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VAIKUTTAMINEN  
YHDISTYKSESSÄ

Vaikuttaminen on muiden mielipiteeseen, 
tietoisuuteen tai toimintaan vaikuttamista. 
Se on oman näkemyksen ja tiedon jaka-
mista, muiden suostuttelemista toimimaan 
haluttuun suuntaan. 

Käytännössä aina kun keskustee ystä-
vän, yhdistyksen edustajan tai päättäjän 
kanssa vaikuttaa tavalla tai toisella. Kaikki 
ihmiset vaikuttavat, tiedostivat he sitä tai 
eivät. 

Vaikuttaminen ei ole monimutkaista, eikä 
sitä kannata pelätä. Yksinkertaisimmillaan 
se on päättäjän kanssa käyty keskustelu 
torilla. 

Tämän oppaan tarkoitus on tukea reuma- 
ja tules -yhdistyksiä paikallisessa vaikutta-
misessa.

Oppaassa käsitellään  
seuraavia teemoja: 

 ● Miksi yhdistyksen kannattaa vaikuttaa?
 ● Asenne vaikuttaa
 ● Reumaliiton ja yhdistyksen vaikutta-

minen
 ● Vaikuttamistoimien taustatyö
 ● Listaus yhdistyksen vaikuttamiskei-

noista
 ● Yhteistyö ja verkostot yhdistyksen 

vaikuttamisessa
 ● Tiedota, juhli ja kiitä
 ● Lisätietoja 
 ● Esimerkki

Vaikuta ja  
Vahvistu! 
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MIKSI YHDISTYKSEN 
KANNATTAA 
VAIKUTTAA?

Yhdistyksen vaikuttaminen alueensa 
asioihin on tärkeää, koska reuma- ja tules 
-yhdistyksissä tunnetaan parhaiten alueen 
tilanne ja palvelut sairastamiseen liittyen ja 
pystytään siksi tuomaan epäkohtia esille. 

Yhdistyksissä tiivistyy usean ihmisen 
kokemus ja asiantuntijuus. Yhteisten 
kokemusten ja näkemysten kokoaminen 
esimerkiksi kannanotoksi päättäjille tuo 

paikallisia haasteita esille ja toimii niiden 
parantamiseksi paremmin kuin yksittäisen 
ihmisen palaute. Yhdistyksen kannanotto 
antaa äänen parhaimmillaan useille sa-
doille, jopa tuhansille jäsenille. Tämä antaa 
uskottavuutta ja vaikuttavuutta.

Mitä useampi ihminen puhuu yhteisistä 
vaikuttamisviesteistä ja omasta arjestaan 
reuma- ja tule-sairaana, sitä enemmän 
päättäjät tulevat ajatelleeksi sitä ja sen 
aiheuttamia haasteita päätöksiä tehdes-
sään. Kun päättäjien ymmärrys lisääntyy, 
heillä on paremmat mahdollisuudet toimia 
asioiden edistämiseksi ja se muuttuu 
todennäköisemmin toiminnaksi, kun pää-
töksiä tehdään. 
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Vaikuttaminen voi myös tuoda yhdistyk-
selle ja sen jäsenille uusia ystävyyssuhteita 
ja verkostoja. Yhdessä tärkeään asiaan 
vaikuttaminen voimaannuttaa, luo yhteen-
kuuluvuutta ja tyytyväisyyttä paikallis-
ten ihmisten sekä yhdistyksen jäsenten 
kesken.

ASENNE VAIKUTTAA

Vaikuttaminen on usein kestävyyslaji. Har-
voin hetkessä saadaan haasteita ratkottua 
tai mielipiteitä muutettua. Se kannattaa 
pitää mielessä, mikäli asioiden etenemisen 
hitaus alkaa turhauttamaan.

 Vaikuttaminen vaatii uskallusta ottaa 
kontaktia muihin ihmisiin, erityisesti viran-
haltijoihin ja poliittisiin päättäjiin. Heitä ei 
kuitenkaan tarvitse kainostella. He ovat 
olemassa kansalaisia, hyvinvointialueen 
asukkaita ja kuntalaisia varten. Ihmisten 
kuunteleminen on heidän työnsä ydintä. 

