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Paremman vanhuuden puolesta 
 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n strategia 2023–2025 
 
Perustehtävämme 
Tehtävämme on tuoda vanhojen ihmisten näkemykset ja tarpeet esiin 
päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Teemme työtä sen eteen, että 
jäsenistömme toimintaedellytykset paranevat ja yhteiskunnassa on osaamista ja 
tahtoa vastata ikääntyvien ihmisten tarpeisiin. 
 
Visiomme 
Kansainvälistyvä Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja 
vanheta. 
 
Arvomme 
Arvojamme ovat avoimuus, vastuullisuus, rohkeus, oikeudenmukaisuus sekä 
vanhuuden ja moninaisuuden kunnioitus. 
 
 
Strategiset päämäärämme ja toimenpiteemme 
 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on valtakunnallinen asiantuntija 
ja vaikuttaja, joka näkyy ja kuuluu sekä reagoi nopeasti ajankohtaisiin 
ilmiöihin ikääntyvien ja vanhojen ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien 
parantamiseksi 

 
• Kuulemme ikääntyvien ja vanhojen ihmisten, jäsenyhteisöjen, alan 

ammattilaisten sekä tutkijoiden esiin nostamia monimuotoisia tarpeita. 
• Huomioimme ja teemme työssämme näkyväksi ajankohtaisia ilmiöitä ja hiljaisia 

signaaleja. 
• Vaikutamme yhteiskunnallisessa keskustelussa ja otamme rohkeasti kantaa. 
• Osallistumme päätöksentekoon esimerkiksi kannanotoilla, lausunnoilla ja 

asiantuntijaryhmien toimintaan osallistumalla. 
• Varmistamme asiantuntijuutemme yhdessä jäsenyhteisöjen kanssa kehittämällä 

ja vahvistamalla osaamista. 
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on aktiivinen, luotettava ja 
verkostoitunut ikääntyvien ja vanhojen ihmisten yhteiskunnallista asemaa 
vahvistava kehittäjä 

 
• Kehitämme ratkaisuja ikäystävällisen yhteiskunnan ja vanhustyön 

ihmislähtöisyyden edistämiseksi. 
• Edistämme jäsenyhteisöjemme alueellista yhteistyötä ja edunvalvontaa 

hyvinvointialueilla. 
• Edistämme yhdessä sidosryhmiemme kanssa vanhustyön imagoa ja 

houkuttelevuutta.  
• Vahvistamme valtakunnallisia toimintaedellytyksiämme hankkimalla 

uudenlaisia kumppanuuksia ja taloudellisia resursseja.  

 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on työ- ja toimintatapoja, 
menetelmiä ja osaamista uudistava yhteistyökumppani 

 
• Kokoamme ja koordinoimme verkostoja ja toimimme niissä paikallisesti, 

alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. 
• Tuotamme ja jaamme tietoa sekä autamme jäsenyhteisöjämme jakamaan 

hyviä käytäntöjä.  
• Kehitämme yhdessä eri toimijoiden kanssa uudenlaisia sektorirajat ylittäviä ja 

monisukupolvisia yhteistyömuotoja. 
• Yhteiskehitämme uudenlaisia toimintatapoja vastaamaan ikääntyvän 

yhteiskunnan haasteisiin.  

 

  


