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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
Johtokunta hyväksynyt kokouksessaan 26.-28.3.2019 esitettäväksi liittokokoukselle  

 

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. 

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Luomme OPH:n ja muiden kumppaneiden 
kanssa kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön 
mallin. Malli levitetään 
vanhempainyhdistyksiin ja kuntiin.  

- Tammikuussa pidettiin OPH:ssa keskeisten 
sidosryhmien kanssa workshop, jossa pohdittiin mallin 
tarpeellisuutta, lähtökohtia ja sisältöjä. OPH:n kanssa 
käytiin vuoden aikana keskusteluja mallista, mutta 
mallin lopullinen työstäminen konkretisoituu vasta 
vuonna 2019.  
- Liitto oli mukana laatimassa opiskeluhuoltoryhmän 
toimintamallia perusopetukseen (THL:n julkaisu). 
Toimintamallissa vanhempien osallisuus on vahvasti 
mukana. 
- Liitto toi Peruskoulufoorumin työskentelyyn mukaan 
kasvuyhteisötason. Liitto osallistui kaikkiin 
Peruskoulufoorumin aluekierroksen tilaisuuksiin.  

Kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön malli 
tehdään yhdessä OPH:n kanssa, mikä 
vaikuttaa työstämisen aikatauluun.  
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Tuotamme yhteistyössä Förbundet Hem och 
Skola i Finlandin kanssa materiaalin ja siihen 
liittyvän vanhempainiltamallin yläkoulun 
aloittavien lasten vanhemmille.  

- Tervetuloa yläkouluun - opas seiskaluokkalaisen 
vanhemmalle valmistui koulujen alkaessa. Opasta 
jaettiin sekä verkkoversiona että painettuna versiona  
- Vanhempainiltamallin valmistelu siirrettiin vuodelle 
2019.    
- Kuluttajaosuustoiminnan säätiön rahoituksella 
toteutettiin kieliversiot aikaisemmin tehdystä ‘Koulu 
alkaa –tervetuloa!’-ekaluokkalaisen vanhemman 
oppaasta (englanti, somali, arabia, saame). Kieliversioita 
jaettiin Vanhempainliiton ja Hem och Skolan 
verkkosivujen kautta.  

Sekä seiskaluokkalaisten vanhemmille että 
ekaluokkalaisten vanhemmille suunnattu opas 
on saanut hyvää palautetta. Mietimme 
jatkossa viestinnän tehostamista ja etsimme 
keinoja lähettää ekaluokkalaisten opas kaikille 
koulunsa aloittavien vanhemmille. 
Kieliversioiden tekemistä jatketaan, jos 
rahoitus järjestyy. 

Olemme mukana Maailman suurimman 
vanhempainillan toteuttamisessa.  

- Tapahtuma oteutettiin OPH:n koordinoimana 
12.11.2018. Tilaisuus striimattiin Pyhäselän koululta 
Joensuusta. Ulla Siimes toimi tilaisuuden juontajana.  

Tapahtuma sai hyvää palautetta, mutta 
kehitettävääkin toki jäi. Tapahtuman 
järjestämistä on tarkoitus jatkaa.  

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. 

- Päivä vietetty ja viestitty suunnitelmien mukaisesti 
28.9. sekä syksyn aikana eri päivinä koulukohtaisesti. 
Palautekysely tehty, ohjausryhmän arviointi- ja 
suunnittelukokous pidetiin 28.11. 
- Valtakunnallisesti tapahtumaan osallistui oppilaiden 
vanhempia 94 800, isovanhempia 19 800, oppilaita 260 
900, opettajia 32 000 ja muita vieraita 8 200. 
Palautekyselyn (vastausprosentti 25%) mukaan yli 82% 
kouluista on kirjannut päivän vuosiohjelmaan. Päivä sai 
kouluarvosanaksi 9.  
- Verkkosivukävijät 7 280, sivun katselut 17 586.               

Mukana oli ennätysmäärä kouluja (noin 1200), 
some- ja medianäkyvyys aiempaa suurempaa.   

 

 

• Koulutamme rehtoreita, opettajia ja opettajaksi opiskelevia kodin ja kasvatusyhteisön välisestä yhteistyöstä ja vanhempien osallisuudesta.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Markkinoimme opettajankoulutuslaitoksille 
liiton asiantuntemusta ja mahdollisuutta 
pitää opiskelijoille luentoja / työpajoja. Liitto 
pitää opettajankoulutuslaitoksissa 4 luentoa / 
työpajaa 

- Markkinointikirje lähti kaikkiin opettajankoulutus-
laitoksiin tammikuun alussa. Lisäksi markkinointia 
tehtiin   Opettajankoulutusfoorumin, Suomen 
Opettajaksi Opiskelevien Liiton ja muiden verkostojen 
kautta.  

Koulutustarpeeseen on pystytty vastaamaan 
opettajankoulutuslaitosten toiveiden 
mukaan. Jatkossa täytyy luoda kontaktit 
erityisesti niihin opettajankoulutuslaitoksiin, 
joissa emme ole vielä vierailleet. 
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- Koulutuksia opettajankoulutuslaitoksissa pidettiin 
seuraavasti:  

• Oulun yliopisto 4 luentoa 

• Turun yliopisto 2 luentoa 

• Helsingin yliopisto 3 luentoa 

• Erkka Experience  

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

Liton asiantuntijat ovat luennoineet valtakunnallisilla ja 
alueellisilla luokanopettajapäivillä, LAPE-tilaisuuksissa, 
Juvanpuiston koululla, Keljonkankaan koululla, SUREn 
opintopäivillä, Majakka-verkoston koulutuksessa, 
Tuusulan kunnan rehtoreille, musiikkiopisto 
Juvenaliassa, Päiväkoti 2018 -seminaarissa, Haastava 
oppilas -seminaarissa sekä Tulevaisuuden koulu -
seminaarissa  

Varsinaisten luentojen lisäksi liiton 
asiantuntijat osallistuvat lukuisiin 
tilaisuuksiin keskustelijoina/panelisteina. 
Valtakunnallisten koulutustilaisuuksien 
lisäksi olisi hyvä päästä kouluttamaan 
rehtoreita ja opettajia myös 
kuntakohtaisesti. 

Selvitämme mahdollisuudet järjestää 
opettajien täydennyskoulutusta OPH:n tuella. 
Haetaan tukea ja järjestetään koulutusta, jos 
se on mahdollista.  

Haettiin ja saatiin opettajien täydennyskoulutus-
rahoitusta OPH:n kautta ‘Osaamista kodin ja 
kasvatusyhteisön yhteistyöhön’ -koulutukseen. 
Koulutus käynnistyi syksyllä, jonka aikana pidettiin 2 
lähikoulutuspäivää. 2 lähikoulutuspäivää pidetään 
alkuvuodesta 2019. Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen opettajia, rehtoreita ja johtajia 
ilmoittautui koulutukseen yli 40. 

Osallistujien palaute koulutuksesta on ollut 
erittäin myönteistä. Jatketaan 
koulutuskokonaisuuden järjestämistä 
vuonna 2019, mikäli rahoitus järjestyy.  

