julkisia avustuksia.   



 

Tarjosimme tietoa ja 
koulutusta jäsenjärjestöjen 
vaikuttamistyön 
kehittämiseksi ja autoimme 
verkostoitumisessa

Jäsenjärjestöt tapasivat säännöllisesti  

(4 kertaa vuoden aikana) virtuaalisissa 

jäsenjärjestöilloissa, joissa teemoina olivat 

mm. naisten oikeudet, sukupuolten välinen

tasa-arvo ja työllistyminen. Verkossa 

pidetyt tilaisuudet helpottivat osallistumista 

ja mukana olivat myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuoliset jäsenjärjestömme esimerkiksi 

Oulusta ja Tampereelta. 

Olimme mukana luomassa tiiviimpää 

yhteistyötä jäsenjärjestöjemme ja 

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenistön 

välille. Sen tuloksena jäsenjärjestömme 

saivat uusia verkostoja ja mahdollisuuksia 

osallistua laajemmin tasa-arvotyöhön.   

 

 

Jäsenjärjestöilta 23.4.2020. Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat 
pitivät esityksen sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista.  

Jäsenjärjestöverkoston kokous 28.2.2020. 
Mukana olivat Monaliiku ry, Irakin naisten  
yhdistys, Indian Women in Finland,  
Yhdessä - käsi kädessä ry ja Maman  
congolaise Sans Limite ry.  

Sans Limite ry. 

MoniNainen työelämä -keskustilaisuus 4.3.2020.  
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Monika-Naiset liiton 
järjestämään tilaisuuteen osallistui myös  
jäsenjärjestöjämme, kuten Suomi-Syyria  
Ystävyysseura ry.  



”Hienoa, että riittävä 
resurssi on varattu 

vapaaehtoisille, esim. 
työnohjaus. Oli hyvä 
käsitellä koronaan 

liittyvää huolta siinä.” 

PALAUTE VAPAAEHTOISELTA 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Monika-Naiset liiton vapaaehtoiset 
tekevät arvokasta työtä tarjoamalla 
monipuolista tukea, apua ja toimintaa 
eri elämäntilanteissa eläville 
asiakkaille. Vapaaehtoiset vaikuttavat 
itse   vapaaehtoistyönsä sisältöön ja 
määrään omia taitojaan ja ideoitaan 
hyödyntäen. 

Vuoden aikana toiminnassa oli mukana 

kaiken kaikkiaan 85 vapaaehtoista. 

Poikkeusajoista huolimatta heistä jopa 24 

osallistui toimintaan viikoittain.  

He tekivät vuoden aikana noin 1 000 tuntia 

vapaaehtoistyötä Kotoutumiskeskus 

Monikassa ja Turvakoti Monassa. Kokonaan 

uusia vapaaehtoisia rekrytointiin ja 

koulutettiin 15. Vapaaehtoisten laaja 

kielitaito, 28 osattua kieltä, oli merkittävä 

apu asiakastyössämme.  

Koronatilanteen takia toiminta 

siirrettiin pääosin verkkoon, jonka 

ansiosta vapaaehtoiset pystyivät 

osallistumaan toimintaan 

asumispaikasta riippumatta. 

Vapaaehtoisten tehtäviä olivat ryhmien 

vetäminen (suomen ja englannin kielen 

opetus, digiasioiden opetus), mentorointi 

(suomen kielen vahvistaminen, 

työelämään pääseminen, opinnoissa 

tukeminen), asiointiapu (viranomaisasiat, 

Kela, TE-toimisto), videoeditointi 

(esittelyvideoiden tekeminen). 

Kokeneemmat vapaaehtoiset 

osallistuivat uusien vapaaehtoisten 

kouluttamiseen ja toimivat heille 

kokemusasiantuntijoina ja vertaistukena.  



”Upeita työntekijöitä 
MN kaikki! Pidätte 

hyvää huolta meistä 
vapaaehtoisista. 
Toivotaan, että 

päästään 
normaalitoimintaan.” 

PALAUTE VAPAAEHTOISELTA 

Vapaaehtoiset toivat 
helpotusta korona-ajan 
yksinäisyyteen  

Kuten aikaisempina vuosina, kiinnostus 

vapaaehtoistoimintaamme kohtaan oli 

korkeaa. Koronatilanteen takia kaikille 

halukkaille ei pystytty kuitenkaan 

tarjoamaan heidän toivomiaan 

vapaaehtoistehtäviä. 

Esimerkiksi lastenhoitotehtävät 

Kotoutumiskeskus Monikassa olivat 

tauolla.   

Kartoitimme vapaaehtoistoiminnan 

kehittämistarpeita pitkin vuotta. 

Kyselytulosten perusteella 

vapaaehtoisemme kokivat, että he ovat 

saaneet mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä 

ja että toiminta tuotti asiakkaille 

hyvinvointia.  

Vapaaehtoisten työpanoksella oli suuri 

merkitys sekä vapaaehtoisten että 

asiakaskunnan hyvinvoinnille. 

Koronavuonna koettu yksinäisyys ja 

eristyneisyys vähenivät.   

Uusille vapaaehtoisille järjestettiin 

perehdytyskoulutusta (28.1., 4.2., 3.9. ja 10.9.). 

Etämuotoinen koulutus koettiin haasteellisena, 

mutta siihen osallistuttiin yhtä aktiivisesti kuin 

aikaisempiin läsnäkoulutuksiin. Lisäksi 

vapaaehtoisille järjestettiin koulutusta 

traumainformoidusta työotteesta 17.11. 

Työnohjausta järjestettiin vuoden aikana  

7 kertaa. Niissä vapaaehtoiset pääsivät 

keskustelemaan muun muassa  

vapaaehtoistyöstä korona-aikana ja siihen 

liittyvistä huolista. Palautteen perusteella 

vapaaehtoiset arvostivat työnohjauksesta  

saamaansa tukea. Monelle vapaaehtoiselle 

ihmisten kohtaaminen ja yhdessäolo on  

merkittävä syy tulla mukaan toimintaan.  

Tätä jäätiin koronavuonna kaipaamaan. 

Vapaaehtoisten koulutus 5.2.2020 Helsingin 
Kalasataman toimitiloissamme.  



VAIKUTTAMINEN JA  
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

   

Pitkäjänteinen vaikuttamistyömme on 

ollut tuloksellista. Nykyisessä 

hallitusohjelmassa vaikuttamistyömme 

tavoitteet on huomioitu paremmin 

kuin koskaan aikaisemmin.  

Toimintavuonna keskityimme siihen, että 

hallitusohjelmakirjaukset liittyen naisiin 

kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, 

sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja  

yhdenvertaisuuteen edistyvät ja niille on  

varattu valtion budjetissa riittävät resurssit. 

Pyrimme varmistamaan, että toimialueemme  

saa huomiota, ja hallitusohjelmassa sovitut 

toimenpiteet etenevät koronakriisinkin keskellä. 

 

Monika-Naiset liiton vaikuttamistyön 
ydin on maahan muuttaneiden naisten 
tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen 
aseman edistäminen. Kattojärjestönä 
toimimme edunvalvojana ja nostamme 
esille epäkohtia ja muutostarpeita. 
Seuraamme naisiin kohdistuvan 
väkivaltaa ja kotoutumista koskevaa 
päätöksentekoa ja lainsäädännön 
toimivuutta. Annamme lausuntoja, 
osallistumme kuulemisiin, asiantuntija-, 
lainvalmistelu- ja muihin työryhmiin ja 
teemme vaikuttamisviestintää 
sosiaalisessa mediassa. 

Asiantuntijajärjestönä olimme mukana 

keräämässä tietoa koronan vaikutuksista 

haavoittuviin ihmisryhmiin. Tietoa tuotettiin 

selvityksiä ja tutkimuksia varten muun 

muassa THL:lle. 



 

• Turvakoti Monan muutos naiserityiseksi

1.1.2021 alkaen varmistui1.

• Oikeusministeriön koordinoimaan

Valtioneuvoston ihmiskaupan

vastaiseen toimintaohjelmaan 2021-

2023 on kirjattu järjestölähtöisen työn

merkittävä rooli ihmiskaupan uhrien

auttamisessa.

• Pakkoavioliiton mitätöintiä koskeva

lakiesitys on menossa eduskunnan

käsiteltäväksi keväällä 2021 ja

oikeusministeriössä valmistellaan

selvitystä lainsäädännön

muutostarpeista avioliittoon

pakottamisen rangaistavuuden

varmistamiseksi.

• Naisiin kohdistuvan väkivallan

toimintaohjelma sai ensimmäistä

kertaa korvamerkittyä rahoitusta.

• Hallituksen kotoutumisselonteossa

kotoutumisen edistämisen

uudistamistarpeista (luonnos) maahan

muuttaneet naiset on asetettu

kotoutumispalveluiden erityiseksi

kohderyhmäksi.

1 Muutoksella pystyttiin osaltaan vastaamaan Istanbulin sopimuksen 

(Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) asettamiin 

vaatimuksiin.  

 

Onnistuimme nostamaan edunvalvonnan 

tavoitteitamme vaikutusvaltaisten toimijoiden, 

kuten Etnisten Suhteiden Neuvottelukunnan ja 

Naisjärjestöjen Keskusliiton strategian 

painopisteisiin.  

Puheenjohtaja jatkoi Naisjärjestöjen  

Keskusliiton hallituksen jäsenenä.  

Jatkoimme ETNOn työvaliokunnan 

varapuheenjohtajana ja jäseninä SOSTE  

ry:ssä, MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä 

ja Fingo ry:ssä.  

Yhteistyömme alan muiden toimijoiden  

kanssa on ollut onnistunutta. Pitkäjänteinen 

yhdessä vaikuttaminen yhteisten tavoitteiden 

puolesta on edistänyt tulosten aikaansaamista. 

Jäsenyydet 

• ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta)

• Fingo ry

• Naisjärjestöjen Keskusliitto

• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

• MIELI Suomen Mielenterveys

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 

asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi syyskuussa 2019 ensimmäisen Suomea koskevan  

raporttinsa, jossa se arvioi lstanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO:n 

raportissa Suomea kehotetaan painokkaasti järjestämään vain naisille ja heidän lapsilleen 

tarkoitettuja turvakotipalveluja.

Emännöimme Etnisten suhteiden neuvottelukunnan  
työjaoston kokouksen Monika-Naiset liitossa 24.1.2020. 

Monet vaikuttamistyön  
tavoitteemme edistyivät:



Esimerkkejä asiantuntija- 
ja muista työryhmistä, 
joissa olimme mukana:

• Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
työjaosto

• Ihmiskaupan vastainen verkosto
• Integration 2020 -ohjausryhmä
• Hadya-hankkeen ohjausryhmä (Ehyt ry)
• Kansallinen väkivaltaobservatorio
• Kansallinen ihmiskaupan vastaisen työn

työryhmä
• Kunniaan liittyvän väkivallan verkosto
• Maahan muuttaneiden naisten

työllistyminen ja koulutus -verkosto
• Mentor on the Move -hankkeen

ohjausryhmä
• Loisto Setlementin Sopu-työ
• Paperittomien verkosto
• Reilu työ -verkosto
• Naisjärjestöjen vammaisverkosto
• Neliapila–verkosto
• Istanbulin sopimuksen toimeenpanon

järjestötyöryhmä NAPE
• Helsingin kaupungin lähi- ja

parisuhdeväkivallan vastainen verkosto
• Espoon alueen lähi- ja

parisuhdeväkivallan vastainen verkosto
• Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan

Sukupuoli- ja valta –jaosto

• Seksuaalioikeusverkosto
• Yhdenvertaisuusvaltuutetun neuvottelukunta

ja ulkomaalaisjaosto
• Yhdessä-toiminnan ohjausryhmä (Valli ry)
• Women to work -hankkeen ohjausryhmä
• Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen

ohjausryhmä
• Virtaa ohjaukseen -hankkeen ohjausryhmä
• Elämäni kunnossa -hankkeen ohjausryhmä
• Naisten Kulma & Mieserityistyö ohjausryhmä

(Romano Missio ry)
• Suvanto ry:n Kätketyt äänet kampanjapäivän

(WEAAD) valtakunnallisen
kehittämistyöryhmä

• Valtakunnallinen vammaisjärjestöjen
naisverkosto (Invalidiliitto ry

• Suojassa -pilottihanke (THL)
• Oikeudellinen tuen tarjoaminen turvakotien

asiakkaille (THL)
• Pilottihanke digitaalisesta väkivallasta (THL)
• Kehittämistyöryhmä digitaaliseen vainoon ja

turvattuihin muuttoihin (THL)

Osallistuimme järjestöjen yhteisiin 

vaikuttamiskampanjoihin, 

mielenosoituksiin ja tempauksiin, joissa 

nostimme esille 

maahanmuuttajataustaisten naisten 

aseman ja tarpeet.  

Useimmiten nais-, ihmisoikeus- sekä 

kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden kanssa 

yhteistyössä tuotetut kannanotot ja 

kampanjat sosiaalisessa mediassa olivat 

tehokkaita vaikuttamisen keinoja ja 

käynnistivät tärkeitä keskusteluja. 

Vaikuttamisviestintämme sosiaalisessa 

mediassa oli jatkuvaa. 



