
 
 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
Johtokunta hyväksynyt esitettäväksi liittokokoukselle kokouksessaan 5.10.2019 

 

 

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 

Tuemme ja koulutamme päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia ja 
vanhempaintoimijoita kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön 
mallin toteuttamisessa ja viemisessä arkeen.   

Leviämisen seuranta, 
palaute 

Avaamme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön perusasiat 
videoin ja kirjoituksin. Toteutamme viestintäkampanjan, jolla 
kannustamme vanhempia yhteistyöhön päiväkodin / koulun 
kanssa.  

Valmiit materiaalit ja 
kampanja, käytön 
seuranta 

Tuotamme vanhemmille suunnatun Tervetuloa toiselle asteelle -
oppaan yhteistyössä Förbundet Hem och Skola i Finlandin 
kanssa.  

Valmis materiaali, käytön 
seuranta 

Olemme mukana Maailman suurimman vanhempainillan 
toteuttamisessa.  

Osallistujamäärä, palaute 
 

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 

 

• Koulutamme rehtoreita, päiväkodin johtajia, opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja 

sosionomeja sekä 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 
Luentojen / työpajojen 
määrä, osallistujapalaute 
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Hakeudumme yhteistyöhön AVIen kanssa tavoitteenamme 
tuottaa koulutusta päiväkotien ja koulujen henkilöstölle. 

 

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. 
Kehitämme koulutusta palautteen ja kokemusten pohjalta. 
Hyödynnämme koulutuksen tuloksia muussa toiminnassamme. 
Haemme rahoitusta uudelle 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 

Tuotamme koulutuspaketin vanhempainyhdistystoimijoille 
kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyöstä sekä vanhempien 
osallisuudesta 

Koulutuksen 
suorittaneiden määrä, 
koulutuspalaute 

Avaamme varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyviä 
ajankohtaisia teemoja vanhemmille ja vanhempaintoimijoille 
(esim. arviointi).   

 

Mahdollistamme vanhempaintoimijoiden verkottumisen 
verkossa (Facebook-ryhmä)  

Käyttäjien määrä 
palaute 

Viestimme Uudenmaan LAPEssa tuotetusta 
vanhempaintiimimallista ja päivitämme materiaalia 
tarvittaessa.  

 

 

 

• Kehitämme uusia tapoja tehdä kodin ja kasvatusyhteisön välistä yhteistyötä monimuotoisuus ja 

yhdenvertaisuus huomioiden.  

 

Toteutus Seuranta 

Toteutamme turvallisuuden teemavuoden (päiväkoti-
/oppilaitosturvallisuus, liikenneturvallisuus). Luomme 
turvallisuusteemaisen vanhempainillan mallin. Laadimme 
turvallisuusaiheisen tapahtuman konseptin 
vanhempaintoimijoille. Osallistumme opetusalan 
turvallisuusoppaan päivittämiseen. 

Palaute 
Pidettyjen 
vanhempainiltojen määrä 
Päivitetty turvallisuusopas 

Osallistumme Nordisk Kommittén työskentelyyn 
vaihtaaksemme ja saadaksemme ideoita kodin ja 
kasvatusyhteisön yhteistyön kehittämiseen.  

Osallistuminen tapaamisiin 
ja konferenssiin. Palaute ja 
tuodut toimintaideat. 

Osallistumme #uuttakoulua-hankkeen toteuttamiseen.  Hankkeen oma seuranta 

Käytämme ja levitämme Erätauko-mallia.   

Aloitamme uuden varhaiskasvatushankkeen: Karuselli - 
vanhemmat varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvoinnin 
vahvistajina. [Rahoitusta haettu STEAlta] 
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Jatkamme yhdenvertaisuustyötä (Ak-rahoitus):  
- Perehdytämme sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sekä 

sosiaalitoimen johtoa yhdenvertaisuusteemoihin. 
- Annamme koulutusta vanhempien mukaan 

ottamisesta päiväkotien ja koulujen hyvinvointityöhön. 
- Toteutamme kokemusasiantuntijaluentoja, Kesy- ja 

Wilho-koulutuksia sekä Sujuva vuorovaikutus kodin ja 
koulun välillä -koulutusta. 