Reuma- ja tules- yhdistyksissä on kosolti 
tietoa näistä sairauksista ja siitä, miten 
alueen palvelut toimivat sairastaville. 
Olette tässä asiantuntijoita, voitte hyvin 
luottaa tietoonne ja kokemukseenne. Tei-
dän asianne on tärkeä, vaikka päättäjä olisi 
kuinka kiireinen.

Vaikuttamistyöhön kannattaa lähteä ra-
kentavalla ja yhteistyötä edistävällä asen-
teella. Usein aggressiivinen vaatiminen 
herättää toisessa vastustusreaktion, jolloin 
vaikuttamisen sanoma jää kuulematta ja 
keskusteluyhteys voi katketa jo alkuunsa. 
On hedelmällisempää korostaa hake-
maanne yhteistä hyvää, etsiä ratkaisuja ja 
yhteistyötä. 

 Vaikuttamistilanteessa toinen ihminen on 
hyvä kohdata kuten kaikessa muussakin 
kommunikoinnissa: tasavertaisena, kunni-
oittaen ja arvostaen, vaikka hän olisikin eri 
mieltä ja vastustaisi ratkaisua.

REUMALIITON JA 
YHDISTYSTEN 
VAIKUTTAMINEN 

Reumaliiton sääntöjen mukaan liitto vai-
kuttaa valtakunnan tasolla yleiseen mie-
lipiteeseen, päättäjiin, viranomaisiin sekä 
työ- ja elinkeinoelämään muun muassa 
tekemällä esityksiä ja kannanottoja. 

Reumaliitto myös edustaa jäsenyhdistyk-
siään suhteissa muihin valtakunnallisiin 
järjestöihin, alan asiantuntijoihin ja am-
mattihenkilöstöön sekä eri viranomaisiin. 
Vaikuttamistoimintaa tehdään liiton stra-
tegian ja päämäärien mukaisesti reuma- ja 
muita tule-sairauksia sairastavien tilan-
teen parantamiseksi. 

Reumaliiton vaikuttamistoiminta kumpuaa 
reuma- ja muiden tule-sairaiden tarpeista. 
Liittoon voi aina olla yhteydessä, mikäli 
toivoo jotain tiettyjä vaikuttamistoimia 
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kertaisimmillaan 
vaikuttaminen on 
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käymäsi keskustelu 
torilla!
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valtakunnan tasolle tai jos tarvitsee vink-
kiä oman yhdistyksen vaikuttamistoimin-
taan. Reumaliitto tukee jäsenyhdistyksiään 
vaikuttamistyössä.

Reumaliiton vaikuttamistyöstä löytyy  
lisätietoa nettisivuiltamme  
www.reumaliitto.fi/vaikuttaminen. 

Reumaliitto kuuluu EULARiin (The Euro-
pean League Against Rheumatism). Se on 
eurooppalainen organisaatio, joka edustaa 
reuma- ja muita tule-sairauksia sairastavia 
ihmisiä, potilasjärjestöjä, sekä reumatologi-
an alan ammattilaisia.  Eularin osana toimii 
kansallisten potilasyhdistysten muodosta-
mien reumaliittojen yhteenliittymä EULAR 
PARE. Suomesta EULAR PAREn jäsenenä on 
Reumaliitto. Eularin avulla Reumaliitto pys-
tyy vaikuttamaan myös Euroopan tasolla. 

Reumaliiton jäsenyhdistykset vaikuttavat 
paikallisesti omalla alueellaan esimerkiksi 
kuntaan tai hyvinvointialueisiin. Reu-
ma- ja tules -yhdistysten mallisäännöissä 
kirjataan, että yhdistys vaikuttaa toimin-
ta-alueellaan yleiseen mielipiteeseen, 
reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairai-
den elinoloihin, toimintakykyyn ja hyvin-
vointiin liittyvissä asioissa sekä on mukana 
Suomen Reumaliiton edunvalvonta- ja 
vaikuttamistoiminnassa. 