Annetut lausunnot 
 

• 13.2.2020: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 

(STM), kirjalliset kommentit luonnoksesta 

• 2.3.2020: Pakkoavioliiton mitätöinti ja 

ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton 

tunnustaminen (OM) 

• 15.5.2020: Draft General Recommendation 

on trafficking in women and girls in the 

context  

of global migration (Draft General 

Recommendation on TWGCGM 

(yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton 

kanssa)  

• 5.10.2020: Statement on the 

Recommendation CP/Rec (2019) 05 on the 

implementation of the Council of Europe 

Convention on Action against Trafficking in 

Human Beings by Finland 

• 2.11.2020: Lausunto eduskunnan kunta- ja 

terveysjaostolle 2.11.2020 

• 5.11.2020:  Asia: HE 146/2020 vp 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion 

talousarvioksi vuodelle 2021 

• 4.12.2020: Asia: Oikeusministeriön 

lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun 

avioliiton kumoamiseen VN/12734/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedotteet ja kannanotot 
 

• 30.3.2020 Kotoutumiskeskus Monikan numerosta  

0800 05059 tukea kotoutumiseen 

• 30.3.2020 Asunnottomuus- ja päihdetoimijat: 

Koronakriisistä huolimatta jatkamme työtämme  

- huoli kriisin vaikutuksista on silti suuri 

• 7.4.2020 Monika-Naiset liitto tarjoaa apua ja  

tukea myös koronaviruksen aiheuttaman 

poikkeustilanteen aikana 

• 29.4.2020 Seksuaalioikeuksien edistäminen 

koronakriisin aikana tärkeämpää kuin koskaan 

(Seksuaalioikeusverkosto) 

• 12.5.2020 Järjestöjen vetoomus ministereille 

väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen 

rahoituksen turvaamiseksi 

• 29.6.2020 Monika-Naiset liiton aukioloajat kesällä 

2020 

• 2.7.2020: Yhteisvastuukeräyksellä on autettu  

ihmiskaupan uhreja. Työ jatkuu. 

• 7.9.2020 Naisten Linja ja Monika-Naiset liitto ry: 

Järjestöjen tuki luo turvaa ja auttaa pahimman 

elämänkriisin yli 

• 23.9.2020 Tervetuloa uudistetuille kotisivuille 

• 5.9.2020 Kriisikeskus Monikan uudet puhelin-  

ja chat-päivystysajat 

• 7.10.2020 Reilu työ -verkosto: ulkomaisten  

työntekijöiden oleskelulupakäytäntöä on  

joustettava 

• 21.12.2020 Monika-Naiset liiton Turvakoti Mona 

muuttuu vain naisille tarkoitetuksi turvakodiksi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toiminta huomioitiin 
kansainvälisissä 
verkostoissa 

Kansainvälinen yhteistyö toi liittoon 

lisää osaamista ja verkostoja sekä teki 

suomalaista maahanmuuttajanaistyötä 

tunnetuksi maailmalla. Työ oli 

edellisvuosia pienimuotoisempaa 

koronatilanteen vuoksi. Yhteistyövierailuja 

ei toteutettu paikan päällä, eikä 

kansainvälisiin kokouksiin matkustettu.   

Teimme yhteistyötä erityisesti European 

Network of Migrant Women -verkoston 

kanssa. Verkoston vuosikokousta ei 

voitu emännöidä suunnitellusti Helsingissä. 

Tapaaminen toteutettiin kuitenkin 

pienimuotoisena verkossa.  

Muutoksista huolimatta saimme laajan  

huomion, kun 46 jäsenjärjestön joukosta 

verkosto myönsi elokuussa palkinnon Monika-

Naiset liitolle työstä maahan muuttaneiden 

naisten aseman edistämiseksi.   

Toimimme Suomen edustajana European  

Women’s Lobbyn Väkivaltaobservatoriossa. 

Se on merkittävä osoitus järjestömme 

asiantuntijuuden arvostamisesta.  

Kansainvälinen Pixel Project -järjestö nosti 

meidät yhdeksi vuoden 2020 parhaista 

toimijoista naisiin kohdistuvan väkivallan 

vastaisessa työssä.  

Olimme jäsenenä Anna Lindh -verkostossa,  

joka mahdollisti tiedon ja hyvien käytäntöjen 

vaihdon verkoston 42 kumppanimaan kesken. 

Kunniaan liittyvän väkivallan toimijoiden tapaaminen 
15.1.2020 Monika-Naiset liitossa. 

MoniNainen työelämä -keskustelutilaisuus 
4.3.2020 järjestettiin yhteistyössä  
Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa.  
Kuvassa on puheenjohtajamme Bahar Mozaffari. 



VIESTINTÄ 

Pyrimme saavuttamaan 
uudistetulla viestinnällä 
moninaisemman 
asiakaskunnan 

Vuonna 2020 viestinnän 

päätavoitteena oli saavuttaa 

moninainen asiakaskunta entistä 

tehokkaammin. Tavoitteena kaikessa 

viestinnässämme oli, että sidosryhmillä, 

suurella yleisöllä ja tiedotusvälineillä on 

ajankohtaista ja oikeaa tietoa 

maahanmuuttajataustaisiin naisiin 

kohdistuvan väkivallan, kotoutumisen ja 

työllistymisen kysymyksissä.  

Tärkeänä tavoitteena oli kehittää viestinnän 

saavutettavuutta siten, että mahdollisimman 

monella maahanmuuttajataustaisella naisella 

(huomioiden näkö-, kuulo-, liikuntarajoitteiset, 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt) oli 

mahdollisuus saada tietoa Monika-Naiset liiton 

palveluista. Tavoitteen saavuttamiseksi 

jatkoimme kaiken viestinnän  

saavutettavuuden kehittämistyötä ja  

viestinnässä käytetyn kielen selkeyttämistä.  

Monika-Naiset liitto on  
avainasemassa nostamassa esille 
maahanmuuttajataustaisten naisten  
ääntä ja oikeuksia. Viestinnän 
läpileikkaavana teemana on naisten 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen Suomessa. Viestintämme 
on avointa ja konkreettisesta työstä 
kerrotaan ihmisläheisellä tavalla. 
Työmme tulokset tehdään viestinnän 
kautta näkyviksi. Viestimme 
saavutettavasti ja selkokielisesti.



Toteutimme laajan Monika-Naiset 

liiton kotisivujen uudistusprojektin. 

Julkaisimme 23.9.2020 Monika-Naiset 

liiton uudet kotisivut, jotka täyttävät 

saavutettavuusvaatimukset (WCAG). 

Kotisivujen saavutettavuus parani ja 

kotisivuvierailujen lukumäärä nousi (v. 

2020: 87 421, v. 2019: 77 778, v. 

2018: 67 129 vierailua). 

 

Kotisivuvierailijoiden 

käyttäjäkokemus uusista 

verkkosivuista oli myönteinen. 

Kotisivut ovat saadun palautteen 

mukaan käyttäjäystävälliset, 

helppolukuiset ja selkokieliset. Tiedon 

saaminen väkivaltaiseen 

elämäntilanteeseen, kotoutumiseen tai 

työllistymiseen liittyen on aikaisempaa 

helpompaa ja naiset löytävät paremmin 

palveluumme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen media pysyi liiton keskeisimpänä 

viestintäkanavana ja sen käyttöä kehitettiin 

entisestään. Pääasialliset sosiaalisen viestinnän 

kanavamme olivat Monika-Naiset liiton ja 

liiton yksiköiden Kriisikeskus Monikan,  

Turvakoti Monan ja Kotoutumiskeskus  

Monikan tilit Facebookissa sekä  

Monika-Naiset liiton ja asiantuntijoidemme  

tilit Twitterissä. Lisäksi aktivoimme  

someviestintää Instagramissa.  

 

Nostimme sometileillä ja blogissamme  

aktiivisesti esille työmme teemoja sekä 

jäsenjärjestöjemme ja 

yhteistyökumppaneidemme toimintaa  

ja tapahtumia.   

 

Annoimme asiantuntijahaastatteluja muun  

muassa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja 

maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan 

väkivallan erityispiirteistä, kuten ihmiskaupan, 

kunniaan liittyvän väkivallan ja pakkoavioliiton 

teemasta. Myös maahanmuuttajataustaisten  

naisten kotoutumiseen ja työllistymiseen  

liittyvät teemat saivat medianäkyvyyttä. 
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Olimme mukana 48 tapahtumassa ja 10 

kampanjassa. 

Esimerkkejä: 

• MoniNainen työelämä -tapahtuma 4.3.2020

yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton

kanssa

• Integration 2020 -tapahtuma 25.–

26.11.2020 yhteistyössä TEM,

kotouttaminen.fi, EU, STM

• Perherauhanjulistus-kampanja 4.4. lähtien

/A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden ja

Helsingin lähisuhdeväkivallan

ehkäisytyöryhmä

• #blacklivesmatter –kampanja sosiaalisessa

mediassa 2.6.2020

• Kätketyt äänet -kampanja kesäkuussa

2020, joka huipentui ikääntyneisiin

kohdistuneen väkivallan ja kaltoinkohtelun

vastainen päivänä 15.6. Facebookissa

/Suvanto ry

• Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta,

videokampanja sosiaalisessa mediassa

/Naisjärjestöjen Keskusliitto

• Vapaaehtoistyö esille sosiaalisessa mediassa

elokuu-syyskuu /Naisjärjestöjen Keskusliitto

• Onneksi on joku –kampanja syksyllä 2020,

järjestötyö näkyväksi (budjettiriihi) /SOSTE

• Valoa, ei väkivaltaa -kampanja

2020 marraskuussa

• THL:n koordinoima turvakotien

viestintäkampanja marraskuussa 2020
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TALOUS 

Monika-Naiset liiton laaja ja monipuolinen rahoituspohja sekä  
luotettava hallinto luo pohjan kehittyvälle järjestötoiminnalle.  
Vuonna 2020 Monika-Naiset liiton rahoitus koostui pääosin  
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Sosiaali- ja  
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA),  
opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin ja Vantaan kaupungin, 
muiden ministeriöiden, säätiöiden sekä tukiasumistoiminnan  
ja TiliMonika-palvelun tuotoista. 

SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖ/THL: 
- Valtionavustus Turvakoti Monan
toimintaan

STEA:
- Yleisavustus järjestön valtakunnalliseen
toimintaan
- Ak2-avustus Kriisikeskus Monikan
toimintaan
- Ak7-avustus Kotoutumiskeskus Monikan
toimintaan
- C8028-avustus Tukea ja apua maahan
muuttaneille naisille - Yhdessä yli
koronakriisin
- C5591 ja C6833-avustus Paikka auki –
nuoret työelämään -projektiin

OPETUS- JA 
KULTTUURIMINISTERIÖ: 
- Yleisavustus järjestön valtakunnalliseen
toimintaan

HELSINGIN KAUPUNKI, Sosiaali- ja 
terveyslautakunta: 
- Kriisikeskuksen ja Kotoutumiskeskuksen
toimintakuluihin

VANTAAN KAUPUNKI, Sosiaali- ja 
terveyslautakunta: 
- Kriisikeskus Monikan aluetyöhön Vantaalla

MUUT AVUSTUKSET JA TUOTOT 
- Yhteisvastuukeräyksen tuotot Ihmiskaupan
vastaiseen työhön, Harmaan Eri Sävyt
- Tukiasumistoiminnan vuokratuotot:
turvakotijakson jälkeiseen tukiasumiseen
- TiliMonika-tilitoimistopalvelun tuotot

LAHJOITUKSET/PALKINNOT 
- Emmaus ry: lahjoitus järjestön toimintaan

Varainhankinnan tuotot koostuivat lahjoituksista ja jäsenmaksuista.  

Alla olevassa yhteenvedossa on kerrottu liiton rahoitus ja sen kohdistuminen tilikaudella: 
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Tilikaudella Monika-Naiset liiton kokonaisrahoitus oli 2 617 411,95 euroa, kasvua oli edelliseen 

vuoteen verrattuna 6 prosenttia. Vastaavana aikana kokonaiskulut olivat -2 603 619,07 euroa. 

Tilikauden ylijäämä oli 13 792,88 euroa. Oma pääoma oli 118 331,73 euroa ja taseen 

loppusumma 725 785,71 euroa. Vuoden aikana jatkettiin hallinnon tehtävien digitalisointia ja 

aloitettiin TiliMonika-tilitoimistopalvelun tuottaminen Monikansallisten naisten liikunta ja 

kulttuuri ry:lle ja Irakin naisten yhdistys ry:lle.  

