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MLL:n strategia - Suunta 2024
1. MLL:n työn perusta

”Tämän työn päämääränä olkoon, että
jok’ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta
lähtien ja kautta koko kasvinaikansa
saa oikeutetun osan siitä hellyydestä ja
huolenpidosta, joka yksinään voi laskea
lujan pohjan heidän kehitykselleen hyviksi
ja hyödyllisiksi kansalaisiksi”.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.
MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen
asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL rakentaa yhdessä
kumppaneidensa kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia ja lapsuutta
arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vastuunsa lasten hyvinvoinnista.
MLL toimii lasten oikeuksien puolesta.
Lasten oikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton työn
perustana ovat liiton perustamisjulistus,
säännöt, Suunta 2024 -strategia ja YK:n
lapsen oikeuksien sopimus.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
perustamisjulistus, 4.10.1920
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MLL korostaa, että jokaisella lapsella on
oikeus onnelliseen lapsuuteen ja oikeus
olla lapsi. Lapsen hyvinvointi rakentuu
perheen turvallisissa ihmissuhteissa sekä
laadukkaissa peruspalveluissa, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastuksissa. Lapsen hyvinvointi rakentuu myös
turvallisissa ryhmissä ja ystävyyssuhteissa. Koska lapsuus ja sen olosuhteet luovat perustan myöhemmälle hyvinvoinnille,
koko Suomen hyvinvointi perustuu hyvinvoiviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin.

MLL:n liittoyhteisöön kuuluvat keskusjärjestö, piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset sekä MLL-taustaiset säätiöt ja yhtiöt.
MLL:n tarkoitusta kannattava henkilö voi
liittyä MLL:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Paikallisyhdistys on oman alueensa piirijärjestön sekä keskusjärjestön jäsen ja
piirijärjestö keskusjärjestön jäsen. MLL:n
liittoyhteisön tärkeimmistä asioista päätetään liittokokouksessa, jossa päätösvaltaa
käyttävät paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen valtuuttamat edustajat.
Keskusjärjestö, piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja
ne tekevät itse hallintoaan ja talouttaan
koskevat päätökset. MLL:n järjestörakennetta ja taloutta kehitetään niin, että toiminta on valtakunnallisesti, alueellisesti ja
paikallisesti kestävällä pohjalla.
Suunta 2024 on MLL:n liittoyhteisön pitkän aikavälin strategia. Suunnassa määritellään MLL:n tehtävä, tahtotila, arvot,
periaatteet, toiminta-alueet ja strategian
toteutumisen seuranta. Suuntaa on valmisteltu MLL:n liittoyhteisössä lukuisissa
työpajoissa syyskuusta 2012 helmikuuhun 2014.
Suunta-asiakirjaa tarkentavat liittokokouksen hyväksymät kolmivuotissuunnitelmat
sekä liittovaltuuston tai liittohallituksen
hyväksymät toimintokohtaiset strategiaasiakirjat. Myös paikallisyhdistyksillä ja pii-
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rijärjestöillä sekä MLL-taustaisilla säätiöillä
ja yhtiöillä voi olla MLL:n Suuntaa tarkentavia strategia-asiakirjoja.

2. Tehtävä (missio)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on
avoin kansalaisjärjestö, joka edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

3. Tahtotila 2024 (visio)

• Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle
ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.
• MLL on lasten, nuorten ja perheiden
arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä
kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja
ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva
vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja
arvostavan osallistumisympäristön
vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten
ja perheiden kanssa.

4. Arvot ja periaatteet

MLL:n arvot
• lapsen ja lapsuuden arvostus
• yhteisvastuu
• inhimillisyys
• yhdenvertaisuus
MLL:n periaatteet
• avoimuus
• ilo
• kumppanuus
• osallisuus
• arjen arvostus
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Avoimuus: Toimimme avoimesti ja viestimme ymmärrettävästi ja innostavasti.
Meitä on helppo lähestyä ja toimintaamme on helppo tulla mukaan. Tavoitamme
erilaiset, eri-ikäiset ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat lapset, nuoret ja perheet.
Toimimme koko maan alueella, lähellä ja
osana perheiden arkea.
Ilo: Iloitsemme lapsesta, nuoresta, perheestä, vanhemmuudesta ja isovanhemmuudesta. Yhdessä tekeminen ja
vapaaehtoistoiminta luovat iloa, osallisuutta ja luottamusta koko yhteiskuntaan.
Kumppanuus: Rakennamme lapsiystävällistä yhteiskuntaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Edistämme ja toteutamme
kasvatuskumppanuutta. Kumppaneitamme ovat perheet, kunnat, valtiovalta sekä
lasten, nuorten ja perheiden puolesta toimivat järjestöt, yritykset ja muut toimijat.
Osallisuus: Kohtaamme lapset, nuoret,
vanhemmat ja isovanhemmat aktiivisina
toimijoina ja tekijöinä. Kuulemme lapsia
ja nuoria ja hyödynnämme heidän näkemyksiään työssämme. Kehitämme lasten,
nuorten ja perheiden mahdollisuuksia vaikuttaa, suunnitella, toimia sekä osallistua päätöksentekoon omaan elämäänsä
ja elinympäristöään koskevissa asioissa. Teemme lasten, nuorten ja perheiden
arkea ja kokemuksia näkyväksi. Torjumme
yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä tarjoamalla kaikille avoimia maksuttomia kohtaamispaikkoja sekä yksilöllistä
että yhteisöllistä tukea lapsille, nuorille