Osallistumme opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeiden toteuttamiseen 
Jyväskylän ja Turun yliopistoissa. 

- Toimittu uutta luova opettajuus (ULA) -hankkeen 
ohjausryhmässä ja tarjottu tukea vanhempien kanssa 
tehtävän yhteistyön kehittämiseen.   
- Loikka-hankkeeseen toteutettiin 3 videoitua luentoa 
(varhaiskasvatus, monikulttuurisuus) 

Yhteistyö hankkeiden kanssa olisi voinut olla 
tiiviimpää. Liiton aktiivisuus ja 
asiantuntemus kuitenkin tunnistettiin ja 
tunnustettiin, sillä liitto sai edustajan 
Opettajankoulutusfoorumiin vuodelle 2019.  

Kehitämme Opeklubia palvelemaan yhä 
paremmin rehtoreita ja opettajia. 

Opeklubista / vanhempainilta.fi sivustosta luovuttiin 
verkkosivu-uudistuksen myötä ja opettajille suunnattu 
aineisto siirrettiin liiton uusille verkkosivuille. 
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• Kannustamme ja rohkaisemme vanhempia yhteistyöhön kasvatusyhteisöjen kanssa sekä verkostoitumaan, lähtemään mukaan vanhempaintoimintaan 

ja osallistumaan vanhempaintoiminnan kehittämiseen.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

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

- Epelin hyvissä käytänteissä runsaasti tukimateriaalia 
vanhempainyhdistyksille.  
- Uusille verkkosivuille koottiin tukimateriaalia 
vanhempainyhdistyksille.  
 

Kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön mallin 
viivästyminen vaikutti myös siihen, että 
uutta materiaalia ei tähän juuri tuotettu. 

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

- Facebook-ryhmä alueyhdistysten pj:lle olemassa 
- Johtokunnalla oma Facebook-ryhmä 
- Yhdistyksillä on omia, paikallisia ryhmiä. 

Kuntatason toiminnan konseptoinnin 
yhteydessä on mietittävä myös 
vanhempaintoimijoiden verkottumisen 
mahdollistaminen.  

Viestimme uudesta kodin ja kasvatusyhteisön 
yhteistyön mallista jäsenyhdistyksille. 

Malli on vasta työn alla, valmistuu vuonna 2019.  

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

- Lausuntoja ja kannanottoja on tehty.  
- Median yhteydenottoja tulee runsaasti. 

Lausuntoja ja kannanottoja tehdään paljon 
yhteistyössä muiden kanssa. Omaa 
tuotantoa voisi harkitusti lisätä. Median 
yhteydenotot liittyvät tällä hetkellä lähes 
täysin ydinosaamiseemme. 

 

 

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

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Jatkamme Epeli – Koti, koulu ja kolmas 
sektori erityislasten ja -perheiden 
osallisuuden edistäjinä kouluissa -projektin 
toteuttamista projektisuunnitelman 
mukaisesti.  

- Väli- ja loppuraportti tehty. Väliraportin palaute 
Epelistä oli hyvä.  
 Tavoitteet saavutettiin täysin. Toimintoja mm: 
- Epeli-hankkeessa pidetty 88 koulutusta (KESY, 
kokemusasiantuntijat ja Sujuva vuorovaikutus 
erityisperheiden näkökulmasta) 
-KESY-materiaalin (Keskustelu symbolein) tuottaminen 
korteiksi ja sähköiseksi versioksi Martinniemen koulun, 

Kirjalliset ja suulliset palautteet osallistujilta 
ja sidosryhmiltä auttoivat ymmärtämään 
mille käytänteille on eniten tarvetta ja mitkä 
ovat tehokkaimpia keinoja 
ennakkoasenteiden vähentämiseen. 
Oivalsimme, että yhdenvertaisuuden ja 
osallisuuden edistämistyö ei lopu koskaan, 
vaan sitä tapahtuu tehokkaimmin erilaisten 
ihmisten välisissä kohtaamisissa, jolloin 
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Oulun yliopiston ja Valterikoulu Ruskeasuon yksikön 
kanssa 
-Kortteja on testattu ainakin 45:llä paikkakunnalla yli 
sadan opettajan toimesta, jotka ovat saaneet myös 
koulutusta korttien käyttöön. Oulussa koulutettu noin 
700 opettajaa ja oppilashuollon työntekijää, 43 
koulutusta vuonna 2018 
-Kokemusasiantuntijakiertue  2018: 11koulua, 415 
opettajaa 
-Opinnäytetyöt 4 kpl valmiina, KESY:stä tulossa 2 
väitöskirjaa, 1 gradu 
-12 tapahtumaa tai seminaaria 
-Martinrenkaan yhteisöllisen olohuoneen toimintaa 
sekä yhteisöllistä oppilashuoltoa Haukiputaalla on oltu 
mukana kehittämässä 
-vertaistoiminta 
-Työntekijät ovat hankkeen aikana kehittäneet 
yhteistyössä pilottikoulujen, vanhempien ja 
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erityislasten ja -
perheiden osallisuuden toteutumista koulussa edistäviä 
toimintakäytänteitä (n.30), joista ne, joista on kirjallista 
materiaalia, on saatavilla Innokylässä.  

ennakkoasenteita voidaan purkaa 
kohtaamalla toinen ihminen diagnoosin 
takaa. Epelin kaltainen toiminta voi toimia 
näiden kohtaamisten mahdollistajana. 
 

Jatkamme maahanmuuttajaperheiden 
tukeminen ja osallistaminen varhaiskasvatus- 
ja kouluyhteisöissä sekä opetus-, kasvatus- ja 
perhetyötä tekevien 
monikulttuurisuusosaamisen vahvistaminen -
toimintaa avustuskohteen suunnitelman 
mukaisesti.  

- Kotimentori; Espoon Suvelassa järjestettiin kahdeksan 
illan kokonaisuus arabian- ja englanninkielisille 
vanhemmille, joilla on 5-6-vuotias lapsi päiväkodissa. 
Illat toteutettiin yhteistyössä vapaaehtoisten 
mentoreiden ja kieli- ja kulttuuriopettajien kanssa. 
Mentorit ja opettajat osallistuivat hankkeen 
työntekijöiden järjestämään alkukoulutukseen, 
vanhempainiltaan ja palautetilaisuuksiin. 
- Opettajien koulutusta ja konsultointia 
monikulttuurisuuskysymyksissä jatkettiin 
- Tuotettiin Wilho vanhempainiltamateriaalista 
digitaalinen versio (Verkko-Wilho) sekä 

Monikulttuurisuustoiminnalle kohdennettu 
AK-rahoitus päättyi vuoden 2018 loppuun. 
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monikulttuurisuuskysymyksiä käsitteleviä videoita 
verkkosivuille 
-Monikulttuurisuuden asiantuntija luennoi 25 eri 
tilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä n. 1500 kuulijaa 

Haemme rahoitusta yhdenvertaisuuteen 
liittyvän toiminnan jatkolle 
 

Rahoituspäätös tuli Epelin jatkoksi kohdennettuna 
toiminta-avustuksena (2 htv). 

