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Oma tausta

• Noin 12 vuotta vaikuttamistyötä
• Neljässä järjestössä
• Eri toimialoilla
• Eri kokoisissa toimijoissa
• Ei absoluuttista totuutta



Mielikuva vaikuttamistyöstä Todellisuus

• Vaalit

• Budjettivaikuttaminen

• Lainsäädäntövaikuttaminen

• Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen 
keskusteluun

• Alueilla tai valtakunnallisesti

• Vaalit

• Budjettivaikuttaminen

• Lainsäädäntövaikuttaminen

• Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen 
keskusteluun

• Alueilla tai valtakunnallisesti





Eduskuntavaalien päivämäärät

• Ehdokashakemusten jättöpäivä: 5. maaliskuuta 2019

• Ehdokasasettelun vahvistaminen: 14. maaliskuuta 2019

• Ennakkoäänestys kotimaassa: 03. - 09. huhtikuuta 2019

• Ennakkoäänestys ulkomailla: 03. - 06. huhtikuuta 2019

• Vaalipäivä: 14. huhtikuuta 2019

• Tulosten vahvistaminen: 17. huhtikuuta 2019
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Eurovaalit ja maakuntavaalit

• Taustalla eduskuntavaalit
• Eduskuntavaalien vaalipäivä: 14. huhtikuuta 2019

• Maakuntavaalien aikataulu on edelleen avoin 

• Eurovaalit
• Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään tiistaina 16. 

huhtikuuta ennen klo 16
• Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 25. huhtikuuta
• Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 15.-21. toukokuuta
• Ennakkoäänestys ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.-18. toukokuuta
• Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. 
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Mitä vaalit tarkoittavat järjestön 

vaikuttamistyölle?



Ovatko vaalit  u-käännös, maali vai 
välietappi?



Vaikuttamisen todellisuus

• Vaikuttaminen on hyvin tavallinen asia
- Kaikki toiminta on vaikuttamista
- Usein vaikuttaminen onnistuu parhaiten kun koko asiaa ei ajatella

• Olennaisinta ymmärtää järjestöjen vahva asema
- Työryhmätyö, kuulemiset, aktiivit
- Yrityksiltä puuttuu usein tämä asema
- Pohjatyö uuteen hallitusohjelmaan ministeriöiltä

• Älä tee pelkkää vaalikampanjaa
- Vaalit ovat vaikuttamisen lähtölaukaus
- Vaalien alla pohjustetaan ja välitetään tietoa
- Ymmärrä että varsinainen työ alkaa vasta vaalien jälkeen

• Älä tee järjestöjen vakiovirhettä
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Useita tapoja vaikuttaa 

• Parhaimmillaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä on 1,3 miljoonaa vaikuttajaa
- Jäsenet ja vaikuttava toiminta
- Järjestöt osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajina

• Ei tarvitse pyydellä anteeksi

• Onnistumme kun kaikki vaikuttavat
- Osa kaikkien työntekijöiden työnkuvaa
- Järjestöjen luottamushenkilöt avainasemassa

• Älä palkkaa yhteiskuntasuhdepäällikköä

Useita tapoja vaikuttaa 

• Parhaimmillaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä on 1,3 miljoonaa vaikuttajaa
- Jäsenet ja vaikuttava toiminta
- Järjestöt osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajina

• Ei tarvitse pyydellä anteeksi

• Onnistumme kun kaikki vaikuttavat
- Osa kaikkien työntekijöiden työnkuvaa
- Järjestöjen luottamushenkilöt avainasemassa

• Älä palkkaa yhteiskuntasuhdepäällikköä



Muistiin:

”Vaalisumasta selvitään siirtymällä 
vaalikampanjoinnista vaikuttamiseen”
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Miksi vaikuttaminen on niin hankalaa?



• Rahapeliuudistus, avustusjärjestelmäuudistus

• Rahankeräyslaki

• Normitalkoot, odotukset
Toimintaedellytykset

• Sote-uudistus ja maakuntauudistus

• Tulevaisuuden hyvinvointikunta

• Yhteiskuntapoliittiset uudistukset

• Perusturva

Toimintaympäristö

Lisänä valtavasti erityiskysymyksiä

Haasteena useat päällekkäiset muutokset



Vaikuttamisen kokonaisuus muuttuu



Ideaalikuva päätöksenteosta

1. Eduskuntavaalit
2. Hallitusohjelma
3. Yhteiskunnallinen kysymys
4. Työryhmä (Järjestöt mukana)
5. Lausunto (Järjestöt mukana)
6. Valiokunta
7. Kuuleminen (Järjestöt mukana)
8. Päätöksenteko

• Useita vaikuttamisenpaikkoja

• Etenee kuin juna



Onko jokin perustavanlaatuisesti 
muuttumassa?



Päätöksenteko muuttuu
• Useita poliittisia prosesseja, joissa 

komitealaitos ohitetaan
• Kiire ja huono valmistelu yleistyy
• Mukasitouttaminen

• Suuret asiat päätetään prosessin ohi

• Osana perinteisten toimijoiden auktoriteetti 
haastetaan

• Esimerkiksi THL alkoholi- ja ravitsemusasioissa
• Panimoliitto, Elintarviketeollisuusliitto, ym.

