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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Toimintasuunnitelma toimii STEAlle osoitettua toiminta-avustushakemusta täydentävänä ja tarkentavana
suunnitelmana vuodelle 2020. Toiminnan kokonaisuus sekä pitkän aikavälin tavoitteet on määritelty
kattavasti kyseisessä hakemuksessa.

Monimuotoiset perheet -verkosto
Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen perhejärjestön
yhteistyöverkosto. Järjestöjä yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät
poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Järjestöjen yhteenlasketut
kohderyhmät edustavat yli 1/3 kaikista suomalaisista perheistä.
Kaikilla verkoston jäsenjärjestöillä on jotakin huomautettavaa siitä, kuinka
suomalainen lainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja työelämä huomioivat
perheiden monimuotoisuuden. Verkoston yhteistä vaikuttamistyötä
toteuttamaan on palkattu kaksi työntekijää. Vuoden 2020 alussa palkataan
avustushakemuksen mukainen kolmas työntekijä.
Monimuotoiset perheet -verkostossa ovat mukana 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.
Verkoston toiminnalle myönnettiin vuoden 2020 alusta lähtien ensimmäistä
kertaa pysyvä toiminta-avustus. Toiminnan keskiössä on jatkossakin
verkostomainen vaikuttamistyö, kuten pysyvää toimintaa edeltäneiden
hankekausien (2013-2019) aikana. Toimintaa rahoittaa STEA.

Tarkoitus
Monimuotoiset perheet -verkosto lisää yhteiskunnallista ymmärrystä
perheiden monimuotoisuudesta tiedon ja vaikuttamisen keinoin. Verkosto
kokoaa ja vie tietoa monimuotoisten perheiden tarpeista poliittisen
päätöksenteon, palvelujärjestelmän sekä työelämän kehittämisen tueksi.

Tavoitteet
Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteena on edistää monimuotoisten
perheiden yhdenvertaisuutta lainsäädännössä, lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa sekä työelämässä. Verkoston toiminnan tavoitteena on, että
monimuotoisten perheiden tarpeet näkyvät poliittisessa päätöksenteossa
sekä työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöjä kehitettäessä.
Tavoitteena on lisäksi vahvistaa perheitä kohtaavien ammattilaisten osaamista
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ja varmistaa, että palvelujärjestelmää kehitetään monimuotoiset perheet
huomioiden.

Toiminta
Monimuotoiset perheet -verkosto koostaa tietoa yhteiskunnallisista
muutostarpeista erilaisiin perhetilanteisiin liittyen ja vie tätä tietoa
kohdennetusti poliittisille päättäjille sekä palvelujärjestelmän ja työelämän
kehittäjille. Samalla verkosto vahvistaa jäsenjärjestöjensä itsenäistä
vaikuttamistyön osaamista ja asiantuntija-asemaa. Verkoston toiminta vuonna
2020 perustuu vuosina 2017-2018 tehdylle strategiatyölle.
Verkosto tekee aktiivista poliittista vaikuttamistyöstä ja käy keskustelua
monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuutta parantavista
lainsäädäntömuutoksista. Verkoston työntekijät osallistuvat lakihankkeita
valmisteleviin työryhmiin sekä tuottavat lausuntoja ajankohtaisiin laki- ja
kehittämishankkeisiin sekä työmarkkinakysymyksiin. Verkosto osallistuu
puoluekokouksiin, puolueristeilyille ja muihin puolueiden tilaisuuksiin
pyydettynä asiantuntijana sekä näytteilleasettajana. Verkoston tavoitteita
edistetään myös tekemällä yhteistyötä mm. ministeriöiden kanssa.
Verkosto on mukana perheitä kohtaavien ammattilaisten valtakunnallisilla
kehittämispäivillä, messuilla ja seminaareissa näytteilleasettajana tai
pyydettynä puhujana. Verkoston työntekijät kouluttavat ammattilaisia.
Verkosto osallistuu lasten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön
toimimalla LAPE-jatkotyöskentelyn ohjausryhmässä asiantuntijajäsenenä.
Verkosto kerää ja koostaa tietoa työn ja perheen yhteensovittamisen
haasteista. Vuoden 2020 aikana verkosto kokoaa yhteen työelämän
asiantuntijoita pohtimaan ratkaisuja monimuotoisia perheitä koskeviin
työelämän haasteisiin. Verkosto tekee yhteistyötä
työmarkkinakeskusjärjestöjen, ammattiliittojen, työelämän tutkijoiden ja
työterveyslaitoksen kanssa tiedon levittämiseksi monimuotoisten perheiden
erityistarpeista.
Verkosto käynnistää vuonna 2020 pilottikokeilun ammattiliitto PROn kanssa.
Kokeilu tähtää siihen, että järjestökentällä tunnistetaan ja opitaan vaikuttavia
keinoja edistää työn ja perheen yhteensovittamista monimuotoiset perheet
huomioiden.
Verkoston työ toteutetaan pääosin kolmen työntekijän voimin.
Jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajista koostuva johtoryhmä vastaa poliittisten
viestien muodostamisesta sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista yhdessä
työntekijöiden kanssa. Ammattilaisten kehittämispäivillä, messuilla,
puoluekokouksissa ja muissa tapahtumissa verkostoa edustavat joko
verkoston työntekijät tai jäsenjärjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset.
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Vuonna 2020 toiminnassa toteutetaan seuraavia toimia:
•

