Vaikuttava
strategia
Vinkkejä ja ohjeita vaikuttavuuslähtöiseen
strategia- ja ohjelmatyöhön

1. Johdanto
Miksi tehdä vaikuttavuuslähtöinen strategia?

2. Lähtötila
n kartoitus
Tavoitteena on kartoittaa, valita ja kuvata ne
alueelliset ongelmat ja tarpeet, joihin strategialla
vastataan.

SISÄLLYSLUETTELO

3. Vaikuttavuustavoitteet

2-4 tavoitetta, jotka ohjaavat hankkeiden ja
investointien suunnittelua ja toteutusta, rahoituksen
jakamista sekä tukitoimia.

4. Mittaristo ja tiedonkeruu
V aikuttavuustavoitteista johdetut mittarit.


5. Viestintä lyhyesti
Miten ja mitä viestiä strategiasta eteenpäin.

JOHDANTO

VAIKUTTAVUUSLÄHTÖINEN STRATEGIA
Alueellisten eri toimijoista koostuvien verkostojen johtaminen kohti yhdessä valittuja ja
analysoituja muutostavoitteita.

Vastaa kysymykseen: mihin ja miten alueen resurssit on kohdennettava, jotta
valittuihin tavoitteisiin päästään.


Tekee näkyväksi mitä uutta tarvitaan: uusia toimijoita, uusia ratkaisuja ja yhteisen 
tekemisen paikkoja - tapa hyödyntää dynaamista verkostoanalyysia strategian
tuottamiseen. 

Auttaa olemassa olevan tarpeiden ja tavoitteiden kriittisessä tarkastelussa ja niiden
rajaamisessa.

Kun oppaassa läpikäydyt työvaiheet on toteutettu, on koossa strateginen
vaikuttavuusmalli.

JOHDANTO

VAIKUTTAVUUSMALLI ON STRATEGIAN KIVIJALKA
Tuki omaan päätöstentekoon
Pohja mittareille
Ohjenuora ja selkänoja hanketoimijoille
Viestinnällinen väline

JOHDANTO

VAIKUTTAVUUSMALLIEN ERI TASOT

STRATEGIAN VAIKUTTAVUUSMALLI

HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUSMALLI

YHTEINEN VAIKUTTAVUUSTAVOITE

SUHDE STRATEGIAN VAIKUTTAVUUSMALLIIN

Ohjaa strategisesti kaikkia toimijoita.

Yksittäinen hanke on osa alueen strategista

Kiinnittyy yhteisössä tai alueella tapahtuvaan

vaikuttavuusmallia ja edistää osaltaan jotain/joitain

muutokseen.

siinä määriteltyjä vaikuttavuustavoitteita.

ILMIÖT JA MUUTOKSET

TAVOITE

Ilmiöt, jotka joko vauhdittavat tai jarruttavat tavoitteen

Hankkeiden tavoitteet ovat osa strategian sisältöä,

toteutumista

tekoja, toimintaperiaatteita tai muutoksia.

Alat, sektorit tai rahoitusmuodot, jotka tarvitaan
tavoitteen saavuttamiseen.

MUUTOKSET

Muutokset, joilla ilmiötä joko vahvistetaan tai

Hankkeiden on tunnistettava ilmiöt ja kohderyhmät,

hidastetaan.

joissa muutosten toivotaan tapahtuvat
.

TEKIJÄT JA TOIMINTAPERIAATTEET

TEOT

Tekijät, joita tarvitaan mukaan tuottamaan tarvittavia

Resurssitja ratkaisut

muutoksia.

Tuotokset ja toimintaperiaatteet

Toimintatavat, painotuksen tms, joita tekemisessä on

Hankkeen aikaiset mittaristot ja tavoitteiden

noudatettava yli toimintakenttien.

seuraaminen hankkeen aikana ja sen jälkeen.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

LÄHTÖTILAN KARTOITUS
Lähtötilan kartoituksen tavoite on valita ja kuvata ne alueelliset ongelmat, tarpeet sekä
ilmiöt, joihin strategialla vastataan. 

