MLL:n piirivetoinen
kumppanuushanketoiminta

ESIPUHE
Tämän raportin tavoitteena on kuvata hankemallia,
jolla MLL:n Isä-hanke toteutettiin RAY:n tuella vuosina
2010–2013. Raporttiin on kuvattu hankkeen aikana
toteutuneita prosesseja, joiden avulla hanketta vietiin
eteenpäin. Siihen on pyritty kokoamaan hankeajan
kokemuksia; sen organisoinnista, johtamisesta,
koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta.
Tavoitteena tällä mallilla on helpottaa jatkossa
hankkeiden toteuttamista ja auttaa tunnistamaan
nopeasti mahdollisia solmukohtia.

Raportissa on hyödynnetty materiaaleja, joita on
kerätty erilaisista palautteista, hanketiimin
kokoontumisista ja hankepäivistä, johon on
osallistunut hanketiimin lisäksi ohjausryhmä ja
ulkoisen arvioinnin edustaja. Siniset lainaukset ovat
isätoiminnan ohjaajien arviointikeskustelusta
toukokuulta 2013.

Isä-hankkeessa on sovellettu ja testattu piirivetoista
toimintamallia, jossa yksi piirijärjestö hallinnoi MLL:n
valtakunnallista kehittämishanketta. Tämä raportti on
apuväline tuleville hanketoimijoille MLL:n
liittoyhteisössä, mutta myös soveltuvin osin
yleisestikin RAY:n tuella toteutettavissa hankkeissa.

Turussa keväällä 2014

Juhani Rantanen
Isä-hankkeen päällikkö
MLL:n Varsinais-Suomen piiri
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1. TAUSTAA
Isä-hanketta suunniteltiin keväällä 2009
kumppanuushengessä; tammikuussa oli MLL:n
keskusjärjestön ja piirien yhteinen foorumi, jossa
kumppanit selvisivät. Ideointiverstaassa Turussa
helmikuussa oli pelkkiä miehiä ja silloin linjattiin lisää
tarvetta hankkeelle. Hankesuunnitelman teon aikana
eri järjestöt, maakunta-kuntaliitot ja varuskunnat
sitoutuivat mukaan yhteistyöhön aiesopimuksilla.
Samalla myös MLL:n paikallisyhdistyksiä valittiin
pilottiyhdistyksiksi. MLL:n keskusjärjestö antoi oman
sitoumuksensa hankkeeseen lausuntona, jossa se
sitoutuu osallistumaan Isähankkeen ohjausryhmän
toimintaan ja hankkeen tuottamien hyvien
käytäntöjen levittämiseen liittoyhteisön sisällä sekä
myös laajemmin eri verkostoissa. Lisäksi tiedotus- ja
levittämistyössä keskusjärjestö lupaa hyödyntää MLL:n
olemassa olevia kanavia ja verkostoja sekä MLL:n
vahvaa viestintä- ja yhteiskunnallista
vaikuttamisosaamista.
Hankesuunnitelma ja avustusanomus jätettiin
toukokuussa 2009 RAY:lle, joka myönsi hankkeelle
avustusta, mutta alkuperäistä suunnitelmaa
vähemmän ja neljälle vuodelle viiden sijaan.
Alkuvuodesta 2010 alkoi hankkeen alkuun
saattaminen ja organisointi.

Hanke muotoutui siis MLL:n piirien yhteishankkeeksi,
jonka tavoitteena oli tukea tasavertaista
vanhemmuutta sekä isän roolia kasvattajana ja
parisuhteen toisena osapuolena. RAY rahoitti hanketta
vuosina 2010–2013. Hanketta koordinoi VarsinaisSuomen piiri, jossa toimivat hankkeen päällikkö ja
assistentti. Neljä ohjaajaa sijoittui vuosina 2010–2013
Varsinais-Suomen, Kymen, Hämeen ja Kainuun
piireihin.
Hankkeen kehittämisalueiksi muotoutuivat:
1. Isä-lapsitoiminnan ja isien vertaistuen
kehittäminen ja tukeminen
2. Isän kohtaaminen ammattityössä
3. Varusmiesten hyvinvoinnin tukeminen ja
vahvistaminen
Hanke teki tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistys- ja
kuntakumppanien kanssa. Tapahtumien järjestelyissä
oli yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen ja
seurakuntien kanssa. Hankkeen ulkoisen arvioitsijan
Sosiaalikehitys Oy:n kanssa yhteistyö oli
suunnitelmallista ja hanketyötä ohjaavaa.
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2. TOIMINNAN RAKENTEET ISÄHANKKEESSA
2.1. Hankkeen alkuun saattaminen ja
organisoituminen
MLL:n keskusjärjestö on järjestänyt vuosittain
hankefoorumin, jonka tarkoituksena on ollut kehittää
liiton hanketoiminnan suunnittelua ja koordinointia.
Hankefoorumien lähtökohtina ovat sekä piirien
toiminnanjohtajien ehdotus että liiton
järjestörakenteen arviointiraportti, jossa
hanketoiminnan koordinointi nimettiin yhdeksi
kehittämisen kohteeksi. Foorumien avulla liiton
sisäinen yhteistyö hankesuunnittelussa on
huomattavasti kehittynyt. Foorumit tullaan jatkossa
liittämään liiton perusrakenteisiin eli strategista
suunnittelua lisätään mm. toiminnanjohtajapäivissä ja
järjestöjohdon foorumeissa.
”Tavoitteita ja alatavoitteita ehkä liikaakin hankkeen
alkaessa, mutta hankkeen edetessä on kirkastunut
kolme vahvaa kehittämisaluetta” (Isätoiminnan
ohjaaja)
Hankeorganisaation kokoamisessa pyrittiin
huomioimaan henkilöstön valinnan lisäksi
tarkoituksenmukainen ohjausryhmän kokoonpanoa ja
arvioinnin toteutusta. Alkuvaiheen haasteina voidaan
pitää etukäteissuunniteltua ja aikatauluttamista.
Alkuvaiheen pohdintoja olivat: Miten sisäinen viestintä
toimii, kenellä on vastuu? Miten toimivat
ohjauskäytännöt hankkeessa? Ovatko tavoitteet
tarpeeksi konkreettiset? Tapahtuuko heti alusta asti
toimintamuotojen mallintamista?
”Ennen hankkeen alkua olisi hyvä pitää
keskustelu/aloitustilaisuus (kick off -tilaisuus) piirin
kaikkien työntekijöiden kesken hankkeen tavoitteista
ja siitä, mitä hankkeen toteuttaminen heiltä
hankeaikana ja sen jälkeen vaatii” (Isätoiminnan
ohjaaja)
Toteuttajapiirien välisissä sopimuksissa sovittiin
hallinnosta ja organisaatiosta, taloudesta ja
henkilöstöstä sekä osapuolten rooleista ja vastuista.
Niissä olivat selkeät kuvaukset myös raportoinnista,
viestinnästä ja arkistoinnista. Erillisellä sopimuksella
sovittiin avustuksen siirrosta ja sen käytöstä; mitä

