
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILINPÄÄTÖS 

Suomen Vanhempainliitto ry 

 

 

Y-tunnus: 0217199-7 

 

01.01.2021 - 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2031 asti 

https://sign.visma.net/fi/document-check/36a25011-578a-4fa7-a96a-b9969b638bf2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



  
 
 
 

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2021 - 31.12.2021 

Sisällysluettelo

 

Toimintakertomus vuodelta 2021 ........................................................................................ 3 

Tase ................................................................................................................................... 34 

Tuloslaskelma .................................................................................................................... 36 

Tilinpäätöksen liitetiedot .................................................................................................... 40 

Tilinpäätöksen allekirjoitus ................................................................................................. 43 

Tilinpäätösmerkintä ............................................................................................................ 44 

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista ................................................................................. 45 

 

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.  

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on 

päättynyt. 

Tilinpäätöksen laati: 

Gallant Espoo Oy, Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoite: Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki Y-tunnus:  0217199-7 

Kotipaikka: Helsinki 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/36a25011-578a-4fa7-a96a-b9969b638bf2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Suomen Vanhempainliitto ry 3/45 
Y: 0217199-7 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vanhempainliiton vaikuttava vuosi pähkinänkuoressa  

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön 

asiantuntijajärjestö. Tuemme lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä päiväkodeissa, 

kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kannustamme ja tuemme vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin 

edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa. 

Vuonna 2021 liitto toteutti ahkerasti ja tavoitteellisesti perustyötään ja sopeutti sitä koronapandemian 

edelleen jatkuessa uusiin olosuhteisiin. 

Vahvistimme vanhempien osallisuutta uusilla ja päivitetyillä materiaaleilla, jotka tukevat niin 

kasvatusyhteisöjä kuin vanhempaintoimijoita toimivan yhteistyön toteuttamisessa. Laadimme esimerkiksi 

liiton verkkosivuille tukimateriaalia Kymmenen askelta –toimintamallista ja päivitimme 

vanhempainyhdistyksille suunnatun Vanhempainyhdistyksen käsikirjan. Suosittua Tervetuloa! -opassarjaa 

päivitettiin ja kasvatettiin uusilla kieliversioilla.  

Materiaalien ohella tuimme vanhempien osallisuutta niin ammattilaisille kuin vanhempaintoimijoille 

suunnatuin koulutuksin ja valmennuksin. Järjestimme opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle kaksi 

täydennyskoulutuskokonaisuutta sekä useita muita koulutustilaisuuksia ja webinaareja eri teemoista, kuten 

sisäilmakysymyksistä, vanhempien osallisuudesta yhteisöllisessä oppilashuollossa, erityisestä tuesta, kotien 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa sekä positiivisen pedagogiikan merkityksestä kodin ja 

koulun yhteistyössä. Kävimme myös kouluttamassa alan opiskelijoita. 

Vanhempainyhdistyksiä ajatellen käynnistimme alkuvuodesta ”Kutsu meidät kahville” -kampanjan, jossa 

kuultiin ja sparrattiin jäsenyhdistyksiä kaikkiaan 28 henkilökohtaisessa tapaamisessa. Lisäksi järjestimme 

räätälöityä yhdistysvalmennusta sekä verkkokahviloita eri teemoista.  Järjestimme yhteiset verkostopäivät 

kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimijoille syyskuussa ja marraskuussa.  

Vuoden aikana järjestimme tapahtumia myös vanhemmille laajemmin. Helmikuussa järjestimme ”Kohti 

tasapainoista digiarkea” -suurvanhempainillan yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Kansallisen 

audiovisuaalisen instituutin kanssa. Koulurauhavanhempainilta järjestettiin puolestaan elokuussa 

valtakunnallisen koulurauhan julistuksen yhteydessä. Tämän lisäksi Vanhempainliitto oli mukana historian 

ensimmäisessä Maailman suurimmassa varhaiskasvatuksen vanhempainillassa, joka toteutettiin 

yhteistyössä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Kuntaliiton ja Opetushallituksen kanssa. 

Vanhempainliiton toteuttamat tutkimukset ja selvitykset luovat omalta osaltaan vankan perustan 
vanhempien osallisuuden ja kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön vahvistamiselle. Toukokuussa 
julkaisimme koronapandemian vaikutuksiin keskittyvän Vanhempien Barometrin, johon saimme huimat 26 
357 vastausta. Barometri toteutettiin yhteistyössä Förbundet Hem och Skolan kanssa. Marraskuussa 
toteutimme päiväkoti-ikäisten lasten vanhemmille suunnatun kyselyn, joka selvitti vanhempien kokemuksia 
varhaiskasvatuksen tilanteesta. Kyselyyn vastasi lyhyessä ajassa 1 830 vanhempaa.  

Tutkimukset ja selvitykset luovat pohjaa myös Vanhempainliiton vahvalle vaikuttamistyölle. Liitolla on 

edustus kaikissa keskeisissä asiantuntija- ja lainvalmistelutyöryhmissä. Otamme myös vastaan runsaasti 

lausunto- ja kuulemispyyntöjä. Alkuvuodesta laadimme kuusi koronaan liittyvää tilannekuvaraporttia 
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Valtioneuvoston tilannekeskukselle. Tämän lisäksi osallistuimme Opetushallituksen koronaan liittyvien 

ohjeiden kommentointiin. Muita lausuntoja annoimme vuoden aikana yhteensä 24 kappaletta.  

Vuosi 2021 oli vilkas myös henkilöstörintamalla. Liiton sosiaalisen median ja verkkoviestinnän resurssit 

kasvoivat uuden järjestöviestijän kokoaikaisen tehtävän muodossa. Asiantuntijajoukkomme kasvoi myös 

toisen asteen koulutukseen keskittyvän Chillisti mukana –hankkeen myötä. Tämän lisäksi sisäilma-asioihin 

keskittyvä Ratkaistaan yhdessä -hanke aloitti toimintansa Vanhempainliiton suojissa kesäkuussa. 

Lokakuussa Vanhempainliitto sai myös uuden toiminnanjohtajan. 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli täynnä vaikuttavaa toimintaa. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta 

onnistuimme tehtävässämme kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta. Tästä 

suuri kiitos niin johtokunnalle, työntekijöille kuin kaikille liiton työssä mukana olleille tahoille ja henkilöille. 

 

    

Johanna Laisaari   Saija Ohtonen-Jones   

Puheenjohtaja   Toiminnanjohtaja 
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Tavoitteet ja tulokset 

1. Tuemme vanhempien osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja 

oppilaitoksissa 

Kehitämme vanhempien osallisuutta sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä erityisesti opetus- ja 

kasvatusalan ammattilaisten kautta. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset tuntevat vasu-perusteiden ja 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kirjaukset kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöstä ja 

vanhempien osallisuudesta aiempaa paremmin. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset saavat välineitä 

kodin ja kasvatusyhteisön välisen yhteistyön sekä vanhempien osallisuuden kehittämiseen. Vanhempien 

mahdollisuudet osallistua yhteistyöhön ja vanhempaintoimintaan paranevat.   

 

Toimintasuunnitelma  Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Tuotamme materiaalia 

Kymmenen askelta kohti 

toimivaa kodin ja koulun 

yhteistyötä -toimintamallin 

levittämiseen ja 

hyödyntämiseen kouluissa. 

Teemme mallin rinnalle ala- ja 

yläkoulunopettajille opettajan 

oppaan. Kokoamme 

verkkosivuille tukimateriaalia. 

Hyödynnämme 

materiaaliemme viestinnässä 

opetus- ja kasvatusalan sekä 

opettajaksi opiskelevien 

järjestöjä. 

Liiton verkkosivuille tehtiin 

Kymmenen askelta - toimintamallin 

tiivistys, josta voi lukea nopeasti 

toimintamallin keskeiset asiat. 

Toimintamallin tueksi suunnitel-

tujen videoiden kuvaus siirtyi 

koronan takia seuraavalle vuodelle. 

Oman koulun Kymmenen askeleen 

kehittämistavoitteiden kokoamista 

varten tehtiin oma lomake.  

Aineenopettajalle suunnattu 

tukimateriaali kodin ja koulun 

yhteistyöhön valmistui 

loppuvuodesta. Sen julkaisu 

siirrettiin vuoden 2022 alkuun.  

Kymmenen askelta kohti 

toimivaa kodin ja koulun 

yhteistyötä -toimintamallin 

tukimateriaalin tuottaminen 

saatiin hyvin käyntiin, vaikka 

koronapandemia haastoi ja 

muutti suunnitelmia.  

Viestimme tervetuloa 

päiväkotiin, alakouluun, 

Opassarja vahvistui uusilla 

kieliversioilla. Koulu alkaa, 

Oppaiden tilaus- ja latausmäärät:  

Strateginen tavoite:  

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. Koulutamme 

rehtoreita, päiväkodin johtajia, opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä 

opettajaksi opiskelevia kodin ja kasvatusyhteisön välisestä yhteistyöstä ja vanhempien 

osallisuudesta. Kannustamme ja rohkaisemme vanhempia yhteistyöhön kasvatusyhteisöjen 

kanssa sekä verkostoitumaan, lähtemään mukaan vanhempaintoimintaan ja osallistumaan 

vanhempaintoiminnan kehittämiseen. 
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yläkouluun ja toiselle asteelle -

opassarjasta aktiivisesti 

vanhemmille ja opettajille. 

Esittelemme opassarjaa liiton 

järjestämissä koulutuksissa, 

tilaisuuksissa ja Educa-

messuilla.   

tervetuloa! –opas käännettiin 

venäjän kielelle.  Tervetuloa 

yläkouluun -oppaasta tehtiin uusi 

englanninkielinen käännös. 

Tervetuloa toiselle asteelle –opas 

käännettiin englannin, venäjän, 

saamen, somalin ja arabian kielille. 

Oppaiden painatukseen saatiin 

erillisrahoitus. Painettavia oppaita 

voi tilata Mail Service – 

logistiikkapalvelun kautta.  

 

Oppaista viestittiin aktiivisesti ja 

säännöllisesti liiton jäsenkirjeessä, 

verkkosivuilla ja kaikissa some-

kanavissa. Opassarjaa käytettiin ja 

esiteltiin aktiivisesti liiton järjes-

tämissä koulutuksissa. Educa-tapah-

tuma siirtyi koronavirusepidemian 

vuoksi vuodelle 2022. 

Päiväkoti alkaa, tilattu 50 kpl  

Koulu alkaa, tilattu 451 kpl 

Tervetuloa yläkouluun, tilattu 157 

kpl 

Tervetuloa toiselle asteelle, tilattu 

86 kpl  

Oppaita tilattu yhteensä: 744 kpl 

 

Oppaiden lataukset yhteensä 118 

Olemme mukana Maailman 

suurimman vanhempainillan 

toteuttamisessa. 

Kannustamme kouluja ja 

vanhempainyhdistyksiä 

järjestämään paikallinen 

tapahtuma omassa 

yhteisössään.   

Olimme mukana järjestämässä 

Maailman suurinta varhaiskasva-

tuksen vanhempainiltaa yhteistyös-

sä Opetushallituksen, Opetusalan 

ammattijärjestö OAJ:n ja Kuntaliiton 

kanssa. Karuselli-hanke osallistui 

vanhempainiltaan “Lapsen 

hyvinvoinnin tukeminen on yhteistä 

työtä” -videopuheenvuorolla. 

Vanhempainillasta viestittiin 

aktiivisesti liiton kaikissa kanavissa. 

Maailman suurimman 

varhaiskasvatuksen 

vanhempainillan osallistujamäärä 

oli 2900 ja määrä kohosi 3000:een 

tallenteiden katselun jälkeen. 

Tarjoamme 

opettajankoulutuslaitoksille 

sekä varhaiskasvatuksen 

sosionomien koulutukseen 

liiton asiantuntemusta ja 

mahdollisuutta pitää 

opiskelijoille luentoja tai 

työpajoja kodin ja koulun tai 

päiväkodin yhteistyön 

teemoista.  

 

 

Vanhempainliitto kouluttaa -markki-

nointikirje lähetettiin opettajankou-

lutuslaitoksille, normaalikouluille ja 

ammattikorkeakouluille 

(sosionomikoulutus) toukokuussa. 

Koulutuksia järjestettiin seuraavasti: 

- Helsingin yliopisto:  

luokanopettajakoulutuksen 

maisteriharjoittelun aloittavat (4 

kertaa), luokanopettajaksi 

opiskelevat, kotitalouden ja 

käsityön opettajaksi opiskelevat  

- Turun yliopisto:  

alkukasvatukseen ja terveys-

tietoon erikoistuvat, aineen-

opettajaksi opiskelevat, 

Koulutuksia järjestettiin yhteensä 

32 kpl ja niihin osallistui 1 356 

opiskelijaa. Koronatilanteen 

vuoksi koulutukset järjestettiin 

etäkoulutuksina. Koulutusten 

määrä on kaksinkertaistunut 

edelliseen toimintavuoteen 

verrattuna. Koulutuksista kerättiin 

palautetta palautelomakkeella tai 

sähköisellä alustalla. Palaute oli 

myönteistä. Opettajaksi 

opiskelevat kokivat saavansa 

koulutuksista välineitä kotien 

kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 

vanhempien osallisuuteen.  
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erityisopettajaopiskelijat   

- Turun yliopisto, Rauman 

opettajankoulutuslaitos: 

varhaiskasvatuksen opettaja-

opiskelijat, luokanopettaja-

opiskelijat, erityisopettaja-

opiskelijat  

- Jyväskylän yliopisto: 

luokanopettajaksi opiskelevat (2 

kertaa), erityispedagogiikan 

opiskelijat,  

- Oulun yliopisto: 

varhaiskasvatuksen opettaja-

opiskelijat, luokanopettaja-

opiskelijat (3 kertaa), aineen-

opettajaopiskelijat (2 kertaa) 

- Haaga-Helia: 

sosionomiopiskelijat 

- Metropolia AMK: 

varhaiskasvatuksen 

sosionomiopiskelijat 

- Satakunnan AMK: 

erityiskasvatuksen ja vammais-

työn sosionomiopiskelijat 

- Lapin ammattikorkeakoulu: 

sosionomiopiskelijat (3 kertaa) 

- Oulun ammattikorkeakoulu: 

ammatilliset erityisopettaja-

opiskelijat 

- Haapaveden kristillinen opisto: 

opiskelijat (vapaa sivistystyö) (4 

kertaa)  

Toteutamme 

opetushenkilöstön 

täydennyskoulutusta ja 

kehitämme sitä palautteen ja 

kokemusten pohjalta.  

