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JHL tarvitsee Sinua
puhumaan ja vaikuttamaan julkisten palvelujen
puolesta. Aktiivitoimijana
olet myös mitä parhain
JHL:n mainelähettiläs!

Hyvä JHL:n

yhteiskuntavaikuttaja

T

ämä käsikirja
keskittyy erityisesti
alue- ja paikallistason vaikuttamiseen. Se
on tarkoitettu Sinulle työkaluksi erityisesti tilanteisiin,
joissa julkisia palveluja, niiden
rakenteita ja tuottamista sekä
julkisella sektorilla työskentelevien asemaa ja palvelussuhteen
ehtoja pyritään muuttamaan.
Muutosta ohjaavat yksinomaan
talous ja tehokkuus. Samalla
päätöksenteossa unohdetaan
ydinajatus siitä, miksi julkiset
palvelut ovat olemassa. Poliittiset päätökset harvoin pohjaavat
myöskään tutkittuun tietoon.
JHL:n näkemykset ja tavoitteet ovat selkeät: Verovaroin
tuotettavat palvelu järjestetään julkisina palveluina, ja
yksityiset palvelut täydentävät
julkisesti tuotettuja palveluja.
Julkiset palvelut ovat Suomessa
tunnetusti laadukkaita. Julkinen sektori on vetovoimainen
työnantaja, kun työntekijöiden
asema turvataan rakenne- ja
muissa muutoksissa.

Meillä on sekä tutkittua että
käytännössä hankittua tietoa
siitä, että julkisesti tuotetut
palvelut ovat kustannustehokkaita, laadukkaita ja vaikuttavia. Tätä todistaa myös se, että
yksityisellä tuotettuja palveluita on yhä useammin otettu
takaisin kuntien omaksi työksi.
Oleellista on myös, että julkiset
palvelut ovat kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Tällöin
yhteiskunta on oikeudenmukainen, turvallinen ja yhdenvertainen tuloihin katsomatta.
Yhteiskuntavaikuttajan
tärkeä tehtävä on jakaa
oikeaa ja kokemukseen perustuvaa tietoa julkisista palveluista, niiden tilasta, tasosta ja
tuottamisesta. Sekä palvelujen
käyttäjien että niiden parissa
työskentelevien kannalta on
ensiarvoista, että Sinä liiton
aktiivisena toimijana ymmärrät,
miksi päätöksiin vaikuttaminen
on oleellinen osa tehokasta ja
kehittynyttä edunvalvontatyötä.

Sopimusedunvalvontaa ja
työelämän laatuasioita
ohjataan rakenteellisten uudistusten kautta. Siksi yhteiskuntavaikuttaminen on kasvattanut
voimaansa sopimusedunvalvonnan rinnalla nimenomaan
ennakoivana edunvalvontana.
Kun kunnissa yhtiöitetään esimerkiksi puhtaanapito tai ruokapalvelu, päätöksentekijöiden
tavoitteena ovat myös säästöt
julkisissa palveluissa ottamalla
käyttöön halvempi työehtosopimus, leikkaamalla palkkoja
ja heikentämällä muita etuja.
Muutoksia on siis ennakoitava, aloitettava vaikuttamisen
suunnittelu ajoissa, tartuttava
toimeen ja lobattava suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti.
JHL:ssä yhteiskuntavaikuttaminen on aktiivista, vuorovaikutteista, suullista ja kirjallista
viestintää sekä selkeitä perusteluja julkisten palvelujen puolesta.
Vaikuttamistyössä on mukana
koko JHL-yhteisö. Tästä syystä
käsikirjassa kuvataan myös eri
tasojen ja toimijoiden rooleja,
tehtäviä ja vastuita – JHL:n vaikuttamisen koko ketjua.
Yhteiskuntavaikuttajan
on laitettava itsensä likoon
ja pidettävä tavoitteena vaikuttamista JHL:n tavoitteiden
mukaisesti tiedolla ja taidolla
sellaisiin päätöksentekijöihin ja
valmisteleviin virkamiehiin, joilla on olennaista valtaa muuttaa
asioita tahtomaamme suuntaan.
Viestiemme on perustuttava tosiasioihin, mieluiten tutkittuun
tietoon. Niiden on myös oltava
yhdenmukaisia koko vaikuttamisen ketjussa.
Päivi Niemi-Laine
toimialajohtaja

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Laajan edunvalvonnan
kokonaisuus

Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja sopimusedunvalvonta muodostavat liittomme laajan edunvalvonnan kokonaisuuden.
Kumpikaan ei tule toimeen ilman toista. Nykymaailmassa näitä kahta ei voi toisistaan erottaa. Ammatillisen ja sopimusedunvalvonnan puitteet, reunaehdot ja sisällöt määrittyvät sekä kansainvälisessä että
kansallisessa, erittäin vaihtelevassa ympäristössä.
Erityisesti julkisen sektorin toimintaympäristö on politiikkaa ja poliittista. Tämä asettaa suuria yhteistoiminnallisia ja laadullisia haasteita ammattijärjestön yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja edunvalvonnalle.

Vahvan edunvalvonnan kokoanisuus, yhteistyö ja yhteiset toimintapinnat

Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen
Ennakoiva
Paikallinen,
alueellinen,
valtakunnallinen,
kansainvälinen

Sopimus- ja
neuvottelutoiminta

edunvalvonta,
heikot signaalit,
suhdetoiminta,
lobbaus,
vaikuttamisviestintä,
lainsäädäntö,
sopimukset,
ohjeet,
suositukset

Paikallinen,
alueellinen,
valtakunnallinen,
kansainvälinen

Tuloksena laadukas edunvalvonta
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Kuva 1

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Demokratia, Lobbaus ja Media
ovat ay-vaikuttamisen kulmakiviä
Onnistuakseen vaikuttamistyössä jokaista
välinettä pitää osata myös käyttää. Pitää olla
tietoa, taitoa ja toimintaa – tekoja. Vaikuttamista oppii kuitenkin parhaiten harjoittelemalla – tekemällä asioita oikeasti, mutta
myös teoria on tärkeää.

Demokratia

Vahva tuki ja valtuutus vaikuttamiseen
• Demokratiaan kuuluu oikeus osallistua ja vaikuttaa, oikeus tietoon.
• Ay-liikkeessä oikeutus vaikuttamiseen tulee jäsenistöltä, kuntalaisilta ja kansalaisilta.
• Yhteisesti liitossa sovitut valtuudet ja roolit toimia liitto-, alue- ja paikallistasolla antavat käytännön mahdollisuudet toimintaan.