siirrettävään avustukseen sisältyy, miten se maksetaan
ja mikä oli sen vastikkeellisuus. Liitteinä sopimusmallit.
”Keskusjärjestön rooli ja tuki sekä sitouttaminen
hankkeeseen ensiarvoisen tärkeitä; hankkeen
tuotosten jalkauttaminen ja levittäminen
valtakunnallisesti onnistuu vain keskusjärjestön tuella”
(Isätoiminnan ohjaaja)
Yhteistyötahojen välisissä sopimuksissa ilmeni
konkreettinen toiminta, aikataulutus ja
vastikkeellisuus. Isä-hankkeessa erilliset sopimukset
tehtiin MLL:n paikallisyhdistysten, muiden järjestöjen,
varuskuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän
kanssa. Lisäksi erillisestä hankkeeseen liittyvästä
tutkimustyöstä tehtiin oma sopimuksensa. Ulkoinen
arviointi kilpailutettiin ja sen toteuttamisesta tehtiin
sopimus. Hankkeen kuluessa todettiin pian, että
kumppaneita oli alussa liikaa ja yhteistyötä
täsmennettiin heidän kanssaan.
”Yhteistyön pitää olla aitoa, antaa lisäarvoa ja tukea
hankkeen tavoitteita; yhteistyötä huvin vuoksi tai
nimellisesti ei kannata tehdä” (Isätoiminnan ohjaaja)
”Yhteistyökumppaneiden määrä pitää hanketta
suunniteltaessa/käynnistettäessä tarkoin harkita”
(Isätoiminnan ohjaaja)
Organisoinnin aikana pidettiin tärkeänä, että
hanketyöntekijöiden olisi hyvä olla jäsenenä piirin
kyseisen kehittämistyöhön soveltuvassa tiimissä ja asia
olisi näin hyvä ottaa huomioon jo työntekijöiden
rekrytoinneissa. Hanketoimijoiden tulisi tuoda
hankkeen kehittämisteemat osaksi piirin muuta
toimintaa ja osallistua piirin tilaisuuksiin ja
tapahtumiin tuoden niissä esille hanketoiminnan
muotoja, jotta toiminnan juurtumisen aloittaminen
mahdollistetaan.
”Yksittäisen kehittämisalueen tavoitteiden
selkeytyminen ja työote on osaksi saanut muotoutua
ohjaajan persoonan mukaan” (Isätoiminnan ohjaaja)
”Hanketyöntekijän työn jakautuminen hanketyöhön ja
piirin yhteisiin työtehtäviin pitäisi määritellä alusta asti
selvästi” (Isätoiminnan ohjaaja)
Hankkeen alkuvaiheessa korostuivat pelisääntöjen ja
läpinäkyvän kulttuurin luominen. Se tarkoitti
käytännössä vastuunjakojen auki kirjaamista sekä
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työntekijöillä hanketyön ja muun piirityön raja-aitojen
selkeyttämistä. Näiden teemojen käsittely oli kuitenkin
läsnä koko hankkeen ajan. Kehittämistyöltä ei
kuitenkaan saa viedä vapautta luoda uutta ja liiaksi
sopeuttaa sitä olemassa olevaan. Näin luodaan
mahdollisuus, että perusorganisaatio myös muuttuu ja
kehittyy.

