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Sisällöstä

• Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksesta

• Toimintaympäristöstä

• Vaikuttavuusperusteisen toiminnan lähtökohdista

• Vaikutusten hankinta esimerkkinä vaikuttavuusperusteisesta toiminnasta

• Vaikuttavuusinvestoimisesta

• SIB-mallista 

• Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuksesta

• Käytännön esimerkkejä
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Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus

Tavoite

Lisääntynyt hyvinvointi, ympäristön kestävyys ja 

talouden tasapaino vaikuttavuusinvestoimista 

hyödyntäen

● Mitatusti vaikuttavat ennakoivat ja 

ehkäisevät toimintakäytännöt laajasti 

hyödynnettävänä

● Vähemmän ehkäistävissä olevia haittoja, 

ongelmia ja sairauksia ja niistä aiheutuvia 

kustannuksia

Tehtävänä erityisesti
- Vaikutusten hankinnan strateginen 
asemointi

- Vaikutusten hankintaprosessin tuki ja 
koordinointi
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Toimintaympäristöstä – kestävää kehitystä 
haastaa mm.
• Ilmaston lämpeneminen

• Julkisen talouden kestävyysvaje

• Nopeasti muuttuva ikärakenne

• Alhainen työllisyysaste

• Väestöryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot

• Koronapandemia ja sen seuraukset

• Hallinnon siilot (+ budjettiraami)

• Suuri määrä strategioita yms. linjauksia ilman todellista toimeenpanoa

• Pysyvän muutoksen vaatiman aikajänteen ja käytännön tekemisen aikahorisontin epätasapaino

• Mitattavissa olevien vaikutus-/tulostavoitteiden sijasta toiminnallisten tavoitteiden listauksia

• Ennakoivasta ja ehkäisevästä toiminnasta puhuminen, mikä ei muutu 
tulevaisuusorientoituneeksi käytännön tekemiseksi

• Projektiähky
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Kehityksen suunnasta

• Väestönmuutos (v. 2000-2020)
• 5,2 miljoonaa -> 5,5 miljoonaa (8 %)

• Lihavien osuus väestöstä (v. 2000-2018)
• 12 % -> 20 % (67 %)

• Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (v. 2000-2019)
• 14 000 -> 19 000 (29 %)

• Ilmaston lämpeneminen (v. 1900-2020)
• Keskilämpötila noussut noin 2 astetta
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Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä olevista 
ongelmista ja niiden aiheuttamista kustannuksista
Kustannus Euroa vuodessa

Huostaanotettu lapsi (LSKL) 130.000 / hlö / kunta

Syrjäytynyt nuori (Oulun kaupunki) 20.000

Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva ikääntynyt (Sitra) 40.000

Alkoholihaitat (THL) 1 mrd. / yhteiskunta

Liikennetapaturmat (Traficom) 1 mrd.

Tupakointi (THL) 1,5 mrd.

Tyypin 2 diabetes (Itä-Suomen yliopisto) 1-2 mrd.

Liikkumattomuus (UKK-instituutti) 3 mrd.

Sairauspoissaolot (TTL) 3-4 mrd.

Mielenterveyden häiriöt (Mielenterveyspooli) 6 mrd.

Työttömyys (TEM; 2/2020) 17 mrd. (7.000 euroa/hlö)
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Lähtökohdista – kestävän kehityksen 
mahdollistajana mm.

• Hyvinvointitalous-ajattelu

• Kokeilut hyväksyttynä tapana uudistaa

• Kasvava määrä eri alojen toimijoita, jotka haluavat toimia toisin
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Vaikuttavuusketju (soveltaen The iooi methody by Bertlesmann Stiftung) 

ja vaikuttavuuden mallintaminen

Panos (input) 
Käytetyt resurssit

Teko (output) 
Mitattava tehty työ

Vaikutus
(outcome) 
Konkreettinen 
muutos ihmisissä 
tai rakenteissa

Vaikuttavuus 
(impact) 
Ihmisten 
hyvinvointi ja 
yhteiskunnallinen 
hyöty
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Vaikuttavuus mallintamisen lähtökohtana1

Mallinnus toimii vaikuttavuuden johtamisen ja

vaikutusten todentamisen työvälineenä2



Vaikuttavuuden mallintamisen tasot
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Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

● Ilmiön rajaaminen ja juurisyiden tunnistaminen

● Myönteisen muutoksen aikaansaaman hyödyn hinnoittelu

Vaikutusten syntymisen mallinnus

Interventioiden toteuttamisen mallinnus

● Taloudellinen mallinnus

● Toiminnallinen mallinnus

A Yhteiskunnallinen hyöty

Hyötypotentiaali

B Tavoitteena oleva vaikutus

Hyötypotentiaali

Tavoiteltu vaikutus

C Intervention investointilaskenta

Intervention kustannukset

Vaikutuksen arvopotentiaali

Intervention takaisinmaksu

 Hinnoittelu



Taloudellinen mallinnus + yhteiskehittäminen

• Nykytila ja viime vuosien ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen (taloudellinen 
mallinnus)