Jatkorahoituksen saaminen oli upea asia. 
Pienoisen pettymyksen aiheutti se, että 
rahoitus tuli kahdelle työntekijälle kolmen 
sijaan.  

 Liiton edustajat osallistuivat Nordisk Kommittén 
konferenssiin Oslossa syyskuussa. Lisäksi 
toiminnanjohtaja vieraili NoKon hallituksen kanssa ja 
keskusteli liiton mahdollisesta liittymisestä NoKoon. 
Asiasta käytiin keskustelua myös johtokunnassa ja 
liittymiseen suhtauduttiin positiivisesti. 

Pohjoismaisen yhteistyön kautta on 
mahdollista saada paljon ideoita, ajatuksia ja 
vinkkejä toiminnan kehittämiseen. 
Jäsenyydestä päätetään liitossa vuonna 
2019. 

 

• Teemme yhteistyötä muiden kasvatusyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen ja tahojen kanssa. Autamme huomioimaan vanhempien 

osallisuuden osana toimintaa. 

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

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

Erityistä/uutta: 
- Koulussa harrastamisen -verkosto (organisoi mm. 
harrastusviikon) 
- Lapsiperhefoorumi (Oulu) 
- Mukana-verkosto  
- VIP-verkosto 
- Malike, Liikuttava koulu  
- Eriko-verkosto 
- LSKL:n neuvottelukunnat  
-Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta 
- Yle / Sekasin2 -kampanjaverkosto 
- Terveyttä edistävät välipalat -hanke 
- Kouluruoka 70 v. -blogisarja 
- Mediataitoviikko 
- Leikkipäivä 

Liitto tunnetaan jo erinomaisen hyvin kodin 
ja koulun/päiväkodin yhteistyön edistäjänä 
ja näkökulmamme on tärkeä lisä monen 
verkoston toimintaan. 
 
Sisäilmaan liittyvissä kansallisissa hankkeissa 
liitto on saanut hyvin näkyvyyttä ja ääntään 
kuuluviin. 
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- Unelmien liikuntapäivä 10.5. 
- 100 ovea avoinna 
- Vuoden isä  
- Lasten terveyfoorumi ja lasten terveyskäräjät -
tapahtuma 9.11. 
- Terveet tilat 2028 -työ 
- Kansallinen sisäilmaohjelmatyö  

Saamme kutsun ydintoimintamme kannalta 
keskeisiin työryhmiin. 

- Liiton edustukset on lueteltu liitteessä. 
- Peruskoulufoorumin teesit julkaistiin helmikuussa. 
Foorumin teeseihin nousi kasvuyhteisötaso. Liitto sai 
upeasti työskentelyssä kotien kanssa tehtävää 
yhteistyötä esille ja osallistui kaikkiin 
peruskoulufoorumin aluekierroksen tilaisuuksiin.  
- Kiusaamisen ehkäisyn työryhmä julkisti 
loppuraporttinsa helmikuussa. Liitto sai raporttin 
toimenpide-ehdotuksiin mukaan vanhempien 
osallisuuden ja vanhempaintoiminnan.  

Peruskouluun ja varhaiskasvatukseen 
liittyvissä työryhmissä liitto on onnistunut 
erinomaisesti saamaan työskentelyyn 
mukaan kotien kanssa tehtävän yhteistyön 
näkökulman. Liitolla on kansallisissa 
työryhmissä vahva rooli. 
 

Osallistumme Hengitysliiton 
sisäilmaprojektiin, mikäli hanke saa 
rahoituksen.  

- Ratkaistaan yhdessä -hanke sai rahoituksen. 
Hankkeessa aloitti vuoden aikana kolme työntekijää. 
Liitto osallistuu hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn 
ja tekee tiivistä yhteistyötä muutenkin hankkeen 
kanssa.  
 

 

 

2. Uudistamme järjestötoimintaamme 

 

• Luomme rakenteen kuntatason yhteistyölle. Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön kuntien kanssa ja rakennamme yhteistyössä kuntakohtaisia 

yhdistyksiä, verkostoja ja foorumeita.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Konseptoimme kuntatason yhteistyön mallin. 
Teemme konseptoinnissa yhteistyötä 
Kuntaliiton ja Opsian kanssa.  

- Konseptin valmisteluun liittyen toteutettiin kysely 
vanhempaintoimijoille ja haastatteluissa kuultiin sekä 
vanhempaintoimijoita että kuntien edustajia. 

Konseptoinnin tavoitteena on luoda 
apuväline vanhempaintoimijoille ja kunnalle 
yhteistyön rakentamiseen kuntatasolle. 
Konseptin kuvaamisessa on hyödynnetty 
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- Konseptissa on luotu kolme mallia, joista voi 
joustavasti muokata kuntakohtaisesti sopivimman 
mallin toteuttaa. 
- Konsepti on esitelty Tuusulassa, jossa konseptointia 
kokeillaan ensimmäistä kertaa. 
- Konseptin kehittämisessä on kuultu Kuntaliiton ja 
Opsian edustajia. 

toimijoita ja olemassa olevia malleja, joista 
on luotu mukautuvia tapoja yhteistyölle. 
Konseptin perusrakenne on valmis ja 
tuotosten julkistaminen tapahtuu 2019.  

Otamme yhteyttä kuntiin ja tarjoudumme 
tekemään yhteistyötä kotien ja kasvatus-
yhteisöjen yhteistyöhön liittyen. Perustamme 
yhteistyössä kuntien kanssa vuoden aikana 3-
5 kuntakohtaista yhdistystä / verkostoa.  

- Uudet kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset 
syntyivät seuraaviin kuntiin:  
Tampere, Kangasala, Muonio, Sysmä ja Kuusamo.  
- Vuoden aikana käynnistettiin työtä Orimattilassa ja 
Tuusulassa ja aktivoitiin työtä mm. Porissa.  

Kuntakohtaisen työn käynnistyminen vaatii 
liitolta kunnissa aktiivisia toimia.  

 

 

• Mahdollistamme kuntakohtaisten toimijoiden verkostoitumisen, hyvien käytänteiden vaihtamisen ja aktiivisen yhteistyön. Kannustamme toimijoita 

maakunnalliseen yhteistyöhön.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Luomme kuntakohtaisten yhdistysten / 
verkostojen toimijoille yhteistyötavat.   

- Yhteistyötapojen luomisessa on tarvetta selvitetty 
osana kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan 
konseptointia. Kyselyssä selvitettiin mm. 
viestintävälineitä ja käytetyimpiä viestintäkanavia. 
- Yhtenä yhteistyömallina on toteutettu 
lähialueyhteistyötilaisuus Kotkassa, Kotkan, Porvoon ja 
Loviisan alueen toimijoille sekä Nokialla Nokian ja 
Ylöjärven alueen vanhempaintoimijoille. 
- Kuntakohtaisten yhdistysten kesäpäivät ovat yksi 
vakiintunut toimintatapa vertaistoiminnalle ja yhteistyölle, 
jota voi mallintaa myös paikallisesti. 
- Yhteistyötapojen kehittäminen tehdään 
asiakaskeskeisesti 2019. 