2.2. Hanketiimin työskentelytavat
Videoneuvotteluissa viikoittain (n. 1 h) ohjaajat
raportoivat toiminnasta kirjallisen raportin lisäksi
menneen viikon toiminnastaan videoneuvottelussa.
Tiimi toimi kommentaattorina, kannustajana ja
arvioijana. Myös ohjaus ja ideointi kuuluivat palaverin
työskentelyyn. Asialista oli vakio, assistentti teki
käsitellyistä asioista muistion, joka lähetettiin myös
ohjausryhmälle. Päällikkö toimi puheenjohtajana.
Työpajoissa kaksi kertaa vuodessa (2 päivää, 9 h)
päivitettiin kunkin kehittämisalueen tavoitteet,
työvaiheet ja työsuunnitelmat. Ohjelma lähetettiin
etukäteen ja asioista tehdään muistio, joka lähetetään
myös ohjausryhmälle. Päällikkö vastasi päivien
ohjelmasta ja työskentelystä.
Hankepäivissä kaksi kertaa vuodessa hanketiimin,
ohjausryhmän ja ulkoisen arvioitsijan kanssa (2
päivää, 9 h) käytiin läpi arvioinnin tuloksia ja
kehittämissuosituksia. Laadittiin työsuunnitelmia ja
linjattiin toimintaa yhdessä ohjausryhmän kanssa.
Ohjelma lähetettiin etukäteen ja asioista tehtiin
muistio. Päivien ohjelmasta ja työskentelystä vastasi
ulkoinen arvioitsija ja päällikkö yhteistyössä.
”Hanketiimin tapaamiset oleellisia ja tarpeellisia,
vähintään kaksi- kolme kertaa vuodessa”
(Isätoiminnan ohjaaja)
”Yksi tapaaminen vuosittain laajalla kokoonpanolla ohjausryhmä ja hanketiimi - on riittävä” (Isätoiminnan
ohjaaja)
”Ulkoisen arvioinnin mukanaolo koko hankkeen ajan
tärkeää: ulkopuolinen näkemys, ryhti ja analysointiapu
koko hankkeen ajan käytössä, ulkoisen arvioinnin
osuus erittäin rakentavaa” (Isätoiminnan ohjaaja)

2.3. Johtaminen
Hankkeessa erottui henkilöstöjohtaminen, sisällöllinen
johtaminen ja toiminnallinen johtaminen. Hankkeen
päälliköllä oli sisällöllinen, taloudellinen ja
ohjauksellinen vastuu hankkeessa.
Hankekokonaisuutta ohjasi ohjausryhmä, joka
muodostui MLL:n hankepiirien toiminnanjohtajista,
MLL:n keskusjärjestön edustajasta, ulkoisen arvioinnin
edustajasta ja hankkeen päälliköstä. Sihteerinä toimi
päällikkö, joka valmisteli ohjausryhmän asiat ja teki
päätösesitykset. MLL:n Varsinais-Suomen piirin
toiminnanjohtaja toimi puheenjohtajana.
Osahankkeiden kohdalla valmistelutyötä tehtiin
yhdessä ao. piirin toiminnanjohtajan ja
hanketyöntekijän kanssa. Pöytäkirjat toimitettiin
tiedoksi hankepiireille, hankehenkilöstölle, ulkoiselle
arvioitsijalle ja keskusjärjestöön. Tärkeäksi kohdaksi
toiminnan sujuvuuden kannalta koettiin päällikön ja
vastuupiirin toiminnanjohtajan työnjaon selkeys.
”Henkilöstöjohtaminen ja asiajohtaminen toimivat
ristiinjohtamisena eli vastuu eri tahoilla. Se vaatii
suunnittelua ja auki puhumista: kuka vastaa mistäkin
osa-alueesta!”(Isätoiminnan ohjaaja)
”Ohjausryhmän ja hankepäällikön roolit on mietittävä
tarkkaan! ” (Isätoiminnan ohjaaja)
Hankehenkilöstön sisällöllisestä ohjauksesta vastasi
päällikkö, mutta henkilövastuu oli jokaisen piirin
toiminnanjohtajalla. Hankehenkilöstö piti tärkeänä
tuen saantia sekä hanketiimiltä että omasta piiristä.
Jokainen piiri vastasi työnjaosta piirin perustoiminnan
ja hanketyön välillä. Siinä pyrittiin tasapuoliseen
tilanteeseen jokaisen hanketyöntekijän kohdalla.
”Toiminnanjohtajan on syytä olla hanketyöntekijän
esimiehenä; yleensäkin hanketyöntekijöiden on
järkevää olla samassa asemassa kaikissa
hankepiireissä ja samantasoisen esimiehen alaisena”
(Isätoiminnan ohjaaja)
Kokonaisvaltainen viestintäsuunnitelma oli
hankkeessa tarpeellinen. Aluksi laadittiin
viestintäsuunnitelman malli, jossa määriteltiin
viestinnän vastuut. Lisäksi laadittiin alueellisia
tiedotussuunnitelmia. Viimeisen vuoden
tiedottamisesta ja näkyvyydestä tehtiin yhdessä
keskusjärjestön edustajien kanssa oma suunnitelma.
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Viestinnässä hankkeen kannalta oli erityisen
huomioitavaa, että vastuupiiri pysyi ajan tasalla
kehittäjäpiirien tilanteista ja että tieto kulki
suuremmista kokonaisuuksista. Selvyyttä toi
viestintään myös se, että päälliköllä vastasi
yhteydenpidosta keskusjärjestöön. Samoin hän toimi
linkkinä hanketiimin ja ohjausryhmän välillä.
”Hyvä projektipäällikkö on aloite- ja yhteistyökykyinen,
uskaltaa päättää ja puristaa päätöksiä, johtaa edestä
eikä anna ulkopuolisten ohjata projektiaan”
”Projektipäälliköllä tulisi olla valtaa johtaa projektiin
nimettyjen asiantuntijoiden työpanosta ja aitoa
vastuuta siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan”
”Ohjausryhmä ─ projektin ylin päätöksentekofoorumi
hyväksyy projektisuunnitelman ja päättää
tulostavoitteisiin tehtävistä muutoksista, tukee
projektipäällikköä, mutta ei sekaannu projektin
päivittäisjohtamiseen sekä vastaa lopputuloksen
integroimisesta varsinaiseen toimintaan”
(Isätoiminnan ohjaajat)
Raportoinnissa oli tärkeää, että aikatauluista pidettiin
kiinni. Koko hankkeen raportointia ei olisi pystytty
toteuttamaan, jos osakokonaisuuksista ei olisi saatu

