
 
 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
Johtokunta hyväksynyt 13.10.2018 esitettäväksi liittokokoukselle 

 

 

Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä on hyvä huomata, että numeroidut kohdat sekä luettelomerkeillä 

merkityt kohdat ovat suoraan strategiasta. Niitä ei toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä 

muokata. Toimintasuunnitelmaan liittyvät, muokattavat kohdat ovat laatikoissa. 

 

1. Tuemme vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa 

 

• Teemme näkyväksi ja eläväksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden sekä toisen asteen koulutuksen perusteiden kirjaukset kodin 

ja kasvatusyhteisön yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta niin vanhemmille kuin 

ammattilaisillekin. Luomme mallin hyvälle kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyölle. 

 

Toteutus Seuranta 

Viemme loppuun kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön mallin 
luomisen. Mallia levitetään ja juurrutetaan 
vanhempainyhdistyksiin ja kuntiin.  

Valmis malli, leviämisen 
seuranta, palaute 

Sisällytämme Peruskoulufoorumin ja Kiusaamisen ehkäisyn 
työryhmän toimenpide-ehdotukset omaan toimintaamme. 

 

Tuotamme yhteistyössä Förbundet Hem och Skola i Finlandin 
kanssa vanhempainiltamallin yläkoulun aloittavien lasten 
vanhemmille. Haemme rahoitusta materiaalin kääntämiseen eri 
kielille.  

Valmis materiaali 
Materiaalin käytön 
seuranta 
Palaute 

Tuotamme Kun päiväkoti alkaa -oppaan yhteistyössä Förbundet 
Hem och Skola i Finlandin kanssa.  

Valmis materiaali, käytön 
seuranta 

Olemme mukana Maailman suurimman vanhempainillan 
toteuttamisessa.  

Osallistujamäärä 
Laadullinen arviointi 
tapahtuman palautteista 

Järjestämme Kodin ja Koulun Päivän yhteistyössä Förbundet 
Hem och Skola i Finlandin, Opetushallituksen, Suomen Rehtorit 
ry:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Finlands Svenska 
Lärarförbund FSL:n, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat 
OPSIA ry:n, Suomen Kuntaliiton ja Sivistystyönantajien kanssa 
rahoituskohteen suunnitelman mukaisesti. 

Tapahtumapalaute 
Osallistujamäärät 
Kouluvierailujen määrä 
Mediaseuranta 

Osallistumme MLL:n koordinoimaan Koulurauha-ohjelmaan. 
Osana ohjelmaa toteutamme Koulurauha-aiheisen 
vanhempainillan Kajaanissa.  

Mediaseuranta 
Tapahtumapalaute 



Vahvistamme toimintaamme varhaiskasvatuksen puolella 
palkkaamalla varhaiskasvatuksen asiantuntija yleisavustettavaan 
toimintaan, mikäli rahoitus sen mahdollistaa. 

 

 

 

• Koulutamme rehtoreita, opettajia ja opettajaksi opiskelevia kodin ja kasvatusyhteisön välisestä 

yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta.  

 

Toteutus Seuranta 

Markkinoimme opettajankoulutuslaitoksille sekä 
varhaiskasvatuksen sosionomien koulutukseen liiton 
asiantuntemusta ja mahdollisuutta pitää opiskelijoille luentoja / 
työpajoja. Liitto pitää opettajankoulutuslaitoksissa / 
ammattikorkeakouluissa 4 luentoa / työpajaa 

Luentojen/työpajojen 
määrä 
Luentopalaute 

Vastaamme kuntien ja resurssien salliessa myös koulujen ja 
päiväkotien kutsuihin tulla kouluttamaan rehtoreita / 
päiväkodinjohtajia / opettajia / varhaiskasvatuksen opettajia. 
Liitto on pitänyt rehtoreille / päiväkodinjohtajille / opettajille / 
varhaiskasvatuksen opettajille 8 luentoa / työpajaa  

Luentojen/työpajojen 
määrä 
Luentopalaute  

Toteutamme opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Haemme 
rahoitusta uudelle opetushenkilöstön 
täydennyskoulutuskokonaisuudelle (OPH). 