Toimijoiden kanssa käydään jatkuvaa 
kehityskeskustelua ja tehdään tarvearviointi. 
Yhteistyötapojen kehittämisen tukena toimii 
kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan 
konseptoinnin tuotokset. Lähialuetapaamisten 
palaute on ollut kannustavaa ja 
toimintamuoto on koettu tarpeelliseksi, mutta 
tilaisuuden yhteisiä tavoitteita tulee kehittää 
jatkossa.  

 

 

• Tuemme kuntakohtaisia toimijoita vaikuttamis- ja järjestötoiminnassa. Luomme toimijoille malleja ja konsepteja, jotka auttavat niitä toteuttamaan 

tehtäväänsä. 
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Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Selvitämme kuntakohtaisten yhdistysten ja 
verkostojen tarpeet. Luomme tarpeeseen 
vastaavia malleja / konsepteja.  

- Selvityksessä on pyritty muodostamaan kokonaiskuva 
kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten nykytilasta. 
- Selvityksessä ja eri tilaisuuksissa nousseiden tarpeita 
vastaavia konsepteja valmistellaan 2019. Näitä ovat mm. 
Mahdollisuudet palkattuun työvoimaan kuntakohtaisissa 
yhdistyksissä, yhteisöllinen tietokanta ja vertaistoiminta. 
- Yhdistysten toiveesta kuntakohtaisille yhdistyksille 
järjestettiin sisäilmaan liittyvä skype-koulutus 16.5. 

Tarpeet ovat nousseet esille toimijoille tehdyn 
kyselyn ja kesäpäivien keskusteluiden 
pohjalta.  

Jaamme jäsenjärjestöavustuksia 
kuntakohtaisille yhdistyksille. 

- Avustuksia jaettiin 17 yhdistykselle yhteensä 31 780 
euroa.  
- Avustukseen liittyvä ohjeistus ja lomakkeisto uusittiin.  

Jäsenjärjestöavustus alkaa löytää paikkansa 
yhdistysten rahoituskokonaisuudessa ja 
avustuksen jakamiseen liittyvät toimintatavat 
vakiintua oikealle tasolle. 

  

 

• Tuemme päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohtaisia vanhempaintoimijoita vanhempaintoiminnan kehittämisessä.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

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

- Vaikuttamisopas ja koululakko-ohjeet viimeistelyssä. 
- Mallisääntöjen päivitys tehtiin vuoden 2018 alussa. Ne 
käännettiin englannin kielelle. 
- Perustamisopas päivitettiin. 
- Epelin hyvissä käytänteissä runsaasti tukimateriaalia 
vanhempainyhdistyksille. Myös verkkosivuille koottu 
tukimateriaalia vanhempainyhdistyksille. 

Kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön mallin 
viivästyminen vaikutti myös siihen, että uutta 
materiaalia ei erityisesti kodin ja 
kasvatusyhteisön yhteistyön edistämiseen 
tuotettu.  

Tuotamme uudistetuille verkkosivuille entistä 
selkeämpää materiaalia 
vanhempaintoiminnan kehittämisen tueksi.  

- Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä kaikki 
materiaali käytiin läpi ja uutta materiaalia tuotettiin 
aiempaa luettavammassa ja selkeämmässä muodossa.   
 

Yhdistyksille suunnatut materiaalit löytyvät 
verkkosivuilta aiempaa paremmin. Uutta 
materiaalia tuotetaan sivuille tarpeen 
mukaan.  

Koulutamme vanhempaintoimijoita kodin ja 
kasvatusyhteisön yhteistyöstä. Järjestämme 
vähintään kaksi webinaaria. 

- Kuntakohtaisten yhdistysten toimijoille järjestettiin 
sisäilmawebinaari 16.5. 
- Keski-Pohjanmaan alueen kunnille (Perho, Lestijärvi, 
Kannus, Kokkola) järjestettiin webinaari kodin ja koulun 

Webinaarien tuottamiseen täytyy jatkossa 
laatia selkeä vuosisuunnitelma, jotta 
webinaarit toteutuvat. 



10 
 

 

yhteistyöstä yhdessä Keski-Pohjanmaan LAPE-hankkeen 
kanssa.  
- SOS-hankkeen webinaarit  

Viestimme opintokeskus Siviksen 
koulutustarjonnasta jäsenyhdistyksille. 

- Siviksen toiminnasta ja koulutustarjonnasta on 
viestitty jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla. 
- Uusille yhdistyksille asiasta viestitään erikseen. 

Vuonna 2019 on aiheellista miettiä, miten 
Siviksen koulutustarjonta ja koulutustuki 
tulisivat vielä paremmin hyödynnettyä liiton 
toiminnassa. 

Annamme jäsenneuvontaa. Resurssien 
salliessa annamme neuvontaa myös 
yksittäisille vanhemmille.  

- Jäsenneuvonta on toimiston jokapäiväistä, normaalia 
työtä. Yksittäisten vanhempien yhteydenotot ovat 
hieman vähentyneet uusien verkkosivujen myötä.  
- Jäsenyhdistysten yhteydenottojen aiheita ovat mm. 
tietosuoja, ristiriitatilanteet, kirjanpito, varainhankinta, 
yhdistystoiminnan hallinto, jäsenrekisteriasiat, 
yhdistyksen perustaminen, huoli varhaiskasvatuksen 
laadusta ja toimintavinkit. 
- Yhdistyksille lähetettiin 12 sähköistä jäsenkirjettä, 
lisäksi teemakohtaisia jäsenviestejä esim. Vanhempien 
barometri –kyselyyn liittyen. 
- Uusia jäsenyhdistyksiä 39 kpl ja päättyneitä 
jäsenyyksiä 45 kpl. 

Jäsenneuvonta toimii tällä hetkellä 
pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostilla. 
Liittokokoukseen liittyen vaalitoimikunta 
kokeili chat-neuvontaa, mutta kovin suurta 
suosiota se ei saanut. 
 
Sähköisten jäsenkirjeiden avausprosentti on 
ollut jatkuvasti kohtuullisen hyvä. 

Myönnämme kunniakirjoja vanhempain-
toimijoille sekä vanhempaintoimintaa 
tukeneille henkilöille jäsenyhdistysten 
esitysten perusteella. Ajanmukaistamme 
kunniakirjoihin liittyvät prosessit. 

- Vuoden aikana kunniakirjoja myönnettiin 32 
kappaletta.  
- Kunniakirjojen myöntämiseen liittyvää prosessia 
uudistettiin.  

Kunniakirjat ovat yhdistyksille edelleen mie-
lekäs tapa muistaa aktiivitoimijoita tai koulun 
henkilökuntaa. Verkkosivu-uudistuksesta ja 
prosessimuutoksesta johtuen syksyllä 2018 
kunniakirjoja haettiin tavallista vähemmän. 

