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Kaikkien perheiden Suomi 
Tarkennettu toimintasuunnitelma 2019 
 

Kaikkien perheiden Suomi -hanke on Monimuotoiset perheet ‐verkoston 
vaikuttamistyön hanke, jota STEA rahoittaa. Verkosto koostuu järjestöistä, 
jotka paneutuvat perhe‐elämän erityiskysymyksiin kukin omasta 
näkökulmastaan. Järjestöjen kohderyhmiä yhdistävät arkielämää 
hankaloittavat lait ja käytännöt, jotka eivät tunnista kaikkia perheitä. 
Monimuotoiset perheet -verkoston kaikki kymmenen järjestöä ovat mukana 
toteuttamassa Kaikkien perheiden Suomi -jatkohanketta vuosien 2017 – 2019 
aikana. 

 
 
Tarkoitus ja tavoite  

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen tarkoitus on tehdä perhepolitiikan ja -
työn kehittämis- ja vaikuttamistyötä kymmenen itsenäisen järjestön laajana ja 
tiiviinä yhteishankkeena.  
 
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.  
 

Toiminta 
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 2019 hankkeessa toteutetaan seuraavia toimia:  
 

• toteutetaan eduskuntavaalikampanja 2019 sekä mahdollisesti 
maakuntavaalikampanja 2019, jos maakuntavaalit toteutuvat 

• vaikutetaan aktiivisesti hallitusneuvotteluihin ja hallitusohjelmaan 

• pyritään tapaamaan uudet eduskuntaryhmät 

• verkoston jäsenjärjestöjen hallitukset tekevät päätökset verkoston 
vakiintuvaan toimintaan osallistumisesta sekä nimittävät edustajansa 
verkostoon 

• Viedään ”Monimuotoiset perheet työelämässä” -materiaalia ja sen sisältöjä 
aktiivisesti työelämän toimijoiden tietoisuuteen 
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• järjestetään verkoston jäsenjärjestöjen toimijoille em. materiaaliin pohjaava 
työelämän vaikuttamisen seminaari 

• tuotetaan vuosien 2013–2019 kokemusten pohjalta monimuotoisten 
perheiden aseman kehitystä ja tulevia kehitystarpeita kuvaava ”tiekartta 
perheiden yhdenvertaisuuteen”, joka toimii myös verkoston tulevan 
toiminnan strategiatyökaluna 

• haetaan verkoston toiminnalle pysyvää rahoitusta  

• toteutetaan loppuarviointi ja -raportti 

• varmistetaan osaltamme, että tekeillä olevaan monimuotoisia perheitä 
koskevassa perhevapaauudistuksessa kaikki erityistilanteet ovat 
valmistelijoiden tiedossa 

• valmistaudutaan ensi hallituskaudella suunniteltuun 
perhevapaauudistukseen kirkastamalla verkoton linjauksia sekä tekemällä 
puolueiden perhevapaamalleista vertailu 

• 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 

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

 
Lisäksi  

• toimitaan Lapsi- ja perhepalvelu-uudistuksen kärkihankkeen ohjausryhmässä 

2017 – 2019  

• Tehdään yhteistyötä monimuotoisia perheitä tutkivien tahojen sekä WeAll -

tutkimushankkeen kanssa monitieteisen tutkimustiedon lisäämiseksi 

perheiden monimuotoisuudesta 

• tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, ammattikoulujen, yliopistojen 

ja muiden oppilaitosten kanssa monimuotoisia perheitä koskevan tiedon 

saamiseksi osaksi perheitä kohtaavien ammattilaisten koulutusta 

• osallistutaan perheitä kohtaavien ammattilaisten kehittämispäiville, 

messuille ja seminaareihin 

• seurataan hankkeen kuluessa aktiivisesti työelämän, perhepolitiikan ja 

palvelujen kehittymistä ja reagoidaan esiin nouseviin monimuotoisia 

perheitä koskeviin kysymyksiin 

• toimitaan asiantuntijajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 

miesjaostossa 2016–2019 

• toimitaan asiantuntijajäsenenä Ev. lut. kirkon kasvatus- ja perheasiain 

neuvottelukunnassa 2017 - 2020 
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• verkoston tavoitteiden mukainen poliittinen vaikuttamistyö; yhteiset 

lausunnot ja kannanotot 

• kartoitetaan kriisiavun saamisen kriteerejä ja tuotetaan verkoston 

järjestöjen kesken ehdotus optimaalisesta toimintamallista kriisitilanteissa 

palvelujärjestelmän ja päättäjien käyttöön 

• tuotetaan viestintäsuunnitelman pohjalta suunnitellut materiaalit 

ammattilaisten käyttöön 

• kootaan hankkeen www-sivuille lisää tietoa perheiden monimuotoisuudesta 

ja monimuotoisten perheiden erityistilanteista  

• kerätään yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat hankkeen juurruttamisen 

 
 
Arviointi 

Hankkeen arviointi on jatkuvaa ja toteutuu työntekijöiden, johtoryhmän sekä 
yhteistyökumppaneiden yhteistyönä. Arvioinnissa käytetään työntekijöiden 
laatimia mittareita työn tuloksellisuudesta, työhön sitoutumisesta, yhteistyön 
sujuvuudesta ja työn vaikuttavuudesta.  
 
Vuoden 2018 lopussa toteutetaan johtoryhmälle arviointikysely, joka tulee 
osaksi loppuraportointia. Vuoden 2019 kevään aikana toteutetaan 
sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu arviontikysely verkoston 
toiminnasta. 

 
Hallinto ja talous 

Hanke on saanut STEAN:n projektirahoituksen vuosille 2017 -2019. 
Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Hankkeen budjetti vuodelle 2018 oli 
edelliseltä vuodelta siirtyvät avustukset huomioiden 208619,62 euroa. 
  
Hankkeen menot tulevat olemaan vuonna 2019 arviolta 213 000,00 

euroa. Hankkeen suurimmat kulut vuonna 2019 ovat henkilöstökuluja, 
eduskuntavaaleihin liittyviä kuluja, tapahtumajärjestelykuluja, materiaali- ja 
painatuskuluja sekä seminaari- ja konferenssijärjestelykuluja.  

 
Talousasioita sekä toimintasuunnitelman toteutumista seurataan 
johtoryhmän kokouksissa. Vuoden 2019 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. Johtoryhmä kokoontuu vuoden 2019 aikana 
neljä kertaa.  
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Monimuotoiset perheet -verkosto 
 

on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat 
Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien 
yhdistys Simpukka ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen 
Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry 
ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 

 
Verkosto koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on 
kerätä ja levittää tietoa monimuotoisten perheiden erityistilanteista. 
 
www.monimuotoisetperheet.fi 

 


