
 
 
 
 

TIEDOTE	  	  
25.10.2012	  
	  
	  
RAY	  selvitti:	  Ei	  väärinkäytöksiä	  Malla-hankkeessa	  
	  
Raha-‐automaattiyhdistyksen	  tekemä	  selvitys	  Monika-‐Naiset	  liitto	  ry:n	  lapsi-‐	  ja	  nuorisotyön	  
hankkeesta	  valmistui	  keskiviikkona	  24.10.	  RAY:n	  seurantapäällikkö	  Janne	  Jalava	  totesi,	  että	  
hankkeessa	  on	  ollut	  hallinnollisia	  puutteita,	  ei	  väärinkäytöksiä.	  Selvitysprosessin	  tuloksena	  
RAY	  toteaa,	  että	  Monika-‐Naiset	  liiton	  lapsi-‐	  ja	  nuorisotyö	  itsessään	  on	  laadukasta	  ja	  
tuloksellista	  ja	  sen	  toiminnan	  turvaaminen	  jatkossa	  on	  erittäin	  suotavaa.	  
	  
”Tärkeä	  viesti	  Monika-‐Naisille	  oli,	  että	  RAY	  pitää	  liiton	  toimintaa	  tuloksellisena	  ja	  luottamus	  
työtämme	  kohtaan	  on	  olemassa”,	  kommentoi	  asiaa	  Monika-‐Naiset	  liiton	  vt.	  toiminnanjohtaja	  
Jenni	  Tuominen.	  Selvitysprosessi	  RAY:n	  kanssa	  on	  ollut	  erittäin	  hyvä	  ja	  avoin.	  Vaikka	  Malla-‐	  
toiminta	  kehittämishankkeena	  loppuu,	  sama	  työ	  lapsiperheiden	  kanssa	  tulee	  jatkumaan	  
osana	  liiton	  muuta	  RAY:n	  rahoittamaa	  toimintaa.	  Tuominen	  pitää	  erittäin	  tärkeänä	  esiin	  
tulleiden	  hallinnollisten	  puutteiden	  korjaamista.	  Hän	  kertoo,	  että	  liitossa	  on	  tartuttu	  
ponnekkaasti	  hallinnon	  toiminnan	  kehittämiseen	  ja	  koko	  organisaation	  rakenteiden	  
tarkistamiseen	  ja	  selkeyttämiseen.	  Liiton	  hallitus	  on	  sitoutunut	  prosessiin	  ja	  tukee	  sen	  
toteuttamisessa.	  	  
	  
Avoin	  keskustelutilaisuus	  järjestetään	  loppuvuonna	  	  
	  
Liitto	  on	  kesän	  ja	  syksyn	  aikana	  ollut	  ikävän	  uutisoinnin	  kohteena.	  Uutisissa	  on	  esitetty	  
väitteitä	  projektirahojen	  väärinkäytöstä	  ja	  huonosta	  työilmapiiristä.	  Uutiset	  saivat	  alkunsa	  
kahden	  entisen	  työntekijän	  kantelusta	  Raha-‐automaattiyhdistykseen.	  Syksyn	  uutisissa	  on	  
viitattu	  myös	  EU:n	  kotouttamisrahaston	  rahoittamaan	  MoniNaisten	  Talo	  –hankkeeseen,	  jonka	  
liitto	  toteutti	  vuosina	  2009-‐2011.	  Sisäasiainministeriö	  on	  parhaillaan	  suorittamassa	  hankkeen	  
lopputarkastusta.	  Uutiset	  ovat	  herättäneet	  huolta	  ja	  kysymyksiä	  toiminnan	  rahoittajien,	  
yhteistyökumppanien	  ja	  henkilöstön	  keskuudessa.	  Oikean	  tiedon	  antaminen	  tilanteessa	  onkin	  
ensiarvoisen	  tärkeää.	  	  
	  
Järjestämmekin	  avoimen	  keskustelutilaisuuden	  aiheesta	  loppuvuonna	  2012,	  jolloin	  
myös	  tarkastuskertomus	  sisäasiainministeriön	  suorittamasta	  lopputarkastuksesta	  on	  
valmistunut.	  	  
	  
Lisätietoja:	  Mikäli	  toivot	  aiheesta	  lisätietoja,	  olethan	  ystävällisesti	  yhteydessä	  vt.	  
toiminnanjohtaja	  Jenni	  Tuominen,	  puhelin	  045	  675	  9276,	  jenni.tuominen(at)monikanaiset.fi.	  	  
	  
RAY:n	  tiedotteen	  aiheesta	  löydät	  täältä:	  	  
https://www.ray.fi/fi/jarjestot/ajankohtaista/ray-‐selvitti-‐monika-‐naiset-‐liiton-‐hankkeen	  	  
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