
Ohjelma
8.30 Avaus – taustaa ja lähtökohdat

johtava asiantuntija Anna Tonteri, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus
8.40 Sairauksien ehkäisyn mahdollisuudet ja hyödyt

johtaja Tiina Laatikainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
9.00 Hyvinvointitalous-ajattelu ja ehkäisevä toiminta

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö
9.10 T2D:n ehkäisyn kansallisen hyötypotentiaalin mallinnus

professori Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto
9.25 T2D ehkäisy -SIB:n valmistelun seuraavat vaiheet

johtaja Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus
9.35 Kysymykset ja kommentit
9.45 Tilaisuus päättyy
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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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Mikä vaikutusten 
hankinta?



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 tavoitellaan? Mikä muuttuu?
Ostetaan haluttua lopputulemaa – ei suoritteita
Resurssit suunnataan vaikuttaviin ratkaisuihin

Pohjana faktat ja mallinnus
Johdetaan tiedolla

Ratkaistaan haasteita julkisten, yksityisten ja kolmannen 
sektorin yhteistyönä
Luodaan kannustimet yhteistyölle

Voidaan käyttää yksityistä pääomaa mahdollistamaan 
palveluntuottajien toiminta
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Miten?



Tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB/EIB)
VALTIO JA KUNNAT

HANKEHALLINNOIJA

Palveluntuottajat

A B C D

Sijoittajat R
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O

Tulospalkkio / 
etukäteen 

määritellyt mittarit

Tavoiteltu 
myönteinen 

muutos
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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

B
C

A



Missä mennään?



SIB: Käynnissä 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, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen (Lapset-
SIB I)
Tulospalkkio: Helsinki, Hämeenlinna, Kemiönsaari, Lohja ja Vantaa

Käynnissä
Hankehallinnoija: FIM & LSKL
Rahaston tavoitekoko 8 milj. €

Lapset-SIB ja Nuoret-SIB II: Jyväskylä; Karkkila, Vihti ja ptky
Karviainen; Tampere

Käynnistymässä

Työllistymisen edistäminen (Työ-SIB)
Tulospalkkio: TEM

Käynnissä
Hankehallinnoija: FIM 
Rahaston tavoitekoko 10 milj. €

SIB/EIB: suunnitteilla Tilanne
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Kuntakohtainen mallinnus käynnissä

Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen Mallinnus ja Vaikuttavuuskehittämö toteutettu kahdella alueella

Maatalouden ravinteiden kierrätys Mallinnus käynnissä

Asumisen energiatehokkuus Mallinnus käynnissä

Yksin- ja mikroyrittäjien pärjääminen Mallinnus käynnissä
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Uusimmat aihiot
• Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen (Vaikuttavuusinvestoimisen 

osaamiskeskus, TEM, STM)
• Yli 55-vuotiaiden työttömyyden ehkäisy (TEM, STM, VM)?
• Alkoholiperäisen työkyvyttömyyden ehkäisy (xx, VM)?
• Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen (Vaikuttavuusinvestoimisen 

osaamiskeskus, Vantaa)
• Asunnottomuuden ehkäisy ja vähentäminen (Espoo, Helsinki?, Tampere, 

Turku, Vantaa)
• Uusintarikollisuuden ehkäisy (OM, Rise)
• Tulosperusteisen kalatalouden edistäminen (MMM)

22.4.2021Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 11


	Ohjelma
	Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus
	Slide Number 3
	Miten hankintaan vaikutuksia?
	Mitä tavoitellaan? Mikä muuttuu?
	Slide Number 6
	Tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB/EIB)
	Vaikuttavuuden mallintamisen tasot
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Uusimmat aihiot

