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Lukijalle
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry aloitti laajentamaan ja juurruttamaan Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssitoimintaa heinäkuussa 2018. Toiminta on pohjautunut uuteen ja ainutlaatuiseen lähestymistapaan, jonka tuloksellisuudesta on tutkimusnäyttöä, myös PHT:llä.
Halusimme kuitenkin osallistujien kokeman hyödyn lisäksi mitata toiminnan taloudellista hyötyä saadaksemme laajempaa näyttöä toiminnan vaikutusten tueksi. Useiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kokemuksiin pohjaten päätimme aloittaa yhteistyön Kuntoutussäätiön kanssa mitataksemme toiminnan taloudellisia vaikutuksia
SROI -menetelmällä.
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1. Johdanto
Palkansaajien hyvinvointi ja Terveys PHT ry tarjoaa hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä
tukevia kursseja työikäisille. Kursseja toteutetaan kylpylöissä, urheiluopistoissa,
luontomatkailukohteissa sekä kuntoutuskeskuksissa eri puolilla Suomea. Kurssit toteutetaan pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamina.
STEAn aloitteesta PHT kehitti ja käynnisti vuonna 2016 perinteisen kuntoremonttitoiminnan rinnalle toimintamallin, jota kutsuttiin 1. askel Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssiksi (myöhemmin pelkkä Pysyvään muutokseen). Hyvinvointikurssien kehittämistyön tavoitteena oli tutkittuun tietoon perustuvien, terveyden edistämistä tukevien toimintatapojen löytäminen ja niiden toimivuuden testaaminen. Nykykäsityksen mukaan pysyvä muutos nojaa muun muassa psykologiseen joustavuuteen ja siihen, että henkilön oma arvomaailma on sopusoinnussa asetettujen tavoitteiden
kanssa. Näin ollen myös PHT:n järjestämien kurssien painopistettä haluttiin kehittämistyön myötä siirtää elintapamuutosten taustalla oleviin psykologisiin tekijöihin.
Toimintamallissa osallistujia tuetaan tekemään muutoksia vähitellen, pitkäjänteisesti
sekä pysyväluonteisesti. Tarkempi kuvaus kurssin tavoitteista ja sisällöstä on luvussa
2.1. Kliinisen psykologian dosentti Noora Sjösten on laatinut Pysyvään muutokseen kurssien kehittämishankkeesta tulosraportin (Sjösten 2017) ja tämä SROI-arviointi rakentuu valikoiduilta osin myös tuon raportin tulosten pohjalle.
Aiemmassa arviointiraportissa on arvioitu myös kurssitoiminnan vaikuttavuutta vuosina 2016–2017 (Sjösten 2017). Arvioinnin perusteella kurssi tukee monilla mittareilla
mitattuna osallistujien hyvinvointia. Kuitenkin yleinen kysymys nykytilanteessa järjestösektorilla on, kuinka vaikutuksia voidaan kääntää talouden kielelle. SROI-arviointimenetelmä tarjoaa yhden työkalun järjestösektorin tekemän työn arvon esiintuomiseen sekä mittaamiseen. Tässä raportissa kuvataan Pysyvään muutokseen kurssin ”sosiaalista tuottoa” tuon menetelmän avulla. Menetelmän tarkempi kuvaus
on luvussa 2.2, siihen liittyvät aineistot esitellään 3. luvussa. Neljännessä luvussa esitellään arvioinnin tuloksia sekä SROI-suhdeluku, joka kuvaa ikään kuin sitä, ’montako
euroa toimintaan sijoitettu euro tuottaa takaisin’. Malttamattomille lukijoille voidaan
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jo tässä vaiheessa paljastaa, ettei arviointi tiivisty yhteen lukuun, vaan – erilaisista oletuksista riippuen – Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssien sosiaalinen tuotto on
1,5 ja 5,7 euron välillä siihen sijoitettuun euroon nähden. Tämä raportti käsittelee sitä,
kuinka näihin lukuihin on päästy.

”Pysyvään muutokseen -kurssien
sosiaalinen tuotto on 1,5–5,7 euron välillä
siihen sijoitettuun euroon nähden.”
2. Tausta
2.1.

