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Tiivistetty toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
 
 

Tarkennettu toimintasuunnitelma toimii alkuperäistä hankesuunnitelmaa 
täydentävänä ja tarkentavana suunnitelmana vuodelle 2015. Hankkeen 
toiminnan kokonaisuus sekä pitkän tähtäimen tavoitteet on määritelty 
kattavasti alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. 

 
Kaikkien perheiden Suomi 

Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston 
vaikuttamistyön hanke, jota Raha-automaattiyhdistys rahoittaa. Verkosto 
koostuu järjestöistä, jotka paneutuvat perhe‐elämän erityiskysymyksiin kukin 
omasta näkökulmastaan. Järjestöjemme kohderyhmiä yhdistävät arkielämää 
hankaloittavat lait ja käytännöt, jotka eivät tunnista kaikkia perheitä. 
  
Monimuotoiset perheet -verkoston kaikki kymmenen järjestöä ovat mukana 
toteuttamassa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen vuosien 2013 – 2016 
aikana. 
 
 

Toiminta 
Vuoden 2015 toimintaa jäsentävät eduskuntavaalit ja niiden jälkeiset 
hallitusneuvottelut. Hankkeen poliittinen vaikuttamistyö keskittyy 
alkuvuodesta vaalityöhön ja verkoston hallitusohjelmatavoitteiden 
viestimiseen. Vaalien jälkeen poliittisen vaikuttamistyön tavoitteita arvioidaan 
uudelleen vaalituloksen perusteella. Syksyllä valmistellaan verkoston 
kuntavaalitavoitteet vuodelle 2016.  
 
Palvelujärjestelmään kohdistuva vaikuttamistyö keskittyy vuonna 2015 
perheiden monimuotoisuuteen liittyvien materiaalien tuottamiseen 
yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien ammattilaisten 
kanssa. Lisäksi palvelujärjestelmän suuntaan viestitään Monimuotoiset 
perheet -verkoston olemassaolosta sekä perheiden monimuotoisuuden 
kohtaamisen välineistä. 
 
Vuonna 2015 hankkeessa toteutetaan seuraavia toimia: 
 

 Verkoston tavoitteiden mukainen poliittinen vaikuttamistyö; yhteiset 
lausunnot ja kannanotot 

 Selvitetään lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta muutostarpeita ja 
vaaditaan yhteistyökumppaneiden kanssa asian sisällyttämistä 
hallitusohjelmaan 

 Edistetään edelleen perhevapaiden yhdenvertaistamista pohtivan 
kolmikantaisen työryhmän perustamista ja toimitaan työryhmän 
asiantuntijoina 
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 Kartoitetaan kriisiavun saamisen kriteerejä ja tuotetaan verkoston 
järjestöjen kesken ehdotus optimaalisesta toimintamallista kriisitilanteissa 
palvelujärjestelmän ja päättäjien käyttöön 

 Selvitetään, minkälaisia rakenteellisia epäkohtia monimuotoisten 
perheiden taloudellisissa etuuksissa on muihin perheisiin verrattuna ja 
julkaistaan kannanotto 

 Tuotetaan viestintäsuunnitelman pohjalta suunnitellut materiaalit 
ammattilaisten käyttöön 

 Painatetaan verkoston hallitusohjelmatavoitteet jaettavaksi 
kansanedustajaehdokkaille 

 Toteutetaan perheiden monimuotoisuutta esiin tuova vaalikone 
yhteistyössä Emma & Elias -ohjelman ja siihen sisältyvien hankkeiden 
kanssa 

 Hallituspohjan ollessa selvillä otetaan yhteyttä perheasioista vastaaviin 
ministereihin ja pyydetään tapaamista 

 Pyritään järjestämään vierailut kaikkiin uusiin eduskuntaryhmiin syksyn 
2015 ja kevään 2016 aikana 

 Luodaan verkoston kuntavaalitavoitteet vuodelle 2016 

 Järjestetään paikallisen vaikuttamisen koulutuspäivä kaikkien verkoston 
järjestöjen paikallisille vapaaehtoisille – pohjana kuntavaalitavoitteet 2016 

 Rakennetaan Verkostopohjaisen vaikuttamistyön toimintatapojen valikkoa  

 Järjestetään verkoston järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen  

