
 Toimintasuunnitelma  1(1) 
 4.11.2019 

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

 

Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston vaikuttamistyön hanke, jota STEA 

rahoittaa. Verkosto koostuu kymmenestä järjestöistä, jotka paneutuvat perhe‐elämän erityiskysymyksiin 

kukin omasta näkökulmastaan.  

Vuoden 2018 toiminnan painopisteenä on työn ja perheen yhteensovittamisen parantaminen 
monimuotoisten perheiden osalta, yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Erityishuomio on niissä 
perherakenteeseen liittyvissä tekijöissä, joilla on vaikuttavuutta työhön pääsemiseen, työssä pysymiseen ja 
siinä jaksamiseen. Toimintakauden tavoitteena on työelämään liittyvän tiedon kerääminen, tiedon vieminen 
päättäjien, palvelujärjestelmän sekä työelämätoimijoiden tietoisuuteen.  
 
Vuonna 2018 hankkeessa toteutetaan seuraavia toimia:  

- vaikutetaan tekeillä olevaan perhevapaauudistukseen siten, että monimuotoisten perheiden 
erityistilanteet ovat uudistuksen valmistelijoiden tiedossa 

- viestitään verkoston ”Raha seuraa lasta” -perhevapaamallista  
- valmistellaan verkoston linjaukset maakuntavaaleihin ja toteutetaan maakuntavaalikampanja 
- toteutetaan viestintäkampanja kuntatason monimuotoisia perheitä koskevien hyvien käytäntöjen 

viemiseksi laajasti vastavalittujen kuntapäättäjien tietoisuuteen (mm. kuntamarkkinat) 
- tehdään viestintäkokeiluja haastavien asioiden puheeksi ottamisen tueksi (esim. sarjakuvakampanja 

työelämän haasteista) 
- jalkautetaan verkoston yhteiset poliittiset tavoitteet vuodelle 2019-2022 (esimerkiksi haastetaan 

puolueiden jäseniä tekemään puoluekokousaloitteita verkostolle tärkeistä teemoista sekä tavataan 
keskeisten eduskuntaryhmien edustajat)  

- julkaistaan järjestöiltä ja perheiltä kerätyn tiedon pohjalta työelämän haasteita ja hyviä käytäntöjä 
summaava ”Monimuotoiset perheet työelämässä” -materiaali 

- toteutetaan ko. materiaalin lanseeraus yhteistyössä Väestöliiton perheystävällisesti työelämässä -
hankkeen kanssa. 

- osallistutaan vaalitilaisuuksiin, puoluekokouksiin, puolueristeilyille ja muihin poliittisten vaikuttajien 
kokoontumisiin 

- Kartoitus verkoston jatkosta valmistuu, kerätään siitä näkemykset johtoryhmältä ja järjestöjen 
hallituksilta sekä työntekijöiden yhteenveto eri vaihtoehdoista 

- Toteutetaan verkoston järjestöjen hallitusten yhteinen tapaaminen syksyllä 2018 
- Työstetään verkostolle arvopohja sekä tuotetaan säännöt. Pohjataan työ verkoston järjestöjen 

hallituksilta saaduille näkemyksille sekä STEA:n kanssa käytäville neuvotteluille. 
 

Hallinto ja talous 

Hanke on saanut STEA:n projektirahoituksen vuosille 2017 -2019. Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Hankkeen 

budjetti vuodelle 2017 oli edelliseltä vuodelta siirtyvät avustukset huomioiden 209178,38 euroa.  

Hankkeen menot tulevat olemaan vuonna 2018 arviolta 185 000 euroa. Hankkeen suurimmat kulut vuonna 

2018 ovat henkilöstökuluja, tapahtumajärjestelykuluja, materiaali- ja painatuskuluja sekä seminaari- ja 

konferenssijärjestelykuluja. 