Koulutuspalaute 
Hakemus ja sen läpimeno 

Osallistumme opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden 
toteuttamiseen Jyväskylän ja Turun yliopistoissa. 

Toteutuneet hankkeet 

 

• Kannustamme ja rohkaisemme vanhempia yhteistyöhön kasvatusyhteisöjen kanssa sekä 

verkostoitumaan, lähtemään mukaan vanhempaintoimintaan ja osallistumaan 

vanhempaintoiminnan kehittämiseen.  

 

Toteutus Seuranta 

Laadimme vanhempainyhdistyksille ja kuntakohtaisille 
yhdistyksille tukimateriaalia kodin ja kasvatusyhteisön 
yhteistyön edistämiseen opetussuunnitelman perusteiden ja 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

Materiaali 
Materiaalin leviämisen 
seuranta 

Mahdollistamme vanhempaintoimijoiden verkottumisen 
verkossa (Facebook-ryhmä, uudet verkkopalvelut) 

Käyttäjien määrä 
palaute 

Viestimme uudesta kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön 
mallista jäsenyhdistyksille. 

Viestien määrä, 
avausprosentit 

Viestimme Uudenmaan LAPEssa tuotetusta 
vanhempaintiimimallista ja päivitämme materiaalia 
tarvittaessa.  

 

 

 

• Kehitämme uusia tapoja tehdä kodin ja kasvatusyhteisön välistä yhteistyötä. Monimuotoisuus 

ja yhdenvertaisuus huomioiden.  

 

Toteutus Seuranta 

Aloitamme uuden toiminnon ak-rahoituksella: 
Yhdenvertaisuus vanhempaintoiminnassa sekä lasten ja 
nuorten kasvuyhteisöissä. 

Rahoituskohteen omat 
mittarit 



Tuotamme yhdenvertaisuusoppaan koulujen ja 
vanhempaintoimijoiden käyttöön vanhempien osallisuus 
huomioiden. 

Valmis materiaali 
Leviämisen seuranta 

Osallistumme Perheet keskiöön -hankkeeseen. Kehitämme 
uusia tapoja tuoda vanhempaintoimintaa perhekeskuksiin. 

 

 

• Teemme yhteistyötä muiden kasvatusyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen ja 

tahojen kanssa. Autamme huomioimaan vanhempien osallisuuden osana toimintaa. 

 

Toteutus Seuranta 

Toimimme aktiivisesti verkostoissa / työryhmissä / 
toimikunnissa, joissa voimme edistää kodin ja 
kasvatusyhteisön yhteistyötä. 

Laadullinen arviointi 
verkostoissa edistetyistä 
asioista 

Saamme kutsun toimintamme kannalta keskeisiin työryhmiin. Edustusten määrä 
/relevanttius 

Osallistumme Hengitysliiton Ratkaistaan yhdessä -
hankkeeseen. 

Projektisuunnitelman 
mukaisesti 

 

2. Uudistamme järjestötoimintaamme 

 

• Luomme rakenteen kuntatason yhteistyölle. Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön kuntien 

kanssa ja rakennamme yhteistyössä kuntakohtaisia yhdistyksiä, verkostoja ja foorumeita.  

 

Toteutus Seuranta 

Toteutamme ja levitämme kuntatason yhteistyön mallia. Valmis konsepti, palaute 

Otamme yhteyttä kuntiin ja tarjoudumme tekemään 
yhteistyötä kotien ja kasvatusyhteisöjen yhteistyöhön liittyen. 
Huolehdimme siitä, että varhaiskasvatus on kuntien työssä 
mukana. Perustamme yhteistyössä kuntien kanssa vuoden 
aikana 3-5 kuntakohtaista yhdistystä / verkostoa.  

