
VAIKUTA!

VAIKUTA!  
Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennus

Löydä  tulevaisuuslähtöisen vaikuttavuusajattelun 
ja -ratkaisujen hyödyt ja mahdollisuudet alueelli-
sen elinvoiman vahvistamisessa. 

Vaikuttavuus on yhteinen matka. Valmennuksessa ra-
kennetaan uudenlaista vaikuttavuuslähtöistä ajattelu- 
ja toimintamallia. Tavoitteena on, että  osallistujat 
pystyvät toteuttamaan muutoskyvykkyyttä vaativia 
tekoja, jotka lisäävät kunnan tai alueen elinvoimai-
suutta.

VAIKUTA! Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennus 
tarjoaa käytännönläheisiä keinoja, joiden avulla opit 
ymmärtämään ja soveltamaan vaikuttavuuslähtöisiä 
menetelmiä työssäsi. Valmennuksessa käydään läpi 
kaikki vaikuttavuuden kehittämisen ja arvioinnin vai-
heet yhteiskunnallisen ongelman ja sen juurisyiden 
määrittelemisestä aina tavoiteltujen vaikutusten syn-
tymekanismien tunnistamiseen.   

Valmennus on suunnattu alueellisen vaikuttavuuse-
kosysteemin avaintoimijoille ja vaikuttavuudesta kiin-
nostuneille: kuntien, ELY:n, maakuntaliittojen ja oppi-

laitosten strategisen tason päättäjät, ohjelmajohtajat 
ja palvelualueiden johtajat; hanke-, hankinta- ja kehit-
tämisyksiköiden vastuuhenkilöt sekä palveluntarjo-
ajat.

VAIKUTA! Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennus 
tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden johtamiseen ja tule-
vaisuuslähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Oivalla miten julkisen sektorin vaikuttavat 
päätökset ja teot saadaan käännettyä kilpailueduksi, 
paremmiksi palveluiksi, yhteiskunnallisiksi hyödyiksi 
ja koskettavaksi viestinnäksi.
Valmennuksessamme käydään läpi seuraava teemat:

- Vaikuttavuuden mallinnus ja mittaaminen

- Vaikuttavuuden ekosysteemin rakentaminen ja

johtaminen

- Vaikuttavuusajattelun soveltaminen investointeihin,

hankintoihin ja palveluiden tuottamiseen

VAIKUTA!  Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennuk-
sessa pääset jo ratkomaan oman alueen haasteita ja 
viemään vaikuttavuusajattelua konkretiaan. 

VAIKUTA! Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennuksen järjestää ASV Arctic Smart Village Oy. Valmennuksen 
kouluttajina ja työpajojen vetäjinä toimivat Suomen vaikuttavuustyön huippuasiantuntijat.
Aino Elina Muhonen, vaikuttavuustuottaja, toimitusjohtaja, AIknow Agency Oy

Saila Tykkyläinen, vaikuttavuustutkija, Vaikuttava Yritys Oy
Juha Leviäkangas, yhteiskunnallisen liikkeenjohdon erityisasiantuntija, Suomen Säätiötilipalvelu Oy
Juri Laurila, toimitusjohtaja ja perustaja, ASV Arctic Smart Village Oy



VAIKUTA! 
Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennus

OHJELMATEEMAT 

Paikka: Rokua Health & Spa Hotel, Kuntoraitti 2, Rokua

Aika:  23.4. – 24.4. 2020

Hinta:  975,00 euroa/hlö 2hh huoneessa 2 majoittujaa. 

1015,00 euroa/hlö 1hh huoneessa.

Hinta sisältää valmennuksen, työpajaohjaukset, tarjoilut ja majoituksen. Huonevaraukset 

tehdään ilmoittautumislomakkeella järjestäjälle. Kaikki hinnat sisältävät ALV 24%.

Hinta ilman majoitusta 915,00 euroa/hlö

Paikkoja on rajoitetusti. Valmennukseen pääsee mukaan 50 ensimmäistä ilmoittautujaa.

PÄIVÄ 1: VAIKUTTAVUUS - 
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
AAMUPÄIVÄ  klo 9.00 – 12.00 
TODELLISUUS nyt ja tulevaisuudessa 
 VAIKUTTAVUUS
Vaikuttavuusajattelun teoria ja käytäntö. Mikä
vaikuttavuus? Kuka hyötyy vaikuttavista päätök-
sistä? Kuka vaikuttaa, kenen kanssa? Mihin?
 YHTEISELLE KARTALLE
Alueellisen elinvoiman parantamisen todellisuus
ja mahdollisuudet. Mikä on totta tänään? Minkä
tahdomme olevan totta huomenna? Mikä on yh-
teinen vaikuttavuusvisiomme?

12.00 Lounastauko (60 min) 

ILTAPÄIVÄ  klo 13.00 – 16.00
TAVOITTEET ja miten niihin voidaan 
yhteistyöllä päästä
 VISIOSTA TAVOITTEISIIN
Vaikuttavuusvisiosta vaikuttavuustavoitteisiin.
Millaisia elinvoimaisuutta lisääviä tavoitteita
kohti kuljemme yhdessä?
 TAVOITTEISTA RATKAISUIHIN
Millaisia vaikuttavuuteen tähtääviä toimintamal-
leja ja ratkaisuja voimme hyödyntää?

PÄIVÄ 2: VAIKUTTAVUUS – 
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
AAMUPÄIVÄ  klo 9.00 – 12.00 
RATKAISUT ja niiden soveltaminen 
 VAIKUTTAVUUSRATKAISUT KÄYTÄNNÖSSÄ 
Miten vaikuttavuusratkaisuja hyödynnetään 
omalla alueella ja omassa toiminnassa? Syven-
tävät ratkaisutyöpajat.

12.00 Lounastauko (60 min) 

ILTAPÄIVÄ  klo 13.00 – 15.30 
TOIMINTA kohti vaikuttavuusvisiota 
 VAIKUTTAVUUDEN JOHTAMINEN JA

YHTEISTYÖ
Millaisen tiekartan kohti vaikuttavuutta yhdessä 
rakennamme? Mitä teemme erikseen ja yhdes-
sä? Miten pääsemme parhaiten käytännössä 
liikkeelle

 YHTEENVETO
Valmennuksen koonti ja loppukeskustelu.

Valmennusmenetelmät: Alustukset, case-esimerkit, ohjattu työpajatyöskentely, vertaisoppiminen ja kokoavat yhteenvedot. 

040 952 8907
petri.kittila@arctic2020.�

 www.arctic2020.�

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ  
https://link.webropolsurveys.com/EP/167E676E0B55EB56




