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1  Johdanto 
Tämä loppuraportti kuvaa Suomen Setlementtiliiton joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 välillä 
toteuttaman eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittämishankkeen keskeiset tulokset. Hanke sisälsi neljä 
yhteiskehittämisen työpajaa, starttitapaamisen ja tulostilaisuuden. Työskentelyyn osallistui Arvokas-
ohjelmassa mukana olevien järjestöjen edustajia. 

Yhteiskehittämisen lähtökohtana olivat Arvokas-ohjelman ydinviestit, sosiaalisen eriarvoisuuden ja 
osallisuuden tavoitteet, sekä eriarvoisuuden ydinteemat: köyhyys, yksinäisyys ja ulossulkeminen. 
Työskentelyä fasilitoi Jonna Heliskoski Leadcons Oy:stä ja se valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä 
Setlementtiliiton asiantuntijoiden ja hankkeen tueksi nimettyjen avainhenkilöiden kanssa.

Loppuraportin aluksi kuvataan työskentelyn tavoitteet ja viitekehys. Tämän jälkeen työskentelyn 
tuloksia käsitellään hankkeelle asetettuja tavoitteita vasten. Loppuraportti päättyy työskentelyn 
fasilitoijan, Jonna Heliskosken havaintoihin työskentelyn ja sen tulosten tiimoilta.

2 Yhteiskehittämisen viitekehys 
2.1 Menetelmä, tavoitteet ja lopputulokset 
Eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittämisen menetelmänä käytettiin vaikuttavuuslähtöistä yhteiskehit-
tämistä. Menetelmä perustuu työskentelyä fasilitoineen Jonna Heliskosken tekeillä olevaan 
väitöskirjatutkimukseen. Vaikuttavuuslähtöistä yhteiskehittämistä on sovellettu hänen johdollaan 
aiemmin muun muassa työllisyyden, yrittäjien jaksamisen ja hyvinvoinnin, lapsiperheiden vaikuttavan 
tuen, onnettomuuksien ehkäisyn, digitalisaation ja tiedepääoman edistämiseen.

Vaikuttavuuslähtöisen yhteiskehittämisen lähtökohtana toimivat yhdessä asetetut vaikuttavuustavoit-
teet. Tavoitteiden tunnistamisessa hyödynnettiin osallistujien monialaista asiantuntijuutta ja 
ilmiöpohjaisuutta. Tämän jälkeen yhteiskehittäminen kohdistui sellaisten ratkaisujen suunnitteluun, 
joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Työskentelytapa hyödynsi näkökulmien moninaisuutta ja 
kannusti siten uusien ratkaisujen löytämiseen.

Yhteiskehittämisen lopputuloksena syntyi
1. kuvaus eriarvoisuuden ehkäisyn edellyttämästä yhteisestä työstä,
2. malli yhteisen työn vaikuttavuuden todentamisen menetelmäksi,
3. yhteinen näkemys järjestöjen roolista ja mahdollisuuksista eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja
4. toimintasuunnitelma yhteisen työn käynnistämiseksi.

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585

Vaikuttavuus 
tehdään 
yhdessä 
- Jonna Heliskoski
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2.2 Vaikuttavuusketju ja vaikuttavuuden ekosysteemi 
Yhteiskehittämisen viitekehyksenä käytettiin vaikuttavuusketjua (ks. Kuvio 1) ja siitä johdettua 
vaikuttavuuden ekosysteemiä (ks. Kuvio 2). 

Kuvio 1. Vaikuttavuusketju1

Vaikuttavuusketjussa vaikuttavuudella 
tarkoitetaan keskipitkän ja pitkän aika-
välin yhteiskunnallista hyötyä (impact), 
joka syntyy ihmisten käyttäytymisessä 
ja yhteiskunnan rakenteissa tapahtu-
vien muutosten (outcome) tuloksena. 
Muutokset edellyttävät toisiaan tukevia 
tekoja (output) ja niihin kohdennettuja 
rajallisia resursseja (input). 

Vaikuttavuusketju korostaa eri tasojen välisten suhteiden merkitystä. Siksi alkuperäiseen iooi-malliin 
(Bertelsmann Stiftung) on lisätty tasoja yhdistävinä tekijöinä yhteiskunnallisen hyödyn syntymiseen 
vaikuttavat ilmiöt (phenomena), tekojen luomaa lisäarvoa tukeva tavoitteellinen yhteinen työ 
(collaboration) ja investoinnit (investment) muutoksiin tarvittavien resurssien mahdollistamiseksi.

 
Kuvio 2. Vaikuttavuuden ekosysteemi2

Koska yhteiskunnallisen hyödyn synty-
minen edellyttää lähes poikkeuksetta 
useamman kuin yhden muutoksen 
toteutumista, on vaikuttavuuden mallin-
tamista perusteltua lähestyä vaikutta-
vuuden ekosysteemin näkökulmasta.
 

