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Case-esimerkkejä

Arvoperustainen terveydenhuolto on pinnalla kansainvälisissä
järjestelmäkehityksissä
§ USA
− Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med 2010; 363:2477-81 (DOI:10.1056/NEJMp1011024)
− Porter ME, Larsson S, Lee TH. Standardizing Patient Outcomes Measurement. N Engl J Med. 2016 Feb 11;374(6):504-6. doi: 10.1056/NEJMp1511701.

§ Saksa
− Porter, M. & Guth, C. (2012) Redefining German Healthcare – Moving to a Value-Based System. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

§ Ruotsi
− www.sveus.com

§ Tanska
− http://www.regioner.dk/media/1476/value-based-steering-and-support-system-for-danish-health-care.pdf

§ Suomi
− http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet

§ OECD:n ministerit linjanneet, että potilaille relevanttien mittarien keräämiseen ja arvoperustaisuuteen panostettava
− http://www.bmj.com/content/356/bmj.j816 (2017)
− http://www.oecd.org/health/ministerial/ministerial-statement-2017.pdf

§ The International Consortium for Health Outcomes Measurement
− www.ichom.org
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Miksi vaikuttavuus? - Kestävyysvaje on kestämätön
Menokehitys

Politiikkatoimenpiteet

Seuraukset

Kustannusten kasvu
jatkuu vaikka velaksi

Kestämätön

Healthcare expenditure
EUR / age 15-641
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1)

Healthcare expenditure in total in 2011 prices (2000 and 2010 source THL). Also includes expenses of institutional care and medication for the
elderly and people with disabilities. 2020 and 2030 are NHG’s forecasts, if the total historical growth of 5.4% continues. There is used growthadjusted 2% inflation.

2)

GDP growth assumption is 1.4% per year and inflation-adjusted health care spending growth is 3.4% per year
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Missä on viimeinen rivi?
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Alueellinen
palvelujärjestelmä

Vaikuttavuus
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tekee?
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Tuottavuus mahdollistaa, että resurssit käytetään tehokkaasti
suoritteiden tuottamisessa, mutta se ei paljasta vaikutuksia
Resursseista vaikuttavuuteen

”

”

Rakenteita ja prosesseja on mitattu jo pitkään

Resurssit

Tuotantojärjestelmä

Suorite

Vaikuttavuuden mittaaminen
on vielä harvinaista

Vaikuttavuus

Suoritteet / resurssit = tuottavuus
Vaikuttavuus / resurssit = kustannusvaikuttavuus

Miksi vaikuttavuus osaksi tuotannon ohjausta?
§ Sote-palvelut ovat olemassa potilaille ja asiakkaille aikaansaatavia vaikutuksia, eli vaikuttavuutta, varten
§ Käytössä on rajalliset resurssit, joilla pitäisi tuottaa mahdollisimman paljon hyvinvointia –
kustannusvaikuttavuus mittaa, saadaanko käytetyillä kustannuksilla aikaan vaikuttavia asioita
§ Kustannusvaikuttavuus voi olla eri toimijoiden jaettu yhteinen tavoite, koska kaikki hyötyvät sen paranemisesta, eikä siihen ei liity samanlaisia suoria intressiristiriitoja kuin esimerkiksi pelkkään budjettiohjaukseen
§ Perinteiset ohjausmallit eivät toimi, koska huomio on liikaa kustannuksissa, mikä johtaa mm. osaoptimointiin
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Vaikuttavuuden määrittäminen palveluiden kehittämisen lähtökohtana
auttaa ongelmien ymmärtämisessä ja palveluiden kehittämisessä –
julkisten palveluiden tulee tuottaa niiltä odotettuja hyötyjä
Value based service design (VBSD) palveluiden kehittämisen työkaluna

The

Tavoite on tuottaa vaikuttavuutta käyttäjälähtöisillä palvelukonsepteilla –
yhdistettynä palvelutuotantoa ohjaaviin mittareihin ja kannustimiin

Tulos

”Objective” value
Tilaajan/maksajan näkökulma

Mahdollista soveltaa monilla alueilla, kuten
vanhustenpalvelut, lastensuojelu, päihde- ja
mielenterveyspalvelut, perusterveydenhuolto,
kuntoutuspalvelut jne.

