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Verkoston toiminta vakiintuu 

 

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toimintakertomus 2019, tiivis versio 

  
Kaikkien Perheiden Suomi on vuosina 2013–2019 toiminut 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 jatkoi edeltäjänsä työtä Sosiaali- ja 
terveysministeriön avustusyksikön STEA:n rahoittamana vuosina 2017–2019.  
 
Vuodelle 2020 STEA myönsi verkostolle kohdennetun toiminta-avustuksen 
(Ak) ja rahoituksen kolmannen työntekijän palkkaamiseen.  
 

Toiminta 2019 

Vuosi 2019 oli eduskuntavaalivuosi, joten alkuvuoden ajan verkoston 

vaikuttamistyö keskittyi pitkälti vaalivaikuttamiseen sekä hallitusohjelmaan 

vaikuttamiseen. Verkosto oli myös varautunut toteuttamaan 

maakuntavaalikampanjan 2019, mutta maakuntavaaleja ei tänä vuonna 

järjestetty.  

Palvelujärjestelmään kohdistuva vaikuttamistyö keskittyi vuonna 2019 

perheiden monimuotoisuuteen liittyvien materiaalien levittämiseen, niistä 

viestimiseen sekä kouluttamiseen. Työelämään kohistuvan vaikuttamistyön 

tavoitteena vuonna 2019 oli vahvistaa verkoston asemaa työelämätoimijoiden 

yhteistyökumppanina sekä viedä monimuotoisten perheiden aseman 

huomioimista osaksi työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöjen 

kehittämistyötä. Lainsäädäntöhankkeista vaikutettiin etenkin 

perhevapaauudistuksen valmisteluun. 

Vuonna 2019 hankkeessa toteutettiin seuraavia toimia:  

• eduskuntavaalikampanja 2019  

• hallitusneuvotteluihin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen: 

o verkoston yhteinen hallitusohjelmatempaus Säätytalolla 15.5.2019 

o hallitusohjelmatavoitteet yksilöidysti sähköpostitse kaikille 

hallitusneuvotteluihin osallistuneille  

o kirjallinen kuuleminen hallitusneuvottelujen perhepolitiikkaa 

käsittelevässä ryhmässä 

 

 

 
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. 
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• uuden työntekijän rekrytointi keväällä 2019 

• toimittiin asiantuntijajäsenenä Lapsi- ja perhepalvelu-uudistuksen 

kärkihankkeen ohjausryhmässä 2017–2019  

• verkoston jäsenjärjestöjen hallitukset tekivät päätökset verkoston 

vakiintuvaan toimintaan osallistumisesta sekä nimesivät edustajansa 

verkoston johtoryhmään 

• laadittiin ja vahvistettiin verkostolle strategia vuosille 2020–2025 sekä 

johtosääntö 

• haettiin verkostolle vakinaista rahoitusta toukokuussa 2019 

• vahvistettiin yhteistyötä työelämätoimijoiden kanssa osallistumalla Helsinki 

Priden yhteydessä järjestettyyn työmarkkinakeskusjärjestöjen paneeliin 

• vaikutettiin perhevapaauudistuksen valmisteluun viestimällä verkoston 

lapsilähtöisestä perhevapaamallista sekä osallistumalla kuulemistilaisuuksiin  

• jalkautettiin verkoston yhteisiä poliittisia tavoitteita vuosille 2019–2023 

haastamalla puolueiden jäsenjärjestöjä tekemään puoluekokousaloitteita 

verkostolle tärkeistä teemoista (6 aloitetta)  

• osallistuttiin vaalitilaisuuksiin, puoluekokouksiin (3), puolueristeilyille (2) ja 

muihin poliittisten vaikuttajien kokoontumisiin (2) 

