
Keiden kanssa verkostoitua?           
 

Verkostoituminen alkaa siitä, että yhdistys tunnistaa 

haasteen/tarpeen/ongelman ja ymmärtää tarvitsevansa 

verkoston haasteen ratkaisemiseksi.   

 

Aluksi voi kartoittaa, mitä kumppanuuksia, suhteita ja 

verkostoja esimerkiksi hallituksen jäsenillä jo nyt on?  Entä mitä 

yhteistyötahoja yhdistykselläsi on?  Missä verkostoissa 

yhdistyksesi on mukana?  Mitä verkostoja ja mahdollisia 

yhteistyökumppaneita alueellasi on?  Voiko näitä jo olemassa olevia suhteita ja kumppanuuksia 

hyödyntää tämän asian edistämisessä? 

 

Seuraavaksi kannattaa miettiä: 

 

 Keillä kaikilla on asiasi suhteen samansuuntaisia intressejä?  Keitä kaikkia asia koskettaa, 

keihin kaikkiin se vaikuttaa? 

Rakenna yhteisymmärrystä muiden vammais-, kansalais- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa.  Asiasta 

riippuen luo suhteita vanhempainyhdistyksiin, ammattiyhdistyksiin, puolueiden 

kunnallisjärjestöihin, yrityksiin …   

 

 Kuka tai mikä on keskeisessä asemassa tavoitteesi kannalta? 

 

 Kuka tai ketkä asiaa valmistelevat ja suunnittelevat? 

Kunnallishallinnossa päätökset tehdään viranomaisen / viranhaltijan esityksestä.  Esitystä 

valmisteltaessa apuna on usein joukko suunnittelijoita.  Vaikuttaminen on tehokkainta asioiden 

suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa! 

Pidä yhteyttä suunnittelijoihin ja valmistelijoihin, osallistu mahdollisiin yleisö- ja 

kuulemistilaisuuksiin, pyri mukaan erilaisiin yhteistyöelimiin, vastaa kyselyihin, hae 

näkemyksellesi mediajulkisuutta (mielipidekirjoitukset, artikkelit, sosiaalinen media)! 

 

 Kuka/ketkä tai mikä tekee asiassa päätöksen? 

Päätösvaltaa käyttävät kunnissa kunnan toimielimet: valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja 

toimikunnat sekä viranomainen / viranhaltijat johtosäännössä määritellyn toimivallan 

puitteissa.  Se tekeekö päätöksen yksittäinen viranhaltija vai esimerkiksi valtuusto riippuu 

asiasta, johtosäännöstä ja asian ”suuruudesta”.   

Jos asia on menossa esimerkiksi lautakunnan käsittelyyn, lobbaa lautakunnan jäseniä ja 

puolueiden kunnallisjärjestöjä! 

 

Seuraavalla sivulla on listattuna tahoja, joiden kanssa Yhdistys vaikuttajana –hankkeeseen (2013 – 

2015) osallistuvilla yhdistyksillä on yhteistyösuhteita. 

  



Yhdistys vaikuttajana –hanke 14.12.2013 

 

Yhdistysten yhteistyökumppanit 

 
 
Vammaisneuvostot 
Vanhusneuvostot 
Ikäihmisten raati 
Vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö 
Pieni ele -keräys 
 
Kuuloliitto 

- toimihenkilöt 
- tiimit ja piirit 
- kuuloyhdistykset 

Vammaisyhdistykset 
Näkövammaiset 
Eläkeläisjärjestöt ja –yhdistykset 
SPR, ystävätoiminta 
Vanhempien- ja isovanhempien yhdistykset 
Martat ja Martit 
Liikuntajärjestöt, tanssikerhot 
Sotaveteraanit 
Matkailuyhdistykset 
Lions-yhdistykset 
Soste 
 
 
Kansalaistoiminnan keskus 
Yhteistoimintakeskus 
Kumppanuustalo 
Monitoimikeskus 
Yhdistystori 
 
Setlementtiliitto ja yhdistykset 
Kansalaisopistot 
Humak 
Ammattikorkeakoulut 
Ammattiopistot 
Opiskelijajärjestöt 
 
Säätiöt, rahastot 
 

 
Kunta, kaupunki 

 luottamushenkilöt 

 viranhaltijat 

 lautakunnat, toimikunnat 
 

 koulut ja päiväkodit 

 terveyskeskukset, sairaalat, 
terveydenhuoltolaitokset 

 kirjastot 

 palvelukodit 

 apuvälinepalvelut 

 kotipalvelut, ikäihmisten palvelut, 
päivätoiminta 

 
Keskussairaalat, kuuloasemat 
Työterveyshuolto 
Kuntoutuslaitokset 
 
Seurakunnat 

- diakoniatyö 
- vapaaehtoistyö 

 
Yritykset: 

- Kuuloapuvälineiden maahantuojat, 
kuuloalan firmat 

- apteekit 
- pankit 
- optikkoliikkeet 
- kukkakaupat 
- matkailu 
- Tupperware 
- yksityiset terveyspalvelujen tuottajat 
- teollisuus (sponsorit) 

 
Media 

- paikallislehdet ja -radio 
 

 