ja heidän perheilleen. Teemme töitä sen
hyväksi, että lapsilla, nuorilla ja lapsiperheillä on tukenaan turvallisia aikuisia, vertaisryhmiä ja lähiyhteisöjä.
Arjen arvostus: Olemme lasten, nuorten ja perheiden arjen tukija ja arjen tuen
asiantuntija. Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy arjessa: perheessä, peruspalveluissa ja vertaissuhteissa. Kehitämme ja
toteutamme vanhemmuuden tukea sekä
edistämme vanhempien, lasten ja nuorten keskinäistä tukea. Tarjoamme tukea
niin kasvokkain kuin puhelin- ja verkkopalveluissa. Vahvistamme lasten, nuorten ja
vanhempien kykyä kohdata elämän muutostilanteita ja -vaiheita ja selviytyä niistä.

Kehitämme työmenetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville
vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Vaikutamme lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevaan julkisen vallan päätöksentekoon.

5. Toiminta-alueet

5.1 Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten
ja perheiden kanssa
Tavoitteet, joiden avulla Suunta 2024 tahtotila saavutetaan
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• on helposti lähestyttävä ja innostava
perheiden kumppani.
• kohtaa perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisista kulttuureista ja on tärkeä osa lapsiperheiden arkea.
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• on lähellä lapsia, nuoria ja perheitä.
• on vetovoimainen järjestö kaikenlaisille
lapsille, nuorille ja perheille.
• on kannustava, monipuolista osaamista
ja tietoa hyödyntävä oppiva organisaatio.
• on läsnä koko Manner-Suomen alueella.
• vahvistaa vapaaehtoistoiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja
ehkäisee ongelmien muodostumista.
Toimet, joilla Suunta 2024 -tahtotila saavutetaan
• Järjestämme toimintaa, joka tavoittaa hyvin ihmiset ja johon on helppo tulla
mukaan.
• Toimimme aktiivisesti lasten, nuorten
ja vanhempien yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseksi.
• Tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia eri elämänvaiheissa lapsuudesta vanhuuteen.
• Rekrytoimme uusia jäseniä ja vapaaehtoisia ja pidämme aktiivisesti yhteyttä
jäseniin.
• Kehitämme ja tarjoamme innostavia
vapaaehtoistehtäviä sekä tuemme ja koulutamme vapaaehtoisia.
• Käytämme ihmisten tavoittamisessa
monipuolisesti erilaisia viestintätapoja ja
-kanavia.
• Hyödynnämme arjen kokemus- ja tutkimustietoa vapaaehtoistyön kehittämisessä.
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5.2 Lasten, nuorten ja vanhemmuuden
tuki
Tavoitteet, joiden avulla Suunta 2024
-tahtotila saavutetaan
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
• vahvistaa asiantuntemuksellaan, vapaaehtoistoiminnallaan ja ammatillisilla palveluillaan lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia.
• ehkäisee ongelmien muodostumista ja
tukee syntyneiden ongelmien korjaamista.
• on lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisen asiantuntija ja edelläkävijä.
• on vahva toimija vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuden yhdistämisessä.
Toimet, joiden avulla Suunta 2024 -tahtotila saavutetaan
• Seuraamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kehitystä.
• Tartumme ajankohtaisiin haasteisiin ja
hyödynnämme kehittämistyössä tietoa
monipuolisesti.
• Toteutamme ja kehitämme lapsia, nuoria ja vanhempia tukevia vapaaehtoispalveluja.
• Kehitämme ja toteutamme lasten,
nuorten ja perheiden kanssa tehtävää
ammatillista työtä ja ammatillisia palveluja.
• Toteutamme kehitettyjen vapaaehtoisja ammatillisten palvelujen vaikutusten
arviointia.
• Hyödynnämme monipuolisesti kehittämis- ja hankerahoituksen mahdollisuuksia.
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Toimet, joiden avulla Suunta 2024 -tahtotila saavutetaan
• Vahvistamme valtakunnallista, alueellista ja paikallista vaikuttamistyötä.
• Luomme kumppanuuksia vaikuttamistyössä.
• Hyödynnämme vaikuttamistyössä tietoa monipuolisesti.
• Vahvistamme lasten oikeuksia koskevaa
osaamista yhteiskunnassa.
• Edistämme lapsi-, nuoriso- ja perheasioita koskevaa yhteiskunnallista ymmärrystä.
• Otamme rohkeasti kantaa lasten, nuorten ja perheiden puolesta.
• Kehitämme ja toteutamme lapsiin ja
nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
• Vahvistamme yhteiskunnallista viestintää ja työmme näkyvyyttä.
• Pyrimme siihen, että kehittämishankkeet ja niiden tuotokset nivoutuvat osaksi
liittoyhteisön ja kumppaneiden perustoimintaa.
• Vahvistamme alueellista kehittämistyötä.
5.3 Vaikuttaminen lasten, nuorten ja
perheiden hyväksi
Tavoitteet, joiden avulla Suunta 2024 -tahtotila saavutetaan
• Lasten, nuorten ja vanhemmuuden
arvostus ja osallisuus yhteiskunnassa on
vahvistunut.
• Lapsuuden merkitys ymmärretään
ja lasten oikeudet toteutuvat nykyistä
paremmin.
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• Lasten eriarvoisuus sekä yhteisöllinen
ja yhteiskunnallinen ulkopuolisuus ovat
vähentyneet.
• Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan ja lapsen etu huomioidaan
nykyistä paremmin yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa.
• MLL on vahva ja rohkea valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen vaikuttaja,
jolla on hyvät yhteydet niin julkiseen valtaan, muihin järjestöihin kuin yrityksiin.
• MLL yhteistyössä kumppaneidensa
kanssa vaikuttaa siihen, että julkinen valta
nykyistä vahvemmin edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja ehkäisee
ongelmien muodostumista sekä nykyistä
vaikuttavammin korjaa syntyneitä ongelmia.