Ekosysteemi muodostuu yhdessä sovitun vaikuttavuustavoitteen ympärille ja kuvaa tavoitteen 
saavuttamisen edellyttämän yhteisen työn. Vaikuttavuuden ekosysteemin keskeisenä tehtävänä on 
suunnata rajallisia resursseja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Lisäksi se vähentää riskiä 
päällekkäisten, pirstaleisten tai toistensa positiivisia vaikutuksia kumoavien tekojen toteuttamiseen.

2.3 Työskentelyn vaiheet 
Yhteiskehittäminen käynnistyi 7. marraskuuta 2019 pidetyllä starttitilaisuudella. Starttitilaisuudessa 
keskityttiin hankkeen lähtökohtiin, toteutukseen, työskentelyn viitekehyksenä toimivaan vaikuttavuus-
ajatteluun, sekä pohdittiin yhteisiä tavoitteita ja niihin vaikuttavia ilmiöitä. Tilaisuuden tulokset 
raamittivat joulukuussa käynnistyneiden yhteiskehittämisen työpajojen sisältöjä.

 Lähde: Jonna Heliskoski, Leadcons Oy. Muokattu Bertelsmann Stiftung’n iooi-mallin pohjalta1

 Lähde: Jonna Heliskoski, Leadcons Oy2
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Kuvio 3. Yhteiskehittämisen työpajat

Työpajojen työskentelyt valmisteltiin ja 
niiden tulokset arvioitiin yhteistyössä 
Setlementtiliiton omien asiantuntijoiden 
ja hankkeen tueksi nimettyjen avain-
henkilöiden  kanssa. Työskentely eteni 3

yhteisistä tavoitteista, ilmiöiden ja 
tarvittavien muutosten kautta yhteisen 
työn ratkaisuihin. Yhteiskehittämisen 
työskentelyn tulokset esiteltiin 2. huhti-
kuuta 2020 pidetyssä tulospäivässä.

3 Yhteiskehittämisen tulokset 
3.1 Eriarvoisuuden ehkäisyn edellyttämä yhteinen työ 
Yhteiskehittäminen käynnistyi eriarvoisuuden ehkäisyn yhteisten vaikuttavuustavoitteiden (impact) 
määrittelyllä. Tavoitteet määriteltiin siten, että ne mahdollistavat eriarvoisuuden tarkastelun sen 
kaikista sen ydinteemoista (köyhyys, yksinäisyys ja ulossulkeminen) käsin. Tavoitteet kuvaavat, 
millaisia keskipitkän ja pitkä aikavälin yhteiskunnallisia muutoksia tarvitaan, jotta eriarvoisuutta 
voidaan ehkäistä. 


Työskentelyn tuloksena tunnistetut vaikuttavuustavoitteet muodostivat neljä pääluokkaa: (1) 
ihmislähtöisyyden ja (2) välittämisen kulttuurin vahvistamisen, (3) päätöksenteon tukemisen sekä (4) 
toiminta ja elinympäristön muutosten ymmärtämisen.


Kuvio 4. Vaikuttavuustavoitteet


 Yhteiskehittämisen hankkeen tueksi nimetyt asiantuntijat ja avainhenkilöt olivat: Jaana Joutsiluoma, Kirsi Kuusterä, Mona 3

Särkelä-Kukko, Otto Kaikkonen ja Heidi Härmä Setlementtiliitosta. Antti Jalkanen Diakonissalaitokselta, Ira Alanko 
Valtioneuvoston kansliasta (myöh. Valtionvarainministeriöstä), Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Sanna 
Hautala Lapin yliopistosta, Katri Laaksonen SOS-Lapsikylästä, Jonna Suhonen Tukiliitosta ja Heidi Karjalainen Kukunorista.

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585

4.12.2019 Tavoitteet, ilmiöt ja muutokset
Yhteisen työn tavoitteiden asettaminen, onnistumiseen 
vaikuttavien tekijöiden ja muutosten tunnistaminen

16.1.2020 Arvon tuottaminen ja ratkaisut
Arvon tuottamisen keinojen tunnistaminen ja ratkaisujen 
suunnittelu

13.2.2020 Teot ja resurssit
Tarvittavien tekojen ja niiden vaatimien resurssien 
tunnistaminen 

12.3.2020 Toteutus ja kehittäminen
Yhteisen työn käynnistäminen ja kehittäminen 
Onnistumisen todentaminen

2.4.2020 Työskentelyn lopputulosten raportointi

1

2

5

3

4
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Pääluokat auttavat ymmärtämään, millaisia konkreettisia muutoksia tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää. Nyt tunnistetut vaikuttavuustavoitteet eroavat toisistaan muun muassa siinä, liittyvätkö ne 
toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen vai onnistumisen edellytyksen vahvistamiseen. Toinen 
merkittävä tavoitteita erotteleva ulottuvuus on niiden kohdistuminen joko yksilöihin tai yhteisöihin. 
Yhteisen arvion mukaan, eriarvoisuuden onnistunut ehkäisy edellyttää yhtäläisiä panostuksia kaikkiin 
pääluokkiin. 


