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• Kontekstina Suomi ja suomalaisten lasten ja nuorten arjen 
todellisuus

• Hyvinvointi vs. resilienssi
• Yhteisöt ja niiden tuottaman hyvinvointi ja arjen sujuvuus
• Arviointi ja vaikuttavuus
• Palauteperustainen johtaminen









Oulun yliopisto

Pärjäävyys, resilience

 Systeemis-ekologinen tulkinta

 Hyvä kehitys vaikka on olemassa kehitystä 

vaarantava tekijä / olosuhde 

 Pärjäävyys syntyy arjessa yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutuksesta (Luthar 2007, Rutter 2010) 

 Resurssi (resource), suuntautuminen (navigation), 
merkitysneuvottelu (negotiation) = resilienssi
(Ungar M 2012)

 Ei ole yksilön ominaisuus!

 Esim. joustavuus, sinnikkyys jne.
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• Tutkimus nostaa yhteisön merkitystä ihmisen elämänkulussa juuri 
sen ansaitsemalla tavalla

• Lukuisat tutkimukset osoittavat yhteisöllisen toiminnan merkityksen, 
esim kohortti 87 ja Pohjois-Suomen syntymäkohortti

• Mihin asiaan juuri tämän alueen nuoret ovat kallellaan? Mitkä asiat 
ovat heille tärkeitä tai mihin pitäisi panostaa? 

• ”Osallisuuteen kutsuvat yhteisöt”
• Yhteisöllinen työ ei tarvitse olla samanlaista kaikkialla. Tärkeää olla 

tietoisia paikallisten lasten ja nuorten arjen kysymyksistä.
• Mitä resursseja tämä paikallinen yhteisö (läheisverkosto jne) voi 

suunnata sen yksilöille?



– tapa ratkaista tietoisesti yhdessä monimutkaisia, kompleksisia 
ongelmia

• Monimutkaisiin ongelmiin liittyy useita eri toimijoita
• Yhteisövaikuttavuus syntyy näiden eri toimijoiden yhteiseen 

tavoitteeseen sitoutuneesta työstä
• Talkoot 2.0



1. A Common Agenda: Yhteinen tavoite
2. Shared Measurement System: jaettu arviointijärjestelmä
(/palautejärjestelmä) päätöksenteon ja oppimisen tueksi
3. Mutually Reinforcing Activities: yhdessä päätetyt toimet
(jatkuvan arvioinnin pohjalta) 
4. Continuous Communication: jatkuva vuoropuhelu (erityisen
tärkeää), palautejärjetelmä
5. Backbone Support Organization: kehittämisen tukirakenne

Kania & Kramer 2011 Stachowiak et al 2018



Mikä on toiminnan tavoite? 
-Vaikuttavuus rakentuu aina suhteessa tavoitteeseen 
ja parhaimmillaan yhdessä määriteltyyn 
tavoitteeseen. 



Ehdotan: Ei ole yhtä gurua joka tietää ja osaa arvioida mikä tieto on relevanttia tai 
valita oikeita indikaattoreita

Sen sijaan: 
1. Kerätään havaintoja arjesta, muodostetaan niistä ilmiöitä, joiden ratkaisemiseksi 
tai vahvistamiseksi luodaan aloite, jolle määritellään yhdessä tavoite
2.  Yhdessä asetetut- ja jaetut mittarit (laadulliset ja määrälliset)
3.  Yhdessä rakentuva tilannekuva (tulkinta)
4. Jonka perusteella ohjataan toimintaa

→ Palauteperustainenjohtaminen



1. viisi edellytystä täyttyy
– Yhteinen tavoite
– Jaettu arviointitapa (palautejärjestelmä)
– Yhdessä päätetyt toimet (jatkuvan arvioinnin pohjalta) 
– Jatkuva vuoropuhelu (erityisen tärkeää)
– Kehittämisen tukirakenne

2. varhaiset /pienet muutokset
3. systeemitason muutokset keskeisissä organisaatioissa
4. väestötason muutokset

Kania & Kramer 2011 Stachowiak et al 2018



• On oletettavaa, että systeemit uudistuvat sisältäpäin 
(e.g.koulun toiminta-arkkitehtuuri, eri toimijoiden väliset 
suhteet)

• Alueellisten toimijoiden on tärkeää hakea ymmärrystä omista 
tarpeistaan, tässä nuorisotyöllä on erinomaiset 
mahdollisuudet luoda laajempaa ymmärrystä nuorten 
elinoloista, yhteisön tilasta ja tiloista 

• Toteutettujen aloitteiden pohjalta voidaan tarkastella 
kokonaisuutta, johtaa palauteperustaisesti

• Tutkimus voi olla ja sen tulee olla osa tätä kaikkea
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