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Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Tarkennettu toimintasuunnitelma toimii alkuperäistä hankesuunnitelmaa
täydentävänä ja tarkentavana suunnitelmana vuodelle 2016. 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.
Tarkoitus
Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen tarkoitus on tehdä perhepolitiikan ja työn kehittämis- ja vaikuttamistyötä kymmenen itsenäisen järjestön laajana ja
tiiviinä yhteishankkeena.
Hanke toimii myös kokeiluna, jonka aikana selvitetään ja arvioidaan
minkälaisiin asioihin laaja verkosto voi yhteisellä vaikuttamistyöllä vaikuttaa.
Samoin päästään etsimään uudenlaisia keinoja ja sisältöjä yhteiselle
vaikuttamistyölle.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa järjestöjen kohderyhmiä yhdistäviä
yhteisiä haasteita, etsiä niihin ratkaisuja ja viedä näitä ratkaisuja palveluiden ja
lainsäädännön kehittäjien tietoisuuteen.
Hanke mahdollistaa järjestöjen välisen tiiviin verkostotyöskentelyn ja
yhteisten vaikuttamistyön työkalujen kehittämisen. Tavoitteena on, että
yhteishankkeen myötä syntyy uutta tietoa ja osaamista järjestöjen
vaikuttamistyön keinoista ja mahdollisuuksista.
Viestit
Monimuotoiset perheet -verkosto on määritellyt viisi yhteistä perhepoliittista
viestiä, joihin Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa vaikutetaan. Lisäksi
kunkin järjestön kanssa tehdään yhteistyötä yhden kyseiselle järjestölle
keskeisen viestin edistämisessä.
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Verkoston keskeiset perhepoliittiset viestit ovat seuraavat:
-

Perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet
Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden
kohdatessa
Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia
Perheille tarjotaan psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien
jälkihoitoon kiinnitetään riittävää huomiota
Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat korjataan siten, että
monimuotoisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla
tavalla kuin muidenkin perheiden

Lisäksi hankkeen kaikkea toimintaa läpäisee rasisminvastainen eetos.

Toiminta
Vuosi 2016 on Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen viimeinen toimintavuosi.
Verkosto on tehnyt päätöksen, että hankkeelle haetaan jatkoa toisen
vastaavan hankkeen muodossa. Vuoden 2016 toiminnassa painottuvat
ensimmäisen hankkeen päättymiseen liittyvät toimenpiteet sekä hankkeen
tulosten julkaiseminen ja toimintatapojen juurruttaminen osaksi verkoston ja
sitä myöten myös järjestöjen toimintaa.
Juurruttaminen on ollut hankkeen kaikessa toiminnassa läsnä oleva
näkökulma alusta lähtien ja toimintoja on suunniteltu sen mukaan, että niitä
voidaan jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Verkoston järjestöjen
näkemys on kuitenkin, että ilman yhteistä resurssia suuri osa nyt toteutetuista
hyvistä käytännöistä uhkaa jäädä jatkossa toteutumatta.
Juurruttamisen osalta tehdään kaksi rinnakkaista skenaariota, toinen siten
että verkoston toiminnalle ei saada jatkorahoitusta ja toinen siten, että
saadaan. Näitä varten järjestöt arvioivat omat resurssinsa ja sen, minkä verran
ne pystyvät panostamaan verkoston toimintaan nykyisen toimintansa
puitteissa. Näin ollen pystytään osoittamaan sekä verkostolle itselleen että
rahoittajalle, mitkä toiminnot ovat yhteistyössä mahdollisia myös jatkossa ja
mitkä vaativat erillistä resursointia.
Palvelujärjestelmään kohdistuva vaikuttamistyö keskittyy vuonna 2016
perheiden monimuotoisuuteen liittyvien materiaalien levittämiseen ja niistä
tiedottamiseen. Hankkeessa tuotetusta materiaalista sekä perheiden
kohtaamiseen liittyvästä tiedosta tiedotetaan lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa toimiville ammattilaisille sekä opiskelijoille ammattilehtiin
suunnatuissa artikkeleissa, messuilla ja tapahtumissa sekä koulutuksissa.
Poliittista vaikuttamistoimintaa jäsentävät vuoden 2017 kuntavaalit.
Hankkeen poliittinen vaikuttamistyö keskittyy verkoston yhteisten
kuntavaalitavoitteiden viestimiseen paikallisesti sekä valtakunnallisesti.
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Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä verkoston yhteisten perhepoliittisten
viestien eteenpäin viemiseksi. Lisäksi kunkin järjestön kanssa tehdään
yhteistyötä yhden kyseiselle järjestölle keskeisen viestin edistämisessä.
Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan 2015-2019 on kirjattu kaksi
verkoston keskeistä tavoitetta: Ensinnäkin perheitä koskevan päätöksenteon
lähtökohdaksi otetaan perheiden monimuotoisuus ja toiseksi lakiin lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta toteutetaan kokonaisuudistus. Hanke seuraa
näiden kirjausten toteutumista ja tarjoaa verkoston asiantuntemusta
käytettäväksi uudistustyössä. Mikäli jatkohankkeelle rahoitusta ei saada,
siirtyy seuranta vuoden 2017 alusta verkoston järjestöjen vastuulle.