Taulukko 1. Tavoitteiden pääluokat ja vaikuttavuustavoitteet


Tavoitteiden määrittelyn jälkeen yhteiskehittämisessä keskityttiin tavoitteiden saavuttamiseen vaikut-
taviin tekijöihin (phenomena). Työskentelyssä tarkasteltiin sekä tavoitteiden saavuttamista edistäviä, 
helpottavia tai nopeuttavia, että sitä estäviä, vaikeuttavia tai hidastavia tekijöitä. Työskentelyn 
tuloksena tunnistetut  kuusi tekijää ovat: (1) tieto ja sen hyödyntäminen, (2) resurssit ja niiden 4

johtaminen, (3) ketteryys ja yhteinen työ, (4) asiakas- ja kansalaiskokemus, (5) viestintäosaaminen, 
sekä (6) järjestöjen rooli toimintakentässä. Tekijöistä kolme ensimmäistä liittyy kaikkiin tavoitteiden 
pääluokkiin ja kolme jälkimmäistä ihmislähtöisyyden ja välittämisen kulttuurin vahvistamiseen.


Yhteiskehittämisen kolmannessa vaiheessa määriteltiin tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämät konkreettiset muutokset (outcome) ja 
tunnistettiin uudet mahdollisuudet eriarvoisuuden ehkäisemiseksi niin 
kunkin järjestön oman toiminnan kuin yhteisen työn tuloksena 
(collaboration, output). Muutokset kohdistuvat sekä itse toimintaan että 
sen johtamiseen. Toimintaan kohdistuvat muutokset liittyvät (1) 
läsnäolon turvaamiseen ihmisten arjessa, (2) asiantuntija ja 
kokemustiedon yhdistymiseen, sekä (3) viestinnän kehittämiseen. 
Johtamiseen kohdistuvia muutoksia ovat (4) arvoperusteisen toiminnan 
vahvistuminen ja (5) strategisen yhteisen työn lisääntyminen.    
Muutokset määriteltiin siten, että niiden toteutuminen voidaan todentaa. 


Tavoitteen pääluokka Tavoitteena on…

Ihmislähtöisyyden vahvistaminen - yksilöiden vastuullinen valtauttaminen 
- asiantuntija- ja kokemustiedon yhdistäminen 
- tuen saavutettavuuden varmistaminen 
- matalan kynnyksen tuen mahdollistaminen

Välittämisen kulttuurin vahvistaminen - avoimen keskustelun aktivoiminen 
- yhteisöllisyyden vahvistaminen

Päätöksenteon tukeminen - nopea reagointi ja kokeilujen toteuttaminen 
- esimerkillä johtaminen 
- alueellisten erojen vähentäminen 

Toiminta- ja elinympäristön muutosten 
ymmärtäminen

- alueellisen eriarvoisuuden ymmärtäminen 
- ympäristön muutosten ymmärtäminen 
- toimintakulttuurin ymmärtäminen

 Noin sata yhteisessä työskentelyssä tunnistettua tekijää analysoitiin laadullisen kuluttajatutkimuksen menetelmää 4

hyödyntäen. Menetelmän lähde: Spiggle, S., 1994. Analysis and Interpretation of Qualitative Data in Consumer Research. 
Journal of Consumer Research [e-journal] Vol. 21, Issue 3, pp. 491- 503 
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Taulukko 2. Muutokset ja uudet mahdollisuudet


Toimintaan liittyvät muutokset

Konkreettinen muutos ja  
muutoksen todentaminen

Järjestön oman työn uudet 
mahdollisuudet

Yhteisen työn uudet 
mahdollisuudet

Läsnäolo ihmisten arjessa on 
turvattu 

Kohderyhmät tavoitettaan nykyistä 
paremmin 
Avoin dialogi on vahvistunut 
Turvallisia yhteisöjä on enemmän

Liitytään osaksi moniammatillista 
yhteistyötä 
Osallistutaan palvelutarpeen 
arviointiin 
Lisätään digivälitteisyyttä

Suunnitellaan ja toteutetaan uusia 
hankkeita yhdessä eri toimijoiden 
kanssa (ml. julkisen sektorin toimijat)

Asiantuntija- ja kokemustietoa 
yhdistetään 

Tiedon tuottaminen on kehittynyt 
Tiedonkulku on parantunut 
Tietoa hyödynnetään 
päätöksenteossa