6. Suunta 2024 -strategian
seuranta

Liittovaltuusto ja liittokokous arvioivat
MLL:n Suunnan toteutumista. Liittohallitus raportoi Suunta 2024:n toteutuksesta
liittovaltuustolle vuosittain ja liittokokoukselle kolmen vuoden välein.
Toteutusta seurataan MLL:n omaa toimintaa kuvaavilla osoittimilla sekä lasten ja
nuorten hyvinvointia kuvaavilla osoittimilla (indikaattoreilla). MLL kehittää tiedontuotantoaan. Toiminnan jatkuvan
kehittämisen tueksi MLL kerää tietoa lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta. Lasten ja
nuorten hyvinvoinnin kehitystä seurataan
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL),
Tilastokeskuksen ja muiden indikaattoreita tuottavien tahojen hyvinvointi-indikaattoreilla.
MLL seuraa lasten, nuorten ja lapsiperheiden arkea ja siihen vaikuttavia tekijöitä. MLL ennakoi muutoksia ja reagoi niihin
ketterästi. MLL:n Suuntaa tarkennetaan
kolmivuotissuunnitelmissa ja toimintokohtaisissa strategioissa.

Lapset ensin.

Tutustu lapsen oikeuksien
sopimukseen
www.mll.fi/lapsenoikeudet
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MLL:n kolmivuotissuunnitelma
2018–2020
Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Hyvinvoinnin perusta rakentuu
lapsuudessa. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret
voivat hyvin. Lapsiystävällinen yhteiskunta
on kaikille hyvä.
Lapsiystävällisessä yhteiskunnassa arvostetaan lapsuutta, satsataan lasten ja
nuorten hyvinvointiin ja ehkäistään eriarvoistumista. Lapsiystävällisessä yhteiskunnassa toteutetaan YK:n lapsen oikeuksien
sopimusta suunnitelmallisesti. Lapsiin,
nuoriin ja perheisiin investoidaan ja päätösten vaikutuksia lapsiin arvioidaan
ennakolta ja arvioinnin tulokset otetaan
huomioon.
MLL järjestää toimintaa, johon lasten,
nuorten ja perheiden on helppo osallistua. Tuomme lasten ja nuorten omaa
ääntä kuuluviin ja muistutamme lapsiin
liittyvästä ilosta. MLL tunnetaan laajasta
vapaaehtoistoiminnasta, vahvasta vaikuttamistyöstä ja lasten, nuorten ja perheiden asioiden laaja-alaisesta tuntemisesta.
MLL:n viesteissä näkyy ja kuuluu perheiden moninaisuuden ymmärtäminen.
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1. Vapaaehtoistoiminta lasten,
nuorten ja perheiden kanssa