Vaikutus

VBSD

Subjective value
Käyttäjän näkökulma

Oleellista on määrittää kohderyhmä, palvelun
sisältö ja tavoiteltavat vaikutukset

*Kannustimilla tarkoitetaan palveluntuotantoon osallistuvan henkilöstön sitoutumiseen ja motivoitumiseen suunniteltuja kannustimia, joilla tavoitellaan patisi uudenlaisen työtavan juurruttamista myös
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työn mielekkyyden parantamista (ei vain rahallisia kannustimia).

SOTE:n suurin ongelma on tavoitteiden epäselvyys
Eri sidosryhmät haluavat eri asioita
§ Michael Porter näkee terveyspalveluiden
suurimmaksi ongelmaksi sen, ettei tavoitteita
pystytä valitsemaan tai fokusoimaan riittävän
selkeästi:
§ “In any field, improving performance and
accountability depends on having a shared goal
that unites the interests and activities of all
stakeholders. In health care, however,
stakeholders have myriad, often conflicting
goals,including access to services, profitability,
high quality, cost containment, safety,
convenience, patient-centeredness, and
satisfaction.”

YLEISET TAVOITTEET

STRATEGISET
TAVOITTEET

− Porter M, NEJM 2010

§ Finally, progress on outcomes measurement has
been slowed dramatically by the “let a thousand
flowers bloom” approach, in which each
organization reinvents the wheel, tweaks existing
measures and risk factors, or invents ones of
their own. Sensitivity to physicians’ concerns
about being judged unfairly results in a tendency
to exclude patients from outcomes comparisons
instead of incorporating accepted risk-adjustment
methods.
− Porter M, NEJM 2015

PÄÄMITTARIT
SELITTÄVÄT JA
TÄYDENTÄVÄT MITTARIT
TOIMENPITEET
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Case-esimerkkejä

Miksi segmentointia tarvitaan?
Kunnan maksamien kokonaiskustannusten jakautuminen väestössä*
100 %

90% väestöstä

90 %

20%

80 %

2%

70 %

14%

60 %

9%

50 %

7%
5%

40 %

10%
4%

30 %
20 %
10 %

30%

Muut paljon palveluita tarvitsevat
Kalliit somaattiset sairaudet
Diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaat (ei
sos.palveluita) **
Päihdepalveluiden ja päihde- ja mtasumispalveluiden asiakkaat
Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat
Lastensuojelun asiakkaat

Vain terveyspalvelukäyttöä
N. 5 % väestöstä ja 23 %
kokonaiskustannuksista

Terveyspalveluiden lisäksi runsaasti
myös sosiaalipalveluita
N. 5 % väestöstä ja 57 %
kokonaiskustannuksista

Vanhuspalveluasiakkaat

0%

*Kukin asukas on luokiteltu vain yhteen ryhmään, jotta kenenkään kustannuksia ei laskettaisi kahteen kertaan. Mikäli asukas palvelunkäyttönsä puolesta kuuluisi useampaan
ryhmään, on hänet luokiteltu listalla alimpaan mahdolliseen ryhmään. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat eivät siten sisällä niitä vammaisia henkilöitä, jotka ovat
vanhuspalveluiden tai lastensuojelun asiakkaita. Päihdepalveluiden asiakkailla on voinut olla myös psykiatriaa, mutta psyk. esh:n asiakkailla ei ole päihdepalveluita. Psykiatrisen
erikoissairaanhoidon potilaat on tässä jaottelussa laskettu sosiaalipalveluiden asiakasryhmään vaikka niillä ei olisi sosiaalipalveluita tarkastelujaksona ollut. Ryhmä ”kalliit
somaattiset sairaudet” sisältää vain ne potilaat, jotka eivät ole sosiaalipalveluiden tai mielenterveyspalveluiden tai psykiatrian asiakkaita.
Lähde: NHG analyysi, Oulun sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kertyminen väestössä, Lääkärilehti 48/2013
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Esimerkki segmentoinnista (NHS)