Käytetään tietoa vaikuttamisen 
välineenä 
Levitetään selkokielistä tietoa 
muille kohderyhmille 
Kerrotaan sosiaalialan 
ammattilaisten osaamisesta 
Järjestetään tutkijoiden, 
asiantuntijoiden ja 
hanketyöntekijöiden kohtaamisia

• Kokeillaan yhdessä malleja, miten 
kokemustietoa voidaan viedään 
väliportaan läpi johdon ja 
päättäjien käyttöön* 

• Kehitetään yhdessä 
kokemustiedon keräämisen 
välineitä (esim. Erityisryhmät) 

• Tehdään uusia yhteistyön avauksia 
Arvokas-järjestöjen kesken*

Viestintä on vaikuttavaa  
Viestinnän tärkeys on tunnistettu 
Viestinnän kohderyhmät on 
segmentoitu 
Viestintäkanavia ja menetelmiä 
hyödynnetään monipuolisesti

Kehitetään oman toiminnan ja 
osaamisen esiin tuomista 
brändäyksen keinoin 
Parannetaan viestinnän oikea-
aikaisuutta ja fokusta 
Toiminnasta syntyneistä 
kokemuksista viestiminen tahoille, 
joille niistä voisi olla hyötyä

Hyödynnetään brändäystä 
yhteisten ilmöiden esiin tuomiseen 
(esim. Vapaaehtoisuus - 
rakkaudesta lajiin) 
Lisätään hankkeiden keskinäistä 
viestintää ja kokemusten 
jakamista

Johtamiseen liittyvät muutokset

Konkreettinen muutos ja  
muutoksen todentaminen

Järjestön oman työn uudet 
mahdollisuudet

Yhteisen työn uudet 
mahdollisuudet

Arvoperusteinen toiminta on 
vahvistunut 

Johdamme esimerkillisesti 
Pitkäkestoinen rahoitus on 
varmistunut 
Toimimme ihmislähtöisesti

Tunnistetaan arvoperusteisesta 
toiminnasta kiinnostuneita ja 
hyötyviä kohderyhmiä 
Jaetaan omaa osaamista ja 
kokemuksia arvoperusteisen 
toiminnan arvostuksen 
vahvistamiseksi 
Etsitään mahdollisuuksia 
rahoituspohjan laajentamiseen

Tehdään yhteistyötä vaikuttavuus-
arvioinnin kehittämiseksi* 
Haetaan yhteisrahoitusta yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi 
Vahvistetaan yhteistä 

1. kieltä 
2. arvopohjaa 
3. ymmärrystä 
4. mielikuvaa (brändäys)

Strateginen yhteinen työ on 
lisääntynyt 

Luomme yhteistä ymmärrystä 
Sovimme yhteisistä tavoitteista 
Teemme yhteistä työtä 
Seuraamme vaikuttavuutta

Mallinnetaan arjen työstä 
nousevia prosesseja ja 
kokemuksia muille jaettavaan 
muotoon 
Tunnistetaan uusia 
mahdollisuuksia vastata ihmisten 
ja yhteisöjen tarpeisiin -> 
rahoittajan kautta hankkeeksi

Siirrytään oman asian takaa 
yhteisen asian taakse 
Tunnistetaan kilpailuasetelman 
sijaan yhteiset hyödyt 
Lisätään asiakasohjausta muiden 
järjestöjen toimintaan 
Kehitetään rahoituksen rakenteita 
yhteiseen työhön kannustavaksi

* Ks. Kappaleen 3.3 esimerkit yhteisen 
työn käynnistämiseksi

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585
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Jatkotyöskentelyssä keskityttiin yhteisen työn uusiin mahdollisuuksiin. Työskentelyn lopputuloksena 
hahmottui viisivaiheinen eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittämisen malli, jonka lähtökohtana ovat 
eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiset tavoitteet ja niihin liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen. 
Eriarvoisuuden ehkäisyn jatkuvan kehittämisen kehä luo yhteistä ymmärrystä ja ratkaisuja, sekä arvioi 
onnistumista niin ratkaisun sisällä (output -> outcome) kuin yhteisiä vaikuttavuustavoitteita vasten 
(outcome -> impact). 


Kuvio 5. Eriarvoisuuden ehkäisyn jatkuvan kehittämisen kehä


Y hteiskehittämisen lopputuloksena syntynyt eriarvoisuuden ehkäisyn yhteisen työn malli 
määrittelee eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiset tavoitteet (impact), tavoitteiden saavuttamisen 

edellyttämät muutokset (outcome), uudet mahdollisuudet eriarvoisuuden ehkäisemiseksi 
(output), sekä viitekehyksen vaikuttavuuden todentamiseksi ja tuloksellisuuden jatkuvaksi 
kehittämiseksi (evaluation & continuous improvement).