 

VAIKUTTAMISTOI- 
MIEN TAUSTATYÖ

Reuma- ja tules- yhdistyksen vaikuttami-
sen tavoite on yleensä lisätä päättäjien, 
ammattilaisten ja viranhaltijoiden ymmär-
rystä pitkäaikaissairauden kanssa elämi-

sestä ja parantaa sairastuneiden ihmisten 
elämää omalla paikkakunnalla ja alueel-
lisesti. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi toimia reumahoitajan saami-
seksi terveyskeskukseen tai liikuntatilojen 
saamista käyttöön maksutta. 

Vaikuttamiseen ei ole olemassa vain yhtä 
oikeaa tietä, vaan jokainen tilanne ja alue 
on erilainen. Toimet kannattaa miettiä sen 
mukaan.  

On hyvä käyttää aikaa sen pohtimiseen 
mikä on oikea taho, johon vaikuttamistoi-
met kohdennetaan ja mihin ajankohtaan 
vaikuttaminen on hyvä ajoittaa. Tärkeim-
mistä vaikuttamisen paikoista voi tehdä 
suunnitelman, joka auttaa saavuttamaan 
halutut muutokset.

Yhdistyksen vaikuttamisen kohteet  
vaihtelevat toivotun tuloksen mu-
kaan. Usein halutaan vaikuttaa alueen: 

 ● Poliitikkoihin, viranhaltijoihin ja 
terveydenhuollon ammattilaisiin

 ● Alueen hankkeisiin ja niissä työs-
kenteleviin

 ● Muihin järjestöihin
 ● Jäseniin ja heidän läheisiinsä
 ● Yleiseen mielipiteeseen, asentei-

siin ja käyttäytymiseen.

Jos mahdollista, vaikuttamisen kohteena 
olevaan asiaan kannattaa kerätä fak-
tatietoa ja/tai kokemuksia. Näin omalle 
vaatimukselle saadaan perusteluja ja oma-
kohtaiset esimerkit konkretisoivat asioita 
päättäjille. 
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Tietoa voi kartoittaa esimerkiksi seu-
raavilla keinoilla:

 ● Kyselyt yhdistysten jäsenille
 ● Keskustelu kokouksissa ja tapaa-

misissa
 ● Yhteistyötahojen kanssa kommu-

nikointi
 ● Tiedon etsiminen netistä, lehdistä 

ja Reumaliitosta
 ● Yhteydenotto virkamiehiin tai 

muihin asiasta tietäviin.

Yhdistys voi vaikuttaa myös osallistumalla 
Reumaliiton yhteisiin vaikuttamistoimenpi-
teisiin esimerkiksi jakamalla liiton vaikutta-
misviestejä. 

Vaikuttamisesta ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä liian monimutkaista ja suurta. Pie-
nikin teko voi kasvaa hedelmää monella 
rintamalla.
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LISTAUS 
YHDISTYKSEN 
VAIKUTTAMIS- 
KEINOISTA

Yleisiä vaikutta- 
misen keinoja

Alla on lueteltuna yleisimpiä yhdistyksen 
vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Kysykää asiasta tai kertokaa 
mielipiteenne suoraan asianomaiselle

 ● Sähköpostilla
 ● Puhelimitse
 ● Sosiaalisessa mediassa
 ● Postitse
 ● Keskustelu torilla, kaupassa 
 ● Pyytäkää tapaamista

Voitte esimerkiksi kysyä, onko vastaan-
ottaja tietoinen epäkohdasta ja tietääkö 
hän miksi ongelma on olemassa. Joskus 
tilanteeseen voi löytyä looginen selitys tai 
selvitä, että ongelmaa ollaan jo korjaamas-
sa. Suora yhteydenotto voi myös auttaa 
viranhaltijaa huomaamaan epäkohdan, 
jota ei ole valmistelussa osattu ottaa 
huomioon.

Järjestäkää tapaaminen
 ● Kunnan tai hyvinvointialueen viranhal-

tijoiden kanssa
• Sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi 

tai esimerkiksi esteettömyysasioissa 
kiinteistö- rakennus- ja ympäristö-
toimi       

 ● Terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa
• Reumatologit, reumahoitajat, reuma-

yksiköt, fysioterapeutit
 ● Kunnan tai hyvinvointialueen eri sosi-

aali- ja terveydenhuollon hankkeissa 
työskentelevien kanssa

 ● Kunnan tai hyvinvointialueen puoluei-
den ja poliittisten päättäjien kanssa

Pyytäkää päästä keskustelemaan heidän 
kanssaan heidän luokseen tai pyytäkää 
heitä kokoukseenne. Tai järjestäkää aamu-
kahvit, lounas tms. mikä on monesti paljon 
luontevampi vaihtoehto kuin kokous.