Lähde:NHS Outcomes Framework
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Vaikuttavuustiedon kerääminen pitää tehdä yksilötasolla
relevanteista asiakasryhmistä, tarvitaan segmentointia
Sote-asiakkuuksien ryhmittely neljään pääsegmenttiin, jotka sisältävät tarkemman tason asiakasryhmät1

1

2

1

− Segmentointi tarkempiin asiakasryhmiin sosiaalihuollon palvelualueiden mukaan, jotka heijastavat
asiakkaan tuen tarpeita

Sosiaalihuollon
asiakkuus

Terveydenhuollon asiakasryhmät,
joiden palvelutarve on jatkuva
3

2

Terveydenhuollon asiakasryhmät,
joiden palvelutarve on päättyvä

Terveydenhuollon potilaat, joilla on diagnoosin
perusteella jatkuva palvelutarve, esimerkiksi
diabeteksen hoito
− Segmentointi tarkempiin asiakasryhmiin diagnoosien
perusteella (ongelmalähtöisesti) tai vaihtoehtoisesti
tarvelähtöisesti (esimerkkinä APR, ICPC ja ICD-10)

4
Perusterveydenhuollon
satunnaiskäyttäjät

Sosiaalihuollon asiakkuus yhdessä tai
useammassa asiakasryhmässä

3

Terveydenhuollon potilaat, joilla on diagnoosin
perusteella selkeästi päättyvä palvelutarve,
esimerkiksi polvimurtuman hoito
− Segmentointi tarkempiin asiakasryhmiin kuten yllä
ryhmässä 2

Asiakkuus sekä sosiaaliettä terveydenhuollossa

4

Terveet lapset, nuoret, työikäiset ja eläkeikäiset

Huomiot: 1) Kuvassa esitetyt asiakasryhmät eivät ole kokonsa tai muunkaan kriteerin mukaisessa mittakaavassa. 2) Ideaalisti asiakasryhmittely tehtäisiin sosiaalipalveluissa täysin
tarveperusteisesti. Palvelualueittaiset asiakkuudet kuitenkin heijastavat asiakkaan tarpeita ja tarjoavat selkeän käytännön lähtökohdan segmentointiin ja tiedon keräämiseen.
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Vaikutuksien mittaaminen tehdään läpi asiakkaan hoitopolun,
mittauspisteiden perussyklit ovat: säännöllinen, periodi, satunnainen
-Havainnollistava-

Sote-asiakkuuksien neljä
pääsegmenttiä

Asiakastasoisen vaikuttavuustiedon
mittauspisteet aikajanalla
Aika

Sosiaalihuollon asiakkuus
Esim. 6kk

Terveydenhuollon
asiakasryhmät, joilla jatkuva
palvelutarve

Terveydenhuollon
asiakasryhmät, joilla päättyvä
palvelutarve

Perusterveydenhuollon
satunnaiskäyttäjät

Säännöllinen mittaussykli,
kun asiakkaan tilanteessa ei äkillisiä muutoksia

Säännöllinen mittaussykli,
kun asiakkaan tilanteessa ei äkillisiä muutoksia

Mittausperiodi
yli intervention ja seurantapisteiden

Satunnaisia mittauspisteistä
yksittäisten käyntien yhteydessä
Mittauspiste, jossa mitataan vaikutukset.
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Miten asetetaan tavoitteet? à Mitkä kehittämisen menetelmät
1. Tavoite suhteessa nykytilaan?
2. Tavoite suhteessa odotusarvoon/ennusteeseen?
3. Tavoite suhteessa ”normiin”?
4. Tavoite verrattuna muihin?

4. Benchmark
3. Normi
1. Nykytila
2. Ennuste
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Miten mittaamista käytännössä lähdetään edistämään?