3.2 Järjestöjen erityisyys eriarvoisuuden ehkäisyssä 
Yksi yhteiskehittämisen tavoitteista oli tunnistaa järjestöjen rooli ja mahdollisuudet eriarvoisuuden 
ehkäisyssä. Työskentelyssä keskityttiin sellaisten kyvykkyyksien tunnistamiseen, jotka ovat järjestöille 
ominaisia. Työskentelyn tuloksena järjestöjen erityispiirteiksi määriteltiin: (1) kyky kohdata, kuulla ja 
ymmärtää ihmisten ja yhteisöjen arkea, (2) kyky reagoida, kokeilla ja mahdollistaa uusien ratkaisujen 
löytyminen sekä (3) kyky hyödyntää laaja-alaista ja sitoutunutta osaajaresurssia.


Kuvio 6. Järjestöjen erityisyys eriarvoisuuden ehkäisyssä


Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585
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Järjestöjen erityispiirteet tarjoavat hyvän lähtökohdan 
eriarvoisuuden ehkäisyn jatkuvan kehittämisen kehän 
toteuttamiseen. Järjestöjen läsnäolo ihmisten ja yhteisöjen 
arjessa, yhdistettynä aktiiviseen vuoropuheluun virallisten 
tukiverkostojen kanssa, tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuu-
den tuottaa ja välittää tietoa eriarvoisuudesta, sen ehkäisyn 
mahdollisuuksista ja toiminnan vaikutuksista. 


Työskentelyssä tunnistettiin myös tarpeita järjestöjen 
erityisyyden kehittämiseen ja vahvistamiseen. Nimetyt 
kehittämiskohteet ovat pääsääntöisesti sellaisia, jotka eivät 
liity suoraan kunkin järjestön ydintehtävään. Tämän johdosta 
kyvykkyyksien kehittäminen on tarkoituksenmukaista 
toteuttaa, ainakin osin, yhteistyössä eri järjestöjen kesken. 
Yhteinen kehittäminen tarjoaa samalla luontaiset puitteet 
uusien yhteisen työn mahdollisuuksien tunnistamiseen ja 
edistämiseen.


Taulukko 3. Järjestöjen erityisyyden vahvistaminen


Järjestöjen kehittämiskohteet herättivät myös keskustelua osaamisen kehittämisen resursoinnista. 
Merkittävä osa tunnistetuista kehittämiskohteista on järjestöjä yhdistäviä, yhteiseen työhön 
kannustavia ja yhteiskuntaa hyödyttäviä. On kuitenkin syytä pohtia, missä määrin yksittäisillä 
järjestöillä on intressiä ja resursseja panostaa ydintehtäväänsä sivuaviin osaamisalueisiin. Voisiko ja 
tulisiko niiden vahvistaminen nähdä yhteiskunnan inventointeina (investment) eriarvoisuuden 
ehkäisyyn?


Y hteiskehittämisen lopputuloksena järjestöjen erityispiirteiksi tunnistettiin kyky ymmärtää 
ihmisten arkea, reagoida ja tuottaa uusia ratkaisuja sekä hyödyntää laaja-alaisia resursseja   

ratkaisujen tuottamiseen. Erityispiirteet korostavat järjestöjen keskeistä roolia eriarvoisuuden 
ehkäisyssä. Merkittävin hyöty saavutetaan kuitenkin vasta vahvuuksia edelleen kehittämällä ja 
yhteistä työtä edistämällä.


Kehittämisalue Kehittämisen kohde

Resurssit ja johtaminen Esimerkillisen arvoperusteisen johtamisen käytänteet 
Arvoperusteisen toiminnan vahvuuksien osoittaminen 
Resurssien käytön tehostaminen

Järjestöjen erityinen rooli toimintakentässä Neutraalin roolin nykyistä aktiivisempi hyödyntäminen 
Sosiaalisiin tavoitteisiin sitoutuminen ja sitouttaminen 
Missiolähtöinen toiminnan kehittäminen

Osaamisen kehittäminen Kehitys- ja kehittämismyönteisyyden vahvistaminen 
Osaamisen parempi tunnistaminen ja valjastaminen 
Oppimisen parempi mahdollistaminen

Ketteryys ja yhteinen työ Strategisen yhteisen työn lisääminen 
Ketteryyden lisääminen 
Toiminnan päällekkäisyyksien välttäminen

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585
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3.3 Toimintasuunnitelma yhteisen työn käynnistämiseksi 
Yhteiskehittämisen viimeisessä vaiheessa tehtiin kolme konkreettista suunnitelmaa yhteisen työn 
käynnistämiseksi. Suunnitelmissa hyödynnettiin yhdessä luotua eriarvoisuuden ehkäisyn 
kehittämisen kehää. Suunnitelmien teemoiksi valittiin yhteisen työn uusista mahdollisuuksista  (1) 5

asiantuntija- ja kokemustiedon avulla yhdessä vaikuttaminen, (2)  uudet yhteisen työn avaukset sekä 
(3) yhteistyö vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseksi.