• Kulukehityksen syiden määrittely (taloudellinen mallinnus)

• Seuraavien vuosien ilmiö- ja kulukehityksen hahmottaminen (taloudellinen 
mallinnus ja yhteiskehittäminen)

• Kehityskulun syiden taustalla olevien juurisyiden määrittely (yhteiskehittäminen)

• Vaikuttavuustavoitteen määrittely

• Haluttujen muutostavoitteiden määrittäminen (yhteiskehittäminen)

• Muutosten arvottaminen (taloudellinen mallinnus)

• Olemassa olevien ratkaisuiden, palveluiden ja näiden puutteiden tunnistaminen 
(yhteiskehittäminen)
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Vaikuttavuuden ekosysteemi
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VAIKUTTAVUUS

Panos

Teko

Vaikutus

Muutos

Panos

Panos

Panos

Panos

Panos

Panos

Panos

Teko

Teko

Teko

Ratkaisu Ratkaisu

Vaikutus

Muutos

Panos

Panos

Panos

Teko

Teko

Teko

Ratkaisu

Ratkaisu



Miten toiminnan onnistumista mitataan?
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Tulosmittarit
● Määrittävät tulospalkkion maksun.

● Ovatko halutut muutokset toteutuneet?

Toimintaa ohjaavat mittarit
● Auttavat optimoimaan resurssien käytön.

● Tehdäänkö oikeita asioita?

Prosessimittarit
● Kertovat suoritteiden ja prosessin laadusta.

● Tehdäänkö oikealla tavalla?

Muut mittarit
● Mittarit, jotka kiinnostavat tulospalkkion maksajia ja/tai muita 

yhteistyötahoja.

● Mikä hyödyllistä toiminnan kehittämisen ja laajentamisen 

näkökulmasta?



Miten hankintaan vaikutuksia?

Julkinen sektori määrittelee tulostavoitteen, ei tekemisen tapaa!

Kunta tai valtio määrittelee:

● väestöryhmän, jonka hyvinvointia halutaan lisätä ja/tai ympäristöaiheen, johon halutaan 
myönteinen muutos

● halutun tavoitetason tai muutoksen, joka on mitattavissa

● saavutetun tuloksen taloudellisen arvon ja sen perusteella palveluntuottajille (ja 
sijoittajille) maksettavan tulospalkkion

Palveluntuottajat toteuttavat käytännön toimet parhaaksi katsomallaan tavalla 
yhteistyössä vaikutuksista/tuloksista maksajan eli julkisen sektorin kanssa. 
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Mitä vaikutusten hankinta tarkoittaa?

Ostetaan haluttua lopputulemaa – ei 

suoritteita

● verovarojen tuloksellinen käyttö yksityistä 

pääomaa hyödyntäen

Mahdollistaa etupainotteiset investoinnit 

ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin

● varoja ennakoivaan ja ehkäisevään 

toimintaan

Pohjana faktat ja mallinnus – ei mielikuvat

● tiedolla johtamista

Toiminnan lähtökohtana haluttu 

vaikuttavuus

● toimintatavat ja resursointi tavoitteen 

mukaisesti

Tekee näkyväksi osaamisen yhdistämisen 

mahdollisuudet

● julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 

yhteistyö



Vaikutusten hankinta on erityisen suositeltavaa, 
kun

• halutun inhimillisen (laadullisen) ja taloudellisen tuloksen aikaan saaminen 
edellyttää vahvasti etupainotteisia investointeja ja vähintään 4-6 vuoden 
aikajännettä (ennakoiva ja ehkäisevä näkökulma).

• tarvitaan perinteiset hallinnolliset sektorirajat ylittävää lähestymistapaa.

• halutun lopputuloksen aikaan saaminen edellyttää useiden eri toimijoiden 
suunnitelmallista yhteistyötä.
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Vaikuttavuusinvestoiminen 
(engl. Impact investing)

on yksityisen pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, 

joka saa aikaan sekä taloudellista tuottoa että mittaavaa 

yhteiskunnallista/ympäristöllistä hyötyä.



Taloudellisten resurssien käyttötavoista
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Vaikuttavuus

Perinteinen sijoittaminen Vaikuttavuussijoittaminen/

Vastuullinen sijoittaminen 

2.0

Avustaminen

Hyväntekeväisyys

Tuotto



Tulosperusteinen rahoitussopimus 
(SIB/EIB/DIB)

on vaikuttavuusinvestoimisen muoto, jossa kerätyt 

sijoitusvarat käytetään yhteisen tulostavoitteen saavuttamiseen.