• Vaikuttamisen paikat prosessissa vähenee

• Meidän pitää reagoida tähän



Eduskuntavaalit

Mistä eduskuntavaalien 
yhteydessä tullaan 
keskustelemaan?



Voiko pääteema olla eriarvoisuuden suuri kuva?

• Vuonna 2015 köyhyys- tai syrjäytymisriski 
kosketti Suomessa noin 896 000 henkilöä 
(16,4 prosenttia väestöstä)

• Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia 
henkilöitä (tulot alle 60 % mediaanista) 
oli 623 000 vuonna 2016

• Kokonaan perusturvan varassa elävien 
ihmisten määrä on kasvanut viime 
vuosina

• Vuonna 2016 heitä oli noin 250 000 henkeä 
(4,7 % suomalaisista)

• Määrä on lisääntynyt lähes 55 000:lla 
vuodesta 2010 

• Lapsiköyhyys koskettaa Suomessa noin 
110 000 lasta ja perheiden toimeentulo-
ongelmat koskettavat vielä suurempaa 
joukkoa

• Vanhempien toimeentulotuen saannilla on 
kielteisiä vaikutuksia perheen lasten 
tulevaisuuteen

• Tutkimuksissa on osoitettu, että 
pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 
vanhempien lapsista lähes kolme neljästä 
oli saanut myös itse toimeentulotukea ja 
lähes puolet oli vailla peruskoulun jälkeistä 
jatkotutkintoa 

• Sama ilmiö toistui lasten psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon tai psyykenlääkkeiden 
käytössä



Hyvinkin yllättävä asia voi nousta 
ykkösteemaksi

Esimerkkinä #normitalkoot



Voivatko sote-järjestöt vaikuttaa siihen mistä 
vaaleissa puhutaan?

Ihmiset:

1 300 000 jäsentä
500 000 vapaaehtoista
260 000 vertaistukijaa
50 000 ammattilaista
4 800 työllistettyä

Yhdistykset:

10 000 yhdistystä
200 valtakunnallista yhdistystä

Palvelutuotannon henkilöstö:

37 500     palveluja tuottavien järjestöjen 
työntekijää, joista:

7 400 järjestöomisteisten yhtiöiden työntekijää

Palvelutuotanto:

1 000 palveluja tuottavaa järjestöä
70 palveluja tuottavaa järjestöomisteista yhtiötä



Reaalimaailma vaikuttaa, mutta
yhteiskunnallinen megatrendi ei synny itsestään

• Vaaliteemat rakennetaan

• Rakentajina sekä puolueet että 
vaikuttajat

• Myös teemoihin liittyvää 
asiantuntijuutta rakennetaan

• Rakentaminen onnistuu 
pitkäjänteisellä työllä







Tutkimus on yksi mahdollisuus vahvistaa puhujaroolia

Olennaisinta on päättää missä asiassa haluaa olla ohittamaton asiantuntija



Järjestöbarometri Sosiaalibarometri

SOSTEn 
tutkimus
-julkaisut



Tarinallisuus, kasvot



On pakko keskittyä ja rajataOn pakko keskittyä ja rajata



Tiivistä viesti
• Hyvä vaikuttaja osaa tiivistää tavoitteen lyhyesti 

eikä yritä esitellä kaikkea asiaan liittyvää
• Keskittyy olennaiseen
• Älä kuitenkaan tyhmennä itseäsi rajaamalla liikaa

• Materiaali ja tutkimustieto
• Fakta-arkki ja taustamateriaalit

• Pitkäjänteisyyttä paniikin sijaan
• Normaalisti tavoite menee läpi silloin kun koko asia 

on jo unohtunut
• Vaalit on vasta alku

• Aina ei tarvitse keksiä uusia tavoitteita
• On OK mennä samalla vanhoilla tavoitteilla vaaleihin
• Varsinainen vaikuttaminen tehdään vasta vaalien 

jälkeen



Tiedä itse mitä tavoittelet vaaleissa

• Kaiken tiedon ei tarvitse perustua akateemiseen tutkimukseen
• Kokemus on yhtä todellista

• Älä kuitenkaan liioittele tai valehtele
• Jos kaiken sanotaan tuhoutuvan, viesti latistuu
• Keskustelu sote-uudistuksesta

• Mieti mistä asiasta haluat olla ohittamaton asiantuntija
• Pienikin voi olla oman alansa ykkönen
• Ydin – Satelliitti –malli

• Tiedä itse mitä tahdot
• Eurot ja/tai käytännön toimet
• Eetospolitiikasta ei ole hyötyä



Eväät onnistumiseen
• Tunne poliittinen prosessi 

• Ole kartalla siitä, kuka päättää mistäkin ja koska
• On ajanhukkaa vaivata päättäjiä asioilla jotka ei liity eduskuntavaaleihin
• Kunta – maakunta – valtio