1

Ota vaikuttavuusperusteisuus ohjenuoraksi –
aseta visio ja tavoitteet

2

Segmentoi asiakkaat ja järjestä palvelut asiakkaan
terveysongelman tai tarvekokonaisuuden ympärille

3

Valitse vaikuttavuusmittarit ja mittaa kustannusvaikuttavuutta:
asiakkaalle relevantteja vaikutuksia (PROM),
kliinisiä vaikutuksia sekä asiakastason kustannuksia

4

Kytke vaikuttavuustieto palvelutuotannon ohjausmalliin

Johtaminen ja prosessit tukemaan
vaikuttavuusperusteisuutta
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Millaisia ongelmia ratkaistava, kun mitataan yksittäisten
toimijoiden vaikuttavuutta?
Voidaan soveltaa ajattelussa laatuajattelusta tuttua Kano-kurvaa
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Miten palvelut sitten voisi jaottua vaikuttavuuden näkökulmasta?

Toimintakykyyn ja terveydentilaan suoraan vaikuttavat palvelut
(Esim. lääkityksen muutos)

Toimintakykyyn ja terveydentilaan epäsuorasti vaikuttavat palvelut
(Esim. ruokapalvelu)

Asiakkaan toimet

Välttämättömät tukipalvelut, joilla ei tiettyä rajaa enempää vaikuttavuutta
(Esim. siivouspalvelu)
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Mikä on yksittäisen palveluntuottajan rooli?
§ Miten rakennetaan kannusteet?
§ Ohjauksen eri keinot?
§ Onko allianssimallissa mahdollista palkita tuottajia asiakastason vaikuttavuusmittareihin pohjautuen?
− Esim. jos sekä asiakastasolla mitattu vaikuttavuus sekä asiakaskokemus ylittävät tavoitetason à 0-x % bonus palveluntuottajalle?

Palvelujärjestelmä avoin

Asiakas
3

Asiakaskokemusta mitataan palveluntuottajatasolla

Asiakas
2

Palveluntuottaja 3

Palveluntuottaja 2

Palveluntuottaja 1

Asiakas
1

Resurssiohjaus
Normiohjaus
Informaatioohjaus
Pehmeät
ohjauskeinot

Vaikuttavuutta mitataan asiakastasolla
20

Sisältö

1

Tausta

2

Miksi vaikuttavuus on niin vaikeaa? Miten sitä voidaan mitata?

3

Monituottajamalliin liittyviä kysymyksiä

4
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Suomessa ja Ruotsissa useita esimerkkejä, joissa
palveluntuottajan insentiivi panostaa ennaltaehkäisyyn ja
integraatioon on tuonut konkreettisia tuloksia

§

Case Rääkkylän, Puolangan ja Tohmajärven kokonaisulkoistus (Kuntaturva-selvitys
-

Kokonaisvastuu

§

§

Palveluntuottajalle
luodut
kannustimet

Omistajan
insentiivi

Case Mäntän Terveys Oy (THL
-

Kokonaisulkoistuksen myötä palveluntuottajalla insentiivi palveluketjujen integrointiin

-

Huomattava kehitys erityisesti iäkkäiden asukkaiden hoidon oikea-aikaisuudessa, iäkkäiden asumispalveluiden geriatrista osaamista
lisättiin ja lääkäripalveluita vahvistettiin: siirtymää laitoshoidosta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen

-

Kokonaisuuten 8,2 % lasku Sote-nettomenoihin

Case Oulun Sepän terveysaseman ulkoistus
-

§

§

Kokonaisulkoistuksen myötä palveluntuottajalla insentiivi vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia
Panostus psykiatrian lähipalveluun: psykiatrian EL terveysasemalla 2-3 pvää viikossa: toi huomattavan laskun ESH aikuispsykiatrian
kustannuksiin