Laajat oikeudet mutta myös velvollisuuksia
Luottamusmiehen tehtävät, asema ja oikeudet
takaavat sinulle oikeudet toimia työ- ja virkasuhdeasioissa. Niistä määrätään kunnallisen työehtosopimuksen VII luvussa ja muissa työehtosopimuksissa.

Media

Lobbaus

Yhteistoimintaan osallistuvien henkilöstöedustajien asema, tehtävät ja oikeudet on kirjattu
kunnan, valtion ja yritysten yhteistoimintalakeihin ja ko. aloilla solmittuihin yhteistoimintaa
koskeviin sopimuksiin (ks. myös luku ”Tiedonsaanti” ja lähdeluettelo).

Kuva 2: Vaikuttamisen kolmio, A. Tammi

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Kummatkaan järjestelmät eivät ole vaikuttamismielessä varsinaisesti lobbausjärjestelmiä, vaan
lain ja sopimusmääräyksin säänneltyä toimintaa,
joka määrittelee henkilöstöedustajien osallistumiselle ja vaikuttamistyölle pelisäännöt.
Ne kuitenkin omalta osaltaan takaavat henkilöstöedustajille vaikuttamismahdollisuuden ja ovat
keskeisiä välineitä vaikuttamistyössä
– KÄYTÄ NIITÄ OIKEIN!

Ay-vaikuttaja on myös kuntalainen ja
kansalainen
• Kuntalaisen demokraattisista oikeuksista on säädetty kuntalaissa.
• Valtuuston tehtävä on huolehtia, että kunnan
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan
(Kuntalaki 27 §).
• Vaikuttaa voi valitsemalla palvelujen käyttäjien
edustajia kunnan toimielimiin, viestimällä kunnan asioista, järjestämällä kuulemistilaisuuksia ja
selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa.
• Kunnalla on laaja tiedottamisvelvollisuus kuntalaisille (Kuntalaki 29 §).

Kunnassa on tiedotettava
• vireillä olevista asioista, niiden suunnitelmista,
käsittelystä, ratkaisuista ja vaikutuksista
• millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja
mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille
• mahdollisen yhteisön tai säätiön toiminnasta
Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja
maankäyttöä koskevista asioista. Kuntalaisella on
aloitteenteko-oikeus kuntaa koskevissa asioissa
(Kuntalaki 28 §). Aloitteen tekijälle on ilmoitettava
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalainen voi hakea muutosta tehtyihin päätöksiin eli
valittaa päätöksistä.
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Tiedons
julkisella sektorilla
Suomessa viranomaistoiminta on aina
lähtökohtaisesti julkista. Julkisuusperiaatteen nojalla kaikki yleiseen päätöksentekoon liittyvät asiakirjat ovat
julkisia ja viranomaisilla on myös aktiivinen tiedotusvelvollisuus tehdyistä
päätöksistä omalla hallinnonalallaan.
Tiedonsaantioikeuteen kuuluvat viranomaisen laatimat, hankkimat tai
viranomaiselle toimitetut asiakirjat.
Tässä osassa käsitellään kuntien luottamushenkilöiden, kuten valtuutettujen ja lautakuntien
jäsenten tiedonsaantioikeutta. Henkilöstöä edustavien luottamusmiesten tiedonsaannista ja asioiden käsittelystä edustettaviensa kanssa säädetään
erikseen työsopimuslaissa, yhteistoimintalaeissa ja
luottamusmiessopimuksissa.
Kuka tahansa voi pyytää nähtäväksi minkä
tahansa asiakirjan, joka liittyy yleiseen päätöksentekoon. Lisäksi jokainen virkamies on velvollinen
vastaamaan hänelle tehtyihin kysymyksiin, jotka
liittyvät hänen omaan työhönsä ja osaamisalaansa. Mikäli virkamies ei anna pyydettyä tietoa,
tulee kieltävä vastaus perustella. Tästä päätöksestä voi puolestaan valittaa.
Päätösten valmistelun aikana asiat eivät ole julkisia, mutta päätöksentekoon osallistuvilla tulee
olla riittävät tiedot valmisteltavasta päätösasiasta
päätöksenteon tueksi. Näin ollen osa luottamushenkilöiden ja aktiivien tiedossa olevista asioista
ei ole julkisia. Tästä jokaisen vaikutustyötä tekevän aktiivin on syytä olla tarkkana.
Luottamushenkilön tietojensaantioikeus on siis
julkisuuslaissa kaikkia koskevaa tietojensaantioikeutta laajempi. Kuntalain 43 §:n mukaan luotta-

saanti
mushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita
luottamushenkilö toimessaan pitää tarpeellisena,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu. Säännöksellä varmistetaan
luottamushenkilön
oikeus saada toimensa hoitamisessa
tarpeelliset tiedot.
Lähtökohtana on, että
valtuutettu itse arvioi
tiedontarpeensa.
Sen sijaan luottamushenkilö ei voi vaatia
koonteja, yhteenvetoja tai selvityksiä.
Tietojensaantioikeus
ulottuu julkisiin ja
”ei vielä julkisiin
asiakirjoihin”. Luottamushenkilö ei saa
käyttää tietojensaantioikeuttaan väärin.
Rikoslaissa säädetään rangaistus salassapito- ja
vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta.

tiedoista osa on julkisia ja osa salassa pidettäviä
tietoja. Esimerkiksi yhteistoimintaneuvottelujen
aikana sovitaan tiedottamisesta ja sen periaatteista yhteisesti työnantajan
kanssa ja tätä sopimusta
on muistettava noudattaa.

Päätöksentekoon on
hyvä vaikuttaa silloin,
kun asia on vielä
valmisteluvaiheessa.

Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ei ulotu
kunnan tytäryhteisöihin, koska nämä eivät ole
kuntalain 43 §:ssä tarkoitettuja kunnan viranomaisia.

Tiedonsaanti
yrityksiä koskevissa asioissa
Osakeyhtiöissä henkilöstön edustajien osallistumista ja tiedonsaantia määrittää erityisesti laki
henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa,
laki yhteistoiminnasta yrityksissä, sisäpiirisäännökset sekä luottamusmiehille lain ja sopimusten
mukaan annettavat tiedot ja niiden käyttäminen
edustettaviensa asioiden hoitamiseen. Näistä

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa,
joka liittyy kaupankäyntiin ja jota ei ole
julkistettu tai se ei ole
muuten ollut markkinoilta saatavissa. Lisäksi
tiedolla on merkitystä
kaupankäynnin kohteen
arvoon. Tällaista tietoa
ovat esimerkiksi yrityksen tai sen osan myyntiin ja kilpailutukseen
liittyvät asiat. Sisäpiirintietoa ei saa välittää
eteenpäin eikä käyttää
omaksi hyödyksi.

