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Hankkeella on neljä päätavoitetta, joiden 
tarkoituksena on luoda edellytykset 
lapsibudjetoinnille

27.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi

Selvittää lapsiin kohdistuvien julkisten menojen kokonaisuus

Selvittää mitä lapsiin kohdistetuilla määrärahoilla on saatu 
aikaiseksi

Selvittää miten saavutetut tulokset ovat linjassa asetettuihin 
tavoitteisiin nähden

Luoda välineitä kunnan, maakunnan ja valtion talousarvion 
tarkastelemiseen lapsenoikeusnäkökulmasta 
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Kansallinen
lapsibudjetoinnin ohjaus



• Lapsibudjetointi on lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämistä ja seurantaa

• Lapsibudjetointia voidaan toteuttaa sekä talousseurannan että talousuunnittelun tukena

• Lapsibudjetoinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja siinä turvatut oikeudet 

• YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi vuonna 2016 laajan yleiskommentin (nro 19) 
lapsibudjetoinnista, jonka mukaan sopimusvaltioiden tulee ottaa kaikki lasten oikeudet 
huomioon talousarvioprosessiensa kaikissa vaiheissa ja kaikissa hallintojärjestelmissään 
kansallisella ja paikallisella tasolla (YK 2016).

• Lapsibudjetoinnin jalkauttaminen osaksi kuntien toimintamalleja ei ole juurikaan edennyt, 
vaikka sen tärkeys on tiedostettu valtionhallinnon ylimmällä tasolla asti ja lapsibudjetointi oli 
yhtenä kehitämisen osa-alueena LAPE-muutosohjelmassa 2017-2018

• Hankkeessa pyritään siihen, että lapsibudjetointi on vastaisuudessa palveluiden järjestäjän 
tiedolla johtamisen väline.
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Mitä lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan ja mihin sitä käytetään
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Selvitykselle asetettuihin tavoitteisiin vastataan seuraavien 
tutkimuskysymysten kautta

Tutkimuskysymys Tilanne 2.10.19

1 Millaisia kansainvälisiä ja kansallisia esimerkkejä ja tutkimusta on 
lapsibudjetoinnista ja väestölähtöisestä budjetoinnista Tehty

2 Millaisia tuloksia lapsibudjetoinnilla ja väestölähtöisellä budjetoinnilla on 
saatu Tehty

3 Miten esimerkkejä voidaan soveltaa osana suomalaista budjettiprosessia Pääosin tehty

4 Millaisia lapsibudjetoinnin työvälineitä voidaan esimerkkien pohjalta 
mallintaa Meneillään

5 Miten kunta-, maakunta- ja valtiotason toimijoita voidaan tukea 
lapsibudjetoinnin käyttöönotossa Tulossa

6 Miten lasten palveluihin kohdentuva budjettianalyysi mahdollistaa kunnan 
ja maakunnan yhdyspinnan onnistuneet ja tehokkaat palvelut Tulossa



Kuntien ja kuntayhtymän 
talous ja tilinpäätöstiedot

Pilottikunnat
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Valtion budjetti Luokittelu Indikaattorit

Selvitetään miten 
valtiotasolla budjettiprosessi 

ja lapsilähtöisyys sekä 
lapsiin kohdistuvat € 

näyttäytyvät

Selvitetään 
miten 

lapsibudjetointia
on tehty ja mitä 
tuloisia saatu

Kansainväliset selvitykset ja kokemuksen 
lapsibudjetoinnista

Analysoidaan miten 
strateginen painopiste 
näyttäytyy virallisissa 

asiakirjoissa verrattuna eurojen 
jakautumiseen

Mallinnus tapahtuu 
valittujen 

luoikittelusääntöjen 
mukaisesti

Mallinnetaan 
pilottikuntien 
käyttötalous 

valitulla 
menetelmällä

HAVAINNOLLISTAVA

Osana tutkimusta selvitetään lapsibudjetointia useammasta 
näkökulmasta sekä kartoitetaan toimintamalleja, eurojen 
jakautumista että tuloksellisuutta

€

1 2 3

Parhaat käytännöt

Tarkastellaan 
näkyvätkö 

erilaiset budjetti-
käytännöt 

indikaattoreissa

Strategiat ja 
hyvinvointisuunnitelmat

= Ennalta
ehkäisevät
palvelut

= Tukevat
palvelut

= Korjaavat
palvelut

1 2 3 4 5

”Kokemus-
asiantuntijat”

Labu
mallinnetaan

4 5

Ennalta 
ehkäisevät

palvelut

Tukevat 
palvelut

Korjaavat
palvelut

Ministeriöittäin:
a) Suorat määrärahat
b) Kollektiiviset määrärahat

€ / lapsi

Palvelunkäyttötiedot 
/ suoritteet

Hyvinvointi-
indikaattorit

A

B

C

Lapsilähtöinen budjetointi
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Lapsivaikutusten arviointia ei ole onnistuttu saamaan systemaattiseksi 
osaksi kuntien tiedolla johtamista ja lapsibudjetointia tätä tukemaan

• Edistystä tapahtunut, mutta systemaattiset 
toimintatavat puuttuvat (kuntien valmiudet hyvin 
eritasoisia)

• Onnistunut mm. lisäämään kuntalaisten 
luottamusta kunnan avoimeen päätöksentekoon

