
Yhdessä fiksummin ja vaikuttavammin 
– syksyn SIB teematyöpaja lapset, 
nuoret ja lapsiperheet 
28.10.2016



Kahvia tarjolla 

Tervetuloa ja esittäytyminen 

Tilannekatsaus missä mennään 

Ekosysteemi –ketkä kaikki ovat mukana 
vaikuttavuusinvestoimisessa

Miten pääsee mukaan – miten minustakin tulee 
vaikuttavuustoimija? 

Päivän päätös

4.8.2016

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden SIBtyöpaja 28.10.
Juhlatila, 2.krs 
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Arvio SIB-hankekokonaisuudesta 2016 
– yhteensä 5 rahastoa

SIB Tilanne

Työhyvinvoinnin edistäminen 
julkisella sektorilla

Käynnissä (hankehallinnoijana 
Epiqus)

Maahanmuuttajien nopea 
kotoutuminen ja työllistyminen 
(TEM)

Käynnistynyt virallisesti 1.6.2016 
(Epiqus)

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 

Käynnistymässä, 4 kuntaa 
mukana prosessissa (FIM 
yhteistyössä LSKL:n kanssa)

Ikääntyneiden itsenäisen 
toimintakyvyn vahvistaminen

4 kuntaa ja 1 kuntayhtymä 
mukana prosessissa

Työllistymisen edistäminen 11 kuntaa ja 2 kuntayhtymää 
mukana prosessissa

Hankehallinnoijan 
kilpailutus 
käynnistynyt tai 
käynnistymässä
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4.8.2016

Tulosperusteisen rahoitussopimuksen eli SIB:n
perusrakenne

SIJOITTAJAT

pääoma

KOMMANDIITTIYH
TIÖ (rahasto)

hyödynsaajat / 
väestöryhmä(t)

KUNTA/VALTIO

tulosindikaatto
rit (Euro)

PALVELUNTUOTTAJA

D

hallinnoi

PALVELUNTUOTTAJA

C
PALVELUNTUOTTAJA

B
PALVELUNTUOTTAJA

A

Palveluntuottajien “kilpailutus”

palvelutuotanto

pääoma + tuotto

ULKOPUOLINEN 
ARVIOIJA

todentaa muutoksen

RAHASTONHOI
TAJA/HANKE
HALLINNOIJA
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6Sitra  •  Sari Rautio 310816•

Mitä on vaikuttavuus?

• ”Vaikuttavuutta kannattaa yrittää mitata, vaikka tiedämmekin, ettei 
lopputulos tule olemaan täydellinen. Ehkä lopulliseen tavoitteeseen ei 
koskaan päästä, epävarmuutta jää. Mutta mittaaminen siinä määrin 
kuin se on käytännössä ja taloudellisesti järkevää, syventää kuitenkin 
ymmärrystä tutkitusta aiheesta ja sen syy–seuraussuhteista”

• Vaikuttavuusajattelu perustuu logiikkaketjuun, IOOI: Input, Output, 
Outcome, Impact



Sitra edistää terveyttä ja hyvinvointia: eri keinoja, 
mutta yhteinen maali 

Vaikuttavuus-
investoiminen

Isaacus –
Hyvinvoinni
n palvelu-

operaattori

Sosiaali- ja 
terveyspalvelu

jen rahoitus

Vaikuttavuusinvestoimisella edistetään 
terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä yksityistä 
pääomaa, vähennetään sote-palvelujen tarvetta, 
edistetään kasvua ja luodaan 

vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä Suomeen.  

Sote-rahoituksen tavoitteena on läpinäkyvä, 

ohjattava ja vaikuttava järjestelmä. Ns. 

palvelupaketit raportoinnin välineenä mahdollistavat 

järjestelmän uudistamisen ja  johtamisen sekä 

kustannustehokkuuden.

Isaacus yhdistää tietovarantoja ja antaa 

uudenlaisia keinoja edellä mainittujen tavoitteiden 

saavuttamiseen edistämällä tutkimusta, 

liiketoimintaa ja innovaatioita sekä mahdollistamalla 

tietoon perustuvan johtamisen.  