Vuonna 2016 hankkeessa toteutetaan seuraavia toimia:
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Verkoston tavoitteiden mukainen poliittinen vaikuttamistyö; yhteiset
lausunnot ja kannanotot
Selvitetään lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta kokonaisuudistuksen
etenemistä ja suunnitellaan proaktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa
sitä, kuinka perheiden ääni saataisiin uudistuksessa kuuluviin
Edistetään perhevapaiden yhdenvertaistamista toimien prosessissa
asiantuntijatahona
Kartoitetaan kriisiavun saamisen kriteerejä ja tuotetaan verkoston
järjestöjen kesken ehdotus optimaalisesta toimintamallista kriisitilanteissa
palvelujärjestelmän ja päättäjien käyttöön yhteistyössä AMK-kentän kanssa
Selvitetään monimuotoisten perheiden taloudellisten etuuksien
rakenteellisia epäkohtia ja julkaistaan kannanotto
Tehdään yhteistyötä THL:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa
Perhetutkimuspäivien 2016 osalta. Päivien teema on “Moninaiset perheet”.
Vahvistetaan tutkijayhteistyötä, selvitetään tutkimuskohteita liittyen
perheiden monimuotoisuuteen sekä selvitetään Perhetutkimuspäivien
yhteydessä mahdollisuutta luoda monitieteinen monimuotoisten perheiden
tutkimusverkosto
Tuotetaan viestintäsuunnitelman pohjalta suunnitellut materiaalit
ammattilaisten käyttöön
Painatetaan verkoston kuntavaalitavoitteet
Tavataan perheasioista vastaavia ministereitä sekä muita keskeisiä päättäjiä
Tavataan mahdollisuuksien mukaan eduskuntaryhmät
Osallistutaan messuille, tapahtumiin ja erilaisten ammattiryhmien
koulutuspäiville hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
Kootaan hankkeen www-sivuille kuntapäättäjiä varten hyvien käytäntöjen
valikko. Pyritään tältä osin yhteistyöhön Kuntaliiton sekä Unicefin
Lapsiystävällinen kunta -hankkeen kanssa.
Luodaan ja ylläpidetään jo luotua yhteistyöverkostoa päättäjien ja
palvelujärjestelmän sekä oppilaitosten suuntaan
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Luodaan vaikuttamistyön ja oppilaitosyhteistyön rakenteet ja tavoitteet
jatkohanketta varten sekä tehdään suunnitelma hankkeen käytäntöjen
juurruttamisesta sen varalta, ettei jatkorahoitusta saada
Viestitään verkoston tavoitteista sekä hankkeen puitteissa tuotetusta
tiedosta lasten ja perheiden kanssa toimiville sekä päättäjille
Toistetaan hankkeen alussa toteutettu vaikuttamistyön kartoitus verkoston
järjestöille
Tehdään yhteistyökumppaneille verkoston kanssa tehtävää yhteistyötä ja
sen laatua sekä vaikutuksia arvioiva kysely
Tuotetaan yhteenveto koulutuksista ja muusta toiminnasta saadusta
palautteesta
Tuotetaan hankkeen loppuraportti, jota varten tilataan ulkoiselta arvioijalta
loppuarviointi
Tuotetaan järjestökentän käyttöön infografiikkamuotoiset helppokäyttöiset
ohjeistukset keskeisistä toiminnoista sekä verkostopohjaisen
vaikuttamistyön hyvien toimintatapojen valikko
Tarjotaan monimuotoisten perheiden asemaa koskevia artikkeleita
puoluelehtiin
Juurrutetaan hankkeen tuotoksia ja tuloksia verkoston sekä järjestöjen
toimintaan
Yhteistyössä Emma & Elias ohjelman kanssa vahvistetaan myös
Monimuotoiset perheet -verkoston ulkopuolisten järjestöjen
vaikuttamistyön osaamista mm. hanketutoroinnin kautta sekä toimimalla
Emma & Elias -ohjelman vaikuttamistyön ja koulu- sekä
neuvolateemaryhmissä
Järjestetään hankkeen päätöstilaisuus loppuvuodesta 2016

