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Parempia päätöksiä 

Jos haluaa johtaa tuloksellisesti 

on tiedettävä, miten päätökset 

vaikuttavat. 

Esimerkiksi säästöjen 

• ei toivotut tai vaikeammin 

ennustettavat vaikutukset

• vaikutukset pitkällä aikavälillä 
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Miten lapsivaikutusten arviointi auttaa?   

• Helpottaa kokonaiskuvan muodostamista: 

enemmän tietoa, vähemmän yllätyksiä 

• Auttaa lieventämään vaikeiden päätösten vaikutuksia

• Muuttaa toimintakulttuuria, lisää osallisuutta ja 

pitkäjänteisyyttä

• Voi vahvistaa kuntalaisten kokemusta 

vaikuttamismahdollisuuksista ja lisätä luottamusta 

päättäjiin
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> Case Huittinen 
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”Edistämme lasten hyvinvointia” 
- mitä se on käytännössä? 

• Kaupunki on sitoutunut lapsiystävällisen hallinnon 

malliin. 

• Lapsiin liittyen pohdittavana mm: 

• Varhaiskasvatuksen kysynnän voimakas kasvu

• Perusopetuksen investointitarpeet ja palveluverkko

Suurin alakoulu väistötiloissa, toinen odottamassa

peruskorjausta. Huolena erot oppilasennusteissa ja    

ryhmien koossa.
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Perusopetuksen palveluverkko, 
arvioitavat vaihtoehdot 

Kaupungin tilaama kouluverkkoselvitys tuotti kolme 

vaihtoehtoa: 

a) ei tehdä muutoksia

b) osa alakouluista lakkautetaan 

c) alakoulut ja yläkoulu yhdistetään yhtenäiskouluksi.

Arvioinnissa haluttiin tunnistaa jokaisen vaihtoehdon lapsiin 

kohdistuvat hyödyt ja haitat.
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Lapsivaikutusten arviointi avuksi 

• Herätys LAPE-seminaarissa

• LAVA-prosessin suunnittelu: sivistysjohtaja Eija Mattila 

ja varhaiskasvatusjohtaja Johanna Kortessalo-Ainasoja,  

tukena projektipäällikkö Kati Honkanen (THL) ja 

Satakunnan LAPE eli SATULA-hanke.

• LAVA-valmennus, mukana päiväkotien ja koulujen 

esimiehiä, oppilaskuntien ohjaavat opettajat ja  

vammaisopetuksen opettajia

• Sopiminen työnjaosta, menetelmistä ja aikataulusta
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Aikataulu

Koko prosessi parissa kuukaudessa: 

• Suunnittelu lokakuu 2017

• Arviointitiimin valmennus 3.11. 

• Arviointien toteutus ja tulosten koostaminen vkot 45–47

• Infotilaisuudet henkilöstölle, huoltajille ja kuntalaisille 

30.11. 

• Palveluverkkopäätökset:

Sivistyslautakunta 12.12.2017, Kh ja kv tammikuu 2018
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Tiedonkeruu, lapset ja nuoret 

• ”Millainen on kiva päiväkoti/koulu?”

• Piirrosten sisällönanalyysi ja teemoitus, avoin näyttely 

lasten töistä ja tuloksista kaupungintalolla

• Oppilaskuntien hallitusten fasilitoimat luokkakohtaiset 

arvioinnit, kehitysvammaisilla oppilailla piirrokset, 

kerronta, kuvakommunikaatio

• Päähuomio arvioinnissa: millaisessa koulussa kaikilla on 

hyvä olla ja millainen on hyvä oppimisympäristö 
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Tiedonkeruu, vanhemmat ja henkilöstö 

• Ehdotuksia varhaiskasvatuksen palvelurakenteeksi

• Tärkeänä pidetyt asiat varhaiskasvatuksessa ja 

miten ne toteutuvat

• Näkemykset opetuksen palveluverkkoratkaisuihin

• Mahdollisuus tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä

• Perusopetuksessa tärkeimmät asiat ja niiden 

toteutuminen

• Kehittämisehdotukset
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Mihin päädyttiin kouluverkkoasiassa?

• Mitään esitetyistä vaihtoehdoista ei valittu sellaisenaan, 

sen sijaan määriteltiin kriteerit, jotka ohjaavat 

ratkaisuja jatkossa. Oleellisin oppilasmäärä/opettaja, 

koska se on tärkeä sekä opetuksen laadun ja oppilaiden 

yhdenvertaisuuden että talouden näkökulmasta. 

• Uusi koulu rakennetaan sellaiseksi, että se voi olla 

vastaanottava koulu, kun kouluverkkoa muutetaan. 

Uusiin tiloihin voidaan sijoittaa myös esiopetusta, 

aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä musiikkiopisto.
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LAVA-prosessin yhteenveto

• Lapsivaikutusten arviointi tuotti paljon ja monipuolista 

tietoa.

• Arviointi toteutettiin laajamittaisena ja se olisi vaatinut 

enemmän aikaa.

• Palveluverkkoselvitys on haastava aihe pilotoida 

lapsivaikutusten arviointia: herätti paljon tunteita.

• Arviointiin suhtauduttiin pääosin myönteisesti. 

• Arviointituloksia kuunneltiin ja niihin viitattiin myös 

päättäjien puheenvuoroissa ja tiedotusvälineissä.

• Kuntalaisten aktivoiminen mukaan on haastavaa.
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Mitä opiksi Huittisista? Eija Mattilan vinkit 1/3

• Lapsivaikutusten arviointi ei ole työlästä tai vaikeaa. 

On hyvä aloittaa pienestä ja laajentaa, kun kokemusta 

kertyy.

• Valmisteluun kannattaa kerätä riittävän iso ja 

toimivaltainen ryhmä.

• Tiedotus kuntalaisille ennen arvioinnin aloittamista on 

ehdottoman tärkeää. Päättäjät on pidettävä ajan 

tasalla.
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Mitä opiksi Huittisista? Eija Mattilan vinkit 2/3

• Suunnitteluun ja toteutukseen on varattava aikaa. 

Kiire aiheuttaa mokia.

• Tiedonkeruu on tehtävä ikäryhmälähtöisesti.

• Tietoa kertyy paljon. Sitä voi hyödyntää jatkossa 

palvelujen kehittämisessä.

• Arvioinnin tuloksista on raportoitava kaikille osallisille, 

myös lapsille.
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Mitä opiksi Huittisista? Eija Mattilan vinkit 3/3

• Vaikutusten arviointi tekee asioiden valmistelusta 

mielenkiintoisempaa.

• Toimintakulttuuri muuttuu hitaasti.