IHME – ihmislähtöiset sotepalvelut ja 

valinnanvapaus – kokeilut 

4.8.2016
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IHME

Työelämän 
taitekohdat 
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Vaikuttavuussijoittaminen

Anna perheelle kala

= Hyväntekeväisyys

Opeta perhe kalastamaan

= Kestävä kehitys

Organisoi yhteisöllinen
kalastuskollektiivi

= Vaikutus



Kunta-/hankekohtainen 

sijoitusinstrumentti (SIB 3)
Kunta-/hankekohtainen 

sijoitusinstrumentti (SIB 2)

Kunta ZKunta Y

Sijoittajat 

tekevät sijoitus-

sopimuksen 

rahastoon

Kunta X

GP
GPToteutus-

kumppanit

Rahasto sijoittaa yksittäisiin 

kunta-/hankekohtaisiin sijoitus-

instrumentteihin

Lapset ja nuoret 

I Ky (Rahasto)

Puitesopimus hanke-

hallinnoinnista Sopimus rahaston

salkunhoidosta ja 

hallinnoinnista

Kunta-/hankekohtainen 

sijoitusinstrumentti (SIB 1)

Asiakastarpeen

kartoittaminen

Sopimus yksittäisen 

SIB:n hallinnoinnista

Toteutuskumppaneiden valinta

Palvelusopimus 

Hankekohtainen 

asikassopimus



• Voidaan hyödyntää, kun… 

o halutaan ostaa tuloksia – ei ”vain” suoritteita tai toimintaa

o investoinnit ovat hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan laadulliseen 
(esim. hyvinvointi) ja taloudelliseen hyötyyn (edistävä ja ehkäisevä toiminta)

o toiminta liittyy hyvin laajaan (tai suppeaan) väestöryhmään

o toimintaan liittyy poliittisia näkökulmia tai käytännön riskejä

• Voimakas tulevaisuusorientaatio

• Tuloksellisuuden todentaminen mallintamalla ja mittaamalla

4.8.2016

SIB eli tulosperusteinen rahoitussopimus
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4.8.2016

Esimerkkejä kuluista, jotka monilta osin ehkäistävissä
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Kustannukset 
(euroa/vuosi) 
jopa…

Huostaanotettu lapsi 130 000 

Syrjäytynyt nuori 20 000 

Ympärivuorokautista hoivaa 
tarvitseva ikääntynyt

40 000

Alkoholihaitat 1 mrd.

Liikkumattomuus 1 – 2 mrd.

Sairauspoissaolot 3 – 4 mrd.

Tupakointi 1,5 mrd.

Tyypin 2 diabetes 1 mrd.

Yksinäisyys, jne. …



Selkeä, mitattavat 
tulostavoitteet 
suunnittelun pohjaksi. 
Muutos, mitä haetaan.
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• Tulosten ostaminen edellyttää, että kunta tms. julkisen sektorin organisaatio 
on määritellyt (yhteistyössä…)

- väestöryhmän, jonka hyvinvoinnin edistämiseen ko. toimet ensisijassa kohdennetaan

- mitattavissa olevan hyvinvoinnin (osatekijän) tai sitä määrittävän tekijän tavoitetason tai 
niissä tapahtuvaksi halutun muutoksen

- edellä mainitun tuloksen taloudellisen arvon ja sen perusteella maksettavan tulospalkkion 
enimmäissuuruuden

- hankehallinnoija ja palveluntuottaja(t) määrittelevät ja toteuttavat parhaaksi 
katsomallaan tavalla käytännön toimet (soveltuvilta osin yhteistyössä kunnan tms. 
kanssa) 

4.8.2016

Tulosten ostamisesta
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Sitra  •  27.10.2016  •

Arvio SIB-hankekokonaisuudesta 2016 
– yhteensä 5 rahastoa

SIB Tilanne

Työhyvinvoinnin edistäminen 
julkisella sektorilla

Käynnissä (hankehallinnoijana 
Epiqus)