• Kerro tavoitteissa rohkeasti ketä edustat
• Sote-järjestöillä ei ole mitään hävettävää

• Ole avoin ja läpinäkyvä 
• Jos et pysty perustelemaan asiaasi ihmisille avoimesti, on kyseenalaista pystytkö perustelemaan sitä 

päättäjälle tapaamisessa
• Tavoitteet verkkoon

• Keskustele kaikkien kanssa samoilla tavoitteilla
• Sanoita ainoastaan taiten
• Painotuksia voi muuttaa



Tunne aikataulut
• Vaalien aikataulut osoitteesta 

www.vaalit.fi

• Budjettikierto
1) Kehysriihi maalis- huhtikuussa

2) Hallituksen budjettiriihi elokuussa

3) Eduskunnan talousarviokäsittely joulukuussa

• Lainsäädäntöaikataulut verkosta

• Kunnallinen päätöksenteko kunnan 
kotisivuilta



Esimerkki SOSTEstaEsimerkki SOSTEsta



Mihin tässä pitäisi vaikuttaa?



Vaikuttamistyö SOSTEssa
• Vaikuttamistyön ydin on asiantuntijatyötä

• Lausunnot, työryhmäedustukset, kuulemiset

• Tuetaan tapaamisilla, tilaisuuksilla, materiaalituotanolla, 
vaikuttajaviestinnällä

• Vaikuttamisen kohteet
• SOSTEn kärkitavoitteet

• Lainsäädäntö

• Valtion talousarvio

• Kunta-, maakunta-, ja eduskuntavaalit



SOSTEn vaikuttamistyön kärkitavoitteet
1. Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote- ja maakuntauudistus

2. Oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille

3. Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

4. Asiakasmaksut eivät saa olla hoidon ja hoivan este

5. Tuetaan kansalaisjärjestöjen elinvoimaa uudistamalla 
avustusjärjestelmä ja keventämällä tarpeetonta sääntelyä

6. Edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla.



SOSTEn tavoitteet maakuntakuntavaaleihin

1. Monipuoliset palvelut 
luovat menestyvän maakunnan

2. Menestyvä maakunta panostaa 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen

3. Elinvoimaiset järjestöt luovat 
osallisuutta

4. Asiakasmaksut eivät saa olla hoidon ja 
hoivan este



SOSTEn tavoitteet eduskuntavaaleihin
1. Uudistetaan perusturvaa ja torjutaan 

eriarvoisuutta oikeudenmukaisella 
verotuksella

2. Rakennetaan kasvua investoimalla 
kaikkien työllisyyteen

3. Edistetään sosiaalista hyvinvointia ja 
terveyden yhdenvertaisuutta kaikissa 
maakunnissa

4. Vahvistetaan kansalaistoiminnan 
mahdollisuuksia

5. Siirretään painopiste ongelmien 
ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen



Toimivan vaikuttamisen 
peruselementit
Toimivan vaikuttamisen 
peruselementit



Mustaa selitetään 
valkoiseksi
• Lobbari kieltää siis kokonaan 

omaan asiaansa liittyvät 
negatiiviset puolet Aggressiivinen 

ja liiallinen 
lobbaus on 
jäänyt 
päättäjien 
mieleen
• Tästä muistetaan etenkin 

ydinvoima- ja 
energialobbarit

LiioitteluEhdottomuus

Valehtelu

Sudenkuoppia



Tiedä mitä tahdot



Tiivistä tavoitteet



Tutkimustieto auttaa



Puhuja-asema mediassa



Materiaali käytettävään muotoon



Vaikuttaminen on kestävyyslaji



Vaihtoehtobudjetit ovat hyvä 
sivuosuma



Tarkka tavoite menee parhaiten läpi



Pitää pystyä keskustelemaan 
kaikkien kanssa



Vaikka teet kaiken oikein, et välttämättä onnistu



Askeleet onnistuneelle vaikuttamistyölle

•Tavoitteet kasaan: konkretia ja näkemys 
esimerkiksihallitusohjelmaan

•Yhteydet puoluetoimistoihin ja viesti ohjelmavalmisteluun

•Myös alueelliset ohjelmat

•Media, myös maakuntamediat

Ajoissa liikkeelle

•Nämä on oikeasti tärkeät vaalit

•Pitkä viestinnän kaari

•Motivointi – asiantuntija-aseman rakentaminen – agendat

•Tarvitaan konkretiaa

Innostetaan 
aktiiveja 

toimimaan

•Tilaisuudet motivoituneiden kumppaneiden kanssa

•Ehdokkaat

•Vaaliyön jälkeen jälkityö
Kampanjavaihe







Vaalien jälkeen 

jatkuu 

varsinainen 

vaikuttaminen



Muistiin:



Kiitos!

Timo Lehtinen
timo.lehtinen@soste.fi
Twitter: @tjleht
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juurillaan: olla olemassa

niitä ihmisiä varten,

joita ne auttavat.
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