• Systematisointi pysähtyy usein päättäjätasolle –
strategisia tavoitteita on, mutta niiden 
toteutumista tai vaikuttavuutta seurataan heikosti

• LAVAn juurruttamisessa ja kuntien tukemisessa 
on tärkeää yksilöiden sekä organisatorisen 
osaamisen vahvistaminen

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

LAVAn nykytila kunnissa

• Kunnissa tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävä lapsiin kohdistuvien vaikutusten 
monipuolinen ennakointi ja seuranta sekä lasten osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon

• Ei olemassa yhtä valmista ratkaisua – enemmin pienin askelin systematisoitava toimintatapa

Lapsibudjetointi (LABU) LAVAn
näkökulmasta

• LABUun kuuluu lapsilähtöisen budjettianalyysin 
lisäksi talousarviopäätösten lapsivaikutusten 
arviointi

• LAVAn toteuttamisella ei suoraa yhteyttä 
LABUun: LABUa ei esimerkiksi juurikaan 
toteuteta kunnissa, joissa hyviä muita LAVA-
käytäntöjä (pl. Oulu)

• LABUn juurruttaminen LAVAa jäljessä – LABUsta
puuttuu systemaattinen dokumentointi sekä 
arvioinnin viitekehys, jota LAVAssa jo toteutettu 

Lähteet: Unicef (Sanna Koskisen haastattelu + Lapsiystävällinen kunta -materiaalit), THL, LAPE-akatemia –materiaalit, ITLAn selvitys lapsivaikutusten arvioinnista
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Lapsibudjetointia soveltaneissa kunnissa työ on ollut pääosin 
toimialarajat ylittävän palvelukartan muodostamista

Oulu Heinola Hämeenlinna

Kuvaus • Palvelut ”raskauden” mukaan
• Sote-tietopaketti pohjana 

(tehtiin oma siku-tietopaketti)
• Kustannukset: €/asukas, 

palveluiden käyttö hetuun
pohjautuen

• Työkalu, jolla päättäjille 
näkyväksi, kuinka paljon 
resursseja kohdistuu lasten 
ja nuorten palveluhin

• Pohjautuu Oulun 
liikennevalomalliin

• Lapsibudjetointiin sovellettiin 
elämänkaariajattelua 
(lasten/nuorten palvelut ja 
kustannukset yhden 
lautakunnan alla) vajaa 10-v. 
mutta tämä nyt lopetettu

Parhaat opit 
ja käytännöt

• Kustannusten lisäksi mukana 
muita mittareita (toiminta, 
henkilöstö)

• Hallinnonalat ylittävä 
palvelupohjainen tarkastelu 
keskeinen lähtökohta

• Yhdessä tekeminen (sote ja 
hyte) tuonut esiin 
päällekkäisyydet ja katveet

• Jaottelu ikäluokkiin, joissa 
yhteisiä palveluita toiminut 

• Tilaaja-tuottaja-mallin toimi 
elämänkaarimallissa: 
sopimusohjaus, jota 
vahvistettiin tiiviillä dialogilla

• Tehtiin esim. ennakoivia 
panostuksia lastensuojeluun, 
jotka maksoivat itsensä 
takaisin 

Johto-
päätökset

• Edelläkävijä: kustannusten 
ohella seurataan 
toiminnallisia mittareita

• Toteutuksessa hyödynnetty 
jo olemassa olevaa 
palveluluokitusta

• Pääpaino lasten ja nuorten 
käyttämien palveluiden 
kokonaisuuden 
muodostamisessa

• Työläs: sisältää mm. 
manuaalista laskentaa

• Elämänkaariajattelu ja LABU 
jääneet taloutta painottavan 
toiminnan jalkoihin – sote-
palvelut ohjaavat kunnan 
budjettiraameja vahvasti

27.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi
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Kuntien lapsibudjetoinnin johdonmukaiseen toteuttamiseen ja 
kehittämiseen tarvitaan vahvempaa kansallista ohjausta

Oulu Heinola Hämeenlinna

Missä LABU 
on näkynyt

• Näkyväksi tekeminen on 
auttanut arvovalintojen 
pohtimisessa kun 
resursoidaan palveluita –
”Tiedetään mistä puhutaan” 

• On aika hyvin valtuuston 
ajatuksissa – lisätty esim. 
oppilashuollon resursseja

• LABU lopetettiin, mutta nyt 
Lapsiystävällinen kunta -
ohjausryhmä pohtii asioita 
uudelleen (hyvät kokemukset 
muistissa)

Edellytykset 
LABUn
jatkamiselle

• Valtakunnallisen linjauksia 
(esim tietomalli ja siinä 
palvelurakenteen luokittelu) 
tarvitaan

• Eroon vahvasta 
henkilösidonnaisuudesta

• Yksittäisen kunnan tai 
kuntayhtymän on vaikea 
edetä ilman valtion tahtotilaa

• Tietosuojakysymykset 
nousevat esteeksi 
tiedonkeruulle ja analyysille

• Jos LABUa aiotaan toteuttaa, 
tarvitaan tavoitteet ja mittarit, 
joilla saadaan aito dialogi 
tuottajien kanssa 

• Talous- ja toimintamittarit 
tulee tuoda yhteen: tieto 
päättäjille säännöllisin välein

Johto-
päätökset

• Jo merkittävänä osa kunnan 
tietojohtamista

• Vahvempi juurruttaminen 
kaipaa valtakunnallisten 
päätösten tukea 

• Lapsibudjetoinnista ollaan 
siirtymässä jo 
”ikäihmisbudjetointiin” vaikka 
LABUn juurruttamista vielä 
tarvitaan

• Vahvempi juurruttaminen 
kaipaa valtakunnallisten 
päätösten tukea

• Käytännön tasolla olemassa 
ymmärrys siitä, miten LABUa
toteutetaan – kysymys 
pitkälti siinä, mitä päättäjät 
priorisoivat

27.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi



5. Lapsibudjetointi valtiontalouden 
mallinnuksen näkökulmasta



Kategoria Allokaatioperuste Tarkempi kuvaus

Suorat 
määrärahat

Määräraha kohdistuu suoraan 
lapsiin. 