- Hoksautamme kohtaamispaikkatoiminnan 
mahdollisuuksista koulutuksissa 

- Levitämme esteettömän tapahtuman tsekkauslistaa  
- selvitämme mahdollisuuksia KESY2-materiaalin 

tuottamiseen yhteistyökumppaneiden kanssa 

Rahoituskohteen omat 
mittarit 

Haemme hankerahoitusta toisen asteen kodin ja oppilaitoksen 
sekä vanhempien osallisuuden kehittämiseen 
hyvinvointinäkökulmasta yhteistyössä oppilaitosten ja muiden 
järjestöjen kanssa.  

Hakemus ja sen läpimeno 

 

• 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, mm. 

- Perheet keskiöön -foorumi (LSKL) 
- Tasa-arvoinen päiväkoti (Naisasialiitto Unioni) 
- Leikkipäivä (MLL) 
- Koulussa harrastamisen verkosto 
- Kouluruokailun ja ruokakasvatuksen verkosto 
- Lasten terveysfoorumi 
- LSKL:n neuvottelukunnat 
- Mukana!-verkosto 
- Siltoja vanhemmille –hanke (Suomi-Syyria 

ystävyysseura) 
- Erityistä energiaa-ohjausryhmä (OSOL) 
- Poikien talon asiantuntijaryhmä (Vuolle Setlementti) 
- Lapsirikkaiden perheiden tuki-ohjausryhmä (Auta 

Lasta) 
- Lukumummit ja -vaarit ohjausryhmä (NMI) 
- Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta (Liikenneturva) 

Laadullinen arviointi 
verkostoissa edistetyistä 
asioista 

Sparraamme muita järjestöjä ja kuntia vanhempien 
osallisuudesta. Järjestämme osallisuushackathonin muille 
järjestöille ja kunnille.  

 

Osallistumme Hengitysliiton Ratkaistaan yhdessä -
hankkeeseen. 

Projektisuunnitelman 
mukaisesti 

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

Mediaseuranta 
Tapahtumapalaute 
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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 tässä työssä 
mukana. Perustamme yhteistyössä kuntien kanssa vuoden 
aikana 5-10 kuntakohtaista yhdistystä / verkostoa.  

Yhteistyöaloitteet 
Perustetut yhdistykset/ 
verkostot 

 

• Mahdollistamme kuntakohtaisten toimijoiden verkostoitumisen, hyvien käytänteiden 

vaihtamisen ja aktiivisen yhteistyön. Kannustamme toimijoita maakunnalliseen yhteistyöhön.  

 

Toteutus Seuranta 

Kehitämme Teams-alustaa kuntakohtaisten yhdistysten 
yhteistyöalustana.    

Yhteistyön aktiivisuus, 
käyttäjäpalaute 

Järjestämme kuntakohtaisten yhdistysten toimijoille 
verkostopäivät. Järjestämme myös maakunnallisia 
lähialuetapahtumia (2-3 tilaisuutta). 

Osallistujamäärät, 
koulutuspalautteet 

 

• Tuemme kuntakohtaisia toimijoita vaikuttamis- ja järjestötoiminnassa. Luomme toimijoille 

malleja ja konsepteja, jotka auttavat niitä toteuttamaan tehtäväänsä. Tuemme päiväkoti-, 

koulu- ja oppilaitoskohtaisia vanhempaintoimijoita vanhempaintoiminnan kehittämisessä ja 

uudistamisessa.  

 

Toteutus Seuranta 

Ohjaamme vanhempainyhdistyksiä kehittämään toimintaansa 
kodin ja kasvatusyhteisön uuden yhteistyömallin pohjalta. 

 

Luomme toimijoiden tarpeita vastaavia toimintakonsepteja ja 
ohjeita. Esim. Hyvinvointikertomukset, kouluterveyskysely, 
TEA-viisari kuntayhdistysten toiminnan työkaluina -ohje ja/tai 
vanhempien osallisuus oppilashuoltotyössä -ohje. 

Valmiit konseptit, käyttö ja 
palaute 
Valmistuneet ohjeet, 
palaute 

Jaamme jäsenjärjestöavustuksia kuntakohtaisille yhdistyksille. Seuranta rahoituskohteen 
seurantasuunnitelman 
mukaisesti 

Suunnittelemme ja toteutamme yhdistysvalmennusta 
kuntakohtaisille yhdistyksille 

Valmennustilaisuuksien 
määrä ja palaute 

Päivitämme mallisäännöt  Yhdistysten 
sääntöpäivitysten määrä 
Palaute 

Viestimme jäsenyhdistyksille yhdistystoimintaan liittyvistä 
ajankohtaisista asioista (uusi liittokaista-asiointipalvelu, uudet 
mallisäännöt, uusi jäsenrekisteri, uusi rahankeräyslaki). 