3. ISÄ-HANKKEESSA HYVIKSI KOETUT
PROJEKTIKÄYTÄNNÖT
Isä-hankkeen tuomien kokemusten pohjalta nähtiin
hanketyössä tärkeiksi tiettyjä yleisluontoisia
periaatteita. Läpinäkyvyys, joka korostui erityisesti
talousasioissa. Koko hankeyhteisön avoimuus siinä oli
pohja kaikelle muulle. Sitä tukivat myös se, että
koordinaatiolla ja eri kehittämisalueilla olivat omat
kustannuspaikkansa. Näin jokainen tiesi, esim. sen
paljonko oli resursseja käyttää mihinkin.
Luotettavuutta lisäsi se, että jokainen piti kiinni
sovituista aikatauluista ja muista sopimuksista. Samoin
kuin se, että kenenkään ei tarvinnut valvoa toinen
toistaan. Tasapuolisuuden tulisi toteutua niin, että
resurssit suhteutetaan tavoitteisiin. Esimerkiksi
päällikön, assistentin ja isätoiminnan ohjaajien työajan
käyttö tuli suhteuttaa toimintoihin tasapuolisesti ja
tavoitteisiin sitouttaen. Kommunikoinnin tuli olla

tietoa. Raportoinnista huolehtivat hankkeen
työntekijät kukin omasta kehittämisalueestaan.
Raportoinnista oli tehty selkeä ohje, miten se tapahtuu
aikatauluineen. Isä-hankkeessa päädyttiin
muuttamaan raportointipohjaa kesken hankkeen,
koska alkuperäinen ei vastannut kehittämistoiminnan
alueita täysin. Assistentti kokosi raportit yhteen ja
yhteenvetoja käydään läpi kuukausittain hanketiimin
skype-palavereissa. Kehittäjäpiireille raportit toimivat
oman seurannan välineenä, koska siinä eriteltiin
toiminta kunnittain ja yhdistyksittäin. Siitä myös ilmeni
toiminnan laajuus ja osallistujamäärät.
Taloudessa selkeäksi tavaksi koettiin se, että piireillä
oli omat toimintarahat, mikä toi vapautta piireille
toimia oman budjettinsa rajoissa. Tämä teki myös
koordinaatiosta selkeämpää. Vastuupiirin osalta
hankerahat oli jaettu isätoimintaan ja hankkeen
koordinaatioon. Rahanjakoon liittyvä päätöksenteon
prosessi koettiin onnistuneeksi hankkeessa: oli tuotu
avoimesti esille epäselvyydet ja keskusteltu niistä.
Vastuupiiri vastasi hankkeen toteutuksesta ja
taloudellisista päätöksistä ja raportoi niistä RAY:lle
”Rahanjaon ja vastuiden on kuljettava käsi kädessä”
(Isätoiminnan ohjaaja)

yksinkertaista ja selkeää. Sellaista, ettei jää
epäselvyyksiä tai joutuisi mielessään jälkeenpäin
pohtimaan ja päättelemään viestin merkitystä.
Sopimusten tekemisessä korostui yhteinen
suunnittelu. Sopimukset pyrittiin puhumaan auki ja
periaatteena voitiin myös pitää sitä, että asioista
voitaisiin sopia myöhemmin uudelleen.
Hanketoimintaa arvioitiin lokakuussa 2013 Sipoon
hankepäivillä, jossa olivat läsnä hanketiimi,
ohjausryhmä ja ulkoisen arvioinnin edustaja.
Seuraavassa kooste arviointikeskustelusta:
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3.1.