MLL kohtaa perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisista kulttuureista ja
on tärkeä osa lapsiperheiden arkea. MLL
vahvistaa vapaaehtoistoiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja
ehkäisee ongelmien muodostumista.
Toimintaympäristössä huomioitavaa:
• Sote-uudistuksen vaikutus vapaaehtoistoiminnan rahoitukseen
• Järjestöjen kasvava rooli kansalaisten
osallistumisen kanavana
• Perhevapaiden uudistaminen ja sen vaikutukset perheen arkeen
• Työn, perheen ja vapaaehtoistyön
yhteensovittaminen
• Vapaaehtoistoiminnan johtamisen merkitys
• Vapaaehtoisten tuen tarpeet
Miten toimimme:
• Kehitämme perhekeskustoimintaa
yhteistyössä kunta- ja maakuntatoimijoiden, muiden järjestöjen ja seurakuntien
kanssa. Toteutamme ja kehitämme edelleen lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, joissa on tarjolla seuraa, vertaistukea
ja yhteistä tekemistä. Laajennamme lapsiperheiden osallistumismahdollisuuksia
viemällä toimintaa sinne, missä perheet
luontaisesti liikkuvat ja järjestämällä toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
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• Edistämme eri sukupolvien yhdessäoloa, iloa ja leikkiä mm. Terhokerhoissa ja
kylämummi- ja vaaritoiminnassa.
• Kehitämme monikulttuurista lapsi- ja
perhetoimintaa ja tarjoamme maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille
vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.
• Vahvistamme vanhemmuuden tukea
paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hyödynnämme uusia teknisiä ratkaisuja, niin että
tuki on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta (paikallinen ja digitaalinen vanhempainryhmätoiminta, muut digitaaliset
tukimuodot).
• Kehitämme uusia, eri-ikäisille soveltuvia vapaaehtoistoiminnan muotoja, myös
lyhytaikaisia/projektiluonteisia vapaaehtoistehtäviä; vahvistamme nuorten
osallistumista MLL:n paikallisyhdistysten
vapaaehtoistoimintaan.
• Vahvistamme vapaaehtoistyön ohjausta, koulutusta ja tukea hyödyntämällä
digitaalisen tuen muotoja, vahvistamalla
yhdistysten verkostoitumista sekä tiivistämällä piirien, yhdistysten ja keskusjärjestön yhteistyötä. Otetaan käyttöön
sähköinen osaamismerkki vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnustamiseksi ja tunnistamiseksi.
• Kehitämme vapaaehtoistoiminnan vaikutusten arviointia ja hyödynnämme tietoa toiminnan kehittämisessä.
• Teemme näkyväksi vapaaehtoistyön
merkitystä ja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.
• Kannustamme kuntia antamaan tiloja
joustavammin ja maksutta käyttöön myös
lapsi-vanhempitoimintaan. Kunnan roolia
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merkittävänä ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen toiminnan tukijana korostetaan.

2. Lasten, nuorten ja
vanhemmuuden tuki

MLL on lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisen asiantuntija ja edelläkävijä.
MLL on vahva toimija vapaaehtoisten ja
ammattilaisten kumppanuuden yhdistämisessä.
Toimintaympäristössä huomioitavaa:
• Hyvinvointierojen kasvu
• Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma,
jossa perhekeskusmalli keskeisenä osana
• Palveluintegraation onnistuminen soteuudistuksessa
• Maahanmuutto ja kotoutuminen
• Alkoholilainsäädännön muutokset
Miten toimimme:
• Edistämme lasten ja nuorten mielenterveyttä lasten kasvuympäristöissä, perheessä, päiväkodissa, koulussa, harrastuksissa
ja nettiympäristössä.
• Vahvistamme lasten ja nuorten kaverisuhteita ja turvallisia vertaisryhmiä.
Keskeisiä teemoja ovat yksinäisyyden, kiusaamisen ja rasismin ehkäiseminen (päiväkoti, koulu, harrastukset, netti).
• Kehitämme kynnyksettömiä sekä digitaalisia että kasvokkaisia tukimuotoja, jotka helpottavat vaikeissa elämäntilanteissa
olevien lasten ja nuorten avun hakemista
ja saamista. Koulutamme ammattilaisia
lasten ja nuorten ikätasoiseen kohtaamiseen.

• Välitämme päättäjille ja lapsi- ja perhepalvelujen ammattilaisille MLL:n toiminnassa koottua tietoa lasten, nuorten ja
vanhempien tuen tarpeista.
• Tuomme lasten ja nuorten omaa ääntä
kuuluviin.
• Kehitämme ja toteutamme lapsen
näkökulman ja tarpeet huomioivan vanhemmuuden tuen muotoja. Ehkäisemme eriarvoistumista ja tuemme perheitä,
joilla on elämäntilanteeseen tai lapsen
kehitykseen liittyvä erityisen tuen tarve
(tukihenkilö- ja kaveritoiminta, mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta).

• Tuemme pakolaisina tai turvapaikanhakijoina maahan tulleiden ja oleskeluluvan
saaneiden lapsiperheiden kotoutumista
tarjoamalla arjen tukea ja yhteisöjä, joihin
kuulua. Tarjoamme käytännön apua arjen
asioissa ja kielen oppimisessa järjestämällä ystävä- ja perhekummitoimintaa sekä
kaveri- ja ystäväperhetoimintaa.
• Kehitämme ja kokeilemme toimintamalleja, joissa vapaaehtoiset toimivat yhdessä
ammattilaisten kanssa ja joissa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta. Yhteistyötä
tehdään mm. lapsivaikutusten arvioinnissa
ja vanhempainryhmien ohjauksessa.
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3. MLL yhteiskunnallisena
vaikuttajana