• Yksin ei tarvitse selvitä. Hyviä malleja löytyy esimerkiksi 

THL:lta ja MLL:lta. Vinkkejä voi kysyä myös muista 

kunnista.
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Sysäys muutokseen toimintakulttuurissa? 

• Huittisissa lapsilta, nuorilta ja lapsiperheiltä on kerätty 

tietoa perhekeskuksen perustamiseen liittyen

• Ennakkovaikutusten arviointi tulevaisuuden 

kirjastopalveluista osana talousarvion laadintaa: Kyselyt 

kuntalaisille, koululaisille ja henkilöstölle, 

lausuntopyynnöt oppilaskunnalle, nuorisovaltuustolle ja 

kirjastopalveluiden yhteistyötoimijoille

• Huittisten kaupungin EVA-suositus ja ohjeet 

ennakkovaikutusten arvioinnista kh 17.9.2018, jalkautus 

kaikkiin palvelukeskuksiin.
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• MLL:n aineistot lapsivaikutusten 
arvioinnin tueksi
https://www.mll.fi/aineistokirjasto
hakusana lapsivaikutusten arviointi

• LAVA – Lapsivaikutusten arviointi 
(THL:n ohje) 
http://www.julkari.fi/handle/10024
/136377

https://www.mll.fi/aineistokirjasto
http://www.julkari.fi/handle/10024/136377


Lapsivaikutusten 
arviointi, 
perusteita ja käytäntöä

Kymenlaakson LAPE-Akatemia 5.11.2019

Liisa Partio, johtava asiantuntija



Miksi lapsivaikutusten arviointia 
pitää tehdä? 

• Päätöksenteossa on tunnistettava ja 
otettava huomioon vaikutukset niihin ihmisiin, 
joita päätös koskee. 
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Lapsen oikeuksien sopimus, lapsen etu 
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Lapsia koskevissa toimissa on 
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artikla)

Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään lasten 
edut. 
Arvioinnilla tunnistetaan myönteiset, kielteiset 
ja neutraalit vaikutukset lasten hyvinvointiin ja 
oikeuksien toteutumiseen.



Lapsen oikeudet arvioinnin perustana
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Lapsen etu tulee määrittää 
tapauskohtaisesti kyseessä olevien lasten 
tilanteen mukaisesti, jossa otetaan 
huomioon heidän olosuhteensa ja 
tarpeensa. 

Lapsen oikeuksien sopimus ja 
muu asiaan liittyvä lainsäädäntö 
arvioinnin perustana.



Lapsivaikutusten arviointia edellyttää 
mm. seuraava lainsäädäntö

• Perustuslaki 6.3 §, 14.4 §, 20.2 §

• Lapsen oikeuksien sopimus 3. ja 12. artikla

• Hallintolaki 31 §

• Kuntalaki 22 §

• Terveydenhuoltolaki 11 § ja 12 §

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §

Toiminnan arviointi mm. 

• Varhaiskasvatuslaki 9 §

• Perusopetuslaki 21 § Lukiolaki 56 § ja Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 126 §
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Miten lapsivaikutusten 
arviointi toteutetaan?



Osana valmistelu- tai seurantaprosessia

Lapsivaikutusten 
arvioinnin tulisi olla 

säännönmukainen osa 
päätöksentekoprosessia

Ennakkoarviointi tulisi 
tehdä riittävän 

varhaisessa vaiheessa 
valmistelua, jotta sillä on 

aito merkitys

Arvioinnin 
toteuttamisessa voidaan 

käyttää erilaisia 
menettelytapoja

Moniammatillista 
osaamista on syytä 
hyödyntää tarpeen 

mukaisesti
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Lapsivaikutusten arvioinnin 
peruskysymykset

•Minkälaisia vaikutuksia
vaihtoehdoilla on eri lapsiryhmiin ja 

miten erityisesti heikommassa 
asemassa olevien lasten asemaa 

voitaisiin parantaa?

Miten ratkaisu vaikuttaa 
lasten hyvinvointiin lyhyellä 

ja pitkällä aikavälillä?

Miten lapsia ja nuoria kuullaan 
ja mitkä ovat heidän 

näkemyksensä asiassa? 

Miten päätöksessä myönteisiä 
vaikutuksia voitaisiin 
vahvistaa ja kielteisiä 

vaikutuksia poistaa tai 
ainakin lieventää?
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Lapset ja nuoret tiedon tuottajina 
arvioinnissa
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Kuuleminen arjen 
kasvuympäristöissä päiväkodeissa, 
kouluissa, iltapäivätoiminnassa, 
kerhoissa, avoimissa 
kohtaamispaikoissa 
(esim. MLL:n perhekahvilat) 
nuorisotiloissa, kirjastoissa, 
kulttuuri- ja liikuntapaikoissa

Edustukselliset 
foorumit
oppilaskunnat, 
lasten parlamentit, 
nuorisovaltuustot

Verkkopohjainen 
kuuleminen



Lapsivaikutusten ennakkoarviointi prosessina

• Tunnistetaan tarve arvioinnille

• Päätetään arvioinnin laajuudesta 

ja menetelmistä

• Kartoitetaan olemassa oleva tieto

• Määritellään tarkasteltavat 

vaihtoehdot ja arviointi-

kysymykset

• Kerätään arvioinnissa tarvittava 

tieto, myös lapsilta ja nuorilta

• Tunnistetaan ja kirjataan eri 

vaikutukset ja niiden merkittävyys

• Tehdään kokonaisarvio 

vaikutuksista ja laaditaan 

johtopäätökset ja suositukset 

päätöksentekoa varten

• Raportoidaan tulokset 

• Otetaan arvioinnin tulokset 

huomioon ja tehdään päätös sekä 

tiedotetaan päätöksestä

• Seurataan toimeenpanoa ja 

arvioidaan toteutuneet 

vaikutukset
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LAVA-työkirja apuna prosessin 
hahmottamisessa 
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• Huom!

Arvioinnin laajuus 

riippuu asiasta 



Työryhmätyöskentely 

• Ne, jotka olivat mukana syyskuussa, jatkavat yhtenä 

ryhmänä siitä mihin jäätiin eli

• mitä tietoa on jo koossa, mitä tarvitaan lisää

• miten kuvataan eri vaihtoehtojen vaikutukset 

• Uudet tutustuvat koko prosessiin 

• Kuntapäättäjät tarkastelevat LAVAa omasta 

näkökulmastaan 
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Huom! Kaikkien pohdittavaksi 

Mitä toivoisitte/ tarvitsette LAVA työskentelyn 

tueksi keväällä 2020?