Maahanmuuttajien nopea 
kotoutuminen ja työllistyminen 
(TEM)

Käynnistynyt virallisesti 1.6.2016 
(Epiqus)

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 

Käynnistymässä, 4 kuntaa 
mukana prosessissa (FIM 
yhteistyössä LSKL:n kanssa)

Ikääntyneiden itsenäisen 
toimintakyvyn vahvistaminen

4 kuntaa ja 1 kuntayhtymä 
mukana prosessissa

Työllistymisen edistäminen 11 kuntaa ja 2 kuntayhtymää 
mukana prosessissa

Hankehallinnoijan 
kilpailutus 
käynnistynyt tai 
käynnistymässä
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Suomen ja Pohjoismaiden 1. SIB edistää työhyvinvointia

Sitra  •  27.10.2016  • 17

Mikä TYHY-
SIB?

• Julkisen sektorin työnantajille tarjottava palvelukokonaisuus, joka auttaa 
niitä edistämään työhyvinvointia ja esim. vähentämään sairauspoissaoloja

• Sopimusten toivottu aikajänne 3 vuotta

Sopijaosapuolet

• Julkisen sektorin organisaatio (= asiakas) ja Epiqus Työhyvinvointi I Ky 
-rahasto

• Hankehallinnoija: Epiqus Oy, yhteiskunnallinen yritys

Palvelun 
rahoitus ja 
hinnoittelu

• Palvelu tuotetaan SIB-rahoituksella: asiakas maksaa automaattisesti vain 
osanottomaksun 15 euroa/työntekijä

• Tulosperusteisena palvelupalkkiona asiakas maksaa osuuden 
sairauspoissaolojen vähenemisen ja muun mahdollisen mitattavissa olevan 
myönteisen kehityksen aikaan saamasta kustannussäästöstä

Palvelun-
tuottajat

• Rahaston alihankkijat Aino Health Management Oy, Headsted Oy, 
Tietotaito Group Oy ja Trainers’ House Oyj



Epiqus Työhyvinvointi I Ky 
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SIB: Maahanmuuttajien kotoutuminen ja nopea 
työllistyminen

Sitra  •  27.10.2016  • 19

Asiakas/tilaaja • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Toteutuksen 
vaihe

• Kilpailutuksen perusteella valittu hankehallinnoija (Epiqus Oy), joka aloittanut 
virallisesti 1.6.2016 ja jonka tehtävänä erityisesti

• hankekokonaisuuden suunnittelu ja hallinnointi

• hankkeisiin liittyvän rahoitusinstrumentin (sijoitusrahasto) rakentaminen

• varainkeruu rahastoon ja rahaston hallinnointi

• tulostavoitteiden mukaisen maahanmuuttajien koulutus- ja 
työllistämistoiminnan järjestämisen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa

• seuranta, väli- ja loppuraportointi

• Nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, kokeilla uusia koulutus- ja 
työllistämismalleja sekä mahdollistaa maahanmuuttajan koulutuksen ja 
työnteon yhdistäminen joustavalla tavalla

Tavoitteet



MODUULI 1

30 pv:n intensiivijakso

Uravalmennus

Kielikoulutus 1

JAKO ALOILLE

Moduulit 2-3 alakohtaisia.

Logistiikka 

HoReCa 

Siivous

Kiinteistönhuolto 

Ympäristöpalvelu 

Esimieslinja

IT

Yrittäjien ryhmä 

jne.

MODUULI 2

20-50 pv.. alakohtaista

koulutusta.

Ensisisijaista:

substanssi -

osaaminen

Kielikoulutus 2

Työelämätaidot 

Työharjoittelu

MODUULI 3

Sitouttavat toimet 

työsuhteessa; hajautettuja 

päiviä väh. 85 pv.  asti 3 v. 

aikana.

