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Vanhempainliitto toimijoiden tukena

 Vanhempainliitto tukee vanhempien osallisuutta, tarjoaa 
ideoita ja avaimia kodin ja koulun/päiväkodin yhteiseen työhön 
sekä vanhempaintoimintaan.
 Vanhempainliitto on vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö
 Jäsenenä lähes 1300 vanhempainyhdistystä

 Päiväkotikohtaisia yhdistyksiä reilut 120
 Ala/yläkoulukohtaisia n. 1000
 Yhtenäiskoulujen, lukioiden, erityiskoulujen yhteydessä toimivia 

yhdistyksiä
 Kuntakohtaisia vanhempainyhdistyksiä 35

 Ei jäsenmaksua



Vanhempainliiton arvot

 Liitto on yhteisöllinen kumppani. Välitämme, innostamme ja 
osallistamme.
 Liitto on yhdenvertainen. Nojaamme moninaisuuteen ja 

pidämme kiinni tasa-arvosta.
 Liitto on arjen asiantuntija. Puolustamme rohkeasti lasten etua  

ja toimimme perheiden parhaaksi.
Liitto on ratkaisija. Katsomme eteenpäin, käymme dialogia ja 

rakennamme vastuullisesti uutta.



Kuntakohtainen vanhempaintoimintamalli
- Mallin tarkoitus

 Mallin tarkoituksena on luoda positiivinen, 
kannustava ja kehittävä kumppanuus kunnan ja 
vanhempien välille.

 Yhteistyö perustuu luottamukseen,  
vuorovaikutukseen ja aitoon osallisuuden 
kokemukseen. 

 Tärkeää on, että vanhemmat tulevat kuulluksi 
 jo päätöksenteon ja kehittämisen 

valmisteluvaiheessa. 



Tavoitteena kumppanuus

 Toimintamalli helpottaa kuntakohtaisen 
vanhempainyhdistyksen perustamista ja luo kunnan kanssa 
tehtävälle yhteistyölle rakenteen.
 Olemassa olevat kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset 

voivat mallin avulla kehittää omaa toimintaansa 
 Yhteistyö voi olla yksittäisiä tapaamisia, 

vanhempainfoorumi tai syventyä myöhemmin 
kumppanuudeksi. 



Toimintamallin vaikutus

 lisää ymmärrystä kodin ja koulun / päiväkodin 
yhteistyöstä ja siihen vaikuttavasta kunnallisesta 
päätöksenteosta
 tarjoaa vanhemmille osallistumisen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia
 tarjoaa perheiden hyvinvointia edistävää 

yhteistoimintaa



Kuntakohtainen vanhempaintoiminta

 on vanhempien ja vanhempainyhdistysten 
yhteistyöfoorumi

 on vanhempien vaikuttamiskanava ja kunnan 
yhteistyökumppani kodin, päiväkodin ja koulun 
yhteistyössä sekä perheitä koskevassa päätöksenteossa

 kunnista riippumatonta vapaata kansalaistoimintaa



Tavoitteellista yhteistoimintaa

 kaikilla osapuolilla on tieto siitä, mistä aihealueista 
puhutaan ja mikä on kunkin osapuolen rooli.

 Jokainen vanhempi voi tuoda toimintaan omat näkökulmat, 
mutta kannanotoissa esitetään yhdistyksen mielipide 
henkilökohtaisten näkemysten sijaan.



Tiedon hankintaa
Tiedon kokoamista
Tiedon hyödyntämistä eri tilanteissa
Vertaistoimintaa

Yhdistystoimintaa
Jäsentoiminta
Jäsenviestintä
Yhdistyshallinto

Toimijoiden osaamista ja 
verkostoja

Koulutukset
Monialainen osaaminen
Kokemusasiantuntijuus
Yhteistyö sidosryhmien
kanssa
Hankkeet
Toiminnan tuki 

(Vanhempainliitto)

Yhteistoimintaa 
Vanhempainfoorumit ja -verkostot
Kumppanuudet (kunta, yhdistykset, yritykset)
Vanhempien osallisuus

Vaikuttamista
Opetus- ja sivistystoimeen vaikuttaminen
Yhdessä kunnan kanssa
Lobbaus
Kuntapäättäjiin vaikuttaminen

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta on



Yhteistyö voi olla monen tasoista

 Kevyt malli: tapaamiset kunnan kanssa
 Tapaamisia voi olla satunnaisesti muutamia kertoja vuodessa, kun käsiteltäviä asioita 

ilmenee.

 Verkostomalli: askel rakenteelliseen yhteistyöhön kunnan kanssa
 Parhaimpia puolia on ymmärryksen lisääntyminen. Verkosto tapaa säännöllisesti.
 Verkoston toimintaa koordinoidaan yleensä kunnan toimesta.
 Tapaamiset on hyvä kirjata yhteiseen vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan tai 

vuosikelloon.

 Kumppanuusmalli: tavoiteltavin muoto yhteistyölle
 Kumppanuus voi olla ruohonjuuritason toimia, tiedonvaihtoa, voimien yhdistämistä tai 

kehittämistä.
 Kumppanuus vaatii erityisesti sitoutumista, resursseja ja osallistumista molemmilta 

osapuolilta.
 Koordinointi toteutuu erikseen nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta.



Laatutavoitteet 
arvioinnin ja 

kehittämisen välineenä



Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen 
toiminnan laatu muodostuu

 Edustuksellisuudesta 
 Vaikuttavuudesta
 Tehokkaasta viestinnästä
 Tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta 

toiminnasta
 Asianmukaisesti hoidetusta hallinnosta ja hyvistä 

toimintaedellytyksistä 
 Hyväksytty liiton johtokunnassa 22.8.2020



1. Edustuksellisuus

 Alueen vanhempainyhdistyksistä jäsenenä > 75%
 Alueen kouluista tai päiväkodeista 

tavoitetaan > 50%



2. Vaikuttavuus

 Edustukset viranomais- ja järjestöverkoissa
 Kuntayhteistyö
 Kannanottojen ja lausuntojen säännöllisyys
 Medianäkyvyys



3. Aktiivinen toiminta

 Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista 
- verkkosivut ja jäsenviestintä

 Liiton ydinviestien välittäminen jäsenistölle
 Yhteydenpito kuntaan
 Säännölliset koulutus/keskustelutilaisuudet 

jäsenyhdistyksille



4. Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 Määritelty tavoitteet, kartoitettu tarpeet ja 
kohdennettu resurssit (=strateginen suunnittelu)

 Säännöllinen sisäinen ja ulkoinen arviointi
 Hallituksen sitoutuneisuus (työnjako, 

kouluttautuminen)



5. Hyvä hallinto ja toimintaedellytykset

 Vastuut määritelty
 Tarvittavat laitteet ja välineet
 Asianmukaisesti hoidettu hallinto ml. 

asiakirjahallinto



Anne Viitala
Järjestötoiminnan asiantuntija 
Suomen Vanhempainliitto ry

https://vanhempainliitto.fi/vanhempaintoimijalle/kuntakohtainen-
vanhempaintoiminta/
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