Mikä edistää LAVAn käyttöönottoa omassa 

kunnassa?  
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Lisätietoa (1)

• Lapsen oikeuksien sopimus 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/1991006
0_2

• Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit
http://lapsiasia.fi/lapsen-oikeudet/komitean-yleiskommentit/

• Lapsenoikeudet.fi-sivuilla tietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta 
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/

• MLL:n aineistot lapsivaikutusten arvioinnin tueksi
https://www.mll.fi/aineistokirjasto hakusana lapsivaikutusten arviointi

• LAVA – Lapsivaikutusten arviointi (THL:n ohje) 
http://www.julkari.fi/handle/10024/136377
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Lisätietoa (2)

• Tupu Ruuska – Mari Itkonen-Ratilainen – Raija Harju-Kivinen – Kati Honkanen: Lapsiin 

kohdistuvien vaikutusten arviointi: Tarkastelussa lapsivaikutusten arviointi 

kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista (THL) 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136961

• Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa ja 

Lapsivaikutusten arviointi pähkinänkuoressa (Suomen Unicef) 

www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/lapsiystavallinen-

materiaalipankki

• Salme Sundquist & Leena Oulasvirta (toim.) Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa 

päätöksenteossa (Kuntaliitto) http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2572

• Maria Salenius & Essi Ratia (toim.) Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla 

kestäviä päätöksiä (Kuntaliitto) http://testshop.kunnat.net/product_details.php?p=3548
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Osallisuuden vaikuttavuusarvo

Miten ottaa osallisuus huomioon omassa johtamisessa? 

Toimintakulttuurin ja palvelurakenteen muutokset Kymsoten
lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. 

Ismo Korhonen, osallisuuden palvelujen johtaja, Kymsote

LAPE-akatemia 5.11.2019, Höyrypanimo



• Organisaatio(rakenne) mahdollistajana

• Konseptoitu PEKE-toimintamalli 

muutoksen ajurina

• Osallisuus?



Perhekeskus-

toimintamalli

Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut

Perhe-

keskus

”Nuorten 

keskus”

Sosiaali-

palvelut

Terveys-

palvelut

Työelämäpalvelut

Aikuisten monialaiset Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys ja päihteet 

T
e

h
o

s
te

tt
u

 –
v
a

rh
a

in
e

n
 -

e
n

n
a

lt
a

e
h

k
ä

is
y

EteläPohjoinen + sos.ohj
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Konsultaatiot, kunta- ja järjestöyhteistyö  – varhainen vaikuttaminen ja eheä palvelupolku
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Asiakkuudet

Erikoistason sairaalapalv.
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Kuntoutusos. 6 Ja oikeuspsyk.

Geropsyk.os ja plk.

Nuorten miepä ja psyk.polit

42Akuuttiosastot 1.

Osaamiskeskus

Avopalvelut

Terveysasemien miepä-työ

Korvaushoito ja sote-neuvonta

Yl.sairaalapsyk. Ja akuuttityö

Mieku / Vireä

eteläMiepä-polit pohjoinen

”Sotekeskus”toimintamalli

Aikuisten sosiaalipalvelut

Vammaispalvelut (ostot ja hankinnat)

Vammaispalvelut 

(sis. Tulkkauspalv.)

Työ- ja 

päivätoiminta

”Sotekeskus”toimintamalli

Aikuissosiaalityö ja 

maahanmuuttopalvelut

Eteläinen

Terveys-

sosiaalityö ja 

sokri

Aikuissosiaalityö ja 

maahanmuuttopalvelut

pohjoinen

Palveluketjun johtaja ja ammatillinen johto

(johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalityön palvelujohtaja)  
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Perhekeskus-

toimintamalli

Perhe-

keskus 

”Nuorten 

keskus”

Sosiaali-

palvelut
Terveys-

palvelut

Lapset, nuoret ja perheet 

Varhaisen tuen 

palvelut

Peke-verkosto, 

perhetyö

Kasvatus- ja 

perheneuvonta / 

nupa

Päiv., arv. ja 

turvakoti

Perheiden sostyö ja  

vammaispalv. 

/perheoik.palv.

Erityistason 

sosiaali-palvelut

LS-sostyö

/jälkihuolto

Laitos ja asumispalv.

Tehostettu perhetyö

Vammaisten lasten 

kunt. Ja arv. Yks.

Ehkäisevät 

terveys-palvelut

Neuvolatoiminta

Koulu- ja 

opiskelijath

Lasten ESH / 

erikoisalat

Lasten 

psykiatria ja pkl

Lasten 

neurologia 

Kehitykselliset 

palvelut
Muut yksiköt ja 

kumppanit
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Konsultaatiot, kunta- ja järjestöyhteistyö  – varhainen vaikuttaminen ja eheä palvelupolku

Perhekeskus-

toimintamalli 

yhteensovittaa

palvelut 

kokonaisuudeksi



Varhaiskasvatus ja 

muut kuntien 

palvelut. Kuntien 

terveyttä ja 

hyvinvointia 

edistävä toiminta. 

Järjestöjen, 

seurakuntien sekä 

Kelan toiminta ja 

palvelut 

Neuvola, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto, lääkäri- ja 

psykologipalvelut, lasten kehitykselliset 

palvelut, nuorten matalan kynnyksen 

palvelut

Kotipalvelu, perhetyö, kasvatus- ja 

perheneuvonta, lapsiperheiden 

sosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut

Perhekeskuksen palveluverkosto



Hyte-toimijat Järjestöt ja seurakunnat

Kymsoten LNP-toimijat Sivistystoimi

Maakunta: lape-yhteistyöryhmä

Alueen PEKE-toimijat

Kymsote

LNP- johtoryhmä

Asiakkaat

Perhekeskusalueiden

verkostot

Kuntien ohjausryhmät

(Lape-ryhmät)

Koordinaatio
Koordinaatio

Kymenlaakson 

perhekeskusverkoston

yhteensovittavan

johtamisen malli

• Maakunnallinen Lape-yhteistyöryhmä 

on kuntien, Kymsoten ja kolmannen 

sektorin lasten- nuorten ja perheiden 

palveluiden johdon strategisen tason 

ryhmä. 

• Kunnissa toimivat lape-ohjausryhmät 

sekä kaikilla perhekeskusalueilla 

alueen perhekeskusverkoston 

toimijoista koostuvat alueverkostot.

• Lasten ja nuorten palveluiden 

johtoryhmä johtaa ja yhteensovittaa 

Kymsoten perhekeskuspalveluita.

• Kymsoten, kuntien ja järjestöjen 

yhdyspinnassa toimivat 

perhekeskuskoordinaattorit, joiden 

tehtävänä on verkostotyön ja 

yhteistoiminnan vahvistaminen.