 

Annamme jäsenneuvontaa. Resurssien salliessa neuvomme 
myös yksittäisiä vanhempia. 

Yhteydenottojen seuranta 

Myönnämme kunniakirjoja vanhempaintoimijoille sekä 
vanhempaintoimintaa tukeneille henkilöille jäsenyhdistysten 
esitysten perusteella.  

Kunniakirjahakemusten 
määrä 
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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 

Tapaamme säännöllisesti oman sektorimme 
ministerin/ministerit sekä muita keskeisiä toimijoita. 

Tapaamisten määrä ja 
laatu 

Saamme kutsun toimintamme kannalta keskeisiin, kansallisiin 
työryhmiin / verkostoihin.  

- Peruskoulufoorumin seurantaryhmä (OPH) 
- Perusopetuksen päättöarvioinnin kehittämistä ohjaava 

ohjausryhmä (OPH) 
- Kouluterveyskyselyn seurantaryhmä (THL) 
- Finnish Safer Internet -ohjausryhmä (KAVI) 
- Childcare –hanke (THL, JY, TRE yo) 
- VIP-verkosto 
- Muut, syksyn 2019 ja vuoden 2020 aikana syntyvät 

Edustusten määrä 
/relevanttius 
Toteutuva toiminta 

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

Vaikuttamistyön seuranta 
Tapaamiset 

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 

Toteutamme Arjen valo -kilpailun. Osallistuneiden määrä, 
mediaseuranta. 

 

 

4. Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa 

 

• Kehitämme ja uudistamme liiton toimintaa vastuullisesti ja kestävästi. Noudatamme ja 

kehitämme perheystävällisyyttä toiminnassamme. 

  

Toteutus Seuranta 

Jatkamme perheystävällisten käytäntöjen kehittämistä 
Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilotoinnin jälkeen. 

Perheystävällinen 
työpaikka -ohjelman 
mukaisesti 

Kartoitamme, mitä kestävä kehitys tarkoittaa liiton 
toiminnassa. Varaudumme kestävään kehitykseen liittyvän 
kampanjan toteuttamiseen.  
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Toteutamme ja kehitämme Siviksen kanssa luotua koulutuksen 
kokonaissuunnitelmaa. Viestimme Siviksen koulutuksista 
jäsenyhdistyksille.  

Suunnitelma, toteutetut 
koulutukset, saatu palaute 

Kilpailutamme liiton logistiikkapalvelut sekä vakuutuspalvelut. 
Pohdimme mediaseurantapalvelun tulevaisuutta.  

Uudet sopimukset 

Pureudumme esim. palvelumuotoilun keinoin määriteltyihin 
viestinnän kohderyhmiin suunnataksemme viestimme 
aiempaa tehokkaammin (esim. rehtorit). 

 

Osallistumme kasvatus- ja opetusalan messutapahtumiin (mm. 
Educa) sekä muihin tapahtumiin, joissa voimme tuoda esiin 
omia teemojamme (SuomiAreena). 

Tilaisuuksien määrä, 
osallistujamäärät, palaute 

Otamme käyttöön uuden jäsen-/sidosryhmärekisterin / CRM:n, 
jonka avulla toimintamme on paremmin hahmotettavissa ja 
tulokset helpommin poimittavissa.  

 

Ratkaisemme, jatkammeko European Parents’ Associationin 
jäseninä.  

 

 

• Työskentelemme määrätietoisesti järjestääksemme maakuntiin vanhempaintoimintaa tukevia 

työntekijöitä.  

 

Toteutus Seuranta 

Haemme Paikka auki -rahoitusta.  Toteutunut rahoitus 

Pohdimme mahdollisuutta hakea hankerahoitusta 
kuntakohtaisen toiminnan kehittämiseksi.  

Hankehakemus 

 

 

• Luomme strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa rahoituspohjan monipuolistamiseksi. 

 

Toteutus Seuranta 

Uudistamme päättymässä olevat sopimukset 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Uudet sopimukset 

Kontaktoimme rohkeasti uusia, mahdollisia 
yhteistyökumppaneita. 

Uudet sopimukset 

Toteutamme aiempien vuosien tapaan yrityskumppanikirjeen 
syksyllä.  

Osallistuneiden yritysten 
määrä, palaute 

 


