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Oikeaa tietoa ja hyviä käytäntöjä
Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen toimintakertomus vuosi 2013
Kaikkien Perheiden Suomi on vuosina 2013- 2016 toimiva vaikuttamistyön hanke, jonka
takana on Monimuotoiset perheet -verkosto ja sen kymmenen jäsenjärjestöä:
Adoptioperheet ry
Käpy – Lapsikuolemaperheet ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Perhehoitoliitto ry
Sateenkaariperheet ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen nuoret lesket ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Hankkeen työntekijät rekrytoitiin keväällä 2013. Projektipäälliköksi valittiin FM Anna Moring
ja suunnittelijaksi TtM Jenni Kerppola-Pesu. Työntekijät aloittivat kesäkuussa 2013.
Hankkeen kaikkien järjestöjen hallitukset kokoontuivat toukokuussa päivän mittaiselle
risteilylle kuulemaan hankkeesta sekä verkostoitumaan keskenään.

Vaikuttamistyö
Keväällä 2013 käynnistyneen hankkeen toiminta alkoi projektisuunnitelman mukaisesti
vaikuttamistyön kehittämisryhmän kokoamisella, vaikuttamistyön suunnitelman
työstämisellä sekä hankkeen arvioinnin suunnittelulla.
Kesä- elokuussa 2013 kartoitettiin järjestöissä tehtyä vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa
toiminnanjohtajille suunnatun kyselyn avulla. Lisäksi tehtiin kaikkien järjestöjen jäsenille
kysely monimuotoisten perheiden kokemuksista palveluista ja lainsäädännöstä. Kyselyjen
tuloksia esiteltiin sekä johtoryhmän kokouksissa, järjestöjen hallitusten kokouksissa että
järjestöjen omissa jäsenlehdissä.
Joulukuussa 2013 myös perheiden palveluissa toimiville ammattilaisille tehtiin kysely, jolla
selvitettiin ammattilaisten tiedontarpeita ja kokemuksia työskentelystä monimuotoisten
perheiden kanssa. Kyselyn tulokset analysoidaan vuonna 2014.
Syksyn 2013 aikana hankkeen työntekijät vierailivat järjestöissä ja niiden hallituksissa käyden
esittäytymässä ja kertomassa hankkeesta kunkin järjestön yhdessä hallituksen kokouksessa.
Kokouksia toteutui syksyn aikana yhdeksän.
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Hankkeen tavoitteenasettelu
Hankkeen keskeiset perhepoliittiset viestit määriteltiin vuonna 2013. Ne perustuvat
järjestöjen olemassa olevaan vaikuttamistyöhön, jäsenistölle suunnattuun jäsenkyselyyn,
järjestöjen hallitusten kanssa käytyihin keskusteluihin sekä vaikuttamistyön kehittäjäryhmän
ja johtoryhmän näkemyksiin monimuotoisia perheitä yhdistävistä tavoitteista.
Hankkeella on viisi yhteistä perhepoliittista viestiä:






Perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet
Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa
Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia
Perheille tarjotaan psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien jälkihoitoon kiinnitetään
riittävää huomiota
Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat korjataan siten, että monimuotoisten
perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla tavalla kuin muidenkin
perheiden

Lisäksi hankkeen kaikkea toimintaa läpäisee rasisminvastainen eetos.
Järjestöjen itsensä priorisoimat viestit ovat:











Adoptioperheet: Suomeen tarvitaan uuden adoptiolain myötä kansallinen adoptioohjelma, joka määrittelee adoptiotoiminnan tavoitteet ja eri toimijoiden roolit
Familia Club: Väestörekisteriin tulee voida ilmoittaa useampi kuin yksi äidinkieli
Käpy: Lapsen kuoleman jälkeinen sairausloman diagnoosi muu kuin masennus
Monikkoperheet: Monikkoperheellisyyden tulee itsessään olla peruste subjektiivisen
päivähoidon täyspäiväisyydelle tulevan uudistuksen jälkeen.
Nuoret Lesket: Perhe-eläkkeiden epäkohtien korjaaminen
Perhehoitoliitto: Perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman ajaminen
Sateenkaariperheet: Vanhemmuusolettama ja lapsen tunnustamismenettelyn
yhdenvertaisuus
Simpukka: Hedelmöityshoitolain muutostarpeiden arviointi, hoidon saannin kriteerit ja
muutoksenhakuoikeus
Supli: Etälapsen aseman parantaminen
YVPL: Tuomioistuimiin pitää saada käräjätuomarin avuksi perheneuvonnan, lapsen
kasvun ja kehityksen asiantuntijoita.