M uistathan, että vaikka teet strategiaa nykyhetkessä sen valintojen tarkoitus on katsoa

tulevaan.

V alittuja ongelmia, tarpeita ja ilmiöitä kannattaa tutkia tarkemmin esimerkiksi

seuraavissa dioissa esiteltävän vaikuttavuuspuu-työpohjan kautta.

Vaikuttavuus- ja ongelmapuu -työpohjan (printattava pdf) voit ladata
tästä.
Katso Sailan video aiheesta lähtötilan kartoittaminen.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

VAIKUTTAVUUS- JA ONGELMAPUU -TYÖKALU
Kaikki vaikuttavuuteen tähtäävä toiminta alkaa ratkottavan ongelman/tarpeen/trendin
purkamisesta.

Vaikuttavuuspuu -työkalua voi käyttää aina, kun halutaan saada ihmiset mukaan analysoimaan ja
tutkimaan asioita tarkemmin.

Vaikuttavuuspuu –työkalun

avulla jäsentyvät sekä ratkaistava ongelma/tarve/trendi että

tavoiteltavat muutokset eli vaikutukset. Vaikuttavuuspuuta voi käyttää myös ongelmien
kartoittamiseen, jolloin metodin nimi on

ongelmapuu.

HUOMIOI
Mikä on se ongelma tai tarve, jota ratkotaan tai muutokset, joita halutaan saada aikaan?

Muista keskittyä sellaiseen osaan muutoksista, jotka ovat toteutettavissa
maaseuturahoituksella ja alueellisten kumppanien kansa.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

VAIKUTTAVUUS- JA ONGELMAPUU -TYÖPOHJA

HUOMIOI
Työpohjan voitulostaa pohjiksi työpajaan tai jakaa sitä ohjeistuksena.
Työskentelyn voi järjestää työskentelyn fläppipaperien ja post-it -lappujen avulla.
Voit ladata työpohjan myös taustakuvaksi erilaisiin etätyöskentelyn mahdollistaviin alustoihin, kuten
Padletiin tai Miroon, jolloin ohjeistus on koko työskentelyn aikana näkyvillä.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

ONGELMAPUU/VAIKUTTAVUUSPUU -TYÖPOHJAN
KÄYTTÖ
Jos tavoite ei ole terävä tai asian jäsentäminen tuntuu sitä vaativan, kannattaa aloittaa asian
hahmottelusta. 

Ongelmapuun runkoon kirjataan esimerkiksi ongelma tai tarve, ja juuret kuvaavat ongelman
taustalla vaikuttavia asioita/syitä. 

Ongelmapuun juuret siis kuvaa minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta strategian ja ohjelman
tavoitteet toteutuvat. Juuriston pohtiminen on hyvä kohta sidosryhmien pohtimiselle, sillä kaikkia
tarpeellisia muutoksia ei todennäköisesti saa aikaan yksin.

Lehvästössä puolestaan kasvavat seuraukset, joita ongelman olemassaolo aiheuttaa. 

LÄHTÖTILAN KARTOITUS
Seuraavaksi kirjaa vierellä olevaan vaikuttavuuspuuhun, miltä tilanne näyttää, kun ongelma on
ratkennut. Sitä voidaan kutsua palvelulupaukseksi tai alatavoitteeksi: se kertoo kenelle, kuinka
paljon ja millaista hyvää tässä ollaan tuottamassa.

Vaikuttavuuspuun oksistoon kirjataan palvelulupauksen tai alatavoitteen toteutumisen vaikutuksia.
Minkälaiset yksilötason muutokset lupauksesta tai tavoitteesta versovat, miten nämä muutokset
kertautuvat eteenpäin?
Miten muutosten kerrannaisvaikutukset näkyvät yhteiskunnassa? Muutokset voidaan ensin
kirjata pienille lapuille ja sen jälkeen jäsennellä muutospoluiksi puun oksiksi ja lehdiksi.