Tarjoamme yhdistystoimijoille ohjeistusta 
ajantasaisen tietosuojalainsäädännön 
vaatimusten toteuttamiseksi. 

- Yhdistyksille tehtiin ohjeet, ne löytyvät verkkosivuilta.   Tiedusteluja tietosuojalainsäädäntöön liittyen 
tuli sen voimaan tullessa paljon.  

 

 

 

3. Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan 

 

• Teemme näkyvää ja tuloksellista vaikuttamistyötä itsenäisesti ja laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Tuemme kuntakohtaisten toimijoiden 

vaikuttamistyötä.  
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Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Osallistumme kansallisen tason työryhmien / 
ohjausryhmien toimintaan: 
- Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma, ohjausryhmä (STM & 
OKM) + varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos jaosto 

- Peruskoulufoorumin toimintaryhmä 
(OPH) 

- Kansallinen lukutaitofoorumi (OKM) 
- Kouluterveyskyselyn seurantaryhmä 

(THL) 
- Finnish Safer Internet -ohjausryhmä 

(KAVI) 
- Liikkuva koulu –ohjelman ohjausryhmä 

(OKM) 
- Lihavuuden ehkäisyn kansallinen 

asiantuntijaryhmä (THL) 
- Koulurauha-ohjelman ohjausryhmä 
- Perhekeskusfoorumi (LSKL) 
- Muut, vuoden 2018 aikana syntyvät 

- Osallistuimme kansallisen tason työryhmien / 
ohjausryhmien toimintaan.  
- Liiton edustaja oli mukana useassa Koulutuksen 
arviointikeskuksen arvioinnissa haastateltavana 
(koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, 
opettajankoulutusfoorumi, kokeilukeskuksen 1. 
toimintavuoden arviointi).   
- Teimme tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä muiden 
lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa. Yhteistyössä olivat 
mukana Lastensuojelun keskusliitto, Väestöliitto, 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset 
sekä Ensi- ja turvakotien liitto. Tällä ryhmällä tavattiin 
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, 
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä 
kaikkien puolueiden eduskuntaryhmät. Lisäksi 
”kuusikko” teki yhteistyötä mm. lapsistrategian 
valmisteluun sekä perhevapaauudistukseen liittyen.  
- Liitto oli mukana Maksuton 2. aste -kansalaisaloitteen 
valmistelussa. Aloite eteni eduskuntaan.  
- Liitto oli mukana valmistelemassa Ääni lapselle -
kampanjaa. 
- Liitto tuki energiajuomien kieltämistä alle 16-vuotiailta 
vaatinutta kansalaisaloitetta.  
- Liitto sai OAJ:n liikkeelle laittaman Tasa-arvoisen 
koulutuksen viestikapulan.  
 

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 
vaikuttamistyössä on tuottanut tulosta. Osana 
suurempaa lapsi- ja perhejärjestöjen joukkoa 
on pystytty järjestämään lukuisia tapaamisia 
poliitikkojen kanssa ja valmistelemaan 
kannanottoja.  
 
Työryhmien / ohjausryhmien toiminnassa on 
onnistuttu pitämään esillä kotien kanssa 
tehtävää yhteistyötä sekä vanhempien 
osallisuutta. Tämä teema näkyy upeasti 
monien työryhmien loppuraporteissa / muissa 
tuotoksissa. 

Viestimme kuntakohtaisille toimijoille SOTE-
/maakuntauudistuksesta sekä LAPE-
kärkihankkeesta. 

- Viestintä oli lähinnä some-viestintää. Muilta osin 
annettiin neuvontaa niille yhdistyksille, jotka sitä 
kaipasivat. 

LAPE-kärkihanke oli jo loppusuoralla ja 
toiminnot tapahtuivat maakunnissa, joten 
erityistä tarvetta viestintään ei ollut. 

Toteutamme ja uudistamme Vanhempien 
barometri -kyselyn yhteistyössä Föreningen 
Hem och Skola i Finlandin kanssa. Barometrin 
tuloksia käytetään vaikuttamistyön pohjana.  

Vanhempien Barometri -kyselyn tulokset julkaistiin 

5.11. Kyselyyn vastasi 9842 suomenkielistä (7825) ja 

ruotsinkielistä (1775) peruskoulua käyvän lapsen 

vanhempaa. Lisäksi tutkija toteutti barometristä 

Kyselyn tuloksia on hyödynnetty viestinnässä 
ja koulutuksissa. Kyselyn tulokset ylittivät 
myös valtakunnallisen uutiskynnyksen ja niistä 
kerrottiin MTV:n pääuutisissa. 
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vieraskieliset versiot. Kyselystä tehtiin suomen- ja 

ruotsinkieliset raportit sekä graafiset tiivistelmät.  

 

 

• Olemme aktiivisia aloitteentekijöitä vanhempien osallisuuteen sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyvissä asioissa. 

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

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

- Ks. työryhmäedustukset liitteestä. 
 

Työryhmien / ohjausryhmien toiminnassa on 
onnistuttu pitämään esillä kotien kanssa 
tehtävää yhteistyötä sekä vanhempien 
osallisuutta. Tämä teema näkyy upeasti 
monien työryhmien loppuraporteissa / muissa 
tuotoksissa. 

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

- Valmistelut SuomiAreenaan osallistumisesta vuonna 
2019 käynnistyivät. Liitto oli mukana hakemassa kahta 
keskustelutilaisuutta. 
- Arjen valo -kampanja toteutettiin yhteistyössä Meidän 
perhe -lehden ja Innoluxin kanssa.  

Liitto sai ensimmäistä kertaa oman 
keskustelun vuoden 2019 SuomiAreenaan.  

 

 

4. Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa 

Liittokokous pidettiin 17.11.2018. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Liiton johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, joista 3 

kertaa etänä. Johtokunta perehdytettiin tehtäviinsä perehdytysviikonloppuna 13.-14.1. Johtokunnalle järjestettiin perhepäivä Korkeasaaressa 19.5. 

Samassa yhteydessä kouluttaja Salla Saarinen koulutti johtokuntaa sosiaalisen median käyttöön. Vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä johtokunta 

arvioi omaa toimintaansa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Johanna Laisaari Helsingistä. Johtokunnan jäseniä olivat: 

Varsinainen jäsen  Varajäsen  

Jenni Helenius, Hämeenlinna  Pia Lundbom, Helsinki 

Katja Hjerppe, Turku  Paula Gassou, Turku 

Tarja Juvonen, Porvoo  Päivi Äyhönen, Hämeenlinna 

Marika Mantere, Helsinki  Elina Johansson, Lohja 

Tanja Meronen, Lempäälä  Heidi Pakka, Kurikka 
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Ann-Mari Patshijew, Vantaa  Jaana Lahdenperä, Helsinki 

Johanna Peltokangas, Porvoo  Nina Rudanko, Espoo 

Päivi Pirnes, Oulu  Karita Nurmela, Espoo 

Eeva Takala, Jyväskylä  Maarit Hildén, Sysmä 

Mika-Erik Walls, Espoo  Sari Kauppinen-Hankaa, Espoo 

 

Johtokunnan työvaliokuntaan kuuluivat Johanna Laisaari, Jenni Helenius ja Ulla Siimes. Johtokunta valitsi keskuudestaan sisäilmatoimikunnan, johon 

kuuluivat Jenni Helenius (toimikunnan pj), Mika-Erik Walls, Tarja Juvonen ja Elina Johansson. Liiton palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita 

valmistelemaan valittiin työnyrkki, johon kuuluivat Eeva Takala, Heidi Pakka ja Katja Hjerppe. Johtokunta valitsi vaalitoimikunnan valmistelemaan 

johtokunnan vaaleja. Vaalitoimikuntaan kuuluivat Tuula Peltoniemi (pj), Paula Gassou, Mika Jokinen ja Pia Lundbom.  