Taloushallinto ja palkanlaskenta tuotettiin omana työnä. Taloustiimiin kuuluivat talous- ja 

henkilöstöpäällikkö, kirjanpitäjä ja osa-aikainen talousasiantuntija. Tilintarkastajana jatkoi ht-

tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi Grant Thornton International ltd Oy:stä. 
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	Monika-Naiset liitto ry:n keskustoimisto, Kriisikeskus Monika ja Kotoutumiskeskus Monika sijaitsivat Helsingin Kalasatamassa osoitteessa Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki. Turvakoti Mona sijaitsi salaisessa osoitteessa. Tilat on vuokrattu Valtasampo Oy:ltä ja Y-säätiöltä. 
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	Hallitus  
	Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi Bahar Mozaffari.  Varapuheenjohtajana toimi Natalia  Ollus, hallituksen jäseninä Leena Lahti,  Maria Nygård, Marianne Mela, Sinikka Mustakallio, jäsenjärjestöedustajina Egëzona Kllokoqi-Bublaku (Yhdessä – käsi kädessä ry), Claudia Nystrand (Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta ja  kulttuuri ry) 27.5.2020 asti ja 28.5.2020 lähtien Mania Alkhatib (Suomi-Syyria Ystävyysseura ry). Hallituksen esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Jenni Tuominen ja  sihteerinä Mari
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	Monika-Naiset liiton sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin verkossa 28.5.2020 ja 10.12.2020. 
	Monika-Naiset liiton sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin verkossa 28.5.2020 ja 10.12.2020. 
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	Liiton sääntömääräinen kevätkokous  järjestettiin 28.5.2020. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi jäsenemme  Dora Puhakka. Kokouksessa keskusteltiin kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä maahanmuuttajanaisten näkökulmasta. Alustuksen aiheeseen piti hallituksen jäsen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskonsultti Sinikka Mustakallio. Kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja vuosikatsaus. Lisäksi hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	 
	   
	Hallituksen kokoonpano uudistui kevätkokouksessa. Erovuorossa ollut  Monaliiku ry:n edustaja Claudia Nystrand  jäi pois hallituksesta. Uudeksi jäseneksi  valittiin Mania Alkhatib, joka edustaa jäsenjärjestöämme Suomi-Syyria  Ystävyysseuraa.  
	 
	Liiton sääntömääräinen syyskokous  järjestettiin 10.12.2020. Kokouksen puheenjohtajana toimi jäsenjärjestömme  Irakin naisten yhdistyksen Duin Ghazi. Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021. 
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	Monika-Naiset liiton johtoryhmä kokoontui viikoittain. 
	Monika-Naiset liiton johtoryhmä kokoontui viikoittain. 
	 
	Figure

	 
	Toiminnan organisointi 
	Liiton toiminnan organisoinnista ja  johtamisesta vastasi hallituksen alaisuudessa toiminnanjohtaja Jenni Tuominen.   
	Strategian mukaisesta toiminnan suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta vastasi toiminnanjohtajan vetämä johtoryhmä. Johtoryhmä toimi 11.3.2020 alkaen myös koronakoordinaatioryhmänä. 
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	Johtoryhmään kuuluivat Kriisikeskus  
	Monikan johtaja Natalie Gerbert, Turvakoti Monan johtaja Ljudmila Kettunen, Kotoutumiskeskus Monikan kotouttavan 
	toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy  
	ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Kaisa Junkkarinen.  
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	▪ Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry 

	▪ Lähi-idän naisten yhdistys ry (Tampere) 
	▪ Lähi-idän naisten yhdistys ry (Tampere) 

	▪ MCSL / Maman congolaise Sans Limite ry 
	▪ MCSL / Maman congolaise Sans Limite ry 

	▪ Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry 
	▪ Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry 

	▪ Myllypuron maahanmuuttajien yhdistys ry 
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	▪ Non-Resident Nepali Association 
	▪ Non-Resident Nepali Association 

	▪ Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry 
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	▪ Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry 
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	▪ Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (SVK) 
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	▪ Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry 
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	Jäsenistö 
	Liiton jäsenkunnan muodosti yhteensä  14 jäsenjärjestöä, 1 kannatusjäsenjärjestö sekä 179 henkilöjäsentä.  
	 
	Rahoittajat 
	 
	Monika-Naiset liitto ry:n tuotot  koostuivat pääosin STEAn, opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin ja Vantaan kaupungin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), säätiöiden sekä tukiasumistoiminnan tuotoista.  
	Varainhankinnasta saatavat tuotot  koostuivat jäsenmaksuista ja lahjoituksista. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Henkilöstö  
	 Monika-Naiset liitto työllisti toimintavuoden aikana keskimäärin 37 (henkilötyövuotta) kokoaikaista työntekijää. Vakinaisia työsuhteita oli 31 ja määräaikaisia 6. Hallinnossa työskenteli 7, Kriisikeskus Monikassa 9, Turvakoti Monassa 16 ja Kotoutumiskeskus Monikassa 6 työntekijää. Lisäksi liitto tarjosi työkokeilu- tai työharjoittelupaikkoja.  
	 
	Liiton työyhteisö oli moninainen mm. ikärakenteen, kielen, kansalaisuuden, uskonnon ja perhesuhteiden suhteen. Henkilöstön yhteinen työkieli on suomi. Toimintaa ja palveluja järjestettiin 20 eri kielellä.  
	 
	Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojeluvaltuutettu Anna Nuotio ja jäsenet Jennifer Garraoui, Minna Taipale 20.4.2020 saakka ja 21.4.2020 lähtien Neleah Kagiri. Työsuojelupäällikkönä oli toiminnanjohtaja Jenni Tuominen. 
	 
	Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Toimikunta nosti aktiivisesti esille henkilöstön näkemyksiä työhyvinvoinnin edistämiseksi ja osallistui työn kehittämisen kaikissa yksilöissä.   
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	Työterveyspalvelut ostettiin Terveystalosta.  Henkilöstön työhyvinvointia kartoitettiin  työhyvinvointikyselyllä. Tarvittavia kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin  ja toteutettiin yksiköittäin kehittämistyöpajoissa.   Kaikissa yksiköissä järjestettiin säännöllistä ryhmätyönohjausta ja tarvittaessa yksilötyönohjausta.  
	 
	Henkilöstölle laadittiin kirjalliset ohjeet terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi koronatilanteessa. Ohjeistukset päivitettiin tarvittaessa. Vuoden aikana päivitettiin myös Työsuojelun toimintaohjelma  2020, Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020, Perehdyttämisohje 2020 ja  Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat 2020. Lisäksi toteutettiin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman  2020–2022 vuosikohtaisia toimenpiteitä.   
	 
	Henkilöstön ammattitaitoa ja  asiantuntijuutta kehitettiin osallistumalla  alan koulutuksiin ja tapahtumiin. Toimintavuonna koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuttiin yhteensä 116 kertaa.   
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	16.3.2020 alkaen Monika-Naiset liiton toiminta mukautettiin koronapandemia tuomien  rajoitusten mukaisesti. Kaikessa toiminnassa pyrittiin varmistamaan työntekijöiden ja  asiakkaiden turvallisuus ja ennaltaehkäisemään ja estämään viruksen leviäminen. 
	16.3.2020 alkaen Monika-Naiset liiton toiminta mukautettiin koronapandemia tuomien  rajoitusten mukaisesti. Kaikessa toiminnassa pyrittiin varmistamaan työntekijöiden ja  asiakkaiden turvallisuus ja ennaltaehkäisemään ja estämään viruksen leviäminen. 
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	MONIKA-NAISET LIITON STRATEGIA 
	VUOSILLE 2018-2022 
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	Strategiset tavoitteet 2018–2022 
	 
	• laajentaa toimintaa uusilla aluetoimistoilla  ja perustaa niiden yhteyteen matalan kynnyksen palveluja  väkivaltaa kokeneille naisille 
	• laajentaa toimintaa uusilla aluetoimistoilla  ja perustaa niiden yhteyteen matalan kynnyksen palveluja  väkivaltaa kokeneille naisille 
	• laajentaa toimintaa uusilla aluetoimistoilla  ja perustaa niiden yhteyteen matalan kynnyksen palveluja  väkivaltaa kokeneille naisille 

	• laajentaa turvakotitoimintaa (1–2 uutta yksikköä)   
	• laajentaa turvakotitoimintaa (1–2 uutta yksikköä)   

	• jatkaa ja kehittää väkivalta- ja kotopalvelujen digitalisointia 
	• jatkaa ja kehittää väkivalta- ja kotopalvelujen digitalisointia 


	 
	TOIMINNAN LUKUJA 2020 
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	KRIISIKESKUS MONIKA 
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	TURVAKOTI MONA 
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	KOTOUTUMISKESKUS MONIKA 
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	KRIISIKESKUS MONIKA 
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	Kriisikeskus Monika tarjoaa matalan kynnyksen kriisipalveluja, tuettua asumista turvakotijakson jälkeen sekä koordinoi ihmiskaupan vastaista työtä. Palvelut on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahan muuttaneille naisille. Toimintaa tukivat sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (STEA) sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit. 
	Kriisikeskus Monika tarjoaa matalan kynnyksen kriisipalveluja, tuettua asumista turvakotijakson jälkeen sekä koordinoi ihmiskaupan vastaista työtä. Palvelut on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahan muuttaneille naisille. Toimintaa tukivat sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (STEA) sekä Helsingin ja Vantaan kaupungit. 
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	Vuonna 2020 Kriisikeskus Monikan sai lisärahoitusta. Uuden resurssin avulla pystyttiin vakinaistamaan ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin tehtävä. Lisäksi palkattiin yksi uusi kokoaikainen  ja yksi uusi osa-aikainen kriisityöntekijä.  
	 
	 
	Henkilöstömäärän lisäännyttyä pystyttiin  laajentamaan puhelin- ja chat-päivystyksen  aikoja. Myös kielivalikoima laajeni.  Työtä tehtiin arabian, darin, englannin,  espanjan, farsin, ranskan, venäjän ja suomen kielillä.  
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	Kriisikeskus Monikan asiakasmäärä oli korkea edellisvuosien tapaan: v. 2020: 380, v. 2019: 405. Palvelut olivat entistä kysytympiä ja yhteydenottojen määrä kasvoi jopa 11 prosenttia: yhteydenotot v. 2020: 4399, v. 2019: 3984. Kriisikeskus Monikan maksuttomaan auttavaan puhelimeen soitettiin v. 2020 aikana 6 prosenttia edellisvuotta enemmän: v. 2020: 1593, v. 2019: 1528. Käytetyimmät palvelukielet olivat venäjä (30 % asiakkaista), arabia (19 % asiakkaista), englanti (12 % asiakkaista). Kriisikeskuksen asiakk
	 
	Kriisikeskus Monikassa oli saatavilla kohderyhmän tarpeita vastaavia, laadukkaita ja asiantuntevia matalan kynnyksen kriisipalveluja 
	 
	Kriisikeskus Monika tarjosi väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille kriisi- ja psykososiaalista tukea, vertaistukiryhmiä (1–3/2020), neuvontaa ja palveluohjausta.  
	 
	Asiakasvastaanotto oli avoinna Kriisikeskus Monikan toimitiloissa Helsingin Kalasatamassa maanantaista perjantaihin kello 9–17.  
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	Lisäksi elokuusta lähtien järjestettiin  vastaanotto Vantaan Nicehearts ry:n  tiloissa kaksi kertaa viikossa.  Kriisikeskuksen soittajalle maksuton auttava puhelin oli avoinna maanantaista perjantaihin  
	kello 9–16 sekä toukokuusta lähtien myös maanantai-iltaisin kello 16–19.  
	 
	Chatissä päivystettiin kolme kertaa viikossa  useilla eri kielillä (arabia, dari, farsi, englanti, ranska ja venäjä). Maksuttomaan auttavaan puhelimeen vastattiin 1 593 kertaa ja asiakastapaamisia oli 756, joista 46 % oli etävastaanottoja. Kriisipalveluista apua  hakeneet naiset olivat kotoisin 37 eri maasta. Suurin ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat naiset.   
	Yleisin maahanmuuttosyy oli perheenyhdistäminen (35 %). Jopa 72 % asiakkaista oli alaikäisiä lapsia.  
	 
	Figure
	 
	Väkivallan tekijöistä 96 % oli miehiä ja 4 % naisia.  
	 
	Uutena työmuotona otettiin käyttöön  etsivä työ sosiaalisessa mediassa.  Kriisityöntekijät jalkautuivat erikielisiin  sosiaalisen median ryhmiin jakamaan tietoa  ja osallistumaan keskusteluihin.  Somen etsivän työn ansiosta entistä  useampi avuntarvitsija löysi Kriisikeskus  Monikan palvelun ja sai apua. Etsivää työtä  tehtiin arabian ja venäjän kielillä. 
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	”Minä voin paremmin  ja minulla on toivoa,  että pääsen tilanteessa eteenpäin.”  PALAUTE KRIISIKESKUS  MONIKAN ASIAKKAALTA 
	”Minä voin paremmin  ja minulla on toivoa,  että pääsen tilanteessa eteenpäin.”  PALAUTE KRIISIKESKUS  MONIKAN ASIAKKAALTA 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Saadun asiakaspalautteen perusteella asiakkaat olivat aikaisempien vuosien tapaan hyvin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin: 98 % vastanneista antoi palvelulle 5 pistettä (asteikolla 1–5). Kriisityössä oli käytössä asiakkaille tarkoitettu itsearviointilomake. Vastanneista 57 % koki, että tuen avulla  he jaksavat paremmin arjessa,  67 % tunsi olonsa turvallisemmaksi,  65 % koki voivansa paremmin ja heidän uskonsa tulevaisuuteen lisääntyi.  Palvelut vastasivat avuntarvitsijoiden odotuksia, olivat asiantuntevia 
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	Tuetun asumisen palvelu  
	tuki väkivallasta irtautumista 
	 
	Tuettu asuminen on maahanmuuttajanaisille   ja heidän lapsilleen tarkoitettu asumispalvelu turvakotijakson jälkeiseen kuntouttavaan ja turvalliseen asumiseen. Palveluun voi  hakeutua kaikista Suomen turvakodeista.  Tukiasumisjakso on enintään kaksi vuotta.  
	 
