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Lähtökohdista – 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 listaukset
• Ennakoivasta ja ehkäisevästä toiminnasta puhuminen, mikä ei muutu 

tulevaisuusorientoituneeksi käytännön tekemiseksi
• Projektiähky
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Terveyteen ja hyvinvointiin – sairauksiin ja 
pahoinvointiin liittyviä numeroita (tilanne ennen koronaa)
Muutos 2000-luvulla

• Kuntien järjestämä liikunta- ja nuorisotoimi; 500 milj. € -> yli 1,1 miljardia €
• Rahapelitoiminnan tuotosta myönnettävät järjestöavustukset (liikunta, nuoriso, sote); 

330 milj. € -> 470 milj. €
• Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto; 10 miljardia € -> yli 20 miljardia €

• Ylipainoisten/lihavien osuus väestöstä; 50 % / 12 % -> 68 % / 27 %
• Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset; 14 000 -> 19 000

• Väkiluku; 5,2 miljoonaa -> 5,5 miljoonaa

• 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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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 halutun 
vaikuttavuuden edellytyksenä olevat 
vaikutukset
● 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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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



Vaikuttavuuden ekosysteemi
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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, Kemiönsaari, 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, Helsinki?, Tampere, Turku, Vantaa)
• 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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Jatkosta
• Vaikutusten hankintainstrumentti 

• Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen hallinnollinen kotipesä

• Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuslogiikan käytön laajentaminen

• Hankeaihioiden konseptoinnin kehittäminen
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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



https://tem.fi/vaikuttavuusinvestoimisen-osaamiskeskus



Yhteystiedot ja kanavat
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