Lapsibudjetoinnin kehittyessä yhä useampi 
määräraha voidaan liittää tähän kategoriaan, 
kun allokointi täsmentyy.

Kollektiiviset 
määrärahat

Lapset ovat suoraan osallisia 
palveluista tai hyödykkeistä, jotka 
ovat koko väestön saatavilla. 
Lapsilla on pääsy palveluun. 

Kategoriaan ei pääsääntöisesti sisällytetä 
työelämän tai turvallisuuden määrärahoja, 
vaikka näistä koituu välillistä hyötyä myös 
lapsille. 

Määrärahat on jaoteltu suoriin ja kollektiivisiin 
määrärahoihin

Alustava kuvaus
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS



6. Lapsibudjetointi kuntatalouden 
mallinnuksen näkökulmasta 
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…ja palvelut määritellään liikennevalomallin ja 
lasten palveluiden käyttöedellytysten mukaan 

Perheiden palv.

Fysioterapia

Suun terveys

Perusopetus

Esiopetus

Viheralueet

Palvelualat

…

1,00

0,07

0,30

1,00

1,00

0,17

%

…

Kaikki menot

Lasten käynnit

Lasten käynnit 

Kaikki menot

Kaikki menot

Väestöosuus

Jakosäännöt

…

S

S

S

S

S

K

K/S

4
Liikennevalomallissa

palvelut määritellään palvelun 
luonteen mukaan ennalta-

ehkäiseviin, tukeviin ja 
korjaaviin

5
Kollektiiviset ja suorat 

kustannukset erotellaan 
kahdella kysymyksellä: Onko 

palvelu suoraan lapsiin 
kohdistuva (Esim. 

Perusopetus)? Onko palvelu 
kaikille kuntalaisille 

yksilöimättömästi suunnattu 
(Esim. Joukkoliikenne)? 

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Sivistystoimen ylätason palvelurakenteen luokittelu

Palvelut Liikennevalo Kollek. / suora Jakosäännöt

Si
vi

st
ys

to
im

i

Kirjasto K Lasten väestöosuus

Kulttuuripalvelut K Lasten väestöosuus

Liikuntapalvelut K/S Lasten väestöosuus / kaikki kustannukset

Lukio S Kaikki kustannukset

Nuorisopalvelut S Kaikki kustannukset

Perusopetus S Kaikki kustannukset

Vapaa sivistystyö ja 
taidekasvatus K/S Lasten väestöosuus

Varhaiskasvatus S Kaikki kustannukset

Luokittelun ylin taso

Alustava kuvaus

Esimerkiksi:
koulujen sisäliikuntatiloista kaikki 

kustannukset, uimahalleista 
lasten väestönosuus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden 
palveluiden palvelurakenteen luokittelu

Palvelut Liikennevalo Kollek. / suora Jakosäännöt

So
si

aa
li-

ja
 te

rv
ey

st
oi

m
i

Erikoissairaanhoito S Lasten palvelujen käyttö

Lääkinnällinen 
kuntoutus S Kaikki kustannukset / Lasten käyntimäärien 

osuus

Perhepalvelut S Kaikki kustannukset

Suunterveys S Lasten käyntimäärien osuus

Vammaispalvelut S Lasten hoitopäivien ja asiakkuuksien jakaumat

Vastaanottopalvelut S Lasten käyntimäärien osuus

M
uu

t Liikenneverkkopalvelut K Lasten väestöosuus

Viheraluepalvelut K/S Lasten väestöosuus / Kaikki kustannukset

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Luokittelun ylin taso
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Pilottikunnan alustavan mallinnuksen perusteella 
lapsiin kohdistuu ~30 % kunnan menoista

Esimerkkikunnan menot liikennevalomallin mukaan 2018, %

74%

3%

Muut
3%8%

2%

59%

88%

SoTe

23%

3%

Sivi

97%

26% 15%

5%
3%
21%

72%

100%

Ennaltaehkäisevä
Tukeva
Korjaava

Alustavat tulokset

Taulukon x-akselilta voi lukea 
kunnan palvelukoko-

naisuuteen kohdistaman 
osuuden (esim, SoTe –palvelut 

59%). Y-akselilta voi lukea 
palvelun sisäisen jakauman  

Ensimmäiseen mallinnukseen on käytetty alustavasti erään pilottikunnan lukuja. 

Harmaa alue kuvaa 
muihin kuin lapsiin 
kohdistuvia menoja.