Salassapitosäännökset on otettava vakavasti. Jokaisella päätöksentekoon osallistuvalla henkilöllä
on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa päätöksiin niin,
että ne ovat kokonaisuudessaan hyviä. Päätöksentekoon on hyvä vaikuttaa silloin, kun asia on vielä
valmisteluvaiheessa. Vaikka tietoja ei voi avoimesti jakaa, on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa
omasta ja edustamiensa henkilöiden lähtökohdista päätöksiin, kunhan tuntee asetetut tavoitteet
ja vaikutuskeinot riittävän hyvin.
Hyödylliset linkit:
www.kunnat.net
www.hankinnat.net
www.finlex.fi

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Lobbaus

on hieno väline

– se on yhteisten ongelmien ratkaisua

Lobbaus on luonteeltaan yhteisten
ongelmien ratkaisua ja intressien yhteensovittamista asioissa, jotka ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä.
Lobbaus on käytännössä vuoropuhelua ja viestintää, jonka tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ryhmän edun mukaisesti
ja saada vastaanottajat ymmärtämään perustelut, tekemään päätöksensä ja toimimaan niiden
varassa.” (Mia Jaatinen, 2002)
Kohderyhmiä ovat poliittiset päättäjät, virkamiehet, kilpailevat lobbaajat, joukkoviestimet,
kansalaiset ja lobbaajan omat sidosryhmät.

Lobbaus on hieno väline.
Se on tuntosarvet, ei megafoni.
Lobbaus vaikuttamisen välineenä tarjoaa myös
ay-toimijalle hienon mahdollisuuden osallistua
yhteiskunnan tulevaisuuden suunnitteluun ja
paikallisen yhteisön ongelmien ratkaisuun.
Se antaa mahdollisuuden tarkkailla politiikan
virtausten ja lainsäädännön muutoksia ja ottaa
ne huomioon vaikuttamistyötä suunniteltaessa ja
rakentaa ja ylläpitää yhteisön mainetta.
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Lobbaus on siis ennen kaikkea johtamisen osaalue ja strategian toteuttamisen väline ja edustukselliseen demokratiaan kuuluva osallistumismuoto, joka parantaa poliittisen päätöksenteon
laatua.
Lobbaus ei ole lahjontaa, sukulaisuuteen tai
jonkin järjestön jäsenyyteen vetoamista, oman
edun tavoittelua, vaikuttajan mielistelyä eikä
”kosiskelua”, kiristystä tai uhkailua: ne eivät kuulu
demokratiaan eivätkä lobbaukseen.

Lobbaus tuo haasteita liitolle
• sekä kohteen että kumppanien on koettava asia
ja viestit tärkeinä ja mielekkäinä
• erityisetujen valvonta ja oman edun tavoittelu
lobbauksen keinoin ei innosta
• ay-toiminta profiloituu ja nähdään usein yhden
ryhmän eli palkansaajien etujen valvojiksi
• ero lobbauksen ja perinteisen edunvalvonnan
välillä on siinä, että perinteiset järjestölliset keinot, kuten työtaistelu-uhkaukset eivät lobbauksessa toimi. Ne on syytä jättää liittotason päätettäviksi ja käytettäviksi.

Monitaitoinen
lobbaaja
– koko yhteisön
edustaja

JHL:n lobbaaja

JHL:n lobbaaja
on alueensa ja työpaikkansa monitaitoinen osaaja, joka
tuntee lobbauksen
perusasiat.

• on alueellinen tai paikallinen aktiivi, joka edustaa yhteisöään, on alansa asiantuntija, välittää
päättäjälle arvokasta ja uutta tietoa ja vaikuttaa
asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Hyvän lobbaajan ominaisuuksia ovat
• usko omaan asiaan, asian hallinta eli vahva
oman alan ja kohteena olevan asian tuntemus
ja osaaminen, hyvät sosiaaliset ja ihmissuhdetaidot, kyky verkottua, viestintä- ja neuvottelutaidot, kyky tutkia ja analysoida asioita, tahto ja
sinnikkyys viedä asioita läpi
• rohkeus, uteliaisuus, sitkeys, kärsivällisyys ja
neuvottelutaito (ei väittelytaito)
• kyky tutustua vaikutettaviin - tunne eri osapuolet ja kunnioita ja kuuntele heitä. Tiedä myös,
mitä kansalaiset ajattelevat asiasta!

Muista,
että et edusta
itseäsi vaan yhteisöäsi
ja sen viestejä ja
tavoitteita.

• kyky hankkia uutta (tutkimus/selvitys)tietoa asiasta
• kyky koota, jäsennellä tietoa ja muodostaa näkemys asiasta toisen osapuolen mielipiteen muodostuksen tueksi ja kyky perustella asia (dialogi)
• kyky kiteyttää sanoma ja viesti hyvin - aikaa on
vain muutama minuutti kertoa se

Lobbausvinkkejä
• älä tyrkytä tietoasi, älä painosta, luota dialogiin
ja vuorovaikutukseen
• älä mollaa äläkä arvostele toisia osapuolia
• ole oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja tunne
lobattavan asian kulku ja prosessi
• vältä turhia tapaamisia ja viestejä
• älä lahjo
• opi vaikuttamistilanteesta!

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Media
on kumppanisi

– alueellisesti ja paikallisesti
Median (=tiedotusvälineet) rooli päätöksenteon
valmistelussa on kasvanut ja kasvaa entisestään.
Vaikuttamisen onnnistumisen keskeinen edellytys
on hyvät suhteet toimittajiin. Suhteet on ensin
luotava ja niitä on ylläpidettävä koko ajan. Tämä
tehtävä ja rooli on ensisijaisesti liitolla ja sen aluetoimistoilla, joita paikalliset toimijat hyödyntävät.
Suhteiden luomisessa ja ylläpidossa korostuvat
liiton ja aluetoimistojen hyvä julkisuuskuva, henkilöiden tavoitettavuus, lupausten ja aikataulujen
pitäminen sekä hyvät juttuvinkit.
Alue- ja paikallismedian käyttö asian, omien tavoitteiden ja vaikutusten esilletuomisessa on oiva
keino edistää asian valmistelua ja päätöksentekoa
omien tavoitteiden suuntaan. Sosiaalisen median
käyttö asioiden esilletuomisessa ja keskustelun
luomisessa kansalaisten keskuudessa on myös
tärkeää. Liitto kouluttaa, hanki osaamista!
Ks. Viestinnässä on voimaa ja Pilotti Pirkanmaa,
liite 6, tiedotussuunnitelma.