Edelliseltä toimintavuodelta 

koronan takia siirtynyt Yhdessä 

kiusaamista kitkemään! -

täydennyskoulutuskokonaisuus 

toteutettiin keväällä yhdessä 

Aseman Lapset ry:n kanssa. 

Koulutus jouduttiin siirtämään 

koronapandemian vuoksi 

etäkoulutukseksi. Koulutus koostui 

suunnitellusti neljästä 

koulutuspäivästä. 

Edelliseltä toimintavuodelta 

koronan takia siirtynyt Osaamista 

kodin ja koulun/päiväkodin 

yhteistyöhön -koulutuskokonaisuus 

järjestettiin syksyllä koronan takia 

Yhdessä kiusaamista kitkemään! -

koulutukseen osallistui 52 

henkilöä. Koulutus onnistui hyvin 

ja osallistujilta kerätty palaute oli 

positiivista etäkoulutukseen 

siirtymisestä huolimatta. Koska 

etäkoulutus säästi kuluja, 

koulutusrahoitusta pystyttiin 

siirtämään keväälle 2022, jolloin 

sama koulutus järjestetään 

uudelleen etäkoulutuksena.  

Osaamista kodin ja koulun/päi-

väkodin yhteistyöhön -koulutuk-

seen osallistui 34 henkilöä. 

Etäkoulutuksesta huolimatta kou-

lutus oli onnistunut ja osallistujilta 
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etäkoulutuksena. Koulutus koostui 

suunnitellusti neljästä 

koulutuspäivästä.  

saatu palaute oli positiivista.  

Korona muutti koulutuskokonai-

suuksien toteutusta useaan ker-

taan ja pakotti lopulta toteutta-

maan koulutukset etäkoulutuk-

sina. Isojen koulutuskokonaisuuk-

sien siirtyminen etäkoulutuksiksi 

sai liiton kehittämään etäkoulu-

tuskäytäntöjä, joita voidaan 

hyödyntää myös jatkossa.  

Teemme yhteistyössä Hem 

och Skolan kanssa 

Vanhempien barometri –

kyselyn, jolla selvitämme 

peruskoululaisten vanhempien 

näkemyksiä 

kouluhyvinvoinnista ja kodin ja 

koulun yhteistyöstä.  

Vanhempien Barometri 2021 –

kysely toteutettiin sähköisenä 

kyselynä 4.2.–7.3. välisenä aikana 

yhteistyössä Förbundet Hem och 

Skolan kanssa. Kyselyssä keskityttiin 

koronapandemian vaikutuksiin 

lukuvuoden 2020–2021 

opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun 

yhteistyöhön ja vanhempien 

osallisuuteen koulussa.  

Lisäksi tehtiin kysely 

varhaiskasvatusikäisten lasten 

vanhemmille. Kyselyssä kartoitettiin 

päiväkodissa olevien lasten 

vanhempien näkemyksiä ja 

kokemuksia käynnissä olleeseen 

varhaiskasvatusta koskevaan 

keskusteluun.  

Verkkokysely oli auki 10.–21.11.  

#kiitospäiväkoti -kiitospäivä 

Twitterissä 9.12. 

 

Vanhempien Barometri -kyselyyn 

vastasi 26 357 peruskoululaisen 

vanhempaa. Suuri vastaajamäärä 

kertoo vanhempien tarpeesta 

kertoa koronapandemian 

vaikutuksista lasten kouluun ja 

koulunkäyntiin. Kyselyn tuloksista 

viestittiin laajasti ja niitä välitettiin 

päättäjille ja opetushallinnolle.  

Varhaiskasvatusikäisten lasten 

vanhemmille suunnattuun 

kyselyyn vastasi 1830 vanhempaa. 

Vastaajista 44 % kertoi, että 

henkilöstön kiire ja kuormitus 

näkyvät oman lapsen 

päiväkodissa.  Vaikka vanhemmat 

toivat kyselyssä esille monia 

varhaiskasvatukseen liittyviä 

huolia, sai se myös paljon kiitosta. 

Kiitosviestejä jätettiin 1247. 

Vanhempainliitto välitti kiitokset 

varhaiskasvatuksen 

ammattilaisille 9.12.2021 liiton 

Twitter-tilillä järjestetyssä 

#KiitosPäiväkoti -teemapäivässä. 

Kysely sai näkyvyyttä medioissa.  

Avaamme varhaiskasvatuk-

seen ja koulutukseen liittyviä 

ajankohtaisia teemoja 

vanhemmille ja 

vanhempaintoimijoille 

verkkosivuillamme ja 

someviestinnässämme.    

Tehtiin säännöllistä ja aktiivista 

koronaan liittyvää viestintää 

verkkosivuilla, somekanavissa ja 

jäsenkirjeissä.   

 

Koronapandemia vaikutti 

voimakkaasti päiväkotien, 

koulujen ja oppilaitosten arkeen ja 

puhutti valtakunnallisesti, joten 

teema sävytti vahvasti myös liiton 

viestintää.   
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Osallistumme kasvatus- ja 

opetusalan messutapahtumiin 

sekä muihin tapahtumiin, 

joissa voimme tuoda esiin 

omia teemojamme. 

Educa 2021 siirtyi vuodella eteen-

päin koronapandemian vuoksi.  

Osallistuttiin Kodin ja Koulun Päivän 

tiimoilta omalla osastolla Pro Rexi 

2021- tapahtumaan 25. - 26.11.  

Oltiin mukana valtakunnallisten 

Kasvun ja oppimisen tuen päivien 

2021 (11. - 12.11.) suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Chillisti mukana! -

hankkeella oli puheenvuoro päivillä.  

Esiteltiin Vanhempien Barometri 

2021 –kyselyn tuloksia 

Lastensuojelupäivien ‘Skuuli on 

siistii duunii’ -alaseminaarissa 6.10.   

Pidettiin puheenvuoro kansain-

välisessä Erasmus-konferenssissa 

"Building up the capacity - family 

and school together” 20.4. 

Osallistujamäärät: 

Pro Rexi 2021 – tapahtuma, 

250 osallistujaa 

Kasvun ja oppimisen tuen päivät, 

n. 300 osallistujaa 

Lastensuojelupäivien ‘Skuuli on 

siistii duunii’ –alaseminaari, 24 

osallistujaa.  

 

Kehitämme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä Kodin ja Koulun Päivän, Karuselli-hankkeen, Chillisti 

mukana! -hankkeen, Ratkaistaan yhdessä- hankkeen ja yhdenvertaisuustoiminnan avulla sekä osallistumalla 

Pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kehitämme dialogisuutta liiton toiminnassa ja kodin ja kasvatusyhteisön 

yhteistyössä Erätauko-menetelmän avulla. Vahvistamme osaamistamme ja toimintaamme vanhempien 

kanssa toisen asteen koulutuksessa. 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Järjestämme yhdessä 

yhteistyökumppaneidemme 

kanssa Kodin ja Koulun Päivän. 

Tuotamme kouluille 

tukimateriaalia päivän 

järjestämiseen. 

Korona supisti tapahtuman 

viettoa edelleen. Peruskoulujen 

rehtoreille postitettiin kirje 

huhtikuussa, kun ilmoittautumi-

nen avattiin. Kaikille tapahtu-

maan ilmoittautuneille rehtoreille 

tai yhteysopettajille lähetettiin 

Kodin ja Koulun Päivän 

teemamuki. Uusia tuotepaketteja 

ei tehty, vaan hyödynnettiin 

vuodelta 2020 jääneitä paketteja. 

Tuotettiin uusi virtuaalinen 

Mammuttimäen koulu -peli 

Seppo.io alustalla koulujen ja 

vanhempien käyttöön. Päivitettiin 

Kodin ja Koulun Päivän -esite. 

Viestittiin edelleen liikennevalo-

mallista, jonka avulla päivää 

voidaan viettää alueellisesta 

Kodin ja Koulun Päivää vietettiin 

maltillisesti koronaepidemian 

estäessä kohtaamiset. Tavallista 

vähäisemmistä tapahtumista 

huolimatta päivä sai edelleen 

hyvän arvosanan koulujen 

antamassa palautteessa ja 

tapahtuma näkyi sosiaalisessa 

mediassa mukavasti. Osa 

kouluista innovoi uusia tapoja 

viettää yhteistä päivää 

virtuaalisesti. Pro Rexi –

tapahtumassa tavoitimme noin 

250 rehtoria. 
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tautitilanteesta riippumatta.  

Tehtiin aktiivista someviestintää, 

koulujen parhaat some-nostot 

palkittiin heijastimilla. 

Osallistuttiin Kodin ja Koulun 

Päivän -osastolla Pro Rexi 2021 

-päiville. 

Tehtiin palautekysely 

marraskuussa. 

Jatkamme kodin ja 

päiväkodin yhteistyön sekä 

vanhempien osallisuuden 

kehittämistä Karuselli-

hankkeessa kehittämällä 

lasten hyvinvointia sekä 

kodin ja päiväkodin 

yhteistyötä tukevia 

toimintamalleja. Luomme 

yhteistyösuhteita koulutusta 

tarjoaviin tahoihin ja 

haemme hankkeen 

toteutukseen kumppaneiksi 

uusia kuntia. 

 

 

Käynnistettiin Karuselli -hanke 
uusissa pilottiyksiköissä 
Raumalla ja Tuusulassa: 

- Aloitustapaamiset päiväkodin 

johtajien kanssa 

- Henkilökuntien koulutukset 

(SWOT-analyysit, 

teematoriäänestykset) 

- Vanhempainkysely ja 

vanhempien teematoriäänestys 

Rauman yksikössä 

- Päiväkodin henkilökunnasta ja 

vanhemmista koostuvan 

karuselli-tiimin käynnistäminen 

Rauman yksikössä 

 
Käynnistettiin vuonna 2020 
hankkeeseen mukaan tulleiden 
yksiköiden karuselli-tiimit ja 
koordinoitiin toimintaa: 

- Ideointi Flinga-alustalla 

- Tiimitreffit ja porinatuokiot 

- Karuselli-tiimien Teams-tiimien 

perustaminen 

- Yksikkökohtaiset toteutukset 

 
Koordinoitiin ja tuettiin 
pilottipäiväkotien ja hankkeen 
yhteistyökumppaneiden 
verkostoyhteistyötä: 

- Kuukausittaiset virtuaaliset Ka-

ruselli-kahvilat pilottiyksiköiden 

henkilökunnille (vertaistuki, 

hankkeen viestintä ja tiedotus) 

- kaksi ohjausryhmän kokousta 

- Säännölliset uutiskirjeet 

pilottipäiväkotien johtajille ja 

yhteistyöverkostolle 

- Hankkeen Instagram-tili 

Hankkeen toiminta laajeni 

vuonna 2021 kahteen uuteen 

kuntaan.  

 

Koronaepidemian vuoksi 

Karuselli-hankkeen toiminnot 

ovat siirtyneet verkkoon ja 

virtuaalisille alustoille. Vierailut 

pilottiyksiköiden luona ja 

livetapaamiset 

yhteistyökumppanien kanssa 

eivät ole olleet mahdollisia, 

mutta hankkeessa on 

mukauduttu muuttuneeseen 

tilanteeseen ja kehitetty 

pilottipäiväkoteja ja hankkeen 

etenemistä tukevia virtuaalisia 

työvälineitä ja materiaaleja 

(mm. erilaiset videot, 

virtuaaliset Karuselli-kahvilat, 

Karuselli-tiimien työskentely 

Flinga-alustalla erilaisia 

fasilitointimenetelmiä 

hyödyntäen). 

 

Kaikki pilottiyksiköiden 

suunnittelemat käytännön 

toteutukset eivät ole olleet 

toteutettavissa koronan vuoksi. 

Yksiköissä on kuitenkin 

pystytty toteuttamaan myös 

koronaturvallisia projekteja ja 

tapahtumia Karuselli-hankkeen 

hengessä ja yksiköiden 

valitsemiin 

hyvinvointiteemoihin liittyen. 
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Järjestettiin luentoja, koulutuksia 

ja webinaareja: 

- Perhetyö ja vanhemmuuden 

tuki, Porin keskustan ja Itä-Porin 

monialaisen alueryhmän 

tapaaminen, maaliskuu 2021  

- Hankkeen järjestämä pilotti-

yksiköiden henkilökunnalle 

suunnattu webinaari, toukokuu 

2021 

- Vanhempien näkemyksiä ja 

kokemuksia osallisuudesta ja 

yhteisöllisyydestä varhais-

kasvatuksessa, kesäkuu 2021 

- Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 

on yhteistä työtä, Maailman 

suurin varhaiskasvatuksen 

vanhempainilta, syyskuu 2021 

- Vanhemmat – päiväkodin 

tärkein kumppani-koulutus, 

Etelä-Suomen AVI, syyskuu 2021 

- Vanhempien kanssa tehtävä 

yhteistyö, Turun yliopisto 

(Rauman OKL), lokakuu 2021 

- Reflektiivisiä kohtaamisia perhe-

työssä, Lapin ammattikorkea-

koulu, lokakuu 2021 

- Kohtaamalla kumppaneiksi- 

miten selvitä haastavista 

vuorovaikutustilanteista? 

