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Resurssien käytön tehokkuus

Vaikutusketju (The iooi method by Bertelsmann Stiftung) 

Systeeminen muutos

Tavoitteellinen vaikuttavuus



Yhteiskehittäminen vs. yhteistyö
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M u u t o s t a v o i t e

Yhteiskehittäminen mahdollistaa tekojen ja 
panosten suuntaamiseen yhteisenä tavoitteena 
olevan muutoksen toteuttamiseen.



Oulun Vaikuttavuuskehittämö

Tavoitteena on vuoteen 2022 mennessä
lisätä 50 %:lla yli 6 kk työttömänä olleiden alle 35-vuotiaiden 
siirtymistä työmarkkinoille tai koulutukseen, vähentää 40 %:lla 
passiivityöttömyydestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia sekä lisätä 
kohderyhmän kokemaa hyvinvointia. 

4 työpajaa

3 kuukautta aikaa

50 asiantuntijaa

1 yhteinen tavoite
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≈ 400 000 €
≈ 1 000 €/hlö

≈ 1 500 000 €
≈ 10 000 €/hlö

≈ 100 000 €
≈ 1 000 €/hlö

≈  2 000 000 €
≈  11 800 €/hlö

120 000 €
150 €/hlö

1 020 000 €
1 700 €/hlö

≈ 4 050 000 €
≈ 11 600 €/hlö

≈ 910 000 €
≈ 2 600 €/työpaikka

≈ 300 000 €
≈ 1 000 €/yritys

≈ 550 000 €
≈ 1 170 €/yritys

≈ 60 000 €
≈ 85 €/yritys
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Vaikuttavuutta tulee johtaa

Vaikuttavuuden johtaminen on tavoitteellisen yhteisen työn johtamista!
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Siun soten Vaikuttavuuskehittämö

Tavoitteena on
henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto kokonaistaloudellisesti 
siten, että koettu hyvinvointi ja vaikutusten mitattavuus 
lisääntyvät.

Omannäköinen elämä ei ole vain 
päämäärä vaan myös henkilökohtaisen 

budjetoinnin lähtökohta

4 työpajaa

2 kuukautta aikaa

40 asiantuntijaa

1 yhteinen tavoite

Kuva: Päivi Puhakka: ”Omannäköinen elämä”



Kokonaisratkaisu

Asiakaskokemus ja 

palvelutarpeen ennakointi

Palveluverkoston 
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• Palvelujen kohtaaminen

• Kustannustieto
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• Hyvinvointi-indikaattori

• Kustannusvaikutus
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Vaikutusten syntymisen edellytykset

Markkinoinnin, myynnin ja palvelukehityksen 

osaamisen kehittäminen tukemaan 

elinvoimaisen, monipuolisen ja vaikuttavan 

palvelutuotannon kehittymistä

Asiakkaan itsenäisen päätöksenteon 

ja koetun hyvinvoinnin edistäminen

Palvelukulttuurin ja –asenteen sekä 

kuntayhteistyön kehittäminen 

tukemaan asiakkaan valtautumista

asiakkaan ehdoilla

Henkilökohtainen 

budjetointi

Asiakas

Palvelun-
tuottaja
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Osaamisen kehittäminen

 oppilaitosyhteistyö
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 hankintayhteistyö



Vaikutusten syntymisen edellytykset

Henkilökohtainen 
budjetointi

Elinvoima
palvelut

Tieto-
palvelut

• Kokonaistaloudellisesti kestävän sekä 

• hyvinvointia ja 

• elinvoimaisuutta edistävän 

henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto ja 

ylläpito edellyttää 

• tietopalvelujen,

• elinvoimapalvelujen ja

• henkilökohtaisen budjetoinnin vaiheiden

saumatonta yhteensovittamista ja vaikutusten 

johtamista.
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