Osallisuus on yksi terveyttä edistävä tekijä ja terveyden ja tasa-arvon edellytys. Perustus-, kunta- ja 

nuorisolaissa käytetään käsitteitä osallistuminen ja vaikuttaminen, jotka ovat väyliä osallisuuteen.

----

Osallistuminen on yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin 

asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja kiinnittymistä yhteisöön. 

----

Osallisuuden edistäminen on huomioitava monitasoisesti niin kulttuurissa ja käytännöissä kuin rakenteissa 

ja strategiatasollakin. Yhteiskunnan palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla 

on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä. Myös muut toimijat eri tasoilla ovat tärkeitä osallisuuden 

vahvistamisessa, kuten koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset.

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

Ihminen kokee olevansa merkityksellinen 

osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi 

itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja 

yhteisiin asioihin.

Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja 

yhteisiin voimavaroihin, joita ovat:

• luottamus ja keskinäinen kunnioitus

• toimeentulo

• palvelut

• tieto

• taito

• toiminta ja yhteiset merkitykset.

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/

heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/mita-sosiaalinen-osallisuus-on-

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/


• Organisaatio(rakenne) mahdollistajana

Minä  ->  Me

• Konseptoitu PEKE-toimintamalli 

muutoksen ajurina

Me -> Yhdessä

• Osallisuus?

Yhdessä -> Yhteys omiin ja yhteisiin 

voimavaroihin



Varhaiskasvatus ja 

muut kuntien 

palvelut. Kuntien 

terveyttä ja 

hyvinvointia 

edistävä toiminta. 

Järjestöjen, 

seurakuntien sekä 

Kelan toiminta ja 

palvelut 

Neuvola, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto, lääkäri- ja 

psykologipalvelut, lasten kehitykselliset 

palvelut, nuorten matalan kynnyksen 

palvelut

Kotipalvelu, perhetyö, kasvatus- ja 

perheneuvonta, lapsiperheiden 

sosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut

Perhekeskuksen palveluverkosto

• luottamus ja 

keskinäinen kunnioitus

• toimeentulo

• palvelut

• tieto

• taito

• toiminta ja yhteiset 

merkitykset.



Toimintaa vai tuloksia?

Projektijohtaja Mika Pyykkö
Kymenlaakson LAPE-akatemia 5.11.

Kotka



Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. impact investing) 
on yksityisen pääoman tietoista suuntaamista 
organisaatioon/toimintaan, joka saa aikaan sekä 
taloudellista tuottoa että mitattavaa 
yhteiskunnallista/ympäristöllistä hyötyä. 



Taloudellisten resurssien suuntaamisen eri painotuksia

Vaikuttavuus

Perinteinen
sijoittaminen

Vaikuttavuus-
sijoittaminen 
(Vastuullinen 

sijoittaminen 2.0)

Hyväntekeväisyys

Tuotto

Pääoma 

palautuu

Ei merkitystä



Vaikuttavuusketju (soveltaen The iooi method by Bertelsmann Stiftung)

ja vaikuttavuuden mallintaminen

Vaikuttavuus mallintamisen lähtökohtana

Mallinnus toimii vaikuttavuuden johtamisen 
ja vaikutusten todentamisen työvälineenä

2

1



Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

– Ilmiön rajaaminen ja juurisyiden tunnistaminen

– Hyödyn hinnoittelu (myönteinen muutos)

Vaikutusten syntymisen mallinnus

Interventioiden toteuttamisen mallinnus

– Taloudellinen mallinnus

– Toiminnallinen mallinnus

Vaikuttavuuden mallintamisen tasot

A Yhteiskunnallinen hyöty

2010 2017 2020 2025

Hyötypotentiaali

B Tavoitteena oleva vaikutus

2018 2020 2025

Hyötypotentiaali

Tavoiteltu vaikutus

C Intervention investointilaskenta

Intervention kustannukset
Vaikutuksen arvopotentiaali

Hinnoittelu

Intervention takaisinmaksu



A) Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

- Perustuu halutun muutoksen taustalla olevien juurisyiden ja mahdollisuuksien
sekä niistä seuraavien taloudellisten vaikutusten tunnistamiseen

- Rajaa vaikutusketjun ylimmällä portaalla olevan ilmiön ja nimeää 
vaadittavat konkreettiset muutokset

- Laskee millaisia taloudellisia hyötyjä toiminnan uudelleen suuntaamisella 
voisi olla mahdollista saavuttaa



B) Vaikutusten syntymisen mallinnus

- Esittää miten yhteiskunnallisen hyödyn edellyttämät muutokset saavutetaan

- Kattaa tavoitteena olevien konkreettisten muutosten aikaansaamiseksi tarvittavat 
toimet ja arvion niiden edellyttämistä investoinneista 

- On systeemisen muutoksen kuvaus



C) Interventioiden toteuttamisen mallinnus

- Esittää miten palvelu(kokonaisuus) tuottaa halutun tuloksen 

- Liittyy vaikutusketjun kahden alimman osan, tekojen ja 
panosten käytön kuvaamiseen

- Sisältää usein myös investoinnin takaisinmaksu- ja tuottolaskelmat (ROI)



Vaikuttavuusketju

Panos (input)

Käytetyt resurssit

Teko (output)

Mitattava tehty 
työ

Vaikutus
(outcome)

Konkreettinen 
muutos 
ihmisissä tai 
rakenteissa

Vaikuttavuus
(impact)

Ihmisten 
hyvinvointi ja 
yhteiskunnallinen 
hyöty

Ratkaisu (transformative service)

Palvelukokonaisuus, joka suuntaa teot 
ja panokset muutoksen toteuttamiseen.



Vaikuttavuus

Vaikuttavuuden ekosysteemi

Muutos

Ratkaisu

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Muutos

Teko

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Teko
Teko

Panos
Panos

Panos

Teko

Teko

Panos

Panos

Panos

Panos

Ratkaisu



Tulosperusteinen rahoitussopimus 

(SIB/EIB/DIB)

Tulosperusteinen rahoitussopimus on vaikuttavuusinvestoimisen muoto, 
jossa kerätyt sijoitusvarat käytetään yhteisen tulostavoitteen saavuttamiseen. 

Sijoittajat kantavat, vähintään pääosin, toiminnan taloudelliset riskit ja 
julkinen sektori maksaa vain tuloksista.



Julkinen
sektori

Sijoittajat

Palveluntuottajat

SIB-malli käytännössä

Ilmiö



SIB – mikä muuttuu?

