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Vahva vaikuttaja

Tavoitteenamme on, että ymmärrys epilepsian monimuotoisuudesta 
lisääntyy ja epilepsiaan liittyvät ennakkoluulot vähentyvät.
• edistämme avointa suhtautumista epilepsiaan ja hälvennämme 

ennakkoluuloja
• tuotamme ja välitämme ajantasaista tietoa epilepsian 

monimuotoisuudesta
• tuomme esiin epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä 

kokemuksen ääntä
• tuomme esiin tapaturmien ehkäisyn ja aivoterveyttä edistävien 

elämäntapojen merkitystä epilepsiariskin vähentämisessä



Vahva vaikuttaja

Tavoitteenamme on, että kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus on kaikkien epilepsiaa 
sairastavien ihmisten saatavilla.
• vaikutamme hyvän epilepsiahoidon saatavuuteen yhdessä asiantuntijoiden kanssa
• keräämme ihmisten kokemuksia kokonaisvaltaisen hoidon toteutumisesta ja 

mahdollisista hoidon vajeista
• osallistumme potilasjärjestönä kansallisen vaikean epilepsian diagnostiikan ja hoidon 

koordinaatioryhmän toimintaan
• tuomme potilasjärjestön näkökulmaa Euroopan harvinaisten ja vaikeiden epilepsioiden 

osaamisverkostoon (EpiCARE)
• vaikutamme sote- ja sosiaaliturvauudistukseen yhdessä yhteistyöverkostojemme 

kanssa (lausunnot mm. Vammaispalvelulaki, Perusterveydenhuollon hoitotakuu)
• tuomme kokemusnäkökulmaa palveluiden kehittämiseen



Ilkeät haasteet hyvän hoidon toteutumiselle

• Ikääntyvä väestö ja samanaikainen henkilöstöpula ovat 
keskeiset syyt hoitoon ja hoivaan pääsyn takkuamiseen

• Korona-ajan jälkeiset hoitojonot ja päivystysruuhkat on 
purkamatta

• Erikoissairaanhoitoon pääsy yhdenvertaisesti eri puolilla 
Suomea ei toteudu

• Miten hyvinvointialueiden rahat riittävät laadukkaisiin 
palveluihin (muutoskustannukset ja palvelukustannukset)?



Epilepsian hoitoketju



Vaikuttamisen keinot

• Verkostoituminen

• Lainsäädäntövaikuttaminen (lausunnot, kannanotot)

• Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun

• Vaalivaikuttaminen

• Paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti



Epilepsian hyvä hoito vaikuttamisen kärkenä

• Kuntavaaleissa 2021 ja aluevaaleissa 2022 lähestyttiin 
puolueita ja ehdokkaita ns. huolikirjeellä

• Kirjeen sisältö hyödynnettävissä myös aluevaikuttamiseen 
https://www.epilepsia.fi/yhdistyspankki/aluevaalit-
tammikuussa-2022/

Keskeiset viestit:

1. Hyvä hoito kuuluu kaikille

2. Vertaistuki on osa hyvää hoitoa

https://www.epilepsia.fi/yhdistyspankki/aluevaalit-tammikuussa-2022/


1. Hyvä hoito kuuluu kaikille

Epilepsia ei ole vain yksi sairaus vaan monimuotoinen sairauksien 
joukko. Epilepsialle tyypillistä on toimintakyvyn vaihtelu, joten 
epilepsiaa sairastavat tarvitsevat joustavia ja yksilöllisiä palveluja

Epilepsiaa sairastavalla on oikeus saada

• Mahdollisimman tarkka diagnoosi

• Oikea-aikainen hoito

• Sopivat yhteiskunnan tarjoamat palvelut



2. Vertaistuki on osa hyvää hoitoa

• Epilepsialiitto ja -yhdistykset tarjoavat vertaistukea, 
osallisuutta ja merkityksellisiä kohtaamisia epilepsiaa 
sairastaville ja heidän läheisilleen elämän eri tilanteissa.

• Yhteistyössä julkisen sektorin kanssa voimme vahvistaa 
ihmisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan 
elämään. 



Hyvinvointialueilla vaikuttaminen

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Yhteistyövelvoite: hyvinvointialueet – kunnat – järjestöt 

• Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa 
kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

• Vaikuttajaviestinnän teemana kokonaisvaltaisen hoidon ja kansallisten hoitopolkujen 
toteutumisen merkitys epilepsiaa sairastavan ihmisen tasa-arvoisen ja omannäköisen 
elämän toteutumiseksi. 