Palveluntuottajalla insentiivi pienentää ESH kustannuksia: %-osuus sopimuskauden aikana toteutuneista kustannussäästöistä
Panostamalla ikäihmisten hoitoon (mm. palkkaamalla geriatri) Sepän alueen yli 75-vuotiaiden erikoisairaanhoidon kustannukset laskivat 7
% 2009-2010, kun ne verrokkialueella (Muu Oulu) nousivat 6 % vastaavana ajanjaksona. Ikävakioituna tämä tarkoitti n. 352,5€ / yli 75-v
hlö suhteellista kustannussäästöä erikoissairaanhoidossa

Case Tukholman maakäräjät
-

Yksityisillä tuottajilla insentiivi panostaa laatuun: kiinteä korvaus palvelupaketista (leikkaus, kontrollikäynti, mahdolliset lisäleikkaukset 2v
kuluessa). Jos leikkauksessa infektio takuu laajenee 5 vuoteen

-

Komplikaatioiden määrä laskenut ~20 % ja uusintaleikkausten määrä ~25 %, kokonaiskustannukset pienentyneet merkittävästi

Case Pohjolasairaala
-

Pohjolalla suora intressi vähentää kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa töihin paluuta
Jopa 30 % muita sairaaloita lyhyemmät työkyvyttömyysjaksot
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Tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan usein myös
uusia toimintamalleja ja palvelukonsepteja – esimerkkinä re-ablement toiminnan kehittäminen osaksi kunnan kotiutusprosessia
Case Landskrona (VABPRO-hanke)
§ Iso-Britanniasta ja Ruotsista on kokemuksia siitä, miten uudella toimintamallilla, anpassningsstöd (eng. Re-ablement), voidaan
luoda huomattavasti paremmat edellytykset vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi akuutin sairastumisen
jälkeen. Uuden toimintamallin keskeisiä pilareita ovat:
− Vanhusten varhainen analyyttinen tunnistaminen. Fokuksessa ensisijaisesti vanhukset, joilla on lisääntynyt palvelutarve akuutin sairaalajakson jälkeen.
Toimintamallia ollaan implementoitu huomattavasti laajemminkin esim. kotihoidon asiakkaille
− Moniammatillinen tiimi, jossa hyödynnetään olemassa olevaa osaamista uudella tavalla
− Rakentuu olemassa olevan kotihoidon pohjalle sovellettavaan toimintatapaa, jossa vanhusten toimintakyvyn parantaminen on keskiössä.
− Palvelu on aikarajoitteinen (3-10 vkoa), jonka aikana rakennetaan edellytykset itsenäiselle selviytymiselle.
− Strukturoitu seuranta ja tavoitteiden määrittely alusta loppuun (esim. perustuen RAI, RAVA, FIM tai muuhun järjestelmään)
− Mahdollinen vaikuttavuuspohjainen kannustinmalli

§ Vaikuttavuusperusteinen palvelumuotoilu on osoittautunut Landskronassa oikeaksi toimintamalliksi, jonka avulla palveluissa
voidaan saavuttaa sekä kustannustehokkuutta että parempaa käyttäjäkokemusta/laatua:
− Palvelukonseptin vaikuttavuus-(value)tavoitteena/-mittarina on käyttäjien (vanhukset ja omaiset) kokema tunne turvallisuudesta ja luottamuksesta, mikä
osaltaan on vaikuttanut myös kokemukseen itsenäisestä selviytymisestä ja voimaantumisesta.
• Vanhusten ja omaisten parempi elämänlaatu ja asiakastyytyväisyys à 9,5/10 kymmenestä asiakkaasta ollut tyytyväinen malliin.
− Palvelukonseptin tulostavoitteena (outcome) on vähentää sairaanhoidon ja vanhustenhuollon tarvetta ja kustannuksia.
• Mallin avulla on pystytty minimoimaan siirtoviiveet ja sulkemaan lyhytaikaispaikkoja à tuloksena 22,4% alhaisemmat kustannukset
• Vuodeosastolla olevien ikäihmisen määrä laskenut 24%:sta 3%:iin 3 kk sairaalajakson jälkeen
− Ajattelu mahdollistaa siten palvelunkäytön rajaamisen/suuntaamisen halutulle kohderyhmälle perustuen määriteltyihin vaikuttavuustavoitteisiin