Tapaamisessa voitte kertoa esimerkiksi 
• Yhteistyöhalukkuudestanne, yhdis-

tyksestä yleisesti
• Teidän toiveistanne, mitä ongelmia 

olette havainneet ja mihin toivotte 
muutosta

• Kysykää mitä ajankohtaista reuma- ja 
muita tule-sairaita koskevia asioita 
on menossa tai tulossa. Kysykää, 
voitteko osallistua niihin jotenkin.

• Terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa voi keskustella esimerkik-
si siitä, miten hoitoalaa voisi viedä 
alueella eteenpäin ja mitä käytäntöjä 
olisi tarpeellista muuttaa.

• Pitäkää ideariihi siitä, miten yhteis-
työtä tai haluamaanne asiaa voisi 
yhdessä edistää.

Vierailkaa eduskunnassa
• Ottakaa yhteyttä alueenne kan-

sanedustajaan ja pyytäkää päästä 
vierailulle eduskuntaan.

• Siellä kansanedustajalle voi kertoa 
yhdistyksestä ja sille tärkeistä asiois-
ta sekä esittää kysymyksiä. Samalla 
yhdistyksenne tekee yhteisen retken.
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Tehkää kirjallinen mielenilmaus, joka 
sisältää ratkaisuehdotuksen siitä, 
miten haluaisitte asian olevan

 ● Kannanotto (vetoomus, adressi)
 ● Sähköpostiviesti tai -kysely
 ● Mielipidekirjoitus paikallislehteen
 ● Palautteen antaminen kunnan tai 

hyvinvointialueen järjestämistä pal-
veluista, terveydenhuollosta (myös 
suullisesti)

Jakakaa tietoa
 ● Kokouksissa tai jäsenille jaettavilla 

infokirjeillä yms.
 ● Tapahtumissa jaettavat lehtiset
 ● Julisteet
 ● Nettisivut
 ● Sosiaalinen media: Facebook, Twitter ja 

Instagram sekä verkkokeskusteluihin 
osallistuminen

 ● Sähköpostitse vaikuttaminen
 ● Kirjeposti

Järjestäkää tilaisuus
 ● Kampanjat ja tempaukset
 ● Keräykset
 ● Keskustelutilaisuudet etänä ja läsnä
 ● Koulutukset
 ● Paneelit

Osallistukaa ja verkostoitukaa
Omiin ja muiden järjestämiin tilaisuuksiin 
osallistuminen on hyvää vaikuttamista ja 
mahdollisuus nostaa asioitanne muiden 
tietoon. 

Hyviä osallistumisen mahdollisuuksia
 ● Kunnan ja hyvinvointialueen järjestä-

mät keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, 
asiakasraadit ja -illat, paneelit
• Siellä voi esittää kysymyksiä ja tuoda 

esiin reuma- ja tule-sairaiden asioita 
sekä esittää parannusehdotuksia

 ● Kunnan ja hyvinvointialueen nuoriso-
valtuuston ja vanhus- tai vammaisneu-
voston toiminta

 ● Hyvinvointialueen sosiaali- ja tervey-
denhuollon työryhmät ja hankkeet

 ● Työryhmät ja hankkeet kunnissa
 ● Verkostojen sekä yhteistyön luominen 

ja ylläpitäminen
 ● Muiden järjestöjen ja verkostojen ta-

paamiset ja työryhmät
 ● Toreilla ja tilaisuuksissa näkyminen, 

ihmisten luo meneminen
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Tehkää yhteistyötä
Melkein mitä tahansa vaikuttamista voi 
ja kannattaa tehdä yhteistyössä, jolloin 
siitä saa entistä vaikuttavampaa. Tämän 
oppaan sivulla 12 on lisätietoa yhdistyksen 
yhteistyömahdollisuuksista.