Suunnitelma 1. Kohtaamisen konferenssi 

Kohtaamisen konferenssi suunnitellaan yhteistyössä muutaman Arvokas-
hankkeen kanssa. Toteutukseen osallistuvat hankkeet valitsevat konferenssille 
heitä yhdistävän tärkeän teeman. Kohtaamisen konferenssi toteutetaan 
Päihdepäiviä pienempänä, intiimimpänä ja tasa-arvoisempana tilaisuutena.


Yhteisen työn teema: Asiantuntijuuden ja kokemustiedon avulla yhdessä 
vaikuttaminen 


Aika Toimenpiteet Resurssit

Vuonna 2021

1. Tunnistetaan tilaisuudesta kiinnostuneet 
hankkeet 

2. Päätetään tilaisuuden teema ja 
tunnistetaan hyödyt eri sidosryhmille 

3. Luodaan tilaisuuden narratiivi 
4. Kerätään puhujat, jotka tukevat yhteistä 

tarinaa 
Kokemusasiantuntijat 
Viranomaiset 
Asiantuntijat 

5. Suunnitellaan tilaisuuden viestintä
Konferenssiin osallistuvat 
hankkeet yhteistyössä Arvokas-
hankkeen kanssa

6.   Hankitaan tila tapahtumaa varten 
7.   Kutsutaan tapahtumaan sidosryhmät,   
      joihin halutaan vaikuttaa 
8.   Hoidetaan tilaisuuden tarjoilun valmistelut

9.  Toteutetaan tilaisuus suunnitelman 
mukaan

10. Kerätään palaute tilaisuuteen 
osallistuneilta

Lopputuloksena syntyy tilaisuus, jossa kokemuksellisuudella on vahva rooli. 
Ei pelkästään passiivista oppimista vaan asiaan liittyviä työpajoja ! Learning by doing 
Tasa-arvoisuus toteutuu mm. siinä, että asiantuntijat ovat osa ryhmää koko päivän 

! Pyrkimyksenä asian merkityksellisyyden ymmärtäminen  

 Ks. Taulukko 2, Sivu 65

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585
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Yhteistyön käynnistämiseksi Arvokas-hankkeen koordinaatio tuo yhteen hankkeita, joilla on yhteisiä 
teemoja. Koordinaatio antaa hankkeille toimeksiannon miettiä tärkeä teema ja tilaisuuden 
sidosryhmät. Koordinaatio tukee tilaisuuden suunnittelua ja toteutusta asioissa, joissa hankkeilla ei 
ole osaamista.


Sidosryhmät Sidosryhmille syntyvä hyöty

Viranomaistahot 
Hallinto 
Ammattihenkilöstö

Kustannussäästöt 
Palveluiden parantuminen ja vaikuttavuus 
Työntekijöihin kohdistuvat positiiiviset 
vaikutukset

Toiminnan kohderyhmät 
Asiakkaat 
Kokemusasiantuntijat 
Lähipiiri yms.

Parempia palveluita 
Osallisuuden lisääntyminen 
Hyvinvoinnin parantuminen 
Eriarvoisuuden vähentyminen 
Oikea apu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Kouluttajaroolissa 
Asiantuntijat 
Kokemusasiantuntijat

Mahdollisuus tuoda oma tieto/osaaminen 
vuorovaikutuksellisesti muiden käyttöön teoria ja 
kokemustieto yhdistäen

Rahoittaja Laajemman vaikuttavuuden syntyminen 
Lisääntyvä tietoisuus rahoituksen kohteena 
olevasta asiasta

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585
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Suunnitelma 2.  

Yhdessä suunniteltu ja toteutettu kampanjakokonaisuus, jonka tavoitteena on 
yhteisten kokemusten löytäminen ja jakaminen. Kampanjaan osallistuvat 
Arvokas-järjestöt päättävät yhdessä niistä kokemuksista, joihin kampanjassa 
erityisesti keskitytään.


Yhteisen työn teema: Tehdään uusia yhteistyön avauksia Arvokas-järjestöjen 
kesken


Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585

=
ME vs. MUUT 

Aika Toimenpiteet Resurssit

Syksy 2020 -             
kevät 2021

Nimetään kampanjaan osallistuvat 
Arvokas-järjestöt 
Päätetään kampanjan teemasta (esim. 
esteellisyys, yksinäisyys) 
Suunnitellaan ja tuotetaan 
kampanjamateriaalia (esim. haastattelut, 
videotallenteet) 
Kutsutaan mukaan eri rooleissa olevia 
(esim. kokemusasiantuntijoita, 
vapaehtoistyötä tekeviä, hanketyöntekijöitä) 
Suunnitellaan kampanjan toteutus ja 
talous (ml. sponsorien hankinta)

Sponsorien rooli korostuu, jotta 
voimme varmistaa riittävät 
panostukset toteutuksen 
resursseihin