Aktiivi ponnistaa yhteisistä arvoista ja tavoitteista. Kaikki tehokkaan vaikuttamisen
ainekset ovat olemassa.
JHL:n lähtökohdat ja tavoitteet edustavat vuorovaikutteista, dialogista vaikuttamista, jossa
viestintä on keskeistä. Tällaista toimintatapaa
viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijat pitävät
tehokkaana sekä hyvän maineen kannalta oikeana
vaikuttamisena, lobbaamisena. (Ks. esim. Jaatinen,
M. 2003, Lähde, J. 2010.)

JHL:n tavoitteissa
on laaja vaikuttamisen
lähestymistapa ja yhteiskunnallinen tavoite, joka
muodostaa hyväksyttävän sanoman ja pohjan
lobbaustyölle.

JHL:n vaikuttamistyö on ennakoivaa yhteydenpitoa sekä vaikuttamista valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin poliittisiin päättäjiin ja valmistelijoihin, myös omiin jäseniin.
Kohteena on lainsäädäntö ja muutoshankkeet,
laadukkaat julkisrahoitteiset palvelut ja työelämän kehittäminen.

JHL viestii monin eri keinoin. Viestinnän
tavoitteena on
• vahvistaa erityisesti alueellista ja paikallista viestintää ja vaikuttamista sekä näkyä läsnäolona
paikallisesti ja työntekijän arjessa. Saada sadat
jäsenet toimimaan paikallisesti sekä liiton että
poliittisina vaikuttajina
• lisätä tunnettuutta sekä ymmärrystä hyvinvointisektorista ja vaikutusvoiman vahvistaminen
päättäjiin
• saada JHL hyvinvointialan tunnetuksi puhemieheksi, aktiivit mainelähettiläiksi, lisätä näkyvyyttä ja vuorovaikutusta kumppaneiden kanssa.
(JHL:n viestintästrategia 2010.)

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Vaikuttaminen on prosessi.

Se on suunnitelmallista, se on

tietoa, taitoa ja tekoja.
Vaikuttamisen toimenpiteet eli prosessi
koostuu
• JHL:n eli koko yhteisön strategiasta ja
profiilista eli liittokuvasta; tavoitteista ja 		
keskeisistä viesteistä
• toimintaympäristön heikkojen signaalien
tunnistamisesta ja ennakoinnista

Vaikuttamisen suunnittelusta
• vaikutettaviin kysymyksiin liittyvän tiedon
hankinnasta ja analyysistä
• tavoitteiden asettamisesta ja vaikuttamistyön ja lobbauksen yksityiskohtaisesta
suunnittelusta
• suunnitelmien toimeenpanosta ja
• jatkuvasta seurannasta
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Tulevaisuus on
ay-liikkeen tärkein
aikamuoto. Tulevaisuuteen voimme vaikuttaa.
Menneisyydestä voimme
vain oppia. Suunnitelmallisuus on tärkeää.

Järjestöyhteisön onnistuneen vaikuttamistyön perusedellytys on alueellinen ja paikallinen suunnittelu,
joka pohjaa yhteiseen strategiaan, tehtävään ja tavoitteisiin.

Vaikuttamisen strategia ja suunnittelu
Alue- ja paikallistaso
Lobbausstrategia

Keskustaso
Ympäristön seuranta,
ennakointi,
heikot signaalit

Toimenpidesuunnitelma

Tiedonhankinta, kohderyhmä- ja kumppanuuskartoitus ja
analyysi

Vaikuttamiskohteet,
kohderyhmät

Päätökset siitä
Vaikuttamisstrategia ja
sen sisältöjen viestintä

Tiedonhankinta
JHL:n poliittiset ym.
tavoitteet ja toiveet

Teemat ja viestit

Keihin vaikutan,
miten ja keiden
kanssa

Poliittiset tavoitteet

Keinovalikoima

Viestit

SEURANTA

Kuva 3

Keissi: Vaikuttamisen suunnittelu
Pilotti Pirkanmaassa
Alueryhmän yhteiskuntavaikuttamishakkeessa, Pilotti
Pirkanmaassa, esimerkki vaikuttamisen suunnittelusta
on mm. Mänttä-Vilppulassa Mäntänvuoren Terveys
Oy:n henkilökunnalle, johdolle ja kuntalaisille järjestetty yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan taustoja Ks. s
ivulta 29
Pilotti Pir
käsittelevä seminaari. Seminaarin tarkoitus oli lisätä
kanmaan
jäsenten
nimet.
tietoa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteista ja
työntekijöiden työehdoista sekä tukea paikallisia edunvalvojia heidän työssään. Lisäksi
haluttiin kertoa laajemmalle yleisölle ulkoistetun Mäntänvuoren Terveys osakeyhtiön toiminnasta, toiminnan sujuvuudesta ja luvattujen säästöjen saavuttamisesta yleisönosastokirjoituksilla ja laaditun tiedotussuunnitelman avulla.
Alueryhmän tärkein rooli vaikuttamistyössä oli kerätä ja välittää tietoja paikallisen edunvalvojien tueksi.
Vaikuttamistyö jatkuu usean vuoden ajan uudelleenkilpailutusten ja Markkinaoikeuden tuomioiden jälkeen. Paikallisten edunvalvojien voimat ovat
olleet kovalla koetuksella.
Ks. Pilotti Pirkanmaan raportti, liite 11. www.jhl.fi
Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Ohjaamatonta vai
suunniteltua.

Hyvin suunniteltu on myös

hyvin tehty.

Onnistunut vaikuttaminen ja hyvä
suunnittelu kulkevat käsi kädessä:
Oleellista on se, onko vaikuttamisen ja edunvalvonnan strategia ennakoiva vai reagoiva.

JHL:n linjauksissa
viestintä ja vaikuttaminen ovat ennakoivia ja
luotaavia.

Ennakoiva suunnittelu ja sitä edeltävä toimintaympäristön luotaus ovat tärkeitä. Koko organisaatio osallistuu vaikuttamiseen ja viestintään.
Sen sijaan reagoiva vaikuttaminen on määritelty
kapeasti vain johdon tehtäväksi ja voi olla suunnittelematonta.
Suunnittelun tarve ja taso riippuvat asian laajuudesta, mutta vaikuttaminen ei voi olla täysin
suunnittelematonta.
Vaikuttamistyössä on selvitettävä kumppaneiden
ja sidosryhmien tavoitteet ja toiminta, hankittava tietoa ja päätettävä, miten suhtaudumme
kumppaneihin ja miten yhteistyötä käytännössä
teemme. Kumppanuuskartoitus on oleellista
tehokkaassa vaikuttamisessa.
On mietittävä tavoitteet, kohderyhmät, roolit,
tehtävät, viestinnän sisällöt ja keinot sekä aikataulutus.
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Vaikuttamisen ennakointi on luotaamista.
Tiedä, missä kytee, missä jo palaa!