 Jatketaan verkoston järjestöjen työntekijöiden osallistamista hankkeen 
toimintaan työntekijätyöryhmien avulla 

 Toteutetaan yksittäisten verkoston järjestöjen näkyvyyttä lisääviä 
kampanjoita sosiaalisessa mediassa ja muilla tarkoituksenmukaisilla 
foorumeilla 

 Osallistutaan messuille, tapahtumiin ja erilaisten ammattiryhmien 
koulutuspäiville hankkeen tavoitteiden mukaisesti 

 Kootaan hankkeen www-sivuille lisää tietoa perheiden 
monimuotoisuudesta ja monimuotoisten perheiden erityistilanteista  

 Luodaan ja ylläpidetään jo luotua yhteistyöverkostoa päättäjien ja 
palvelujärjestelmän sekä oppilaitosten suuntaan 

 Jatketaan oppilaitosyhteistyötä 

 Luodaan yhteistyö Arcadan kanssa 

 Raportoidaan ammattikorkeakouluopiskelijoille ja ammattilaisille 
suunnattujen kyselyjen tuloksista  

 Kerätään yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat hankkeen 
juurruttamisen 

 Toteutetaan ostopalveluna valokuvanäyttely, tavoitteena näyttelyn 
sijoittuminen eduskuntataloon tai johonkin vastaavaan keskeiseen tilaan 
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Lisäksi Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöjen omien tavoitteiden 
mukaisesti vuoden 2015 aikana: 
 

 Selvitetään Kansallisen adoptio-ohjelman luomisen mahdollisuuksia  

 Selvitetään mahdollisuutta saada väestörekisteriin useampi kuin yksi 
äidinkieli 

 Kerätään tietoa lapsen kuoleman jälkeisestä sairauslomasta, sen 
diagnooseista.  

 Otetaan kantaa monikkoperheellisten oikeudesta saada subjektiivinen 
päivähoito-oikeus perheen kaikille lapsille. 

 Selvitetään perhe-eläkkeiden mahdollisia epäkohtia  

 Selvitetään perhehoitajien aseman parantamiseen vaadittavia 
toimenpiteitä 

 Vaikutetaan äitiyden määräytymistä säätelevään lainsäädäntöön samaa 
sukupuolta olevien parien vanhemmuusolettaman mahdollistamiseksi 
rekisteröidyssä parisuhteessa sekä avioliitossa 

 Kartoitetaan hedelmöityshoitolain muutostarpeita, hoidon saannin 
kriteereitä ja muutoksenhakuoikeutta 

 Selvitetään etälapsen aseman parantamista kuntatason toimintana 

 Kartoitetaan tuomioistuimien mahdollisuutta käyttää perheneuvonnan, 
lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoita käräjäoikeuden apuna. 

 
 
 

Hallinto ja talous 
Hanke on saanut RAY:n projektirahoituksen vuosille 2013 -2016. RAY-
projektirahoitusta myönnettiin hankkeeseen toiselle vuodelle 206 000 euroa.  
Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Hankkeen korjattu talousarvio vuodelle 2014 
oli edelliseltä vuodelta siirtyvät avustukset huomioiden 245 500 euroa, josta 
vuodelta 2013 arvioitiin siirtyväksi 39 500 euroa. Hankkeen menot tulevat 
olemaan vuonna 2014 arviolta 211 500 euroa. Seuraavalle vuodelle siirtyy 
avustusta noin 34 000 euroa. Hankkeen siirtyvistä kuluista raportoidaan Raha-
automaattiyhdistykselle projektiselosteessa. 
 
Hankkeen budjetti vuodelle 2015 on siirtyvä avustus huomioiden 240 000 
euroa.  
 
Talousasioita sekä toimintasuunnitelman toteutumista seurataan 
johtoryhmän kokouksissa. Taloutta koskevat päätökset viedään johtoryhmän 
kokouksiin ja tehtyjä päätöksiä noudatetaan. 
Työn etenemistä ja tavoitteiden mukaista toimintaa valvotaan johtoryhmän 
toimesta. Hankkeen hallinnoivana järjestönä toimii Sateenkaariperheet ry. 

 