MLL yhteistyössä kumppaneidensa kanssa
vaikuttaa siihen, että julkinen valta nykyistä vahvemmin edistää lasten oikeuksien
toteutumista, lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien muodostumista sekä nykyistä vaikuttavammin
korjaa syntyneitä ongelmia. Keskusjärjestö
vaikuttaa valtakunnan tasolla, piirijärjestöt maakuntatasolla ja paikallisyhdistykset
kuntatasolla. Keskusjärjestö tukee piirien
ja yhdistysten vaikuttamistyötä ja piirijärjestöt yhdistysten vaikuttamistyötä.
Toimintaympäristössä huomioitavaa:
• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eriytyminen
• Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus
palveluiden järjestämiseen
• Syntyneiden määrän lasku (pienin 150
vuoteen)
• Lisääntynyt tietoisuus lasten oikeuksista
ja lapsivaikutusten arvioinnista
Miten toimimme:
• Pyrimme vahvistamaan lapsenoikeusperustaisuutta (lasten ihmisoikeudet ja
perusoikeudet) julkisen vallan päätöksenteossa. Edistämme lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa valtion, maakuntien
ja kuntien päätöksenteossa.
• Pidämme yhteyttä päättäjiin ja valmistelijoihin, tuotamme ja jaamme tietoa,
otamme kantaa ja käytämme tehokkaasti
sosiaalisen median kanavia vaikuttamisviestinnässä.
• Pidämme sote- ja maakuntauudistuksessa esillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden
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palveluita: riittävät palvelut, hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen (ml. järjestöjen
työ), ehkäisevä työ ja varhainen tuki, palveluintegraatio, lasten ja nuorten kohtaaminen ja osallisuus.
• Piirijärjestöt käynnistävät maakuntien
perustamisen myötä aktiivisen maakuntavaikuttamisen. Keskusjärjestö tukee piirien vaikuttamistyötä.
• Paikallisyhdistykset ovat aktiivisia kuntavaikuttajia. Keskusjärjestö ja piirijärjestöt
vahvistavat kuntavaikuttamisen tukea paikallisyhdistyksille.
• Osallistumme eduskunta- ja eurovaalikeskusteluun omalla ohjelmallamme. Vaikutamme hallitusohjelmaan.
• Tuomme lasten ja perheiden näkökulmaa perhevapaauudistukseen. Vaikutamme perhevapaiden uudistukseen siten,
että sukupuolten tasa-arvo vahvistuu ja
hoitovastuu jakautuu tasaisemmin huoltajien kesken.
• Vaikutamme varhaiskasvatuksen laadun
kehittämiseen sekä pätevän henkilökunnan määrän ja saatavuuden varmistamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen.
Tavoitteenamme on, että subjektiivinen
oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä ikäkauden ja kehitystason mukaiseen hoivaan ja
varhaiskasvatukseen. Korostamme perheen mahdollisuutta saada varhaiskasvatuspaikka lähellä kotiaan ja sisaruksiaan.
• Vaikutamme päättäjiin nuorten koulutustason nostamiseksi koulutuspolkuja
joustavoittamalla sekä puolustamalla koulutuksen ja opiskeluhuollon resursseja.
• Tuomme esiin ratkaisuehdotuksia lapsiperheiden köyhyyden torjumiseen.
Suunta 2024
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• Edistämme lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamista.
• MLL vahvistaa vaikuttamistyötä puhtaan sisäilman puolesta.
• Vaikutamme lasten ja nuorten elinympäristön turvallisuuteen ja itsenäisen liikkumisen edellytyksiin.
• MLL vaikuttaa ja ottaa kantaa monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta rasismia ja syrjintää vastaan.

