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• Minna Halve, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon 
asiantuntija

• Niina Puronurmi, toiminnanjohtaja, 
Keliakialiitto 

Vaikuta tehokkaasti 



Eduskuntavaalit

ja

Hyvinvointialueet



Tärkeät ajankohdat

Hyvinvoitialueet
- aloittaa 1.1.2023

Eduskuntavaalit
- 2.4.2023



Sama tavoite

Paikallisella
tasolla

Valtakunnallisella
tasolla



Yhteistyössä on voimaa

- Aja yhteistä asiaamme

- Yhdessä näymme ja kuulumme 
vahvemmin

- Vie viestiä eteenpäin, älä jätä 
tilaisuutta käyttämättä!



Vaikuttamissuunnitelma

Antaa hyvän pohjan vaikuttamiselle

Kirjaa suunnitelmaan: 

• tavoitteet ja aikataulut selkeästi

- lyhyen ja pitkän ajan tavoitteet

• Miten vaikuttaminen toteutetaan

• Kehen tai mihin kohdistamme 
vaikuttamistoimenpiteet

• Pelisäännöt ja vastuunjako

• Kirjatkaa myös tehdyt toimenpiteet

- lausunnot, mielipidekirjoitukset, neuvottelut, 
tapahtumat ym.



Miten saada viestiä kuuluviin

• Mitä useampi asian nostaa esiin, sitä näkyvämpiä olemme

• Voit tulostaa vaalitavoitepaperin Keliakialiiton verkkosivuilta keliakialiitto.fi

• Keskustele vaalikojuilla ja tapahtumissa kansanedustajaehdokkaiden 
kanssa. Hän voi olla tuleva päättäjä

• Kysy hänen sekä edustamansa puolueen kantaa korvauksen 
palauttamiseen ja järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseen.

http://www.keliakialiitto.fi/


Eduskuntavaali-
tavoitteet 2023





Hyvinvointialueiden toiminta 
alkaa 1.1.2023



• Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä
siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

• Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia –
lainsäädäntö antaa raamit, mutta päätökset
tehdään alueilla.

• Hyvinvointialueilla on tunnistettava sote-
järjestöt ja niiden hyvinvointia sekä
terveyttä edistävä työ. 

• Varmistetaan järjestöjen
toimintaedellytykset. Hyvinvointialueiden ja 
kuntien on sovittava yhdessä
toimintatavoista: tilojen luovuttamisesta
järjestöjen käyttöön, järjestöavustuksista
sekä kuntien ja hyvinvointialueiden
vastuista.



• Hyvinvointialueita tulee olemaan 20+1

• Alueiden valmistelutyö etenee alueilla
eri tahdissa.

• Järjestöille tärkeitä valmistelukysymyksiä

- Mihin päätöksentekoelimiin keskittyvät
järjestöasiat?

- Missä vaiheessa järjestöavustusmallin
valmistelu on? Paljonko siihen on 
budjetoitu rahaa ja millä periaatteilla
sitä jaetaan?



Olennaista

• Tietää miten ja missä asioista omalla
hyvinvointialueella päätetään

• Valitse mihin vaikutat

• Aseta konkreettiset tavoitteet

• Ole liikkeellä hyvissä ajoin

• Tuntea omat vahvuudet



Kehen olen
yhteydessä?

• Hyvinvointialueilla on 
järjestöjen edustajia
mukana eri
työryhmissä

• Heidän kauttaan voit
saada teidän
yhdistykselle tärkeitä
asioita eteenpäin

• https://www.verkostoj
arjestot.fi/sote-
muutostuki/

Millaiset 
toimintamahdollisuudet 
yhdistyksellä on 
alueellamme?



Kiteytä 
viesti 

• Tarkka tavoite

• Tuo konkreettinen hyöty esiin

• Luvut ja numerot kiinnostaa päättäjiä



Ryhmätyö

• Miten keliakiayhdistys voi edistää eduskuntavaalitavoitteiden 
toteutumista paikallisella tasolla?

• Miten ylläpidetään ja edistetään keliakiayhdistyksen 
toimintamahdollisuuksia 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueella?



keliakialiitto.fi

https://www.instagram.com/keliakialiitto/
https://www.youtube.com/channel/UC5QiWPIOVd9qxcvoyzIUoEw
https://www.facebook.com/keliakialiitto/
http://twitter.com/Keliakialiitto
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/
https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/

