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Mitä vaikuttaminen on?

▪ Toimintaa, joka liittyy oikeuksien valvontaan, 
edunvalvontaan sekä palveluihin ja 
tulevaisuuteen vaikuttamiseen

▪ Aktiivista ja ennakoivaa toimintaa, jolla 
yhdistys pyrkii edistämään itselle tärkeän 
tavoitteen saavuttamista



Selvitystyön vaiheet

▪ Kysely paikallisyhdistyksille ja 
tukipiireille

▪ Yhdistystoimijoiden haastattelut

▪ Työpajat kahden tukipiirin 
vuosikokouksen yhteydessä

▪ Työpajat liittohallituksen edustajille

▪ 17.5 tulosten esittely



Kysely

▪ Kyselyn teemat:

• Vaikuttamistyön nykytila

• Yhdistysten tulevaisuuden näkymät

• Vaikuttamistyössä tarvittava tuki

▪ 49 vastausta, jokaisen tukipiirin 
alueelta vähintään yksi vastaus

▪ Vähiten vastauksia yhdistyksistä, joissa 
on alle 50 jäsentä



Kyselyn tuloksia

Yhdistysten vaikuttamistyön aktiivisuuden 
aste vaihtelee



Mitä yhdistysten tekemä 
vaikuttamistyö on?

▪ Havaittuihin ongelmakohtiin tai 
tulevaisuuden tarpeisiin vaikuttamista

▪ Oikeuksien toteutumisen valvontaa ja etujen 
puolustamista

▪ Kehitysvammaisten henkilöiden 
osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvän 
elämän edistämistä

▪ Virkistystoiminnan järjestämistä

▪ Myös näkyvillä olo nähdään vaikuttamisena 



Vaikuttamistyön nykytila

Kohde Kunta, muut yhdistykset, sairaanhoitopiiri, 
työntekijät

Keinot Virallinen vaikuttaminen: Kantelut, 
lausunnot, vammaisneuvosto, 
yhteistyöpalaverit
Epävirallinen vaikuttaminen: Suorat 
yhteydenotot viranhaltijoihin ja päättäjiin, 
virkistystoiminta, näkyvyys ja viestintä

Sisältö Palvelut, osallisuus ja yhdenvertaisuus,
asenteet, yhdistysten
toimintamahdollisuudet

Yhteistyö Kunta, yhdistykset, työntekijät, srk

Tulokset Palveluiden laatu ja pysyvyys
Yhteistyö kunnan kanssa
Vaikutukset yksilöiden elämänlaatuun



Vaikuttamistyön haasteet ja 
edistävät tekijät

Edistävät tekijät

• Etukäteen vaikuttaminen

• Vammaisneuvostossa 
toimiminen

• Yhteistyö

• Verkostot

• Hallituksen kokoonpano

• Yhdistyksen näkyvyys ja 
tunnettuvuus

• Yhteinen tavoite

Haasteet

• Yhdistyksestä lähtöisin:

• Aktiivitoimijoiden 
vähyys, ikääntyminen ja 
ajanpuute

• Taloudellinen tilanne

• Osaamisvaje

• Yhdistyksen ulkopuoliset:

• Yhteistyöongelmat

• Kuntatalouden haasteet

• Päätöksenteko kaukana



Minkälainen on vaikuttava 
yhdistys?



Vaikuttamisessa tärkeää on:

▪ Vaikuttaminen varhaisessa vaiheessa

▪ ”Valitukset ja kantelut harvoin auttavat. 
Yhteistyöllä voi paremmin onnistua. ”

▪ Hyvä yhteistyö ja verkostot

▪ ”Verkostoitumalla saatu aikaan 
tehokkaampaa vaikuttamistyötä. Kaikki ei 
keksi pyörää omissa järjestöissään, tieto 
liikkuu tehokkaasti.”



Toiveita Tukiliitolle

▪ Selkeät nettisivut, sivuille 
vaikuttamisen materiaalipankki

▪ Koulutusta eri aiheista: 

▪ Lainsäädäntö

▪ Itsemääräämisoikeus

▪ Työ- ja päivätoiminta, 
työllistymismahdollisuudet

▪ Asumispalvelut

▪ Vaikuttamisen keinot



Toiveita Tukiliitolle

▪ Hyvien käytänteiden levittämistä

▪ Yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä 
Tukiliiton ja yhdistysten välillä

▪ Tietoa ja apua etenkin laaja-alaiseen ja 
ennakoivaan vaikuttamiseen



Johtopäätöksiä

▪ Yhdistyksissä tehdään paljon hyvää 
työtä suurella sydämellä

▪ Yhdistyksissä on samanlaisia haasteita 
kuin yleisesti yhdistystoiminnassa

▪ Vaikuttamistyölle on tarvetta

▪ Tukea tulee kehittää yhdistysten
tarpeiden pohjalta



Miten tästä eteenpäin?

▪ Tukiliitossa tullaan kehittämään 
yhdistyksille suunnattua tukea 
selvitystyön tuloksia hyödyntäen

▪ Tukiliiton nettisivuille on valmistunut 
oma osio alueelliselle ja paikalliselle 
vaikuttamistyölle

▪ Tietoa ja vinkkejä vaikuttamiseen

▪ Tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta

▪ Materiaalipankki



Kiitos!