4. MLL järjestönä

MLL:n järjestörakennetta ja taloutta kehitetään niin, että toiminta on valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti kestävällä pohjalla.
Toimintaympäristössä huomioitavaa:
• Median murros, sosiaalisen median ja
visuaalisen viestinnän merkityksen korostuminen
• Digitalisaatio
• Avustuspolitiikan linjaukset
• Raportoinnin lisääntyminen rahoittajille
• Järjestörakenteiden muutokset
Miten toimimme:
Toimimme avoimesti ja ihmisiä arvostaen.
Meitä on helppo lähestyä.
• Viestinnässä hyödynnämme eri kanavia
monipuolisesti. Tavoitteena on, että MLL
tunnetaan laajasta vapaaehtoistoiminnasta, lapsiperheiden arjen tuesta, vahvasta vaikuttamistyöstä sekä lasten, nuorten
ja perheiden asioiden laaja-alaisesta tuntemisesta. MLL:n viestinnälle toteutetaan
monikulttuurinen ilme ja monipuolistetaan
kielivalikoimaa toiminnassa.
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• MLL on kannustava, monipuolista osaamista ja tietoa hyödyntävä oppiva organisaatio. Oppivan organisaation ajatus ohjaa
myös liittoyhteisön sisäistä yhteistyötä.
Digitalisaation avulla pyritään kustannussäästöihin, työn tehostamiseen sekä osaamisen jakamiseen keskusjärjestön, piirien
ja yhdistysten kesken.
• Järjestön sisäistä yhteistyötä edistävät
yhteiset valtakunnalliset lapsi-, nuoriso- ja
perhetoiminnan kehittämistyöryhmät ja
työkokoukset, viestinnän verkosto, valtakunnalliset Järjestöpäivät sekä piirien Täysikäsipäivät ja koulutukset. Yhtenäistä johtamista ja strategian toteutumista edistetään keskusjärjestön ja piirien yhteisillä
Järjestöjohdon foorumeilla, toiminnanjohtajapäivillä sekä yhdistyksille suunnatuilla
tapahtumilla ja MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksella.
• MLL:n järjestötyössä kehitetään jäsentyötä, vahvistetaan liiton sisäistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista. MLL tarjoaa
toimijoilleen laadukasta järjestökoulutusta ja arvostavaan kohtaamiseen liittyvää
osaamista sekä virtuaalisesti että fyysisesti. Toiminnan vaikuttavuutta vahvistetaan
järjestön sisäistä hankeyhteistyötä sekä
yhteistä suunnittelua ja arviointia tiivistämällä ja tuottamalla tietoa toiminnan vaikutuksista.
• MLL:n valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutuksissa tuetaan yhdistyksen
talouden ja hallinnon osaamista sekä strategista johtamista koko järjestössä. Rahoituspohjaa pyritään laajentamaan uusien
yhteistyökumppaneiden avulla ja näkyvyyttä lisäämällä.
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11 § Jäsenmaksu......................................... 25
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14 § Kokouskutsu........................................26
15 § Jäsenten äänioikeus............................26
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Yleistä

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, ruotsiksi Mannerheims
Barnskyddsförbund rf. Näissä säännöissä
kutsutaan yhdistystä liitoksi ja keskusjärjestöksi. Mannerheimin Lastensuojeluliitosta käytetään epävirallista lyhennettä
MLL.
2 § Liiton kotipaikka
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3 § Liiton kielet
Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi.
4 § Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää lasten,
nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.
5 § Liiton toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii
1) kansalaisjärjestönä, jossa kansalaiset
voivat tehdä vapaaehtoista työtä lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyväksi
2) vaikuttajajärjestönä, joka kuulemalla
lapsia, nuoria ja lapsiperheitä ja ottamalla
kantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden
puolesta ja tekemällä aloitteita edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemaa
yhteiskunnassa, edistää lapsen oikeuksia
sekä vaikuttaa lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaan
3) asiantuntijajärjestönä, joka lasten,
nuorten ja lapsiperheiden kuulemisen sekä
tutkimusten ja selvitysten avulla hankkii ja
levittää tietoa lasten, nuorten ja lapsiper-
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heiden tarpeista, kehittää ja kokeilee uusia
toimintamuotoja, työtapoja ja elinympäristöä koskevia ratkaisuja, tuottaa julkaisuja ja
muuta aineistoa sekä järjestää koulutus- ja
muita tilaisuuksia
4) palvelujärjestönä, joka kehittää ja
ylläpitää lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarvitsemia vapaaehtoispalveluja ja
ammatillisia palveluja
5) kansainvälisenä vaikuttaja- ja yhteistyöjärjestönä, joka edistää lasten, nuorten
ja lapsiperheiden oikeuksia ja hyvinvointia
vaikuttamalla ja osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön sekä tekemällä lähialue- ja kehitysyhteistyötä
6) järjestönä, joka muillakin vastaavilla tavoilla edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden asiaa ja asemaa yhteiskunnassa
sekä liiton tarkoituksen toteutumista.
6 § Taloudellinen toiminta
Liitto voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta
taloudellisesti vähäistä elinkeinoa tai
ansiotoimintaa. Liitto voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
hankkia varoja toimintaansa järjestämällä
rahankeräyksiä ja arpajaisia.
7 § Järjestöorganisaatio
Järjestöorganisaatio muodostuu paikallisyhdistyksistä, piireistä sekä keskusjärjestöstä, jotka kaikki ovat rekisteröityjä
yhdistyksiä.
Ylintä päätäntävaltaa paikallisyhdistyksissä käyttävät niiden henkilöjäsenet, pii-

reissä paikallisyhdistysten valtuuttamat
edustajat sekä keskusjärjestössä paikallisyhdistysten ja piirien valtuuttamat edustajat.
8 § Liiton hallintoelimet
Liiton hallintoelimet ovat liittokokous,
liittovaltuusto, liittohallitus sekä liittohallituksen työvaliokunta ja talous- ja hallintotoimikunta.

Jäsenyys

9 § Jäsenet
Keskusjärjestön jäseneksi voidaan hyväksyä Mannerheimin Lastensuojeluliiton
rekisteröity paikallisyhdistys ja piiri.
10 § Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua
henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti
edistänyt liiton tarkoitusta toimimalla liittovaltuuston tai liittohallituksen puheenjohtajana. Liiton kunniajäseneksi voidaan
kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liittokokous ja
kunniajäsenen liittovaltuusto.
11 § Jäsenmaksu
Keskusjärjestön jäsenenä oleva paikallisyhdistys on velvollinen suorittamaan keskusjärjestölle vuotuisen jäsenmaksun, joka
määräytyy paikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten lukumäärän ja jäsentä kohden vahvistetun jäsenmaksun perusteella.
Piiri sekä liiton kunniapuheenjohtaja ja
-jäsen eivät ole velvollisia suorittamaan
jäsenmaksua.