Hyödyntäkää mediaa
Medianäkyvyyden saaminen edesauttaa 
vaikuttamistyötä.

 ● Vinkatkaa paikallismedioille jutun 
aihetta

 ● Tehkää lehdistötiedote tai mielipide-
kirjoitus

 ● Mainostakaa nettisivuilla
 ● Kampanjoikaa sosiaalisessa mediassa

Viralliset vaikutta-
misen kanavat

Laeissa taataan kuntalaisille, hyvinvoin-
tialueen asukkaille ja kansalaisille tiettyjä 
suoran vaikuttamisen kanavia, joita on 
lueteltu alla. Näitä kannattaa hyödyntää 
yhdistyksen vaikuttamistoiminnassa.  

KUNTA

Kunnan vaikuttamistoimielimet
Kunnan hallituksen on asetettava nuoriso-
valtuusto, vanhusneuvosto ja vammais-
neuvosto. Yhdistyksen jäseniä voi pyrkiä 
saamaan edustajiksi näihin. 

Kunnallinen kansanäänestys
Vähintään neljä prosenttia kunnan asuk-
kaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kan-
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Tehkää yhteistyötä
Melkein mitä tahansa vaikuttamista voi 
ja kannattaa tehdä yhteistyössä, jolloin 
siitä saa entistä vaikuttavampaa. Tämän 
oppaan sivulla 12 on lisätietoa yhdistyksen 
yhteistyömahdollisuuksista.

Hyödyntäkää mediaa
Medianäkyvyyden saaminen edesauttaa 
vaikuttamistyötä.

 ● Vinkatkaa paikallismedioille jutun 
aihetta

 ● Tehkää lehdistötiedote tai mielipide-
kirjoitus

 ● Mainostakaa nettisivuilla
 ● Kampanjoikaa sosiaalisessa mediassa

sanäänestyksen järjestämisestä. Yhdistys 
voi lähteä organisoimaan äänestystä niin 
halutessaan. 

Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteella kuntalainen tai yhdis-
tys voi nostaa esiin ajankohtaisen asian 
tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä 
kiinnittämään siihen huomiota. Kuntalai-
saloitteen voi tehdä kunnan toimintaa tai 
palveluita koskevissa asioissa. 

Valtuustoaloite 
Kunnanvaltuutetun tekemä aloite, joka 
esitetään kunnanvaltuuston kokouksessa. 
Yhdistys voi esimerkiksi pyytää valtuutet-
tua tekemään valtuustoaloitteen.

Lisätietoa löydät esimerkiksi kuntasi net-
tisivuilta.

HYVINVOINTIALUE

Hyvinvointialueen  
vaikuttamistoimielimet
Aluehallituksen on asetettava nuorisoval-
tuusto, vanhusneuvosto sekä vammais-
neuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet 
valitaan hyvinvointialueen kunnissa 
toimivien vastaavien vaikuttamistoimielin-
ten jäsenistä siten, että kustakin vaikutta-
mistoimielimestä valitaan vähintään yksi 
edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin 
voidaan valita muita henkilöitä. Yhdistyk-
sen jäseniä voi pyrkiä saamaan edustajiksi 
näihin. 

Aloiteoikeus
Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus teh-
dä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa 
koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä 
on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä 
hyvinvointialueen palvelua koskevassa 

asiassa. Yhdistys voi halutessaan tehdä 
aloitteen.

Hyvinvointialueen kansanäänestys
Aluevaltuusto voi päättää, että hyvinvoin-
tialueen toimivaltaan kuuluvasta asiasta 
toimitetaan hyvinvointialueen alueella 
neuvoa-antava kansanäänestys. Aloitteen 
tekemiseen tarvitaan vähintään kolme 
prosenttia 15 vuotta täyttäneistä hyvin-
vointialueen asukkaista. Yhdistys voi halu-
tessaan lähteä organisoimaan äänestystä. 

Lisätietoa löydät omalta hyvinvointialueel-
tasi.