Pysyvään muutokseen -kurssit

PHT ry toteuttaa ryhmämuotoisia Pysyvään muutokseen -hyvinvointikursseja, jotka
sisältävät kolme lähijaksoa (3+2+2 vrk). Kurssiprosessi kestää noin 7 kuukautta. Pysyvään muutokseen -kurssien tarkoituksena on jalkauttaa ja kehittää aikaisempaan kehittämishankkeeseen pohjautuvaa, vaikuttavaa terveyden edistämisen konseptia.
Kursseilla on käytössä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa, joka pohjautuu
hyväksymis- ja omistautumisterapiaan HOT (eng. Acceptance and Commitment
Therapy, ACT).
Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssit on suunniteltu yhteistyössä Liikunta- ja hyvinvointiakatemian Anu Kangasniemen ja Kati Kauravaaran kanssa. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia on kouluttanut myös kurssien ohjaajat. Ohjauksessa käytetään edellä
mainittujen teosta Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä (2016). Teoksessa on esitelty arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa ja käytettävät harjoitukset.
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Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssin tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä
tehdä pysyviä elintapamuutoksia. Tavoitteena on, että hyvinvointi (tyytyväisyys elämään, vointi/terveys, mieliala ja psyykkisen voimavarat, unen laatu, fyysinen vireystaso ja työkyky) lisääntyy psykologisen joustavuuden kasvaessa. Kohderyhmänä ovat
heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat työikäiset, jotka ovat elintapoihinsa ja hyvinvointiinsa tyytymättömiä ja kaipaavat tukea elintapamuutoksiin.
Kohderyhmän erityistuntomerkkejä ovat (1) ylipaino, (2) terveyden kannalta liian vähäinen liikunta, (3) heikko psykologinen joustavuus suhteessa liikuntaan ja painoon,
(4) uupumus ja stressi sekä (5) aiemmat tuloksettomat muutosyritykset. Osallistujavalinnoissa on painotettu lisäksi halua ja motivaatiota sitoutua pitkäkestoiseen muutosprosessiin ja osallistua kolmeosaiselle kurssille täysipainoisesti. Hyvinvointikurssille haetaan täyttämällä hakemus PHT:n nettisivuilla www.pht.fi. Valinnat kursseille
tehdään kurssikohtaisesti hakemusten perusteella.
Kurssien ohjelmasta noin puolet on arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan
mukaista ohjattua työskentelyä, josta osa tapahtuu yksilöohjauksessa. Psykologisiin
teorioihin perustuvassa lähestymistavassa edistetään ja tuetaan asiakkaan
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käyttäytymisen joustavuutta ja sisäistä motivaatiota elämäntapamuutokseen toiminnallisten, ohjattujen harjoitteiden avulla. Käyttäytymistieteellisen tutkimustiedon perusteella toivottuun terveyskäyttäytymiseen sitoutuminen lisääntyy, kun henkilö kokee sitoutumisen osaksi omaa arvomaailmaansa. Ohjauksessa osallistujien käyttäytymisen muutosta ohjataan etsimällä ja vahvistamalla ohjattavan omia elämänarvoja,
tarpeita ja toiveita. Lähestymistapa on yksilöllinen, ja siinä korostuvat asiakkaan oma
vastuu ja valinnat. Käytännön työkalujen ja harjoitusten avulla opitaan psyykkisiä taitoja, jotka auttavat käsittelemään ajattelu- ja tunnereaktioita ja erilaisia elämäntapamuutoksen psykologisia esteitä.
Seurantajaksoilla on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, ”Liike” ja ”Mieli”, joissa painottuu osallistujan valinnan mukaan liikkuminen tai mielen taitojen oppiminen. Yksilöohjausta tuetaan osallistujille jaettavalla työkirjalla, jonka harjoitusten avulla osallistujat voivat havainnollistaa henkilökohtaisia muutostarpeitaan sekä harjoitella kurssilla saatujen oivallusten viemistä arkeen myös lähijaksojen välissä. Lisäksi kursseilla
tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja työskennellään terveellisten elintapojen eri
osa-alueiden parissa.
Kurssien vaikutuksista on jo näyttöä. Psykologian dosentti Noora Sjöstenin (2017) laatimassa kurssien kehittämishanketta käsittelevässä tulosraportissa havaittiin alkutilanteeseen nähden tilastollisesti merkitseviä muutoksia monissa eri hyvinvoinnin
ulottuvuuksia mittaavissa muuttujissa kolmen ja vielä kuuden kuukauden seurannassa (ks. liite 1 a). Kurssin alussa, lopussa, kolmen sekä kuuden kuukauden kohdalla
mitatun psykologisen joustavuuden suhteessa sekä liikuntaan että painoon voitiin
nähdä lisääntyneen pysyvästi (liite 1 b). Toiminnan vaikutusten seurantaa on jatkettu
myös kehittämishankkeen arvioinnin jälkeen. Kuviossa 1 nähdään saman kaltainen
psykologisen joustavuuden koheneminen vuoden 2018 kurssilaisilla.
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3 kk seuranta
67 69

Psykologinen
joustavuus
suhteessa
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Kuvio 1. Vuoden 2018 Pysyvään muutokseen -kurssien osallistujien
psykologinen joustavuus suhteessa liikuntaan ja painoon

Kuviosta 1 nähdään lisäksi, että joustavuus saattaa pikemminkin lisääntyä ajan
myötä, sillä kolmannen kuukauden kohdalla muuttujan keskiarvo on korkeammalla
kuin kurssin lopussa. Tavanomaisempien hyvinvoinnin ulottuvuuksien voidaan myös
kuviossa 2 nähdä pysyneen kurssin päätyttyä joko samalla tasolla tai laskeneen vain
hieman. Unenlaatu näyttää seurannan myötä jopa parantuneen (joskaan tuloksia ei
ole tilastollisesti testattu).
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Ennen kurssia
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6,4
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Kurssin päättymisen jälkeen