Lastarit ry, marraskuu 2021 
 
Osallistuttiin Kiedo meidät 

tarinaan –kampanjaan: 

- Lantun ja Ruutin lukuseikkailu-

materiaali (osana Metropolia-

ammattikorkeakoulun sosio-

nomiopiskelijoiden 

opinnäytetyötä) 
 
Valmisteltiin lisäkortit KESY-

materiaaliin: 

- Korttien suunnittelu 

yhteistyössä Valterin kanssa 

- Korttien pilotointi hankkeen 

pilottiyksiköissä 

 

 

Karuselli-hanke koulutti 

varhaiskasvatuksen 

ammattilaisia ja opiskelijoita. 

Koulutusyhteistyö tulee 

lisääntymään hankkeen 

viimeisen toimintavuoden 

(2022) aikana, muun muassa 

Laurea-ammattikorkeakoulun 

kanssa. 
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Jatkamme 

yhdenvertaisuustyötä 

tuottamalla materiaalia sekä 

perehdyttämällä ja 

kouluttamalla 

kasvuyhteisöjen 

henkilökuntaa ja opettajaksi 

opiskelevia sekä vanhempia 

vanhempien osallisuudesta 

yhdenvertaisuus- ja 

hyvinvointityöhön, 

yhdenvertaisuusteemoihin 

ja erityisperheiden 

kohtaamiseen. Lisäksi 

tarjoamme vanhemmille ja 

kasvuyhteisöjen 

henkilökunnalle koulutusta 

tai konsultaatiota 

haastavista tilanteista kodin 

ja koulun yhteistyössä. 

- Kokemusasiantuntijavideot 

valmistuivat, hyvät käytänteet-

klippejä levitettiin, SYKE-videot 

prosessissa 

- SYKE valmis ja koulutukset 

aloitettiin, koulutusta pidettiin 

päiväkotien henkilöstölle, 

opiskelijoille sekä opetus-

henkilöstölle (KESY ja SYKE).  

- KESY:stä lisäosat yläkouluun ja 

päiväkotiin valmistuivat, 

molemmista kieliversiot (RU, EN, 

SAA, VE) työn alla. 

- Oltiin mukana Kutsu meidät 

kahville –toiminnassa 

- Aktivoitiin AVI-yhteistyötä ja 

muita verkostoja (mm. Lounais-

Suomen AVin koulutuksissa 

mukana, Kasvun ja oppimisen 

tuen päivien suunnittelussa ja 

toteutuksessa) 

- Oltiin mukana toteuttamassa 

liiton täydennyskoulutuksia  

- Järjestettiin omat webinaarit 

20.4. 2021 ja 12.10.2021 

(positiivinen pedagogiikka, 

yhteisöllinen opiskeluhuolto), 

Verkkokahvilat Valterin kanssa 

(Yhteisöllinen oppilashuolto ja 

vanhemmat, SYKE) 

- Oltiin mukana vahvasti esiin 

nousseessa kiusaaminen / 

väkivalta -teemassa (mm. 

webinaarit vanhemmille ja 

koulujen henkilöstölle, opiske-

lijoille kokemusasiantuntijan 

kanssa Tampere, Lieto, Helsinki, 

Vantaa, Oulu, Askola, sekä kun-

takohtaisten suunnitelmien 

ryhmät Oulu ja Kuusamo, kou-

lurauhavanhempainilta ja sen 

sisällön saamennos (+ kaksi-

kielinen mediatiedote pohjoisen 

medioille), toteutettiin koulu-

tusta järjestöille Oulussa (mm. 

Vuolle-setlementille.) 

- Koulutettiin kouluhenkilöstöä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

suunnitelman teossa ja tuettiin 

Ak-avusteisen määräaikaisen, 

nelivuotisen toiminnan viimeinen 

vuosi on 2022. Vuodelle 2021 

asetetut tavoitteet on saavutettu 

ja tänä vuonna osallistujamäärät 

toiminnan tapahtumissa ja 

koulutuksissa ovat olleet 

suuremmat kuin koskaan 

aiemmin.  Toimintaa on 

toteutettu enenevässä määrin 

verkkoalustoilla, mikä on 

mahdollistanut kohderyhmien 

paremman tavoittamisen 

valtakunnallisesti. Myös 

videoklipit ja tallenteet ovat 

auttaneet tuotosten ja tiedon 

jalkauttamisessa. Materiaalia 

(videot, KESY:n ja SYKKEEN 

lisäosat, muut hyvät käytänteet) 

on tuotettu runsaasti. 

 

Toiminnalle haetaan STEA:lta 

jatkoa. 
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hyvien käytäntöjen jalkaut-

tamisessa. 

- Koulutettiin opiskelijoita 

inkluusion, asenne-esteettö-

myyden, yhdenvertaisuuden, 

tuen käytäntöjen, sujuva vuo-

rovaikutus erityisperheiden 

kanssa sekä kiusaamisen 

teemoista  

- Koulutettiin tukiperheitä 

nepsyasioissa ja perhetyön 

tekijöitä KESY/SYKE-

menetelmässä 

- Luotiin kumppanuuksia STEA-

rahoitushakemuksissa sekä 

tehtiin vahvaa verkostoyh-

teistyötä, ja kirjoitettiin blogeja, 

artikkeleita ja lehtijuttuja 

- Valmisteltiin Pro-vanhemmat 

yhteistyötä Itä-Suomen 

yliopiston ja Niilo Mäki 

Instituutin kanssa 

- Lisäksi opiskelijaterveyden-

huolto-artikkeli, uutisoinnit 

kiusaamisteemasta, kannanotot, 

lausuntoihin osallistuminen, 

tieteellinen artikkeli KESY:stä 

Kasvatus ja aika -lehdessä, 

opinnäytteitä ym. 

- Vierailtiin (kolme tapaamista) 

Vanhemmat mukaan kouluun ja 

työelämään -hankkeessa kerto-

massa eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisille vanhemmille vanhem-

pien osallisuudesta ja vanhem-

pien kanssa tehtävästä yhteis-

työstä varhaiskasvatuksessa ja 

koulussa. Käynnistettiin yhteis-

työtä ja pilottia eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten vanhempien 

mukaan saamisesta vanhem-

paintoimintaan.   

Vastaamme kuntien ja 

resurssien salliessa myös 

koulujen ja päiväkotien 

kutsuihin tulla kouluttamaan 

ammattilaisia.   

Koulutettiin yhdenvertaisuuden 

teemoista koulujen ja päiväkotien 

henkilöstöä. 

Pidettiin koulutus Uudenmaan 

kuntien Oppilaanohjauksen 

kehittämishankkeen 

Korona esti lähikoulutukset, 

mutta etäkoulutuksia järjestettiin 

ja niillä tavoitettiin 

lähikoulutuksia laajempi 

osallistujajoukko.  
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koordinaattoreille kotien kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä ja liiton 

materiaaleista.  

Pidettiin koulutus Uudenmaan 

kuntien SitKo -hankkeen toimijoille 

vanhempien kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä ja liiton toiminnasta. 

Koulutettiin KAARO-verkoston 

arviointiaamussa kodin ja koulun 

yhteistyöstä oppimisen arvioinnin 

näkökulmasta.  

Jatkamme kolmivuotista 

Ratkaistaan yhdessä- 

hanketyötä kehittäen 

sisäilmasta oireilevan 

lapsen/nuoren koulunkäynnin 

ja hyvinvoinnin tukea ja 

vahvistaen koulun ja kodin 

yhteistyötä.  

Hanke toimi Hengitysliiton 

koordinoimana vuodet 2018-

2021. Hankejärjestöinä ovat 

Vanhempainliitto, 

Hengitysliitto ja 

Homepakolaiset ry.  

 

 

 

Ratkaistaan yhdessä -jatkohanke 

käynnistyi Vanhempainliiton 

suojissa kesäkuussa.   

- Hankkeen alussa on keskitytty 

hankemateriaalin työstämiseen 

käyttäjäystävälliseen muotoon. 

Pohjana toimii edellisen 

hankejakson aikana 

kuntayhteistyön tuloksena luotu 

Yhteistyöllä eteenpäin -julkaisu. 

- Aloitettiin sisäilmasta oireilevan 

lapsen koulunkäynnin ja 

hyvinvoinnin tukimuotojen 

kehittäminen.  

- Luotiin suhteita vanhempain-

yhdistyksiin, tuotettiin materi-

aalia ja sisältöä verkkosivuille 

sekä tehtiin yhteistyötä kansal-

listen sisäilmaohjelmien kanssa 

(Terveet tilat 2028-ohjelma) 

- Tarjottiin vanhemmille ja 

vanhempainyhdistyksille 

neuvontaa, ohjausta ja tukea 

sisäilma-asioissa. 

- Järjestettiin koulutuksia van-

hempaintoimijoille. Koulu-

tuksissa esiteltiin vaikuttamis-

työn kanavia sekä jaettiin 

tukimateriaalia yhteistyöstä 

kuntatoimijoiden kanssa 

sisäilma-asioissa. 

- Tehtiin alkukartoituspohjat 

vanhempainyhdistyksille 

sisäilmateemaan liittyen.  

Yksittäiset vanhemmat ovat 

saaneet tukea, apua, tietoa ja 

materiaalia liittyen lasten 

koulunkäynnin ja hyvinvoinnin 

järjestelyihin sekä yhteistyön 

tekemiseen 

vanhempaintoimijoiden kanssa. 

Lisäksi tukea tarjottiin päiväkotien 

ja koulujen 

vanhempainyhdistyksille, 

kuntakohtaisille 

vanhempainyhdistyksille ja 

vanhempainilloissa 

vanhempaintoimijoille. 

 

Yhteistyö sisäilmajaostojen 

kanssa (2 kpl) johtanee 

laajempaan kuntayhteistyöhön 

vuonna 2022.  

 

SROI-alkukartoituskyselyt 

valmistuivat 

vanhempainyhdistyksille, 

kuntatoimijoille, 

oppilashuollolle/rehtorille 

 

FinnChildAir- tutkimusprojektissa 

kyselylomakkeet saatiin valmiiksi.  

 

Vanhempainliiton verkkosivuilla 
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- Tuettiin ja ohjattiin Espoon 

vanhempien sisäilmajaoston 

perustamista.   

- Aloitettiin yhteistyö Turun 

vanhempainalueyhdistyksen 

sisäilmajaoston kanssa. 

- Käynnistettiin merkittävä 

tutkimusyhteistyö FinnChildAir-

tutkimusprojektin kanssa. 

Tutkimuksessa selvitetään lasten 

psykososiaalista hyvinvointia 

sisäilmaongelmaisessa koulussa. 

- Kuntayhteistyön jatkamisesta on 

neuvoteltu Muhoksen ja Kärkö-

län kuntien kanssa ja kyseiset 

kunnat sitoutuivat yhteistyöhön.  

- Käynnistettiin SROI-arviointipro-

sessi tavoitteena hankkeen 

yhteiskunnallisen vaikutta-

vuuden arviointi.  

- Päästiin mukaan kuntien Terveet 

tilat-verkostoon sekä kuntien 

sisäilmaverkoston työpaja-

yhteistyöhön, joka tavoittaa 8 

kaupungin toimijat eri toimi-

aloilta. Hankkeen materiaali 

leviää ohjelma kautta.  

julkaistiin kaksi blogia, joissa 

kuvattiin hyviä käytäntöjä 

ratkaisujen löytymiseksi.  

 

Haetaan STEA:lta rahoitusta 

toisen asteen kodin ja 

oppilaitoksen sekä 

vanhempien osallisuuden 

kehittämiseen 

hyvinvointinäkökulmasta. 

Käynnistetään hankkeen 

toiminta.  

 

 

 

Aloitettiin kodin ja toisen asteen 

oppilaitoksen yhteistyön sekä 

nuorten ja vanhempien 

osallisuuden kehittäminen 

Chillisti Mukana! -hankkeessa. 

Hankkeen tavoitteena on tukea 

nuorten hyvinvointia kehittämällä 

kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä 

tukevia toimintamalleja. Luotiin 

yhteistyösuhteita koulutusta tar-

joaviin tahoihin ja haettiin hank-

keen toteutukseen kumppaneiksi 

uusia pilottioppilaitoksia. 

Yhteistyö käynnistettiin seuraa-

vien pilottioppilaitosten kanssa:  

- Koulutuskuntayhtymä Tavastian 

sähkö- ja automaatioalan aloit-

tavat ryhmät (2), yhteensä n. 40 

opiskelijaa Hämeenlinnassa.   

- Careerian aloittavat merkono-

miopiskelijat (3 ryhmää), 

On luotu laajat alkukartoitus-

kyselyt palvelemaan koko 

hankekautta nuorille, 

vanhemmille ja oppilaitoksille. 

Vastauksia saatiin erinomaisesti 

nuorilta ja jonkin verran 

oppilaitoksen edustajilta. 

Vanhempia kysely tavoitti 

huonosti. 

 

On päästy tutustumaan 

oppilaitosten arkeen ja onnistuttu 

luomaan luottamuksellisia 

suhteita niin nuoriin kuin koulun 

henkilökuntaan. On saatu hyvä 

käsitys nuorten erilaisista 

ongelmista ja vahvuuksista 

suhteessa opiskeluun ja myös 

vapaa-aikaan. Useat vierailut 

oppilaitoksissa ja oppitunneilla 

ovat antaneet hyvän ja realistisen 

https://sign.visma.net/fi/document-check/36a25011-578a-4fa7-a96a-b9969b638bf2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Suomen Vanhempainliitto ry 16/45 
Y: 0217199-7 
 

yhteensä n. 70 opiskelijaa 

Helsinki, Vantaa, Porvoo 

- Varian aloittavat hiusalan 

opiskelijat 2 ryhmää, n. 40 

opiskelijaa. Yhteistyö keskeytyi 

joulukuussa yhteisellä 

päätöksellä ja Varia miettii 

hankkeelle uutta pilottilinjaa. 