VALTAKUNNALLINEN

Kansalaisaloite
Kansalaisaloitteella voi ehdottaa muutok-
sia lainsäädäntöön. Yhdistys voi esimer-
kiksi saattaa kansalaisaloitteen alulle 
tai edesauttaa toisen tahon tekemän 
aloitteen menestymistä. Kansalaisaloite 
etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se 
on kerännyt vähintään 50 000 kannatusil-
moitusta kuuden kuukauden kuluessa. 
Lisätietoa kansalaisaloite.fi-nettisivuilta.

Lausuntopalvelu
Lausuntopalvelu.fi-nettisivuilla yhdistykset 
ja yksittäiset henkilöt voivat antaa lausun-
toja viranomaisten, kuten ministeriöiden, 
valtion virastojen tai kuntien valmistelta-
vana olevista asioista. 

Nuorten ideat -sivusto
Nuortenideat.fi-nettisivuilla nuoret voivat 
helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja 
vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Kunnat, 
koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttaja-
ryhmät voivat ottaa maksutta palvelun 
käyttöönsä.
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Ota kantaa -sivusto
Otakantaa.fi-sivustolta löytyvät ajankoh-
taiset hankkeet, joihin kaivataan mieli-
piteitä. Palvelun tarkoituksena on lisätä 
keskustelua kansalaisten, päättäjien ja hal-
linnon välillä. Myös yhdistyksissä voidaan 
osallistua tähän.

Vaalivaikuttaminen 

Vaalien alusaika on otollista aikaa kertoa 
ehdokkaille ja päättäjille reuma- ja muiden 
tule-sairaiden tarpeista, eli vaikuttaa. Vaa-
lien jälkeen päättäjät linjaavat toiminnan 
suuntaviivoja tulevalle kaudelle. Vaikutta-
misella pyritään saamaan reuma- ja muille 
tule-sairaille tärkeitä asioita ohjelmiin ja 
strategioihin, ja sitä kautta käytännön 
toimiin.

Reumaliitossa laaditaan vaaliviestit kuhun-
kin vaaliin. Niille tehdään omat nettisivut 
ja välitetään yhdistysten puheenjohtajille. 
Vaaliviestien kautta kerromme päättäjille 
tärkeimmät epäkohdat, joihin tulevalla 
kaudella tulisi puuttua.

Erityisesti eduskuntavaaleissa liiton ja 
yhdistysten kannattaa kertoa samoista 
asioista. Sama viesti, monesta suunnasta 
kuultuna varmistaa parhaiten viestin läpi 
menemisen. 

Reumaliitossa on tehty erillisiä vinkkilisto-
ja yhdistysten vaalivaikuttamisen tueksi. 
Kannattaa tutustua, listat löytyvät Reu-
maliiton nettisivuilta: www.reumaliitto.fi -> 
Tietoa meistä -> Reumaliitto vaikuttaa -> 
Yhdistysten vaikuttaminen. 

YHTEISTYÖ JA 
VERKOSTOT 
YHDISTYKSEN 
VAIKUTTAMISESSA

Yhteistyö ja verkostoituminen kannattaa. 
Päättäjän kannalta esittämänne muutos 
on otettava sitä vakavammin, mitä useam-
pi muutosta vaatii. 

Verkostoitumalla tulette myös tutuiksi 
alueen muiden toimijoiden kanssa ja voitte 
löytää yhteistyötä esimerkiksi matkojen 
organisoinneissa. Nämä lisäävät yhteisölli-
syyttä alueellanne. Verkostot myös lisää-
vät asiantuntemusta ja tuovat mukaan 
uutta osaamista. 

Onko alueellanne muita reuma- ja 
tules-yhdistyksiä, joilta voisi ottaa esi-
merkkiä ja ideoita sekä tehdä yhteistyötä? 
Reumaliiton tilaisuudet ja koulutukset kan-
nattaa tässäkin mielessä käyttää hyväksi. 
Niissä tutustuu muihin ja verkostoituminen 
tapahtuu luonnostaan.  

Useat sairastamiseen liittyvät teemat ku-
ten kustannukset ja liikuntatilojen saami-
nen ilmaiseksi käyttöön koskevat muitakin 
alueenne järjestöjä. 

