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Mitä on vaikuttaminen?
• Vaikuttamisen prosessi, 

jossa pyritään saamaan 
aikaan muutosta.

• Ihmisten kouluttaminen 
jostain tarpeesta ja 
heidän mobilisointi 
tarpeen tyydyttämiseksi.

• Vaikuttaminen on 
tavoitteellinen prosessi, 
joka perustuu tutkittuun 
tietoon. Sillä pyritään 
suoraan ja epäsuoraan 
vaikuttamaan 
päätöksentekijöihin ja 
muihin muutoksen 
kannalta olennaisiin 
yleisöihin tietyn 
tavoitteen tukemiseksi ja 
aikaansaamiseksi. 



Vaikuttamistyön tavoitteet

- Mikä on ongelma?
- Mitä muutosta tavoitellaan? 
- Mitä osaa muutoksesta emme voi saavuttaa 

pelkästään omilla toimillamme?
- Kuka voi auttaa muutoksen saavuttamisessa? Kuka 

on päätöksentekijä? Kuka on vaikuttaja?
- TÄRKEÄÄ: ymmärrämmekö edellä mainitut samalla 

tavalla? Olemmeko samaa mieltä näistä?



Apuna tavoitteiden laatimisessa voi käyttää 
tavoitepuuta tai vastaavia menetelmiä



Esimerkkejä eri tason tavoitteista:

- Toiminnan muutos tai toimintatavan käyttöönotto: 
HIV-testit, rokotukset, antenatal-käynnit, 
vertaistukitoiminta kouluihin, Potilasfoorumin 
aloittaminen
- Muutokset lainsäädäntöön: 
Oikeus aborttiin, raiskaus laittomaksi, kaikille oikeus 
koulunkäyntiin 



Minkälaisia vaikuttamistyön 
tavoitteita?

Tuttu SMART:
Specific – tarkka
Measurable – mitattavissa oleva
Achievable – saavutettavissa
Realistic – realistinen
Time-bound – tavoitteen saavuttamiselle 

määräaika



Vaikuttamistyötä tehdään monella 
tasolla

- Paikallisesti yhteisöissä (community-level)
- Kaupungeissa (city-level), alueilla (district-level)
- Maatasolla (country-level)
- Laajemmin (regional, global)

Muutosta voidaan pyrkiä saamaan aikaan monella tasolla
samanaikaisesti (esim. paperittomien oikeus terveydenhuoltoon
Suomen isoissa kaupungeissa ja lainsäädännössä).



Toimintatapoja

- Tietoisuuden 
lisääminen

- Viestintä, 
mediayhteistyö

- Kampanjointi
- Konferenssit ja 

tapahtumat
- Tutkimus ja julkaisut

- Nuorten ja lasten 
kanssa työskentely

- Mobilisaatio
- Strategisten 

kumppanuuksien ja 
koalitioiden 
kehittäminen

- Lobbaus



Vaikuttamistyön ekosysteemi

Paikalliset tahot
- Oma järjestökumppani ja 

muut järjestöt
- Yhteisön toimijat 

(mielipidejohtajat,uskonnoll
iset johtajat, paikalliset 
lääkärit)

- Media
- Viranomaiset
- Yksityissektori
- Think tankit, yliopistot, 

tutkijat

Kansainväliset tahot
- Ulkomaiset järjestöt
- Kansainväliset toimijat 

(WHO, UNFPA jne)
- Kansainvälinen media
- Verkostot (paikalliset ja 

kansainväliset)

- Suomalaiset toimijat: 
järjestöt, lähetystöt, 
ulkoministeriö, suomalainen 
media



Tehokkaan vaikuttajan taidot:
- Ymmärtää poliittisia 

prosesseja ja kontekstia
- Tietää mikä motivoi 

päätöksentekijöitä
- Tunnistaa avaintoimijat
- Yhdistää tarinankerronnan 

ja tutkitun tiedon
- Verkostoituu tehokkaasti
- On sitkeä ja tavoitteellinen

Tai löytää 
yhteistyökumppaneiksi 
toisia ihmisiä, joilla on 
näitä taitoja!