Kustannukset yhteensä

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Valtaosa lapsiin kohdistuvista kustannuksista on 
ns. suoria kustannuksia

Esimerkkikunnan menot käyttöedellytysten mukaan 2018, %

3%

15%59%

12%

88%

SoTe

23%

5%

72%

Sivi

97%

Muut

26%

26%

2%

72%

100%

Kollektiivinen Suora

Alustavat tulokset

Ensimmäiseen mallinnukseen on käytetty alustavasti erään pilottikunnan lukuja. 

Taulukon x-akselilta voi lukea 
kunnan palvelukoko-

naisuuteen kohdistaman 
osuuden (esim, SoTe –palvelut 

59%). Y-akselilta voi lukea 
palvelun sisäisen jakauman  

Kustannukset yhteensä

Harmaa alue kuvaa 
muihin kuin lapsiin 
kohdistuvia menoja.

KUNTATALOUDEN MALLINNUS



• Tällä hetkellä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit 
rakentuvat pitkälti kouluterveyskyselyn ympärille
o Julkisista lähteistä saatavat tilastotiedot kertovat pääosin palvelukäytön 

volyymista ja sen resursseista – ne katsovat tilannetta ennen kaikkea 
palvelujärjestelmän näkökulmasta, eivätkä sellaisenaan yksinään kerro 
lasten ja nuorten hyvinvoinnista

o Tarvitaan siis mittareita kertomaan lasten ja nuorten koetusta fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

• Kun kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin käyttämät rahat 
kuvataan palveluiden raskauden (liikennevalomalli) mukaan, eri 
hallinnonalojen luvut ovat keskenään yhteismitallisia ja muutokset 
hyvinvointimittareissa selkeästi tulkittavissa
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Näkemyksemme mukaan indikaattoreissa tulee 
huomioida sekä taloutta, palvelunkäyttöä että 
hyvinvointia

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Indikaattorit kertovat lapsiin käytettävistä varoista, 
palvelunkäytöstä sekä hyvinvoinnista

Kunnan lapsiin 
kohdistamat 
menoerät, € 

Kunnan 
talousarviosta 

arvioidaan lapsiin 
kohdistuvat 
menoerät

€/
lapsi

Korjaavat

Ennaltaehkäisevät

Tukevat

Palvelualat
Hyvinvoinnin 
indikaattorit

Koettu terveys

Mielenterveys

Elintavat

Sosiaaliset suhteet

Elintaso

Oppiminen

Sotepalvelut

Sivistyspalvelut

Muut palvelut

K/S

K/S

K/S

€/
lapsi

€/
lapsi

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

1-korin mittarit näkyvät kustannuksissa (esim. €/lapsi), 2-korin mittarit 
suoritteissa ja 3-korin mittarit hyvinvoinnin indikaattoreissa.

Lähde: Ikonen et al, 2018. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan laskenta
OKM 2011. Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit

Palvelunkäyttötiedot / 

suoritteet

Palvelunkäyttötiedot / 

suoritteet

Palvelunkäyttötiedot / 

suoritteet





KOHDENNETTU TUKI

HEINOLAN 
LAPSIBUDJETOINNIN 
PILOTTI

Palvelukartta 
Lapsilähtöinen budjettianalyysi

2018 Päijät-Hämeen LAPE
VAATIVA TUKI

KAIKILLE YHTEISET PALVELUT



Yhteisymmärrys - Mistä on kyse?
• Lapsilähtöinen budjettianalyysi on päätöksenteon työkalu, joka tarjoaa tietoa 

siitä, kuinka paljon resursseja kunta kohdistaa lasten, nuorten ja perheiden 
tukemiseen. Onnistuneessa budjettianalyysissä tulee ymmärtää kustannukset, 
palvelut ja niiden vaikutukset. 

• Heinolan kaupunki on jo tehnyt pilotin kuluessa palvelukartan lasten, nuorten ja 
perheiden palveluista ja tutkinut tilinpäätöstietojen koontia.

• Lapsilähtöisen budjettianalyysin avulla voidaan hahmottaa rahavirrat niin, että 
kustannusten siirtäminen raskaista palveluista kevyempiin on nähtävissä. 

• Otetaan tilinpäätöstiedot ja jaetaan ne väestömomentteihin
• Tavoitteena palveluiden kustannusvaikuttavuus



Keskustelussa esiin nousseita asioita
• SIB-logiikka ja JHS-luokitukset keskustelevat lapsibudjetoinnin kanssa.
• Oulun pilotissa haasteena on henkilövaihdokset, automatisoidun tietojärjestelmän 

puute, lainsäädännöllinen velvoite anoa tutkimuslupa Hetu-tiedon hyödyntämiseen 
vuosittain. Kuinka rakennetaan malli, joka ei rapaudu henkilövaihdoksissa?

• Lapsilähtöistä budjettianalyysiä tulee johtaa monitoimijaisesti
• Pilottiharjoitus Heinolassa vuonna 2018: Lapsibudjetoinnin pilotti Heinolassa on ollut 

rajapintayhteistyön ja monialaisen työskentelyn harjoitus. Palelukartta koetaan 
onnistumisena ja tilinpäätöslukujen koontia on häirinnyt pääasiassa aggregoitu tieto.

• Isot uudistukset ovat luoneet epävarmuutta kehittämiseen (maku, sote jne.). Isoin 
pelko on, että kehitetään kokonaisuutta, joka jää maakunnallisten rakenteiden 
jalkoihin. Isot uudistukset vievät myös henkilöresursseja jo nyt kunnan päästä.