Yhteistyömahdollisuuksia kannattaa miet-
tiä laajasti. Muiden reuma- ja tules-yhdis-
tysten lisäksi voitte miettiä esimerkiksi 
seuraavia tahoja alueellanne:

 ● Muut järjestöt (esimerkiksi potilas-, 
kulttuuri-, liikunta-, vammais-, kansa-
lais-, eläkeläis-, poliittiset- ja ammatti-
järjestöt)
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 ● Alueenne järjestöjä yhteen kokoavat 
verkostot

 ● Vanhus- ja vammaisneuvostot tai 
nuorisolautakunnat sekä kunnissa että 
hyvinvointialueilla

 ● Sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaiset

 ● Kunnan ja hyvinvointialueen viran-
omaiset ja päättäjät sekä hankkeiden 
työntekijät

 ● Kansalaisopistot
 ● Seurakunnat
 ● Koulut ja kirjastot
 ● Yritykset (esimerkiksi apteekit, yk-

sityiset terveyspalvelujen tuottajat, 
kuntoutuslaitokset, pankit, ruoka- ja 
kukkakaupat, matkailu, urheiluliikkeet)

 ● Media (esimerkiksi paikallislehdet ja 
-radio)

TIEDOTA,  
JUHLI JA KIITÄ

Muistakaa yhdistyksessä osallistaa mah-
dollisimman moni vaikuttamistyöhönne 
ja kertokaa toimistanne. On tärkeää, että 
yhdistyksen jäsenet ovat ensimmäiseksi 
tietoisia siitä, mitä asioita yhdistys edistää. 
Vaikka jäsen ei olisikaan konkreettisesti 
toiminut asian edistämiseksi kanssanne, 
hän voi viedä asiaa eteenpäin puhumalla 
siitä omissa verkostoissaan. Oman yhdis-
tyksen toimintaa saa ja kannattaa tuoda 
esille!

Aina toiminnan lopputulos ei ole toivotun 
kaltainen. Tärkeää on käydä yhdessä läpi, 
missä onnistuttiin ja mitä voidaan tehdä 
paremmin jatkossa. Vaikuttamistoiminnal-
la on myös voitu saada aikaan jotakin, jota 
ei ehkä ole osattu ennakoida. Myöhemmin 
voi yrittää uudelleen vaikuttamista saman-
kin asian puolesta. Voi olla, että lisätoi-
menpiteillä ja uusilla keinoilla asiaa voisi 
vielä edistää.

Yhteis- 
työssä on 
voimaa!

Ku
va

: A
do

be
 S

to
ck
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Jos onnistutte, juhlikaa sitä! Olette saa-
vuttaneet yhdistyksenä tavoitteenne. Siitä 
saa olla onnellinen ja ylpeä. Myös pienet 
”erävoitot” kannattaa huomioida. Ne voi-
vat myöhemmin kasvaa suuremmiksi tai 
olla alku johonkin suurempaan. 

Kiittäkää kun on aihetta. Sen voi myös 
tehdä julkisesti esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa. Tämä koskee niin päättäjiä, 
yhteistyötahoja kuin jäseniäkin. Me kaikki 
tarvitsemme kiitosta. Mikäli esimerkiksi 
päättäjä on auttanut teitä tai toiminut 
toivomallanne tavalla, hän on kiitoksensa 
ansainnut. Se levittää hyvää ja edesauttaa 
yhteistyötä jatkossa.

LISÄTIETOA

 ● www.reumaliitto.fi   
-> Tietoa meistä   
-> Reumaliitto vaikuttaa   
-> Yhdistysten vaikuttaminen 

Nettisivuilta löytyy tämä opas, vinkkilistoja 
poliittisiin päättäjiin ja hyvinvointialueiden 
valmisteluun vaikuttamisesta, toiminta-
mahdollisuuksia tilamaksuihin vaikuttami-
sesta sekä paljon muuta hyödyllistä. 