Jatkuva ympäristön seuranta – luotaus eli
havainnointi ja sen tuoma tieto ovat onnistuneen, ennakoivan vaikuttamistyön ja edunvalvonnan a ja o.
On tiedettävä, missä suunnitellaan jotain.
Jos tähän ei ole ollut mahdollisuutta, on oltava
siellä, missä jo palaa.
Heikot signaalit kertovat paljon siitä, mitä
voi olla tulossa.
Seuraa sitä, mitkä keskusteluteemat ovat
esillä.
Havaitse ja seulo ajoissa asiat, jotka voivat
olla edunvalvonnan ja vaikuttamisen kannalta
tärkeitä.

Vaikuttamisen ennakointi - heikot signaalit auttavat ennakoimaan tulevaa.
• Tulevasta kertovat maan tai kuntien talouden tila, tekniset uudistukset, poliittisten voimasuhteiden ja poliittisen kentän muutokset.
• Mitä aikaisemmin merkit huomataan ja osallistutaan keskusteluun, sitä paremmat ovat vaikuttamismahdollisuudet.
• Myös vaikuttamismahdollisuuksien arviointi ja
vaikuttamisen suunnittelu on helpompaa ja tehokkaampaa.
• Kuntien, palveluiden ja työntekijöiden kannalta
tärkeitä ja vaikutuksellisia asioita pitää seurata
jo maan hallitusneuvotteluissa ja tutustua hallitusohjelmiin.
• Myös EU-päätöksenteko ja ohjaus vaikuttavat
siihen, mitä asioita kuntien strategioissa on ja
esityslistoille tulee.

Keissi: Tietokanava
JHL:n nettisivujen jäsen- ja aktiivisivuilla toimii Tietokanava, johon
kootaan uusimmat kuntia, kuntayhtymiä, seurakuntia ja kuntien omistamia
liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä koskevat
palvelutuotannon muutosuutiset.
Tiedot kootaan mediasta ja aktiivien
lähettämien ilmoitusten perusteella
liiton keskustoimistolla. Tietokanavan
toimintaperiaate on toimia kaksisuuntaisesti tietoa välittäen ja sitä
keräten. Aktiivi-ilmoitukset mahdollistavat vertaistuen saamisen hankalissa
muutostilanteissa. Tietokanava tarjoaa
myös aktiiveille työkaluja tilanteiden
ratkaisuun. Tästä esimerkkinä ovat
Tampereen Aterian tapausselostus ja
Helsingin palvelualoitteen hylkäämiseen johtanut kuvaus sekä luottamushenkilöitä palveleva ”mitä otat huomioon lomautustilanteissa - kooste”.
Ks. Tietokanava. www.jhl.fi

• Aktiivisia toimijoita kuntien palvelujen muutosten ja järjestämisen kannalta ovat esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto SITRA.
• Toimintaympäristön luotaaminen on liiton
johtamiseen ja johtamisviestintään kuuluvaa,
mutta myös alue- ja paikallistoimijoiden työsarkaa.

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Suunnittelun ja vaikuttamisen
onnistumisen kannalta on ensiarvoista

Tarvitset kumppanuus- ja sidosryhmäkartoituksen, vaikuttamiskartan – TOP 10

• tietää ja tuntea kumppanit ja sidosryhmät ja
niiden toiminta

Hahmota toimintaympäristösi, kumppanit ja sidosryhmät, jotka vaikuttamistyön kannalta ovat
keskeisiä ja laadi kumppanuus– ja sidosryhmäkartoitus, esim. TOP 10. Se (=kontaktilista Pilotti
Pirkanmaassa) on hyvä väline suunniteltaessa
verkottumista ja kaikkien kumppanien tunnistamisessa.

• tuntea kunnallinen ja alueellinen valmistelu ja
päätöksenteko
• muistaa ja ottaa huomioon ne mahdollisuudet,
joita ay-aktiivisuus, kuntalaisuus ja kansalaisuus tarjoavat
• toimia yhteistyössä myös muun kansalaisyhteiskunnan kanssa
• Monet Euroopan maiden ammattiyhdistykset vaikuttavat yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa ja saavat näin myös tuloksia
aikaan.

Kartoita
• asian ja tavoitteiden kannalta oikeat yhteistyötahot; perehdy samalla niiden toimintaan, pohdi miten vaikuttamisesta ja yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen tulos
• ne henkilöt, jotka osallistuvat vaikutettavan
asian suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon: valmistelijat, päättäjä, henkilöt ja
tahot, joita he käyttävät lähteinä ja joihin he
luottavat.

Mieti ja suunnittele
• toiminta asian eri etenemistilanteissa, jos esimerkiksi paras tai pahin vaihtoehto toteutuu
• millaisen kuvan haluat antaa vaikuttamistyöstä - muista JHL:n strateginen tavoite
”mainelähettiläänä toimiminen”.
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• Vaikuta oikeaan aikaan oikeissa valmistelu- ja päätöksentekovaiheissa.
• Suuriin linjoihin ei voi enää vaikuttaa, kun lakia tai asiaa jo valmistellaan.
• Vaikuttajaviestinnän asiantuntijat sanovat, että kaikkein tärkeintä on lobata tiedotusvälineitä
ja muita lobbareita.
• Vasta lausunnoin ja kuulemisin vaikuttaminen on myöhäistä se on reagoivaa.
• Tällöin valvotaan etuja ja saadaan ehkä muutoksia pieniin yksityiskohtiin; vaikuttaminen ei
ole enää tehokasta.
• Ennakoiva vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat tehokkaampia.
• Kun liitto tai alueellinen tai paikallinen toimija havaitsee jonkin teeman nousevan keskusteluun, tiedonhankinta sekä asiasta että sen tulosta poliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon sekä keskeisistä vaikuttamiskohteista tulee pikaisesti aloittaa.
• Vaikuttamisen onnistumisen edellytys on, että lobbaaja tietää ja tuntee valmistelu- ja päätöksentekoprosessin, aikataulut ja sen, millainen normisto eli lait, asetukset ja säännöt asiaa
säätelevät.
• Asia saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta valmistelu- ja päätöksentekoprosessit ovat
usein monimutkaisia ja monivaiheisia.