Sitouttaminen

Kielikoulutus  3

Substanssi -

osaaminen

EXPRESS-POLKU (15 %): Töihin ykkösmoduulista

KOULUTUSPOLKU (10 %): Oppisopimus, ammattikoulu, yliopisto…

YRITTÄJÄPOLKU (10 %): Räätälöity tuki erilaisille yrittäjyysmalleille

Mistä tahansa vaiheessa voidaan palata 

taaksepäin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa. ERITYISOSAAJAPOLKU (5 %): Räätälöity tuki kohti johtotehtäviä

Osaamisen

syväkartoitus

Due Diligence (2-5 pvä)4 900

3 680 / 5 070

490 / 720

490 / 710

250 / 540

Työllistymisiä / Henkilötyövuodet

4 000 / 7 000

Epiqus, Koto-SIBin interventioprosessi
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• Vaiheet

1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely

2. 2 – 5 edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella 
seuraavien vuosien kehityssuunnan hahmottaminen; vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. 
väestöryhmän hyvinvoinnissa

3. Kulukehityksen syiden todentaminen

4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien 
määrittely

5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet)

6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu-/toimintakokonaisuus)

7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta

8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen

9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi –vertailu

10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä -> hankesuunnitelma jne. 

4.8.2016

SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja 
toiminnallinen mallinnus (1/2)
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4.8.2016

SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja 
toiminnallinen mallinnus – kustannusnäkökulma (2/2)
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Kannattavuuden kannalta olennaisia tekijöitä ainakin

• Kunnan tavoitteet

• Sopimuksen pituus, asetetaan toiminnan vaatimusten mukaan

• Ymmärrettävyys, yksinkertainen on kaunista

• Olennaisuus, otetaan mukaan vain välttämättömin, mallinnuksesta ja 
mittaamisesta ei saa tulla isäntää eikä peikkoa

• Tulospalkkio kannattaa tehdä mahdollisimman lineaariseksi

• Käytössä oleva aikaisempi tieto syy-seuraussuhteista

Tehdään hankehallinnoijan johdolla, yhteistyössä kuntien kanssa.

23Sitra  •  Vaikuttavuusinvestoiminen  • 2015  •

Taloudellinen mallinnus



Tälläkin hetkellä useampi kuin joka 20. lapsi lastensuojelun piirissä

Tavoitteena, että jokainen 18 vuotias on matkalla työelämään ja/tai muuten 
integroitunut yhteiskuntaan

24•  25.1.2016 •

Case-esimerkki: lastensuojelu

Avohuolto

(>60 000)

Sijaishuolto

(>10 000)
Jälkihuolto

Erikoissairaanhoito

Työelämä

Työttömyys, rikollisuus

21-0-17 vuotta



Esimerkin palveluntuottajan toiminnan kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat, 
koulunsa aloittavat pojat, joille tarjotaan 12 vuoden erityistuki läpi kasvun 
nivelvaiheiden

• Sama kasvattaja tukena koko kasvuvaiheen, yhdessä kunnan ammattilaisten 
kanssa

• Palvelu läsnä joustavasti koulussa ja vapaa-ajalla

• Yksilölliset interventiot mahdollisia

• Tavoitteena lasten syrjäytymisen ehkäisy ja integroituminen yhteiskuntaan 
täysi-ikäisyyteen mennessä

25Sitra  •  Vaikuttavuusinvestoiminen  • 2015  •

Case: ehkäisevä toiminta



• Toistaiseksi haasteellisin SIB-case tuoton laskennan ja vaikuttavuuden 
arvioinnin kannalta; pitkä aikaväli jossa lapsi ehtii kasvaa 1. luokkalaisesta 
lähes aikuiseksi

• Valitaan pieni joukko riskissä olevia lapsia, ei esim koko alueen lapsia

• Mallinnusta tehdään poikkitieteellisellä työryhmällä: kolme tutkijaa THL:stä, 
asiantuntijat molemmista kaupungeista sekä palveluntuottajalta ja Sitralta, + 
heidän verkostonsa 

26•  25.1.2016 •

Case: mallinnuksesta



27Sitra  •  Vaikuttavuusinvestoiminen  • 2015  •

Case: data



Luokittelumalli työn alla yhteistyössä THL:n (Merikukka, Ristikari, Ståhl), 
Iceheartsin (Vartiamäki) ja kuntien (Kaljunen, Pekuri) asiantuntijoiden kanssa. 

