
Tutustu Vanhempainliiton Eduskuntavaaliteemoihin ja tavoitteisiin 2023: vanhempainliitto.fi! 

Vaalit tulossa – näin voitte vaikuttaa!  

Vaaleissa valitaan päättäjiä, jotka käyttävät muun muassa lainsäädäntövaltaa ja päättävät kunta- ja 

valtiontaloudesta. Vaaleissa kansalaiset valitsevat edustajansa paikallisista ja valtakunnallisista 

asioista päättäviin elimiin. Suomen Vanhempainliitto valmistelee vaalivaikuttamisen teemoja 

kulloinkin tulossa oleviin vaaleihin, ja niitä voivat myös vanhempainyhdistykset hyödyntää. Yhteinen 

viesti, laaja joukko ja toisto varmistavat parhaiten sen, että viesti menee läpi tuleville päättäjille. 

Valmistaudu vaikuttamiseen näin: 

Etsikää samanmieliset kumppanit. Voi olla, että on muitakin organisaatioita tai henkilöitä, jotka 

ajattelevat samoja teemoja ja vaalivaikuttamista. Yhdessä sanoma on vahvempi ja antaa usein myös 

laajempaa näkökulmaa ja monipuolista osaamista. 

Miettikää, mikä aihe tulee ratkaista ensimmäisenä. Pelkistäkää ja rajatkaa aiheet. Olkaa selkeitä ja 

tuokaa teemat esille omina kokonaisuuksina. Kun tehdään asioita yhdessä, sopikaa roolit ja 

määritelkää julkaisuaikataulut teemoittain. 

Esimerkki. Vanhempainliiton eduskuntavaaliteema 2023: Ryhmäkokojen tulee mahdollistaa 

opetuksen tavoitteiden saavuttaminen ja riittävä tuki. 

Etsikää vaihtoehtoja positiivisuuden ja ratkaisujen kautta. Pyrkikää välttämään vain epäkohtien 

nostoa. Tuokaa esille myös myönteisiä ja ratkaisukeskeisiä ehdotuksia, jotka tukevat omia 

tavoitteitanne. Perehtykää syvällisesti aiheisiin, ehdotustenne vaikutuksiin ja perustelkaa 

näkemyksenne. 

Keskustelkaa ja muodostakaa dialogia. Kohdatkaa laajasti eri puolueiden ehdokkaita ja 

puheenjohtajia ja muita henkilöitä, jotka voisivat edistää ajamaanne asiaa. Antakaa henkilöille myös 

aikaa ja mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiä.  

Olkaa ystävällisiä. Muistakaa, että henkilöt, joihin vaikutatte ovat ihmisiä. Vaikka asiat voivat riidellä, 

näkemyksenne tulee aina esittää rakentavasti. 

Tuntekaa poliittinen prosessi. Selvittäkää, keitä ovat ne henkilöt, joihin teidän tulee vaikuttaa ja 

missä aikataulussa. Väärään aikaan ja vääriin henkilöihin kohdistuva vaikuttaminen ei edistä 

tavoitteitanne. 

Vaikuttaminen ei lopu vaaleihin. Vaalit eivät yksin ratkaise ongelmia, vaan vaikuttamista tulee 

jatkaa systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Joskus muutokset vievät aikaa yli vaalikauden ja sinnikkyys 

tuottaa tuloksia. 

 Miten yhteistä viestiä voi viedä eteenpäin? 

- käykää keskustelua eri puolueiden ehdokkaiden kanssa ja tutustukaa puolueiden 

vaaliohjelmiin 

- valjastakaa vanhempainyhdistyksen vanhemmat edistämään yhteisiä teemoja esim. 

somessa yhteisillä #-tunnisteilla  

- kampanjoikaa ja järjestäkää erilaisia tapahtumia (somekampanjat, 

keskustelutilaisuudet, vaalipaneelit, mielenilmaukset, torikampanjointi) 

- nostakaa teemoja julkiseen keskusteluun (sosiaalinen media, mielipidekirjoitukset, 

artikkelit, blogit, julkilausumat, lehdistötiedote, verkkojulkisuus, lähetystöt, 

mielenilmaukset) 

- osallistukaa vaalitilaisuuksiin ja paneelikeskusteluihin  

- haastakaa ehdokkaat sitoutumaan ehdotukseenne  

 

https://vanhempainliitto.fi/2022/10/25/eduskuntavaaliteemat-ja-tavoitteet-2023/