Liiton työntekijöitä olivat: viestinnän asiantuntija Leena Herlevi-Valtonen, monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvonen (jäi eläkkeelle 

31.12.2018), varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen, järjestötoiminnan asiantuntija Anri Leveelahti, erityiskasvatuksen asiantuntija Sari 

Haapakangas, erityisasiantuntija Tuija Metso, järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko, toiminnanjohtaja Ulla Siimes, järjestötoiminnan 

asiantuntija Valtteri Tervala, hallinto- ja taloussihteeri Seija Suominen sekä työvapaalla ollut Mervi Vilhunen. Liiton toimistossa aloitettiin yt-neuvottelut 

STEA-rahoituspäätösten vuoksi loppuvuodesta. Liiton työntekijöistä usea osallistui Erätauko- ja/tai dialogi-koulutukseen. 

Siivouspalveluista vastasi Seija Peräkylä. Liiton palkkahallinnosta vastasi Tilitoimisto Leerma Oy, liiton graafikkona toimi Antti Tapola Vinjetti Ky:stä. 

Liiton tilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas Oy (HT Kai Salmivuori) ja toiminnantarkastajana Johanna Artola sekä varatilintarkastajana 

Tilintarkastusrengas Oy ja varatoiminnantarkastajana Martti Hällström. Opintoihinsa liittyvän harjoittelun Vanhempainliitossa suorittivat Aisla Salminen 

ja Sirpa Ränkimies. Opintoihinsa liittyvän opinnäytetyön liittoon teki Tiina Ryyppö. 

Liitto huolehti toukokuussa voimaan tulleen tietosuojalainsäädännön vaatimusten toteutumisesta liiton toiminnassa. Liitolle luotiin 

tietosuojatilinpäätös, hyväksyttiin tietoturva- tietosuojapolitiikka sekä laadittiin tietosuojaselosteet. Liiton taloushallinnon uudistamista valmisteltiin ja 

uusi tilitoimisto ja sähköiset taloushallinnon järjestelmät otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Liitossa käynnistettiin pohdinnat Nordisk Kommittén 

jäsenyydestä. Liiton edustajat osallistuivat NoKon hallituksen kokouksiin sekä pohjoismaiseen konferenssiin Oslossa.  

Liitto oli seuraavien yhteisöjen jäsen: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Liikenneturva, 

Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Mediakasvatusseura ry, Opintotoiminnan keskusliitto / Opintokeskus Sivis, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 

Hyvinvointialojen liitto, Suomen Leirikouluyhdistys ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Väestöliitto ry, European Parents Association 

 

• Työskentelemme määrätietoisesti järjestääksemme maakuntiin vanhempaintoimintaa tukevia työntekijöitä.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 
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Selvitämme yhteistyössä kuntakohtaisten 
yhdistysten kanssa erilaisia rahoitus-
/palkkausmalleja. 

- Paikka auki -hakuun tehtiin hakemus kahden 
järjestötyöntekijän palkkaamiseksi (toinen 
pääkaupunkiseudulle, toinen toimistoon). Tätä 
rahoitusta ei kuitenkaan saatu.  
- Jyväskylän vanhempainfoorumi eteni määrätietoisesti 
kohti oman työntekijän palkkaamista.  

Paikka auki -haku sekä alueellisella 
rahoituksella toteutettu työntekijän 
palkkaaminen on malleina kokeiltu.  

• Uudistamme liiton viestintästrategian ja teemme koulutus- ja henkilöstöstrategian. 

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Uudistamme liiton viestintästrategian. 
Luomme myös projektikohtaiset 
viestintäsuunnitelmat. 

- Viestintästrategiaa työstettiin ja se hyväksyttiin 
johtokunnan kokouksessa joulukuussa. 

Viestintästrategiaa valmisteltiin sekä 
toimiston henkilökunnan että johtokunnan 
kanssa.  

Uudistamme liiton verkkopalvelut. 
Verkkopalveluissa huomioidaan 
kohderyhmänä vanhemmat. 

- Verkkosivutoteuttajat kilpailutettiin alkuvuodesta. 
Kilpailutuksessa käytettiin apuna Rubik Oy:tä. 
Toimittajaksi valikoitui Meom, jonka kanssa yhteistyö 
alkoi keväällä. Toimisto teki paljon sisäistä työtä 
verkkosivujen rakenteen ja sisällön järkevöittämiseksi. 
Uudet verkkosivut avattiin 12.9. Verkkosivujen  
- Liitolla oli käytössään seuraavat verkkosivut ja 
sosiaalisen median kanavat: 
www.vanhempainliitto.fi 
www.vanhempainilta.fi 
www.kodinjakoulunpaiva.fi 
www.twitter.com/kotijakoulu 
www.facebook.com/suomenvanhempainliitto 
www.facebook.com/kodinjakoulunpaiva 
www.instagram.com/kotijakoulu/ 
www.instagram.com/kodinjakoulunpaiva/ 

Verkkosivuprosessi oli tiivis ja siihen osallistui 
koko toimiston henkilökunta. Prosessi ja mm. 
sen aikainen kohderyhmien miettiminen vei 
paljon liiton viestintää eteenpäin. 
Verkkosivutoimittajan kanssa yhteistyö ei ollut 
ihan mutkatonta, mutta lopputulos on 
erinomainen. 
 
Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä luovuttiin 
erillisestä vanhempainilta.fi -sivustosta. Siellä 
olleet sisällöt ovat jatkossa liiton 
verkkosivuilla.  

Uudistamme liiton jäsenrekisterin. 
 

- Jäsenrekisterin uudistamiseen liittyvät tausta-
keskustelut aloitettiin. Uudistus siirtyy vuodelle 2019. 

 

Laadimme koulutusstrategian - Ei toteutettu. Sekä koulutus- että henkilöstöstrategian 
kohdalla pysähdyimme miettimään kyseisten 
strategioiden laatimisen mielekkyyttä.  

Laadimme henkilöstöstrategian - Ei toteutettu.   
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Päivitämme jäsenyhdistysten mallisäännöt - Mallisäännöt päivitettiin tammikuussa. Niistä tehtiin 
myös englanninkielinen käännös. 