	Vuonna 2020 käytössä oli 19 Y-säätiöltä vuokrattua asuntoa pääkaupunkiseudulla.  Jokaisen asiakkaan tilanne kartoitettiin ja  tehtiin palvelusuunnitelma. Tavallisimmin  tukea tarvittiin väkivaltakokemuksen  käsittelyyn, asumistaitoihin ja talouden  hallintaan, rikos- ja oleskelulupaprosesseihin,  
	perheoikeudellisiin prosesseihin ja  vanhemmuuteen liittyviin kysymyksiin.  
	 
	Tukiasunnoissa asui toimintavuonna  27 naista ja 20 lasta. Toimintavuoden aikana  10 perhettä muutti tukiasunnosta pois ja heistä 70 % sai oman asunnon.  Toimintavuoden aikana kuusi asiakasta oli ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä.  Suurin ikäryhmä oli 25–34-vuotiaat naiset.  Vähän yli puolella asiakkaista oli lapsia asumisjakson aikana. Asiakkaista 50 % siirtyi tukiasuntoon Turvakoti Monasta ja 50 %  muista turvakodeista.    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ihmiskaupan vastainen työ oli tehokasta ja auttoi tunnistamaan lisää ihmiskaupan uhreja 
	 
	Tehostettu ihmiskaupan vastainen työ auttoi tunnistamaan 21 uutta ihmiskaupan uhria. Yhteensä asiakkaita oli 60 (vuosi 2019: 52), eli enemmän kuin koskaan ennen. Asiakkaina oli mm. paperittomia naisia, ja useiden asiakkaiden tilanteissa oli myös pakkoavioliittoon viittavia piirteitä.  
	 
	Auttamistyön lisäksi Kriisikeskus Monikassa  tehtiin aktiivista ihmiskaupan vastaista vaikuttamis- ja verkostotyötä (mm. Neliapila-järjestöyhteistyö). 
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	Yksi Integration 2020 -tapahtuman (25.–26.11.) työpajoista oli ihmiskauppateemainen  ”Rehabilitation, Assistance & Integration of Victims of human Trafficking”.  Alustajina olivat Kriisikeskus Monikan ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori  Anna Nuotio ja IKUT-hankkeen projektipäällikkö Veikko Mäkelä.  
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	Lisäksi Monika-Naiset liiton henkilöstöä, jäsenjärjestöjä ja yhteistyötahoja koulutettiin. Koulutukset lisäsivät henkilöstön osaamista. Ihmiskaupan uhriksi joutuneita naisia  tunnistettiin entistä paremmin  Monika-Naiset liiton palveluissa. 
	 
	Noin puolet uusista ihmiskaupan uhreiksi  tunnistetuista naisista olivat valmiita  hakeutumaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Vuoden aikana tehtiin kymmenen rikosilmoitusta ihmiskaupasta. Seitsemän asiakasta sai oleskeluluvan.  Heidän kohdalla tilanne parani merkittävästi. 
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	Vaikuttamis- ja  asiantuntijatyö  
	 
	Kriisikeskus Monikan työntekijät tekivät aktiivista vaikuttamistyötä. He toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina, antoivat haastatteluja ja osallistuivat verkostotyöskentelyyn.  
	 
	Merkittävä asiantuntijatyön panostus oli osallistua oikeusministeriön Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun. Asiantuntijayhteistyötä tehtiin keskeisten ihmiskaupan uhrien auttamistyötä tekevien järjestöjen kanssa (Neliapila-verkosto). Työn ansiosta toimintaohjelmaan saatiin kirjauksia, jotka parantavat ihmiskaupan  uhrien asemaa tulevaisuudessa. 
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	Zonta-järjestön naiset vierailulla helmikuussa 2020. Kriisikeskus Monikassa on asiantuntijuutta, jota jaetaan ja juurrutetaan tarjoamalla koulutusta ja konsultaatioita kumppaneille ja sidosryhmille. 
	Zonta-järjestön naiset vierailulla helmikuussa 2020. Kriisikeskus Monikassa on asiantuntijuutta, jota jaetaan ja juurrutetaan tarjoamalla koulutusta ja konsultaatioita kumppaneille ja sidosryhmille. 
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	Figure
	Kriisikeskuksen asiantuntijat olivat  kouluttajina yhteensä 15 tilaisuudessa. Koulutusten avulla lisäsimme tietämystä maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteistä (pari- ja lähisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, avioliittoon pakottaminen, ihmiskauppa,  ihmiskaupan eri muodot ja lähirikokset).  Suurin osa koulutuksista järjestettiin verkossa  ja osallistujia tavoitettiin jopa 754 henkilöä.  
	 Lisäksi pidimme 10 asiantuntijapuheenvuoroa erilaisissa tapahtumissa. Kriisikeskus Monikan työntekijät tekivät aktiivista vaikuttamistyötä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi viestittiin monikielisesti naisiin kohdistuvan väkivallan teemasta ja tiedotettiin asiakkaita  (88 julkaisua Facebookissa ja Instagramissa  eri kielillä).   
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	Figure
	Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa  vastustava mielenilmaus Helsingissä  8.3.2020. 
	Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa  vastustava mielenilmaus Helsingissä  8.3.2020. 
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	Figure
	Kriisikeskuksessa on tehty pitkäjänteistä vaikuttamistyötä avioliittoon pakottamiseen liittyvien kysymysten parissa. Toimintavuoden aikana lainsäädännöllinen uudistustyö otti harppauksen. Hallitusohjelmaan saatiin konkreettinen kirjaus avioliittoon pakottamisen kriminalisoinnista, rikosvastuun varmistamisesta ja  pakkoavioliiton mitätöinnistä.  Aiheeseen liittyvä selvitys on valmisteilla oikeusministeriössä vuonna 2021. Lisäksi pakkoavioliittojen mitätöintiä käsittelevä lakiehdotus on menossa eduskuntaan ke
	 
	Kriisikeskuksen omalla ja yhteistyökumppanien kanssa tehdyllä vaikuttamistyöllä on ollut merkittävä vaikutus siihen, että jatkossa Suomessa on mahdollisuus mitätöidä pakkoavioliitto. Tällä on valtava merkitys yksilöiden perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisessa.  
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	Lisäsimme etävastaanottoja  ja verkkoauttamista  
	 
	Haavoittuvassa asemassa oleva asiakaskunta joutui koronapandemian aikana entistä heikompaan asemaan. Koronatilanteen aiheuttamat turvattomuuden tunteet aktivoivat asiakkaiden vanhoja traumoja.  Se näkyy mielenterveysongelmien  lisääntymisenä. Palvelujen siirtyminen verkkoon jätti osan asiakkaista palvelujen ulkopuolelle.  Tarjoamamme tuki oli monelle asiakkaalle  ainoa saatavilla oleva apu. Se kuormitti Kriisikeskuksen työntekijöitä ja  työtä tehtiin suuren paineen alla.  Huoli työntekijöiden omasta ja asia
	 
	Koronarajoitusten tuomat muutokset eivät vähentäneet merkittävästi asiakkaiden mahdollisuuksia saada apua Kriisikeskus  Monikasta. Kriisikeskuksen auttava puhelin  ja chat-päivystys toimivat normaalisti. Ryhmätoimintaa verkossa ei voitu toteuttaa,  koska monien asiakkaiden oli mahdotonta  järjestää koronatilanteessa itselleen aikaa  tai omaa tilaa myös muun perheen ollessa  kotona.  
	 
	 
	”Tunnen oloni turvallisemmaksi.”  PALAUTE KRIISIKESKUS  MONIKAN ASIAKKAALTA 
	”Tunnen oloni turvallisemmaksi.”  PALAUTE KRIISIKESKUS  MONIKAN ASIAKKAALTA 
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	TURVAKOTI MONA 
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	Figure
	Turvakoti Mona tarjoaa ympärivuorokautista kriisiapua, neuvontaa ja turvallista asumista lähisuhdeväkivallan uhreille. Turvakotiin voi hakeutua silloin, kun kotona tai yhteisössä on väkivallan takia vaarallista. Pääsääntöisesti  Turvakoti Monan asiakkaina ovat maahanmuuttajataustaiset naiset ja heidän lapsensa. Turvakoti Mona on Suomen ainoa salaisessa osoitteessa sijaitseva turvakoti. Toimintaa tuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
	Turvakoti Mona tarjoaa ympärivuorokautista kriisiapua, neuvontaa ja turvallista asumista lähisuhdeväkivallan uhreille. Turvakotiin voi hakeutua silloin, kun kotona tai yhteisössä on väkivallan takia vaarallista. Pääsääntöisesti  Turvakoti Monan asiakkaina ovat maahanmuuttajataustaiset naiset ja heidän lapsensa. Turvakoti Mona on Suomen ainoa salaisessa osoitteessa sijaitseva turvakoti. Toimintaa tuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
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	Vuonna 2020 Turvakoti Monassa aloitettiin valmistelut toiminnan muuttamisesta vain naisille tarkoitetuksi turvakodiksi.  Valmisteluprosessi toteutettiin yhteistyössä henkilöstön, Monika-Naiset liitto ry:n johdon ja hallituksen sekä turvakotitoimintaa valtakunnallisesti koordinoivan  
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	Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. 
	Syksyllä 2020 THL antoi lausunnon, jonka  mukaan Turvakoti Mona voidaan muuttaa  vain naisille tarkoitetuksi turvakodiksi 1.1.2021 alkaen. Paluu vain naisille ja heidän lapsilleen tarkoitetuksi turvakodiksi oli tärkeä muutos koko organisaatiolle ja vahvisti entisestään liiton asemaa naiserityisenä toimijana.   
	 
	 
	Figure
	Turvakodissa oli vuonna 2020 yhteensä 14 perhepaikkaa. Koronatilanne ei tuonut merkittävää muutosta asiakasmääriin eikä asumisjaksojen pituuksiin. Turvakoti Monan asiakasmäärä pysyi korkeana (v. 2020: 335, v. 2019: 343). Asiakkaista 180 oli aikuista naista, 11 miestä ja 144 lasta.   Asumispäiviä turvakodissa oli naisilla 3932, miehillä 236, lapsilla 3724 ja asiakkailla, joiden ikä ei ollut tiedossa (eivät antaneet henkilötunnustaan tai syntymäaikaansa) 170, eli kaikkiaan yhteensä 8062 asumispäivää. Vuoden 2
	 
	Vuonna 2020 jatkettiin toiminnan uudelleenorganisointia ja henkilöstöresurssien lisäämistä vastamaan edellisvuonna 14-paikkaiseksi laajentuneen turvakotitoiminnan vaatimuksia. Uutena työtehtävänä otettiin käyttöön vastaavan ohjaajan tehtävä. Turvakodin henkilökunta päivitti osaamistaan useissa temaattisissa koulutuksissa. Toimintavuonna hankittiin erityisesti lisäosaamista digiväkivallan ilmiöön asiakastyön näkökulmasta.   
	 
	Turvakoti Monan henkilöstö on monitaustainen. Työntekijät puhuivat yhteensä 16 eri kieltä (suomi, ruotsi, englanti, espanja, italia, mari, thai, venäjä, bulgaria, albania, liettua, saksa,  viro, persia, dari ja portugali). 
	 
	Turvakoti Monan  palveluilla autettiin ja  tuettiin monipuolisesti lähisuhdeväkivallan uhreja  
	 
	Turvakodin asiakkaat tulivat vuoden aikana  19 eri paikkakunnalta. Pääosa asiakkaista tuli pääkaupunkiseudulta; Helsingistä (110 aikuisasiakasta), Vantaalta (19 aikuisasiakasta)  tai Espoosta (28 aikuisasiakasta).  
	 
	Turvakotilain mukaisesti henkilö saa itse  päättää mihin turvakotiin hakeutuu asiakkaaksi.  Usein on kuitenkin käytännön järjestelyiden  vuoksi helpompaa asua turvakodissa, joka on lähellä omaa kotikuntaa.  
	 
	Monet kauempaa tulleet perheet kohtasivat vaikeuksia palveluiden saannissa ja  
	joutuivat ikään kuin kahden kunnan loukkuun. Heidän oli vaikeaa saada palveluita sekä  omasta kunnasta, että pääkaupunkiseudulta. Turvakoti Monaan hakeudutaan erityisen usein väkivallan uhkan ollessa niin suuri, että on tarve päästä salaisessa osoitteessa sijaitsevaan turvakotiin. 
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	”Suuri kiitos koko turvakodin ohjaajille.  Olette huippuja  ja teitte mut tänne  todella tervetulleeksi.” 
	”Suuri kiitos koko turvakodin ohjaajille.  Olette huippuja  ja teitte mut tänne  todella tervetulleeksi.” 
	 