Keissi: Verkostoituminen
Pirkanmaan pilotissa verkostoituminen vastuuyhdistysten, alueen
asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa oli keskeistä. Jokainen alueryhmän jäsen tutustui eli verkostoitui omien vastuuyhdistystensä
kanssa. Yleensä jokaisella alueryhmän jäsenellä eli aluevastaavalla
oli kuusi vastuuyhdistystä. He tutustuivat vastuualueisiinsa jalkautumalla, olemalla puhelinyhteydessä, sähköpostitse tai muulla
tavalla. Verkostoituminen käynnistettiin yhdistysten kautta ja
edettiin aktiivitoimijoiden avulla oman alueen kuntien, sairaanhoitopiirien, koulutuskuntayhtymien, valtionhallinnon, VR:n tai
yksityisten alojen säätöiden ja hallitusten päättäjiin.
Apuvälineeksi kehitettiin kontaktilista (TOP10), joka
päivitetään vuosittain. Siihen kirjataan myös paikallismedian tiedot.
Ks. Pilotti Pirkanmaa, liite 13. www.jhl.fi
Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Kunnan strategiatyö ja käytäntö
Vaikuttamisen ennakoinnin, tiedonhankinnan ja suunnittelun kannalta on hyvä tietää, että kuntien
talouden suunnittelu ja strategiatyö kulkevat käsi-kädessä. Ne alkavat vuosittain tammi-helmikuussa ja
päättyvät eri valmistelu- ja käsittelyvaiheiden kautta päätöksentekoon joulukuussa.
Tarkemmat tiedot kunkin kunnan aikatauluista löytyvät kuntien kotisivuilta.
Hyvää tietoa löytyy myös esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta www.thl.fi

Kunnan strategiatyö alkaa ensimmäisellä
valtuustokaudella:
• Tammi–helmikuussa valtuutettujen perehdytys
ja järjestäytymiskokous, valitaan hallitus ja lautakunnat sekä vahvistetaan käyttösuunnitelma.
• Nimetty virkamies esittelee asiat lautakunnille ja
valtuutetuille.
• Valitaan luottamushenkilöt toimielimiin.
• Luottamushenkilöiden strategiatyö alkaa valtuustokauden 1. vuoden maaliskuussa:
• toimintakertomus esitellään ja strategioista,
käytännöistä, kustannuksista ja arvioinneista
tuotetaan tietoa valtuustolle.
• Huhti–heinäkuussa käydään talousarvioraamikeskusteluja sekä jatketaan strategiatyötä.
• Viimeistään elokuussa linjataan talousarvion
raamit sekä viimeistellään strategian toteuttamisohjelmia.
• Toimialojen esitykset painoalueista, toimenpiteistä ja voimavaroista.
• Syys-lokakuussa talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu jatkuu.
• Valtuustoseminaareja, joissa esitellään myös
kunnan ja kuntalaisten hyvinvointitilannetta.
• Viimeistään joulukuussa strategia hyväksytään.
• Valtuustokauden 2. ja 3. vuosi sekä 4. vuoden
kevät kulkee kuten edellä.
• Strategiat päivitetään huhti–toukokuussa.
• Samalla arvioidaan, onko toimintaympäristössä
tapahtunut muutoksia, joihin on reagoitava.
• Valtuustokauden viimeisenä syksynä viranhalti-
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jat aloittavat useimmissa kunnissa strategiatyön
ja uuden toimintakertomuksen valmistelun.
• Toimintaympäristöä kuvaavaa sekä tulevia linjauksia ja indikaattoreita koskevaa tietoa kootaan.
• Puolueet hakevat aineistoa vaaliohjelmiinsa viimeistään syksyllä.

Asioiden ja aloitteiden käsittely kunnassa
on monivaiheista
Keskeinen toimija vaikuttamisen kannalta on
tietenkin kunnanvaltuusto. Vaikuttamispiloteissa
on havaittu, että erittäin iso vaikuttamisen paikka
on lautakunnissa.
Aktiivinen vaikuttamistyö on aloitettava luonnollisesti jo siinä vaiheessa, kun liitto, alue- tai paikallinen aktiivi tai jäsen ounastelee ympäristönsä
luotauksen perusteella, että tärkeästä asiasta on
tulossa joltakin taholta aloite ja mahdollisesti
asian vireillepano.
Aloite ja asian vireillepano: Valtuutettu, virkamies,
kuntalainen, media. Seuraa ja vaikuta näihin.
Asioiden valmistelu: Asioiden valmistelu tapahtuu
virkamiestyönä, joten vaikuttamistaho on tällöin
valmistelevat virkamiehet.
Esityksen, lausunnon ja aloitteen tekee johtokunta tai lautakunta. On vaikuttettava kyseisiin
toimielimiin, jäseniin ja puheenjohtajiin.
Ratkaisun ja päätöksen tekee kunnanvaltuusto.
Täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta vastaa
kunnanhallitus. Vaikuta valtuuston ja hallituksen
jäseniin sekä puheenjohtajiin! Seuraa kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistoja!

Kuva 4: Tiedä aikataulut, tunne prosessit. Vaikuttamisen vuosiaikataulu kunnassa
LÄHDE: Helsingin taloussuunnittelun ja ohjauksen vuosikello 2013 www.hel.fi
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Tietoa tarvitaan ja sitä on hankittava

9
w

•

oman liiton ja muiden kumppaneiden strategioista, linjauksista
ja tavoitteista

•

oman kunnan strategioista. Keskeinen asiakirja alue- ja paikallistoimijoille on oman kunnan palvelustrategia (ks. esim. Turun
kaupungin palvelustrategia, https://www.turku.fi)

•

hyvissä ajoin, jotta ehtii tehdä yhteistyötä myös liiton ja
muiden kumppaneiden kanssa ja selvittää näiden näkemykset 		
ja linjaukset asiaan

•

seuraavista asiakirjoista: kunnan/kaupunginhallituksen esityslistat,
pöytäkirjat ja yhteistoimintaan liittyvät asiakirjat ja kunnan vuosisuunnittelu.