 

 

 

• Luomme strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa rahoituspohjan monipuolistamiseksi. 

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Uudistamme päättymässä olevat sopimukset 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

- Tehtiin yhteistyötä seuraavien kumppaneiden kanssa:   

• Pilkkoset Oy (varainhankinta, Pilkkoset-
stipendikisa) 

• Avoine Oy (Yhdistysavain-verkkosivustopaketti) 

• Alko Oy (Lasten seurassa –ohjelma) 

• Kansallisteatteri 

• Linnanmäki / Lasten päivän säätiö 
- Toteutettiin varainhankintakirje, jossa olivat mukana 
PIlkkoset, Ullmax Oy, Nova Tampere Oy, XyliMind 
Oy/Hammaskeiju, ECOfeel, Lumilyhty, Mahdollistajat.fi 
palvelu (Sanoma) sekä Roberts Berries. 
- Roberts Berriesin kanssa aloitettiin tiiviimpi yhteistyö 
Educa-tapahtuman valmistelujen muodossa. 
- Yritysyhteistyön eettiset periaatteet päivitettiin. 
- Yhteistyöilta Kansallisteatterin kanssa pidettiin 14.2. 
-  Pilkkoset-stipendikisa toteutettiin elo-lokakuussa 
(hakemuksia 44 kpl). Pilkkoset ilmoitti loppuvuodesta 
lopettavansa yhteistyön Vanhempainliiton kanssa.  

Varainhankintateemaan on melko helppoa 
löytää yhteistyökumppaneita. Tulevaisuuden 
haaste on löytää uusia, pitkäaikaisia 
yrityskumppaneita. Roberts Berries on uusi, 
hyvä avaus tähän suuntaan. 

Kontaktoimme rohkeasti uusia, mahdollisia 
yhteistyökumppaneita 

- Roberts Berriesin kanssa aloitettiin yhteistyö Educa-
tapahtuman valmistelujen muodossa. 
- Liitto haki rahoitusta useista eri säätiöistä. Rahoitusta 
saatiin Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä Tervetuloa 
yläkouluun -oppaan laatimiseen sekä Koulu alkaa, 
tervetuloa! -oppaan käännöksiin. 

 

 

 

• Vaalimme ydintoimintaamme tukevia strategisia kumppanuuksia muiden järjestöjen ja palveluntarjoajien kanssa.  



16 
 

 

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Keskitymme yhteistyössä uuden strategian 
mukaisiin kumppaneihin.  

- Liitto oli mukana Koulurauha-ohjelman 
toteuttamisessa. 
- Liitolla oli edustus usean hankkeen ohjausryhmässä 
(ks. liite, edustukset). Lisäksi liitto teki yhteistyötä 
seuraavien teemojen / kumppaneiden kanssa: 
- Perinneleikit ry: Leikitään yhdessä -leikkivihkonen 
- Olympiakomitea: koulussa harrastamisen edistäminen 
3. sektorin toimijoiden yhteistyönä -työryhmä 
- Koululiikuntaliitto: Vesisankarit-tapahtuma 
- Kulttuurirahasto: Lukuklaani-hanke  
- Yle: Yle menee metsään -kampanja 
- Aivovammaliitto: Tee Kypärätemppu 
 

Kumppanuuspyyntöjä tulee liitolle paljon 
erityisesti muista järjestöistä. Olemme melko 
hyvin onnistuneet poimimaan 
kumppanuuksista omaa strategiaamme 
tukevat kumppanuudet.  

 

 

• Noudatamme ja kehitämme perheystävällisyyttä toiminnassamme.  

 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Jatkamme perheystävällisten käytäntöjen 
kehittämistä Väestöliiton Perheystävällinen 
työpaikka -pilotoinnin jälkeen. 

- Perheystävällinen työpaikka -tunnukseen liittyvä 
väliraportointi toteutettiin. Liitto sai luvan käyttää 
Perheystävällinen työpaikka -tunnusta edelleen.  
- Luotiin uusi perheystävällinen käytäntö: 
Henkilökunnalla oli syksyn ajan mahdollisuus käyttää 2 
h / kk työaikaa liikuntaan. 
- Perheystävällisyys huomioitiin myös johtokunnan 
työskentelyssä. Johtokunta piti 3 kokoustaan etänä ja 
johtokunnalle järjestettiin perhepäivä Korkeasaaressa.  
- Äitienpäivän 100-vuotisjuhlaa nostettiin liiton 
viestinnässä esiin Suomen Vanhempainliiton Amerikan-
tuliaisena. 
- Liiton entinen johtokunnan jäsen Kais Zaya valittiin 
liiton ehdotuksesta yhdeksi Vuoden isäksi.  

Perheystävällisyys pyritään pitämään mukana 
liiton kaikessa toiminnassa.  
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Liite 1 

 

Yleisavustettavan toiminnan indikaattorit 
 2016 2017 2018 

Jäsenyhdistysten määrä vuoden 
päättyessä 

1318 1306 1300 

Toiminnassa mukana olleet 
vapaaehtoiset 
 

5264 5224 5200 

Mediaseurannan osumat (nimiseuranta 
ilman some-osumia ja omia julkaisuja) 

91 119 198 

Televisio- ja radioesiintymiset 4 5 6 

Muiden toimijoiden julkaisuihin tuotetut 
artikkelit, blogit ja kolumnit 

8 10 8 

Facebook-seuraajat 1227 1800 1814 

Twitter-seuraajat 3216 4300 5010 

Instagram-seuraajat - - 310 

Opetusalan koulutus- ja 
messutapahtumat, liiton osasto 

3 5 3 

Verkkosivuilla kävijöiden määrä 44342 48717 45 591 

Tilaisuudet ja tapahtumat 28 tilaisuutta, 414 osallistujaa 9 tilaisuutta, 520 osallistujaa 11 tilaisuutta, 715 osallistujaa 

Jäsen- ja paikallisyhdistyksille 
toteutettujen koulutus- ja 
neuvontatapaamisten määrä 

27 17 13 

Kannanotot ja mielipidekirjoitukset 15 14 16 

Liiton asiantuntijoiden pitämät 
asiantuntijaluennot muiden tahojen 
järjestämissä tilaisuuksissa 

19 22 46 

Jäsenyydet asiantuntija- ja/tai 
lainvalmisteluryhmissä 

16 17 19 

Järjestöltä pyydettyjen/annettujen 
lausuntojen lukumäärä 

11/11 8/8 17/16 
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Jäsenyhdistysten käyttöön toteutettujen 
uusien toimintamallien/-tapojen määrä 

- 19 10 

Haettujen kunniakirjojen määrä - 41 32 

Uusien yhdistysten määrä 34 42 39 

Omalle henkilöstölle suunnattujen 
koulutuspäivien määrä 

6 8 7 

Järjestön päätöksentekoelimissä 
käsiteltyjen jäsenaloitteiden määrä 

1 0 0 

Arjen kasvatusteko / Arjen valo -
ehdotusten määrä 

22 - 
 

32 

 

EPeLIn indikaattorit 
 2018 

Koulutus- tai seminaaritilaisuuksien lukumäärä 88 

Koulutus- tai seminaaritilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden 
lukumäärä  

4132 

Tapahtumien (pois lukien seminaarit ja koulutukset) lukumäärä 8 

Järjestettyjen vertaistuki- tai harrasteryhmien lukumäärä  3 

Vertaistuki- tai harrasteryhmien kokoontumiskerrat yhteensä 15 

Vertaistuki- tai harrasteryhmiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä  23 

Vuonna 2018 hankkeen toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä 
yhteensä 6918. Tässä eivät ole mukana esim. kampanjoihin osallistuneet 
lapset ja vanhemmat tai KESY:ä käyttäneet lapset, vaan ainoastaan ne 
kontaktit, joihin liittyy ilmoittautuminen tai kasvokkainen kontakti. 