	PALAUTE TURVAKOTI MONAN ASIAKKAALTA   
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	55,5 % asiakkaista tuli turvakotiin yksin, eli ilman lasta. Tämä luku on korkeampi kuin edellisenä vuonna. Vaikka asiakasmäärä kokonaisuudessaan oli vuonna 2020 edellisvuotta pienempi, aikuisia asiakkaita oli edellisvuotta enemmän. Yleisimmin turvakotiin hakeutui 25–34-vuotias henkilö, joita oli 85 Turvakoti Monassa vuonna 2020.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	 
	Vuoden 2020 aikana n. 45 % asiakkaista on hakeutunut turvakotiin oma-aloitteisesti tai ystävien ohjaamana. Sosiaalihuollon ohjaamana asiakkuuteen tulee edelleen melko suuri osa  (n. 27 %) asiakkaista. Kuitenkin omasta tai  läheisen aloitteesta turvakotiin hakeutuminen  oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa yleisempää. 
	Figure
	 
	Turvakoti Monassa on erikoistuttu monikulttuuriseen työhön, eli väkivaltatyötä tehdään kulttuurisensitiivisestä  näkökulmasta. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ihmissuhteissa vaikuttavat monesti kulttuurin sanelemat normit. Suhteesta voi olla erittäin vaikeaa irtautua, vaikka se olisi ollut  väkivaltainen.  
	 
	Henkilöstön moninaisuus ja laaja kielitaito  ovat tärkeitä tekijöitä luottamuksellisen  asiakassuhteen rakentamisessa.  Vuonna 2020 asiakkaat olivat 39 eri  lähtömaasta. 
	 
	”Kiitos, kiitos, kiitos iso kiitos! Olette esikuva vahvasta ja lempeästä, jotka jaksaa huolehtia aina muista. Kiireempiä hetkiä jaksatte aina kuunnella ja hymyillä. ” 
	”Kiitos, kiitos, kiitos iso kiitos! Olette esikuva vahvasta ja lempeästä, jotka jaksaa huolehtia aina muista. Kiireempiä hetkiä jaksatte aina kuunnella ja hymyillä. ” 
	 
	PALAUTE TURVAKOTI MONAN ASIAKKAALTA  
	Figure

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Figure
	 
	Turvakoti Mona oli  avoinna normaalisti myös koronapandemian aikana  
	 
	Koronapandemian aikana turvakodin toiminta sopeutettiin nopeasti vallitsevaan tilanteeseen. Työkäytäntöihin ja työskentelytapoihin tehtiin muutoksia niin työntekijöiden kesken, asiakastyössä kuin vapaaehtoisten kanssa toimimiseen. Muutoksilla pyrittiin varmistamaan terveysturvalliset olosuhteet. Koronan seurauksena suurin osa turvakodissa asuneista lapsista oli etäkoulussa  kevätlukukaudella.  
	 
	Ryhmätoiminta ja vapaaehtoistoiminta olivat osan vuotta tauolla. Tänä aikana perheille järjestettiin tekemistä omiin huoneisiin. Sään salliessa järjestettiin toimintaa ulkona.  
	 
	THL seurasi koronan vaikutuksia turvakotitoimintaan ja järjesti aiheesta  säännöllisiä kokouksia valtakunnalliselle turvakotiverkostolle. THL myös keräsi tietoa turvakodin koronatilanteesta tutkimusta varten.  
	 
	Vertaistuesta ja vapaaehtoistyöstä voimia toipumiseen   
	 
	Vuonna 2020 Turvakoti Monassa järjestettiin kaiken kaikkiaan 6 eri ryhmää ja kokoontumiskertoja oli yhteensä 37. Ryhmiin osallistui yhteensä 115 asiakasta. Ryhmät  toimivat suomen ja englannin kielellä.    
	Vertaistukiryhmissä käsiteltiin mm.  traumaattisia kokemuksia,  selviytymiskertomuksia, tunteiden  tunnistamista, vanhemmuuteen liittyviä  haasteita ja kotoutumiseen liittyviä asioita 
	sekä mahdollisia haasteita turvakotijakson  jälkeen. Ryhmässä teemoina ovat olleet  myös kiitollisuus, itsenäistyminen  
	sekä yksinhuoltajuuteen liittyvät ajatukset. Ryhmän kautta osallistujilla on ollut  mahdollisuus luoda suhteita muiden  turvakodin asiakkaiden kanssa.   Vapaaehtoiset olivat tärkeä lisäresurssi  turvakodin toiminnassa. Vuoden aikana  mukana oli kymmenen koulutettua  vapaaehtoista. Kerhojen lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat auttamalla lastenhoidossa  ja toimimalla asiointiapuna.  
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	Figure
	Monika-Naiset liiton hallituksen jäsenet vierailivat Turvakoti Monassa tammikuussa 2020.  
	Monika-Naiset liiton hallituksen jäsenet vierailivat Turvakoti Monassa tammikuussa 2020.  
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	Vahvistimme yhteistyötä väkivaltatyön verkostoissa 
	 
	Turvakoti Monan palveluista kerrottiin laajasti eri viestintäkanavien kautta. Vuonna 2020 otettiin käyttöön myös oma Instagram-tili. Turvakotityöskentelyn aikana tapahtuvat verkostopalaverit viranomaisten kanssa ovat yksi tärkein tiedonjakamisen kanava. Turvakodin työntekijät olivat mukana lukuisissa ohjausryhmissä ja puhumassa vuoden aikana asiantuntijoina yhteensä seitsemässä tilaisuudessa. 
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	Turvakoti Mona teki tiivistä yhteistyötä  muiden turvakotien, laajan järjestöverkoston  ja viranomaiskentän kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani oli turvakotien toimintaa koordinoiva THL. Myös Nollalinjan kanssa  tehtiin yhteistyötä asiakasohjausten puitteissa.  
	 
	Monika-Naiset liiton omien yksiköiden, Kriisikeskus Monikan ja Kotoutumiskeskus Monikan palvelut olivat tärkeitä jatkopolkuja monille turvakodista pois lähteville naisille. 
	 
	Monet toimijat sponsoroivat Turvakoti Monan asiakkaille virkistystä sekä esimerkiksi  vaatteita. Näitä toimijoita olivat Rush Trampoliinipuisto, Flamingo Spa,  Korkeasaari, SEA LIFE Helsinki, MUJI ja  Emmaus Helsinki ry.  
	 
	 
	KOTOUTUMISKESKUS MONIKA 
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	Kotoutumiskeskus Monika tarjoaa maahanmuuttajataustaisille naisille matalan kynnyksen palveluina kotoutumista ja työllistymistä tukevaa toimintaa, yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä ryhmätoimintaa. Vain naisille tarkoitettu tila tarjoaa turvallisen toimintaympäristön, jossa on mahdollista oppia uutta, löytää verkostoja  ja paikkansa aktiivisena toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimintaa tukivat sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (STEA), Helsingin kaupunki ja Stiftelsen Den Sjun
	Kotoutumiskeskus Monika tarjoaa maahanmuuttajataustaisille naisille matalan kynnyksen palveluina kotoutumista ja työllistymistä tukevaa toimintaa, yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä ryhmätoimintaa. Vain naisille tarkoitettu tila tarjoaa turvallisen toimintaympäristön, jossa on mahdollista oppia uutta, löytää verkostoja  ja paikkansa aktiivisena toimijana suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimintaa tukivat sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (STEA), Helsingin kaupunki ja Stiftelsen Den Sjun
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	Vuonna 2020 Kotoutumiskeskus Monikan toiminnan päätavoitteena oli tehdä naiserityisistä palveluista entistä saavutettavampia ja asiakasystävällisempiä tuottaen verkkopalveluita kasvokkaisen toiminnan rinnalle.  
	 
	 
	 
	 
	Toiminta oli kysyttyä ja palvelulle tarvetta.  
	Vuonna 2020 yhteydenottoja  Kotoutumiskeskus Monikaan tuli  aikaisempaa vuotta jopa 53 % enemmän  (v. 2020: 2494, v. 2019: 1635).  Myös asiakkaiden määrä pysyi korkeana  (v. 2020: 425, v. 2019: 467). 
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	Tarjosimme tukea Helsingin Kalasataman toimitiloissa arkisin ja koronan alettua verkossa (Zoom-ohjelma). Ryhmissä opittiin suomen ja englannin kieltä sekä digi- ja työnhakutaitoja. Tarjosimme opastusta asiakkaille Zoomin käyttöön etänä tai varaamalla ajan työntekijälle Kalasataman toimipisteeseen. Zoom-ryhmiin oli myös mahdollista osallistua Kalasataman toimipisteen asiakaskoneelta työntekijän opastamana. Ennen koronaa ryhmien aikana lapsia hoitivat vapaaehtoiset lastenhoitajat sekä työharjoittelijat ja opi
	 
	“Olen saanut paljon apua.  En osaa hoitaa asioita hyvin itse, kielitaito ei riitä. Nyt en tällä hetkellä hae työtä, koska hoidan terveyttäni. Myöhemmin tarvitsen apua työpaikan etsimiseen. On hyvä olla itsenäinen ja että on työtä.” 
	“Olen saanut paljon apua.  En osaa hoitaa asioita hyvin itse, kielitaito ei riitä. Nyt en tällä hetkellä hae työtä, koska hoidan terveyttäni. Myöhemmin tarvitsen apua työpaikan etsimiseen. On hyvä olla itsenäinen ja että on työtä.” 
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	Figure

	Yksilöohjausta tarjottiin etänä (puhelin, sähköposti, Zoom ja Teams) erilaisiin kotoutumisen, työllistymisen sekä koronan tuomiin haasteisiin sekä Kalasataman toimipisteessä maanantaista perjantaihin 8 eri kielellä (suomi, englanti, viro, venäjä, espanja, arabia, dari ja farsi).   
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	Koronan myötä toimintaa siirrettiin puhelimeen ja verkkoon  
	 
	Toimintamme ennen koronaa on aina ollut kasvokkaista. Asiakkaista huomattava osa  on äitejä, joiden lapset ovat kulkeneet  
	mukana äitien osallistuessa ryhmiin.  
	Koronan myötä toiminta siirrettiin ensin kokonaan puhelimeen ja verkkoon.  
	Vaikka myöhemmin ohjausta annettiin  myös kasvokkain, lastenhoitoa ei ole  tarjottu lainkaan koronan aikana.  
	 
	Toiminnan siirtäminen verkkoon vaikutti asiakkaisiin, vapaaehtoisiin ja  työntekijöihin. Auttamistyö tai ryhmän ohjaaminen etänä ei ollut tuttua, ja alkuun  se oli kuormittavaa. Asiakkaiden tuen tarve ja huonovointisuus puolestaan lisääntyivät koronan myötä, ja he tarvitsivat enemmän henkistä tukea.    
	  
	Monipuolinen toimintamme vastasi asiakkaiden tarpeisiin ja oli tehokas apu kotoutumisen ja koronan tuomiin haasteisiin   
	 
	Avasimme huhtikuussa 2020 maksuttoman puhelinpalvelun helpottamaan asiakkaiden asiointia. Tämän palvelun sekä omakielisen neuvonnan ansiosta tavoitimme asiakkaita myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta (Jyväskylä, Hanko, Kajaani, Karkkila, Oulu, Riihimäki, Sipoo, Somero, Tampere, Uusikaupunki ja Vaasa). Saimme myös erillisen korona-avustuksen STEAlta, ja se oli merkittävä tuki perustoiminnalle.  
	 
	Toiminta tavoitti niitä naisia, jotka eivät löytäneet tuekseen muuta tahoa. Kotoutumiskeskus Monikasta he saivat tarvitsemansa tuen ja ohjautuivat tarvittaessa viranomaisten palveluihin.  
	 
	”Minä olen niin tyytyväinen tämä ryhmä ja kaikki ryhmät ja kaikki opettajat ja työntekijät. Aikaisemmin minä olin niin masentunut ja negatiivinen.”  
	”Minä olen niin tyytyväinen tämä ryhmä ja kaikki ryhmät ja kaikki opettajat ja työntekijät. Aikaisemmin minä olin niin masentunut ja negatiivinen.”  
	PALAUTE KOTOUTUMISKESKUS MONIKAN ASIAKKAALTA 
	 
	Figure

	 
	 
	 
	 
	 
	Osallistuimme STEAn kohtaamispaikkaselvitykseen ja  haastattelimme sitä varten 50 asiakasta.  Lähes puolet vastanneista ilmoitti, että ei olisi saanut samanlaista palvelua muualta.  Asiakkaiden toimijuus lisääntyi. 40 prosenttia palautekyselyyn vastanneista ilmoitti  osaavansa hoitaa nyt paremmin itse sen asian, johon haki tukea. Tuen tarve kasvoi  huomattavasti, vaikka asiakasmäärä laski 20 prosenttia. Yksilöohjauskertojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 47,5 prosenttia.  
	Puolet yksilöohjausasiakkaista tarvitsi ohjausta vähintään kaksi kertaa ja 44 prosenttia yksilöohjauspalautetta antaneista ilmoitti tarvinneensa tukea useampaan kuin yhteen  asiaan.   
	 
