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Mitä vaikuttaminen on?

• Vaikuttaminen on toimintaa, joka pyrkii 
muokkaamaan asenteita, käsityksiä, 
tietotasoa ja käyttäytymistä

• Vaikuttamisessa pyritään muuttamaan tai 
säilyttämään vallitsevia asioita.



Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kohdistuu julkisen 

vallan toimijoihin (valtio, kunnat, kuntayhtymät, 

hyvinvointialueet)

• Onnistuneen vaikuttamistyön avaimia ovat 

suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, 

yhteistyöhakuisuus, pitkäjänteisyys ja oikea-

aikaisuus



MLL-vaikuttamisen lähtökohdat

MLL vaikuttaa julkiseen 

päätöksentekoon

Tavoitteena on lapsiystävällinen

yhteiskunta

• Lapset ja nuoret voivat hyvin

• Lasten oikeudet toteutuvat 

Lapsen oikeuksien 

sopimus

MLL Suunta-strategia, 

arvo ja periaatteet

Kolmivuotissuunnitelma



Lapsen oikeuksien sopimus, 
yleisperiaatteet

•Syrjimättömyys (artikla 2)

•Lapsen edun ensisijaisuus (artikla 3)

•Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)

•Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)



Vaikuttamisen 
periaatteet
• Lapsenoikeusperustaisuus

• Luotettavuus

• Yhteiset linjat

• Yhteistyö ja kumppanuus

• Avoimuus

• Poliittinen 
sitoutumattomuus



Yhdistys 
vaikuttajana



Vaikuttaminen on yhdistyksen 
perustoimintaa.

Vaikuttamista voi tehdä 
monella tapaa.

Vaikuttaminen on 
vuorovaikutusta.



Vaikuttamisessa kohteina
voivat olla kaikki tahot, joiden mielipiteellä voi olla merkitystä 

asiassa, johon halutaan vaikuttaa, kuten

• luottamushenkilöt ja viranhaltijat 

• lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset 

• lasten ja nuorten vanhemmat

• muut järjestöt 

• media

• suuri yleisö, ns. ”yleinen mielipide”



Vaikuttamisen 
askeleita
• Miettikää yhdessä yhdistyksen 

voimavaroihin sopivat tavat vaikuttaa 

• Tehkää itsenne näkyväksi: kertokaa, 

miksi olette yhdistyksenä olemassa ja 

mitä asioita edistätte (netti- ja 

somekanavat käyttöön)



Vaikuttamisen 
askeleita 
• Miettikää, mitä tavoitteita 

haluatte edistää

• Tehkää suunnitelma 

vaikuttamiseen



Vaikuttamissuunnitelma
• Miettikää yhdessä asia/t, johon haluatte vaikuttaa

• Määritelkää tavoitteet – mihin pyritte lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

• Määrittäkää henkilö/tahot, joihin vaikuttamalla tavoite voi toteutua

• Päättäkää toimenpiteet: tiedon kokoaminen, yhteydenotot, 

kannanotot, kirjoitukset, verkostot, tilaisuudet, kampanjat, 

tempaukset…

• Päättäkää aikataulu ja vastuuhenkilöt

• Sopikaa seurannasta – tapahtuuko toivottua muutosta



Kunta-
vaikuttamisesta





Oikeus osallistua ja vaikuttaa 

Kuntalain (22§) mukaan 

valtuuston on pidettävä 

huolta siitä, että kunnan 

asukkailla ja palvelujen 

käyttäjillä on edellytykset 

osallistua ja vaikuttaa 

kunnan toimintaan.

”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus 

osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 

elinympäristönsä kehittämiseen.”  

Perustuslaki 2 §



Osallistumisen muodot kunnassa 
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti

• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja

• selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin

• mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun

• suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

• tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.



Kuntalaisaloite

• Yksittäisen asukkaan tai 

asukasryhmän laatima kirjallinen 

aloite, jonka kautta kunnan 

asukas voi vaikuttaa suoraan 

oman kuntansa toimintaan ja 

päätöksentekoon

• www.kuntalaisaloite.fi



Hyvinvointi-
suunnitelma

Lastensuojelulain 12 § mukaan 

kunnan tulee laatia lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelma

Suunnitelman hyväksyy valtuusto 

ja se tulee tarkistaa vähintään 

kerran neljässä vuodessa



Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma
• Suunnitelma otettava huomioon kunnan talousarviota ja –

suunnitelmaa laadittaessa

• Tarkoituksena varmistaa, että kunnan toiminta on tavoitteellista, 

suunnitelmallista, pitkäjänteistä sekä yhteistoimintaan ja 

kumppanuuteen perustuvaa

• MLL:n yhdistyksen hyvä olla yhdessä muiden lapsijärjestöjen kanssa 

mukana suunnitelman valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa!



Vaikuttaminen on 
vuorovaikutusta
Yhdistyksen kannattaa olla aktiivinen kunnan 

suuntaan ja kertoa

• Mitä yhdistyksessä on tekeillä

• Millaisia tavoitteita yhdistyksellä on 

• Mitä yhdistys odottaa kunnalta

• Esittää konkreettisia ehdotuksia

Tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa



Kunta ja hyvinvointialue

• Kunta vastaa mm. varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen 

koulutuksen järjestämisestä, vapaa-ajan palveluista, kaavoituksesta ja 

teknisestä toimesta sekä kunnan elinvoiman edistämisestä

• Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

järjestämisestä

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sekä kunnalle että 

hyvinvointialueelle



Järjestöt ovat kunnan ja 
hyvinvointialueen kumppaneita

• Laissa edellytetään, että sekä kunta että 

hyvinvointialue tekee yhteistyötä järjestöjen 

kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

• Sekä kunnan että hyvinvointialueen tulee tukea 

järjestöjä tässä tehtävässä



Kiitos!