Viestiminen vaikuttamistyössä: 
Ydinviesti keskiössä

- Ydinviestin tulee olla:
Selkeä ja ytimekäs
Johdonmukainen ja 
vakuuttava
Yksinkertainen ja suora
Tietoon perustuva
Yksi ydinviesti, jolla 2-3 
tukiviestiä

- Toimintaympäristö, 
toimijat, tieto ja 
yhteistyökumppanit 
voivat muuttua

- Ydinviestiä tulee 
tarkastella ja päivittää 
säännöllisesti muun 
seurannan yhteydessä



Esimerkki ydinviestistä:

End FGM – it harms
our daughters and 
sisters!

• FGM can be life-
threatening

• FGM causes risks to 
pregnancies and 
deliveries

• FGM is not based on 
Islam



Vaikuttaminen poliittiseen 
päätöksentekoon

- Mitkä viranomaiset: terveys-/opetus-/ ympäristö-/ 
oikeusministeriö jne.

Paikalliset viranomaiset vai valtakunnallisesti?
- Miten päätöksentekoprosessi toimii? 
Onko päätöksentekoa tukevia policy-ryhmiä jo olemassa? 
Ketkä ovat oleelliset toimijat?
- Onko sinulla yhteyksiä päätöksentekijöihin?
- Voiko joku auttaa sinua saamaan yhteyksiä? 
Paikalliset kumppanit, WHO, lähetystö, verkostot jne.



Mahdolliset esteet?
- Asenteet, ennakkoluulot
- Vakiintuneet toimintatavat, perinteet
- Toimijoiden ristiriitaiset motiivit

- Väärä viesti, väärin kohdennettu viesti, väärä 
lähestymistapa

- Väärä ajoitus
- Väärä ’kohderyhmä’ tai vaikuttajat
- Ei pääsyä päättäjien tai suuren yleisön ääreen
- Väärät toimintatavat, riittämättömät resurssit



Vaikuttamistyö ei ole lineaarista

- Harvoin toimii niin, että annetaan oikea tieto, joka 
suoraan johtaisi oikeaan toimintaan.

- Prosessit ovat pitkiä ja niissä on monenlaisia 
toimijoita vaikuttamassa sisältä- ja ulkoapäin.

- Eri toimijoilla on eri intressit: etsitään yhteistä 
tekijää!

- Tärkeää tuntea vaikuttamistyön koko ekosysteemi. 



Terveysalan vaikuttamisen 
erityispiirteet

- Tutkittu tieto vain yksi 
vaikuttamisen ainesosa 
muiden joukossa, mutta 
tulisi terveysalalla olla 
vaikuttamistyön 
keskiössä.

- Usein linkittyy muihin kuin 
terveysalan teemoihin.  

- Keitä tulisi kuulla? 
Potilaita, kansalaisia, 
yhteisöjä, 
ammattilaisia, 
vaikuttajia? 

- Joskus kannattaa 
rakentaa koalitioita, 
joissa mukana myös 
muita kuin terveysalan 
toimijoita.



Ihmisoikeusperustainen 
vaikuttaminen terveysalalla

1) Osallisuuden 
edistäminen 
toimintatapana ja 
tavoitteena. 

2) Vastuunkantajien 
vastuuttaminen 
ihmisoikeuksista

3) Oikeuksien 
universaalius periaatteena 
(samat palvelut kaikille, 
esim. koulunkäynti myös 
vammaisille lapsille).



Hyödynnä:
• Juhlapäivät
• Kansalliset ja kansainväliset 

merkkipäivät: esim. maailman 
mielenterveyspäivä

• Kokoukset, seminaarit
• Kansalliset ohjelmat
• Kansainväliset suositukset (WHO 

ym.), SDGt (usein kansalliset 
ohjelmat/tavoitteet linkitetty näihin)

• Muiden kampanjat