Yhteistyöaloitteet 
Perustetut yhdistykset 

 

• Mahdollistamme kuntakohtaisten toimijoiden verkostoitumisen, hyvien käytänteiden 

vaihtamisen ja aktiivisen yhteistyön. Kannustamme toimijoita maakunnalliseen yhteistyöhön.  

 

Toteutus Seuranta 

Luomme kuntakohtaisten yhdistysten / verkostojen toimijoille 
yhteistyötavat.   

Valmiit yhteistyöareenat 
Yhteistyön aktiivisuus 

Järjestämme kuntakohtaisten yhdistysten toimijoille 
kesäpäivät.  

Koulutuspalaute 

 

• Tuemme kuntakohtaisia toimijoita vaikuttamis- ja järjestötoiminnassa. Luomme toimijoille 

malleja ja konsepteja, jotka auttavat niitä toteuttamaan tehtäväänsä. 

 

Toteutus Seuranta 

Luomme kuntakohtaisten toimijoiden tarpeeseen vastaavia 
malleja / konsepteja.  

Valmiit konseptit, käyttö ja 
palaute 

Jaamme jäsenjärjestöavustuksia kuntakohtaisille yhdistyksille. Seuranta rahoituskohteen 
seurantasuunnitelman 
mukaisesti 

  



• Tuemme päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohtaisia vanhempaintoimijoita vanhempaintoiminnan 

kehittämisessä.  

 

Toteutus Seuranta 

Toteutamme jäsenkyselyn Jäsenkyselyn toteutus ja 
tulokset 

Laadimme vanhempaintoimijoille ja kuntakohtaisille toimijoille 
tukimateriaalia kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön 
edistämiseen.  

Materiaali 
Materiaalin leviämisen 
seuranta 

Uudistamme vanhempaintoiminnan lokikirjan ja 101-ideaa 
vanhempaintoimintaan.  

Valmiit materiaalit 
Materiaalin käytön 
seuranta 

Koulutamme vanhempaintoimijoita kodin ja kasvatusyhteisön 
yhteistyöstä. Järjestämme vähintään kaksi webinaaria. 
Toteutamme vähintään kaksi maakunnallista koulutusta. 

Webinaarien toteutuminen 
Osallistujamäärä 
Palaute 

Viestimme opintokeskus Siviksen koulutustarjonnasta 
jäsenyhdistyksille. 

 

Annamme jäsenneuvontaa. Resurssien salliessa neuvomme 
myös yksittäisiä vanhempia.  

Yhteydenottojen seuranta 

Myönnämme kunniakirjoja vanhempaintoimijoille sekä 
vanhempaintoimintaa tukeneille henkilöille jäsenyhdistysten 
esitysten perusteella.  

Kunniakirjahakemusten 
määrä 

Nostamme esiin hyvää vanhempaintoimintaa ja 
onnistumistarinoita viestinnässä.  

 

 

3. Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan 

 

• Teemme näkyvää ja tuloksellista vaikuttamistyötä itsenäisesti ja laajan 

yhteistyöverkostomme kanssa. Tuemme kuntakohtaisten toimijoiden vaikuttamistyötä.  

 

Toteutus Seuranta 

Tuomme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyvät asiat 
esiin ohjausryhmissä, työryhmissä ja muissa toimielimissä, 
joissa meillä on edustus. 

- Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, 
ohjausryhmä (STM & OKM) 

- Peruskoulufoorumin seurantaryhmä (OPH) 
- Kouluterveyskyselyn seurantaryhmä (THL) 
- Finnish Safer Internet -ohjausryhmä (KAVI) 
- Dagis (Työterveyslaitos, Hgin yo, Folkhälsan) 
- Childcare (THL, Treen yo, Jyväskylän yo) 
- Perheet keskiöön -foorumi (LSKL) 
- Tasa-arvoinen päiväkoti (Naisasialiitto Unioni) 
- Leikkipäivä (MLL) 
- Koulurauha-ohjelman ohjausryhmä 
- Koulussa harrastamisen verkosto 
- Kouluruokailun ja ruokakasvatuksen verkosto 
- Lasten terveysfoorumi 
- LSKL:n neuvottelukunnat 
- Mukana!-verkosto 
- Muut, vuoden 2019 aikana syntyvät 

Toteutuva toiminta 

Seuraamme sote-/maku-uudistusta. Kannustamme yhdistyksiä 
kiinnittymään LAPE-toimintamalleihin.  