	Toimintaa sopeutettiin vastaamaan  koronan tuomiin tarpeisiin ketterästi ja asiantuntevasti. Tarjosimme asiakkaille tukea  sähköiseen asiointiin silloin, kun viranomaispalvelujen siirtyminen koronan  takia kokonaan tai osittain verkkoon aiheutti  palveluista putoamista tai ylitsepääsemättömiä haasteita hakeutua niihin.  
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	Tiedotimme asiakkaita koronasta ja tarjosimme enemmän tukikeskusteluja. Maksuton puhelin tarjosi tukea ja ohjausta niille henkilöille, joilla ei ollut mahdollisuutta tulla Kalasataman toimipisteeseen. Työnhakija-asiakkaille tarjottiin tukea TE-palveluiden muuttuneisiin käytäntöihin liittyen. Lomautetut saivat opastusta lomautusasioissa ja yhteydenotoissa ammattiliittoihin. Heitä tuettiin uuden työpaikan etsimisessä. Erityinen tarve työn löytämiseen oli niillä lomautetuilla ja irtisanotuilla asiakkailla, jot
	 
	Opiskelija-asiakkaat saivat opastusta etäopiskeluun liittyen. Heitä tuettiin yhteydenotoissa oppilaitoksiin sekä laitteiden ja etäohjelmien käyttämisessä. Tuen avulla he pystyivät jatkamaan opintojaan. Eteenpäin työelämään siirtyneitä oli määrälliseen tavoitteeseen  
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	nähden vähän (19 asiakasta), koska  työpaikkoja oli edellisvuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän tarjolla.  Asiakkailla oli myös paljon koronan  aiheuttamaa huolta sekä uusia asioita omaksuttavana (muuttuvat ohjeistukset,  lasten etäopintoihin siirtymisen aiheuttamat haasteet, viranomaisasioinnin muuttuneet käytännöt, riskiryhmään kuuluminen ja sairastumisen pelko). Aktiiviseen työnhakuun  ei riittänyt voimavaroja. 
	 
	Kotoutumiskeskus Monika tarjosi vapaaehtoisille merkityksellistä toimintaa 
	 
	Toiminnassa oli koko vuoden aikana  aktiivisesti 20 vapaaehtoista (joista  10 jatkoi koronan alettua). Lisäksi listalla oli henkilöitä, jotka olisivat olleet aktiivisia ilman koronatilanteen tuomia  haasteita (esim. mentorit).  
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	Vapaaehtoiset kokivat työnsä merkityksellisenä. Heille kehitettiin  uusia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistehtävissä: etäryhmän ohjaaminen ja etämentorina toimiminen. Mentorointimalliin lisättiin etämahdollisuus. Halukkaat saivat koulutuksen Zoomin käyttöön (yhteensä 6 kertaa). Verkkotoiminnan myötä asiakkailla oli mahdollisuus ylläpitää saavutettua kielitaitoa ja oppia uusia asioita. Samalla karttuivat verkkoasioinnissa, opinnoissa ja työelämässä tarvittavat digitaidot.  Yksi vapaaehtoisista suunnitteli 
	 
	Onnistumisia ja vaikuttavuutta yhteistyön voimalla  
	 
	Kotoutumiskeskus Monika vahvisti asemaansa valtakunnallisena kotoutumisen ja työllistymisen asiantuntijana sekä lisäsi toiminnan vaikuttavuutta moniammatillisen yhteistyön kautta. Kotoutumiskeskus oli ainoa järjestö tapahtuman virallisina järjestäjinä Integration 2020 -tapahtumasivuilla sekä vastasi myös SOTE-kaistan sisällöstä ja fasilitoimisesta kahden yhteistyökumppanin kanssa.  
	Olimme yhteistyökumppanina mukana merkittävässä kotoutumisalan Integration 2020 -tapahtumassa  25.-26.11.2020. Kuvassa yksi verkkotilaisuuden  fasilitaattoreista, Kotoutumiskeskus Monikan kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy  ja puheenvuoron pitänyt Kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert. 
	Olimme yhteistyökumppanina mukana merkittävässä kotoutumisalan Integration 2020 -tapahtumassa  25.-26.11.2020. Kuvassa yksi verkkotilaisuuden  fasilitaattoreista, Kotoutumiskeskus Monikan kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy  ja puheenvuoron pitänyt Kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert. 
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	Pohjoismaiden ministerineuvosto teki selvityksen maahanmuuttajanaisten esteistä kotoutumiskoulutukseen osallistumiseen. Kotoutumiskeskus Monika osallistui  
	selvitykseen case-tutkimuksena.  
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	Figure
	5.11.2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkokonferenssi kotoutumisesta ja työmarkkinoista. 
	5.11.2020 Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkokonferenssi kotoutumisesta ja työmarkkinoista. 
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	JÄSENJÄRJESTÖTOIMINTA 
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	Figure
	Monika-Naiset liitto on monikulttuurista naistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestö. Toimimme edunvalvojana ja edustamme maahan muuttaneiden naisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta toimivia naisjärjestöjä. Jäsenjärjestöjen verkostona teemme yhteistyötä sukupuolten tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Koulutamme ja tuemme jäsenjärjestöjä yhdistystoiminnan, taloushallinnon ja vaikuttamistyön kehittämisessä. 
	Monika-Naiset liitto on monikulttuurista naistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestö. Toimimme edunvalvojana ja edustamme maahan muuttaneiden naisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta toimivia naisjärjestöjä. Jäsenjärjestöjen verkostona teemme yhteistyötä sukupuolten tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Koulutamme ja tuemme jäsenjärjestöjä yhdistystoiminnan, taloushallinnon ja vaikuttamistyön kehittämisessä. 
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	Figure
	”Jäsenjärjestöpalvelunne on kehittynyt viime kahden vuoden aikana paljon ja se on  hyvällä tiellä.”  
	”Jäsenjärjestöpalvelunne on kehittynyt viime kahden vuoden aikana paljon ja se on  hyvällä tiellä.”  
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	Jäsenjärjestöt  
	Jäsenjärjestöt  
	• Irakin naisten yhdistys ry (INY ry)  
	• Irakin naisten yhdistys ry (INY ry)  
	• Irakin naisten yhdistys ry (INY ry)  

	• Indian Women in Finland ry  
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	• Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry 
	• Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry 

	• Lähi-idän naisten yhdistys ry (Tampere) 
	• Lähi-idän naisten yhdistys ry (Tampere) 

	• MCSL / Maman congolaise Sans Limite ry 
	• MCSL / Maman congolaise Sans Limite ry 

	• Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta  ja kulttuuri ry 
	• Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta  ja kulttuuri ry 

	• Myllypuron maahanmuuttajien yhdistys ry 
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	• Non-Resident Nepali Association 
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	• Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (SVK) 
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	• Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry 
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	• Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (kannatusjäsen) 
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	• Yhdessä – käsi kädessä ry 
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	Tarjosimme tukea ja apua      entistä useammalle jäsenjärjestölle   
	 
	Vuonna 2020 verkostomme kasvoi, kun mukaan liittyi kolme uutta jäsenjärjestöä:  Lähi-idän naisten yhdistys Tampere,  Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry. Jäsenjärjestöjemme kautta tavoitimme entistä laajemmin maahan muuttaneita naisia ympäri Suomea.  
	 
	”Olette tavoitettavissa.  Ja se on tärkeää, että helposti lähestyttävää, ja teiltä päin kovasti ottaa meihin yhteyttä.” 
	”Olette tavoitettavissa.  Ja se on tärkeää, että helposti lähestyttävää, ja teiltä päin kovasti ottaa meihin yhteyttä.” 
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	Tarjosimme jäsenjärjestöneuvontaa ja -konsultaatiota sekä koulutusta tasa-arvotyön teemasta. Yksilöllistä neuvontaa annettiin aikaisempia vuosia enemmän: vuonna 2019 25 ja vuonna 2020 yhteensä 41 kertaa. Koska jouduimme vähentämään kasvokkaisia kohtaamisia koronapandemian aikana, toteutimme neuvontaa puhelimitse ja koulutuksia, verkosto- ja jäsenjärjestökokouksia etäyhteyksin. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Aloitimme uusia verkossa toteutettavia yhteistyömuotoja. Haastattelimme jäsenjärjestöjämme (Suomi-Syyria  Ystävyysseura, Irakin naisten yhdistys,  Monaliiku ja Yhdessä – käsi kädessä) ja julkaisimme haastatteluista blogikirjoituksia  ja YouTube-videoita. Viestintäkampanjan  myötä jäsenjärjestöt saivat lisänäkyvyyttä toiminnalleen. 
	 
	Lisäsimme neuvontaa ja  koulutusta yhdistys- ja taloushallinnosta 
	 
	Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  kartoitti säännöllisesti järjestöjen tilannetta ja  tuen tarpeita. Palautteen perusteella tukea  keskitettiin jäsenjärjestöjen taloushallinnon osaamisen vahvistamiseen. Jäsenjärjestöille  tarjottiin räätälöityä taloushallinnollista tukea, koulutusta ja mahdollisuus ostaa  TiliMonika-palvelua.  
	 
	Kuinka haet avustusta eri rahoittajilta -koulutussarjassa 26.5., 3.6. ja 10.6.  jäsenjärjestöille tarjottiin perustietoa yhdistyksen taloushallinnosta ja rahoitushakemusten laatimisesta. Palautteen mukaan saatu tuki on parantanut järjestöjen valmiuksia saada  ja hallinnoida julkisia avustuksia.   
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	Figure
	Jäsenjärjestöilta 23.4.2020. Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat  pitivät esityksen sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista.  
	Jäsenjärjestöilta 23.4.2020. Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat  pitivät esityksen sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista.  
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	Tarjosimme tietoa ja koulutusta jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön kehittämiseksi ja autoimme verkostoitumisessa 
	 
	Jäsenjärjestöt tapasivat säännöllisesti  (4 kertaa vuoden aikana) virtuaalisissa jäsenjärjestöilloissa, joissa teemoina olivat  mm. naisten oikeudet, sukupuolten välinen  tasa-arvo ja työllistyminen. Verkossa pidetyt tilaisuudet helpottivat osallistumista ja mukana olivat myös pääkaupunkiseudun ulkopuoliset jäsenjärjestömme esimerkiksi Oulusta ja Tampereelta. 
	 
	Olimme mukana luomassa tiiviimpää yhteistyötä jäsenjärjestöjemme ja Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenistön välille. Sen tuloksena jäsenjärjestömme saivat uusia verkostoja ja mahdollisuuksia osallistua laajemmin tasa-arvotyöhön.   
	Figure
	MoniNainen työelämä -keskustilaisuus 4.3.2020.  Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Monika-Naiset liiton  järjestämään tilaisuuteen osallistui myös  jäsenjärjestöjämme, kuten Suomi-Syyria  Ystävyysseura ry.  
	MoniNainen työelämä -keskustilaisuus 4.3.2020.  Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Monika-Naiset liiton  järjestämään tilaisuuteen osallistui myös  jäsenjärjestöjämme, kuten Suomi-Syyria  Ystävyysseura ry.  
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	Figure
	 
	Jäsenjärjestöverkoston kokous 28.2.2020.  Mukana olivat Monaliiku ry, Irakin naisten  yhdistys, Indian Women in Finland,  Yhdessä - käsi kädessä ry ja Maman  congolaise Sans Limite ry.   Sans Limite ry.  
	Jäsenjärjestöverkoston kokous 28.2.2020.  Mukana olivat Monaliiku ry, Irakin naisten  yhdistys, Indian Women in Finland,  Yhdessä - käsi kädessä ry ja Maman  congolaise Sans Limite ry.   Sans Limite ry.  
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	VAPAAEHTOISTOIMINTA 
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	Monika-Naiset liiton vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä tarjoamalla monipuolista tukea, apua ja toimintaa eri elämäntilanteissa eläville asiakkaille. Vapaaehtoiset vaikuttavat itse   vapaaehtoistyönsä sisältöön ja määrään omia taitojaan ja ideoitaan hyödyntäen. 
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	Koronatilanteen takia toiminta siirrettiin pääosin verkkoon, jonka ansiosta vapaaehtoiset pystyivät osallistumaan toimintaan asumispaikasta riippumatta. Vapaaehtoisten tehtäviä olivat ryhmien vetäminen (suomen ja englannin kielen opetus, digiasioiden opetus), mentorointi (suomen kielen vahvistaminen, työelämään pääseminen, opinnoissa tukeminen), asiointiapu (viranomaisasiat, Kela, TE-toimisto), videoeditointi (esittelyvideoiden tekeminen). Kokeneemmat vapaaehtoiset osallistuivat uusien vapaaehtoisten koulut
	Koronatilanteen takia toiminta siirrettiin pääosin verkkoon, jonka ansiosta vapaaehtoiset pystyivät osallistumaan toimintaan asumispaikasta riippumatta. Vapaaehtoisten tehtäviä olivat ryhmien vetäminen (suomen ja englannin kielen opetus, digiasioiden opetus), mentorointi (suomen kielen vahvistaminen, työelämään pääseminen, opinnoissa tukeminen), asiointiapu (viranomaisasiat, Kela, TE-toimisto), videoeditointi (esittelyvideoiden tekeminen). Kokeneemmat vapaaehtoiset osallistuivat uusien vapaaehtoisten koulut
	 
	Figure

	Vuoden aikana toiminnassa oli mukana kaiken kaikkiaan 85 vapaaehtoista. Poikkeusajoista huolimatta heistä jopa 24 osallistui toimintaan viikoittain.  He tekivät vuoden aikana noin 1 000 tuntia vapaaehtoistyötä Kotoutumiskeskus Monikassa ja Turvakoti Monassa. Kokonaan uusia vapaaehtoisia rekrytointiin ja koulutettiin 15. Vapaaehtoisten laaja kielitaito, 28 osattua kieltä, oli merkittävä apu asiakastyössämme.  
	Figure
	”Hienoa, että riittävä resurssi on varattu vapaaehtoisille, esim. työnohjaus. Oli hyvä käsitellä koronaan liittyvää huolta siinä.”  PALAUTE VAPAAEHTOISELTA 
	”Hienoa, että riittävä resurssi on varattu vapaaehtoisille, esim. työnohjaus. Oli hyvä käsitellä koronaan liittyvää huolta siinä.”  PALAUTE VAPAAEHTOISELTA 
	 
	Figure

	Vapaaehtoiset toivat helpotusta korona-ajan yksinäisyyteen  
	 Kuten aikaisempina vuosina, kiinnostus vapaaehtoistoimintaamme kohtaan oli korkeaa. Koronatilanteen takia kaikille halukkaille ei pystytty kuitenkaan tarjoamaan heidän toivomiaan vapaaehtoistehtäviä. Esimerkiksi lastenhoitotehtävät Kotoutumiskeskus Monikassa olivat tauolla.   
	 