Kun heti alusta lähtien tunnistetaan oksistoon jäsentyvät tärkeimmät muutosketjut, voidaan
seuraavaksi lähteä miettimään mittareita.

Mittareiden avulla muutoksia voidaan seurata ja todentaa. Jotta mittarit perustavat tietonsa
todellisuuteen eikä arvailuille, perusta syy-seuraussuhteille eli muutosten ketjuille kannattaa pitää
tutkimus- ja

kokemustiedossa.

Kaipaatko lisäohjeita? Katso Sailan video vaikuttavuuspuun käytöstä.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

LÄHTÖTILAN KARTOITUS KUVANA

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

LÄHTÖTILAN KARTOITUS SWOT- JA
VERKOSTOANALYYSIN TUKENA
Lähtötilan kartoituksesta ja analyysista saat aineksia myös SWOT-analyysiin.

Ongelmat ja

käsiteltävät negatiiviset ilmiöt = uhat (T)

Tavoitteet ja käsiteltävät positiiviset ilmiöt = mahdollisuudet (O)

Heikkoudet ja vahvuudet voi löytää kun vaikuttavuuden mallinnus on tehty.

HUOMIOI
Vaikuttavuuspuu -työkalun käytön aloittamisen jälkeen voitte jo analysoida olemassa
olevan verkoston, verkostossa olevien voimavarojen ja nykyisten toimintamallien kykyä
vastata yhdessä määriteltyihin ongelmiin ja tavoitteisiin. 

LÄHTÖTILAN KARTOITUS
Jotta SWOT-analyysi tulee riittävästi huomioitua lähtötilan kartoituksessa vastatkaa myös näihin
myös seuraaviin kysymyksiin:


Mitä sellaisia voimavaroja ja toimintamalleja tai -tapoja meillä on, jotka auttavat 
ratkomaan ongelmia ja niiden juurisyitä
?

Saavuttamaan tavoitteet = vahvuudet (S)
?


Mitkä tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta tai ongelmat ratkomatta, jos uusia toimijoita ei
saada mukaan ja / tai uusia toimintamalleja ei kehitetä = heikkoudet (W)?

Näin työskennellen SWOT tulee nivottua tiukasti tulevaan ohjelmakauteen ja sen tavoitteisiin.
Samalla hyödynnetään ja rakennetaan dynaamista verkostoa.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS

FASILITOI LÄHTÖTILAN KARTOITUS -TILAISUUS ESIMERKIKSI
NÄIN
Kutsu koolle alueen keskeiset toimijat ja suunnittele yhteisen työpajan sisältö ja juoksutus.


Koko työpajan tavoitteena on pohjustaa vaikuttavuustavoitteiden määrittelyä ja
vaikuttavuusmallin rakentamista. 
Voit käyttää pohjustukseksi tietoa ajankohtaisista trendeistä esimerkiksi Sitran
megatrendikorttien tai Eu:n maaseututrendikorttien avulla.

Tunnistakaa yhdessä trendeistä/ilmiöistä ne, jotka koskevat maaseutuohjelmaa.

Muista virittää osallistujia ajattelemaan tulevaisuutta, ei ainoastaan nykyhetkessä korostuvia
ongelmia tai ilmiöitä.

Pyydä osallistujia tuomaan esiin omia uusia ehdotuksia. Arvioikaa ja priorisoikaa nämä kuten
edellä.

LÄHTÖTILAN KARTOITUS
Tavoitteena

on

löytää

joukko

keskenään

erilaisia,

mutta

(suhteessa

strategiaan)

oikean

tasoisia ongelmia/trendejä/tarpeita. 

Ryhmitelkää ongelmat/ilmiöt/tarpeet ja valikoikaa niistä osuvimmat. Sen jälkeen analysoikaa
valitut asiat vaikuttavuuspuun avulla. 

Valikoinnin perusteita ovat muun muassa asioiden merkitys, volyymi, sopivuus
maaseuturahoituksen reunaehtoihin sekä strategian aikajänteeseen ja jaossa oleviin
resursseihin.

