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ARVOT  

Asiantuntijuus, Yhdenvertaisuus, Kunnioitus  
Inhimillisyys, Luotettavuus 

VISIO  

”TEHDÄÄN NAISTEN OIKEUKSISTA TOTTA”  
Monika-Naiset liiton palvelut ovat saatavilla  

niin monelle naiselle kuin mahdollista. 

STRATEGIA 2018-2022 

Perustetaan 1-2 uutta aluetoimistoa, joiden yhteydessä on matalan kynnyksen palveluja väkivaltaa kokeneille naisille, 
laajennetaan turvakotitoimintaa (1-2 uutta yksikköä), digitalisoidaan väkivalta- ja kotopalvelut

MISSIO 

”Turvallinen ja tasa-arvoinen elämä jokaiselle maahanmuuttajanaiselle 
Suomessa.

Vuosikohtaiset toteutussuunnitelmat	

Vastuut & mittarit & aikataulut

Toimintaympäristön analyysit & strategian sopeuttaminen vuosittain

PALVELUSTRATEGIA:  
Kaikille – asiantuntevasti, 

laadukkaasti ja 
esteettömästi

HENKILÖSTÖSTRATEGIA: 
Ammattitaitoinen, hyvinvoiva 
ja moninainen henkilöstö on 

menestystekijämme

RAHOITUSSTRATEGIA: 
Kasvun takana on riskien 
ennakointi, hallittu kasvu 

ja oman pääoman 
kasvattaminen 

VIESTINTÄSTRATEGIA: 
Selkokielisellä 

viestinnällä ja naisten 
tarinoilla lisää 

näkyvyyttä

JÄSENSTRATEGIA: 
Yhteinen ääni 

naisten oikeuksille  

DIGISTRATEGIA: 
Verkkoauttamisesta 

ydinosaamista ja lisää 
saavutettavuutta

VAPAAEHTOIS-
STRATEGIA: 

Hyvinvointia ja 
hyvää mieltä
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PALVELUSTRATEGIA: KAIKILLE - 
ASIANTUNTEVASTI, LAADUKKAASTI JA 
ESTEETTÖMÄSTI.

• Ydinpalvelu on väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden naisten auttaminen ja tätä 
ydintoimintaa tuetaan kotoutumispalveluilla.  

• Kohderyhmä on 1) väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet ja 2) työikäiset 
kotoutumisen ja työllistymisen tukea tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset 
naiset.  

• Strategiakauden aikana panostetaan palvelujen saatavuuden ja 
saavutettavuuden lisäämiseen: palvelut ovat turvalliset ja esteettömät ja niissä 
on huomioitu kohderyhmän moninaisuus.  

• Se tarkoittaa, että palvelut ovat monikieliset, nais- ja lapsiystävälliset, saatavilla 
asuinpaikasta riippumatta ja niissä on otettu huomioon liikkumiseen, 
näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät 
asiat. 
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DIGISTRATEGIA: VERKKOAUTTAMISESTA 
HENKILÖSTÖN YDINOSAAMISTA JA 
LISÄÄ PALVELUJEN SAATAVUUTTA. 

 Digitalisaatio avaa uudenlaisen mahdollisuuden päästä liiton palvelujen piiriin 
esteettömästi asuinpaikasta riippumatta.  

 Strategiakauden aikana 1) liiton palveluja ja sisäisiä prosesseja digitalisoidaan ja 
2) verkkoauttaminen tulee osaksi henkilöstön ydinosaamista 3) asiakaskuntaa 
valmennetaan digitalisoituvaan toimintaympäristöön.  

 Monika-Naiset liitossa digitalisaatio tarkoittaa, että sen avulla lisätään 
palvelujen saavutettavuutta, mutta digipalvelut eivät vähennä kasvokkaisia 
palveluita. 
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HENKILÖSTÖSTRATEGIA: AMMATTITAITOINEN, 
HYVINVOIVA JA MONINAINEN HENKILÖSTÖ 
ON MENESTYSTEKIJÄMME.  

 Vision saavuttaminen edellyttää, että liitossa on riittävästi henkilöstöresursseja 
ja henkilöstö on hyvinvoiva, asiantunteva ja sitoutunut liiton arvojen, 
toimintaperiaatteiden ja strategian toteuttamiseen.  

 Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan henkilöstöresursseja ja johtamisen 
kehittämissuunnitelmaa, jolla tuetaan liiton strategian toteutumista. 

