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Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2014 – tiivistelmä 
 

Tarkennetun toimintasuunnitelman tiivistelmä toimii alkuperäistä 
hankesuunnitelmaa täydentävänä ja tarkentavana suunnitelmana vuodelle 
2014. Hankkeen toiminnan kokonaisuus sekä pitkän tähtäimen tavoitteet on 
määritelty kattavasti alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ja tarkemmat 
talous- ja hallintoasiat on kirjattu vuoden 2014 tarkennettuun 
toimintasuunnitelmaan. 
 
Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston 
vaikuttamistyön hanke, jota Raha-automaattiyhdistys rahoittaa. Hankkeen 
tarkoitus on tehdä perhepolitiikan ja -työn kehittämis- ja vaikuttamistyötä 
kymmenen itsenäisen järjestön laajana ja tiiviinä yhteishankkeena.  

 
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa järjestöjen kohderyhmiä yhdistäviä 
yhteisiä haasteita, etsiä niihin ratkaisuja ja viedä näitä ratkaisuja palveluiden ja 
lainsäädännön kehittäjien tietoisuuteen.  

 
Toiminta 

Hankkeessa toimii kaksi kokoaikaista työntekijää, projektipäällikkö ja 
projektisuunnittelija. Vuonna 2014 hankkeessa tapahtuu seuraavaa: 

 tehdään viestintäsuunnitelma, joka pohjautuu loppuvuodesta 2013 

valmistuvaan vaikuttamistyön suunnitelmaan 

 päätetään viestintäsuunnitelman pohjalta tuotettavien materiaalien 

tarkemmat sisällöt ja muodot  

 käynnistetään verkostopohjaisen vaikuttamistyön toimintatapojen valikon 

kerääminen  

 osallistutaan messuille, tapahtumiin ja erilaisten ammattiryhmien 

koulutuspäiville  

 kootaan hankkeen www-sivuille lisää tietoa monimuotoisuudesta ja 

monimuotoisten perheiden erityistilanteista  

 tuotetaan ensimmäiset materiaalit perheiden moninaisuudesta kerätyn 

tiedon pohjalta 

 osallistutaan kehittämispäiville, messuille, seminaareihin 

 järjestetään vaikuttamistyön koulutuspäivä laajalle joukolle verkoston 

järjestöjen vapaaehtoistoimijoita 

 luodaan yhteistyöverkostoa päättäjien ja palvelujärjestelmän sekä 

oppilaitosten suuntaan 

 kerätään yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat hankkeen 

juurruttamisen kahden jälkimmäisen toimintavuoden aikana 

 muokataan verkoston yhteiset eduskuntavaalitavoitteet  

 osallistutaan Europarlamenttivaalien vaalitilaisuuksiin ja järjestetään oma 

perhepaneelikeskustelu 
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Hallinto ja talous 
 

Hanke on saanut RAY:n projektirahoituksen vuosille 2013–2016. RAY-
projektirahoitusta myönnettiin hankkeeseen ensimmäiselle vuodelle 160 000 
euroa. Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Kuluja hankkeella tulee olemaan 
vuoden 2013 aikana arvion mukaan 120 500 euroa. Käyttämättä vuonna 2013 
jäävä avustus siirretään käytettäväksi vuoden 2014 aikana. Arvioidut kulut 
vuodelle 2014 ovat 249 500 euroa.  
 
2014 talousarvio hyväksytään johtoryhmässä sekä hankkeen hallinnollisena 
valvojana toimivan Sateenkaariperheet ry:n hallituksessa ja vuosikokouksessa. 
Taloutta koskevat päätökset viedään johtoryhmän kokouksiin ja tehtyjä 
päätöksiä noudatetaan. 

 
Työn etenemistä ja tavoitteiden mukaista toimintaa valvotaan johtoryhmän 
toimesta. Hankkeen johtoryhmässä toimivat Monimuotoiset perheet 
verkoston järjestöjen toiminnanjohtajat. Hankkeen järjestöt ovat: 
Adoptioperheet ry, Käpy – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys 
Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, 
Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, 
Suomen Uusperheellisten Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 

 
Johtoryhmä kokoontuu vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Lisäksi hankkeessa 
toimii viestintätyöryhmä ja materiaalityöryhmä. Hankkeen hallinnollisena 
valvojana toimii Sateenkaariperheet ry. 
 
* * * 

 
Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön 
yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Adoptioperheet ry, Käpy – 
Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, 
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet 
ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen 
Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 

 
Verkosto koordinoi raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Kaikkien 
perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on kerätä tietoa monimuotoisten 
perheiden erityistilanteista ja saattaa tämä tieto lainsäätäjien ja 
palvelujärjestelmän tietoisuuteen. 