1987 kohorttitiedon avulla lapset jaetaan riskiryhmiin, riskitekijöitä 

• vanhemman pitkittynyt toimeentulotuki (yli 6kk)

• vanhemman mielenterveys- ja/tai päihdeongelma

• vanhemman alhainen koulutus

• perhetausta; ero, huoltajan kuolema, isä ei tiedossa

Yhteenlasketut riskipisteet määrittävät riskiluokan (0-4)

Riskiluokka kuvaa todennäköisyyttä joutua ongelmiin myöhemmällä iällä.

28Sitra  •  Vaikuttavuusinvestoiminen  • 2015  •

Case: asiakkaiden luokittelu



Osuudet 1987 kohortissa

• RL 0: 74 %

• RL 1: 18%

• RL 2: 7%

• RL 3: 1,4%

• RL 4: 0,1%

Kolme ydinjoukkuetta, yht 40 poikaa

• RL 0: 20 %

• RL 1: 17 %

• RL 2: 43 %

• RL 3: 10 %

• RL 4: 10 %
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Case: asiakkaiden luokittelu
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Tulosmittarit: sijaishuolto
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Tulosmittarit: sijaishoito



• Muut säästökohteet analogisesti (avohuolto, tehostettu/erityinen tuki 
perusopetuksessa, psykiatrinen erikoissairaanhoito,…)

• Muitakin tarkastellaan (työmarkkinatuki, asumistuki, toimeentulotuki, 
psyykenlääkkeet)

• Vertailuryhmä: tuloksia vertaillaan myös muihin kunnan lapsiin, mutta 
laskutusta ei sidota siihen; oppi jää kuitenkin kuntaan

32Sitra  •  Vaikuttavuusinvestoiminen  • 2015  •

Tulosmittarit



• Muita mittareita mm. koulunkäynti ja tutkinto-opiskelu, kuntien omat 
toimintakyvyn ja/tai koetun hyvinvoinnin mittarit (tulostähti-, 
kompassityyppiset, )

• Oman lastensuojeluhenkilöstön työhyvinvointi (poissaolot ja pehmeämmät 
mittarit)

• WHO ICF toimintakyvyn mittarit

33Sitra  •  Vaikuttavuusinvestoiminen  • 2015  •

Toimintaa ohjaavat mittarit



344.8.2016
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Vaikuttavuuskiihdyttämö yrityksille

Suunnittelu
-vaihe

8 viikon kiihdyttämö-ohjelma 10:lle valitulle toimijalle
(kolmas ja viimeinen Sitran kiihdyttämö 11.10.–13.12.2016) 

Hyvinvointi-
haasteiden 
määrittely

Sisällön 
kehittäminen 
kouluttajien 
kanssa

Avoin haku-
prosessi ja tiimien 
valinta yhdessä 
asiantuntijaraadin 
kanssa 

Kiihdyttämö-
kumppanit 

Mentorit tukena kautta linjan: 2–3 tuntia/viikko/yritys

Koulutuspäivät (yhteensä 8 päivää) 

1. Liiketoiminnalla saavutettavat yhteiskunn. vaikutukset

2. Vaikutusmallin perusteet ja mallintaminen 

3. Vaikutusten kirkastaminen kilpailueduksi

4. Yritykselle sopivien mittareiden kehittäminen 

5. Tutkimusasetelmat ja tiedonkeruu

6. Sijoitusvalmius: yritystarina ja pitch-materiaalit (2 pvää)

+ Slush Impact Day & Slush

Pitchaus
sijoittajille ja 
rahoittajille

Julkaistuna case 
jokaisesta 
toimijasta 

Koulutus-
materiaalin 
jakaminen

Alumniverkosto

Kiihdytys Huipennus



sitra.fi

Facebook.com/SitraFund

@SitraFund

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea


