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VAIKUTA!

Valmennuksen järjestäjänä toimii 
ASV Arctic Smart Village Oy



Vaikuttavuusajatteluun syvennytään 
neljän pääteema kautta: 

Todellisuus – Tavoitteet – Ratkaisut - Toiminta.

TODELLISUUS nyt ja tulevaisuudessa.
Ensimmäisen teeman alla pureudutaan 
vaikuttavuusajattelun perusteisiin.  Etenemme 
ratkottavien ongelmien ja niiden juurisyiden 
tunnistamisesta vaikuttavuusvisioon. Mikä on totta 
tänään? Alueellisen elinvoiman todellisuus. Minkä 
tahdomme olevan totta huomenna? Alueellisen 
elinvoiman parantamisen mahdollisuudet.

TAVOITTEET ja miten niihin voidaan yhteistyöllä 
päästä. 
Tässä teemassa oivallamme, miten pääsemme vaikutta-
vuusvisiosta vaikuttavuus tavoitteisiin. 
Miten hyviä tavoitteita asetetaan? Mikä on kunkin 
toimijan rooli niiden aikaan saamisessa? Millaisia 
erilaisia tavoitteita alueen toimijoilla on? Miten eri tason 
tavoitteet vievät konkreettisesti yhdessä kohti vaikutta-
vuutta? Millaisia konkreettisia ratkaisuja on olemassa? 
Mitä osallistujat oppivat toisiltaan?  Millaisia erilaisia 
tavoitteita alueen toimijoilla on? Miten vaikuttavuusta-
voitteita kohti edetään käytännössä? Vaikuttavuuden 
johtaminen, mallinnus, mittaaminen, kustannusvaikutta-
vuus, strategia ja hankinnat

VAIKUTA! 
VAIKUTTAVUUDELLA ELINVOIMAA -VALMENNUS 

ON KAHDEN PÄIVÄN MITTAINEN YHTEINEN MATKA 
VAIKUTTAVUUSAJATTELUUN JA VAIKUTTAVUUDEN JOHTAMISEEN.



RATKAISUT vaikuttavuuden edistämiseen ja 
johtamiseen.
Tässä teemassa syvennämme osaamistamme vaikutta-
vuusratkaisuista ja vaihdamme ajatuksia erilaisista 
ratkaisumalleista ja niiden toimivuudesta omalla alueella 
ja yhteistyössä. 
Vaikuttavuusstrategia, vaikuttavuushankinnat ja inves-
toinnit, vaikuttavuuden johtaminen, vaikuttavuusviestin-
tä. Palveluiden hankkimisesta tulosten hankkimiseen? 
Viisailla päätöksillä vaikuttavuutta yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemiseen. 

TOIMINTA kohti tulevaisuuslähtöisiä 
vaikuttavuuspäätöksiä.
Tässä teemassa konkretisoimme vaikuttavuusajattelun 
hyödyt ja mahdollisuudet alueellisen elinvoiman vahvis-
tamisen tiekartaksi. Mikä on jokaisen rooli ja mistä 
kohtaa löytyvät yhteistyön paikat vaikuttavuuden 
mahdollistamisessa? 

LÄHDE KANSSAMME YHTEISELLE MATKALLE 
JA LÖYDÄ TULEVAISUUSLÄHTÖISEN  

VAIKUTTAVUUSAJATTELUN  HYÖDYT JA 
MAHDOLLISUUDET. 
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Arctic Smart Village on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden kasvattaminen!

Aino Elina Muhonen 
KTM 
”Edistän työlläni liikettä kohti luovempaa, inhimillisempää ja kestävämpää 
maailmaa”.  
Vaikuttavuustuottaja Aino Elina Muhonen on monipuolinen yhteiskunnallisten 
ja luovien muutoksentekijöiden valmentaja ja kokenut positiivisia yhteiskun-
nallisia vaikutuksia tavoittelevien ja tuottavien organisaatioiden kouluttaja ja 
sparraaja. Hän on auttanut yli 20 vuoden työurallaan satoja yhteiskunnallisia 
yrityksiä, järjestöjä ja kuntia mm. laadun, hallinnon, vaikuttavuuden, vaikutta-
vuusviestinnän, perus- ja palvelutoiminnan ja yhteistoiminnan kehittämisessä. 
Hänellä on vahvaa tutkimuksellista, menetelmällistä ja käytännön osaamista 
vaikuttavuuden mallintamisesta, mittaamisesta, johtamisesta ja viestinnästä. 

Saila Tykkyläinen  
KTT
"Haluan, että vaikuttavat teot saadaan käännettyä kilpailueduksi, paremmiksi 
palveluiksi ja koskettavaksi viestinnäksi." 
Saila Tykkyläinen sparraa ja kouluttaa monenlaisia organisaatioita 
järjestöistä yrityksiin ratkomaan yhteisiä ongelmiamme mahdollisimman 
tehokkaasti ja vaikuttavasti. Saila on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
keskeisiä asiantuntijoita maassamme tällä hetkellä. Viime vuosina hän on 
muun muassa kirjoittanut oppaita vaikutusten arvioinnista sekä ollut mukana 
kehittämässä ja toteuttamassa useita vaikuttavuuteen keskittyviä 
koulutusohjelmia. Saila myös tekee vaikutusten arviointeja sekä jakaa tietoa, 
työkaluja ja kokemuksia mm. Vaikuttava Yritys -blogissaan. 

Juha Leviäkangas  
Executive MBA

Juha Leviäkangas on pitkän linjan yrittäjä, kouluttaja ja sparraaja. Juhan 
erityisiä vahvuusalueita ovat kuntien ja kolmannen sektorin yritysyhteistyö, 
yhteiskunnallista vaikuttavauutta tavoittelevien liiketoimintakonseptien 
suunnittelu ja rahoitusratkaisut. Tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB) 
neuvonta sekä muut yhteiskunnalliset investointistrategiat. Tuotteistus, 
markkinointi ja strateginen suunnittelu, laajojen verkostohankkeiden ohjaus, 
projektijohtaminen ja hankerahoitus sekä uusien yritysten ja säätiöiden 
perustaminen. Lisäksi Juha on yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yritystoimin-
nan keskeisiä asiantuntijoita maassamme tällä hetkellä. 

Juri Laurila
Toimitusjohtaja

Juri Laurila on ASV Arctic Smart Village Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. 
Jurilla on myös pitkä kokemus aluekehitystyöstä. Hän on ollut mm. Lapin 
ELY-keskuksen neuvottelukunnan jäsen 2010-2017. Pelastaakseen 
maaseudun täydelliseltä väestönkadolta, hän kehitti Älykylä -konseptin. 
Tavoitteena on luoda uusi, elinvoimainen maaseutu tekemällä asumisesta 
kestävää kaikilla mittareilla. Uudella asumisen mallilla pyritään myös 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, niin kunnissa kuin alueellisestikin. 


