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Perhevapaat, tapaamisoikeudet ja työelämä 

 

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toimintakertomus 2017 

  
Kaikkien Perheiden Suomi on vuosina 2013–2019 toimiva vaikuttamistyön 
hanke, jonka takana on Monimuotoiset perheet -verkosto ja sen kymmenen 
jäsenjärjestöä1. Kaikkien perheiden Suomi I -hanke toimi RAY:n rahoittamana 
vuosina 2013–2017 ja KPS II -hanke jatkaa edeltäjänsä työtä Sosiaali- ja 
terveysministeriön avustusyksikön rahoittamana vuosina 2017–2019.  
 
Hankkeen tehtävä on tuottaa tietoa perheiden monimuotoisuudesta ja viedä 
tämä tieto perheitä koskevien päätösten taustalle sekä palvelujärjestelmän 
kehittäjien ja työelämän toimijoiden käytettäväksi.  

 
Hankevuosi 2017 

 
Teema: Lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuudistus 

 
Hankevuonna 2017 verkosto otti teemaksi LAPE-uudistuksen eli lasten, 
nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudistuksen.  

 
LAPE-kärkihankkeen yksi neljästä peruslähtökohdasta on perheiden 
monimuotoisuus. Kärkihankkeessa on suuri tiedon tarve koskien sitä, 
kuinka erilaiset perheet olisi huomioitava palveluissa kautta linjan.  

 

Verkosto palkittiin vuoden 2017 marraskuussa Alli Paasikiven säätiön ensimmäisellä Perheteko-
palkinnolla. 

  
Palkinnon perusteena on innovatiivinen ja luottamukseen perustuva 
vaikuttava yhteistyö järjestöjen välillä sekä tuloksellinen toiminta 
perheiden monimuotoisuuden tuomiseksi lapsia, nuoria ja perheitä 
koskevan keskustelun sekä päätöksenteon keskiöön. 

 

Vuonna 2017 hankkeen toiminnassa saavutettiin seuraavia tavoitteita: 

 
- Osallistuttiin aktiivisesti Lasten ja perheiden palvelujen 

kokonaisuudistuksen maakuntavaiheen työhön 

• Osallistuttiin LAPEn ohjausryhmätyöskentelyyn 

• Osallistuttiin olennaisiin LAPEn alla toimiviin työryhmiin 

• Koulutettiin muutosagentteja kahdesti 

 
1 [1] Verkoston järjestöt ovat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, 
Familia ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen 
Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. 



  Toimintakertomus 2017 tiivistelmä 2(2) 
  4.11.2019 

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

• Oltiin mukana perhekeskustoiminnan suunnittelussa ja ollaan 
osallisena Lastensuojelun keskusliiton vuoden 2017 
avustusehdotuksessa rahoituksen saanutta 
perhekeskustoiminnan koordinaatiohanketta 

• Osallistuttiin maakunnallisiin hankkeisiin, erityisenä 
yhteistyökumppanina EkSote. 

- Tehtiin verkoston oma perhevapaamalli, nk. Lapsilähtöinen 
perhevapaamalli (https://monimuotoisetperheet.fi/perhevapaamalli/) 

- Osallistuttiin Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämiin 
perhevapaakuulemisiin 

- osallistuttiin lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
kokonaisuudistuksen seurantatyöryhmään, tavattiin varsinaisen työryhmän 
jäseniä sekä lausuttiin työryhmän mietinnöstä 

- koostettiin järjestöjen olemassa olevaa työelämää koskevaa tietoa 
- toteutettiin monimuotoisille perheille suunnattu työelämän käytäntöjä 

kartoittava kysely 
- kerättiin tietoa siitä, kuinka järjestöt ovat tähän mennessä pyrkineet 

vaikuttamaan työelämään 
- osallistuttiin työelämätutkimuksen päiville omalla työryhmällä “suru 

töissä”. Aihekokonaisuus oli ensimmäistä kertaa esillä työelämän 
tutkimuspäivillä. 

- koottiin verkoston järjestöjen hallitusten näkemyksiä verkoston 
vakiinnuttamisen tavoista 

- Järjestettiin verkoston järjestöjen työntekijäpäivä Peurungassa syyskuussa 
2017 

- perustettiin perheiden monimuotoisuuteen keskittyvä tutkijaverkosto sekä 
sille Facebook-ryhmä 

- osallistuttiin sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisille messuille sekä 
koulutettiin ammattilaisia 

- Kirjoitettiin artikkeleita perheitä kohtaavien ammattilaisten ammattilehtiin 

 
Hankkeen hallinto ja talous  

  
Kaikkea hankkeen toimintaa suunnitteli ja ohjasi johtoryhmä, joka koostuu 
kunkin jäsenjärjestön toiminnanjohtajista. Johtoryhmä kokoontui vuonna 
2017 viisi kertaa koko päivän kokoukseen, joista yksi verkoston toiminnan 
vakiinnuttamista koskeva kokous. Hanketta hallinnoivana järjestönä toimi 
Sateenkaariperheet ry. 

  
Hankkeen kokonaiskustannukset vuoden 2017 aikana olivat 185167,39 €2. 
Suurin osa kuluista oli henkilöstökuluja 101769,05 €, toimintakuluja 
48247,55€, joista painatuskuluja 22108,58 € ja ostettuja palveluja 15 247,42 €, 
sekä toimitilakuluja 10731,36 €. 

 
2 Perustuu alustavaan tuloslaskelmaan. Vuoden 2017 lopullisen tuloksen vahvistaa Sateenkaariperheet ry:n hallitus ja 
tämän toimintakertomuksen luvut korjataan tämän jälkeen vastaamaan lopullista tulosta. 

https://monimuotoisetperheet.fi/perhevapaamalli/

