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S21217, Isän näköinen
Hankkeen nimi, S-numero ja

S21217, Isän näköinen, 1.3.2018 – 31.7.2020 (hanke RR-tietopalvelussa)

toteutusaika
Rahoittaja ja toteutunut

Sosiaali- ja terveysministeriö, 567 103 €

julkinen rahoitus
Toteuttajat

Päätoteuttajana Suomen Setlementtiliitto ry ja osatoteuttajana Miessakit ry
Isät, jotka tulevat moninaisista taustoista (esim. maahanmuuttaja- ja romanitaustaiset,
mielenterveys- tai päihdekuntoutujat, rikostaustaiset sekä seksuaalivähemmistöihin
kuuluvat), joiden elämäntilanne on muuttunut (esim. eronneet tai eroamassa olevat,

Varsinaiset kohderyhmät

yksinhuoltajat, lähivanhemmat, lesket, työttömät) tai jotka ovat saaneet lapsen nuorena
(esim. taloudellisissa tai sosiaalisissa haasteissa olevat alle 25-vuotiaat varus/siviilipalvelusmiehet ja opiskelijat). Toisena kohderyhmänä on isiä työssään kohtaava
laaja ammattilaisverkosto.
Vanhemmuuden tasavertainen tuki lisää isien hyvinvoinnin lisäksi lasten ja äitien

Hankkeen tausta

hyvinvointia sekä äitien mahdollisuuksia opiskella tai työskennellä. Tasavertaisen
vanhemmuuden tukeminen vähentää stereotypioita ja edistää molempien sukupuolten
osallistumismahdollisuuksia lapsen elämään.

Tavoitteet

Vahvistaa miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisena vanhempana ja
kasvattajana
Alueiden olemassa olevien toimintojen kartoittaminen ja niiden saattaminen yhteen,
toimijaverkoston rakentaminen sekä eri tahojen roolien selkeyttäminen
palvelukentässä; kohderyhmän isien tavoittaminen; ryhmätoimintojen vahvistaminen;
uusien vertaisuuteen pohjautuvien ryhmätoimintojen käynnistäminen (esim. luonnossa
liikkuminen); näkyvien tapahtumien sekä erilaisten verkostotyökampanjojen

Toimintatapa

käynnistäminen (viestintäsuunnitelman ja -verkoston rakentaminen sekä
täsmäkampanjoinnin suunnittelu ja toteutus yhdessä sidosryhmien kanssa);
ammattilaisverkostoille ja oppilaitoksille järjestettävien koulutusten suunnitelman
laatiminen ja koulutusten järjestäminen ympäri Suomea; neljä seminaaria
hankepaikkakunnilla; kokemusasiantuntijahaastattelut; Isätyökirjan tekeminen sote-alan
ammattilaisille ja opiskelijoille; kokemusasiantuntijaisät mukana toiminnan
suunnittelussa; sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote

Julkaisut: Kääriäinen (Savonia AMK, 2019), Pöyskö ym. (OAMK, 2019), Isätyökirja
(isännäköinen.fi) (pdf 6 Mt), Isätyön huoneentaulu (isännäköinen.fi) (pdf 6 Mt), Isienilta mallin ohjeistus (isännäköinen.fi) (pdf 1,6 Mt); Videot (Youtube): Isätyökirja - Isän
näköinen -hanke (15.5.2020), Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu: Isyys ja lapsen
oikeudet (15.5.2020), Timo Tikka, Miessakit: Kuinka tuen puolisoa ja kuka tukee minua
isänä? (15.5.2020), Ilmo Saneri, Miessakit: Apua isille masennusoireisiin tai niiden
Tuotokset

kohtaamiseen perheissä (15.5.2020), Petteri Eerola, Tampereen yliopisto: Isyys
pikkulapsivaiheessa ja tasavertainen vanhemmuus (15.5.2020), Fabrizio Turci, Familia
ry: Fatherhood in intercultural families (15.5.2020), Jussi Vehniäinen, Loisto
Setlementti: Nuoret isät - nuoruuden, isyyden ja parisuhteen pyörteissä! (15.5.2020),
Pasi Malinen: Erilaisissa elämäntilanteissa olevien miesten elämänmuutokseen
tähtäävä työskentely (15.5.2020), Matti Rimpelä: Miksi isä on edelleen näkymätön
lapsiperheiden tukemisessa ja palveluissa? (15.5.2020)

Lupaavat osallisuuden
käytännöt ja palaset
Muut tulokset ja vaikutukset

Verkostojen lukuisat kokoontumiset mahdollistivat ammattilaisten ideoiden ja ajatusten
jakamisen; koulutukset tavoittivat yli 2000 ammattilaista ja opiskelijaa

Levittäminen ja juurrutus
Erityishuomioita, kehittämistyön ongelmia

Hankkeen toiminnassa huomattiin, että isistä pitää puhua myös hankkeen jälkeenkin.
He jäävät hieman sivuun kokoajan, elleivät ole itse aktiivisia. Hankkeen aikana nousi
myös esiin toive koulutuksen järjestämisestä isille itselleen ja myös äideille.