Tiedonhankinta
Keissi: Aluekuulumiset -lomake apuna

4 6 7 8 9
-@ # www
O Å L X

Pilotti Pirkanmaan yhteydessä testattiin ympäristön luotaamista, heikkojen signaalien havaitsemista ja tiedonhankinnan parantamista näitä varten kehitetyllä aluekuulemislomakkeella. Lomakkeeseen voidaan kirjata ylös paikallisia ja alueellisia palvelutuotannon muutoksia
ja raportoida niistä eteenpäin alueryhmän kokouksessa mahdollisia toimenpiteitä varten.
Samat tiedot saadaan liittotasolle, kun samaa lomaketta käyttäen asiat raportoidaan JHL:n
nettisivujen aktiivisivuilla olevalle Tietokanava-osiolle (ks. edellä). Siellä oleva ilmoituslomake
on samansisältöinen kuin aluekuulemislomake.
Ks. Pilotti Pirkanmaa, liite 4. www.jhl.fi
Näin paikalliset heikot signaalit tulevista palvelutoiminnan muutoksista (ulkoistamiset,
yksityistämiset, yt-neuvottelut, palvelualoitteet, palvelusetelit, yhteiskunnalliset yritykset,
holdingyhtiöt, palvelujen takaisinotot eli kotouttamiset jne.) saadaan koko maassa dokumentoitua ja aikeita ja suunnitelmia voidaan seurata sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.
Tärkeää on myös se, että tieto välittyy koko liitossa paikalliselta tasolta aluetasolle ja liittotasolle asti.
Esimerkki aluekuulemislomakkeen käytön hyödyistä on useassa Pirkanmaan kunnassa levinnyt siivoustyön ja perusterveydenhuollon ulkoistamispyrkimysten huomaaminen ja ulkoistamispyrkimysten leviämisen ehkäisyyn vaikuttaminen. Tarkasteluun on noussut myös
palvelualoitteiden markkinointi. Tähän voitiin vaikuttaa tietoa lisäämällä, tiedotteita laatimalla ja ns. vaikuttamispapereilla, joita löytyy netistä yhteiskuntavaikuttamisen sivuilta. Toimijat myös oppivat toisiltaan eri alojen ja yhdistysten tilanteista ja käytännöistä, esim. yksityinen ala, rautatiet, sairaanhoitopiirit jne.
Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen ketju

- Minä, Sinä, Me kaikki

vaikutamme
Vaatimukset ja odotukset lobbaajan tieto-taitoa kohtaan ovat suuret. Liiton järjestämät
suotuisat olosuhteet ja toimintamahdollisuudet sekä toisaalta sujuva yhteistyö liiton ja
alue- ja paikallistoimijoiden välillä onkin alue- ja paikallistason vaikuttamistyön tärkein
edellytys.
Kun kunkin tason vastuut, roolit ja tehtävät on määritelty selkeästi ja koko toimintaketju ne tietää ja
tuntee, peli on selvää.
Keskustoimisto huolehtii omalta osaltaan toimintaympäristön luotaamisesta ja heikkojen signaalien
kartoittamisesta ja niiden viestimisestä koko vaikuttamisverkostossa: viestiminen strategiasta, muutoksesta, liiton linjauksista ja tavoitteista.
Liitto huolehtii myös vaikuttamis- ja muusta asiaan kuuluvasta koulutuksesta.
Aluetoimistojen ja aluevastaavien sekä paikallisten henkilöstöedustajien roolit, keskinäinen tehtäväjako
ja tehtävät yhteiskunnallisina vaikuttajina ja lobbaajina sekä tarvittava osaaminen ja tarvittavat työvälineet on myös määriteltävä ja kuvattava.
On myös tunnistettava henkilökohtaisessa vaikuttamisessa tarvittavat tieto-taito ja välineet.

JHL:n yhteiskuntavaikuttamien ketju
keskustaso

Yhdistystoimijat

aluetoimistot
alueryhmät

aluepäälliköt
aluevastaavat
tiedotusvastaavat

Tehtävät ja rooli:
- ennakoiva ev /
heikot signaalit
- strategiset linjaukset
- tavoitteet
- viestintä, yhtenäiset,
yhteiset viestit
- suhdetoiminta ja
vaikuttaminen
- resurssien
varmistaminen

Kuva 5

Tehtävät ja rooli:
- alueryhmän tuki
- vaikuttamisen
koordinointi
Aluevastaavien ykvroolin tuki:
- muutoshankkeiden
seurannan ja vaikuttamisen mahdollistaminen
- koulutus
- yhtestapaamiset
- työpaikkakäynnit
- vaikuttaminen

Tehtävät ja rooli:
- muutoshankkeiden ennakointi, selvittäminen,
vaikuttamisen suunnittelu, tiedon hankinta ja
välittäminen
- viestintä
- verkottuminen ja
kumppanuuskartoitukset
- mediasuhteet
- aktiivinen vaikuttaminen lobbaamalla ja
edunvalvonnan keinoin
- yhdistys- ja työpaikkakäynnit

Tehtävät ja rooli:
- muutoshankkeiden ennakointi ja seuranta
- tiedon hankinta ja jakaminen
- yhteydet kunta- ja muihin
päättäjiin
- vuoropuhelu vaikutuksista
päättäjien, työnantajien,
kumppaneiden kansssa
- osallistuminen valmisteluun ja päätöksentekoon
- yhteydet niihin joihin
muutos vaikuttaa
- jäsentilaisuudet
- vaikuttaminen

Yhteiskuntavaikuttamisen käsikirja
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Henkilökohtainen vaikuttajarooli

jakoon ja toimeksi
Henkilökohtainen yhteiskuntavaikuttamisen rooli ja tehtävät määrittyvät sen mukaan, millä
tasolla vaikutetaan ja miten ne on määritelty (ks. kuva 5).
Pilotti Pirkanmaassa alueryhmän jäsenet laativat myös henkilökohtaisen vaikuttamissuunnitelman, johon kirjattiin yhdistystoiminnan, kunnallispolitiikan, kuntavaikuttamisen ja mediavaikuttamisen roolit. (Ks. Pilotti Pirkanmaa, liite 8.)

Keissi: Pilotti Pirkanmaa 2014, aluevastaava Terhi Virran kuvaus omasta vaikuttajaroolistaan
Toivon voivani Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSHP) vaikuttaa henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseen.
Toivon voivani luoda hyvän ilmapiirin yhteistoiminnalle ja yritän edistää PSHP:n
JHL:n neljän eri yhdistyksen yhteenkuuluvuutta
koen olevani linkki aluetoimiston, yhdistysten
ja työyhteisöjen jäsenten välillä.
Aion vaikuttaa laajan verkostoni kautta aina
niihin avainhenkilöihin, jotka ovat asian
ytimessä. Ennakoivalla asenteella kuuntelen
kentältä tulevia mielipiteitä ja välitän niitä
eteenpäin henkilöille joilla on vaikutusmahdollisuuksia asioihin.
Aion verkostoitua yhdistysten puheenjohtajien
kautta yhdistyksiin. PSHP:ssä on yhteisjärjestö,
jonka kokouksissa olen käynyt nyt säännöllisesti ja asialistaan kirjataan aluevastaavan
kuulumiset.”