Ostetaan vaikutuksia – ei suoritteita 

– verovarojen tuloksellinen käyttö yksityistä pääomaa hyödyntäen

Etupainotteiset investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen

– varoja ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan

Pohjana faktat ja mallinnus – ei mielikuvat

– mahdollistaa tiedolla johtamisen

Lähtökohtana ihminen

– segmentointi, rakenteet ja prosessit vaikuttavuuden aikaansaamiseksi

Tulostavoitteen määrittely ja ratkaisujen muotoilu

– julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä



Esimerkkejä monilta osin ehkäistävissä 

olevista kustannuksista

Kustannus Euroa vuodessa

Huostaanotettu lapsi 130 000 / hlö / kunta

Syrjäytynyt nuori 20 000

Ympärivuorokautista hoivaa 
tarvitseva ikääntynyt

40 000

Alkoholihaitat 1 mrd. / yhteiskunta

Liikkumattomuus 1 - 2 mrd.

Sairauspoissaolot 3 - 4 mrd.

Tupakointi 1,5 mrd.

Diabetes (ml. tyypin 2 diabetes) 1 - 2 mrd.

Yksinäisyys jne. …



SIB-hankkeen vaiheet

1. Ilmiön, tarpeen ja kohderyhmän määrittely

2. Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

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

- Todennetun kehityskulun syiden määrittely

- Kehityskulun syiden taustalla olevien juurisyiden ja niihin vaikuttavien muutosten määrittely

- Haluttujen muutostavoitteiden määrittäminen ja arvottaminen (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet)

3.      Päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä ja tulostavoitteesta

4.      Hankehallinnojan kilpailutus

5. Vaikutusten syntymisen mallinnus

- Haluttujen muutosten aikaansaamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu- tai toimintakokonaisuus)

- Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen

- Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi -vertailu

6. Palvelukokonaisuuden toteuttajien valinta

7. Interventioiden toteuttamisen mallinnus

8. Sijoittajien etsiminen

9. Toteutus ja seuranta



SIB-hankkeen lähtökohtana taloudellinen ja 

toiminnallinen mallinnus: kustannusnäkökulma 



Miten SIB-hankkeen 

onnistumista mitataan?

Tulosmittarit 

– määrittävät rahan liikkeet

Toimintaa ohjaavat mittarit

– auttavat optimoimaan resurssien käytön

Prosessimittarit

– kertovat suoritteiden ja prosessin laadusta

Muut mittarit

– mittarit, jotka kiinnostavat tulospalkkion maksajaa ja/tai muita yhteistyötahoja



SIB-rakenne – esimerkkinä Epiqus 

Työhyvinvointi I Ky 



Koulutus-

palveluiden

tuottajat

Työnantajat

Palveluntuottajat

Tuhansia identifioituja
työpaikkoja

Hyötyvät hallinnoijan
kehittämästä
integrointiprosessista

Hallinnoija

Koto-SIB-ekosysteemi

Vaikuttavuus-
rahastonhoito

Koto-SIB Team

Interventio-
hallinnointi

HAVAINNOLLISTAVA



Koto-SIB-hankkeen 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 30-40 
miljoonaa euroa



SIB-hankkeiden tulosmittarit

Julkisen sektorin työhyvinvoinnin edistäminen (TyHy-SIB)

- 175 euroa per vähentynyt poissaolopäivä suhteessa SIB:ä edeltäneen vuoden tasoon, tarkasteluhorisontti 3 vuotta

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB)

- 50 % säästetyistä työmarkkinatuista ja 50 % lisääntyneistä tuloveroista, verrattuna verrokkiryhmään, toteumaa 
seurataan Kelan ja verottajan rekistereistä, tarkasteluhorisontti 6 vuotta

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (Lapset-SIB)

- esimerkiksi säästöt lastensuojelun, psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja peruskoulun erityisen tuen kustannuksissa 
sekä NEET-statuksen omaavien henkilöiden vähenemä, verrattuna riskitekijöillä painotettuun tilastolliseen 
ennusteeseen, tarkasteluhorisontti 12 vuotta, maksu vuosittain

Työllistymisen edistäminen (Työ-SIB)

- x % säästetyistä työmarkkinatuista ja x % lisääntyneistä verotuloista, verrattuna riskitekijöillä painotettuun 
tilastolliseen ennusteeseen, tarkasteluhorisontti 4-5 vuotta, jakoprosentti x riippuu henkilön riskitekijöistä, ts. 
vaikeammin työllistettävästä voidaan maksaa suurempi osuus säästöistä kuin helpommin työllistyvästä



Tulosperusteiset rahoitussopimukset: 7 + 2 teemaa

SIB Tilanne

Työhyvinvoinnin edistäminen julkisella sektorilla (Tyhy-SIB)
• tulospalkkio: julkisen sektorin organisaatiot työnantajina; 

4 asiakasorganisaatiota

Käynnissä
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy
• rahasto noin 0,6 milj. euroa

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja kotoutuminen (Koto-SIB)
• tulospalkkio: TEM

Käynnissä 
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy
• rahasto 14,2 milj. euroa (Euroopan toiseksi suurin)

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (Lapset-SIB) + 
Lapset-SIB II
• tulospalkkio: mukana olevat 5 kuntaa (Helsinki, Hämeenlinna, Kemiönsaari, 

Lohja ja Vantaa)

Käynnissä
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy (& 

LSKL)
• rahasto 8 milj. euroa (arvio)

Työllistymisen edistäminen (Työ-SIB)
• tulospalkkio: TEM; mukana useita alueita

Käynnistymässä
• hankehallinnoija: FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy
• rahasto 1o milj. euroa (arvio)

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy
• tulospalkkio: kunnat?

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus käynnissä

Ikääntyneiden itsenäisen toimintakyvyn vahvistaminen
• tulospalkkio: kunnat?

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus käynnissä ml. 
vaikuttavuuskehittämö kahdella alueella

Ympäristörahasto (EIB)
• tulospalkkio: kunnat, MMM, YM?

