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Jäsenyhdistysten verkkotreffit
13.4. klo 17.30-19.00

Alueellinen vaikuttaminen
tukiyhdistysten, tukipiirien ja liiton yhteistyössä.

Tervetuloa keskustelemaan!

Tavoitteena tänään

▪ Kuulla yhdistystoimijoiden ja työntekijöiden 
näkemyksiä vaikuttamistoiminnasta, sen 
mahdollisuuksista ja esteistä.

▪ Selkiyttää jäsenyhdistysten, vaikuttamisryhmien ja 
liiton työntekijöiden roolia vaikuttamistoiminnassa.

▪ Saada eväitä alueellisen vaikuttamisen edistämiseen 
ja alueellisen rakenteen vahvistamiseen.

▪ Tunnistaa tärkeitä kehittämisen paikkoja.

Pariporina 

▪ Millaisia kokemuksia sinulla on paikallisesta ja 
alueellisesta vaikuttamisesta?

▪ Mitä ajatuksia ja tuntemuksia vaikuttaminen 
kehitysvammaisten ihmisten asioissa herättää tällä 
hetkellä?
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Hyvinvointialueet 1.1.2023

Kuvalähde: 
tukiliitto.fi

Aluevaalit 23.1.2022
järjestettiin
21 hyvinvointialueella

Kuvalähde: Helsingin Sanomat 
28.10.2021 

Tukipiirien toiminta 2021

Vastaajan arvio tukipiirin toiminnan 
kehityksestä seuraavan 2-3:n vuoden aikana
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Tukiliiton alueellisen vaikuttamisen rakenne

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-
yhdistyksia/paikallinen-ja-alueellinen-vaikuttaminen/vaikuttamistyoryhmat/

Yhdistyksien vaikuttaminen 
hyvinvointialueilla?

▪ Alueelliset vaikuttamiselimet (vammaisneuvoston, 
vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto…) 

▪ Yhteistyössä muiden yhdistysten/ järjestöjen kanssa  
→ lautakunnat, työryhmät

→ järjestöyhteistyön merkitys kasvaa!

→ sote / vammaisjärjestöjen yhteistyö!

→ sote muutostuen tuki järjestöverkostoille

▪ Kannanotot ja mielipidekirjoitukset

▪ Muutoksien haut / päätöksistä valittaminen 

▪ Asennevaikuttaminen: 

▪ Näkyvyys turuilla ja toreilla, mutta myös somessa

Tukiliiton tuki vaikuttamistyöryhmille  

▪ Taloudellinen tuki tukipiirien vaikuttamiselle 

▪ Kannustamme yhdistyksiä vaikuttamaan nyt 
palveluiden kehittämisen ja suoraan tiedon äärelle 
(uutiskirjeet, some, netti)

▪ Alueellisen vaikuttamisen tiekartta yhdistyksien työn 
tueksi 

▪ Teamsin alueellisen vaikuttamisen tiimi Sisällöllisen 
tiedon kokoaminen tälle alustalle kaikille  
yhtäaikaisesti

▪ Vertaistuellinen kokemusten vaihto
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▪ Aluekoordinaattori antaa tietoa siitä missä kannattaa 
vaikuttaa ja millä keinoin 

▪ Asiasisällöllistä tukea myös Tukiliiton 
vaikuttamistoiminnalta 

▪ Vaikuttamisen verkkotreffit 2kk välein

▪ Nettisivut ja somet: 

Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen sekä 
Ajankohtaista vaikuttamisesta –sivustot

Tukiliiton yhdistystoiminta –face sivu

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-
yhdistyksia/paikallinen-ja-alueellinen-
vaikuttaminen/vaikuttamistyoryhmat/

Pariporina 

▪ Mitä ajatuksia suunnitelma herättää?

▪ Mitä mahdollisuuksia 
vaikuttamistyöryhmillä voi olla?
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▪ Mitä esteitä tai haasteita työryhmien 
muodostamiselle tai toiminnalle voi 
olla? 

▪ Mitkä ovat tärkeimmät oivallukset/opit äskeisestä 
keskustelusta?

tukiyhdistyksille

tukipiireille  

Tukiliitolle

Kiitos tämän päivän keskusteluista!

Teema jatkuu vaikuttamisen verkkotreffeillä tiistaina 
26.4. kello 17.30

▪ Vaikuttamistyöryhmien käytännön toiminta/tekniikka; 
etäkokoukset sekä tiimiin liittyminen ja tiimin käyttö / 
Aluekoordinaattori Wilma Karikko

▪ Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten huomioiminen sote-
uudistuksessa sekä hyvinvointialueiden strategioihin 
vaikuttamisessa. Mihin asioihin kannattaa nyt vaikuttaa 
alueilla? / Vaikuttamistoiminnan johtaja Jutta Keski-Korhonen

https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/vaikuttamisen-
verkkotreffit-teams-2/

13

14

15

https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/vaikuttamisen-verkkotreffit-teams-2/


14.4.2022

6

16