§ Re-ablement –toimintamallin ideologiaa on sovellettu myös Tekes-rahoitteisen Viisaus Vanhuuden Kodissa –hankkeen puitteissa
Helsingissä pilotoitavan palvelukonseptin kehittämisessä
− Palvelukonseptin kehittämisen keskiössä on ollut asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen
− Pilotointi käynnistyy elo-syyskuussa 2015 Etelän ja Lännen palvelualueilla
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Tukholman Maakäräjä: Lonkan ja polven tekonivelleikkausten tulokset
paranivat ja kustannukset laskivat uuden hinnoittelumallin myötä
Kiinteä hinta sisältää 2-5 vuoden aikana tarvittavat lisäleikkaukset
Post-operatiiviset
komplikaatiot (indeksoitu)

Uusintaleikkaukset
(indeksoitu)

100

§ Ennen vuotta 2009 noin 2 vuoden jonotusaika
julkiseen sairaalaan lonkan ja polven
tekonivelleikkauksiin
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− Ei systemaattista laadun seurantaa

§ Alkaen 2009 kuluttajan vapaa valinta à osan
tekonivelleikkauksista suorittavat hyväksytyt
yksityiset tuottajat

0
Julkinen
tuotanto

Kiinteä
hinnoittelu

Julkinen
tuotanto

Kokonaiskustannukset, mSEK

Kiinteä
hinnoittelu

§ Yksityiselle maksettava kiinteä korvaus
palvelupaketista (56 300SEK)

Leikkausten määrä yhteensä, kpl
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− Korvaus sisältää leikkaukseen liittyvät valmistelut,
leikkauksen, kontrollikäynnin ja mahdollisen 2 vuoden
sisällä tehtävän uusintaleikkauksen
− Mikäli leikkauksen jälkeen infektio à takuuta
jatketaan yhteensä 5 vuoden pituiseksi
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2009

kokonaiskustannukset (vas.)

2010

§ Kannustimen ansiosta palveluntuottajat
keskittyvät tuotannon laatuun ja ovat mm.
lisänneet post-operatiivisia kontrollikäyntejä
saamatta lisäkorvausta
− Komplikaatioiden määrä laskenut ~20%
− Uusintaleikkausten määrä laskenut ~25%
− Kokonaiskustannukset laskeneet

2011

Leikkausten määrä (oik)

Lähteet: Karolinska Institutet; The institute for Value Based Reimbursement (IVBAR)
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Vanhusten lääkäripalveluiden vaikuttavuusperustainen ulkoistus

§ Tarkastelussa kustannukset kuntanäkökulmasta
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§ Hoivakotiasiakkaiden muiden terveyspalvelujen käyttö
huomattavaa
− Erikoissairaanhoito
− Päivystys ja ensihoito
− Perusterveydenhuollon vuodeosasto

BEFORE Secondary care
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§ Seurantajakso 11 kuukautta ennen ja jälkeen

Major complications per nursing home

Price per NH capacity

§ Enemmän panostusta hoivakotien lääkäripalveluihin
− Vastuugeriatri
− Alkuarviointi ja hoitosuunnitelma
− Informaatiojärjestelmä johon tallentuu käytettävään
muotoon historia
− 24/7 geriatri tuki hoitajalle videoyhteyden avulla

Lähde: Lindh M, Diplomityö
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Vanhusten lääkäripalveluiden vaikuttavuusperustainen ulkoistus:
kustannusvaikutukset

ENNEN
KUSTANNUSVAIKUTUKSET
ERIKOISSAIRAANHOITO*
PERUSTERVEYDENHUOLTO
ENSIHOITO
PÄIVYSTYSKÄYNNIT
KUSTANNUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ
KUSTANNUKSET
KIINTEÄT
YHTEENSÄ
TULOS