 

Lisäksi vuoden aikana:  

- Tehty alkukartoitukset pilot-

tilinjojen nuorille (1.–3. vuosi-

kurssin opiskelijat), vanhemmille 

ja oppilaitoksen henkilöstölle. 

- Vierailtu pilottioppilaitosten 

kotiväenilloissa puheenvuorolla. 

- Päästy vierailemaan nuorten 

oppitunnilla Tavastian sähkö- ja 

automaatiolinjalla. Päästy 

havainnoimaan nuorten arkea 

vertaisina.  

- Järjestetty pilottilinjojen 

nuorten vanhemmille 

teemailtoja yhteistyössä Aseman 

Lapsien kanssa. Teemailtoja 

järjestettiin yhteensä 3 kpl. 

- Perustettu ja kutsuttu koolle 

hankkeen ohjausryhmä. 

- Järjestetty pilottioppilaitosten 

henkilöstölle (johtajat) verkosto-

tapaamisia yhteensä 3 kpl.  

- Aloitettu kahden kodin ja 

oppilaitoksen yhteistyöhön 

liittyvän koulutuskokonaisuuden 

järjestäminen yhteistyössä 

Haaga-Helian Ammatillisen 

opettajakorkeakoulun kanssa.  

- Osallistuttu verkossa puheen-

vuorolla Kasvun ja oppimisen 

tuen päiville marraskuussa 2021. 

- Osallistuttu kahvitaukoon: 

Vaasan ammatillisen koulun 

vanhempainyhdistys Vamian 

kanssa. 

- Osallistuttu Otaniemen lukion 

vanhempainyhdistyksen järjestä-

mään vanhempainiltaan Ota-

niemen lukiossa Espoossa. 

kuvan oppilaitosten arjesta ja 

realiteeteista.  Nuorilta on saatu 

hyvää ja erinomaista palautetta 

vierailuistamme. 

 

On tavoitettu ja työskennelty 

lähes 100 nuoren kanssa, mikä on 

huomattavasti enemmän kuin 

hankkeen alkaessa osattiin 

odottaa. Hankkeen toiminta on 

osa pilottilinjojen opintoja, ja 

oppilaitokset kokevat sen tukevan 

nuorten opintoja. On saatu 

pilottioppilaitosten päälliköiltä 

kiitettävää palautetta henkilöstön 

tukemisesta ja myös 

työnohjauksellisesta otteesta.  

 

Vanhempia ei tavoitettu siinä 

määrin kuin olisi tarpeellista 

hankkeen onnistumisen kannalta. 

Nuoret veivät ajan hankkeen 

ensimmäisen puolen vuoden 

aikana. 

 

Onnistumisiin voidaan laskea 

pilottioppilaitosten välisen 

yhteistyöverkoston 

rakentaminen. Verkostossa 

oppilaitokset ovat jakaneet hyviä 

käytänteitä ja ideoita.  
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Paikalla oli noin 150 2.–3. vuosi-

kurssin opiskelijan vanhempaa.  

- Osallistuttu Omnian huoltajien 

iltaan huhtikuussa. 

- Osallistuttu Yhdessä verkostota-

paamiseen toukokuussa. 

- Luotu verkostoja hankkeen 

ympärille. 

- Viestitty hankeen toiminnasta 

hankekumppaneille. 

- Osallistuttu Erätauko-säätiön ja 

Saku ry:n yhteiseen Erätauko-

keskusteluun ammattikouluissa 

opiskelevien nuorten 

hyvinvoinnin teemasta. 

- Valmisteltu Erätauko-keskustelu 

Educa 2022 messuille yhteis-

työssä Erätauko-säätiön kanssa. 

Educa-tapahtuma peruttiin.   

Osallistumme Nordisk 

Kommittén työskentelyyn 

vaihtaaksemme ja 

saadaksemme pohjoismaisilta 

sisarjärjestöiltämme ideoita 

kodin ja kasvatusyhteisön 

yhteistyön kehittämiseen. 

Karuselli-hanke osallistui NoKon 

varhaiskasvatuksen webinaariin, 

jossa oli teemana kiusaamisen 

ehkäiseminen. Osallistuttin NoKo-

verkoston kokoukseen etänä.   

NoKo-yhteistyö ja 

verkostotyöskentely oli tavallista 

löyhempää koronan vuoksi. 

Yhteistyötä tehtiin etänä.  

Käytämme ja levitämme 

koulutuksissamme ja 

tilaisuuksissamme Erätauko-

mallia, joka vahvistaa 

rakentavaa ja tasavertaista 

keskustelua eri osapuolten 

välillä. 

Hankittiin henkilökunnalle 

Erätauko-osaamista osallistumalla 

Erätauko-ohjaajan koulutuksiin.  

Hyödynnettiin Erätauko-mallia 

yhdistysvalmennuksissa. 

Osallistuttiin Hyvin sanottu –

hankkeen (Yle ja Erätaukosäätiö) 

yhteistyökumppaneina hankkeen 

järjestämiin etätapaamisiin sekä 

hankkeen puitteissa organisoituihin 

pienryhmätapaamisiin. 

Oltiin mukana Erätauko kouluissa -

kehittäjäryhmässä.  

Erätaukokeskustelut ja 

dialogisuus olivat läsnä liiton 

toiminnassa. Jatkossa liiton 

osaamista erätauko-

menetelmästä ja dialogisuudesta 

tulisi vahvemmin jakaa 

jäsenistölle. 
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Toimimme aktiivisesti verkostoissa, työryhmissä ja ohjausryhmissä, joissa voimme edistää kodin ja 

kasvatusyhteisön yhteistyötä. 

Toimintasuunnitelma  Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Toimimme kumppanina ja 

osallistumme seuraavien 

verkostojen, työryhmien ja 

ohjausryhmien toimintaan:   

- Ehkäisevän päihdetyön 
järjestöverkosto (Ehyt)  

- Koulurauha-ohjelma 
(MLL). Osana ohjelmaa 
toteutamme Koulurauha-
vanhempainillan 
Sodankylässä.   

- Lasten seurassa -ohjelma 
(Alko)  

- Perheet keskiöön -
foorumi (LSKL)  

- Leikkipäivä (MLL)  
- Childcare –hanke (THL, JY, 

TRE yo)  
- Harrastamisen verkosto 

(Olympiakomitea)  
- Kouluruokailun ja ruo-

kakasvatuksen verkosto 
(OPH ja ELO-säätiö)  

- Lasten terveysfoorumi 
(SOSTE)  

- Lapsi- ja perhepolitiikan 
neuvottelukunta (LSKL)  

- FISIC-hanke (KAVI)  
- Tee kypärätemppu-hanke 

(Aivovammaliitto)  
- Mukana! -verkosto 

(Vamlas) 
- Siltoja vanhemmille –

hanke (Suomi-Syyria 
ystävyysseura)  

- Erityistä energiaa-
ohjausryhmä (OSOL)  

- Poikien talon asiantunti-

Koulurauhasopimus ja toimin-

tasuunnitelma vuosille 2022–24 

hyväksyttiin toukokuussa. Koulu-

rauha-ohjelmaan liittyvä vanhem-

painilta toteutettiin Pohjois-

Suomen alueen vanhemmille ja 

koulujen henkilökunnalle suun-

nattuna webinaarina 24.8. Osal-

listuttiin myös Sodankylässä 

25.8. pidettyyn valtakunnalliseen 

Koulurauhan julistustapahtu-

maan. Koulurauhaviikolla 

julkaistiin myös Anri Leveelahden 

blogikirjoitus Turvallinen koulu 

tehdään yhdessä. 

Childcare-hanke päättyi vuoden 

2021 lopussa. 

Järjestettiin Mediataitoviikolla 

(11.2.) yhteistyössä Mediakasva-

tusseuran ja KAVIn kanssa 

alakoululaisten vanhemmille 

suunnattu Digitaalinen hyvinvointi 

perheissä -suurvanhempainilta 

YouTubessa.  

Kouluruokailuverkosto oli muka-

na järjestämässä Ruokakasvatus 

moniammatillisena yhteistyönä 

kouluissa, kodeissa ja järjestöis-

sä -webinaarin 10.2.21. Vanhem-

painliiton puheenvuoron panee-

likeskustelussa piti johtokunnan 

jäsen Maarit Laurinen. 

Lasten terveysfoorumi (LTF) 

järjestää vuosittain Lasten 

terveyskäräjät. Oltiin mukana 

tilaisuuden ohjelmatyöryhmässä. 

Koulurauha-vanhempainiltaan 

(webinaari) osallistui 70 hlöä. 

Webinaarin 

pääpuheenvuoron 

(Haapakangas/Rousu) 

videotallenne tekstitettiin 

pohjoissaamen kielelle, 

tallennetta on katsottu 87 

kertaa.  

Digitaalinen hyvinvointi -

perheissä 

suurvanhempainiltaan 

ilmoittautui 382 hlöä, mutta 

illan katsojahuippu oli 170 

hlöä. Videon katselukertoja: 

361 kpl. 

Kansainväliseen Helsingin 

yliopiston, ELO-säätiön, 

Kouluruokailuverkoston ja 

Hanasaaren ruotsalais-

suomalaisen 

kulttuurikeskuksen 

järjestämään tilaisuuteen 

osallistui 300 

asiantuntijaa/tutkijaa eri 

puolilta maailmaa. 

Webinaarin tallennetta 

katsottiin 3000 kertaa. 

Lasten terveyskäräjille (5.11.) 

osallistui 80 hlöä. 

Tilaisuudesta tehtiin 

verkkotallenne. 

Webinaari 15.3.2021 “Koti ja 

koulu yhteistyössä koulujen 

Strateginen tavoite:  

Teemme yhteistyötä muiden kasvatusyhteisöjen kanssa yhteistyötä tekevien järjestöjen ja tahojen 

kanssa. Autamme huomioimaan vanhempien osallisuuden osana toimintaa. 
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jaryhmä (Vuolle 
Setlementti) 

- Lapsirikkaiden perheiden 
tuki -ohjausryhmä (Auta 
Lasta)  

- Lukumummit ja -vaarit 
ohjausryhmä (NMI)  

- ERIKO-työryhmä (Pohjois-
Suomen erityiskasvatuk-
sen toimijoiden verkosto)  

- Kävelyn ja pyöräilyn 
neuvottelukunta 
(Liikenneturva)  

- LOS-viestintäverkosto 
(LSKL)  

- Liikkuva varhaiskasvatus –
verkosto (LIKES)   

- Vuoden isä -työryhmä 
(Väestöliitto)  

- Elämänkaariverkosto 
(Oulun STEA-rahoitteiset 
järjestöt) 

- Anna ääni lapselle –kam-
panjan viestintätyöryhmä 

- K0-toiminnan ohjaus-
ryhmä (Aseman lapset) 

- Ratkaistaan yhdessä- 
hanke (ohjausryhmä 
31.5.2021 saakka) 

- FinnChildAir- 
tutkimusprojektin 
ohjausryhmä  

Lasten terveyskäräjät järjestettiin 

5.11. verkossa teemalla 

‘Koulukiusaamisen ja väkivallan 

ehkäisy on kaikkien asia’.  

Yhteistyö Uudenmaan kuntien 

SitKo –hankkeen kanssa 

käynnistyi. Hanke on osa OKM:n 

rahoittamaa Sitouttavan 

kouluyhteisötyön toimintamallin 

kehittämistä. Käytiin esittele-

mässä SitKo –hankkeen yhteis-

työfoorumissa liiton toimintaa ja 

yhteistyömahdollisuuksia. 

Lähdettiin kehittämään Tuusulan 

kunnan kanssa vanhempien 

osallisuuden vahvistamista 

alakoulusta yläkouluun siirtymä-

vaiheessa. Tehtiin suunnitelma 

kevätlukukaudella 2022 pidet-

tävistä vanhempainkahviloista ja 

kerättiin vanhempien toiveita 

kahvilan teemoista.  

Ratkaistaan yhdessä -hankkeen 

webinaarissa puheenvuoron piti 

toiminnanjohtaja Ulla Siimes.   

Sisäilmasta oireilevan lapsen 

koulunkäynnin ja hyvinvoinnin 

tukeen koottiin kattava materi-

aalipaketti, jonka luomisessa, 

tekstin tuottamisessa ja kommen-

toinnissa liitto oli mukana.  

sisäilmatilanteissa”. 

Tilaisuudesta tehtiin 

verkkotallenne, jota katsottu 

n. 100 kertaa.  

Ratkaistaan yhdessä 

hankkeen julkaisu 

“Yhteistyöllä eteenpäin 

julkaistiin” liiton tuella 

huhtikuussa.  

Teemme yhteistyötä Gutsy 

Go:n kanssa.  

Suunnittelukokouksia ja aktiivista 

viestintää Gutsy Go –kampanjan 

tuotoksista lähinnä somekanavissa 

ja jäsenkirjeessä. 

Yhteistyö painottui yhteiseen 

suunnitteluun sekä 

viestintään.  
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Uudistamme järjestötoimintaamme 

Strateginen tavoite 

Luomme rakenteen kuntatason yhteistyölle. Hakeudumme aktiivisesti yhteistyöhön kun-

tien kanssa ja rakennamme yhteistyössä kuntakohtaisia yhdistyksiä, verkostoja ja 

foorumeita. Mahdollistamme kuntakohtaisten toimijoiden verkostoitumisen, hyvien käytän-

teiden vaihtamisen ja aktiivisen yhteistyön. Kannustamme toimijoita maakunnalliseen 

yhteistyöhön. Tuemme kuntakohtaisia toimijoita vaikuttamis- ja järjestötoiminnassa. 