Julkinen sektori määrittelee mitattavissa olevat tulostavoitteet ja 

maksaa vain niiden saavuttamisesta. Sijoittajat kantavat, vähintään 

pääosin, toiminnan taloudelliset riskit.

Yksi vaikutusten hankinnan toteuttamistapa.
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Nykyinen SIB-rakenne

VALTIO JA KUNNAT

HANKEHALLINNOIJA

Palveluntuottajat

A B C D

Sijoittajat
R

A

H

A

S

T

O

Tulospalkkio / 

etukäteen 

määritellyt mittarit

Tavoiteltu 

myönteinen 

muutos
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SIB Tilanne

Työhyvinvoinnin edistäminen julkisella sektorilla, TyHy-SIB

Tulospalkkio: 4 julkisen sektorin työnantajaorganisaatiota

Päättynyt

Hankehallinnoija: FIM (alun perin Epiqus)

Rahasto 0,6 milj. €

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen, 

Koto-SIB

Tulospalkkio: TEM

Päättynyt, seurantajakso v. 2020–2022 

Hankehallinnoija: FIM (alun perin Epiqus)

Rahasto 14,2 milj. €

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin 

edistäminen 

Lapset ja Nuoret -SIB I:

Tulospalkkio: Helsinki, Hämeenlinna, Lohja ja Vantaa

Lapset ja Nuoret -SIB II:

Jyväskylä, Karviainen (Karkkila ja Vihti), Tampere

Hankehallinnoija: FIM & LSKL

Rahaston tavoitekoko 8 milj. €

Käynnissä

Käynnistymässä

Työllistymisen edistäminen, Työ-SIB

Tulospalkkio: TEM

Käynnissä

Hankehallinnoija: FIM 

Rahaston tavoitekoko 10 milj. €
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Valmistelussa olevat vaikutusten hankinta- / 
impact bond -aihiot 1/2

• Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen (Etelä-Savo ja 
Pohjanmaa) 

• Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy (Helsinki, Hämeenlinna, Vantaa)

• Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen → Tulosperusteinen työllistymisen 
edistämisen malli (Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM, STM + 
pilotointi Helsinki, Rovaniemi/Kemijärvi ja Uusimaa)

• Yli 55-vuotiaiden työllisyyden edistäminen (TEM, STM, VM)

• Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden integroitumisen 
edistäminen (Vantaa, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus)

• Asunnottomuuden ehkäisy ja vähentäminen 
(Espoo, Tampere, Turku)

• Uusintarikollisuuden ehkäisy (OM, Rise)

• Omistajanvaihdosten edistäminen (TEM)
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Valmistelussa olevat vaikutusten hankinta- / 
impact bond -aihiot 1/2

• Maatalouden ravinteiden kierrätys (MMM)

• Tulosperusteisen kalatalouden edistäminen (MMM)

• Asumisen energiatehokkuus (YM, TEM)

• Kiertotalouden strategisen ohjelman toteuttamiseen liittyen (TEM, YM)
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Kilpailuttaa hankehallinnoijan, 

joka valitsee palveluntuottajat

Toteuttaa toimenpiteet 

ja 

saa aikaan halutut 

vaikutukset

Maksaa halutuista 

vaikutuksista eli 

tulostavoitteiden 

saavuttamisesta
Rahoittavat 

palveluntuottajien 

toiminnan

Yksityiset sijoittajat

Asettavat tulostavoitteet 

ja sitoutuvat tulospalkkion 

maksamiseen

Hankehallinnoija ja 

palveluntuottajat

Lapsiperheet

Osatyökykyiset

Ympäristö

Arvioi, onko 

halutut 

vaikutukset 

saatu aikaan

Vaikuttavuusinvestoimisen 

osaamiskeskus (TEM) 

vastaa hankkeiden 

valmistelun tuesta ja 

osallistuu niitä koskevien 

sitoumusten valmisteluun

Etupainotteinen 

rahoitus

Vaikutuksiin 

sidottu 

tulospalkkio

Toiminta

6

5

4

3

2

Valtioneuvosto Kunnat

VAIKUTUSTEN HANKINTAINSTRUMENTTI

1

Ulkopuolinen arvioitsija 

(mikäli tarpeen)

Taloudellinen 

hyöty

Inhimillinen hyöty



Vaikutusten hankinta ja EU/Pohjoismaat

• European Investment Bank / Proposal: Supporting the Use of Social Outcomes 
Contracting in Europe

• EU:n laajuinen ohjelma, jota koordinoi Advisory Platform for Social Outcomes 

Contracting osana Euroopan investointipankin vastuulla olevaa European Investment 

and Advisory Hub -toimintoa (EIAH)

• InvestEU-ohjelma v. 2021-2027 / 4. ikkuna: Social investments and skills

• The Nordic Network on Social Impact Investment and Outcomes Commissioning

• Tavoitteena, että vaikutusten hankinta-ajattelu ja käytännön hyödyntäminen ovat
keskeinen osa Pohjoismaiden toimintaa