JÄLKEEN

1 231 385 €
579 752 €
45 248 €
67 889 €
1 924 274 €

786 467 €
247 233 €
20 382 €
31 950 €
1 086 032 €

31 349 €
31 349 €

321 844 €
321 844 €

1 955 623 €

1 407 875 €

Yleensä
tuijotetaan tätä
riviä

*Sakkopäiviä ei huomioitu

Lähde: Lindh M, Diplomityö
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Value-based procurement of social rehabilitation and rehabilitative
work experience (RWE)
1. RWE aiming at employment
and education

2. RWE aiming at
strengthening participation

3. Social rehabilitation

Baseline fee

Baseline fee

Baseline fee

§ Fee for service: producer receives 85
% of quoted fee per day in
rehabilitation (e.g. day activity center)
per customer

§ Fee for service: producer receives 85
% of quoted fee per day in
rehabilitation (e.g. day activity center)
per customer

§ Fee for service: producer receives 85 % of quoted
fee per day in rehabilitation (e.g. day activity center)
per customer

Bonus pay for performance:
one time fee, multiple of daily
fee

Bonus pay for performance:
one time fee, multiple of daily
fee

§ Employment in the job market: x 70
§ Education aiming at a degree: x 50
§ Employment in the private sector
with pay subsidy: x 30
§ Employment in the public sector with
pay subsidy: x 20
§ Work trial and partial degrees: x 20

Previous model: only
fee for service

§ Employment in the job market: x 60
§ Education aiming at a degree: x 35
§ Employment in private or public
sector with pay subsidy: x 20
§ Work trial: x 20
§ Moves to level 1 in RWE:: x 15

Bonus pay for performanceone time fee,
multiple of daily fee
§ Employment in the job market: x 100
§ Education aiming at a degree: x 80
§ Employment in the private sector with pay subsidy:
x 60
§ Employment in the public sector with pay subsidy: x
50
§ Work trial and partial degrees: x 40
§ Moves to level 2 in RWE: x 25
§ Moves to level 1 in RWE: x 35

Segmentation: different bonus depending on the segment
Value-based model

Incentives: bonus pay from desired outcomes
Value-based information: data on the customers’ status
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Vaikuttavuuden edistäminen edellyttää vaikuttavuustavoitteiden
määrittämistä, selkeitä mittareita sekä oikeita kannustimia
Vaikuttavuusperusteisten palveluiden kehittämisen prosessi
Tavoitteiden määrittäminen

Arvon luomisen mittarit

Tulos

Vaikuttavuusmittarit

VBSD

Arvon luominen: käyttäjälähtöiset
palvelukonseptit

Seuranta- ja
arviointimekanismit

Organisaatio

VBSD
Vabpro
Mahdollinen arvoperusteinen
palkitsemismalli

Vaikutus

Asiakas

Henkilöstö

Määritetään

Määritetään

1. Kohderyhmä(t)

5. Vaikuttavuusmittarit

2. Vaikuttavuustavoitteet

6. Seuranta- ja arviointimekanismit

Suunnitellaan
vaikuttavuusperusteinen
palveluntuotanto

Odotettu lopputulos

7. Mahdollinen arvoperusteinen palkitsemismalli

8. Suunnitellaan toiminta maksimoimaan

(organisaationäkökulma)

Tavoitteena

Vaikutukset (käyttäjänäkökulma)

•

a)
b)

3. Tuloksen ja vaikutuksen liittymäpinta

Suunnitella palkitsemismalli, joka kannustaa

tuotettu arvo (tulos ja vaikutus)
9. Huomioidaan käyttäjälähtöisen

asiakasnäkökulmasta laadukkaan palvelun

lähestymistavan kautta käyttäjien

(organisaatio- ja käyttäjänäkökulman

tuottamiseen ja organisaation näkökulmasta

yksilölliset ominaisuudet, haasteet ja

yhteensovittaminen)

tuloksekkaaseen toimintaan

tarpeet

4. Palvelun sisältö

•

Kannustaa palveluntuottaija
ongelmanratkaisuun ja innovaatioihin

10. Suunnitellaan toiminnan systemaattinen
seuranta ja arviointi
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