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus käynnissä





Vaikuttavuuskehittämö

- Taustalla tavoite siirtymisestä korjaavista palveluista kohti entistä vahvempaa 
ennakoivaa ja ehkäisevää toimintaa 

- Fasilitoitu yhteiskehittämisprosessi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoille sekä tutkijoille ja kokemusasiantuntijoille luomaan yhteistä ymmärrystä 
tietystä ilmiöstä ja sen vaikuttavuuslähtöisestä tarkastelusta. Rinnalla voi kulkea 
yhteiskunnallisen hyödyn taloudellinen mallinnus
- Vaikuttavuuskehittämön tuloksena syntyy vaikuttavuustavoite, konkreettiset 
muutostavoitteet vaikuttavuustavoitteeseen pääsemiseksi sekä ratkaisuaihioita 
muutostavoitteiden ympärille 
(- Lisäksi työskentely tekee  näkyväksi, onko kokonaiskuvassa sellaisia toimintoja, 
joiden mahdollistamiseen SIB-malli eli tulosperusteinen rahoitussopimus olisi 
ratkaisu)



Vaikuttavuuden Boot Camp

Vaikuttavuuslähtöinen 
(liike)toiminnan kehittäminen

Työpaja + mentorointi
10 organisaatiota

Vaikuttavuuden mittaaminen

Työpaja + mentorointi

20 organisaatiota

Vaikuttavuuden perusteet ja 
vaikuttavuuden mallintaminen

Työpaja
30 organisaatiota



Vaikuttavuus

Vaikuttavuuden ekosysteemi

Muutos

Ratkaisu

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Muutos

Teko

Teko

Panos

Panos

Ratkaisu

Teko
Teko

Panos
Panos

Panos

Teko

Teko

Panos

Panos

Panos

Panos

Ratkaisu



UUDEN EDESSÄ TARVITAAN 

TAHTOA JA ROHKEUTTA 

TARTTUA MAHDOLLISUUTEEN, 

VAIKKA LOPPUTULOS EI OLE TAATTU.



sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund




Uusi vaikuttavuus lapsi- ja 
perhepalveluissa

Mitä vaikuttavuudella ymmärrämme?

Mirja Antila, LAPE-akatemian fasilitaattori



III Uusi vaikuttavuus (syksy 2019)

• Miten johdetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä 
oppimista tuloksekkaasti ja vaikuttavasti? 

• Paneudutaan sekä kustannus-, hyvinvointi-, oppimistulos- sekä 
asiakaskokemus- ja henkilöstötyytyväisyys tiedon 
hyödyntämisen sekä tiedolla johtamisen uusiin 
mahdollisuuksiin.  

• Mitä näyttöön perustuvien menetelmien käyttö edellyttää 
johtamiselta?  

• Miten hyödynnetään päätösten lapsivaikutusten arviointia 
tuloksellisen johtamisen tukena?

• Arvioidaan hyvinvointikertomusten kehittämistä vaikuttavuuden 
arvioinnin tukena.  

LAPE-akatemia, Mirja Antila 2019



Rinteen hallitusohjelman keskeiset tavoitteet (sote)

1. Saatavuus 

• Parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta 

2. Ennaltaehkäisy 

• Siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään        
työhön

3. Laatu 

• Parannetaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta 

• Tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana perustyötä

4. Yhteentoimivuus

• Varmistetaan sote-palvelujen yhteentoimivuus ja liittymäpinnat muihin 
palveluihin 

LAPE-akatemia, Mirja Antila 2019



Ruotsi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2018): 1 223 971

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2018): 2 379 242 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2018:  23 % 

• alle 21-vuotiaista 26 % on 
ulkomaalaistaustaisia 
(syntyjään tai molemmat 
vanhemmat

• Ruotsi on lapsen oikeuksien edellä 
kävijä. 

• Voimassa oleva lapsistrategia on 
vuodelta 2010. Lapsivaikutusten ja 
lapsen edun arvioiminen sisältyy 
tiiviisti strategiaan. 

• Kunnilla ja alueilla on useita 
lapsivaikutusten arvioinnin malleja, 
joiden toteutusta eri toimijat 
tukevat.

Suomi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 577 000;  

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  21,4%

• alle 20-vuotiaista on 
ulkomaalaistaustaisia 8,5 % .

• YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 
Suomi ratifioi eli otti osaksi 
lainsäädäntöä 1991

• Lapsistrategian valmistelutyö 
käynnistynyt Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040, Lapsen aika 
2019

• Lapsistrategian valmistelu jatkuu 

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista 
file:///C:/Users/35840/Documents/Lähteet/Raportti_FINAL_22.10.2019



Skotlanti Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• alle 10-vuotiaiden 
lukumäärä (2018): 578 000 

• alle 20-vuotiaiden 
lukumäärä (2019): 1 150 000

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  21 %

Skotlannissa hyödynnetään GettingIt

RightFor EveryChild (GIRFEC) –
lähestymistapaa lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin parantamisessa. 
Kolmevuotinen toimintasuunnitelma 
lasten ihmisoikeuksien edistämisestä 
julkaistiin vuonna 2018. 
Lapsivaikutusten arviointimalli on 
otettu käyttöön vuonna 2015.

Suomi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 577 000;  

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  
21,4%

• alle 20-vuotiaista on 
ulkomaalaistaustaisia 8,5 % .

• YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 
Suomi ratifioi eli otti osaksi 
lainsäädäntöä 1991

• Lapsistrategian valmistelutyö 
käynnistynyt Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040, Lapsen aika 
2019

• Lapsistrategian valmistelu jatkuu 

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista 
file:///C:/Users/35840/Documents/Lähteet/Raportti_FINAL_22.10.2019



Uusi-
Seelanti

Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 635 000; 

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 273 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus 
väestöstä 2019:  26 % 

• 20 % lapsista ja nuorista on 
maoreja. 

• neljäsosa 0-14 –vuotiaista 
kuuluu useampaan kuin yhteen 
etniseen ryhmään. 

Ensimmäinen lapsistrategia valmistui 
elokuussa 2019. Lapsivaikutusten 
arviointimalli on otettu käyttöön 
vuoden 2018 lopussa.

Suomi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 577 000;  

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  
21,4%

• alle 20-vuotiaista on 
ulkomaalaistaustaisia 8,5 % .

• YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 
Suomi ratifioi eli otti osaksi 
lainsäädäntöä 1991

• Lapsistrategian valmistelutyö 
käynnistynyt Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040, Lapsen aika 
2019

• Lapsistrategian valmistelu jatkuu 

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista 
file:///C:/Users/35840/Documents/Lähteet/Raportti_FINAL_22.10.2019



LAPE-akatemia, Mirja Antila 2019

LAPSISTRATEGIA 2040 vaikuttavuutta ohjaamassa 

Hyvinvoinnin osatekijät Johtamisen haasteet Tavoiteltavat muutokset



Mitä vaikuttavuudella 
ymmärrämme?



Vaikutus vai vaikuttavuus

Vaikutuksella kuvataan seurausta (effect, impact, influence).  