Vankistakaa keskustelua relevantilla kokemus- ja tutkimustiedolla, tilastoilla ja selvityksillä.

Työskentelyn lopullisena tavoitteena on esivalittujen
ongelmien/trendien/tarpeiden priorisointi ja uusien ehdotusten
esiin tuominen.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN
Vaikuttavuuskartan työpohjan voit ladata tästä
Vaikuttavsuukartta esimerkkiä voit tarkastella tästä

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

MITEN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET VALITAAN?
Kun määritellään, muotoillaan ja valitaan strategian lähtökohdaksi sopivia
vaikuttavuustavoitteita, miettikää seuraavia asioita:

Strategian vision mittaluokka tai "taso"/ aihe
Kyseessä on strategian kokoinen tavoite/ visio, ei yksittäisen hankkeen. Tavoitteen
saavuttamiseen on käytettävissä ohjelmakauden koko aikajänne ja resurssit.

Alatavoitteella eli vaikuttavuustavoitteella

voit tarkentaa visiota alueellisesti ja avata

sitä mihin muutokseen tähdätään.

Muutosten mitattavuus ja seurattavuus.

Vaikuttavuustavoitetta mitataan aina

muutoksen, ei toiminnan, tekojen tai tuotoksien kautta. 
Minkä pitää muuttua, jotta tavoite/visio on mahdollista saavuttaa? Voidaanko tätä
muutosta seurata ja miten?

Mittaamisen voi sitoa esimerkiksi kuntakentän tutkimuksiin, omiin kyselyihin,
hyvinvointitutkimuksiin tai tilastokeskuksen aineistoihin.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN
Työskentelyn tuloksena määritellään strategiaa ohjaava visio ja sitä täsmentävät vaikuttavat
alatavoitteet (2-4 kpl), jotka ohjaavat hankkeiden suunnittelua ja toteutusta, rahoituksen
jakamista sekä tukitoimia. 

Valittujen tavoitteiden osalta on tunnistettu tärkeimmät ilmiöt, jotka joko edistävät tai
jarruttavat tavoitteiden saavuttamista. 
Vaikuttavuustavoitteiden hahmottuessa lisääntyy myös ymmärrys mitä sidosryhmiä
tarvitaan mukaan yhteistyöhön.

Vaikuttavuustavoitteiden luontia varten käytä tätä vaikuttavuuskarttapohjaa.
HYVÄ VAIKUTTAVUUSTAVOITE
on visio isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta / ilmiöstä johon pyritään vaikuttamaan. 
ei ole suoraan mitattavissa / tavoitteen toteutuminen ei ole ainoastaan omissa käsissä.

Vaikuttavan alatavoitteen mittarit ovat muutoskehällä. Vaikutuspuussa juuristossa
on tunnistettu muutostarpeita, joihin pitää tarttua. Tätä muutosta halutaan mitata.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

VAIKUTTAVUUSPUUSTA VAIKUTTAVUUSKARTAKSI
Vaikuttavuuskarttaa luodaan vaikuttavuuspuun pohjalta
V aikuttavuuskarttaa täytetään vaikutuspuuhun kerättyjen asioiden pohjalta. Jalosta, karsi ja
muokkaa ideoita matkan varrella.

Vaikuttavuuskarttaa kannattaa tehdä yhdessä laajemman joukon kanssa.
On tärkeää saada kerättyä hanketoimijoiden tieto ja näkemys tässäkin vaiheessa, sillä
vaikuttavuuskartan muutosten kehällä mainittujen muutosten pitäisi ohjelmakauden aikana
soveltua hankkeiden omiksi muutostavoitteiksi.