Hanketiimin yhteistyö

Piirivetoisissa, useiden piirien alueilla toteutettavissa
hankkeissa ohjausryhmän tulee yhdessä keskustella
avoimesti ja määritellä hanketoimijoiden tavoitteet ja
tehtävät. Ohjausryhmän linjaukset tulee viedä hyvin
myös hanketiimin tietoon.
Hankkeen alkuvaiheessa on hyvä järjestää
hanketoimijoiden ja ohjausryhmän kesken useita
yhteisiä tapaamisia ja työkokouksia hankkeen
tavoitteiden täsmentämiseen ja työn suunnitteluun.
Yhteisissä työkokouksissa kannattaa sopia heti
hankkeen alkuvaiheessa yhteisistä linjauksista ja
käytännöistä sekä määritellä työntekijöiden
toimenkuvat, vastuut ja vapaudet. Työkokoukset
vahvistavat hanketiimin yhteistyötä eri
toimintamuotojen/osahankkeiden työstämisessä ja
toteuttamisessa.
Hanketoimijoiden kesken on hyvä luoda
mahdollisuudet työparityöskentelyyn. Yhtenäinen
työnkuva hanketyöntekijöiden kesken mahdollistaa
syvällisen yhteistyön ja selkeät yhteiset tavoitteet.
Hankkeessa on hyvä luoda käytännön yhteistyötä
hanketyöntekijöiden ja piirin työntekijöiden kesken.
Näin hanketoiminta tulee tutuksi piirin työntekijöille,
he oppivat ymmärtämään hanketyön merkityksen ja
molemmat osapuolet löytävät yhteisen tahtotilan ja
tavoitteet. Yhteistyö piirissä on tärkeää
hanketoiminnan juurtumisen kannalta.
Isä-hankkeen työpäivät Sipoossa ovat olleet
hyödyllisiä. Hankkeen alkuvaiheessa yhteisiä työpäiviä
olisi voitu järjestää vielä useammin. Isä-hankkeessa
ohjausryhmän nähdään toimineen avoimesti, mikä on
selkeyttänyt yhteisten linjausten tekemistä.
Puolustusvoimayhteistyössä ja isä-lapsitoiminnassa
toteutettu työparityöskentely on koettu toimivaksi.
Työparityöskentelyä olisi kuitenkin voitu tehdä vielä
enemmän.

3.2.

Asiakaslähtöisyys

Hanketoiminnan käynnistäminen pilottiyhdistyksissä
tukee toiminnan asiakaslähtöisyyttä: pilottiyhdistysten
kautta päästään suoraan kiinni asiakasrajapintaan. Isä-

hankkeen pilottiyhdistyksissä on ollut hyvä valmius
toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.
Ohjaajien mukaan hanketyöntekijöiden rekrytoiminen
MLL:n ulkopuolelta voi ehkä tukea asiakaslähtöisyyttä.
Näin toiminnassa ei rajauduta toimimaan olemassa
olevissa rakenteissa ja hanketyöntekijä voi omistautua
enemmän hanketyöhön muun MLL:n työn sijasta.
Isä-hankkeessa kaikki toimintamallit on luotu
asiakkaita kuunnellen ja kunnioittaen, asiakkaiden
toiveiden mukaisesti.
Hanketyöntekijät tarvitsevat selkeitä ohjeita ja
reunaehtoja toimiakseen MLL:n linjauksen mukaan.
Näissä rajoissa voidaan luottaa työntekijöihin ja heidän
vastuunottoonsa MLL:n brändin toteuttamisessa.
MLL:n rakenteet eivät saa liikaa kangistaa hanketyötä.
Tästä näkökulmasta on hyvä kehittää itsearviointia
hankkeissa ja perusorganisaatioissa.

3.3.

Tiedottaminen ja viestintä

Hankkeen alkuvaiheessa on hyvä laatia selkeä
suunnitelma tiedottamiseen ja viestintään.
Suunnitelman mukaisesti tulee täsmällisesti ohjeistaa
työntekijöitä tiedottamisen ja viestinnän
toteuttamisesta ja aikatauluista. Isä-hankkeessa
tiedotus- ja viestintäsuunnitelma olisi voinut olla
täsmällisempi.
Hanketiimin viikoittaiset Skype-palaverit ovat olleet
hyvä käytäntö siihen, että hanketyöntekijät tietävät,
mitä muissa hankepiireissä on meneillään. Skypepalaverit eivät täysin toimi työn sisältöjen
kehittämisen tukena.
Yhteistyön kehittämiseen hanketiimin kesken on hyvä
panostaa heti hankkeen alkuvaiheesta alkaen.
Yhteistyö ei ole pelkästään systemaattisten
rakenteiden varassa, vaan sitä voidaan toteuttaa myös
vapaamuotoisesti.
Isä-hankkeessa on kehittynyt hyvä yhteishenki, jota
olisi voitu rakentaa vahvemmin heti hankkeen
alkuvaiheessa.
Hankepiireissä olisi hyvä olla ohjaajalle
”keskustelukumppani” ts. ohjaajat tulisi paremmin
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ryhmäyttää piirien organisaatioon. Jatkossa voitaisiin
jopa hakea 1,25 hanketyöntekijää piireihin. Näin piirin
työntekijä sitoutetaan paremmin kehittämistyöhön.

3.4.

Taloudenhoito ja raportointi

Isä-hankkeen piirikohtainen resursointi on toteutunut
ohjausryhmän näkökulmasta hyvin. Toteutusta on
tukenut hyvä asiantuntemus hanketta vetävässä
piirissä ja avoin keskustelu. Rahoittajalle tarvittavat
tiedot ovat täsmentyneet hankkeen aikana, mikä on
edistänyt raportoinnin toteuttamista.