Keissi Pilotti Pirkanmaa: Pääluottamusmiehen vaikuttajarooli
• Esimerkkinä Pilotti Pirkanmaan henkilökohtaisesta vaikuttajaroolista käy Mänttä-Vilppulan kunnan pääluottamusmies ja aluevastaava
Tommi Arosen rooli. Hän toimi alueryhmässä
tiedottajan ja tukijan roolissa paikallisiin edunvalvojiin, Mäntänvuoren Terveys osakeyhtiön
työntekijöihin ja luottamushenkilöihin päin.
Samaan aikaa hän toimi Mänttä-Vilppulan
kunnan pääluottamusmiehenä ja neuvotteli
siellä kuntaa koskevista asioista. Asiat sivusivat toisiaan. Hän hyödynsi olemassa olevia ja
loi hyödyllisiä uusia suhteita kunnan ja myös
osakeyhtiön päättäjiin ja luottamushenkilöihin.
Hän kuljetti tietoa eri suuntiin. Vaikuttamistyö edellytti saumatonta yhteistyötä omien sidosryhmien kanssa sekä toimivia suhteita kaikkiin osapuoliin. Lisäksi tarvittiin alueryhmän ja
aluetoimiston tukea.
• Koska Mäntänvuoren Terveys osakeyhtiö valittiin pilotin seurantakeissiksi, hänen henkilökohtainen vaikuttajaroolinsa oli tätäkin suurempi. Vaikuttamista varten tehtiin kaksivuotinen tiedotussuunnitelma alueryhmässä. Siihen
kirjattiin ylös myös vaikuttamistyö ja siihen liittyvät tapahtumat.
• Henkilökohtainen vaikuttajarooli on osa yhteiskuntavaikuttamisen ketjua ja sitoutuminen
vaikuttamistyöhön muodostaa pohjan kaikelle
toiminnalle.
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Henkilökohtainen vaikuttamissuunnitelma
Aluevastaavan ja paikallisen aktiivitoimijan on
hyvä laatia toimintakartoitus ja vaikuttamissuunnitelma, jos hän on haistanut heikkoja tai
vahvoja signaaleja ja ennakoi niistä muutoksia.
Muutoksilla voi olla vaikutusta palveluihin,
työhön, henkilöstöön ja työsuhteen ehtoihin.
Muutossignaaleja löytyy tutustumalla oman
alueen ja kunnan strategioihin ja suunnitelmiin.
(ks. Pilotti Pirkanmaan vaikuttamissuunnitelma).
Suunnitelmiin on hyödyllistä kirjata perustiedot kunnan suunnitelmista ja hankkeista, niitä
valmistelevat henkilöt ja virkamiehet ja heidän
tietonsa, myös heidän näkemyksensä asiasta,
liiton, alueen ja omat tavoitteet vaikuttamistyössä ja vaikuttamisen keinot. Lopuksi on hyvä
raportoida ja summata tulevan toiminnan suunnittelua ja toimintaa varten saavutukset ja myös
se, mitä olisi pitänyt ehkä tehdä toisin. Tämä on
seurannan ja oppimisen kannalta tärkeää itselle
ja muille.
Ks. Pilotti Pirkanmaa, liitteet 6 – 8. www.jhl.fi
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Jälkihoito, seuranta,
arviointi
• Jokainen vaikuttamistilanne on oppimistilanne.
• Seurannan avulla saadaan tietoa, jonka turvin voidaan arvioida päätöksen todellisia vaikutuksia tai hankkeen toteuttamisessa mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.
Seuranta ja arviointi mahdollistavat myös vaikuttamisen jatkosuunnittelun ja
käytännön vaikuttamistyön.
• Pohdi  viranomaisten ja kunnan päätöksiä sekä omaa toimintaasi, syntyneitä
tilanteita ja tuloksia ja ota opiksi onnistumisistasi ja mahdollisista epäonnistumisistasi!

Määritelmiä
Suhdetoiminta
Suhdetoiminta on jatkuvaa ja järjestelmällistä
toimintaa, jonka avulla yhteisöt pyrkivät saavuttamaan niiden piirien ja tahojen ymmärtämyksen, myötämielisyyden ja tuen, joihin
ne ovat tai haluavat olla yhteydessä ja joihin
ne haluavat vaikuttaa. Suhdetoiminta on
erityisesti johtamisen toimintaa, joka auttaa
saavuttamaan yhteisön tavoitteita. Suhdetoiminta koostuu monista eri osa-alueista, joista
viestintä on keskeistä.
Vaikuttaminen
Vaikuttaminen on tietoon ja faktoihin
perustuvaa viestintää, jonka tavoitteena on
muuttaa kohteen käsityksiä asiasta, synnyttää
motivaatio ja halu toimia tavoitteidemme
mukaisesti. (Mia Jaatinen, 2002.)
Lobbaus
Lobbaus on luonteeltaan yhteisten ongelmien ratkaisua ja intressien yhteensovittamista
asioissa, jotka ovat yhteiskunnan kannalta
tärkeitä.” (Mia Jaatinen, 2002.)

Luotaus
Luotaus tarkoittaa jatkuvaa ympäristön seurantaa eli niiden asioiden havaitsemista, joilla
on oman toiminnan ja vaikuttamisen kannalta merkitystä. (Leif Åberg, 2011.)
Strategia
Strategia on yrityksen tai yhteisön suunnitelma, jota se toteuttaa kaikessa toiminnassaan.
Strategioita on eritasoisia riippuen siitä, miten tarkasti ja miten laajaa osaa toiminnoista
strategia käsittelee. Sekä johdon että henkilöstön tulee tuntea strategiat ja sitoutua
niihin, jotta ne toimisivat odotetulla tavalla.
Profilointi
Profilointi on osa yritys- ja yhteisökuvan
muodostumista ja sen tietoista muodostamista. Profilointi tapahtuu monin eri keinoin,
joista viestintä ja yrityksen sidosryhmilleen
muotoilemat ja lähettämät viestit ovat keskeinen osa.
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JHL:N YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN KÄSIKIRJA
Minä Valpas Vaikuttaja on tarkoitettu työkaluksi ja toiminta-avuksi
tilanteisssa, joissa julkisia palveluja organisoidaan uudelleen ja vaikutetaan palvelussuhteen ehtoihin tai tapaan tuottaa palveluja.
Käsikirja luo edellytyksiä yhteiskunnalliseen edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön ja liittää yhteiskuntavaikuttamisen ja sopimusedunvalvonnan yhdeksi kokonaisuudeksi.
Yhteiskuntavaikuttaminen paikallisesti, alueellisesti ja liittotasolla on
avattu konkreettisten esimerkkien avulla palvelemaan yhdistysten
aktiiveja, luottamushenkilöitä sekä päätöksenteossa mukana olevia.
Käsikirjaa voidaan käyttää koulutusmateriaalina, ja se on saatavilla
myös nettiversiona.
Yhteiskuntavaikuttamisen tulee olla ennakoivaa. Asioihin pitää pystyä
vaikuttamaan jo niiden valmisteluvaiheessa.
Ole mukana vaikuttamistyössä – Minä Valpas Vaikuttajakin on!

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
www.jhl.fi
www.jhl.fi/facebook
www.twitter.com/JHLry
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