6918 
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Liite 2 

 

Kannanotot ja tiedotteet 
 

Yhdenvertainen, yhteisöllinen ja terveellinen koulu yhteistyöllä, 24.1.2018 

Järjestöt vaativat toimia kohti aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta, 24.1.2018 (yhteiskannanotto) 

Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia, 16.2.2018 (yhteiskannanotto) 

Vanhemmat mukaan entistä vahvemmin koulun arkeen, 19.2.2018 (Peruskoulufoorumin julkaisuun liittyvä uutinen) 

Ratkaistaan sisäilmaongelmat yhdessä, 22.2.2018 (sisäilmahankkeen tiedote) 

Aikuiset eivät saa ummistaa silmiään seksuaaliselta häirinnältä, 6.3.2018 

Äitienpäivä 100 – Suomen Vanhempainliiton Amerikan tuliainen, 9.5.2018 

Järjestöjen vaatimus seuraavalle hallitukselle: Joustavampi perhevapaamalli, 15.5.2018 (yhteiskannanotto) 

Sisäilmaongelmaa ei voi lakaista maton alle, 17.7.2018 

Kesälomakeskustelusta puuttuu lasten ja nuorten näkökulma 18.7.2018 

Tervetuloa yläkouluun, myös vanhemmat! 7.8.2018 

Kodin ja koulun päivään osallistuu jo lähes puolet Suomen kouluista, 24.9.2018 

Vanhempien barometri 2018: vanhempien osallisuus kouluissa ei toteudu, 3.12.2018 

Tasa-arvoisen koulutuksen viestikapula Vanhempainliitolle, 3.12.2018 

Perhevapaajärjestelmä vaatii uudistamista, 9.11.2018 

Heikoimmassa asemassa olevien ja pienten lasten kuulemista on edistettävä, 20.11.2018 
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Lausunnot 
 

Lausunto lasten vuoroasumisen vaikutuksista, lausunto STM:lle, kuulemistilaisuus 8.2.2018 

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018, lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle, kuulemistilaisuus 6.3.2018 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, lausunto OKM:lle 

7.3.2018 

Lausunto rahankeräyslakityöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi, lausunto sisäministeriölle 14.3.2018 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi, lausunto OKM:lle 16.3.2018 

Luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta, lausunto ulkoministeriölle 10.4. 

Lausunto varhaiskasvatuslaista, lausunto sivistysvaliokunnalle, kuulemistilaisuus 24.4.2018 

Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

muuttamisesta, lausunto sivistysvaliokunnalle, kuulemistilaisuus 17.5.2018 

Toiminnallisten häiriöiden hoitopolut eivät ole ratkaisu sisäilmasta sairastuneille ja oireileville, lausunto STM:lle 18.5.2018 

Lausunto luonnoksesta perusopetuksessa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen 

muuttamisesta, lausunto OKM:lle 10.8.2018 

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2019 varten, lausunto lapsiasiavaltuutetun toimistolle 15.8.2018 

Lausunto kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta 27.9.2018 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, lausunto eduskunnan 

lakivaliokunnalle 16.10.2018 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 8.11.2018 

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi 

lainsäädännöksi, lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 5.12.2018 

Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 21.11.2018 
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Edustukset 
 

Childcare-hankkeen ohjausryhmä (Suomen Akatemia) 

Dagis-hankkeen ohjausryhmä (Folkhälsan, Helsingin Yliopisto, Työterveyslaitos) 

Ehkäisevän päihdetyön verkosto, EHYT ry 

Ehkäisevän työn neuvottelukunta (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Erityistä energiaa –hankkeen ohjausryhmä (OSOL) 

Erätauko-kehittäjäryhmä (Sitra) 

Finnish Safer Internet Centre-hankkeen (FISIC) ohjausryhmä (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) 

Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauha-työryhmä (OKM) 

Koulurauha-ohjelman ohjausryhmä 

Kouluterveyskyselyn seurantaryhmä (THL) 

Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta, puheenjohtajuus (Liikenneturva) 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, ohjausryhmä sekä Varhaiskasvatus ja koulu hyvinvoinnin tukena -jaos (STM) 

Lapsirikkaiden perheiden tuki -hankkeen ohjausryhmä (Auta Lasta ry) 

Lasten osallisuuden neuvottelukunta (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Lasten seurassa -ohjelman johtoryhmä (Alko Oy) 

Lasten terveysfoorumi (SOSTE) 

Leikkipäivä-verkosto (MLL) 

Lihavuuden ehkäisyn kansallinen asiantuntijaryhmä (THL) 

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto (Liikenneturva) 

Liikkuva koulu -ohjausryhmä (OKM) 

Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta (Olympiakomitea) 

LOS-viestintäverkosto (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Lukumummit ja –vaarit –hankkeen ohjausryhmä (NMI) 

Lukutaitofoorumi (OKM) 

M3-yhteistyöverkosto (Väestöliitto)  

Maailman suurin vanhempainilta, ohjausryhmä (OPH) 

Miesjärjestöjen keskusliitto, läsnäolo-oikeus hallituksessa 

Oikeus oppimiseen -neuvottelukunta 

Opettajankoulutuksen neuvottelukunta (Helsingin yliopisto) 

Opinkirjon hallitus 
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Osaa ja jaa -kilpailuraati (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry) 

Perhekeskustoimintamallin järjestöverkosto (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Perheystävällinen työpaikka -hankkeen ohjausryhmä (Väestöliitto) 

Peruskoulufoorumin toimintaryhmä (OKM) 

Pikku Mustikka -hankkeen ohjausryhmä (Sateenkaari Koto) 

Poikien talo Oulu, ohjausryhmä (Oulun seudun setlementti) 

SPR:n valtakunnallinen Maahanmuuttajaohjelma, ohjausryhmä (SPR) 

Tasa-arvoinen päiväkoti -hankkeen ohjausryhmä (OPH) 

Tee kypärätemppu -hankkeen ohjausryhmä (Aivovammaliitto) 

Terveyttä edistävät välipalat -hankkeen ohjausryhmä 

Vuoden isä -työryhmä (Väestöliitto) 

Yleissivistävän koulutuksen asiantuntijaryhmä (CIMO) 

 