3.5.

Koordinaatio ja johtaminen

Piireissä toteutettavassa hankkeessa nähdään hyväksi
koordinaation malli, jossa piirin toiminnanjohtaja
toimii hanketyöntekijän esimiehenä päätösasioissa ja
päivittäisessä johtamisessa ja päällikkö toimii
hanketyön koordinaattorina. Piirien esimiehet toimivat
hankkeen ohjausryhmän jäseninä. Piirien
toiminnanjohtajat tuntevat toimintaympäristönsä,
jotka ovat erilaisia eri piireissä. Päällikön on hyvä
tuntea MLL:n organisaatio ja toimintakenttä. Toisaalta
MLL:n ulkopuolelta tuleva päällikkö voi tuoda
mukanaan uusia näkökulmia.

3.6.

Ohjausryhmän rooli

Hankkeen suurimmista linjauksista on hyvä keskustella
hanketiimin ja ohjausryhmän kesken ennen
päätöksentekoa. Isä-hankkeessa toteutettujen
ohjausryhmän ja hanketiimin yhteisten työpäivien
kautta hanketiimi kokee tulleensa kuulluksi ja
voineensa vaikuttaa ohjausryhmän päätöksiin. Sanan
välittyminen päällikön kautta ohjausryhmään ei olisi
sama asia kuin näkemysten esille tuominen
hanketiimin kertomana omien kokemustensa kautta.
Ohjausryhmän linjaamat asiat on hyvä käsitellä
hankepiireissä toiminnanjohtajien kautta. Näin
varmistetaan tiedonvälittyminen hanketyöntekijöille ja
sovittujen asioiden toteuttaminen hanketyössä.
Ohjausryhmän kokouksia voidaan toteuttaa skypepalavereina. Kuitenkin hanketoiminnan luovan
kehittämisen kannalta on parempi järjestää kokouksia
tapaamalla kasvokkain.
Hanketyöntekijöiden voi olla hyvä osallistua
vuorotellen ohjausryhmän kokouksiin. Näin
hanketyöntekijät voivat saada ohjausryhmän
sisällöllistä tukea kehittämisalueiden eteenpäin
viemiseen.

Hanketoiminta tulee sitouttaa piirissä tehtävään
työhön mahdollisimman hyvin. Hankkeen budjettiin
tulisi varata piirityöntekijän resursseja.
Piirivetoisella hanketoiminnalla tulee olla kytkökset
keskusjärjestöön. Keskusjärjestön tulee osallistua
hankkeen valmistelutyöhön. Käytännössä
keskusjärjestössä tulee olla nimetty yhteyshenkilö
hankkeelle. Isä-hankkeessa tiedottaminen ja viestintä
keskusjärjestön suuntaan on nähty keskusjärjestössä
hyväksi. Hankkeessa voisikin olla pieni taloudellinen
resurssi keskusjärjestön työhön.
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4. HAASTEET MATKAN VARRELLA

Hankkeen aikana koettiin monenlaisia haasteita. Tässä
muutamia niistä, joihin tulevat toimijat voivat myös
törmätä ja joihin olisi hyvä varautua:




Ohjaajien rekrytoinnissa tulee huomioida
ennen kaikkea osaaminen, ei voida liiaksi
painottaa sukupuolta. Kokemuksen mukaan
isätoiminnan ohjaajana voi
menestyksekkäästi toimia myös nainen.



Paikallisten ohjausryhmien roolia tulisi
täsmentää, jotta niistä saatava tietotaito
siirtyisi hallitummin hankkeen
kehittämistyöhön. Kokoonpano, tavoite ja
tapaamisten tiheys tulisi miettiä tarkkaan,
jotta paikallisten ohjausryhmien olemassaolo
olisi tarkoituksenmukainen hanketyössä.



Puolustusvoimat yhteistyökumppanina
hankkeessa aiheutti haasteita, koska se
organisaationa on massiivinen. Pääesikunnan
lisäksi ovat eri aselajit, niiden alla omat
esikunnat ja sotilasläänit sekä vasta niiden
alla eri varuskunnat ja yksiköt. Jokaisella on
omat komentajansa, joten hierarkiaa paljon ja
se on määrittävässä osassa, kun ajatellaan
esim. hankeviestintää. Yhteyshenkilöiden
tulisikin olla sellaisia, joilla on valtaa ja
vastuuta tarkoituksenmukaisesti ja jotka ovat
hankkeen kehittämistoiminnan kannalta
oleellisista yksiköistä. Haasteeksi muodostui
se, että yhteistyövaruskunnissa tehty
kehittämistyö levittyi valtakunnallisesti eri
varuskuntiin ainoastaan siviilipuolella eli
sosiaalikuraattorien toimesta. Sotilaspuolella
olisi siihen tarvittu ylimmän tason käskytys.



Hankesuunnittelun aikana tehtiin monia
yhteistyösopimuksia eri järjestöjen kanssa.
Kun hankkeen kehittämistyö alkoi, ei
löytynytkään luontevia yhteistyön muotoja,
jotka olisivat tukeneet tavoitteiden
saavuttamista. Lukuisat yhteistyökumppanit
eivät välttämättä tue hanketyötä, vaan voivat
pahimmillaan viedä hanketyötä väärille
raiteille. Tulisikin tarkkaan määritellä
yhteistyön merkitys ja tavoite sekä sen
vastikkeellisuus.

Työntekijöiden vaihtuminen; etenkin
päällikön vaihtuminen kesken hanketyön
aiheuttaa pakostakin hetkellisen sekavan tilan
kehittämistyöhön ja koko hankeorganisaation
toimivuuteen
”Haasteena oli hanketyöntekijöiden
vaihtuminen kesken hankkeen” (Isätoiminnan
ohjaaja)



Tutkimustyön linkittäminen itse hankkeen
kehittämistyöhön vaatii paljon soveltamista.
Vaarana on että hyväkin tutkimustyö ei
välttämättä kohtaa ruohonjuuritason työtä.
Jos hankkeessa on resurssi tehdä myös
tutkimusyhteistyötä, pitää huomioida tarkasti
tutkimustyön hyödynnettävyys jo hankeajalle.



Jos kehittämistyö linkittyy teoriatasolla liiton
valtakunnalliseen toimintaan tai
hankkeeseen, on tärkeää tehdä
keskusjärjestön kanssa tiivistä
etukäteissuunnittelua siitä, kuka
keskusjärjestössä on yhteyshenkilönä asiassa
ja miten asiassa menetellään. Roolit, vastuut
ja työskentely pitää olla selkeät kummallakin
osapuolella.
”Keskusjärjestön sitouttaminen ja aktiivinen
mukanaolo ehdotonta hankkeen alusta
alkaen” (Isätoiminnan ohjaaja)



Kullakin kehittämisalueella hankkeen alussa
pitää luoda vielä tarkemmat tavoitteet. Ja
erityisesti siitä, miten dokumentoidaan tehty
kehittämistyö, vaikka se olisi kokeellista ja
epäonnistunuttakin.



Olisi hyvä pyrkiä siihen, että kaikkien
hankkeen ohjaajien työsopimukset, työehdot
ja palkkaus ovat samankaltaiset, vaikka
työnantajana toimivatkin eri MLL:n piirit.
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Jos hankeaikana tulee tarve siirtää
ylimääräistä avustusta piireihin, esim.
erilaisten tapahtumien järjestämiseen, tulisi
siihen varautua hyvissä ajoin. Nopealla
aikataululla se voidaan kokea piireissä
haastavana toteuttaa.



Ulkoisen arvioinnin roolina voisi olla vielä
enemmän kyseenalaistaja. Kaksi kertaa
vuodessa järjestettävissä hankepäivissä on
ulkoisella arvioitsijalla merkittävä osuus, voisi
se vielä tehokkaammin haastaa
hankeorganisaatioita pohtimaan tehtyä
kehittämistyötä ja sen tavoitteellisuutta.
Hankearvioinnista tulisi saada välineitä
luotsata hanketyötä, niin johtamiseen kuin
itse ohjaajien työhön.



Hankkeen viestinnän vastuu tulee olla
hankepäälliköllä, mutta haasteena on
hankepiirien oma viestintä. Kun piireillä ovat
omat kehittämisalueensa, tulee heille
helposti autonomia myös tiedottaa omalla
alueellaan siitä. Vaikka hankkeessa tehdään
viestintäsuunnitelma, pitää korostaa sitä, että
kehittämisalueittain tulee suunnitella ja
toteuttaa viestintä niin, että päällikkö tietää
kaikesta tiedottamisesta etukäteen. päällikkö
puolestaan vastaa siitä, että tarvittava tieto
kulkee keskusjärjestön viestinnästä
vastaaville.
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5. MITÄ TÄSTÄ OPIMME? – EVÄÄT MEILLE
JA MUILLE

Isä-hanke oli omalla tavallaan pioneerihanke MLL:ssa.
Hankkeessa kokeiltiin sellaista johtamista ja
koordinointia, joita ei ennen ole liittoyhteisössä ollut.
Haasteita oli paljon, mutta lopputulos oli kuitenkin
kaikkien osapuolten näkökulmasta hyvä. Joitakin
menestyksen avaimia on kuitenkin hyvä vielä erikseen
nostaa tuleville hankkeille:
Tämänkaltaisen hankkeen, jossa johto ja koordinointi
eivät ole keskusjärjestössä, menestyksen tae on, että
keskusjärjestön tuki ja ohjaus on toimivaa ja sovittua.
Muuten kehitetyille toimintamalleille ei saa tarvittavaa
”hyväksyntää”. Hanketyön on liityttävä järjestön
valtakunnalliseen toimintaan ja siihen liittyy
yhteyshenkilöiden nimeäminen ja keskusjärjestön
antama tuki viestintään, vaikuttamistoimintaan ja
yleisesti hankkeen ohjaustoimintaan.
Isä-hankkeessa kaikki ohjaajat olivat töissä
työsopimuksessa sovittuun päivään saakka. Ehkä
tähän oli syynä, että avoimesti puhuttiin hyvissä ajoin
ohjaajien tulevaisuudesta ja työllistymisestä ja siitä,
että viimeinen hankevuosi pyhitettiin kokonaan
kehitetyn toiminnan levittämiseen ja juurruttamiseen.
Se on voinut toimia ohjaajille hyvänä motivaationa
toimia hankkeessa sen loppuun asti.
Hankkeen puolessa välissä tuli ajankohtaiseksi
väliarviointi ja siitä tiedottaminen. Silloin keksittiin,
että kansantajuinen lukulehti olisi oiva väline viestiä
hankkeen siihen saaduista kokemuksista ja
väliarvioinnista. Virkamieskielisistä raporteista, jotka
jäisivät työntekijöiden kirjahyllyihin makaamaan,
luovuttiin. Samoin tehtiin toinen Isä-lehti hankkeen
lopussa, joka toimi ruohonjuuritasolla hankkeen
loppuraporttina. Lehdet ovat saaneet hyvää palautetta
ja sitä on ollut miellyttävä jakaa eri tilaisuuksissa ja se
korvannut esitteitä.
”Projekti ei pääty – se pitää päättää!” (Isätoiminnan
ohjaaja)
”Prosessi jatkuu, mutta projektilla pitää olla
yksikäsitteinen loppupiste” (Isätoiminnan ohjaaja)