Keinot
Hankeen vaikuttamistyö kohdistuu hankkeen tavoitteiden mukaisesti päättäjiin ja
palvelujärjestelmään.
Vuonna 2013 perheiden moninaisuutta koskevan tiedonkeruu on aloitettu. Poliittisen
vaikuttamisen osalta päätöksentekoon on osallistuttu verkoston yhteisten lausuntojen ja
kannanottojen kautta. Yhteisiä lausuntoja vuonna 2013 on tehty kuusi:


Kommentti OPS 2016 – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
uudistamiseen

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

Toimintakertomus
17.2.2014







3(4)

Lausunto lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
muuttamiseksi, hallituksen esityksen valmistelu
Lausunto uudistettuun äitiysneuvolaoppaaseen
Lausunto lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan
Lausunto tasa-arvo-ohjelman puolivälitarkastelun kuulemistilaisuuteen
Tarkentava lausunto tasa-arvo-ohjelman puolivälitarkasteluun: Monimuotoisten
perheiden perhevapaiden keskeisimmät epäkohdat

Lisäksi on koottu tietoa monimuotoisten perheiden kannoista kotihoidontuen
uudistamiseen, mutta tätä asiaa koskevat lausunnot on annettu ja kuulemistilaisuuksiin
osallistuttu kunkin asiasta kiinnostuneen järjestön omissa nimissä.
Hankkeen edustajat ovat osallistuneet säännöllisesti Oikeusministeriön isyyslain uudistusta
valmistelevan työryhmän seurantatyöryhmän toimintaan, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
miesjaoston toimintaan, miesjaoston isyyslakityöryhmän toimintaan sekä
kuluttajaparlamentin toimintaan. Lisäksi hankkeen edustaja osallistui hallituksen tasa-arvoohjelman puolivälitarkastelun kuulemistilaisuuteen.
Oppilaitosyhteistyötä varten verkostoja on luotu DIAK amk:n, Metropolian amk:n sekä Turun
yliopiston kanssa. Lisäksi Emma ja Elias avustusohjelman kautta solmittuja yhteisverkostoja
on hyödynnetty mm. viestinnän osalta.
Palvelujärjestelmään vaikuttaminen keskittyy erilaisille messuille ja tapahtumiin
osallistumiseen. Vuonna 2013 hanke on osallistunut Valtakunnallisille neuvolapäiville
luentomuotoisesti ja Petra-hankkeen koulutuspäiville.
Viestintä
Vuoden 2013 aikana hankeviestintää toteutettiin sosiaalisen median ja omien verkkosivujen,
sähköpostin sekä painetun esitemateriaalin avulla. Hankkeelle luotiin logo ja visuaalinen
ilme, tehtiin www-sivut, perustettiin facebook-sivu sekä twitter-tili ja hankkeen esittely sekä
keskeiset viestit painettiin esitteeksi. Facebook viestintä oli toiminnan kannalta näkyvintä.

Johtoryhmä
Hankkeen johtoryhmä koostuu kunkin jäsenjärjestön toiminnanjohtajista. Johtoryhmä
kokoontui vuonna 2013 viisi kertaa koko päivän kokoukseen.
Lisäksi johtoryhmän jäsenistä Anne Backman, Juha Jämsä, Anne Lindfors sekä Tarja Monto
toimivat hankkeen työvaliokunnassa, jonka tehtävänä oli työntekijöiden rekrytointi. Pirjo
Hakkarainen, Juha Jämsä, Ulla Kumpula, Heljä Sairisalo ja Anu Uhtio toimivat vaikuttamistyön
kehittäjäryhmässä, jonka tehtävänä oli vaikuttamistyön suunnitelman valmistelu.
Vaikuttamistyön kehittäjäryhmä kokoontui vuonna 2013 viisi kertaa.
Talous
Hankkeen kokonaiskustannukset vuoden 2013 aikana ovat 116833,07 euroa. Suurin osa
kuluista on henkilöstön palkkakulkuja, toimitilakuluja ja hankkeen aloittamiskuluja (risteily,
rekrytointi, toimitilat, kalustus).
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Muut isot kuluerät ovat ostopalvelut 20173 euroa, sisältäen visuaalisen ilmeen, kuvituksia
sekä arviointikuluja, ja painokulut, 1620 euroa.
Hankkeen ensimmäisen vuoden toimintaan myönnettyjä rahoja siirtyi toiselle
toimintavuodelle yhteensä 43166,93 euroa.
Hankkeen taloutta on seurattu säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa.
Arviointi
Hankkeen arviointisuunnittelu aloitettiin. Johtoryhmä määritteli hankkeen arvioinnin kohteet
ja menetelmät. Arviointi sovittiin toteutettavaksi sekä itsearviointina että ostettuna,
ulkoisena arviointina. Hankkeen ulkoisen arvioinnin konsultiksi valittiin Varsinais-Suomen
Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Eija Heimo, jota tavattiin vuoden 2013 aikana
kaksi kertaa.
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