Määritelkää yhteisiä toimintaperiaatteita
Toimintaperiaatteet liittyvät sellaisiin läpileikkaaviin teemoihin tai toimintatapoihin, joita EU ja/
tai ministeriö edellyttävät.
Lisäksi teillä voi olla omia, alueellisesti määriteltyjä toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteet
on hyvä tuoda mukaan vaikuttavuuskartalle, sillä voi olla, että niihin kannattaa kiinnittää
mittareita jotta periaatteiden toteutumista voi seurata.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
Kiinnittäkää muutoksiin tieto kohderyhmästä
Keiden osaamisessa, toiminnassa tai tilanteessa kunkin muutoksen pitäisi näkyä?
Kohderyhmien tunnistaminen tekee näkyväksi sen, keiden kanssa täytyy työskennellä tai keiden
toimintaan vaikuttaa, jotta vaikuttavuustavoitteisiin päästään.

Teot ja resurssit
Tätä ei kannata strategiatasolla määritellä kovin tarkasti sillä hanketoimijoiden mahdollisuus
kehittää uusia toimintamalleja ja hyödyntää paikallistuntemustaan pitäisi säilyä.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

TYÖSKENTELE VAIKUTTAVUUSKARTAN SUHTEEN
ESIMERKIKSI NÄIN:
Työskentelyn tavoitteena on jokaisen yhdessä määrittelemänne vaikuttavuustavoitteen
osalta kuvaus ja muutosketju siitä, miten kyseinen tavoite ohjelmakaudella saavutetaan. 
Visio
keskiö: Laaja päämäärä koko teemalle, visio – ei suoraan mitattavissa tai mittarit eivät kohdistu
tähän.

Alatavoite/Vaikuttavuustavoite
Täsmentää / avaa visiota, ilmiö, johon pyritään vaikuttamaan. 
Miettikää tavoitteisiin liittyviä alatavoitteita ja ilmiöitä, jotka täsmentävät visiota. Ilmiöt ovat
sellaisia strategiakauden aikana voimistuvia trendejä tai kehityskulkuja, jotka merkittävästi
vaikuttavat yksilöimienne alatavoitteiden toteutumiseen.



Alatavoitteiden pitäisi ohjata toimijoita ja olla lisäksi poissulkevia: tavoitteiden avulla pitää
voida tehdä päätöksiä, priorisoida ja rajata ulos.
Karsikaa alatavoitteita, jotta pystytte seuraavaksi listaamaan ja tarkastelemaan
tavoitekohtaisesti ilmiöitä, jotka joko edistävät tai estävät tavoitteen saavuttamista. 

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET
Muutos/vaikutus
Mikä muuttuu, jotta alatavoite toteutuu? (paranee, lisääntyy, kasvaa, nousee, vähenee,
uudistuu…) Tästä johdetaan vaikuttavuusmittarit. 
Hankekaudella tavoiteltavat tärkeimmät muutokset ja niiden kohderyhmät? Hankkeiden
tavoitteiden pitäisi kiinnittyä näihin muutoksiin.

Miettikää isoa kuvaa: Mihin haluatte vaikuttaa

ja mitä muutosta toivotte? Mikä on isompi visio, jota tavoittelette? 

Teot/toimintaperiaatteet/toimintaympäristö
Tekijät joita tarvitaan tuottamaan muutoksia, toimintatavat ja painotukset. Mitä tekoja
vaaditaan tavoitteen toteuttamiseksi? Millaista toimintaympäristöä ja toimintaa kannustetaan? 
Toimintaperiaatteet, jotka läpileikkaavat kaikkia hankkeita (tai tiettyyn
vaikuttavuustavoitteeseen liittyviä hankkeita). Esimerkiksi: paikallisyhteisön osallistuminen,
nuorten tavoitteleminen jne. joita kunkin muutoksen toteutumiseen tarvitaan. 
Työskentelyn kuluessa on tehtävä valinta: Kuinka paljon ja mitä kohtia te jätätte rahoituksen
hakijoiden määriteltäväksi. Tekoja ei välttämättä kannata lukita kovin pitkälle, jotta jää tilaa
uusille aloitteille. 

