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Mitä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ?

Maailman muuttamista

Ryhmän edun ajamista

Vaikuttamista 

Tiedon välittämistä

Taustatietojen antamista

Näkökulmien tarjoamista

20.11.2017KiSi



21.3.2018 Kirsi Sillanpää 4



Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aina 
tavoitteista

Positiivisen muutoksen edistäminen

Negatiivisen muutoksen estäminen

Nykytilan säilyttäminen

Tai vaihtoehtoisesti: istu kiltisti pöytään, jonka muut kattavat

20.11.2017KiSi



Etujärjestöllä velvollisuus yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen

Erityisesti etujärjestöllä velvollisuus ajaa edustamiensa 
etuja yleensä sääntöjensä perusteella

Jäsenten ja ammattikunnan yhteiskunnallinen asema

Jäsenten työmarkkinaedunvalvonta 
▪Kollektiivisopimukset
▪Neuvonta ja ohjaus
▪Suositukset

20.11.2017KiSi



Miksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen on 
tärkeää Tehyssä?
Sääntöjen mukaisesti annettu jäsenlupaus velvoittaa 
sopimustoiminnan lisäksi yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen

Tiedontulva nyky-yhteiskunnassa valtaisa

Yksikään päättäjä ei voi osata tai tietää kaikkea asiaan 
vaikuttavaa

Näkökulmien syöttämisessä meneillään ankara kilpailu

20.11.2017KiSi



Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Ole ratkaisu, älä ongelma – näin saat viestisi 
perille

Ilman sanomaa, ei voi vaikuttaa !

Vaikuttaminen on ratkaisun hakemista

Vaikuttaminen on viestintää ja viestintä on 
vaikuttamista 

20.11.2017KiSi



TEHYN 
HALLITUSOHJELMATAVOITTEIDEN 
VALMISTELU
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Tehyn hallitusohjelma tavoitteet
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Aika Sisäinen Ulkoinen

Joulukuu 2017 – Tammikuu 2018 Alustavat Tehyn aihiot 15.12.2017
Aikaisempiin Tehyn tavoitteisiin 
perehtyminen (Tehyn neljä pointtia, Näin 
sote onnistuu)
Aula Research: selvitys yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta : kyselyn valmistelun kaksi 
tapaamista

Selvitys laajasti sidosryhmille ja 
vaikuttajille viikolla 9. 
Uusia Kärkiä?

Kevät 2018 Aivoriihi 27.2 . Pj mukana.
Tavoitteiden viimeistely ja hyväksyminen 
(3-4/2018). 
Tehyn politiikkaohjelmat päivitetään 3/2018 
mennessä.

Vaikuttaminen puolueisiin ja 
puoluekokousten kannanottoihin. 
Ulostuloja tutkimustuloksilla, 
alaohjelmilla.

Kesä – syyskuu 2018 Puoluekokousanalyysit ja tavoitteiden 
päivittäminen

Puoluekokouksiin
- Keskusta ( Sotkamo)
- Kokoomus ( Turku)
Suomi Areena
- 16.7 Tehyn, Hyvinvointipalvelualan 

liiton ja Terveyspalvelualaliiton 



Tehyn hallitusohjelma tavoitteet
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Aika Sisäinen Ulkoinen

Joulukuu 2017 – Tammikuu 2018 Alustavat Tehyn aihiot 15.12.2017
Aikaisempiin Tehyn tavoitteisiin 
perehtyminen (Tehyn neljä pointtia, Näin 
sote onnistuu)
Aula Research: selvitys yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta (

Selvitys laajasti sidosryhmille ja 
vaikuttajille. Uusia Kärkiä?

Kevät 2018 Aivoriihi uuden pj mukana (1/2018). 
Tavoitteiden viimeistely ja hyväksyminen (3-
4/2018). 
Tehyn politiikkaohjelmien päivittäminen

Vaikuttaminen puolueisiin ja 
puoluekokousten kannanottoihin. 
Ulostuloja tutkimustuloksilla, 
alaohjelmilla.