• Strategista ja operatiivista toimintaa

• RISE ja Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus koordinoivat
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Esimerkki 1 - Maahanmuuttajien nopea 
työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB) 
• Tavoite: maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja sitä edistävien uusien 

palvelu- yms. toimintatapojen pilotointi

• Tilaaja: työ- ja elinkeinoministeriö

• Hankehallinnoija: FIM (alunperin Epiqus Oy)

• Palveluntuottajat: useita eri palveluntuottajia ja toimintatapoja; ks. ko. dia

• Toteutusaika: v. 2017-2019 + seurantajakso v. 2020-2022

• Tulosindikaattorit: ks. seuraava dia

• Sijoittajat: Euroopan investointirahasto, Sitra, SOK, Espoon kaupunki, Tradeka, 
”suomalainen säätiö”, Suomen ortodoksinen kirkko, Epiqus Oy, Sewatek Oy, Tom 
Tukiainen, Erkki Turanlahti, Arowana Advisors Oy

• Sijoitussitoumukset yhteensä 14,2 miljoonaa euroa
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Koto-SIB-tulosmittarit

• Työmarkkinatuki

• Tulovero
• Lähtötilanneoletus: hankkeessa mukana oleville maahanmuuttajille maksetaan vähemmän 

työmarkkinatukea ja he maksavat enemmän tuloveroa kuin vastaavat muut henkilöt, jotka 
eivät ole mukana hankkeessa

TEM maksaa rahastolle tulospalkkiona 50 %
- työmarkkinatukisäästöstä

- tuloverolisäyksestä

• Mallinnuksen perusteella tehty arvio: parhaassa tapauksessa valtio säästää 
3+3 vuoden hankkeen ansiosta 70 miljoonaa euroa, todellinen säästötoteuma 
lienee 20-30 miljoonaa euroa
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FIM:n koordinoimana toimivat palveluntuottajat 
edustivat johtavaa koulutus- ja työllistämisosaamista



Koto-SIB-tuloksista
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Vuoden 2020 loppuun mennessä

• 2 217 maahanmuuttajaa osallistui

• 1 692 osallistui koulutukseen vähintään 70 päivää

• 1 062 työllistyi (palveluntuottajien tieto), 1 100-1 200 (verotiedot)

HUOM!

- Kaikista interventioon osallistuneista vähintään 50 % työllistynyt (vrt. verotiedot)

- Vrt. Ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneista 17 % työllistyi v. 2019.

- Valtion säästö jo pelkästään kotouttamiskoulutuksen osalta noin 12 miljoonaa euroa.



Esimerkki 2 – Lapset ja nuoret -SIB 
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Tavoite

Vähentynyt lastensuojelutarve 
sekä pienentyneet lasten ja 
nuorten syrjäytymisestä aiheutuvat 
kustannukset ja tulonmenetykset.

Toteutusaika

I: 2018–2031

II: 2021-2031

Hankehallinnoija

FIM + operatiivisen toiminnan 
osalta Lastensuojelun 
Keskusliitto

Kunnat

I: Hämeenlinna, Vantaa, Lohja ja 
Helsinki

II: Jyväskylä; Tampere; Karkkila, 
Vihti ja ptky Karviainen



Kohderyhmät ja tulosmittarit

• Nepsy-piirteiden ja perheen 
haasteiden vuoksi riskissä olevat 
lapset

• Perheen ja lapsen/nuoren haasteiden 
vuoksi riskiryhmässä olevat 

• Huostassa olevat 15-17-vuotiaat 
nuoret, jotka aikuistuvat

• Koulupudokkuusriskissä olevat toisen 
asteen opiskelijat 

• Erityispalveluiden käyttökustannukset 
verrattuna ennustettuun kehitykseen

• Ei NEET-statusta (not in employment, 
education or training)

• Toisen asteen tutkinnon suorittaminen 
ja työllistyminen tai jatko-opiskelu

• Luvattomien poissaolojen määrä, 
todistusten keskiarvo ja 
huostaanottojen määrä
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Sijoittajina mm.
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Työ-SIB



Esimerkki 3 - Työ-SIB

• Tavoite: Saada 4500 työnhakijaa hankkeen palveluiden piiriin viiden vuoden aikana
ja mahdollisimman moni heistä työllistymään (vrt. vähintään 12 kuukautta työttömänä 
olleet tai 200 - 399 päivää työmarkkinatukea saaneet)

• Tilaaja: työ- ja elinkeinoministeriö

• Hankehallinnoija: FIM 

• Palveluntuottajat: useita eri palveluntuottajia

• Toteutusaika: v. 2020-2024 + optiovuosi

• Tulosindikaattorit: Tulospalkkion maksun perustana hankkeen palvelujen piirissä 
olevien työllistyvien työttömien bruttomääräiset palkkatulot. Tulospalkkion maksussa 
huomioidaan työllistyvien henkilöiden ikä, koulutustausta, työttömyyden kesto ja alue, 
jolla palveluja tarjotaan. Palkkimallin perusteella vaikeammin työllistettävästä henkilöstä 
maksetaan suurempi palkkio.