 



Teemme tiivistä yhteistyötä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen 
kanssa etenkin SOTE-/maku-uudistukseen, LAPE-työhön, 
Lapsistrategiaan ja perhevapaauudistukseen liittyen.  

Vaikuttamistyön seuranta 
Tapaamiset 

Toteutamme Vanhempien barometri -kyselyn 
varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille yhteistyössä 
Förbundet Hem och Skola i Finlandin kanssa. Barometrin 
tuloksia käytetään vaikuttamistyön pohjana.  

Barometri-julkaisu 
Tulosten seuranta 

Teemme eduskuntavaalivaikuttamistyötä. Osallistumme Anna 
ääni lapselle -kampanjaan sekä Huoneentaulu-työhön. 
Tuotamme aineistoa kuntayhdistysten vaalivaikuttamisen 
tueksi.  

 

Annamme eri tahojen pyynnöstä ja tarvittaessa oma-
aloitteisesti lausuntoja, osallistumme kuulemistilaisuuksiin ja 
teemme kannanottoja ajankohtaisista aiheista. 

Lausuntojen, 
kuulemistilaisuuksien ja 
kannanottojen määrä ja 
vaikuttavuus  

 

• Olemme aktiivisia aloitteentekijöitä vanhempien osallisuuteen sekä kodin ja 

kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyvissä asioissa. 

 

Toteutus Seuranta 

Nostamme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön merkitystä 
esiin mediassa tiedotteiden ja kannanottojen sekä säännöllisen 
mediayhteistyön avulla. 

Mediaseuranta 

Osallistumme SuomiAreenaan omalla keskustelutilaisuudella 
sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

 

 

4. Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa 

 

• Työskentelemme määrätietoisesti järjestääksemme maakuntiin vanhempaintoimintaa tukevia 

työntekijöitä.  

 

Toteutus Seuranta 

Selvitämme yhteistyössä kuntakohtaisten yhdistysten kanssa 
erilaisia rahoitus-/palkkausmalleja. 

Selvitys 

 

• Uudistamme liiton viestintästrategian ja teemme koulutus- ja henkilöstöstrategian. 

 

Toteutus Seuranta 

Jatkamme liiton verkkosivujen kehittämistä.  Verkkosivujen 
kävijäseuranta, palaute 

Uudistamme liiton jäsenrekisterin. Toteutamme 
sidosryhmärekisterin. 

Valmis rekisteri 

Uudistamme liiton taloushallintapalvelut. Uusi 
taloushallintajärjestelmä 

Päivitämme henkilöstöön liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat 
tarvittaessa. 

 

 

 

 

 

 



• Luomme strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa rahoituspohjan monipuolistamiseksi. 

 

Toteutus Seuranta 

Uudistamme päättymässä olevat sopimukset 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Uudet sopimukset 

Kontaktoimme rohkeasti uusia, mahdollisia 
yhteistyökumppaneita 

Uudet sopimukset 

 

• Vaalimme ydintoimintaamme tukevia strategisia kumppanuuksia muiden järjestöjen ja 

palveluntarjoajien kanssa.  

 

Toteutus Seuranta 

Keskitymme yhteistyössä uuden strategian mukaisiin 
kumppaneihin. Teemme yhteistyötä eri hankkeiden ja 
toimintojen kanssa.  

Yhteinen arviointi 
kumppaneiden kanssa 

 

• Noudatamme ja kehitämme perheystävällisyyttä toiminnassamme.  

 

Toteutus Seuranta 

Jatkamme perheystävällisten käytäntöjen kehittämistä 
Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilotoinnin jälkeen. 
 

 

 