Kesä – syyskuu 2018 Puoluekokousanalyysit ja tavoitteiden 
päivittäminen

Puoluekokouksiin ja Suomi Areenalle

Syksy 2018 ja kevät 2019 Tavoitteiden päivitys tarvittaessa Vaikuttaminen puolueiden 
hallitusohjelma-tavoitteisiin. Ulostuloja 
tutkimustuloksilla alaohjelmilla. TEHYN 
pj-kiertue yliopistopaikkakunnilla 2018



Toimiston valmistelutiimi
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Kirsi Sillanpää 
Juha Kurtti
Kirsi Markkanen
Anna Kukka
Kenneth Snellman
Katri Lindqvist
Jaana Reijonaho
Tanu Heikkinen
Virpi Louhelainen
Niina Nurminen



Tehyn ja muiden liittojen koordinaatio
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STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen 
foorumissa mukana jokaisesta liitosta 
yhteiskuntavaikuttamisesta vastaavat 
henkilöt.
Tehyssä vastuullinen henkilö on Sillanpää, 
joka on foorumin jäsen. Yhteiset 
vaikuttamisen teemat ja tapahtumat.
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Kiitos!
Lisätietoja :

Yhteiskuntasuhde- ja kehittämisjohtaja
Kirsi Sillanpää 
kirsi.sillanpaa@tehy.fi
Twitter: @SillanpKirsi
p. 0408207848

Hyödylliset linkit:

Tehyn näkemyksiä johtamisesta
Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudis-
tamisesta
Miten Tehy tukee esimiehiä ja johtajia

mailto:kirsi.sillanpaa@tehy.fi


Tehyn hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluaikataulu 2015
AIKA SISÄINEN ULKOINEN

Marras –
Joulukuu 2013

Tavoite- ja ohjelmavalmistelu alkaa. STTK:n 
vastaava.
Tehyn valmisteluryhmän jäsenet, roolit, vastuut ja  
valmistelun aikataulu

Tammikuu 
2014

Teemojen ja aihioitten valmistelu 
asiantuntijaryhmissä 

Tehyn hallitus, jory :Aikataulu ja eteneminen ,  
Kaiku viestintätoimisto mukaan 29.1  
vaikuttajaviestinnän osalta

Helmi-
maaliskuu 2014

Maaliskuussa
Hallitusohjelmatavoitteet ja teemat viimeistely ja 
hyväksyminen

Tehyn hallitus helmikuu 
Kuntapäättäjäseminaari helmikuu
Tehyn hallitus maaliskuu
Tehyn YTJ:t

Toukokuu-
Kesäkuu
2014

Puoluekokousten aikataulujen mukaan 
lähestyminen
SDP/Seinäjoki 8.-10.5.;RKP/Hanko 17.–18.5 ;Kokoomus/Lahti 13.–15.6
;Vihreät/Jämsä 6.-8.6; Keskusta/Turku 13.–15.6 Perussuomalaiset/ei 
puoluekokousta; KD/ei puoluekokousta; Vasemmisto/ei 
puoluekokousta, 19.–20.8. Kotkassa eduskuntaryhmän kesäkokous

Vaikuttaminen puoluekokousten kantoihin. 
Ulostuloja linjauksilla, mahdollisilla tutkimus-
tuloksilla, tiedotteilla, lehtikirjoituksilla
Toimittajatapaamiset

2014 elokuu-
syyskuu

Puoluekokousten analyysit ja omien tavoitteiden 
päivittäminen ja mahdollisten 
”yhteistyökumppaneiden” löytäminen

Viestintätoimisto Drum mukaan
Tehyn hallitus, YTJ marraskuu
Toimittajatapaamiset

2014 SYKSY
2015 KEVÄT

Linjausten hiominen, kärjet ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen suunnitelma

Vaikuttaminen puolueiden hallitusohjelma-
tavoitteisiin. Ulostuloja osa-ohjelmilla, 
ajankohtais-tempauksilla, tutkimustuloksilla.
Mahdollinen Tehyn vaikuttamiskiertue, johon 
yhdistetty alueellisten päättäjien ja virka-
miesten tapaamisia. Alueelliset 



Hallitusohjelmatavoitteet jakoon 

Tehyn hallitusohjelmatavoitteet kirjepostilla (puheenjohtajan 
saatekirjeellä) kansanedustajille ja kuntapäättäjille sekä Tehyn  
hallintoon  

Hallitusohjelmatavoitteet Tehyn julkisivuille

Toimijoita varten diasarja hallitusohjelmatavoitteista ja niihin liittyvistä 
taustapapereista vaikuttamistyön toteuttamisen tueksi
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Tulevaisuudessa johtajuudessa korostuvat mm. 