Luomme toimijoille malleja ja konsepteja, jotka auttavat niitä toteuttamaan tehtäväänsä. 

Tuemme päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohtaisia vanhempaintoimijoita vanhempain-

toiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa. 

 

Autamme jäsenyhdistyksiämme kehittämään toimintaansa. Kehitämme kuntatason yhteistyön rakenteita ja 

autamme uusien kuntakohtaisten yhdistysten / verkostojen perustamisessa. Tuemme vanhempainyhdis-

tysten ja kuntakohtaisten yhdistysten toimintaa. Mahdollistamme vanhempaintoimijoiden verkostoitumi-

sen. Autamme uusien vanhempainyhdistysten perustamisessa. 

Toimintasuunnitelma  Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Ohjaamme 

vanhempainyhdistyksiä 

kehittämään toimintaansa 

Kymmenen askelta kohti 

toimivaa kodin ja koulun 

yhteistyötä -toimintamallin 

pohjalta. 

Tuotettiin vanhempainyhdistysten 

sekä kuntakohtaisten yhdistysten 

käyttöön rehtorille / koululle / 

sivistysjohdolle lähetettävä 

saatekirje. 

Jalkautettiin toimintamallia 

verkkokahviloissa ja yhdistysten 

omissa tilaisuuksissa.  

Korona haastoi kodin ja 

koulun yhteistyön 

kehittämistä 

vanhempainyhdistyksissä ja 

kouluissa. Jalkauttamista 

jatketaan edelleen vuonna 

2022. 

 

Toteutamme ja levitämme 

kuntatason yhteistyön 

mallia. Otamme yhteyttä 

kuntiin ja tarjoudumme 

tukemaan kotien ja 

kasvatusyhteisöjen 

yhteistyön sekä 

vanhempaintoiminnan 

kehittämistä. Huolehdimme 

siitä, että varhaiskasvatus on 

tässä työssä mukana.   

 

Uusia avauksia kuntakohtaisen 

yhteistyön käynnistämisestä saatiin 

vain muutamilta vanhempaintoimi-

joilta (Kouvola ja Hartola), joissa 

kummassakaan ei kuitenkaan vielä 

toistaiseksi syntynyt kuntakohtaista 

yhdistystä. 

Pirkanmaan alueella käynnisteltiin 

seutukunnallista vanhempain-

toimijoiden yhteistyötä Tampereen 

vanhemmat ry:n aloitteesta. 

Tuotettiin verkkosivuille 

opasmateriaalia kuntakohtaisille 

vanhempaintoimijoille. 

Poikkeusaika on vaikuttanut 

erityisesti kuntatason 

yhteistyön mallin 

levittämiseen ja uusien 

avausten tekemiseen, jotka 

vaativat toimijoiden 

keskinäistä tutustumista 

luottamuksen syntymiseksi.  

 

Ensimmäinen kuntakohtaisen 

vanhempainyhdistyksen 

toimijalle suunnattu opas sai 

positiivisen vastaanoton. 

 

Kehitämme Teams-alustaa 

kuntakohtaisten yhdistysten 

Kuntakohtaisten Teams-alustalla 

tiedotettiin niin liiton kuin yhdistys-

Alusta on osoittautunut 

hyväksi tiedon ja materiaalin 
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yhteistyöalustana.    

 

tenkin omista tulevista tapahtumista, 

pyydettiin näkemyksiä kannanottojen 

tueksi ja ideoitiin yhdessä vanhempia 

osallistavia kyselyitä sekä vaihdettiin 

kokemuksia kuntayhteistyöstä. 

Alustalle lisättiin uusia keskusteluita 

osallistujien toiveiden mukaan.  

Alustalla on noin 50 kuntakohtaisten 

yhdistysten toimijaa, aktiivisesti 

keskusteluun osallistuu noin 

neljäsosa. 

jakamisen välineeksi. 

Vanhempaintoimijoiden 

keskinäistä keskustelua tulee 

jatkossakin tukea ja alustaa 

kehittää edelleen käyttäjien 

toiveita huomioiden. 

 

Järjestämme 

kuntakohtaisten yhdistysten 

toimijoille 

yhdistysvalmennusta, 

verkostopäivät sekä 

alueellisia tilaisuuksia. 

Järjestämme lisäksi yhdessä 

-verkkotapaamisia.  

 

Yhdistysvalmennukseen haki ja 

osallistui kolme yhdistystä: Akaan 

vanhempienverkosto, Vanvary ry 

sekä KoKoEspoo ry. Yhdistysval-

mennus toteutettiin pääosin etäyh-

teyksien välityksellä ja siinä oli 

mukana kaikkien kolmen yhdistysten 

hallitukset lähes 100%:sti. Moni 

valmennuksen aikana suunnitelluista 

toimenpiteistä siirtyy vuodelle 2022. 

Yhdessä -verkkotapaamisia järjes-

tettiin yhteensä kuusi kertaa tammi-

toukokuun aikana. Pääkaupunki-

seudun kolmen suuren kuntakohtai-

sen yhdistyksen (Helvary, Vanvary ja 

KoKoEspoo) puheenjohtajille järjes-

tettiin myös verkostoitumistilaisuus. 

Kaikille kuntakohtaisille yhdistyksille 

suunnatut verkostopäivät pidettiin 

verkossa 4.9. ja lähitilaisuutena 

20.11. Verkostopäiviin osallistui 36 

kuntakohtaista vanhempaintoimijaa. 

Yhdistysvalmennus sai hyvää 

palautetta; sen avulla koettiin 

saatavan ulkopuolista 

näkökulmaa, tukea ja 

kannustusta omaan toimintaa. 

Myös hallituksen kesken 

koettiin löytyneen parempi 

yhteys.  Monia tilaisuuksia 

jouduttiin siirtämään edelleen 

eteenpäin, joten todellinen 

hyöty vielä konkretisoitu-

matta.  

 

Sekä Yhdessä-verkkota-

paamisia että verkostopäiviä 

tulee kehittää osallistujien 

toiveita kuunnellen hou-

kuttelevammaksi (osallistujia 

vaihtelevasti 8–20)  

Toteutamme ”Kutsu meidät 

kahville” -projektin, jonka 

aikana kontaktoimme 50 

yhdistystä. Projektin 

tavoitteena on kuulla 

yhdistysten kuulumisia, 

kertoa liiton toiminnasta ja 

päästä mukaan 

osallistumaan yhdistysten 

hallituksen kokouksiin. 

 

Yhdistyksille avattiin mahdollisuus 

ilmoittautua itse Kahvitauko-kam-

panjaan. Lisäksi liiton henkilökunta 

kontaktoi suoraan päiväkoti- ja 

koulukohtaisia vanhempainyhdis-

tyksiä. Tavoitettiin yhteensä 60 

yhdistystä, joista varsinainen kahvi-

tauko-keskustelutuokio pidettiin 28 

yhdistyksen kanssa. Keskimäärin 

osallistujia oli 4/ kahvitauko. Kahta 

lukuun ottamatta keskustelut 

toteutettiin etäyhteyden välityksellä 

ja niihin osallistui yhdistyksestä 

Kampanjan aikana saatiin 

hyvin tietoa, mitä yhdistyksille 

kuuluu ja millaisten asioiden 

kanssa kentällä painitaan. 

Kampanja sai erittäin 

positiivista palautetta niin 

osallistuneilta 

vanhempaintoimijoilta kuin 

työntekijöiltäkin. 
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riippuen joko puheenjohtaja 

yksinään, koko hallitus tai osa 

hallituksesta. 

Myönnämme kunniakirjoja 

vanhempaintoimijoille sekä 

vanhempaintoimintaa 

tukeneille henkilöille 

jäsenyhdistysten esitysten 

perusteella.  

Kunniakirjoja markkinoitiin keväällä 

jäsenkirjeessä ja somessa, 

ennakoiden koulujen kevätjuhlia. 

Toimiston remontin vuoksi fyysisten 

kunniakirjojen postittaminen oli 

tauolla syksyn ajan, mutta 

vanhempaintoimijoille tarjottiin tällä 

aikaa mahdollisuus hakea sähköisiä 

pdf-versioita kunniakirjoista.  

Kunniakirjoja myönnettiin ja 

lähetettiin 16 kpl. 

Jaamme 

jäsenjärjestöavustuksia 

kuntakohtaisille yhdistyksille 

yhdistystoiminnan 

kehittämiseen. 

 

 

 

Jäsenjärjestöavustushaku järjestettiin 

10.2.–31.3. Hakemuksia saapui 23 

kpl, joista yksi hylättiin. Avus-

tuspäätökset valmisteltiin pääasiassa 

kevään aikana.  Avustusta jaettiin 

yhteensä 36 500 euroa, yksittäiset 

avustussummat olivat 1400 - 1700 

euroa. 

Jäsenjärjestöavustusta hakeneille 

yhdistyksille järjestettiin 13.4. Teams-

tapaaminen, jossa käytiin läpi 

avustusprosessi aina avustuksen 

hakemisesta raportointiin saakka. 

Avustus jaettiin 

kokonaisuudessaan. 

 

Yhdistystoimijat kokivat 

avustusprosessiin keskittyvän 

Teams-tilaisuuden 

hyödylliseksi.    

Annamme jäsenneuvontaa 

yhdistystoimintaan sekä 

kodin ja kasvatusyhteisön 

yhteistyöhön liittyvissä 

asioissa. 

 

Viestimme jäsenyhdistyksille 

yhdistystoimintaan ja kodin 

ja koulun yhteistyöhön 

liittyvistä asioista. 

yhdistystoimintaan liittyvistä 

ajankohtaisista asioista 

(PRH:n palvelut, yhdistyslain 

uudistus). 

Vuoden aikana Lime-jäsenrekisteriin 

kirjattiin 830 tapahtumaa (neuvoja, 

kommentteja ja sähköposteja). 

Eniten yhteydenottoja tuli hallintoon 

sekä jäsenasioihin liittyvissä 

kysymyksissä.  

Elokuussa julkaistiin uudistettu 

Vanhempainyhdistyksen käsikirja.  

Yhdistyksille toimitettiin jäsenkirje 

noin kerran kuukaudessa. 

Kirjepostina yhdistykset saivat 

syyskirjeen sekä liittokokouskutsut. 

Valmisteltiin lausunto Yhteisöllinen 

kansalaistoiminta 2020 -työryhmän 

mietinnöstä, jossa ehdotetaan 

muutoksia yhdistyslakiin sekä uutta 

toimintaryhmälakia. 

Tilastoa käytetään mm. 

koulutusten ja aineistojen 

suunnittelussa. 

Liiton jäseneksi liittyi 21 uutta 

jäsenyhdistystä ja jäsenyys 

päättyi 26 yhdistyksen osalta. 

Vuoden aikana lähetettiin 

11 sähköistä jäsenkirjettä. 

Kirjeen keskimääräinen 

avausprosentti oli 36. 

Syyskirje/varainhankintavin

kit lähetettiin syyskuussa. 

Liittokokousposti lähetettiin 

yhdistyksiin lokakuussa. 

Vuoden aikana 85 yhdistystä 

teki yhteystietojen päivityksen 

verkkosivulomakkeella. 

Järjestämme vanhem-

paintoimijoille 

verkkokahviloita 

Vanhempaintoimijoille järjestettiin 

seuraavat verkkokahvilat Teams-

Verkkokahviloista koottiin 

erillinen palaute. Palautteen 

mukaan osallistujat pitivät 
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alustalla:  

- 21.1. aiheena vanhempainyhdis-

tyksen viestintä (26 osallistujaa) 

- 11.3. aiheena Kymmenen askelta 

kohti toimivaa kodin ja koulun 

yhteistyötä, osa 1 (17 osallistujaa) 

- 15.4. aiheena Kymmenen askelta 

kohti toimivaa kodin ja koulun yh-

teistyötä, osa 2 (16 osallistujaa). 

- 19.8. aiheena syksyn toiminta ja 

liiton uudet tukimateriaalit (14 

osallistujaa) 

- 2.11. aiheena Yhdistysavaimen 

käyttö (8 osallistujaa) 

- 16.11. Aiheena vanhempain-

yhdistyksen someviestintä (16 

osallistujaa) 

tilaisuuksia hyödyllisinä ja 

kokivat saavansa niistä 

välineitä omaan 

vapaaehtoistyöhönsä.  

Verkkokahvilat koettiin 

hyväksi paikaksi oppia muilta 

vanhempaintoimijoilta sekä 

saada vertaistukea.   

 

Teemme jäsenkyselyn Jäsenkyselyn toteutus siirrettiin 

vuoden 2022 alkuun. 

 

Viestimme Siviksen koulu-

tuksista jäsenyhdistyksille. 

Selvitämme mahdollisuutta 

järjestää yhteistyössä 

Siviksen kanssa 

verkkokoulutuskokonai-

suuksia (yhdistyskehittäjä, 

yhdistysviestijä, 

vapaaehtoistoimija)   

Siviksen koulutuksista lähetettiin 

tietoa uusille jäsenille Tervetuloa 

jäseneksi -kirjeessä, liiton 

jäsenkirjeissä sekä somejulkaisuina. 

 

 

Autamme ja tuemme yhdis-

tyksiä paikallisen harrastus-

toiminnan järjestämisessä ja 

kehittämisessä Suomen 

mallin mukaisesti. 

Osallistuttiin Harrastusverkoston 

työhön ja sen kautta myös syyskuun 

alussa vietettävän Harrastusviikon 

viestintään. 
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Vaikutamme kasvatukseen ja koulutukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan 

Strateginen tavoite: 

Teemme näkyvää ja tuloksellista vaikuttamistyötä itsenäisesti ja laajan yhteistyöverkostomme kanssa. 