Liittokokous

12 § Kokoukset
Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi touko–syyskuussa.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun
liittokokous, liittovaltuusto tai liittohallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten vaatii.
13 § Käsiteltävät asiat
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään
seuraavat asiat
1) valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
liiton puheenjohtajaksi, seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi
2) valitaan jäsenet liittovaltuustoon seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi
3) valitaan tilintarkastajiksi KHT-yhteisö
ja KHT-tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja seuraaviksi kolmeksi kalenterivuodeksi. Myös varatilintarkastajan tulee
olla KHT-tilintarkastaja.
4) käsitellään liiton kuluneen kolmivuotiskauden toimintaa ja taloutta koskeva
selonteko
5) käsitellään liiton seuraavan kolmivuotiskauden toimintaa ja taloutta koskevat
suunnitelmat
6) käsitellään muut liittovaltuuston ja
liittohallituksen esittämät asiat.
Paikallisyhdistyksen tai piirin, joka
haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi
varsinaisessa liittokokouksessa, tulee tehdä siitä kirjallinen esitys liittohallitukselle
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niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään
kahdeksan viikkoa ennen kokousta.
14 § Kokouskutsu
Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus.
Kokouskutsu on toimitettava keskusjärjestön jäsenille, liiton kunniapuheenjohtajille,
kunniajäsenille ja liittovaltuuston jäsenille
kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
15 § Jäsenten äänioikeus
Liittokokouksessa äänioikeus on keskusjärjestön jäsenillä. Kullakin paikallisyhdistyksellä on yksi (1) ääni, ja kullakin piirillä
on yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta
(1 000) piiriin edellisen kalenterivuoden
lopussa kuuluneiden paikallisyhdistysten varsinaista jäsentä kohden, kuitenkin
vähintään viisi (5) ääntä.
Paikallisyhdistysten ja piirien päätäntävaltaa käyttävät niiden valtuuttamat
edustajat. Yksi edustaja ei saa kuitenkaan
käyttää enempää kuin kolmea (3) ääntä.
Liiton kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä, liittovaltuuston ja -hallituksen jäsenillä,
talous- ja hallintotoimikunnan puheenjohtajalla ja liiton johtavilla toimihenkilöillä
sekä paikallisyhdistysten henkilöjäsenillä
on kokouksessa puheoikeus.

Liittovaltuusto

16 § Kokoukset
Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset
pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja
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syyskokous syksyllä viimeistään marraskuussa.
Ylimääräinen liittovaltuuston kokous
pidetään, kun liittovaltuusto tai liittohallitus niin päättää. Ylimääräinen liittovaltuuston kokous on pidettävä myös silloin,
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
liittovaltuuston jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Tällöin liittovaltuuston kokous on
pidettävä kahdeksan viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
17 § Kokouskutsu
Liittovaltuuston kutsuu koolle liittovaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai
liittohallitus.
Kutsu kevät- ja syyskokoukseen on toimitettava liittovaltuuston jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään kahta
viikkoa ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen liittovaltuuston kokoukseen on
toimitettava vähintään viikkoa ennen
kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat.
18 § Käsiteltävät asiat
Liittovaltuuston kevätkokouksessa
1) käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille
3) käsitellään liiton vuosikertomus
4) käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat.
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Liittovaltuuston syyskokouksessa
1) valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kolmeksi
kalenterivuodeksi
2) valitaan liittohallituksen jäsenten keskuudesta kaksi varapuheenjohtajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
3) vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio
4) vahvistetaan keskusjärjestön jäsenen
vuotuisen jäsenmaksun suuruus
5) käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat.
Mikäli paikallisyhdistys, piiri tai yksi
kymmenesosa (1/10) liittovaltuuston
jäsenistä haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi liittovaltuuston varsinaisessa
kokouksessa, tulee siitä tehdä viimeistään
kahdeksan viikkoa ennen kokousta kirjallinen esitys liittohallitukselle.
Liittovaltuuston tehtävänä on edellä
lueteltujen vuosittain käsiteltävien asioiden lisäksi
1) vahvistaa liiton johtosääntö ja muut liiton toimintaa ja taloutta koskevat säännöt
2) vahvistaa piirien ja paikallisyhdistysten mallisäännöt
3) antaa ohjeita ja suosituksia liiton, piirien ja paikallisyhdistysten toimintaa ja
taloutta koskevissa laajakantoisissa ja
periaatteellisissa asioissa
4) päättää keskusjärjestön toiminnassa käytettävän kiinteistön luovuttamisesta
tai panttaamisesta sekä liiton toiminnan
kannalta huomattavan muun omaisuuden
luovuttamisesta.