Kesä 2021  

(hyödynnetään kesän 
mahdollisuus saada 
medianäkyvyyttä)

Toteutaan kampanjakokonaisuus 
”Mitä yhteistä sinulla on tämän tarinan 
kanssa?”; Eri taustoista tulevat voivat 
kertoa ajatuksistaan 
Yhteinen keskustelu: Mikä meitä 
yhdistää? ! Tavoitteena yllättävienkin 
yhteyksien oivaltaminen 
Tavallisuuden hienous vastavoimana 
pintaliidolle ja täydellisyydelle ! 
Samaistuminen 
Podcastit eri teemojen ympäriltä  ! Eri 
hankkeet yhdessä yllättävienkin teemojen 
ympärillä
Turvallisen arjen arvon nostaminen ja 
pienten hetkien esille tuominen

Lopputuloksena syntyy kampanjakokonaisuus, jonka tuloksena yhteisöllisyys ja sidosryhmien välinen 
yhteistyö lisääntyy. Lisäksi kampanja tarjoaa osallistujilleen voimaannuttavia kokemuksia.
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Yhteistyön käynnistämiseksi Arvokas-hankkeen koordinaatio auttaa keräämään yhteen hankkeilla 
valmiina olevia tarinoita ja kartoittamalla hankkeiden kiinnostusta osallistua yhteisen 
kampanjakokonaisuuden toteuttamiseen kesällä 2021. 


Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585

Sidosryhmät Sidosryhmille syntyvä hyöty

Viestinnän konsultti, jolla kokemusta ”alan sisältä” Työllistyminen, liikevaihto 
Yhteinen viestintä - yhteinen hyöty ja näkyvyys

Eri järjestöjen taholta 1 vastuuhenkilö, jonka 
takana järjestön työryhmä

Järjestön aktiivisen osallistumisen ja 
vaikuttavuuden varmistaminen

Sponsorit (Esim. Kiasma, Amos Rex, Musiikkitalo, 
Kansallismuseo, Helsingin kaupunginmuseo)

Yhteiskuntavastuun ja yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden edistäminen

Sponsorien hankinnasta vastaava henkilö (Esim. 
Suvi), jonka työtä järjestöt tukevat tuottamalla 
ideoita ja tuomalla omat kontaktinsa yhteiseen 
työhön

Yhteisen työn vaikuttavuuden mahdollistaminen

Mediatuottajat (esim. podcastit) Työllistyminen, liikevaihto, työharjoittelu 
Yhteinen mediatuotanto säästää rahaa
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Suunnitelma 3. Arvioinnin arviointi 

Arvioidaan yhdessä Arvokas-hankkeessa toteutetun arvioinnin onnistumista 
ja tunnistetaan mahdollisia kehittämiskohtia. Kartoitetaan samalla tarpeita 
vaikuttavuusarvoinnin periaatteiden ja menetelmien osaamisen kehittämi-
seksi sekä mahdollisuuuksia yhteisen koulutuksen toteuttamiseksi. 
Tunnistetaan samalla mahdollisuudet vertaisoppimisen hyödyntämiseen.


Yhteisen työn teema: Tehdään yhteistyötä vaikuttavuusarvioinnin 
kehittämiseksi


   Yhteistyö käynnistetään Arvokas-hankkeen koordinaation toimesta keväällä 2020.


Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585

Aika Toimenpiteet Resurssit

Kevät 2020 Arvokas-ohjelman osallistujille suunnatun 
kyselyn palautekyselyn suunnittelu Arvokas-hankkeen koordinaatio

Syksy 2020 

Palautekyselyn toteuttaminen. Vastaajina 
hankkeiden työntekijät ja mahdollisuuksien 
mukaan myös asiakkaat.

Koordinaatio lähettää kyselyn ja 
hankkeet sitoutuvat vastaamaan

Palautekyselyn tulosten analysointi ja 
koosteen tekeminen

Koordinaatio

Yhteinen keskustelutilaisuus tulosten 
pohjalta

Arvokas-hankkeen avainhenkilöt 
ja hankkeiden edustajat

Arvioinnin menetelmäkoulutuksen 
toteuttaminen

Koordinaatio + 
menetelmäosaajat

Keskustelun jälkeisten toimenpiteiden 
toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan

Koordinaatio

Lopputuloksena syntyy tieto siitä, mitkä asiat ovat hyödynnettävissä kunkin hankkeen oman 
vaikuttavuuden arvioinnissa. Ideaali: Pienimmällä panoksella enemmän vaikuttavuutta esiin

Sidosryhmät Sidosryhmille syntyvä hyöty

Arvokkaan ja muiden ohjelmien taustalla 
vaikuttavat tahot 

Ohjausryhmät 
Valmistelijat 
Tutkijat

Parempi ymmärrys, mitä asioita on huomioitava 
kun eriarvoisuutta kartoitetaan haavoittavassa 
asemassa olevilta asiakkailta 