Tuemme kuntakohtaisten toimijoiden vaikuttamistyötä. Olemme aktiivisia aloitteentekijöitä vanhempien 

osallisuuteen sekä kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön liittyvissä asioissa. 

 

Saamme kutsun ja osallistumme toimintamme kannalta keskeisiin, kansallisiin työryhmiin. Teemme tiivistä 

vaikuttamisyhteistyötä itsenäisesti, muiden lapsi- ja perhejärjestöjen sekä opetus- ja kasvatusalan 

järjestöjen kanssa. Nostamme kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyön merkitystä esiin mediassa. 

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Tapaamme säännöllisesti oman 

sektorimme ministerin tai ministerit 

sekä muita keskeisiä toimijoita. Lisäksi 

osallistumme toimintamme kannalta 

keskeisiin, kansallisiin työryhmiin ja 

verkostoihin, joita ovat:  

- Lapsistrategian 

seurantaryhmä (VNK) 

- Oikeus oppia -foorumi (OKM) 

- Opettajankoulutusfoorumi 

(OKM) 

- Varhaiskasvatuksen 

neuvottelukunta (OKM) 

- Peruskoulufoorumin 

seurantaryhmä (OPH) 

- Perusopetuksen oppimisen 

arvioinnin kehittämistä 

ohjaava ohjausryhmä (OPH) 

- Kouluterveyskyselyn 

seurantaryhmä (THL) 

- VIP-verkosto (OKM, STM) 

- Sivistysakatemian 

neuvottelukunta (OKM, OPH, 

OAJ) 

- Takennerahasto-ohjelman 

(2021–27) 

kumppanuusverkosto (OKM) 

- Perusopetuksen ydinryhmä 

Tavattiin opetusministeri Li 

Andersson lapsi- ja 

perhejärjestöjen kanssa.   

Tavattiin opetusministerin 

valtiosihteeri Minna Kelhä. 

Toimintaa olemassa olevissa 

työryhmissä ja verkostoissa 

jatkettiin aktiivisesti. Vuoden 

aikana liitto kutsuttiin mukaan 

kahteen uuteen työryhmään: 

Sitouttavan kouluyhteisötyön 

ohjausryhmä ja Lapsiperheiden 

ravitsemuksen edistäminen -

työryhmä. Harrastustoiminnan 

Suomen mallin toisen vaiheen 

valmisteluryhmä käynnistyi ja 

liitto kutsuttiin myös siihen 

mukaan.    

Oltiin mukana EduRESCUE / Silent 

voices järjestöyhteistyöryhmässä. 

EduRESCUE on kolmen yliopiston 

konsortio, joka rakentaa päätök-

sentekoon tutkimusperusteista 

toipumisen tiekarttaa siitä, miten 

koulutuksen toimijoita, vanhempia 

ja oppilaita voidaan tukea COVID-

19 pandemian vaikutuksista 

toipumisessa. 

Osallistuttiin Opetushallituksen 

Digiopetuksen kehittämisen 

työpajoihin tuoden esiin kodin ja 

Liitto sai kutsun toimintansa 

kannalta keskeisiin 

kansallisiin työryhmiin. 

Työryhmissä on aktiivisesti 

ja onnistuneesti tuotu esiin 

vanhempien kanssa 

tehtävää yhteistyötä ja 

vanhempien osallisuutta. 

Toiminnanjohtajan 

vaihtuessa osallisuus ja 

toiminta jatkui työryhmissä 

sujuvasti ja katkeamatta.  
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(OPH) 

- Sitouttavan kouluyhteisötyön 

arviointiryhmä (KARVI) 

- Harrastamisen suomen mallin 

toisen vaiheen 

valmistelutyöryhmä (OKM) 

koulun yhteistyön näkökulmaa.  

Toimittiin yhteistyökumppanina 

neljän yliopiston CRITICAL –

hankkeessa (tavoitteena tukea 10–

17-vuotiaiden nuorten kriittisen 

lukemisen taitoja) ja osallistuttiin 

asiantuntijakyselyyn. 

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden 

lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa 

etenkin hyvinvointialueuudistukseen, 

LAPE-työhön, Lapsistrategiaan, 

perhevapaauudistukseen ja 

oppivelvollisuuden laajentamiseen 

liittyen. Osallistumme Anna ääni 

lapselle -kuntavaalivaikuttamistyöhön. 

 

Yhteistyö “kuusikon” 

(Lastensuojelun keskusliitto, 

MLL, Väestöliitto, Ensi- ja 

turvakotien liitto, Pelastakaa 

Lapset, Suomen Vanhem-

painliitto) kesken jatkui 

yhteisten kannanottojen ja 

ministeritapaamisten merkeissä. 

Myös perhevapaauudistukseen 

liittyen tehtiin yhteistyötä lapsi- ja 

perhejärjestöjen sekä palkansaaja-

keskusjärjestöjen kanssa.  

Anna ääni lapselle -kuntavaa-

livaikuttamistyöhön osallistuttiin 

aktiivisesti. Oltiin mukana Anna 

ääni lapselle -kampanjatyö-

ryhmässä ja viestintäverkostossa, 

osallistuttiin yhteiseen suunnit-

telutyöhön ja viestitiin aktiivisesti 

liiton omista, Anna ääni lapselle –

kampanjan yhteisistä ja muiden 

lapsi- ja perhejärjestöjen kunta-

vaaliteemoista. Kirjoitettiin 

blogikirjoitus ‘Varhaiskasvatus ja 

koulutus ovat kunnan käyntikortti’ 

Anna ääni lapselle –sivustolle.    

Pidettiin puheenvuoro Ehyt ry:n 

järjestämässä kuntavaali-infossa ja 

kirjoitettiin Ehytin verkkosivuille 

blogikirjoitus ’Lasten ja nuorten 

hyvinvointi on kuntien 

ykköstehtävä’. 

Yhteistyö muiden lapsi- ja 

perhejärjestöjen kanssa oli 

tiivistä, hedelmällistä ja 

vaikuttavaa.  

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden 

opetus- ja kasvatusalan järjestöjen 

kanssa varhaiskasvatukseen ja 

koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Jatkettiin aktiivista yhteistyötä 

Förbundet Hem och Skolan Van-

hempien Barometri –kyselyn, 

materiaalien tuottamisen ja 

koronaan liittyvien kannanottojen 

merkeissä.  

Yhteistyö Förbundet Hem 

och Skolan kanssa tiivistyi 

entisestään, mikä vahvistaa 

ja tukee molempien liittojen 

toimintaa.   
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Varhaiskasvatusta lapsen etu 

edellä -materiaali valmisteltiin 

yhteistyössä OAJ:n, MLL:n ja 

LSKL:n kanssa.  

Jatkettiin keskustelua OAJ:n kanssa 

koulutuksen teemoista ja tehtiin 

OAJ:n kanssa yhteinen kannanotto 

koronarokotuksiin liittyvästä 

keskustelusta. 

Annamme eri tahojen pyynnöstä ja 

tarvittaessa oma-aloitteisesti 

lausuntoja, osallistumme 

kuulemistilaisuuksiin ja teemme 

kannanottoja ajankohtaisista aiheista. 

Lisäksi kirjoitamme blogeja ja 

artikkeleita niin omiin kuin muiden 

tahojen tuottamiin julkaisuihin ja 

alustoille sekä teemme 

mediayhteistyötä.  

 

Annettiin vuoden aikana 24 lau-

suntoa tai osallistuttiin kuulemis-

tilaisuuksiin.  

Laadittiin valtioneuvostolle heidän 

pyynnöstään Covid-19 tilanne-

raportteja (6 kpl kevätkaudella) 

kodin ja koulun / päiväkodin / 

oppilaitoksen yhteistyön, sekä 

lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Vanhempien Barometri 2021 –

kyselyssä keskityttiin korona-

pandemian vaikutuksiin ja sen 

tuloksista viestittiin päättäjille ja 

opetushallinnolle.  

Varhaiskasvatusikäisten lasten 

vanhemmille suunnatulla kyselyllä 

kartoitettiin vanhempien näke-

myksiä ja kokemuksia käynnissä 

olleeseen varhaiskasvatusta 

koskevaan keskusteluun. Kysely sai 

laajaa näkyvyyttä mediassa. 

Julkaistiin liiton omat 

kuntavaaliteemat 13.1. 

Liiton kannanotot painottuivat 

koronapandemian vuoksi koronan 

vaikutuksiin lasten ja nuorten 

koulutukseen ja 

varhaiskasvatukseen. 

Julkaistiin 19 blogia 

Vanhempainliiton sivuilla. 

Kts. Lausunnot, kannanotot ja 

uutiset alla. 

Liitto sai edellisen vuoden 

tavoin suuren määrän 

lausuntopyyntöjä ja antoi 

aktiivisesti lausuntoja ja 

osallistui 

kuulemistilaisuuksiin.  

 

Kyselyillä kerättyjä 

vanhempien näkemyksiä ja 

kokemuksia käytettiin liiton 

vaikuttamistyön ja 

kannanottojen pohjana.   

 

Koronatilanne vahvisti 

edelleen liiton 

vaikuttamistyötä.   
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Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa 

Strateginen tavoite: 

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

perheystävällisyyttä toiminnassamme. Työskentelemme määrätietoisesti järjestääksemme 

maakuntiin vanhempaintoimintaa tukevia työntekijöitä. Luomme strategisia kumppanuuksia 

yritysten kanssa rahoituspohjan monipuolistamiseksi. 

 

Kehitämme seuranta- ja raportointikäytäntöjämme. Huolehdimme, että viestintämme on ajanmukaista. 

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja osaamisesta. Etsimme aktiivisesti uusia 

yritysyhteistyökumppaneita. Ymmärrämme, mitä vastuullisuus ja kestävyys tarkoittavat liiton toiminnassa.   

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman toteutus Arviointi 

Hakeudumme STEAn 

raportointijärjestelmän 

pilotointiin. Uudistamme omia 

seuranta- ja raportointi-

käytäntöjämme (tilannekuva). 

Ei toteutunut 

 

STEAn päätös 

Koulutamme ja sparraamme 

henkilöstöä erityisesti 

viestintään liittyvissä asioissa.  

Sparrattiin ja tuettiin henkilökuntaa 

säännöllisesti arkiviestinnässä, 

kuten blogitekstien työstämisessä, 

some-päivitysten tekemisessä 

sekä hankkeiden 

viestintäsuunnitelmien parissa. 

Järjestettiin sisäistä viestinnän 

koulutusta, kuten Vanhempainliiton 

ulkoinen viestintä -koulutus 16.12. 

Ulkoisen viestinnän 

koulutukseen 16.12. osallistui 

koko henkilöstö, samoin 

Saavutettavuus-koulutukseen, 

joka järjestettiin verkkosivujen 

kehittämistyön yhteydessä. 

Jatkamme perheystävällisten 

käytäntöjen kehittämistä.    

Vuosittainen seuranta toimitettiin 

Väestöliittoon ja tunnuksen 

voimassaoloa jatkettiin. 

Tunnuksen voimassaolo 

jatkuu. 

Kartoitamme, mitä 

vastuullisuus kestävä kehitys 

tarkoittaa liiton toiminnassa. 

Osallistuttiin Opintokeskus 

Siviksen ja SOSTE ry:n Toiminta 

kestäväksi -koulutukseen. Herätet-

tiin keskustelua teemasta Teamsiin 

johtokunnalle perustetulla 

Kestävän kehityksen kanavalla.   

Käytiin toimiston kesken 

keskustelua kestävästä 

kehityksestä liiton 

toiminnassa. Konkreettiset 

toimet siirtyivät seuraavaan 

vuoteen.  

Kontaktoimme rohkeasti uusia, 

mahdollisia 

yhteistyökumppaneita ja 

jatkamme yhteistyötä 

pitkäaikaisten kumppaneiden 

kanssa. 

Tehtiin uusi yhteistyökokeilu Ellun 

Kanat / MobilePayn kanssa: 

toteutettiin kumppanuuskirje, jonka 

välitettiin liiton jäsenkirjetyökalun 

kautta kaikille jäsenyhdistyksille 

1.10. 

Neuvotteluja yhteistyöstä 

Nopeasti käynnistetty 

yhteistyö MobilePay / Ellun 

kanat kanssa oli hedelmällinen 

ja toimiva paketti. Tavoitteeksi 

asetettiin neuvottelujen 

jatkaminen ja yhteistyön 

jalostaminen. 
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 MySafetyn kanssa käytiin aktiivi-

sesti kevään aikana, mutta ne 

kariutuivat lopulta yhteisellä pää-

töksellä, sillä riittävää synergiaa ei 

löytynyt. Mukana yhteistyöpohdin-

nassa oli myös Lasten ja Nuorten 

Säätiö.  

Toteutamme 

yrityskumppanikirjeen syksyllä, 

ns. Syyskirje.   

Liiton viestinnästä oltiin yhteydessä 

varainhankintayrityksiin ja kirje 

toimitettiin postitse kaikille 

jäsenyhdistyksille syyskuussa. 

Kirjeen mukana yrityksillä oli 

mahdollisuus esitellä palveluitaan. 

Yrityskumppaneiden ilmoitukset 

julkaistiin lisäksi verkkosivuilla ja 

niistä muistutettiin jäsenkirjeessä 2 

kertaa vuoden aikana. Vuotuinen 

kampanja kestää kulloinkin yhden 

lukuvuoden ajan, ja se uusitaan 

vuosittain. 

Lukuvuoden maksulliseen 

varainhankintakampanjaan 

osallistui kahdeksan yritystä.  

Haemme ratkaisuja 

toimivampaan logistiikkaan. 

Otimme keväällä käyttöön uuden 

Logistiikkajärjestelmän. Palvelun 

tarjoaa liitolle Mail Service Oy.  