• Tahtotila uteliaaseen kehittämistyöhön on, mutta valtiolta tai muun toimijan 
ylimääräinen resurssi ja käytännön tuki auttaisi etenemään. Koetaan tarvetta datalle, 
jossa kustannustieto on yhdistetty vaikuttavuustietoon.





KAIKILLE YHTEISET PALVELUT

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

Ennaltaehkäisy

Varhainen tunnistaminen

KAIKENIKÄISILLE
Perhekeskus, yhteisöllinen oppilashuolto, maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
Aktiivinen ja virikkeellinen vapaa-aika: liikunta, kirjasto, musiikkiopisto, kuvataide, museopalvelut, 
seurakuntien ja järjestöjen toiminta



KAIKILLE YHTEISET PALVELUT

0-6 v. 7-15 v.



KAIKILLE YHTEISET PALVELUT

16-18 
v.

Vanhemmuus



KOHDENNETTU TUKI

Varhainen puuttuminen

Lapsen kehityksen ja koulunkäynnin tuki lapsen omassa 
kasvuympäristössä

Ammattilaisen apu ongelmatilanteissa

KAIKENIKÄISILLE
Yksilöllinen oppilashuolto, perheneuvola, liikuntaneuvonta ja laaja-alainen palveluohjaus
(varhaiskasvatus, terveysneuvonta, sosiaalipalvelut jne.)



KOHDENNETTU TUKI

0-6 v. 7-15 v.



KOHDENNETTU TUKI

16-18 
v.

Vanhemmuus



VAATIVA TUKI   

Hoito, terapia ja kuntoutus

Vaativaa ja jatkuvaa tukea

KAIKENIKÄISILLE
Vaativat kuntoutuspalvelut



VAATIVA TUKI

0-6 v. 7-15 v.



VAATIVA TUKI

16-18 
v.

Vanhemmuus
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Tilinpäätöslukujen 2017 koonti
Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudet  18v.
Hyvinvointitoimiala



VYÖRYTETTY TOTEUMA VIHREÄ KELTAINEN PUNAINEN YHTEENSÄ

avoimet varhaiskasvatuspalvelut -125 836

varhaiskasvatus -3 690 991

esiopetus -902 468

varhaiserityiskasvatus – ja opetus eo -528 824

varhaiserityiskasvatus – ja opetus vaka -284 752

varhaiskasvatuksen perhekuraattori -34 185

sijoitettujen lasten varhaiskasvatusmenot -28 971

lasten kotihoidontuki (sis. yks. hoidon tuen) -793 867

Liikunta -1 478 540

Nuorisotyö             -296 600 

Museo -245 600 

Kirjasto -836 040 

Työpajatoiminta -195 130 

Koulun nuorisotyö -30 000 

Etsivä nuorisotyö 65 000 

Liikuntaneuvonta -38 120

Oppilashuolto, hyte, 2018 (yhteis. 17%, yks.oh 83%) 56 577 276 229 332 806

Kotoutumisen tukeminen, koordinointi, hyte, 2018 1 137

Hyte-työ, hyte, 2018, (lapset ja perheet 50%) 37 085

Lasten, nuorten ja heidän perheiden hanke -53 000

Etappiluokka -62 430

Sairaalakoulu -132 000

Ap/ip-toiminta -28 960

Kerhotoiminta -5 440

Koulupalvelut



Tilinpäätöslukujen 2017 koonti
Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudet  18v.
SOTE-toimiala



VYÖRYTETTY TOTEUMA VIHREÄ KELTAINEN PUNAINEN YHTEENSÄ

Avosairaanhoito

Avoterveydenhoito

Kehitysvammaisten palvelut

Kuntoutus

Lastensuojelu

Maahanmuuttajapalvelut

Mielenterveyspalvelut

Muut asumispalvelut, alle 65v. 

Omaishoito alle 65v

Perheiden tukipalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Perusterveydenhuollon sairaalahoito

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Päihdepalvelut

Somaattinen erikoissairaanhoito

Sosiaalityö ja -ohjaus

Suun terveydenhuolto

Vammaisten palvelut

PALVELUKOKONAISUUS







KIITOS.

Pirjo Hepo-oja
Hyvinvointijohtaja
0500 717 310
Pirjo.hepo-oja@Heinola.fi



Lapsivaikutusten 
arviointi 
vaikuttavuuden 
edistämisen välineenä

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL

Päijät-Hämeen LAPE-akatemia 8.11.2019



Vaikutus ja vaikuttavuus

• Vaikutus on mikä tahansa tietyn päätöksen tai 
toiminnan seurauksena tapahtunut muutos

• Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä 
päätöksellä tai toiminnalla on onnistuttu 
saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset.
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Mitä ovat halutut tulokset ja vaikutukset?

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen?

• Lasten oikeuksien parempi toteutuminen?

• Eriarvoisuuden kaventuminen?

• Pitkänaikavälin kustannustehokas toiminta?

• Lyhytaikaiset kustannussäästöt?

3



Miten vaikutukset tunnistetaan? 

• Vaikutusten arvioinnissa korostuvat usein 
taloudelliset, organisatoriset ja henkilöstövaikutukset 
ja niissäkin tarkastelujänne on yleensä lyhyt. 

• Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja pidemmän 
aikavälin vaikutukset jäävät usein vähemmälle 
huomiolle. Vaikuttavuuden kannalta on huono asia, 
jos päätöksenteossa on tunnistettu vain osa 
vaikutuksista ja nekin lyhyen aikavälin näkökulmasta. 
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Vaikutukset voivat olla erityyppisiä

• Vaikutuksia voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti
• myönteiset – neutraalit – kielteiset vaikutukset
• välittömät – välilliset vaikutukset
• vaikutukset kohdealueella – muualla 
• tarkoitetut – ei-tarkoitetut vaikutukset
• ennakoidut – ennakoimattomat vaikutukset

• Arvioinnin on oltava aitoa. Tavoitteiden toistaminen 
ei ole vaikutusten arviointia. 

5



Vaikutusten arviointi eri vaiheissa

Ennakkoarviointi
Suunnitteilla olevan päätöksen 
eri vaihtoehtojen vaikutuksia 
arvioidaan ennen päätöksen 

tekemistä

Seuranta-arviointi ja 
toiminnan arviointi

Selvitetään, minkälaisia 
vaikutuksia tehdyllä 

päätöksellä tai toiminnalla on 
ollut

Prosessiarviointi
Vaikutuksia arvioidaan 

päätöksen 
toimeenpanon 

yhteydessä

6



Lapsivaikutusten arviointi tukee 
lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita (1)

• Lapsivaikutusten arvioinnissa lasten hyvinvoinnin ja 
oikeuksien toteutumisen kokonaistarkastelu

• Tarkastelun keskiössä lapset tai nuoret ja heidän 
perheidensä tilanteet ja tarpeet 

• Lasten, nuorten ja perheiden monimuotoisuuden 
tunnistaminen

• Hallinto- ja organisaatiorajojen ylittäminen ja 
yhteisjohtaminen (yhteinen strategia ja yhteistyö)

7



Mitä lapsiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnilla saavutetaan? (1)

8

Mahdollistaa lasten 
etujen huomioon 
ottamisen 
päätöksenteossa

Tuo tarvittavaa 
tietoa lapsiin 
vaikuttavan 
päätöksenteon 
perustaksi

Tuo esiin vaikutukset lasten 
hyvinvointiin ja oikeuksien 
toteutumiseen lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä 



Mitä lapsiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnilla saavutetaan? (2)

9

Vahvistaa lasten ja 
nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamis-
mahdollisuuksia

Tuo lasten ja 
nuorten 
kokemukset 
hyödynnettäväksi 
päätöksenteossa

Tuo näkyväksi erilaisessa tilanteessa 
olevien lasten ja nuorten tarpeet sekä 
mahdollistaa eriarvoisuuden 
kaventamisen  



Mitä lapsiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnilla saavutetaan? (3)

10

Lisää päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä ja 
moniarvoisuutta 

Selkeyttää ja jäsentää 
valmistelua ja 
päätöksentekoa



Lapsivaikutusten arviointi tukee 
lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita (2)

• Tietopohjan hyödyntäminen arvioinnissa & 
tietopohjan laajentaminen arvioinnilla 

• Lasten ja nuorten ja tarvittaessa myös vanhempien 
kuuleminen

• Pidemmän aikavälin saaminen mukaan tarkasteluun

• Johdon sitoutumisen merkitys

11



Lapsivaikutukset voidaan arvioida 
osana EVA-prosessia (1)

• Lapsivaikutusten ennakkoarviointi voidaan toteuttaa 
osana vaikutusten ennakkoarviointiprosessia.

• Arvioinnin toteuttamisessa voidaan käyttää erilaisia 
menettelytapoja. Isoissa tai ristiriitaisissa asioissa 
toteutetaan laajempi arviointi kuin pienissä tai 
ristiriidattomissa. 

• Arvioinnissa hyödynnetään tarvittaessa 
moniammatillista osaamista. 
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Lapsivaikutukset voidaan arvioida 
osana EVA-prosessia (2)

• Monissa kunnissa käytetään sähköistä päätösten 
ennakkovaikutusten arviointi (EVA) -työkalua. 

• Arvioinnissa on huolehdittava, että lapsivaikutusten 
arviointi toteutetaan riittävässä laajuudessa.

• Lapsiin vaikuttavissa päätöksissä on muistettava 
vaatimus lapsen edun ensisijaisuudesta ja siitä 
seuraavasta lapsivaikutusten arviointivelvoitteesta. 
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Lapsivaikutusten arviointi osaksi 
valmisteluprosessia

Lapsivaikutusten 
arvioinnin tulisi olla 

säännönmukainen osa 
valmisteluprosessia

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 
oikeusperustaisuus

•Lapsen oikeuksien sopimus ja 
siinä turvatut oikeudet 

muodostavat perustan lapsen 
edun ja lapsivaikutusten 

arvioinnille

Arvioinnissa huomioitava 
myös muu tilanteeseen 

liittyvä lainsäädäntö 

Esim. varhaiskasvatusta,  perusopetusta, 
lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, 
sote-palveluita, vapaa-ajan palveluita tai 

kaavoitusta koskeva lainsäädäntö

15



Lapsivaikutusten arviointia edellyttää 
mm. seuraava lainsäädäntö

• Lapsen oikeuksien sopimus (3 artikla, lapsen edun 
ensisijaisuus)

• Terveydenhuoltolaki (11 § ennakkoarviointi ja 12 §
seuranta-arviointi)