Myös näiltä nettisivuilta löydät lisätietoa: 
www.osallistu.fi 
www.soste.fi/jarjestoopas/yhteiskuntasuh-
teet-ja-vaikuttaminen/  
Infor, Vaikuttajaviestinnän pikaopas  
KSL, Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaa-
jan opas

Ku
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LISÄTIETOA

 ● www.reumaliitto.fi   
-> Tietoa meistä   
-> Reumaliitto vaikuttaa   
-> Yhdistysten vaikuttaminen 

Nettisivuilta löytyy tämä opas, vinkkilistoja 
poliittisiin päättäjiin ja hyvinvointialueiden 
valmisteluun vaikuttamisesta, toiminta-
mahdollisuuksia tilamaksuihin vaikuttami-
sesta sekä paljon muuta hyödyllistä. 

Myös näiltä nettisivuilta löydät lisätietoa: 
www.osallistu.fi 
www.soste.fi/jarjestoopas/yhteiskuntasuh-
teet-ja-vaikuttaminen/  
Infor, Vaikuttajaviestinnän pikaopas  
KSL, Vaikuta vallanpitäjiin – järjestölobbaa-
jan opas

1. Kirkastakaa itsellenne:
a. Mikä on ongelma?
b. Miksi se on ongelma?
c. Mitä siitä seuraa, jos ongelma ei  

korjaudu?
d. Onko teillä tarjota ratkaisu  

ongelmaan? 
(Näin pystytte kertomaan vaikuttamisen 
kohteelle selkeästi näkemyksenne.)

2. Selvittäkää kenen/keiden vastuulla 
on päättää asiasta, jossa ongelma on.

3. Ottakaa yhteys kyseiseen tahoon 
puhelimitse ja/tai sähköpostilla.
a. Esitelkää itsenne ja keitä edustatte.
b. Kertokaa tiiviisti tietoonne tullut ongel-

ma, miksi se on ongelma ja mitä siitä 
seuraa, jos ongelmaa ei korjata.

c. Kysykää heiltä esimerkiksi:
  i. Ovatko he tietoisia tästä  

 ongelmasta?
ii. Tietävätkö he mistä ongelma  

johtuu?
iii. Mitä he näkevät, että asialle voisi  

 tehdä ja millä aikataululla?  
 Vai ollaanko kenties asiaa jo  
korjaamassa?

d. Tarjotkaa omaa ratkaisuanne ja asian-
tuntemustanne asiaan, mikäli mahdol-
lista.

e. Sopikaa yhdessä, miten asian kanssa 
edetään, esimerkiksi palaavatko he 
asiaan, lähetättekö te lisätietoja tai 
sovitteko tapaamisen tms.

f.  Kiitä mahdollisuudesta keskustella  
asiasta.

4. Kohdan kolme jälkeen voitte yhdes-
sä miettiä, miten yhdistyksenne haluaa 
edetä asian kanssa. Tämän oppaan 
lista vaikuttamiskeinoista toimii hyvänä 
apuna!
a. Myös mikäli ette yrityksistä huolimatta 

saa yhteyttä päättävään tahoon, voitte 
siirtyä miettimään seuraavaa vaikutta-
misen tapaa oppaan listauksesta.  

Vinkkejä yhteydenottoon

Usein vaikuttamisen kohteilla on tiukka 
aikataulu, mikä kannattaa huomioida, kun 
heihin on yhteydessä. Puhelun alussa voi 
esimerkiksi kysyä olisiko nyt sopiva hetki 
keskustella. Jos ei ole, voi tiedustella koska 
saisi soittaa uudelleen.

Oli sitten kyse puhelusta tai kirjallisesta 
yhteydenotosta, asia kannattaa kertoa 
tiiviisti. Viestin läpimenoa edesauttaa, 
jos heti tekstin tai puhelun alussa toinen 
saa käsityksen siitä mitä asia koskee ja 
mitä toivotaan. Siksi esimerkiksi kirjallisen 
tekstin alkuun voi koota parilla lauseella 
kannanoton tai viestin pääsanoman. Jos 
asiaa on paljon, voi varsinaisen kannanoton 
liitteeksi laittaa lisätietoja tai liitteitä.

Sanomanne kirkastamisessa kannat-
taa hyödyntää edellä mainittuja kolmea 
kohtaa ja sen kysymyksiä. Lopuksi on hyvä 
kiittää, ja varmistaa miten asian kanssa 
jatko etenee.

Kun ilmenee ongelma, johon 
yhdistyksenne haluaa muutosta

Esimerkki 
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