Palvelun avulla liiton materi-

aalien varastointi ja jakelu 

sujuvoitui entisestään. Erityi-

sesti palvelu kehitti Kodin ja 

Koulun Päivän viestintää ja 

logistiikkaa. 

Kehitämme omaa toimintaamme strategian vaatimassa suunnassa 

Liittokokous pidettiin 21.11.2021 normaaliin tapaan kasvokkain. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 

määräämät asiat. Liiton johtokunta piti vuoden aikana 13 kokousta, joista 12 kertaa etänä.  

Johtokunnan puheenjohtajan toimi Johanna Laisaari Helsingistä. Johtokunnan jäseniä olivat:  

Varsinainen jäsen  Varajäsen   

Marko Asikainen, Kuopio  Katja Hjerppe, Turku 

Paula Gassou, Turku  Maarit Hildén, Sysmä 

Jenni Helenius, Hämeenlinna (vpj) Leena Karjalainen, Jyväskylä 

Elina Johansson, Lohja  Laura Niemelä-Kovanen, Eurajoki 

Sanna Kivinen, Oulu  Ulriikka Savela-Huovinen, Espoo 

Maarit Laurinen, Turku  Tanja Forcythe-Reid, Vantaa 

Marika Salomaa, Porvoo  Suvi Valtonen, Naantali 

Margit Sjöroos, Helsinki  Katri Höök, Vantaa 

Sanna Valtonen, Helsinki  Janica Uusitalo, Pori 

Linnea West, Vaasa  Päivi Pirnes, Oulu 

 

Johtokunnan työvaliokuntaan kuuluivat Johanna Laisaari, Jenni Helenius ja Ulla Siimes. Ulla Siimeksen 

tilalla työvaliokunnassa aloitti 6.10. uusi toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones.  
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Liiton työntekijöitä olivat: erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas, yhdenvertaisuusasiantuntija 

Aslak Rantakokko, viestinnän asiantuntija Leena Herlevi-Valtonen, järjestöviestijä Pinja Front (1.8. alkaen), 

perhetyön asiantuntija Laura Klemetti, varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen, järjestötoiminnan 

asiantuntija Anri Leveelahti (vuorotteluvapaalla 1.9.-31.12.), järjestötoiminnan asiantuntija Anne Viitala, 

järjestötoiminnan asiantuntija Veera Repo-Väätäinen (1.9. alkaen) erityisasiantuntija Tuija Metso 

(toiminnanjohtajan sijainen ajalla 6.9.-5.10.), projektiasiantuntija (1.1. alkaen) ja toisen asteen koulutuksen 

asiantuntija (1.4. alkaen) Minna Palmu, yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen (17.5. alkaen), 

toiminnanjohtaja Ulla Siimes (5.9. saakka), toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones (6.10. alkaen), talous- ja 

HR-koordinaattori Mervi Vilhunen. 

Siivouspalveluista vastasi Seija Peräkorpi. Liiton palkkahallinnosta vastasi Gallant Oy, liiton graafikkona toimi 

Antti Tapola Vinjetti Ky:stä. Liiton tilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas Oy (HT Kai Salmivuori) ja 

toiminnantarkastajana Mika Jokinen sekä varatilintarkastajana Tilintarkastusrengas Oy ja 

varatoiminnantarkastajana Tuula Peltoniemi.  

Liitto oli seuraavien yhteisöjen jäsen: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kansalaisareena, Kehittämiskeskus 

Opinkirjo, Lastensuojelun Keskusliitto ry, Liikenneturva, Miesjärjestöjen keskusliitto ry, Mediakasvatusseura 

ry, Nordisk Kommitté, Opintotoiminnan keskusliitto / Opintokeskus Sivis, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 

ry, Hyvinvointialojen liitto, Suomen Leirikouluyhdistys ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Väestöliitto 

ry.  

 

Yleisavustettavan toiminnan indikaattorit 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Jäsenyhdistysten määrä vuoden päättyessä 1304 1298 1290 1281 1275 

Uusien yhdistysten määrä 42 39 31 21 21 

Kuntakohtaisten yhdistysten määrä    36 36 

Toiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset 5224 5200 5160 5124 5124 

Mediaseurannan osumat (nimiseuranta 

ilman some-osumia ja omia julkaisuja) 

119 198 222 172 146 

Televisio- ja radioesiintymiset 5 6 5 7 3 

Muiden toimijoiden julkaisuihin tuotetut 

artikkelit, blogit ja kolumnit 

10 8 8 9 5 

Verkkosivuilla kävijöiden määrä 48717 45 591 87 199 96130 72 130 

Facebook-seuraajat 1800 1814 2645 3065 3484 

Twitter-seuraajat 4300 5010 5621 6000 6264 

Instagram-seuraajat - 310 586 668 1050 

Jäsenkirjeiden lukumäärä     11 

Jäsenkirjeiden vastaanottajien lukumäärä     1750 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Kuntakohtaisten toimijoiden Teams-alusta, 

jäsenet 

   50 42 

Vanhempaintoimijoiden Facebook-ryhmä, 

jäsenet 

   128 132 

Opetusalan koulutus- ja messutapahtumat, 

liiton osasto 

5 3 5 2 2 

Liiton oppaiden latausmäärät (verkko)   1126 571 737 

Liiton oppaiden tilausmäärät (Mail Service)     1836 

Luennot/työpajat opetusalan ammattilaisille 

ja opiskelijoille. 

2020: 36 tilaisuutta, 3020 osallistujaa 

2021: 52 tilaisuutta, 1782 osallistujaa 

   36 52 

Jäsenyhdistyksille toteutettujen koulutus- ja 

valmennustilaisuuksien määrä 

2020: 35 tilaisuutta, 360 osallistujaa 

2021:22 tilaisuutta, 299 osallistujaa 

17 13 13 35 22 

 

Maailman suurin varhaiskasvatuksen 

vanhempainilta 

2020: 2 tilaisuutta, 13 000 osallistujaa 

2021: 1 tilaisuus, 2 900 osallistujaa 

   2  1  

Tiedotteet, kannanotot ja 

mielipidekirjoitukset 

14 16 18 12 21 

Jäsenyydet kansallisissa valmistelu- ja 

arviointityöryhmissä 

17 19 18 18 13 

Järjestöltä pyydettyjen/annettujen 

lausuntojen lukumäärä 

2021: Valtioneuvoston tilannekeskukselle 

annetut tilannekuvat (6 kpl) 

8/8 17/16 11/11 23/23 + 24 + 

Myönnettyjen kunniakirjojen määrä 41 32 40 15 16 

Omalle henkilöstölle suunnattujen koulutus- 

ja kehittämispäivien määrä 

8 7 5 8  5 
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Kannanotot, tiedotteet ja lehtikirjoitukset 2021 

1. Mediatiedote / Kannanotto: Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää ryhtiliikettä kotien kanssa 

tehtävään yhteistyöhön 7.1. 

2. Kannanotto / Uutinen: Kuntavaalit 2021: Lasten, nuorten ja perheiden hyvä arki rakennetaan 

kunnissa 12.1. 

3. Uutinen: Vanhempien Barometri 2021 – kysely peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille 

koronapandemian vaikutuksista 5.2. 

4. Kannanotto / Uutinen: Varhaiskasvatusta lapsen etu edellä 2.3. 

5. Uutinen: Korona –ajankohtaista uutisointisivu 4.3. 

6. Kannanotto / Uutinen: Nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä 14.4. 

7. Kannanotto / Uutinen: Sosiaaliturvauudistuksessa on parannettava lapsiperheiden perusturvaa 11.5. 

8. Uutinen: Chillisti mukana – nuorten hyvinvointihaasteet syyniin toisella asteella 17.5. 

9. Uutinen: Ratkaistaan yhdessä -hanke käynnistyi 2.6. 

10. Uutinen: Vanhempien Barometri 2021 on julkaistu 20.5. 

11. Uutinen: Haemme toiminnanjohtajaa 12.7. 

12. Uutinen: Pinja Front aloitti järjestöviestijänä Vanhempainliitossa 6.8.  

13. Kannanotto / Uutinen: OAJ ja Vanhempainliitto peräänkuuluttavat malttia rokotekeskusteluun 13.8. 

14. Mediatiedote: Saija Ohtonen-Jones Vanhempainliiton toiminnanjohtajaksi 1.9. 

15. Uutinen: Hae jäseneksi Vanhempainliiton johtokuntaan – haku auki 9.9.-4.10.2021 9.9. 

16. Uutinen: Suomen Vanhempainliiton johtokunta 2022–2023 22.11. 

17. Mediatiedote / Kannanotto: Henkilökunnan kiire ja kuormitus näkyvät päiväkodissa olevien lasten 

perheille 2.12. 

18. Kannanotto / Uutinen: Lapsen etu edellä koronatoimissa 20.12. 

19. Artikkeli Rexi-lehdessä: Pidetään yhteyttä! (Saija Ohtonen-Jones / Leena Herlevi-Valtonen) 

20. Artikkeli Opettaja-lehdessä 12.8.: Ahvenisjärven koulu viestii koteihin matalalla kynnyksellä ja 

ennakoiden (Taustahaastattelussa mm. Leena Herlevi-Valtonen) 

21. Artikkeli Peruskoulu on parasta -lehdessä: Kouluyhteisöä rakennetaan yhdessä kotien kanssa (Tuija 

Metson haastattelu) 

Lausunnot 2021.  

1. Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta 21.1. 

2. Lausunto lukiodiplomiselvityksestä 19.2. 

3. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin 
lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen 22.2.  

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 1.3.  

5. Lausunto säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumisesta – nykytilasta ja kehittämistarpeista 
2.3.  

6. Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 9.3. 

7. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, 
työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi 8.4.  

8. Lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020  -työryhmän mietinnöstä 13.4.  
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9. Lausunto Opetushallituksen ohjeita koskien katsomuskasvatuksen, uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä varhaiskasvatuksen, koulun tai 
oppilaitoksen yhteisiä juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia 20.4.  

10. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta 
koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 22.4. 

11. Lausunto Valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta 11.5.  

12. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta 
koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 25.5.  

13. Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 10.6. 

14. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain ja lukiolain muuttamisesta 15.6.  

15. Lausunto: Tietosuojaopas kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille 16.6.  

16. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 
21.6.  

17. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 21.6.  

18. Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi 13.8.  

19. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain 
sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 6.9.   

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairasvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain 
muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi 8.10. 

21. Kuulemis- ja keskustelutilaisuus varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämisestä 8.10. 

22. Lausunto kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030 15.10.  

23. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta 28.10. 

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 9.11. 
 

Edustukset   

Anna ääni lapselle -yhteistyöryhmä (Lastensuojelun keskusliitto) 

Arjen tuki autismikirjon lasten vanhemmille (Autismiliitto, korona-aika) 

Childcare-hankkeen ohjausryhmä (THL, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot) 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, EHYT ry, puheenjohtajuus 

Eriko-työryhmä 

Erityistä energiaa –hankkeen ohjausryhmä (OSOL) 

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

Hyvin sanottu –kampanja (Yle ja erätaukosäätiö) 

Kansallinen lapsiperheiden ravitsemuksen edistäminen -työryhmä (THL) 

K0-toiminnan ohjausryhmä (Aseman lapset) 

Koulukuljetusoppaan päivitys -työryhmä (OPH) 

Koulurauha-ohjelman ohjausryhmä 

Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta, puheenjohtajuus (Liikenneturva) 

Lapin Diginepsy-klinikka –hankkeen ohjausryhmä (Kolpeneen tuki- ja ohjauskeskus) 

Lapsi- ja perhepolitiikan neuvottelukunta (Lastensuojelun Keskusliitto) 
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Lapsirikkaiden perheiden tuki -hankkeen ohjausryhmä (Auta Lasta ry) 

Lapsistrategian seurantaryhmä (OKM) 

Lasten seurassa -ohjelman johtoryhmä (Alko Oy) 

Lasten terveysfoorumi (SOSTE) 

Leikitään ja keskitytään yhdessä (Niilo Mäki instituutti) 

Leikkipäivä-verkosto (MLL) 

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto (Liikenneturva) 

Liikkuva varhaiskasvatus –verkosto (OPH)  

LOS-viestintäverkosto (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Lukumummit ja –vaarit –hankkeen ohjausryhmä (NMI) 

LUMA-neuvottelukunta 

Maailman suurin vanhempainilta, ohjausryhmä (OPH) 

Miesjärjestöjen keskusliitto, läsnäolo-oikeus hallituksessa 

Miestyön verkosto, Oulu 

Mukana-verkosto 

Neuropsykiatrian ammattilaiset ja AUNE-verkosto (NEPSY, Autism Network) 

Oikeus oppia -foorumi (OKM) 

Oikeus oppimiseen –neuvottelukunta (Erilaisten oppijoiden liitto) 

Opettajankoulutusfoorumi (OKM) 

Opinkirjon hallitus 

Opintotoiminnan Keskusliitto, hallitus ja vaalitoimikunnan puheenjohtajuus 

Osaa ja jaa -kilpailuraati (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry) 

Perheet keskiöön -hanke, ohjausryhmä (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Perheet keskiöön -verkosto (Lastensuojelun Keskusliitto) 

Peruskoulufoorumin seurantaryhmä (OKM) 

Perusopetuksen oppimisen arvioinnin kehittämistä ohjaava ohjausryhmä (OPH)  

Poikien talo Oulu, ohjausryhmä (Vuolle setlementti) 

Rakennerahasto-ohjelman kumppanuustyöryhmä (OKM) 

Ratkaistaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä (Hengitysliitto)  

Sivistysakatemian neuvottelukunta (OKM, OPH, OAJ, Suomen Akatemia) 

Suomen malli -työryhmä (OKM) 

THL:n Kansallinen lapsiperheiden ravitsemuksen edistämisryhmä 

Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hankkeen 

ohjausryhmä (Jyväskylän yliopisto) 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta (OKM)  