• Sijoittajat: Arina, Espoon kaupunki, JHL, PAM, Pohjolan kiinteistökehitys, 
Rakennusliitto, Sitra, SOK, Teollisuusliitto

• Rahaston tavoitekoko 10 milj. euroa, sijoitussitoumukset ensimmäisen sulkemisen jälkeen 6,7 milj. euroa
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Operatiiviset tulokset ovat lupaavia

34

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

Aloittajat kumulatiivisesti 137 222 247 298 336 346 361 398 425 489 515

Ensimmäiset työllistymiset 

kumulatiivisesti 12 26 42 48 62 79 91 107 122 143 155

Työssäolokuukaudet (FTE) 9 20 32,5 36,5 46,5 58,5 68,5 78 81,5 96 100

Työssäolokuukaudet (FTE) 

% aloittajista (kumul.) 7 9 13 12 14 17 19 20 19,2 19,6 19,4 

Työ-SIBin tavoitteet perustuvat kattavaan rahastomallinnukseen, jossa keskeisimmät tavoitteet 

ovat 4000 työtöntä asiakasta, joiden keskimääräinen FTE työssäolokuukaudet suhteessa kaikkiin 

kuukausiin on vuosina 2020-2024 n. 25 % (alin rivi). 



• Tärkein tunnusluku on työssäolokuukaudet 
suhteessa kaikkiin kuukausiin (aloittajat kertaa 
mittauskuukaudet 2024 loppuun)

• Työssäolokuukaudet ovat kehittynyt 
ensimmäisten kuukausien aikana odotettua 
paremmin. 

• Huom. tavoitetaso on pinta-ala, joka jää sinisen 
viivan alapuolelle. Jotta tavoitetaso 
saavutetaan, niin työssäolokuukausien pitäisi 
asettua n. 27-28 %, jotta keskiarvo koko 
mittauskaudelta olisi 25 % 

• Tulokset ovat hyviä ottaen huomioon 
poikkeukselliset ajat

Työssäolokuukaudet ovat kehittyneet hyvin
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Tilanne 2/21

• 1 381 ohjattua, joista 688 aloittanut palvelussa (n. 50 %)
• Aloittaneista pääosa 30-59-vuotiaita

• 198 työllistynyttä (n. 28 % palvelussa aloittaneista)
• Pääkaupunkiseutu 75 %

• Lahti 20 %

• Oulu 5 %

• Lisäksi 20 ohjattu koulutukseen (n. 3 % palvelussa…)
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Vaikuttavuusperusteinen 
työllistymisen edistämisen 

malli



Tausta ja vaihe

• Mallinnustyö käynnistyi 04/2020 Vaikuttavuusinvestoimisen 
osaamiskeskuksen toimeksiannosta/TEM: 

• Arvioida osatyökykyisten työllistymisen yhteiskunnallisia ja inhimillisiä vaikutuksia 

• Valmistella osatyökykyisten työllistymisen tulosperusteinen hankinta, jossa 
julkishallinto maksaa vain tuloksista (työllistyminen)

• Projekti on tuottanut osatyökykyisten palvelutarpeen tunnistamisen ja 
asiakasryhmittelyn kriteerit sekä URA-muuttujiin pohjautuvan 
työllistymistodennäköisyyden laskentamallin 

• Malli on edennyt testausvaiheeseen 01/2021: Helsingin työllisyyden 
kuntakokeilu, Keski-Suomen ELY tulosperusteisen hankinnan suunnittelu, 
Rovaniemi/Työkykyohjelman hanke, mukaan lähdössä vielä Uusimaa/TE 



Mallinnuksen tarve

Asiakkaiden 

tunnistamisen

prosessi 

palvelun alkuun

Asiakasryhmittely 

työllistymiseen 

vaikuttavien muuttujien 

perusteella

Systematisoitu 

asiakasohjausprosessi

Tilannekartoitus ja 

kohdennetut toimenpiteet

Vaikuttavuustiedolla johtamisen 

malli: Tuloksellisuuden 

seuranta

Yhteiskunnallisten 

hyötyjen laskentamalli

Ei tunneta kohdejoukon kokoa ja 

virtauksia työttömyyteen.

Asiakkaita jää pitkittyneeseen 

työttömyyteen. 

Työllistymispotentiaali laskee 

ajassa. Asiakasjärjestelmän 

heikkoudet ja tietojen 

epätarkkuudet.

Osatyökykyiset ovat hyvin 

heterogeeninen joukko. 