• Huolena epilepsian kansallisten hoitopolkujen toteutuminen nykytilanteessa, jota 
haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavan kokonaismuutos samaan 
aikaan kuin terveydenhuolto kärsii resurssipulasta. 



Miten voi vaikuttaa?

• Yksin: oma tarina/kokemukset epilepsiaa 
sairastavana/läheisenä, osallistuminen kyselyihin, 
asiakasraateihin ym. 

• Epilepsiayhdistyksen kautta: yhdistys voi toimia 
epilepsiaa sairastavien/läheisten äänenä nostaen esiin 
esim. alueella havaittuja puutteita palveluissa

• Yhdistykset alueilla yhdessä: yhteisten tavoitteiden 
ajaminen. Esimerkkinä Satakunnassa esteettömyys-
teema, jossa oli mukana epilepsiayhdistys, neuroyhdistys 
ja avh-yhdistys

• Järjestöt valtakunnan tasolla: SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry valtakunnallisena kattojärjestönä kokoaa 
yhteen 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Sote-
muutoksen seuranta, kannanotot 



#ihmisensote

Alueelliset järjestöasioiden yhteistyöelimet (6/2022)

1. Itä-Uusimaa
Kumppanuuspöytä tulossa valmisteluun (syksy 
2022)
2. Keski-Uusimaa
Järjestöneuvottelukunta valmistelussa
3. Länsi-Uusimaa
Neuvottelukunta tulossa valmisteluun (syksy 2022)
4. Vantaa ja Kerava
Neuvottelukunta tulossa valmisteluun (syksy 2022)
5. Varsinais-Suomi
Maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto 2019
Sote-järjestöjen neuvottelukunta 2020
6. Satakunta
Järjestöjen neuvottelukunta 2019
Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY
7. Kanta-Häme
Järjestöneuvottelukunta 2019
8. Pirkanmaa
Järjestöneuvottelukunta valmistelussa
Tampereen järjestöedustamo (ei maakunnallinen).
9. Päijät-Häme
Järjestöneuvottelukunta valmistelussa
Yhdistysfoorumi
10. Kymenlaakso
Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 2022
11. Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan kumppanuuspöytä 2021

Toiminnass
a
Valmisteilla

12. Etelä-Savo
Järjestöneuvottelukunta YhES 2019
13. Pohjois-Savo
Järjestöneuvosto 2019
14. Pohjois-Karjala
Järjestöasiain neuvottelukunta JANE 2008
15. Keski-Suomi
Järjestöareena 2008
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 2019
16. Etelä-Pohjanmaa
Järjestöneuvosto 2021
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen monialainen 
järjestöyhteistyöryhmä EMMY
17. Pohjanmaa
Järjestöneuvottelukunta 2019
18. Keski-Pohjanmaa
Järjestöjen työryhmä
Järjestöjen pyöreä pöytä
(Järjestöneuvottelukunta 2018-2019)

19. Pohjois-Pohjanmaa
Järjestöneuvottelukunta 2014
20. Kainuu
Järjestöasiain neuvottelukunta 2020
21. Lappi
Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta 2012
22. Helsinki
Järjestöneuvottelukunnan perustamispäätös 6/2022
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Kartta: ©Tilastokeskus 2022 ja ©Kuntaliitto 2022



Miten vaikuttaa alueilla juuri nyt?

• Voit tutustua oman alueesi valmistelun tilanteeseen ja 
vaikuttamisen kanaviin osoitteessa 
https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

• Ole yhteydessä, niin pohditaan yhdessä vaikuttamisen 
keinoja omalla alueellasi

• Hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutuminen tutkimus

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/beb181a2-f541-4295-9323-089086089f6f?displayId=Fin2611950


Yhteistä pohdintaa

• Miten sinun mielestäsi nyt kannattaa vaikuttaa? Onko sinulla 
hyviä kokemuksia onnistuneesta vaikuttamisesta?  Hyvät 
vinkit jakoon!



Eduskuntavaalit 

• Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023

• Vaalipäivä sunnuntai 2.4.2023 ja 
ennakkoäänestysaika kotimaassa 
22.–28.3., ulkomailla 22.–25.3.