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (9 §)
• Hallintolaki (31 §)
• Varhaiskasvatuslaki (9 § toiminnan arviointi)
• Perusopetuslaki (21 § toiminnan arviointi)
• Lukiolaki (56 § toiminnan arviointi)
• Laki ammatillisesta koulutuksesta (126 § toiminnan 

arviointi)

16



17

Lapsen oikeuksien sopimuksen 
yleisperiaatteet

• Lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla) 

• Syrjimättömyys (2 artikla)

• Lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja 
kehittymiseen (6 artikla) 

• Lapsen näkemysten kunnioittaminen / oikeus tulla 
kuulluksi (12 artikla)



Lapsen edun ensisijaisuuden periaate 
edellyttää lapsivaikutusten arviointia

18

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 edun ja lapsivaikutusten arviointi

YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut lapsen edun ensisijaisuutta 
käsittelevän yleiskommentin (nro 14) 19

Yksittäistä lasta 
koskeva päätös = 
Lapsen edun arviointi 

Lapsiryhmää tai yleisesti 
lapsia koskeva päätös
= Lapsivaikutusten 
arviointi



Lapsen oikeudet arvioinnin perustana

20

Lapsen edun sisältö tulee määrittää 
tapauskohtaisesti kyseessä olevien lasten 
tilanteen mukaisesti, jossa otetaan 
huomioon heidän olosuhteensa ja 
tarpeensa 

Lapsen oikeuksien sopimus ja 
muu asiaan liittyvä lainsääntö 
arvioinnin perustana



Lapsen oikeus syrjimättömyyteen (LOS 2 art.)

Lapsen oikeudet tulee taata 
kaikille lapsille. Lasta ei saa 

syrjiä hänen tai hänen 
vanhempiensa 

ominaisuuksien perusteella

Syrjintäkielto ei ole vain 
passiivinen velvollisuus, 
joka kieltää kaikenlaisen 

syrjinnän, vaan se 
edellyttää aktiivisia 

toimenpiteitä 
eriarvoisuuden 
korjaamiseksi

21

Lapsivaikutusten arvioinnilla voidaan 
tunnistaa eriarvoisuutta ja tehdä 
ehdotuksia korjaaviksi toimenpiteiksi.



Lapsen oikeus kehittymiseen (LOS 6 art.)

Kehittyminen
kokonaisvaltainen käsite, 

johon kuuluvat kaikki lapsen 
oikeuksien sopimuksessa 

turvatut oikeudet

Kehittyminen tulee käsittää 
laajassa merkityksessä 
käsittäen niin fyysisen, 

henkisen kuin sosiaalisen 
kehityksen

Kyse ei ole vain lapsen kehityksen varmistamisesta kohti 
aikuisuutta vaan myös parhaiden mahdollisten olosuhteiden 

järjestämisestä lapsen nykyistä elämää varten

22



Lapsen näkemysten kunnioittaminen 
Lapsen oikeus tulla kuulluksi (LOS 12 artikla) 

Lapsen on saatava vapaasti ilmaista 
näkemyksensä. Näkemykset on 
otettava huomioon lapsen iän ja 

kehitystason mukaisesti

Lapsen näkemykset tulee kuulla ja 
ottaa huomioon kaikissa häntä 

koskevissa asioissa, myös lapsen 
edun arvioinnissa

23

Lasten ja 
nuorten 
kuuleminen 
on tärkeä osa 
lapsi-
vaikutusten 
arviointia

Lapsen oikeus 
tulla kuulluksi 
sisältyy lapsen 
edun 
periaatteeseen



Lapsivaikutusten arvioinnin 
peruskysymykset

•Minkälaisia vaikutuksia 
vaihtoehdoilla on eri lapsiryhmiin 
ja miten erityisesti heikommassa 
asemassa olevien lasten asemaa 

voitaisiin parantaa?

Miten ratkaisu vaikuttaa 
lasten hyvinvointiin ja 
kehitykseen 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?

24



Lapset ja nuoret tiedon tuottajina 
arvioinnissa

25

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



Lasten kuulemisen perusedellytykset

• Avoimia ja informatiivisia
• Vapaaehtoisia
• Lasten näkemyksiä kunnioittavia
• Merkityksellisiä 
• Lapsille sopivia (lapsiystävälliset menetelmät)
• Kaikille lapsille avoimia
• Koulutukseen perustuvia (aikuisilla riittävät valmiudet 

lasten kuulemiseen ja osallistamiseen)
• Turvallisia ja mahdolliset riskit huomioivia
• Vastuullisia (seurantaan ja arviointiin sitoutuminen)

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12, kohta 134
26



Lasten kuulemisen menetelmistä esimerkki: 
Pesäpuu ry:n salapoliisitoiminta

• Pesäpuun Salapoliisitoiminta on 6–10-vuotiaille 
lapsille suunnattua toimintaa, jossa lapset otetaan 
aikuisten rinnalle kehittämään ja vaikuttamaan. 

• Lapset miettivät yhdessä aikuisten kanssa sijaishuollon 
arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään 
liittyviä asioita.

• Lapset auttavat samassa elämäntilanteessa elävää Mäyrää 
(käsinukke) tutkimalla teemoja/asioita, jotka mietityttävät 
Mäyrää.