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

VAIKUTTAVUUSKARTTA ESIMERKKI

MITTARISTO JA TIEDONKERUU

MITTARISTO JA TIEDONKERUU
Työskentelyn tavoite
 on saada aikaan vaikuttavuuskarttaan pohjautuva mittaristo,
joka ohjaa tiedonkeruuta
.


Mittariston avulla seurataan:
toiminnan laatua ja määrää
.

toteutuvatko tavoitellut muutokset.

Mittaristo:

Konkretisoi ja kirkastaa vaikuttavuusmallin
.
Tiivistää ne asiat, joihin halutaan kiinnittää huomiota.
Antaa eväät tiedonkeruun suunnittelulle
.

Keventää tiedonkeruuta, kun on päätetty mihin siinä keskitytään.

MITTARISTO JA TIEDONKERUU

MITTARIN JA INDIKAATTORIN ERO?

INDIKAATTORIT kertovat siitä muutoksesta mihin MITTARILLA päästään

Esimerkiksi kuntoa mitataan 10 km:n kävelylenkillä (kulunut aika) = MITTARI
INDIKAATTORI kertoo muutoksen kävelylenkkiin kuluneessa ajassa jollakin tietyllä aikavälillä

MITTARISTO JA TIEDONKERUU

MITTARISTO
Ensin käy läpi jo olemassa olevat toimivat mittarit
 ja indikaattorit.
Pidä mukana ne, joiden käyttöä halutaan jatkaa edelleen.

M uutosmittarit



Käy läpi laadittu vaikuttavuuskartta muutosten kehältä ja ideoi niihin sopivat mittarit.

Täsmennä mittarit ja konkretisoi muutokset
.


Mieti vielä mistä tai keneltä tieto muutoksista kerätään, ja millä keinoilla, kuka ja koska?

Jos kaipaat vielä lisätietoa, katso Vaikuttavuuden johtaminen -webinaari linkistä
Voit myös halutessasi katsoa hankkeille suunnatut videot vaikuttavuuden osalta tästä linkistä.

MITTARISTO JA TIEDONKERUU

TIEDONKERUUN ABC
1. Pohjatyö ensin: Vaikuttavuuspuu ja vaikuttavuuskartta.
2. Kerää vain tietoa, jolle on käyttöä
.

3. Palauta tieto takaisin "kentälle" - tulkitse kohderyhmän kanssa.
4. Ota tieto reaaliaikaisesti käyttöön
.

5. Rakenna vertailuasetelmia: Ennen-nyt, me-muut, alue-kunta...
6. Kerää tietoa yhtenäisesti, yhteistyössä ja viesti siitä yhdessä.

VIESTINTÄ LYHYESTI

VAIKUTTAVUUDEN TSEKKILISTA
Vaikuttavuus on etukäteen mietitty ja toivottu muutos.

Suhteuta vaikuttavuustavoitteet omiin resursseihin ja toimintaympäristöön. Sopiiko
strategia yhteen isompien tavoitteiden kanssa?

Ota sidosryhmät mukaan työskentelyyn ja sovi tavoitteista viestimisestä yhdessä.

Strategian vaikuttavuustavoitteet ja niiden mittarit mietitään etukäteen.

Kirjoita ylös myös miten vaikuttavuutta tullaan seuraamaan.

Muista perustaa strategian tavoitteet tietoon.

Mitkä asiat kertovat muutoksesta epäsuoraan ja mitkä mittaavat sitä suoraan? Ovatko
nämä kirjoitettu auki ja selkeitä?

Viesti vaikuttavuustavoitteista avoimesti rahoitusta hakeville hankkeille ja muille
sidosryhmille.

VIESTINTÄ LYHYESTI

VAIKUTTAVUUDESTA VIESTIMINEN
Viesti säännöllisesti ja kohderyhmittäin
Keskity siihen mistä viestit, älä viesti vain tavan vuoksi
Käytä ydinviestejä apunasi, keskity positiiviiseen ja
muutoksiin, joita on saatu aikaan
Viesti selkeästi ja yhdessä sidosryhmien kanssa
Toista sama viesti usein