vuodessa järjestetyt hankepäivät. Niihin osallistui
hanketiimin lisäksi ohjausryhmä ja ulkoisen arvioitsijan
edustaja. Silloin käytiin läpi arvioinnin tuloksia ja
kehittämissuosituksia. Laadittiin työsuunnitelmia ja
linjattiin toimintaa yhdessä ohjausryhmän kanssa. Itse
sisällön lisäksi koettiin onnistuneeksi pitopaikka
Sipoon Sopukka ja päivien aikataulutus. Ne olivat joka
kerta samat ja se huomioi osallistujien matkustuksen.
Hankkeen aikana todentui se, että
yhteistyökumppaneita tuntui olevan liikaa ja
tavoitteellinen toiminta heidän kanssaan ei ollut
kirkasta. Ehkä hankkeen suunnittelun aikana haalittiin
liikaa kumppaneita eivätkä ne liittyneet
kehittämistoiminnan ydintyöhön.
Talousasioiden avoin käsittely ja raportointi tukevat
työkulttuuria, jossa luotetaan kumppaniin. Raha-asiat
luovat monesti intohimoja, jotka voivat viedä energiaa
itse kehittämistyöltä. Kun alusta asti molemmin puolin
taloudellisista asioista puhutaan avoimesti, ei siihen
pääse liittymään epäluuloja. On tärkeää, että
hankkeen talousarvio ja talouden seuranta on
kokonaisuudessaan koko ajan hankekumppanien
avoimesti nähtävissä ja siitä raportoidaan.
Avoimuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
jokainen kumppani tietää, mihin hankkeen
koordinoinnin rahat oikeasti kuluvat. Kumppanien on
tärkeää tietää, mitä vastuupiirin kuluja koordinaatioon
liittyy.
Kehittämisalueiden yhteisen haasteena voi pitää sitä,
että vakituisen henkilökunnan sitoutumista ja
motivaatiota ottaa kehitetyt toimintamuodot omaan
työhönsä. Hanketyön yleiset dilemmat eli miten
toimintamuodot integroituvat organisaation
perustyöhön ja miten se resursoidaan, olivat tässäkin
hankkeessa läsnä. Heti hankkeen alusta olisi paremmin
sitouttaa muu henkilökunta myös hanketyöhön.
Pelkästään hanketyöntekijän liittäminen tiimeihin ei
riitä, esim. työparitoiminnan kehittäminen olisi voinut
tuottaa paremman tuloksen vakiinnuttaa
toimintamuotoja. Se olisi ainakin hankepiireissä
auttanut asiaa.
”Olisi tärkeää vakinaisen henkilökunnan sitouttaminen
alusta asti jatkamaan kehitettyjä toimintoja hankkeen
jälkeen” (Isätoiminnan ohjaaja)

Kun hanke toimii eri puolella Suomea ja sillä oli eri
kehittämisalueita, tuli merkittävään osaan kahdesti
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Tässä hankkeessa onnistuttiin tekemään
kehittämistyön mallinnukset, raportit ja oppaat
valmiiksi jo hyvissä ajoin ja isätoiminnan ohjaajat
saivat itse niitä olla tuottamassa. Monestihan
hankkeissa tämä vaihe voi jäädä organisaatioon

jäävien vastuulle ja ne syntyvät liian myöhään. Kun
levityksen avuksi tehdyt materiaalit ovat käytössä jo
hyvissä ajoin, edesauttavat ne levitystyön suunnittelua
ja toteuttamista, toimintamuotojen juurtumista ja
helpottavat toiminnan käyttöönottoja.
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Isä-hanke oli neljän MLL:n piirin yhteishanke, jonka tavoitteena oli tukea tasavertaista vanhemmuutta sekä isän
roolia kasvattajana ja parisuhteen toisen osapuolena. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa isyyden osa-alueita
sekä mahdollistaa isien osallistuminen MLL:n toimintaan. Hanke oli RAY:n rahoittamaa 2010–2013.
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