Salapoliisitoiminta / Pesäpuu ry
Lapset kehittämässä ja vaikuttamassa lastensuojeluun 27



Lasten kuulemisen menetelmistä esimerkki: 
Pesäpuu ry:n salapoliisitoiminta
• Lapset kommentoivat THL:n Kouluterveyskyselyn 

sijoitetuille lapsille suunnattua osiota: Mikä päivässä oli 
tärkeää? ”Se, että korjattiin ja kyselystä tulee helpompi.”

• Minkälainen on hyvä sosiaalityöntekijä? ”Kyselee lapsen 
kuulumisia ja on kiinnostunut lasten ajatuksista.” 

• Millainen on hyvä  asiakasneuvottelu? 
”(Sosiaalityöntekijä) Kertoo mitä palavereissa tapahtuu 
eikä panttaa tietoa itsellään.”

Salapoliisitoiminta / Pesäpuu ry
Lapset kehittämässä ja vaikuttamassa lastensuojeluun 28



Lopuksi: Eduskunnan apulaisoikeus-
asiamiehen ratkaisut (6195 ja 6196/2017) (1)

• Kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä 
on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. 
Lapsivaikutuksia arvioimalla selvitetään, mikä on lapsen 
etu. 

• Kun arviointi tehdään hyvin, saadaan tietoa suunnitellun 
päätöksen vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja 
kehitykseen kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmista. 

29



Lopuksi: Eduskunnan apulaisoikeus-
asiamiehen ratkaisut (6195 ja 6196/2017) (2)

• Arviointi lisää myös päätöksenteon avoimuutta ja 
moniarvoisuutta.

• Lasten osallisuus ei aina tule turvatuksi lapsen 
oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla, jos lapsia 
kuullaan vain nuorisovaltuustojen, oppilaskuntien tai 
vastaavien välityksellä. 

• Menettelyjen, joissa lapsia kuullaan, on oltava avoimia 
kaikille lapsille.
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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

31



Kiitos mielenkiinnosta! 

MLL:n aineistoja lapsivaikutusten 

arvioinnin tueksi 

https://www.mll.fi/kumppaneille/kuntayht

eistyo/lapsivaikutusten-arviointi/

THL:n ohje LAVA – Lapsivaikutusten 

arviointi 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136377

Twitter @MLL_fi

Twitter @EsaIivonen

https://www.mll.fi/kumppaneille/kuntayhteistyo/lapsivaikutusten-arviointi/
http://www.julkari.fi/handle/10024/136377


Kivaa tekemistä vai kovia tuloksia?

Projektijohtaja Mika Pyykkö
Päijät-Hämeen LAPE-akatemia 8.11.

Lahti



Terveys (sairaus) ja hyvinvointi (pahoivointi) / 

kansallisista resursseista 1/2

- Terveyden edistämisen määräraha (vuodesta 1997)

- 2 - 9 miljoonaa euroa / vuosi (v. 2000-2019)

- Veikkausvoittovarat (v. 2000-2019)

- nuorisojärjestöt 19 -> 55 miljoonaa euroa

- liikuntajärjestöt 79 -> 155 miljoonaa euroa

- sosiaali- ja terveysjärjestöt 234 -> 262 miljoonaa euroa

- yhteensä 616 -> 1 078 miljoonaa euroa (kasvu 41 %)

Lähde: Kuntaliitto, OKM, THL, Veikkaus, VNK, Väestörekisterikeskus



Terveys (sairaus) ja hyvinvointi (pahoinvointi) / 

kansallisista resursseista 2/2

- Kuntien liikunta- ja nuorisotoimien menot (v. 2000-2017)

- liikunta 370 -> 880 miljoonaa euroa (110 %)

- nuoriso 151 -> 225 miljoonaa euroa (50 %)

- Pääministeri Juha Sipilän hallitus v. 2015-2019 / kärkihankkeet

- terveys ja hyvinvointi 13o miljoonaa euroa

- Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon menot (v. 2000-2017)

- 10 –> 21 miljardia euroa (100 %)

Lähde: Kuntaliitto, OKM, THL, Veikkaus, VNK, Väestörekisterikeskus 



Lisää numeroita

- Väestönmuutos (v. 2000-2018)

– 5,2 miljoonaa -> 5,5 miljoonaa (8 %)

- Lihavien osuus väestöstä (v. 2000-2018)

– 12 % -> 20 % (67 %)

- Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (v. 2000-2018)

– 14 000 -> 18 000 (29 %)

Lähde: Kuntaliitto, OKM, THL, Veikkaus, VNK, Väestörekisterikeskus



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
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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)  
tulospalkkio: mukana olevat 5 kuntaa (Helsinki, Hämeenlinna, Kemiönsaari, 
Lohja ja Vantaa) + Lapset-SIB II

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



Lapset-SIB – esimerkkejä lähtökohdista

- Helsinki: ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy kahdella asuinalueella

- Hämeenlinna: NEET-nuorten määrän ja lastensuojelun kustannusten alentaminen
tukemalla lapsia, jotka eivät ole vielä lastensuojelun asiakkiata (ainakaan sijoitettuna), 
mutta kohonneessa riskissä tulla asiakkaaksi

- Lohja: lastensuojelun asiakkuuksien ehkäisy

- Vantaa: tukea tarvitsevien NEPSY-perheiden varhainen tunnistaminen ja tukeminen





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/
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https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund


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.
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