Edistetään aloitteellisesti verkoston poliittisia viestejä vuosille 2019-2023

•

Pyritään tapaamaan uudet eduskuntaryhmät ja ministerit

•

Osallistutaan puoluekokouksiin

•

Haastetaan puolueiden jäseniä tekemään puoluekokousaloitteita verkostolle
tärkeistä teemoista

•

Osallistutaan lakihankkeiden valmisteluun (perhevapaauudistus,
sosiaaliturvan uudistus, lasten vuoroasumiseen liittyvät uudistukset)

•

Lausutaan keskeisistä lakihankkeista ja osallistutaan valiokuntakuulemisiin

•

Toimitaan LAPE-ohjausryhmässä

•

Koulutetaan noin 1000 perheitä kohtaavaa ammattilaista

•

Osallistutaan perheitä kohtaavien ammattilaisten kehittämispäiville,
messuille ja seminaareihin (noin. 10 tapahtumaa)

•

Selvitetään opetusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden tiedontarvetta
kyselyllä

•

Tuotetaan ammattilehtiin artikkeleita monimuotoisia perheitä koskevista
teemoista

•

Toimitaan asiantuntijajäsenenä Ev.lut. kirkon kasvatus- ja perheasian
neuvottelukunnassa

•

Koostetaan järjestöjen olemassa olevaa tietoa työelämän haasteista

•

Käynnistetään pilottikokeilu ammattiliitto PROn kanssa erilaisten perheiden
työelämähaasteisiin liittyvän tiedon muotoilemiseksi työehtosopimuksiin
sopivaan konkreettiseen muotoon

•

Koulutetaan 100 ammattiliittojen ja työmarkkinajärjestöjen työntekijää

•

Ylläpidetään monimuotoiset perheet -tutkijaverkostoa

•

Tehdään yhteistyötä eri tutkimushankkeiden kanssa monitieteisen
tutkimustiedon lisäämiseksi perheiden monimuotoisuudesta

•

Toimitaan osana Perheet keskiöön -hankkeen (Lastensuojelun Keskusliitto
2018-2021) perhekeskustoiminnan kehittämisen foorumia

•

Päivitetään verkoston vaikuttamissuunnittelma ja viestintäsuunnitelma

•

Julkaistaan jäsenjärjestöille suunnattu uutiskirje kaksi kertaa vuodessa
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•

Päivitetään verkoston esite ja muu materiaali pysyvän toiminnan tarpeisiin

•

Tehdään laaja sisältöpäivitys monimuotoisetperheet.fi-verkkosivustolle

•

Toteutetaan Kaikkien perheiden Suomi II -hankkeen loppuarviointi ja
kirjoitetaan loppuraportti

Arviointi
Toiminnan seurannasta ja arvioinnista vastaavat verkoston työntekijät
yhdessä jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajista koostuvan johtoryhmän kanssa.
Arviointi toteutetaan systemaattisena osana toimintaa ja siitä raportoidaan
johtoryhmälle neljä kertaa vuodessa ja rahoittajalle raportoinnin yhteydessä.
Verkoston toimintaa kehitetään jatkuvasti arvioinnista saatujen tulosten ja
kehitysehdotusten pohjalta.
Vuoden 2020 alussa päivitetään arviointisuunnitelma sekä toiminnan
suunnittelun ja arvioinnin tukena käytetty Suunta-työkalu. Päivityksen
yhteydessä tehdään toimintaympäristökartoitus.
Hallinto ja talous
Monimuotoiset perheet -verkostossa ylintä päätäntävaltaa käyttää
jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajista koostuva johtoryhmä. Johtoryhmä
kokoontuu vuoden 2020 aikana neljä kertaa. Toiminnan hallinnoijana toimii
yksi verkoston jäsenjärjestöistä, Sateenkaariperheet ry.
Monimuotoiset perheet -verkoston toteuttamalle toiminnalle on myönnetty
STEAn kohdennettu toiminta-avustus vuosille 2020–2021. Muuta rahoitusta
verkostolla ei ole.
Kaikkien perheiden Suomi II -hankkeen (2017-2019) menot vuoden 2019
aikana olivat noin 238 000€. Vuoden 2020 budjetti on noin 254 000€.
Huomionarvoista on, että vuonna 2019 hankkeessa työskenteli kaksi henkilöä,
kun taas vuonna 2020 palkattuja työntekijöitä on kolme.

Monimuotoiset perheet -verkosto
Hämeentie 29, 00500 Helsinki
www.monimuotoisetperheet.fi

