
VAIKUTTAMISTYÖ 
Tämä video tarjoaa käytännön neuvoja viittomakielisten vaikuttamistyöhön. Suosittelemme katsomaan 

videon ajatuksella. Ja aina parempi, jos katsot kaverin kanssa! 

Tunnista ongelma ja keksi ratkaisu 
Onko elämässäsi tai ympäristössäsi jokin asia, mikä häiritsee sinua tai vaikeuttaa elämääsi? Keskustele vaikka 

kaverin kanssa ja kirjoita ongelmat ylös paperille. Miten nämä ongelmat pitäisi ratkaista? Mikä olisi 

ihannetilanne? 

Ongelmia voivat olla esimerkiksi terveyskeskuksen takaisinsoittopalvelu, viittomakielisen tiedotusmateriaalin 

puute tai se, että kotikaupungin viranomaiset ovat unohtaneet kuurojen tarpeet. 

Valitse kohderyhmäsi 
Kun ongelma on tiedossa ja tiedät myös, miten haluat sen ratkaista, seuraavaksi sinun täytyy miettiä, kuka 

on kohderyhmäsi. Kenellä on valta ratkaista ongelmasi? Se voi olla vaikka kaupungin viranomaiset, 

kaupunginvaltuusto, eduskunta, ministeriö, maakunta, vammaisneuvosto, sairaalan viranomaiset tai joku 

muu taho, jonka toimialaan ongelma kuuluu. 

Lähesty oikeaa tahoa, pyydä tapaamista tai kutsu heidät käymään kuurojen yhdistyksellä. Kahvikupin ääressä 

on mukava jutella ja ratkoa ongelmaa! 

Etsi kumppaneita 
Onko muita, jotka ovat samassa tilanteessa kuin sinä? Kenties ikäihmiset, vammaisryhmät, kielivähemmistöt? 

Ehkä heillä on sama ongelma! Heistä voi tulla hyviä kumppaneita ja yhdessä teillä on enemmän 

vaikutusvaltaa. 

Toiminta- ja tiedostussuunnitelma 
Seuraavaksi on tärkeää miettiä, miten saavutat tavoitteesi. Mitä tapahtuu nykyhetken ja tavoitteen välillä? 

Millaisten etappien kautta lähdet tavoittelemaan lopputulosta? Laadi toimintasuunnitelma! Tässä kannattaa 

käyttää yhdistyksen jäseniä apuna. Jäsenissä on paljon osaamista! 

Tiedotussuunnitelman avulla voit suunnitella, kuinka kerrot ongelmasta muille ihmisille. Sosiaalisen median 

kautta tavoittaa paljon yleisöä! Voit ehdottaa juttuvinkkiä televisioon tai sanomalehteen. Jos teet videoita 

sosiaaliseen mediaan, ne kannattaa tekstittää. Sillä tavalla saa enemmän katsojia ja tieto leviää laajalle. 

Mielenosoitukset, flash mobit ja muut julkiset tapahtumat ovat hyvä tapa saada näkyvyyttä asiallesi. 

Viestintä 
On tärkeää miettiä, millä tavalla haluat tuoda viestiä esiin. Auttaako asiaa, jos esiinnyt tiukasti ja vakavasti, 

vai onko parempi olla hauska ja huumorintajuinen tai esittää julkista kritiikkiä? 

Mieti, mitkä ovat vaikuttamiskampanjan tärkeimmät tavoitteet. Kun viestintä on selkeää ja hyvin mietittyä, 

se menee paremmin perille. 

Suunnitelmien toteuttaminen 
Kun kaikki aiemmat vaiheet on onnistuneesti toteutettu ja viranomaiset suostuvat lopulta korjaamaan 

tilanteen, älä jää lepäämään laakereillasi. Varmista että muutokset todella tehdään, eivätkä siirry hamaan 

tulevaisuuteen. 



Seuranta 
Lopuksi kannattaa vielä seurata tilannetta. Ovatko muutokset oikeanlaisia? Ovatko asiakkaat tyytyväisiä? 

Onko jotain korjattavaa? Vai onko kaikki juuri hyvin? 
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