Yksilöllistä tilannetta ei kartoiteta. 

Systematiikka puuttuu.

Tietojärjestelmien 

yhteensopimattomuus tai 

saatavuuden haasteet.

Tiedon kokoamisen, kirjaamisen 

käytäntöjen vaihtelevuus. 

Palvelutarvetta ja siinä tapahtuvia muutoksia ei 

saada selville. Asiakasohjaus on 

sattumanvaraista, systematiikka puuttuu, myös 

asiakasprosessin aikaisen tiedonkeruun 

systematiikka puuttuu.

Ammattilaiset eivät tunne kaikkia  

palvelujärjestelmän mahdollisuuksia.

Työnantaja-/yritys otetaan palveluprosessiin liian 

myöhään.

Palvelujen tuloksellisuuden seurantaa ei 

toteuteta. Vaikutussuhteiden 

osoittaminen hankalaa. Ei tiedetä, mikä 

toimii.

Tieto ei kerry mihinkään, ei ole 

seurattavissa ja arvioitavissa.



Mallin tarkoitus: Parempi työllistyminen

• Työllisyyspalveluihin kehitetty vaikuttavuuden mallinnus määrittää asiakkaiden työllistymis-
todennäköisyyden ja yksilöllisen palvelutarpeen 

• Työttömyyttä ennakoivien taustamuuttujien avulla mitataan asiakasmuutosta lähtötilanteesta 
tavoitetilaan

• Mallin avulla palvelua pystytään johtamaan reaaliaikaisilla tulosmittareilla, joiden avulla voidaan 
todentaa työllistymistä

• Mallin avulla lasketaan toimenpiteiden tulokset: mikä toimenpide lisää työllisyyttä ja mikä 
puolestaan ei?

 asiakasryhmäkohtaisen tulosten seurannan

 tulosperusteiset hankinnat ja palveluntuottajien vertailun seurantadatan pohjalta

 vaikuttavuustavoitteen seurannan 

• Pystytään laskemaan työllistymisen/työttömyyden kustannuksia ja pitkän aikavälin hyötyjä kuten 
lisääntyneitä verotuloja ja säästyneitä tulonsiirtoja

• Ajantasaisesti voidaan seurata kustannuskehitystä, ennakoida ja kohdentaa resursseja



Asiakkaiden työllisyyttä ennustava malli

• Mallinnus tuottaa asiakaskohtaisen työllistymisennusteen, jolla voidaan tehdä 

asiakkaan alkuvaiheen palvelutarvearvio

• Työllistymisennuste on laskettu merkitsevien Ura-muuttujien perusteella:
• Koulutustaso

• Ikäluokka

• Työttömyyshistoria

• Edellisen työttömyyden päättymisen syy

• Edellisen työsuhteen päättymisen syy

• Työnhakua edeltävä toiminta

• Mallin vasteena on työllistyminen palkka- ja tulonsiirtojen kertymien kautta 

HUOM: Malli eroaa aiemmin tehdystä riskiprofilointityökalusta laskiessaan ajantasaisen työllistymisennusteen vs. todennäköisyys päätyä 

pitkäaikaistyöttömäksi. Malli tunnistaa merkitsevimmät taustamuuttujat ja ottaa huomioon joustavammin asiakkaan muuttuvan tilanteen. 

Tästä syystä se soveltuu paremmin vaikuttavuuden arviointiin ja sen maksimointiin. 



VAIKUTTAVUUSOHJAUTUMINEN
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ASIAKASMUUTOKSEN MITTAAMINEN

Toimintakyky

Työkyky

Ikä

+€

+€

+€

-€

-€

-€

Asiakkaan 

työllistymis-

todennäköisyyden

määrittäminen

Palvelutarpeen 

tunnistaminen

Lähtötason 

mittarointi

Vuosiansiot

Vuosittaiset 

etuuksien käytöt

Työ- ja 

toimintakyvyn 

muutos

Kustannusten 

seuranta

1. Asiantuntijalle ohjautuminen

2. Vastuutyöntekijän kartoitus

3. Palvelutarpeen tarkentuminen 

4. Lähtötason arvio työllistymistodennäköisyydestä  (mittarit)

1. Tehdä työllistymissuunnitelma: aikataulu (mittarina: nopeus, osuvuus)

2. Arvioida tavoitetaso

3. Asettaa muutostavoite

4. Valita palvelu ja asettaa mittarit 

1. Seurat työllistymistodennäköisyydessä tapahtuvaa muutosta 

/Palvelun etenemistä (seurantamittarit)