Vuoden isä -työryhmä (Väestöliitto)  

Vuoden opetusteko -raati (OAJ) 
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Tase 

 31.12.2021 31.12.2020 

VASTAAVAA   

   

Pysyvät vastaavat   

  Aineelliset hyödykkeet   

    Koneet ja kalusto 360,40 480,53 

    Muut aineelliset hyödykkeet 5 250,00 5 250,00 

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 610,40 5 730,53 

   

  Sijoitukset   

    Muut osakkeet ja osuudet 1 900,47 1 900,47 

  Sijoitukset yhteensä 1 900,47 1 900,47 

   

Pysyvät vastaavat yhteensä 7 510,87 7 631,00 

   

Vaihtuvat Vastaavat   

  Saamiset   

   Lyhytaikaiset   

    Myyntisaamiset 0,00 325,00 

    Siirtosaamiset 28 614,58 6 354,43 

   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 28 614,58 6 679,43 

   

  Saamiset yhteensä 28 614,58 6 679,43 

   

  Rahat ja pankkisaamiset 442 259,56 457 130,66 

   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 470 874,14 463 810,09 

   

VASTAAVAA YHTEENSÄ 478 385,01 471 441,09 
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 31.12.2021 31.12.2020 

VASTATTAVAA   

   

Oma pääoma   

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 141 771,31 141 771,31 

Tilikauden tulos -5 702,48 0,00 

   

Oma pääoma yhteensä 136 068,83 141 771,31 

   

Vieras pääoma   

   Lyhytaikainen vieras pääoma   

    Saadut ennakot 215 086,92 216 749,62 

    Ostovelat 30 689,84 19 297,87 

    Muut velat 13 789,07 29 341,16 

    Siirtovelat 82 750,35 64 281,13 

   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 342 316,18 329 669,78 

   

Vieras pääoma yhteensä 342 316,18 329 669,78 

   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 478 385,01 471 441,09 
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Tuloslaskelma 

 01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2020 -31.12.2020 

   

  Varsinainen toiminta -485 920,24 -472 114,57 

   

   Varsinaisen toiminnan tuotot 614 427,19 354 266,01 

   Varsinaisen toiminnan kulut -1 100 347,43 -826 380,58 

    Henkilöstökulut -746 734,35 -565 454,28 

    Poistot -120,13 -160,18 

    Muut kulut -353 492,95 -260 766,16 

    Täsmäytyserot 0,00 0,04 

  -   

  Tuotto-/Kulujäämä -485 920,24 -472 114,57 

  -   

  Varainhankinta 0,00 36,82 

   Varainhankinnan tuotot 0,00 36,82 

  -   

  Tuotto-/Kulujäämä -485 920,24 -472 077,75 

  -   

  Sijoitus- ja rahoitustoiminta -7,79 -9,65 

   Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -7,79 -9,65 

  -   

  Tuotto-/Kulujäämä -485 928,03 -472 087,40 

  -   

  Yleisavustukset 480 225,55 472 087,40 

  -   

  Tilikauden tulos -5 702,48 0,00 

  -   

  Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 702,48 0,00 
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Varsinaisen toiminnan yleisavustettavat kohteet: 

Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta, henkilöstöhallinto, infrastruktuurihallinto, järjestöhallinto, jäsen- ja 

paikallisjärjestöjen tuki, kansainvälinen toiminta, muu hallinto, muu yleisavustuksella toteutettava toiminta, 

taloushallinto, viestintä. 

 

TULOSLASKELMA 31.12.2021 31.12.2020  

Varsinainen toiminta      

    Tuotot      

        Opetushallituksen yleisavustus 60 000,00   56 000,00  

        Muut tuotot 0,00   0,00  

        Seur. vuodelle siirtyvä avustus -27 667,74 32 332,26  -12 043,60 43 956,40 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -13 771,47   -17 748,32  

        Muut kulut -18 560,79 -32 332,26  -26 208,08 -43 956,40 

  0,00   0,00 

      

STEA Ay 1 Yleisavustus      

    Tuotot      

        Muut tuotot 15 152,78   23 211,05  

        Seur. vuodelle siirtyvä avustus 0,00 15 152,78  -32 305,30 -9 094,28 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -354 506,55   -336 516,89  

        Muut kulut -146 446,58 -500 953,13  -126 503,40 -463 020,29 

  -485 800,35   -472 114,57 

      

STEA Ak 3, Kodin ja koulun päivä      

    Tuotot      

        Avustus 99 230,27 99 230,27  61 235,52 61 235,52 

    Kulut      

        Henkilöstökulut 0,00   0,00  

        Muut kulut -99 230,27 -99 230,27  -61 235,52 -61 235,52 

  0,00   0,00 

      

STEA Ak5940, Yhdenvertaisuus      

    Tuotot      

        Avustus  133 734,04 133 734,04  130 316,98 130 316,98 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -110 255,69   -104 172,12  

        Muut kulut -23 478,35 -133 734,04  -26 144,86 -130 316,98 

  0,00   0,00 

      

STEA C7613, Karuselli      

    Tuotot      

        Avustus  120 723,22 120 723,22  101 967,88 101 967,88 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -104 853,51   -90 080,25  

        Muut kulut -15 869,71 -120 723,22  -11 887,63 -101 967,88 

  0,00   0,00 
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STEA C8993, Ratkaistaan yhdessä      

    Tuotot      

        Avustus  79 167,26 79 167,26  0,00 0,00 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -66 636,01   0,00  

        Muut kulut -12 531,25 -79 167,26  0,00 0,00 

  0,00   0,00 

      

STEA C9006, Chillisti mukana      

    Tuotot      

         Avustus 91 024,09 91 024,09  0,00 0,00 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -80 778,28   0,00  

        Muut kulut -10 245,81 -91 024,09  0,00 0,00 

  0,00   0,00 

      

OPH Oppivelvollisuuden 

laajentuminen 

     

    Tuotot      

        Avustus 21 250,00     

        Seur. vuodelle siirtyvä avustus -21 250,00 0,00    

  0,00    

      

OPH Kiusaamisen ehkäisy      

    Tuotot      

        Avustus 6 800,83 6 800,83  0,00 0,00 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -3 851,28   0,00  

        Muut kulut -2 949,55 -6 800,83  0,00 0,00 

  0,00   0,00 

OPH #uutta koulua      

    Tuotot      

        Avustus  2 207,54 2 207,54  8 804,77 8 804,77 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -2 207,54   -8 585,02  

        Muut kulut 0,00 -2 207,54  -219,75 -8 804,77 

  0,00   0,00 

      

OPH Täydennyskoulutus 2020-2021      

    Tuotot      

        Avustus  7 054,90 7 054,90  423,02 423,02 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -4 326,90   47,93  

        Muut kulut -2 728,00 -7 054,90  -470,95 -423,02 

  0,00   0,00 

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön 

apuraha 2020-2021 

     

    Tuotot      

        Avustus  27 000,00 27 000,00  0,00 0,00 

    Kulut      

        Henkilöstökulut -5 547,33   0,00  

        Muut kulut -21 452,67 -27 000,00  0,00 0,00 

  0,00   0,00 
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Poistot      

    Poistot koneista ja kalustosta -120,13 -120,13  -160,18 -160,18 

  -120,13   -160,18 

      

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -485 920,24   -472 114,57 

      

Varainhankinta      

    Varainhankinnan tuotot 0,00 0,00  36,82 36,82 

  0,00   36,82 

      

Rahoitustuotot ja-kulut      

    Kulut -7,79 -7,79  -9,65 -9,65 

  -7,79   -9,65 

      

Täsmäytyserot  0,00   0,22 

      

Omatoiminen kulujäämä  -485 928,27   -472 087,40 

      

      

Yleisavustukset      

        Stean toiminta-avustus 480 225,55 480 225,55  472 087,40 472 087,40 

      

      

      

      

Tilikauden yli-/alijäämä  -5 702,72   236,52 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 

Yhdistys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun 

mikroyrityssäännöstöä. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet 

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 

§:n mukaisesti. 

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 

momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä. 

Avustukset 

Saadut avustukset vuonna 2021: 

Ay 1, Stea Yleisavustus 447 920,00 

Stea C7613 Karuselli 145 000,00 

Ak 5940, Stea Yhdenvertaisuus 140 000,00 

Stea jäsenjärjestöavustus, läpikulkuerä 24 000,00 

Ak 3, Stea Kodin ja Koulun Päivän -hanke 76 000,00 

Stea C8993, Ratkaistaan yhdessä 141 000,00 

Stea C9006, Chillisti mukana 145 000,00 

Stea B8962, Investointiavustus 70 000,00 

Opetushallituksen yleisavustus 60 000,00 

Opetushallitus, Oppivelvollisuuden laajentuminen 21 250,00 

  

Avustukset 2021 yhteensä 1 270 170,00 

 

Stea, jäsenjärjestöavustus, läpikulkuerä 2021  2020 

Saatu avustus 24 000,00  37 000,00 

Siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 557,54  8 689,71 

Jäsenjärjestöt käyttäneet avustusta 27 740,52  37 485,00 

Siirretty seuraavalle vuodelle 8 817,02  8 204,71 

 

Vuonna 2021 jäi jäsenjärjestöavustusta jakamatta 57,54 euroa ja vuoden 2022 alussa palautui vuoden 2021 

jäsenjärjestöavustuksia ylijääneinä 8 759,48 euroa. 
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Avustukset, esitetty toiminnan tuottona 2021 2020 

Ay 1, Stea Yleisavustus 495 378,33 472 087,40 

Stea C7613 Karuselli 120 723,22 101 967,88 

Ak 5940, Stea Yhdenvertaisuus 133 734,04 130 316,98 

Ak 3, Stea Kodin ja Koulun Päivän -hanke 99 230,27 61 235,52 

Stea C8993 Ratkaistaan yhdessä 79 167,26 0,00 

Stea C9006 Chillisti mukana 91 024,09 0,00 

Opetushallituksen yleisavustus 32 332,26 43 956,40 

Opetushallituksen täydennyskoulutusavustus 2019-2020  16 655,72 

Opetushallituksen täydennyskoulutusavustus 2020-2021 7 054,90 423,02 

Opetushallituksen #uuttakoulua 2 207,54 8 804,77 

Opetushallituksen Kiusaamisen ehkäisy 6 800,83  

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apuraha 2020-21 27 000,00 
 

0,00 
 

Avustukset yhteensä 1 094 652,74 835 447,69 

Kulujen kohdistamisperiaatteet 

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut. 

Henkilöstö 

Henkilöstön määrä keskimäärin 

 31.12.2021 31.12.2020 

 Toimihenkilöt 15 11 

 

Vastuu ja annetut vakuudet 

Leasing vastuut 

Grenkeleasing Oy monitoimilaite 
Vastuu 2022: 2213,88 eur, vuosi 2023 1844,90 eur, yhteensä jäljellä: 4058,78 eur  
Grenkeleasing Oy kannettavat, näytöt, näppäimistöt, 9 kpl 
Vastuu 2022: 5011,60 eur  
Grenkeleasing Oy kannettavat, näytöt, näppäimistöt, 4 kpl 
Vastuu 2022: 3039,36 eur, vuosi 2023-24 4060,40 eur, yhteensä jäljellä: 7099,76 eur  
De lage Landen Finans AB, kannettava, näyttö, näppäimistö, 1 kpl 
Vastuu 2022: 798,32 eur,  vuosi 2023 199,56 eur, yhteensä jäljellä  997,88 eur  
 
Kaikki yhteensä:  
Vuosi 2022: 11 063,16 eur, vuosi 2023 – 2024 10 598,58 eur, yhteensä jäljellä oleva vastuu 17 168,02 eur 
 
Annetut vakuudet 

Luotollisen pankkitilin ja lainan vakuudeksi on annettu Asunto-osakeyhtiö Kalervon huoneiston B 5 

osakenumerot 9-12. 
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Oman pääoman muutokset 

 31.12.2021 31.12.2020 

Muut rahastot 01.01 0,00 -18871,90 

Muutos 0,00 18871,90 

Muut rahastot 31.12 0,00 0,00 

 

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01        141 771,31        160 643,21 

Muutos 0,00 -18 871,90 

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12        141 771,31        141 771,31 

   

Tilikauden voitto (-tappio)         -5 702,48              0,00 

   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        136 068,83        141 771,31 
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Tilinpäätöksen allekirjoitus 

 

________________________________________________  

Paikkakunta, päiväys  

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Johanna Laisaari 

Puheenjohtaja 

Jenni Helenius 

 

 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 

Elina Johansson Sanna Kivinen 

 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Johnny Kronqvist Maarit Laurinen 

 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Kirsi Sutton Marika Salomaa 

 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Margit Sjöroos Anna Takatupa 

 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Sanna Valtonen Saija Ohtonen-Jones 

toiminnanjohtaja 
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Tilinpäätösmerkintä 

 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

 

________________________________________________  

Paikkakunta, päiväys 

 

________________________________________________ __________________________________ 

Kai Salmivuori, HT  Mika Jokinen 

Tilintarkastusrengas Oy Toiminnantarkastaja 
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 

Päiväkirja  Sähköinen arkisto 

Pääkirja Sähköinen arkisto 

Tilinpäätös Erikseen sidottuna 

Tase-erittelyt  Erikseen sidottuna 

 

Tositelajit ja säilyttämistapa 

Myyntilaskut Sähköinen arkisto 

Ostolaskut Sähköinen arkisto 

Verkkolaskut (ostolaskut)   Sähköinen arkisto 

Matka- ja kululaskut, muistiot Sähköinen arkisto 

Palkat Sähköinen arkisto 

Tiliotteet, maksutositteet Sähköinen arkisto 

Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto 

 

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos 

paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. 

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen 

toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä 

paperittomassa arkistossa. 
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