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Hankkeesta verkostoksi
Monimuotoiset perheet -verkoston toimintakertomus 2020
Vuosi 2020 on ensimmäinen vuosi, jolloin Monimuotoiset perheet -verkosto1
toimi pysyvän kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. 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.
Joulukuussa 2019 STEA myönsi verkostolle kohdennetun toiminta-avustuksen
(Ak) ja rahoituksen kolmannen työntekijän palkkaamiseen.
Vuoden 2020 toiminnan keskeisiä osia olivat pysyvien puitteiden luominen
verkostoin toiminnalle, uuden työntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen sekä
sen myötä verkoston toiminnan vahvistuminen työelämävaikuttamisen
suuntaan.
Toiminta 2020
Vuoden 2020 toimintaa varjosti globaali covid-19 -pandemia, joka laittoi myös
verkoston suunnitelmia raskaalla kädellä uusiksi etenkin kevätkaudella.
Verkosto osoittautui kuitenkin ketteräksi toimijaksi myös pandemian keskellä,
ja sekä järjestöt että verkosto siirsivät nopeasti esimerkiksi koulutustoiminnan
sekä vaikuttamistyön ja olennaisen määrän tapahtumia sähköisiin
toimintaympäristöihin.
Vuonna 2020 verkostossa toteutettiin muun muassa seuraavia toimia:
•
•

•
•
•
•

Edistettiin verkoston poliittisia viestejä vuosille 2019-2023.
Vietiin verkoston kuntapoliittiset tavoitteet 2021-2025 kaikkien puolueiden
kuntavaalivalmistelijoille sekä valmisteltiin kuntavaalikampanjaa vuodelle
2021.
Osallistuttiin 2 puoluekokoukseen.
Haastettiin puolueiden jäseniä tekemään puoluekokousaloitteita verkostolle
tärkeistä teemoista, tuloksena 12 aloitetta.
Osallistuttiin lakihankkeiden valmisteluun: (perhevapaauudistus,
sosiaaliturvan uudistus, lasten vuoroasumiseen liittyvät uudistukset).
Lausuttiin 9 lakihankkeesta sekä julkaistiin 13 tiedotetta.
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Verkoston järjestöt ovat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry,
Familia ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Nuoret Lesket ry, Suomen
Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
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Osallistuttiin SOSTEn sosiaaliturvauudistuksen asumisen jaoston
taustaryhmään sekä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
sosiaaliturvauudistuksen seurantaryhmään.
Toimittiin eduskunnan Monimuotoiset perheet -verkoston sihteerinä ja
koolle kutsujana.
Järjestettiin webinaari Kenen sosiaaliturva? – vastaako sosiaaliturva
perheiden tarpeisiin. Kansanedustajapaneelissa oli 6 osallistujaa,
tapahtumaa seurasi 64 henkilöä.
Rekrytoitiin uusi työntekijä, joka aloitti työnsä huhtikuussa 2020.
Koulutettiin yli 1500 perheitä kohtaavaa ammattilaista tai opiskelijaa.
Toteutettiin Monimuotoiset perheet varhaiskasvatuksessa -materiaali, joka
julkaistiin verkossa ja painettuna. Painettua materiaalia on tilattu ja
postitettu eri oppilaitoksiin ja työpaikoille vuoden 2020 aikana yhteensä
1567 kappaletta.
Koronan vuoksi messuille ja kehittämistapahtumiin osallistuttiin vain kerran
paikan päällä. Kokeiltiin myös virtuaalista osallistumista
Varhaiskasvatuspäiville, mutta todettiin, että konsepti ei ollut kovin toimiva.
Toteutettiin kaksi koulutusvideota sekä kaksi kuntavaalianimaatiota.
Kerättiin tietoa monimuotoisten perheiden asemasta koronapandemian
keskellä ja vietiin tätä tietoa eteenpäin sekä webinaareissa että suoraan
olennaisille toimijoille (Lapsistrategian koronatyöryhmä, lapsiasiavaltuutettu,
THL).
Selvitettiin sosiaalityöntekijöiden tiedontarvetta kyselyllä.
Tuotettiin ammattilehtiin ja muihin julkaisuihin 6 artikkelia monimuotoisia
perheitä koskevista teemoista.
Toimittiin asiantuntijajäsenenä Ev.lut. kirkon kasvatus- ja perheasian
neuvottelukunnassa, uusi neuvottelukunta ehti kokoontua vuoden 2020
puolella vain kerran, työ jatkuu 2021.
Koostettiin järjestöjen olemassa olevaa tietoa työelämän haasteista ja
muotoiltiin niiden perusteella verkoston työelämään suuntaavat tavoitteet.
Käynnistettiin pilottikokeilut ammattiliitto PROn sekä PAM:n ja
Insinööriliiton kanssa erilaisten perheiden työelämähaasteisiin liittyvän
tiedon muotoilemiseksi työehtosopimuksiin sopivaan konkreettiseen
muotoon.
Ylläpidettiin monimuotoiset perheet -tutkijaverkostoa. Verkosto tapasi
webinaarin muodossa kesällä 2020.
Tehtiin yhteistyötä eri tutkimushankkeiden kanssa monitieteisen
tutkimustiedon lisäämiseksi perheiden monimuotoisuudesta.
Toimittiin osana Perheet keskiöön -hankkeen (Lastensuojelun Keskusliitto
2018-2021) perhekeskustoiminnan kehittämisen foorumia.
Päivitettiin verkoston viestintäsuunnitelma.
Tilattiin 3000 kohtaamisviuhkaa ja 2000 esitettä.

Monimuotoiset perheet
Hämeentie 29, 7. krs, 00500 Helsinki
www.monimuotoisetperheet.fi

Toimintakertomus 2020 tiivistelmä
•
•
•
•
•

3(3)

Julkaistiin jäsenjärjestöille suunnattu uutiskirje 3 kertaa.
Tehtiin laaja verkkosivu-uudistus monimuotoisetperheet.fi-sivustolle.
Toteutettiin Kaikkien perheiden Suomi II -hankkeen loppuarviointi ja
kirjoitettiin loppuraportti.
Toimittiin asiantuntijajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
miesjaostossa 2020-2023.
Annettiin 27 haastattelua eri medioihin ja toimittajille sekä vastattiin 69
yksittäiseen tiedusteluun, kysymykseen, haastateltavan välittämispyyntöön
tai muuhun yhteydenottoon.

Talous
Verkoston menot vuonna 2020 olivat yhteensä 226 415,85 euroa, josta
Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen siirtyviä avustuksia oli 105 494,20 € ja
vuodelle 2020 myönnettyä ak-rahoitusta 121 375,08. Vuodelle 2021 siirtyi akavustusta yhteensä 73 078,35 euroa.
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