 Pääperiaatteet:  

1. Monika-Naiset liitto ry on houkutteleva, luotettava ja arvostettu työnantaja. 

2. Johtamisen perustana ovat liiton arvot: asiantuntijuus, yhdenvertaisuus, 
kunnioitus, inhimillisyys ja luotettavuus.  

3. Henkilöstön ammattitaito, hyvinvointi ja moninaisuus ovat 
menestystekijämme.  

4. Toistemme arvostamisesta ja tukemisesta syntyy hyvä henki ja työhyvinvointi. 
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RAHOITUSSTRATEGIA: KASVUN TAKANA ON 
RISKIEN HYVÄ ENNAKOINTI JA OMAN PÄÄOMAN 
KASVATTAMINEN – KASVU TEHDÄÄN 
HALLITUSTI  
Kasvustrategian toteutumisen edellytyksenä on nykyistä laajempi rahoitus 
toiminnalle. Strategian toteutuminen edellyttää arviolta talousarvion lähes 
kaksinkertaistumista nykyisestä. Ensisijaisesti kasvatettava hallinnon resursseja, 
jotta muutosprosessi ja kasvu voidaan johtaa ja organisoida hallitusti.  

Hallitun kasvun pohjalla on oman pääoman kasvattaminen.  

Nykyisten toimintojen rahoitus on turvattava ja samalla löydettävä lisärahoitus 
uusiin toimintoihin, joilla palvelujen saatavuutta aiotaan parantaa. Tämä 
edellyttää proaktiivista varainkeruuta.  

Strategiassa on varauduttava ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin ja 
pidettävä rahoituspohja mahdollisimman laajana, jotta perustyön 
toimintaedellytykset voidaan turvata kaikissa olosuhteissa ja sen lisäksi 
mahdollistaa suunniteltu kasvustrategia.  

Vision toteutuminen edellyttää, että vuosikohtainen rahoitussuunnitelma 
toteutuu. Mikäli ei, reagoidaan nopeasti ja sopeutetaan strategia.  
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VIESTINTÄSTRATEGIA: SELKOKIELISELLÄ 
VIESTINNÄLLÄ JA NAISTEN TARINOILLA 
LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ. 
 Tavoitteena on, että tiedotusvälineillä, sidosryhmillä ja suurella yleisöllä on 
ajankohtaista ja oikeaa tietoa maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan 
väkivallan, kotoutumisen ja työllistymisen kysymyksissä.  

 Viestintä palvelee visiota eli saatavuuden parantamista: sen avulla 
mahdollisimman moni väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut tai kotoutumiseen ja 
työllistymiseen tukea ja apua tarvitseva nainen löytää palvelumme.  

 Tavoitteeseen pyritään strategisesti siten, että viestintä on selkokielistä, 
monikielistä, tarinallista, ajantasaista, asiantuntevaa, nopeasti reagoivaa ja 
kantaaottavaa. 
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JÄSENSTRATEGIA: YHTEINEN ÄÄNI 
NAISTEN OIKEUKSILLE.
 Monika-Naiset liiton jäsenistö on sitoutunut liiton sääntöihin ja arvoihin. Omalla 
toiminnallaan he edistävät maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksien 
toteutumista.  

 Yksityisjäsenet ovat toiminnan tukijoita ja puolestapuhujia.  

 Jäsenjärjestöt muodostavat allianssin, joita yhdistää monikulttuurinen naistyö.  

 Jäsenjärjestöt toimivat promoottoreina ja kanavina, joiden kautta tieto naisten 
oikeuksista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, liiton palveluista ja toiminnasta 
kanavoituu jäsenistölle ja yhteisöihin valtakunnallisesti. 
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VAPAAEHTOISSTRATEGIA: 
HYVINVOINTIA JA HYVÄÄ MIELTÄ. 
 Vapaaehtoistyötä ohjaavat liiton arvot. Vapaaehtoinen työ ja vapaaehtoiset ovat 

tärkeä ja arvokas lisäresurssi organisaation toiminnassa ja vision toteuttamisessa.  

 Liiton vapaaehtoistyön koordinaatio on tehokasta, suunnitelmallista ja 
tavoitteellista ja se vastaa hyvin organisaation tarpeita.  

 Liitto mahdollistaa vapaaehtoisena toimimisen pitkäjänteisesti useamman 
vuoden ajan tai pop-up tyyppisesti kertaluontoisesti. 

 Kaikki vapaaehtoiset on koulutettu ja he ovat saaneet riittävän perehdytyksen ja 
tuen tehtävään.  

 Strategiakaudella perustettavien uusien aluetoimistojen yhteyteen koulutetaan 
vapaaehtoisia toiminnan tueksi.  

 Työntekijöiden ja vapaaehtoisten tehtävät ja roolijaot on selkeästi määritelty: 
vapaaehtoiset toimivat toiminnan tukena. 

 Vapaaehtoistoiminnan ydin on tuottaa kaikille osapuolille hyvinvointia ja hyvää 
mieltä. 
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Tehdään naisten oikeuksista totta  

– yhdessä! 

Lets make women's rights real  

– together!  

#naistenoikeuksistatotta 

#monika20 