24

Suunta 2024

19 § Kokoonpano ja päätösvalta
Liittovaltuustoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kunkin piirin alueelta yksi jäsen jokaista alkavaa
kolmeatuhatta (3 000) piiriin edellisen
kalenterivuoden lopussa kuuluneiden paikallisyhdistysten varsinaista jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi ja enintään
neljä jäsentä kunkin piirin alueelta, sekä
yhdeksän muuta jäsentä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia lukuun ottamatta kullakin liittovaltuuston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Liittokokous
valitsee liittovaltuuston puheenjohtajan,
varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet. Liittovaltuuston puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Liittovaltuusto on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Liittohallitus

20 § Kokoukset
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Liittohallitus on
välittömästi kutsuttava koolle, mikäli puolet liittohallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti
vaatii.
21 § Kokouskutsu
Liittohallituksen kokouskutsun toimittamistavasta ja ajasta päättää liittohallitus.

22 § Tehtävät
Liittohallituksen tehtävänä on liittokokousten ja liittovaltuuston ohjeiden
mukaisesti
1) valmistella liittokokouksessa ja liittovaltuustossa esille tulevat asiat ja panna
täytäntöön kokousten päätökset
2) johtaa ja kehittää liiton toimintaa
sekä ohjata ja tukea paikallisyhdistyksiä ja
piirejä
3) vahvistaa paikallisyhdistysten säännöt sekä piirien säännöt ja toimialueet
4) huolehtia liiton omaisuuden hyvästä
hoidosta ja kartuttamisesta
5) päättää omaisuuden luovuttamisesta ja panttaamisesta siltä osin kuin asia ei
kuulu liittovaltuuston toimivaltaan
6) hyväksyä keskusjärjestön jäsenet
7) ottaa ja vapauttaa keskusjärjestön
pääsihteeri ja muut johtavat toimihenkilöt
8) huolehtia muutoinkin liiton asioista ja
valvoa sen etua ja oikeutta.
Liittohallitus asettaa alaisuuteensa asioiden toimeenpanoa ja valmistelua varten
työvaliokunnan, talous- ja hallintotoimikunnan sekä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä. Työvaliokunnan, talous- ja
hallintotoimikunnan sekä muiden merkittävää toimeenpanovaltaa käyttävien toimielimien tehtävistä, kokoonpanosta ja
päätösvallasta määrätään liittovaltuuston
vahvistamassa johtosäännössä.
Liittohallituksessa käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä
liittohallituksen päätösten toimeenpanosta vastaavat pääsihteeri ja muut johtavat
toimihenkilöt johtosäännössä määrätyl-

lä tavalla. Pääsihteerin ja muiden johtavien
toimihenkilöiden toimivallasta määrätään
tarkemmin liittovaltuuston vahvistamassa
johtosäännössä.
23 § Kokoonpano ja päätösvalta
Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja
sekä yhdeksän (9) liittovaltuuston valitsemaa jäsentä.
Puheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin liittovaltuuston valitsemalla jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.
Liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten
toimikausi on kolme kalenterivuotta. Sama
henkilö voidaan valita liittohallituksen jäseneksi enintään kahdeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Liittohallituksen
jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes (1/3).
Liittohallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden (5) jäsenen ollessa läsnä.
Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä talous- ja hallintotoimikunnan puheenjohtajalla on oikeus olla
läsnä liittohallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.
Liittohallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on
annettu eniten ääniä. Äänten mennessä
tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon liittohallituksen kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.
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Muut määräykset

24 § Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat joko liittovaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jokainen heistä yhdessä liiton
pääsihteerin, hallinnosta vastaavan johtajan taikka liittohallituksen siihen määräämien toimihenkilöiden kanssa.
25 § Liiton tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomus kuukauden kuluessa tilinpäätöksen
tarkastettavaksi saamisesta.
26 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä liittokokouksessa muutoksia, jos liittokokouksen
kokouskutsussa on siitä ilmoitettu ja jos

muutos hyväksytään yksimielisesti tai muutosten puolesta annetaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.
27 § Liiton purkaminen
Liiton purkamista koskeva päätös voidaan
tehdä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa liittokokouksessa. Liiton purkamispäätös tulee voimaan, mikäli sitä on
kannattanut vähintään neljä viidesosaa
(4/5) annetuista äänistä kahdessa erillisessä liittokokouksessa, joiden välinen aika
on vähintään kolme kuukautta.
Liiton purkautuessa on sen varat liittokokouksen päätöksen mukaisesti luovutettava jollekin liiton tarkoitusta edistävälle
rekisteröidylle yhteisölle tai Suomen valtiolle käytettäväksi liiton sääntöjen 4 §:n
mukaisiin tarkoituksiin Mannerheimin Lastensuojelurahaston nimellä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n
säännöt on hyväksytty liittokokouksessa
11.–12.6.2011 Oulussa.
Sääntömuutos on rekisteröity Yhdistysrekisterissä 8.3.2012.
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto
on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää
lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia.