• toiminnasta seuraava vaikuttavuutta edeltävä konkreettinen muutos, voi olla myös 
ei-toivottu

• vaikutukset voivat olla suoria tai ne voivat syntyä välillisesti

• voidaan tarkastella heti tai seurata mm. eri ajanjaksoina tai koko elämänkaarella 

Vaikuttavuus kuvaa tavoitteiden saavuttamista 

• vaikuttavuus kuvataan yleisimmin tavoitteiden saavuttamisen asteena, jolloin 
”oikeita asioita” eli vaikuttavia asioita, ovat silloin ne, jotka ovat tavoitteiden 
mukaisia tai suuntaisia. 

• edellyttää tavoitteiden muotoilua niin konkreettisiksi, että niitä voidaan mitata ja 
arvioida. 

• vaikuttavuus on (palvelun tai toimintamallin) kyky saada aikaan haluttuja 
vaikutuksia

• vaikuttavuuden osoittaminen edellyttää tiedota siitä 

1) mitä vaikutuksia on syntynyt ja 

2) minkälaisin menetelmien nämä ovat syntyneet

• Kustannusvaikuttavuus edellyttää vaikutuksen kuvaamista sekä sen 
aikaansaamiseksi syntyneiden kustannusten yksilöimistä. 
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”Lapsivaikutusten arviointia tehdään nykyisellään 
heikosti”

• Kiinnostus lapsivaikutusten arviointia kohtaan on lisääntynyt 
erityisesti kunnissa, mutta käytännön esimerkit ovat edelleen 
varsin vähäisiä muutamia edelläkävijäkuntia lukuun 
ottamatta.”

• Valtionhallinnossa lapsivaikutusten arvioinnin tilanne on 
kuntiakin heikompi. 

• Lapsivaikutuksia on arvioitu hallitusten esityksissä erittäin 
niukasti eikä lapsivaikutusten arviointeja ole tehty lainkaan 
useissa keskeisissäkään hallituksen esityksissä. 

• Valtion talousarviopäätösten osalta lapsivaikutuksia ei 
kokonaisuudessaan arvioida lainkaan.

• Merkittävissä päätöksissä tulisikin päätökseen kiinnittää 
systemaattinen seurannan prosessi, jossa päätöksen 
lapsivaikutuksia seurataan määritellyn ajan kuluessa ja 
päätöksiä tarvittaessa korjataan saadun tiedon pohjalta.

(ITLA, Lapsivaikutusten arvioinnin selvitys 2019)

Ks. tarkemmin:  https://owalgroup.com/asiakascaset/lapsivaikutusten_arviointi/
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Vaikuttavuuden osoittamisen tarpeet

• Kestävä talous edellyttää, että palveluiden kustannusten ja vaikuttavuuden 
kehitykseen liittyvät tekijät tunnetaan

• Ilman vaikuttavuuden arviointia resurssien käytön mielekkyyttä ei voida 
täysimääräisesti arvioida, kun ei voida havaita, mitkä interventiot tuottavat 
haluttuja vaikutuksia

• Ilman vaikuttavuusarviointia on siten mahdotonta tunnistaa yhteiskunnan 
tasolla eri palveluiden yli- tai alikäyttöä, arvioida palveluiden laatua ja 
tuloksia eri väestöryhmien, alueiden tai palveluntuottajien välillä (mm. Vedung
2009, Dahler-Larsen 2005; Kettunen 2017): 

• Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteena on tuottaa tarkempaa tietoa 
palveluiden toimivuudesta ja siten parantaa palveluiden laatua ja 
tuloksellisuutta

• ”Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan 
yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja 
palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman 
tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.”

SHL 15§, 1301/2014
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Vaikuttavuuden arviointi

• ”Vaikuttavuus on mitattu muutos asiakkaan tai väestön terveydessä, 
toimintakyvyssä tai hyvinvoinnin tilassa; toiminnasta tai menetelmästä asiakkaalle 
koituva mitattava hyöty. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2017. 

• Kun vaikuttavuus on aidosti asetettu tavoitteeksi, tulee vaikuttavuuden 
mittaamisen olla jatkuvaa ja monipuolista

• Vaikuttavuuden tärkeä mittari on siten se, kokevatko asiakkaat, että heitä 
kohdellaan asiantuntevasti, tasa-arvoisesti ja eettisesti oikeudenmukaisesti 

• Vaikuttavuuden arvioinnin eettinen merkitys tarkoittaa, että hyvään 
ammatillisuuteen kuuluu toimintatapojen kriittinen tarkastelu ja jatkuva  
kehittäminen

• Vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää järjestelmää, jossa tuloksia tarkastellaan 
sekä lyhyellä että pitkällä seuranta-ajalla 

• Vaikuttavuutta tulee mitata yksilötasolla kokonaisissa palvelu- tai hoitopoluissa
(Porter ja Guth 2012 s. 27-28)

ratkaisevaa on vaikuttavuuden mittaaminen ja mittaustulosten

hyödyntäminen johtamisessa 
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Mitä uudenlaisella vaikuttavuudella tarkoitetaan?

”Vaikuttavuudella pitäisi tarkoittaa vain sitä, että tehdään  oikeita asioita”  
(Holzer & Kolby 2005; Kanter ja Brinkerhoff 2000).

”Oikeaa tukea oikeaan aikaan”

• Uudenlaisen johtamisen- osuudessa tunnistettiin, että kompleksiset 
ongelmat eivät ratkea yksinkertaisilla ratkaisuilla

• Uudenlainen vaikuttavuus syntyy kokonaisvaltaisen ja onnistuneen 
yhteistyön tuloksena, jossa asiakas itse kokee olevansa vahvasti mukana

• Vaikuttavuusperusteisuus on lähtökohtaisesti asiakaskeskeinen käsite, 
jolloin asiakkailta tulisi kysyä heille relevantteja asioita.(Porter 2010)

”Yhdessä”

• Vaikuttavuudessa on siten kysymys palvelujen vaikutusten peilaamisesta 
yhtäältä poliittisten päättäjien asettamiin tavoitteisiin, toisaalta asiakkaiden 
palvelukokemuksiin (Mm. Lawton & McKevitt & Millar 2000, Lumijärvi 2009).