2. Palvelun kestoa ja aikataulua

3. Palvelun tulosten saavuttamisen seuranta (Tulosmittarit)

4. Vaikuttavuustavoite: Työllistyminen

5. Mitata muutoksen pysyvyyttä

TAUSTAMUUTTUJ

AT

PALVELUPROSESSIN 

LÄHTÖTILANNE

PALVELUPROSESSIN 

TAVOITETILANNE
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ESIMERKKI: NUORET/KUNTOUTTAVA

Toimintakyky

Työkyky

Ikä

+ 500 €

- 4 000 €/vuosi

- 6 500 €/vuosi

TYÖLLISTYMINEN

Verokertymä/

Kustannukset

Vuosittaiset 

etuuksien käytöt

Työ- ja 

toimintakyvyn 

muutos

86 %

16 %

Nuori 

20-vuotias

Toinen aste

3 %

76 %

11 %

7 %

16 20 21 22



Mallin esimerkki 1: Korkeakoulutetut/URA

• Jokaisella henkilöllä (tai –
ryhmällä/segmentillä) on oma työttömyys- ja 
työllistymis-todennäköisyytensä FTU & FTE 
lukemat

• URAsta katsottiin kaikki, joilla alkanut 
työttömyysjakso ja eivät ansiosidonnaisella 
lähtövuonna 2013

• Koulutustaso alin korkeakoulutaso tai 
korkeampi

• Työttömyysjaksojen lukumäärä edellisen 
kolmen vuoden aikana ennustaa parhaiten 
sekä palkkaa että etuuksia

• Kerroin: jokainen jakso pienentää työllistymistä 29 
% ja lisää työttömyyttä 40 %

Alin korkea-

aste

Alempi 

korkeakoulu

Ylempi 

korkeakoulu Tutkija-aste

FTE-

%

FTU-

%

FTE-

%

FTU-

%

FTE-

%

FTU-

%

FTE-

%

FTU-

%
Ikä alle20v 13 30 21 24 31 20 24 -

Ikä 20-24v 40 38 48 32 58 28 51 -

Ikä 25-29v 42 44 50 38 60 34 53 27

Ikä 30-34v 39 49 47 43 57 39 50 32

Ikä 35-39v 44 54 52 48 62 44 55 37

Ikä 40-44v 47 56 55 50 65 46 58 39

Ikä 45-49v 45 55 53 49 63 45 56 38

Ikä 50-54v 39 56 47 50 57 46 50 39

Ikä 55-59v 31 51 39 45 49 41 42 34

Ikä 60+v 24 39 32 33 42 29 35 22

FTE-% FTU-%
Työttömyysjaksojen 

lukumäärä  

viim. 3 vuotta -29 40



Mallin soveltamismahdollisuuksia

• Välittäjä Oy
• Tämänkaltaisen mallin avulla voidaan tehdä asiakasohjaus: 

datapohjaiset kriteerit asiakkuudelle

• Pohjoismainen työvoimapalvelumalli
• Tilastollisesti merkitsevien taustamuuttujien avulla pystytään mittaamaan 

asiakasmuutosta lähtötilanteesta tavoitetilaan ja arvioimaan asiakasprosessin 
tuloksellisuutta

• Datapohjaiset kriteerit asiakasprosessin seurantaan, esimerkiksi 
työnhakuvelvoitteiden  määräytymiseen

• Kaikille työvoimapalveluille
• Pystytään seuraamaan palvelujen vaikutuksia työllistymiseen

• Makrotason rinnalle mikrotasoinen näkymä työvoimapalveluihin

• Edellyttää mallin räätälöimistä em. kohtiin. 



Mallin käyttöönotto vaatii muutoksia

• Ongelma: Työllisyyspalvelujen vaikutusta työllisyyteen ei ole tietoa koska toimenpiteiden 
vaikutuksia työllistymiseen ei voida seurata - emme tiedä mikä toimenpide toimii ja mikä 
ei. Työllistymistä tai työvoiman ulkopuolelle siirtymistä ei pystytä todentamaan käytössä 
olevista rekistereistä. 

• Ratkaisu: Etuudet, tuet ja palkat ovat parhaita ennustavia tekijöitä tällä hetkellä käytössä 
olevista tietolähteistä. Annetaan työvoimapalveluille mahdollisuus seurata 
toimenpidekohtaisesti asiakkaiden työllistymistä palkan ja tulonsiirtojen avulla esim. 
kahden vuoden ajan. Tämä onnistuu tulorekisterin avulla helposti ja 
kustannustehokkaasti mutta nykyinen lainsäädäntö ei vielä tätä salli. 

• Hyödyt: Saadaan tietoa eri toimenpiteiden tehokkuudesta ja työllistymisvaikutuksista 
sekä samalla voidaan arvioida työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista 
eri toimenpiteissä. 

• Kehitysnäkymä: Tulevaisuudessa asiakkaiden rekisteripohjainen tunnistaminen voidaan 
automatisoida sekä hyödyntää teknologiaa asiakkaiden (muuttuvien) palvelutarpeiden 
huomioimisessa, toimenpiteisiin ohjauksessa ja niiden seurannassa ammattilaisten 
tukena. 



T2D ehkäisy -SIB



Tilanne
Kokonaiskustannukset

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen 
vuoksi oikeutetut, %:a väestöstä (Sotkanet)
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Lähde: Diabeteksen kustannustutkimus 2002–2011

• 25 % sairaanhoidon kustannuksia (puuttuen 
työterveyshuollon ja vakuutusperusteiset kustannukset)

• 75 % tuottavuuskustannuksia
• tyypin 2 diabeetikoiden keskimääräinen työstäpoistumisikä on 58,3 

vuotta (Kurkela et al. Association of diabetes type and chronic 
diabetes complications with early exit from the labour force: register-
based study of people with diabetes in Finland, Diabetologia)

• kokonaistuottavuuskustannukset verrattuna siihen, että henkilö 
pysyisi työelämässä 65-vuotiaaksi olivat 14,4 miljardia euroa tyypin 2 
diabeteksessa (1998-2011) (Kurkela et al)



Ratkaisu

• Olemassa näyttöön perustuvia ja 
toimivia + potentiaalisia uusia digi-
ym. palveluita

• ”Ongelma” diabeteksen pitkä 
kehittymisaika, ehkäisevän toiminnan 
vaikuttavuuden arviointi vaikeaa

• Tieteellisesti valideja välivaiheen mittareita, 
joilla vahva yhteys diabeteksen vähenemiseen, 
yksinkertaisimpina helposti mitattava 
painoindeksin vähenemä 

• näiden avulla voidaan myös arvioida tulevat  
säästöt ja hyödyt jo hankkeen aikana

Kumulatiivinen säästöpotentiaali väestötasolla 
ikäluokittain 15-vuoden aikajänteellä (UEF)
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Maatalouden ravinteiden kierrätys -EIB 
(Environmental Impact Bond)



Ongelma

• Kotieläintuotannon keskittymissä, erityisesti Lounais- ja Länsi-Suomessa, 
muodostuu lantaa liikaa alueiden kasvintuotannon fosforitarpeeseen nähden. 

• Lantaa levitetään kotieläintilojen pelloille yli kasvin tarpeen. 

• Jatkuva, runsas lannalla lannoittaminen pitää yllä korkeita peltomaan fosforilukuja 
(P-luku), mikä taas lisää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. 

• Fosforin ja muiden ravinteiden kierrätys vaatii räätälöityjä ja riittävän pitkäkestoisia 
ratkaisuja alue- ja maatilatasolla, ei helposti ratkaistavissa yksittäisillä tuilla.

• EIB-tavoitteet kohdentuvat ravinteiden kierrätyksen lisäämiseen ja lantaravinteiden 
aiheuttamien vesistövaikutusten vähentämiseen.
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Kestävä ratkaisu: EIB, jossa sijoittajille
maksetaan tuloksista

Ravinteiden kiertotalouden 
ekosysteemi

• Ekosysteemi, joka toimii 
alkuvaiheen (5-10 v.) jälkeen ilman 
tukia

• Tulosmittari: lannasta tuotetun 
kierrätyslannoitteen myyntimäärät 
fosforialijäämäisille alueille

• Kattaa lannan prosessoinnin lisäksi 
esimerkiksi sen varastoinnin, kuljetuksen ja 
levityksen yhteistyössä sekä eläin- ja 
kasvitilojen kanssa
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Kuva: Luostarinen et al. Keinoja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen. MMM julkaisuja 5/2019
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Hyödyt, esimerkkinä Vakka-Suomi

• Suorat hyödyt 
• Vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin 
• Vähentää maatalouden kasvihuonepäästöjä (metaani, ilokaasu)
• Biokaasu vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä
• Tuottaa uusia pysyviä työpaikkoja 
• Kaikki hyödyt laskettavissa investointikohtaisesti

• Esimerkki Vakka-Suomesta
• Tulospalkkion maksu: 2 € / kg fosforia
• 220 000t lantaa prosessoidaan, josta kiertoon 400 tonnia/vuosi fosforia, tulospalkkio 

800 000 € vuosittain, lisäksi typpeä kiertoon 478t
• Tulospalkkion kokonaismäärä: 5,6 milj. € / 7 vuotta
• Biokaasua 8 542t, joka liikennekäytössä alentaa  CO2-päästöjä 31 197 t jos korvaa 

bensiiniä (vastaa 13,3 milj. litraa bensiiniä, jolla ajaa 177 milj. km) 
• Tulospalkkiokauden jälkeen rakentunut ekosysteemi tuottaa em ympäristöhyödyt vuosittain 

ilman tukia 
• Vähentää lisäksi ammoniakkipäästöjä
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https://tem.fi/vaikuttavuusinvestoimisen-osaamiskeskus



Yhteystiedot ja kanavat
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