Näkemyksellisyys

Oikeat strategiset valinnat

Toimintaympäristön haasteiden 
tunnistaminen

Dynaamisuus

Näkökulman vaihtamisen taito

Tekstiä

”Kirkas suunta ja ihmisten voima”
Osaava johto,  henkilöstö, innovatiivisuus, yhdessä tekeminen, 
digitalisaation hyödyntäminen 

Kokonaisuuksien näkemistä, tulevaisuuden näkymät, muutosten 
vaikutukset työympäristöön, ammatteihin, tapaan tehdä työtä,  
osaamiseen, asiakkaiden toimintaan ja vaatimuksiin, kustannuksiin jne

Asiakaslähtöisyys, henkilöstön osaaminen, kustannustehokkuus,
pitkien toimintaprosessien hallinta sekä
innovaatiot ja liittoutuminen strategiavaihtoehtoina

Humaani ( henkilöstövoimavarat, rekrytointi, työyhteisön oppiminen)
Rationaalinen (tuloksellisuus, taloudellisuus, suunnitelmallisuus, 
tavoitteisuus)
Byrokraattinen ( Lait, ohjeet, laatu, virheettömyys, professioiden
hierarkiat)
Professionaalinen(ammatillinen työ, asiakasrajapinta, kehittäminen)

Kyky ennakoida, tehdä päätöksiä ja kyky hallita ja suunnata  resursseja 
uudelleen tuloksellisuuteen pyrittäessä arvoperustevalintojen 
määrittämissä puitteissa

Lähde: Kari Neilimo, 2010; Niiranen, 2014;  )
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VISIO

TALOUS

ASIAKAS

POTILAS
PROSESSIT

HENKILÖSTÖ

OSAAMINEN

JOHTAMINEN

ARVOT 
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Sosiaali- ja terveysalan haasteet 

Väestön 

ikääntyminen

Alan 

vetovoimaisuus

Koulutettu ja 

osaava 

työvoima

Toiminta-

ympäristön 

muutoshaasteet

Talouden kehitys

Teknologian kehitys    

Väestön kasvava palvelutarve

Eläkepoistuma

Asiakaslähtöinen toiminta , integraatio

Prosessit - sujuvat hoitoketjut (Lean, 

palvelumuotoilu)

Työnjaon uudistuminen – osaaminen 

käyttöön

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Urakehitysmallit

Sote-uudistus, valinnanvapaus

Työvoiman saatavuus, pysyvyys 

riittävyys ja hyvinvointi

Työnantajan henkilöstö-politiikka 

– mahdollisuus osallistua ja 

kehittyä koko työuran ajan…….

Johtaminen, esimiestyö

Palkkakehitys,palkkausjärjestel-

mät, työsuhdeasunnot, 

työmatkat jne…

CPD ( jatkuva ammatillinen 

kehittymine), LLL ( elinikäinen 

oppiminen)

Täydennyskoulutus

Ulkomaille muuttaneet ja 

ulkomainen työvoima

Koulutusmäärät: riittävyys -

kohtaantuminen

Sosiaali- ja 

terveysalan haasteet Digitalisaatio, automatisaatio, 
robotiikka, tekoäly, terveysteknologia, etäpalvelut

20.11.2017KiSi



Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan 
tehtävät mm.
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteiskuntasuhteiden luominen ja ylläpito
• Tutkimus- ja työelämän kehittäminen itse tai yhteistyössä eri sidosryhmien 

kanssa
• Sosiaali- ja terveys-palvelujärjestelmän ja toimintaympäristön  muutosten 

ennakointi 
• Lainsäädäntömuutoksiin vaikuttaminen, ministeriöt, poliitikot, koulutusjärj.. 
• Jäsenten ja esimiestyön tuki, kehittäminen, koulutus ja konsultointi
• Tehyn politiikkaohjelmien tuottaminen, ylläpito, ”jalkauttaminen” 

• koulutus ja osaaminen , työvoima- ja kilpailukyky, sote-uudistus, 
johtaminen, hyvinvointi- ja terveys

• Hallitusohjelmatavoitteet vaaleja varten yhteistyössä viestinnän kanssa
• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen arviointi 
• Tulevaisuuden ennakointi ja siihen liittyvät projektivastuut
• Työtä tehdään kansallisella, kansainvälisellä, alueellisella ja paikallisella 

tasolla yhteistyössä yhteistyöjäsenjärjestöjen ja Tehyn toimialoja 
sisällöllisesti tukien