” Kustannusten hillintä”
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Vaikuttavuus lapsi- ja perhepalveluissa 

• vaikuttavuus lapsi- ja perhepalveluissa voi tarkoittaa yhdessä onnistumista, 
jolloin voidaan osoittaa kyky tuottaa (käytössään olleilla voimavaroilla) 
tavoiteltua muutosta / hyvinvointia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä 

• kuvaa palvelujen kohdentuvuutta, kattavuutta ja riittävyyttä sekä olennaisten 
välillisten vaikutusten muodostamaa kokonaisuutta 

• tarkoittaa palvelusta asiakkaalle koituvaa hyvinvoinnin lisäystä l. miten hyvin 
asiakkaan tarpeisiin eri palvelutilanteissa vastataan 

• missä määrin samalla vältytään ei-toivotuilta ja ei-tarkoitetuilta 
haittavaikutuksilta

• laajemmin vaikuttavuuden tarkoituksena on kuvata kootusti sitä hyvinvoinnin 
arvoa, joka palvelulla on ympäristössään eli ns. julkista hyötyä ”public
value” (mm. Porter 2010)

• työkaluina mm.  hyvinvointisuunnitelmat, LB, LAVA, näyttöön perustuvat 
menetelmät
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Muita lähikäsitteitä



Yläkäsitteenä tuloksellisuus (organizational performance)

• Julkisella sektorilla tuloksellisuus tarkoittaa kokonaisonnistumista siten, 
että organisaatio menestyy tuottavuuden lisäksi myös laadullisissa 
pyrkimyksissään (Holzer & Kolby 2005). 

• Tuloksellisuuden käsite saatetaan korvata kokonaistuloksellisuudella (total

performance), millä halutaan erityisesti korostaa tuloksellisuuskäsitteen laajaa 
ja moninaista sisältöä. (Gunningham 1977; Cameron 1983; Rainey & Steinbauer 1999; Ritz
2007)

Suhde vaikuttavuuteen:

• Tuloksellisuus on yläkäsite, edellyttää toteutuakseen myös tehokkuuden, 
laadun ja vaikuttavuuden sekä taloudellisuuden osoittamista (Lumijärvi 2007)

• Tuloksellisuus on yläkäsite tuottavuudelle, vaikuttavuudelle, laadulle, 
kustannusvaikuttavuudelle, tehokkuudelle sekä työelämän laadulle (Kuntaliitto 
2018).
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Tuottavuus ja tehokkuus

• Tuottavuus kertoo tuotetun hyödyn tai arvon ja siihen 
käytettyjen voimavarojen suhteesta  

• Tehokkuuden tunnusluvut ovat suhdelukuja 

• Teknisesti tehokas toiminta tuottaa määrällisesti parhaan 
mahdollisen tuloksen

• Vrt. voiton maksimointi kustannusten minimointi (Coelli ym. 2005)

Suhde vaikuttavuuteen:

• Vaikuttavuusperusteisessa johtamisessa tuottavuus on 
toissijainen vaikuttavuuteen nähden: ensisijaista on, että 
tehdään oikeita asioita. 
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Laatu

• ”Laatu koostuu asiakaskokemuksesta, saatavuudesta ja turvallisuudesta”

(Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2017. Ehdotus sosiaali- ja  
terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi )

• Laatu sisältää asiakaskokemuksen, turvallisuuden, pääsyn ja saatavuuden
(Häkkinen ja Peltola (2016) 

Suhde vaikuttavuuteen 

Tärkeää on tunnistaa ja tietää, 

• mistä hyvä asiakaskokemus syntyy (mikä kaikki vaikuttaa, mitkä asiat ovat asiakkaalle 
ehdottoman tärkeitä); kohtaaminen, asiakkaan osallisuus, luottamus, ammatillinen 
osaaminen ja yhteistyö, menetelmät jne.

• Saatavuus; miten palvelut kohdentuvat ja vastaavat asiakkaiden tarpeita

• Turvallisuus; turvalliset toimintatavat, turvallisuudentunteen vahvistaminen 
proaktiivisesti

 Laatu ei synnyt itsestään, vaan se tulee määrätietoisesti johtaa

 PDCA -syklin mukainen toiminta (suunnittele, toteuta, arvioi, paranna)

 ”Johtamisen laatu ei voi olla heijastumatta palvelun laatuun (Vigoda 2000).
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Miten vaikuttavuutta voidaan 
johtaa?



NPM Uusi julkisjohtaminen 
(New Public Management, NPM)

Uusi julkinen hallinta 
(New Public Governance NPG)

• Korostaa toimijoiden välistä yhteistyötä,

verkostoitumisen tukemista

• Tulosten parantamisen sijaan hallinta keskittyy 

prosessien parantamiseen

• Kehittämisen kohteena ovat suhteet muihin 

toimijoihin

• Korostaa yhteisöllisyyden, osallisuuden ja 

demokratian merkitystä

• Politiikan ja hallinnon eriyttämisen sijaan 

keskitytään

vuorovaikutusprosessin kehittämiseen

• Voimavaroja hallitaan kokonaisuutena ja 

horisontaalisena - vastauksena toimintaympäristön 

epävarmuuteen 

• Korostaa tuottavuuden ja tehokkuuden 

vaatimuksia

• Käytetään voimavaroja mahdollisimman 

säästeliäästi

• Samat johtamisopit sovellettavissa 

kaikkialla

• Asiakkaat nähdään kuluttajina 

Julkisen hallinnon uudistumista ohjanneet doktriinit



Vaikuttavuuden johtamisesta

Organisaation toimintakäytännöissä mm. 

• työntekijöiden osallistuminen

• työtehtävien uudelleenmuotoilu

• päätöksenteon hajauttaminen

• jatkuva parantaminen 

Vaikuttavat parempaan

• tuottavuuteen

• palvelun laatuun

• joustavuuteen

• työmotivaatioon

• työhyvinvointiin

• työpoissaolojen vähenemiseen  

”Johtamisen laatu ei voi olla heijastumatta palvelun laatuun ja 
vaikuttavuuteen” 
(Lumijärvi 2007, Vigoda 2000, Ichniowski 1997 ym.)

LAPE-akatemia, Mirja Antila 2019



Johtamisen keinot lapsi- ja perhepalveluissa

Lapsen oikeuksiin perustuva hallinto ja päätöksenteko

• Osallisuuden toteutuminen

• Luotettavaan tietoon  tietoon perustuva päätöksenteko 

• Uudenlainen johtamiskulttuuri ja johtamis- ja työmenetelmien  käyttö 

Lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri

• Yhteinen arvoperusta

• Yhteisöllisyyden merkitys

• Kokonaisvaikuttavuuden ymmärrys  

• Kohtaaminen

”Tavoitteena on, että lapsi tai nuori voi tulla luottavaisena jo pienen 
mieltä askarruttavan asiansa kanssa tutun aikuisen luo varmana siitä, 
että häntä kuullaan ja autetaan siten, että hän itse voi osallistua 
päätöksentekoon”. THL Ohje 2/2019
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Kiitos! 
Lisätietoja:

Mirja Antila, HT
LAPE-akatemian fasilitaattori

mirjaantila@outlook.com

www.stm.fi/lapeakatemia

#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa
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