• järjestettiin työelämäteemainen aamiaistilaisuus SuomiAreenassa Porissa  

• toteutettiin verkoston työntekijöiden yhteinen koulutus- ja 

verkostoitumispäivä arviointiteemalla syyskuussa 2019 

• perustettiin eduskuntaan Monimuotoiset perheet -ryhmä yhteistyössä 

kansanedustaja Mirka Soinikosken kanssa 

• hallitusohjelman julkaisun jälkeen tavattiin verkoston tavoitteiden kannalta 

keskeiset ministerit ja/tai erityisavustajat (8 tapaamista) verkoston 

tavoitteiden etenemisen varmistamiseksi 

• tavattiin lapsistrategian valmistelusta vastaava Johanna Laisaari sekä 

työryhmän jäsen Kirsi Pollari 

• tehtiin yhteistyötä monimuotoisia perheitä tutkivien tahojen, erilaisten 

tieteellisten keskusteluhankkeiden, kehittämishankkeiden sekä WeAll -

tutkimushankkeen kanssa monitieteisen tutkimustiedon lisäämiseksi 

perheiden monimuotoisuudesta. Järjestettiin Monimuotoiset perheet -

tutkijaverkoston tapaaminen kesäkuussa. 

• koulutettiin yhteensä noin 1530 ammattilaista ja opiskelijaa monimuotoisten 

perheiden erityistilanteista. 

• osallistuttiin perheitä kohtaavien ammattilaisten kehittämispäiville, 

messuille ja seminaareihin (9 tapahtumaa) 

• toimittiin asiantuntijajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 

miesjaostossa 2016–2019 

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

neuvottelukunnassa 2017–2020 
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• tehtiin yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista poliittisista 

asioista (9 kannanottoa, vaalivuodesta johtuen lausuntojen määrä tavallista 

alhaisempi, 4 lausuntoa) 

• Päivitettiin hankkeen www-sivut ja tuotettiin sinne ajankohtaista tietoa 

perheiden monimuotoisuudesta ja monimuotoisten perheiden 

erityistilanteista  

• annettiin 19 haastattelua eri medioihin sekä vastattiin 77 yksittäiseen 

tiedusteluun, kysymykseen, haastateltavan välittämispyyntöön tai muuhun 

yhteydenottoon 

 
Hallinto ja talous  

Kaikkien perheiden Suomi -hanke on saanut STEA:n projektirahoituksen 

vuosille 2017–2019. Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Hankkeen menot olivat 

vuonna 2019 ennen tarkentuneita tilinpäätöslukuja 192 826,80 euroa. 

Hankkeen suurimmat kulut vuonna 2019 ovat henkilöstökuluja (94118,57 e), 

ostettuja palveluja (18 758,96 e), sekä osallistumismaksuja messuille ja 

tapahtumiin (14 768,72). Hankkeen taloustilannetta seurattiin johtoryhmässä 

ja tilinpäätöksen hyväksyy hallinnoivan järjestön hallitus. 

Hankkeen johtoryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna 2019, lisäksi 

toiminnanjohtajille järjestettiin kaksi erillistä yhteistä kokoontumista ja 

verkoston järjestöissä työskenteleville järjestösihteereille sekä viestijöille 

yhteensä kaksi tapaamista. 

Henkilöstö 

Suunnittelija Jenni Kerppola siirtyi uusiin töihin helmikuussa 2019 ja tilalle 

palkattiin erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen huhtikuusta 2019 alkaen. 

Johtavana asiantuntijana jatkoi Anna Moring. 

 

Yhteenveto 

Vuoden 2019 toiminnassa korostuivat eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut, 
käynnistyvän hallituskauden sisältöihin vaikuttaminen etupainotteisesti kaikki 
olennaiset ministerit tapaamalla sekä verkoston toiminnan vakiinnuttaminen 
ja siihen tähtäävät toimenpiteet.  

Verkosto jatkaa vuoteen 2020 entistä vahvempana kohdennetun toiminta-
avustuksen, hyväksi havaittujen toimintatapojen sekä kolmen työntekijän 
voimin.  