	Kartoitimme vapaaehtoistoiminnan kehittämistarpeita pitkin vuotta. Kyselytulosten perusteella vapaaehtoisemme kokivat, että he ovat saaneet mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja että toiminta tuotti asiakkaille hyvinvointia.  
	 
	Vapaaehtoisten työpanoksella oli suuri merkitys sekä vapaaehtoisten että asiakaskunnan hyvinvoinnille. Koronavuonna koettu yksinäisyys ja eristyneisyys vähenivät.   
	”Upeita työntekijöitä MN kaikki! Pidätte hyvää huolta meistä vapaaehtoisista. Toivotaan, että päästään normaalitoimintaan.”  PALAUTE VAPAAEHTOISELTA 
	”Upeita työntekijöitä MN kaikki! Pidätte hyvää huolta meistä vapaaehtoisista. Toivotaan, että päästään normaalitoimintaan.”  PALAUTE VAPAAEHTOISELTA 
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	Figure
	Vapaaehtoisten koulutus 5.2.2020 Helsingin  Kalasataman toimitiloissamme.  
	Vapaaehtoisten koulutus 5.2.2020 Helsingin  Kalasataman toimitiloissamme.  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Uusille vapaaehtoisille järjestettiin perehdytyskoulutusta (28.1., 4.2., 3.9. ja 10.9.). Etämuotoinen koulutus koettiin haasteellisena, mutta siihen osallistuttiin yhtä aktiivisesti kuin aikaisempiin läsnäkoulutuksiin. Lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin koulutusta traumainformoidusta työotteesta 17.11. 
	 
	Työnohjausta järjestettiin vuoden aikana  7 kertaa. Niissä vapaaehtoiset pääsivät keskustelemaan muun muassa  
	vapaaehtoistyöstä korona-aikana ja siihen liittyvistä huolista. Palautteen perusteella vapaaehtoiset arvostivat työnohjauksesta  
	saamaansa tukea. Monelle vapaaehtoiselle  ihmisten kohtaaminen ja yhdessäolo on  merkittävä syy tulla mukaan toimintaan.  Tätä jäätiin koronavuonna kaipaamaan. 
	 
	  
	 
	 
	VAIKUTTAMINEN JA  KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 
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	Monika-Naiset liiton vaikuttamistyön ydin on maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen aseman edistäminen. Kattojärjestönä toimimme edunvalvojana ja nostamme esille epäkohtia ja muutostarpeita. Seuraamme naisiin kohdistuvan väkivaltaa ja kotoutumista koskevaa päätöksentekoa ja lainsäädännön toimivuutta. Annamme lausuntoja, osallistumme kuulemisiin, asiantuntija-, lainvalmistelu- ja muihin työryhmiin ja teemme vaikuttamisviestintää sosiaalisessa mediassa. 
	Monika-Naiset liiton vaikuttamistyön ydin on maahan muuttaneiden naisten tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen aseman edistäminen. Kattojärjestönä toimimme edunvalvojana ja nostamme esille epäkohtia ja muutostarpeita. Seuraamme naisiin kohdistuvan väkivaltaa ja kotoutumista koskevaa päätöksentekoa ja lainsäädännön toimivuutta. Annamme lausuntoja, osallistumme kuulemisiin, asiantuntija-, lainvalmistelu- ja muihin työryhmiin ja teemme vaikuttamisviestintää sosiaalisessa mediassa. 
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	Pitkäjänteinen vaikuttamistyömme on ollut tuloksellista. Nykyisessä hallitusohjelmassa vaikuttamistyömme tavoitteet on huomioitu paremmin kuin koskaan aikaisemmin.  
	 
	Toimintavuonna keskityimme siihen, että hallitusohjelmakirjaukset liittyen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja  
	 
	 
	 
	 
	yhdenvertaisuuteen edistyvät ja niille on  varattu valtion budjetissa riittävät resurssit. Pyrimme varmistamaan, että toimialueemme  saa huomiota, ja hallitusohjelmassa sovitut toimenpiteet etenevät koronakriisinkin keskellä. 
	  
	Asiantuntijajärjestönä olimme mukana keräämässä tietoa koronan vaikutuksista haavoittuviin ihmisryhmiin. Tietoa tuotettiin selvityksiä ja tutkimuksia varten muun muassa THL:lle. 
	Asiantuntijajärjestönä olimme mukana keräämässä tietoa koronan vaikutuksista haavoittuviin ihmisryhmiin. Tietoa tuotettiin selvityksiä ja tutkimuksia varten muun muassa THL:lle. 
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	Monet vaikuttamistyön  tavoitteemme edistyivät: 
	Monet vaikuttamistyön  tavoitteemme edistyivät: 

	   
	• Turvakoti Monan muutos naiserityiseksi 1.1.2021 alkaen varmistui1.  
	• Turvakoti Monan muutos naiserityiseksi 1.1.2021 alkaen varmistui1.  
	• Turvakoti Monan muutos naiserityiseksi 1.1.2021 alkaen varmistui1.  

	• Oikeusministeriön koordinoimaan Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan 2021-2023 on kirjattu järjestölähtöisen työn merkittävä rooli ihmiskaupan uhrien auttamisessa.  
	• Oikeusministeriön koordinoimaan Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan 2021-2023 on kirjattu järjestölähtöisen työn merkittävä rooli ihmiskaupan uhrien auttamisessa.  

	• Pakkoavioliiton mitätöintiä koskeva lakiesitys on menossa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2021 ja oikeusministeriössä valmistellaan selvitystä lainsäädännön muutostarpeista avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden varmistamiseksi.  
	• Pakkoavioliiton mitätöintiä koskeva lakiesitys on menossa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2021 ja oikeusministeriössä valmistellaan selvitystä lainsäädännön muutostarpeista avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden varmistamiseksi.  

	• Naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelma sai ensimmäistä kertaa korvamerkittyä rahoitusta.  
	• Naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelma sai ensimmäistä kertaa korvamerkittyä rahoitusta.  

	• Hallituksen kotoutumisselonteossa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos) maahan muuttaneet naiset on asetettu kotoutumispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi.  
	• Hallituksen kotoutumisselonteossa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos) maahan muuttaneet naiset on asetettu kotoutumispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi.  


	1 Muutoksella pystyttiin osaltaan vastaamaan Istanbulin sopimuksen (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) asettamiin vaatimuksiin.  
	1 Muutoksella pystyttiin osaltaan vastaamaan Istanbulin sopimuksen (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) asettamiin vaatimuksiin.  
	 
	 

	Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi syyskuussa 2019 ensimmäisen Suomea koskevan  raporttinsa, jossa se arvioi lstanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO:n raportissa Suomea kehotetaan painokkaasti järjestämään vain naisille ja heidän lapsilleen tarkoitettuja turvakotipalveluja. 
	Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi syyskuussa 2019 ensimmäisen Suomea koskevan  raporttinsa, jossa se arvioi lstanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO:n raportissa Suomea kehotetaan painokkaasti järjestämään vain naisille ja heidän lapsilleen tarkoitettuja turvakotipalveluja. 
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	Figure
	Emännöimme Etnisten suhteiden neuvottelukunnan  työjaoston kokouksen Monika-Naiset liitossa 24.1.2020.  
	Emännöimme Etnisten suhteiden neuvottelukunnan  työjaoston kokouksen Monika-Naiset liitossa 24.1.2020.  
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	Onnistuimme nostamaan edunvalvonnan tavoitteitamme vaikutusvaltaisten toimijoiden, kuten Etnisten Suhteiden Neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton strategian painopisteisiin.  
	 
	Puheenjohtaja jatkoi Naisjärjestöjen  Keskusliiton hallituksen jäsenenä.  Jatkoimme ETNOn työvaliokunnan varapuheenjohtajana ja jäseninä SOSTE  ry:ssä, MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä  ja Fingo ry:ssä.  
	 
	Yhteistyömme alan muiden toimijoiden  kanssa on ollut onnistunutta. Pitkäjänteinen yhdessä vaikuttaminen yhteisten tavoitteiden puolesta on edistänyt tulosten aikaansaamista. 
	 
	Jäsenyydet 
	 
	• ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) 
	• ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) 
	• ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) 

	• Fingo ry  
	• Fingo ry  

	• Naisjärjestöjen Keskusliitto 
	• Naisjärjestöjen Keskusliitto 

	• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
	• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

	• MIELI Suomen Mielenterveys 
	• MIELI Suomen Mielenterveys 
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	Esimerkkejä asiantuntija- ja muista työryhmistä, joissa olimme mukana: 
	 
	 
	• Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työjaosto 
	• Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työjaosto 
	• Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työjaosto 
	• Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työjaosto 

	• Ihmiskaupan vastainen verkosto 
	• Ihmiskaupan vastainen verkosto 

	• Integration 2020 -ohjausryhmä 
	• Integration 2020 -ohjausryhmä 

	• Hadya-hankkeen ohjausryhmä (Ehyt ry) 
	• Hadya-hankkeen ohjausryhmä (Ehyt ry) 

	• Kansallinen väkivaltaobservatorio 
	• Kansallinen väkivaltaobservatorio 

	• Kansallinen ihmiskaupan vastaisen työn työryhmä 
	• Kansallinen ihmiskaupan vastaisen työn työryhmä 

	• Kunniaan liittyvän väkivallan verkosto 
	• Kunniaan liittyvän väkivallan verkosto 

	• Maahan muuttaneiden naisten työllistyminen ja koulutus -verkosto 
	• Maahan muuttaneiden naisten työllistyminen ja koulutus -verkosto 

	• Mentor on the Move -hankkeen ohjausryhmä 
	• Mentor on the Move -hankkeen ohjausryhmä 

	• Loisto Setlementin Sopu-työ 
	• Loisto Setlementin Sopu-työ 

	• Paperittomien verkosto 
	• Paperittomien verkosto 

	• Reilu työ -verkosto 
	• Reilu työ -verkosto 

	• Naisjärjestöjen vammaisverkosto 
	• Naisjärjestöjen vammaisverkosto 

	• Neliapila–verkosto 
	• Neliapila–verkosto 

	• Istanbulin sopimuksen toimeenpanon järjestötyöryhmä NAPE 
	• Istanbulin sopimuksen toimeenpanon järjestötyöryhmä NAPE 

	• Helsingin kaupungin lähi- ja parisuhdeväkivallan vastainen verkosto 
	• Helsingin kaupungin lähi- ja parisuhdeväkivallan vastainen verkosto 

	• Espoon alueen lähi- ja parisuhdeväkivallan vastainen verkosto  
	• Espoon alueen lähi- ja parisuhdeväkivallan vastainen verkosto  

	• Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Sukupuoli- ja valta –jaosto 
	• Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Sukupuoli- ja valta –jaosto 


	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Osallistuimme järjestöjen yhteisiin vaikuttamiskampanjoihin, mielenosoituksiin ja tempauksiin, joissa nostimme esille maahanmuuttajataustaisten naisten aseman ja tarpeet.  
	Osallistuimme järjestöjen yhteisiin vaikuttamiskampanjoihin, mielenosoituksiin ja tempauksiin, joissa nostimme esille maahanmuuttajataustaisten naisten aseman ja tarpeet.  
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	• Seksuaalioikeusverkosto 
	• Seksuaalioikeusverkosto 
	• Seksuaalioikeusverkosto 
	• Seksuaalioikeusverkosto 

	• Yhdenvertaisuusvaltuutetun neuvottelukunta ja ulkomaalaisjaosto 
	• Yhdenvertaisuusvaltuutetun neuvottelukunta ja ulkomaalaisjaosto 

	• Yhdessä-toiminnan ohjausryhmä (Valli ry) 
	• Yhdessä-toiminnan ohjausryhmä (Valli ry) 