Lisäksi Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöjen omien tavoitteiden mukaisesti vuoden 2016
aikana:









Monimuotoiset perheet
Kaikkien perheiden Suomi
Simonkatu 8 A, 3 krs, 00100 Helsinki
www.monimuotoisetperheet.fi

Tiedotetaan kansallisen adoptio-ohjelman Adoptiovisio 2015 -työn tuloksista
ja rakennetaan yhteistyötä adoption ja lastensuojelun kenttien välillä
Selvitetään mahdollisuutta saada väestörekisteriin useampi kuin yksi
äidinkieli
Raportoidaan saatua tietoa lapsen kuoleman jälkeisestä sairauslomasta ja
sen diagnooseista sekä Surukonferenssin yhteydessä että
palvelujärjestelmän suuntaan
Tiedotetaan palvelujärjestelmän suuntaan monikkoperhevalmennuksesta ja
siihen liittyvistä käytännöistä
Selvitetään perhe-eläkkeiden epäkohtia
Selvitetään perhehoitajien aseman parantamiseen vaadittavia toimenpiteitä
Vaikutetaan äitiyden määräytymistä säätelevään lainsäädäntöön samaa
sukupuolta olevien parien vanhemmuusolettaman mahdollistamiseksi
rekisteröidyssä parisuhteessa sekä avioliitossa
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Kartoitetaan hedelmöityshoitolain muutostarpeita, tiedotetaan hoidon
saannin kriteereitä ja muutoksenhakuoikeutta koskevasta hankkeen
puitteissa kerätystä tiedosta
Selvitetään etälapsen aseman parantamista kuntatason toimintana sekä
huolto- ja tapaamisoikeuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä
Kartoitetaan yhden vanhemman perheiden käytettävissä olevia
perhepalveluja ja julkaistaan niistä tietoa esitemuodossa sekä hankkeen
verkkosivuilla.




Arviointi
Hankkeen arviointi teetetään osin ostopalveluna ja osin työntekijöiden ja
johtoryhmän yhteistyönä. Väliarviointiraportti valmistui ja julkaistiin keväällä
2015, vuoden 2016 aikana toteutetaan ulkoisen arvioijan toimesta
loppuarviointi sekä tuotetaan loppuarviointiraportti.

Hallinto ja talous
Hanke on saanut RAY:n projektirahoituksen vuosille 2013 -2016. RAYprojektirahoitusta myönnettiin hankkeeseen kolmannelle vuodelle
budjetoidun mukaisesti 206 000 euroa.
Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Hankkeen budjetti vuodelle 2015 oli
edelliseltä vuodelta siirtyvät avustukset huomioiden 241 000 euroa. Avustusta
jäi kuitenkin käyttämättä vuonna 2014 vielä arvioitua enemmän. Vuoden 2015
aikana tehtiin ja Raha-automaattiyhdistyksen edustajilla hyväksytettiin
korjattu talousarvio, jonka loppusumma oli 281 500 euroa. Hankkeen
siirtyvistä kuluista raportoidaan Raha-automaattiyhdistykselle
projektiselosteessa.
Hankkeen budjetti vuodelle 2016 on hankesuunnitelmassa määritellyn
mukaisesti 206 000 euroa. Suurimmat kulut vuonna 2016 ovat
henkilöstökuluja, tapahtumajärjestelykuluja sekä materiaali- ja painatuskuluja.
Lisäksi tulevat matka- ja majoituskulut, toimitilavuokrat ja toimistokulut,
kokous- ja neuvottelukulut sekä markkinointi- ja ilmoituskulut.
Talousasioita sekä toimintasuunnitelman toteutumista seurataan
johtoryhmän kokouksissa. Vuoden 2016 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
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ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen
Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
Johtoryhmä kokoontuu vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Lisäksi hankkeessa
toimii vaikuttamistyön kehittäjäryhmä, viestintä- ja materiaalityöryhmä sekä
kaksi oppilaitosyhteistyön työryhmää. Hankkeen hallinnollisena valvojana
toimii Sateenkaariperheet ry.
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