Kieli 
Kulttuuri 
Akuutti elämäntilanne 
Vamman vaikutus 
… 

Arvokkaan järjestöt Järjestöt saavat arvioinnin menetelmäosaamista 
tulevia hankkeita varten
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4  Havaintoja yhteiskehittämisen tiimoilta 
Kymmenien vaikuttavuuslähtöisten kehittämishankkeiden fasilitoinnin ja järjestöjen kanssa aiemmin 
tekemäni yhteistyön kokemusten pohjalta, haluan lopuksi nostaa esiin joitakin havaintojani työsken-
telystämme ja sen tuloksista. Kokemukseni perusteella, yhteiskunnallisen hyödyn vaikuttavuus-
tavoitteista (impact) lähtevän kehittämisen tuloksena syntyvissä kokonaisratkaisuissa, 60-80% 
tarvittavien muutosten (outcome) vaatimista teoista (output) edellyttää yhteistä työtä tai linkittää 
toimijoita toisiinsa (collaboration). 


1 Ensimmäinen huomioni koskee yhteisen työn mahdollisuuksien tunnistamista. Työskentelymme 
perusteella yhteisen työn mahdollisuuksia näyttäisi olevan helpointa tunnistaa sellaisiin tekoihin 
liittyen, jotka eivät ole suoraan minkään yksittäisen järjestön ydintehtävää. Näin yhteinen työ ei 

kilpaile samasta rahoituksesta vaan nostaa esille ydintehtäviä tukevien toimintojen roolin 
eriarvoisuuden ehkäisyssä. Vaikka yhteinen työ tarjoaa näin eittämättä uusia mahdollisuuksia 
järjestöjen vaikuttavuuden laajentamiseen, jättää se niiden perustehtävät yhteisen työn ulkopuolelle.  
Yhteiskunnallisen hyödyn ja rajallisten resurssien vaikuttavan kohdentumisen näkökulmasta järjestöjä 
tulisi rohkaista tunnistamaan yhteisen työn mahdollisuuksia kaikilla toiminnan alueillaan. Tämä 
edellyttänee järjestöjen välisen luottamuksen ja avoimuuden vahvistamista sekä toimintaedellytyksiä 
turvaavien rahoitusmallien kehittämistä yhteiseen työhön kannustaviksi.


2Toinen huomioni kohdistuu niin ikään yhteisen työn onnistumisen edellytyksiin. Missiosta 
kumpuava ainutlaatuisuus on järjestöjen keskeinen voimavara. Sen korostaminen suuntaa 
kuitenkin huomion ensisijaisesti toimijoita erottaviin, ei niitä yhdistäviin, tekijöihin. Työskentelyn 

perusteella järjestöjen taipumus tarkastella yhteisen työn mahdollisuuksia toimijoita erottavista 
näkökulmista on poikkeuksellisen voimakas. Ainutlaatuisuus näyttäytyy yhteisen työn hankaloittajana 
ja jopa esteenä. Järjestöt saattaisivat hyvinkin hyötyä niitä yhdistävien tekijöiden ja yhteisten 
kokemusten esille tuomisesta (vrt. Suunnitelma 2). Kyse on näkökulmasta ja sen muokkaamisesta.


3 Kolmas ja viimeinen huomioni liittyy vaikuttavuuden johtamiseen. Tavoitteellista yhteistä työtä 
tulee fasilitoida ja johtaa. Pelkkä toimijoiden yhteen tuominen ei riitä. Työskentelymme tulokset 
osoittavat, että merkittävä edistyminen eriarvoisuuden ehkäisyssä edellyttää tavoitteellista ja 

laaja-alaista yhteistä työtä. Kukaan ei onnistu yksin ja ainutlaatuiset resurssimme eivät 
automaattisesti suuntaudu yhteisten hyödyn syntymiseen. Vaikuttavuutta tulee voida todentaa niin 
yksittäisten toimijoiden (ks. Suunnitelma 3) kuin yhteisvaikutusten tasoilla (ks. eriarvoisuuden 
ehkäisyn jatkuvan kehittämisen kehä).


Olen kiitollinen Suomen Setlementtiliiton Arvokas-ohjelmalle minulle tarjoutuneesta mahdollisuudesta 
fasilitoida eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittäminen joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä 
aikana. Haluan lisäksi kiittää kaikkia yhteiskehittämisen työpajoihin osallistuneita aktiivisesta 
työskentelystä ja hankkeen tueksi nimettyjä avainhenkilöitä arvokkaasta asiantuntemuksesta.


Espoossa 5. kesäkuuta 2020


Jonna Heliskoski

Leadcons Oy

Jonna Heliskoski, Leadcons Oy jonna.heliskoski@leadcons.fi +358 40 165 8585
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