	• Women to work -hankkeen ohjausryhmä 
	• Women to work -hankkeen ohjausryhmä 

	• Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen ohjausryhmä 
	• Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen ohjausryhmä 

	• Virtaa ohjaukseen -hankkeen ohjausryhmä 
	• Virtaa ohjaukseen -hankkeen ohjausryhmä 

	• Elämäni kunnossa -hankkeen ohjausryhmä 
	• Elämäni kunnossa -hankkeen ohjausryhmä 

	• Naisten Kulma & Mieserityistyö ohjausryhmä (Romano Missio ry)  
	• Naisten Kulma & Mieserityistyö ohjausryhmä (Romano Missio ry)  

	• Suvanto ry:n Kätketyt äänet kampanjapäivän (WEAAD) valtakunnallisen kehittämistyöryhmä 
	• Suvanto ry:n Kätketyt äänet kampanjapäivän (WEAAD) valtakunnallisen kehittämistyöryhmä 

	• Valtakunnallinen vammaisjärjestöjen naisverkosto (Invalidiliitto ry 
	• Valtakunnallinen vammaisjärjestöjen naisverkosto (Invalidiliitto ry 

	• Suojassa -pilottihanke (THL) 
	• Suojassa -pilottihanke (THL) 

	• Oikeudellinen tuen tarjoaminen turvakotien asiakkaille (THL) 
	• Oikeudellinen tuen tarjoaminen turvakotien asiakkaille (THL) 

	• Pilottihanke digitaalisesta väkivallasta (THL) 
	• Pilottihanke digitaalisesta väkivallasta (THL) 

	• Kehittämistyöryhmä digitaaliseen vainoon ja turvattuihin muuttoihin (THL) 
	• Kehittämistyöryhmä digitaaliseen vainoon ja turvattuihin muuttoihin (THL) 


	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Useimmiten nais-, ihmisoikeus- sekä kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden kanssa yhteistyössä tuotetut kannanotot ja kampanjat sosiaalisessa mediassa olivat tehokkaita vaikuttamisen keinoja ja käynnistivät tärkeitä keskusteluja. Vaikuttamisviestintämme sosiaalisessa mediassa oli jatkuvaa. 
	Useimmiten nais-, ihmisoikeus- sekä kansalaisjärjestöjen ja toimijoiden kanssa yhteistyössä tuotetut kannanotot ja kampanjat sosiaalisessa mediassa olivat tehokkaita vaikuttamisen keinoja ja käynnistivät tärkeitä keskusteluja. Vaikuttamisviestintämme sosiaalisessa mediassa oli jatkuvaa. 
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	Annetut lausunnot 
	 
	• 13.2.2020: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma (STM), kirjalliset kommentit luonnoksesta 
	• 13.2.2020: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma (STM), kirjalliset kommentit luonnoksesta 
	• 13.2.2020: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma (STM), kirjalliset kommentit luonnoksesta 

	• 2.3.2020: Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen (OM) 
	• 2.3.2020: Pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen (OM) 

	• 15.5.2020: Draft General Recommendation on trafficking in women and girls in the context  of global migration (Draft General Recommendation on TWGCGM (yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa)  
	• 15.5.2020: Draft General Recommendation on trafficking in women and girls in the context  of global migration (Draft General Recommendation on TWGCGM (yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa)  

	• 5.10.2020: Statement on the Recommendation CP/Rec (2019) 05 on the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Finland 
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	MoniNainen työelämä -keskustelutilaisuus 4.3.2020 järjestettiin yhteistyössä  Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa.  Kuvassa on puheenjohtajamme Bahar Mozaffari. 
	MoniNainen työelämä -keskustelutilaisuus 4.3.2020 järjestettiin yhteistyössä  Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa.  Kuvassa on puheenjohtajamme Bahar Mozaffari. 
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	Toiminta huomioitiin kansainvälisissä verkostoissa  
	 
	Kansainvälinen yhteistyö toi liittoon lisää osaamista ja verkostoja sekä teki suomalaista maahanmuuttajanaistyötä tunnetuksi maailmalla. Työ oli edellisvuosia pienimuotoisempaa koronatilanteen vuoksi. Yhteistyövierailuja ei toteutettu paikan päällä, eikä kansainvälisiin kokouksiin matkustettu.   
	 
	Teimme yhteistyötä erityisesti European Network of Migrant Women -verkoston kanssa. Verkoston vuosikokousta ei voitu emännöidä suunnitellusti Helsingissä. Tapaaminen toteutettiin kuitenkin pienimuotoisena verkossa.  
	 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kunniaan liittyvän väkivallan toimijoiden tapaaminen 15.1.2020 Monika-Naiset liitossa.  
	Kunniaan liittyvän väkivallan toimijoiden tapaaminen 15.1.2020 Monika-Naiset liitossa.  
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	Muutoksista huolimatta saimme laajan  huomion, kun 46 jäsenjärjestön joukosta verkosto myönsi elokuussa palkinnon Monika-Naiset liitolle työstä maahan muuttaneiden naisten aseman edistämiseksi.   
	 
	Toimimme Suomen edustajana European  Women’s Lobbyn Väkivaltaobservatoriossa.  Se on merkittävä osoitus järjestömme asiantuntijuuden arvostamisesta.  
	 
	Kansainvälinen Pixel Project -järjestö nosti  meidät yhdeksi vuoden 2020 parhaista toimijoista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä.  
	 
	Olimme jäsenenä Anna Lindh -verkostossa,  joka mahdollisti tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihdon verkoston 42 kumppanimaan kesken. 
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	Monika-Naiset liitto on  avainasemassa nostamassa esille maahanmuuttajataustaisten naisten  ääntä ja oikeuksia. Viestinnän läpileikkaavana teemana on naisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Suomessa. Viestintämme on avointa ja konkreettisesta työstä kerrotaan ihmisläheisellä tavalla. Työmme tulokset tehdään viestinnän kautta näkyviksi. Viestimme saavutettavasti ja selkokielisesti. 
	Monika-Naiset liitto on  avainasemassa nostamassa esille maahanmuuttajataustaisten naisten  ääntä ja oikeuksia. Viestinnän läpileikkaavana teemana on naisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Suomessa. Viestintämme on avointa ja konkreettisesta työstä kerrotaan ihmisläheisellä tavalla. Työmme tulokset tehdään viestinnän kautta näkyviksi. Viestimme saavutettavasti ja selkokielisesti. 
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	Pyrimme saavuttamaan uudistetulla viestinnällä moninaisemman asiakaskunnan  
	Vuonna 2020 viestinnän päätavoitteena oli saavuttaa moninainen asiakaskunta entistä tehokkaammin. Tavoitteena kaikessa viestinnässämme oli, että sidosryhmillä, suurella yleisöllä ja tiedotusvälineillä on ajankohtaista ja oikeaa tietoa maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan, kotoutumisen ja työllistymisen kysymyksissä.  
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	Tärkeänä tavoitteena oli kehittää viestinnän saavutettavuutta siten, että mahdollisimman monella maahanmuuttajataustaisella naisella (huomioiden näkö-, kuulo-, liikuntarajoitteiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt) oli mahdollisuus saada tietoa Monika-Naiset liiton palveluista. Tavoitteen saavuttamiseksi jatkoimme kaiken viestinnän  saavutettavuuden kehittämistyötä ja  viestinnässä käytetyn kielen selkeyttämistä.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Toteutimme laajan Monika-Naiset liiton kotisivujen uudistusprojektin. Julkaisimme 23.9.2020 Monika-Naiset liiton uudet kotisivut, jotka täyttävät saavutettavuusvaatimukset (WCAG). Kotisivujen saavutettavuus parani ja kotisivuvierailujen lukumäärä nousi (v. 2020: 87 421, v. 2019: 77 778, v. 2018: 67 129 vierailua).  Kotisivuvierailijoiden käyttäjäkokemus uusista verkkosivuista oli myönteinen. Kotisivut ovat saadun palautteen mukaan käyttäjäystävälliset, helppolukuiset ja selkokieliset. Tiedon saaminen väkiva
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	Sosiaalinen media pysyi liiton keskeisimpänä viestintäkanavana ja sen käyttöä kehitettiin entisestään. Pääasialliset sosiaalisen viestinnän kanavamme olivat Monika-Naiset liiton ja liiton yksiköiden Kriisikeskus Monikan,  Turvakoti Monan ja Kotoutumiskeskus  
	Monikan tilit Facebookissa sekä  Monika-Naiset liiton ja asiantuntijoidemme  tilit Twitterissä. Lisäksi aktivoimme  someviestintää Instagramissa.  
	 
	Nostimme sometileillä ja blogissamme  aktiivisesti esille työmme teemoja sekä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyökumppaneidemme toimintaa  
	ja tapahtumia.   
	 
	Annoimme asiantuntijahaastatteluja muun  muassa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteistä, kuten ihmiskaupan, kunniaan liittyvän väkivallan ja pakkoavioliiton teemasta. Myös maahanmuuttajataustaisten  naisten kotoutumiseen ja työllistymiseen  liittyvät teemat saivat medianäkyvyyttä. 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	 
	 
	Figure
	 
	Figure
	Olimme mukana 48 tapahtumassa ja 10 kampanjassa. 
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	• #blacklivesmatter –kampanja sosiaalisessa mediassa 2.6.2020  
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	• Valoa, ei väkivaltaa -kampanja 2020 marraskuussa  
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	Monika-Naiset liiton laaja ja monipuolinen rahoituspohja sekä  luotettava hallinto luo pohjan kehittyvälle järjestötoiminnalle.  Vuonna 2020 Monika-Naiset liiton rahoitus koostui pääosin  Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Sosiaali- ja  terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA),  opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin ja Vantaan kaupungin,  muiden ministeriöiden, säätiöiden sekä tukiasumistoiminnan  ja TiliMonika-palvelun tuotoista. 
	 
	Varainhankinnan tuotot koostuivat lahjoituksista ja jäsenmaksuista.  Alla olevassa yhteenvedossa on kerrottu liiton rahoitus ja sen kohdistuminen tilikaudella: 
	Varainhankinnan tuotot koostuivat lahjoituksista ja jäsenmaksuista.  Alla olevassa yhteenvedossa on kerrottu liiton rahoitus ja sen kohdistuminen tilikaudella: 
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	SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ/THL: 
	-  Valtionavustus Turvakoti Monan toimintaan  STEA: 
	-  Yleisavustus järjestön valtakunnalliseen toimintaan 
	-  Ak2-avustus Kriisikeskus Monikan toimintaan 
	-  Ak7-avustus Kotoutumiskeskus Monikan toimintaan 
	-  C8028-avustus Tukea ja apua maahan muuttaneille naisille - Yhdessä yli koronakriisin 
	-  C5591 ja C6833-avustus Paikka auki – nuoret työelämään -projektiin 
	 
	OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ: 
	-  Yleisavustus järjestön valtakunnalliseen toimintaan 
	 
	 
	 
	 
	HELSINGIN KAUPUNKI, Sosiaali- ja terveyslautakunta: 
	- Kriisikeskuksen ja Kotoutumiskeskuksen toimintakuluihin 
	 
	VANTAAN KAUPUNKI, Sosiaali- ja terveyslautakunta: 
	-  Kriisikeskus Monikan aluetyöhön Vantaalla  MUUT AVUSTUKSET JA TUOTOT 
	- Yhteisvastuukeräyksen tuotot Ihmiskaupan vastaiseen työhön, Harmaan Eri Sävyt 
	- Tukiasumistoiminnan vuokratuotot: turvakotijakson jälkeiseen tukiasumiseen 
	- TiliMonika-tilitoimistopalvelun tuotot  
	 
	LAHJOITUKSET/PALKINNOT 
	- Emmaus ry: lahjoitus järjestön toimintaan 
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	Tilikaudella Monika-Naiset liiton kokonaisrahoitus oli 2 617 411,95 euroa, kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 6 prosenttia. Vastaavana aikana kokonaiskulut olivat -2 603 619,07 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 13 792,88 euroa. Oma pääoma oli 118 331,73 euroa ja taseen loppusumma 725 785,71 euroa. Vuoden aikana jatkettiin hallinnon tehtävien digitalisointia ja aloitettiin TiliMonika-tilitoimistopalvelun tuottaminen Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry:lle ja Irakin naisten yhdistys ry:lle.  
	Tilikaudella Monika-Naiset liiton kokonaisrahoitus oli 2 617 411,95 euroa, kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 6 prosenttia. Vastaavana aikana kokonaiskulut olivat -2 603 619,07 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 13 792,88 euroa. Oma pääoma oli 118 331,73 euroa ja taseen loppusumma 725 785,71 euroa. Vuoden aikana jatkettiin hallinnon tehtävien digitalisointia ja aloitettiin TiliMonika-tilitoimistopalvelun tuottaminen Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry:lle ja Irakin naisten yhdistys ry:lle.  
	 
	Taloushallinto ja palkanlaskenta tuotettiin omana työnä. Taloustiimiin kuuluivat talous- ja henkilöstöpäällikkö, kirjanpitäjä ja osa-aikainen talousasiantuntija. Tilintarkastajana jatkoi ht-tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi Grant Thornton International ltd Oy:stä. 
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