6,4

7…7,4
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psyykkiset
voimavarat

7,27,1
5,9

Fyysinen
vireystaso

3 kk seuranta
6,97,0

7,57,4
6,9

Unen laatu

Työkyky

6

Kuvio 2. Hyvinvoinnin eri ulottuvuuksien kehitys vuoden 2018
Pysyvään muutokseen -kurssien osallistujilla
Pysyvään muutokseen -kurssien voidaan siis nähdä parantavan osallistujien subjektiivista hyvinvointia ja psykologista joustavuutta. Työkyvyn parantuminen saattaa
muun yhteiskunnan kannalta olla jopa tärkein saavutettu muutos, joskin se voidaan
nähdä myös seurauksena muista positiivisista muutoksista. Minkä arvoisia nämä sinänsä aineettomat muutokset ovat yhteiskunnan tai yksilöiden kannalta? Tai suhteessa toisiinsa? Kenen kannalta asiaa tulisi tarkastella?

2.2. SROI –arviointi
SROI (Social Return On Investment) on yksi arviointitutkimuksen menetelmä ja viitekehys. SROIn avulla pyritään antamaan arvo niille vaikutuksille, jotka jäävät usein esimerkiksi tavanomaisempien kustannus-hyötyanalyysien ulkopuolelle. Menetelmän
nimi viittaa rahoitusalalta tuttuun Return On Investment- eli ROI-lukuun, johon ylimääräinen S tuo yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus voi
tarkoittaa niin terveydellistä, sosiaalista kuin ympäristöön kohdistuvaa parannusta
tai hyötyä. SROI-arviointikehikko soveltuu ei-rahallisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten paikantamiseen ja mittaamiseen.
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SROI-arvioinnissa tarkastellaan sidosryhmä sidosryhmältä, millaisia panoksia (investointeja), tuotoksia ja tuloksia toiminnasta sidosryhmille kohdistuu, sekä miten niitä
voidaan mitata. Panokset ja tuotokset rahamääräistetään ja arvioinnin lopputuloksena syntyy SROI-suhdeluku. SROI-luku kuvaa ikään kuin sitä, montako euroa johonkin toimintoon sijoitettu euro tuottaa erilaisina yhteiskunnallisina hyötyinä.
Analyyseissä arvioidaan lyhyen, keskipitkän ja pidemmän aikavälin vaikutuksia yksilön, osallistuvien organisaatioiden sekä yhteiskunnan tasolla. SROI-analyyseihin käytettävää empiiristä aineistoa kerätään usein läpi koko arviointiprosessin. SROI-analyysia varten kerättävällä panos-, suorite-, tulos- ja rahamääräinformaatiolla on usein
kolme päälähdettä: arviointia varten hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä ja organisaatioilta kerättävät määrälliset ja laadulliset tiedot, nimenomaan SROI-analyysia
varten tehtävät tiedonhankinnat ja haastattelut, sekä olemassa olevat julkaistut ja julkaisemattomat tutkimukset ja raportit. Mallintamiseen sekä kustannusten ja hyötyjen
rahallistamiseen — etenkin indikaattorien ja korvikemuuttujien eli proxyjen etsimiseen ja luomiseen — tarvittavia tutkimuksia ja raportteja etsitään yleensä sitä mukaa,
kun mittaus- ja rahallistamistarpeita ilmenee. Käsitystä vaikutusketjusta, mittaamisesta ja rahamääräistämisestä kehitetään siis koko ajan projektin kuluessa. Laskelmissa otetaan huomioon myös mahdolliset negatiiviset vaikutukset.
SROIta on käytetty paljon ja hyvin erilaisten hankkeiden arviointiin etenkin Yhdysvalloissa, jossa menetelmä kehitettiin 1990-luvun puolivälissä. Iso-Britanniassa SROIta
on käytetty etenkin kolmannen sektorin toimijoiden arvioimiseen ja jopa pääministerin kanslia (Cabinet Office) oli mukana julkaisemassa tähän mennessä siteeratuinta
SROI-nimikettä eli A Guide To Social Return On Investment -opasta (Nicholls ym. 2012).
Suomessa SOSTE on julkaissut tuon oppaan inspiroiman Järjestöt, vaikuttavuus ja raha oppaan SROI-arviointiin (Klemelä 2016). Kuntoutussäätiössä SROI-arviointeja on tehty
vuodesta 2017 lähtien. Arviointien aihepiirinä ovat olleet hyvin monipuoliset kuntoutusinterventiot ja järjestöt, ja SROI sopiikin hyvin erilaisten ja moniulotteisten ilmiöiden arviointityökaluksi.
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Monet järjestöjen tuottamat hyödyt ovat aidosti vaikeita mitata rahassa, ainakin jos
pohditaan niiden kokonaishyötyä ympäröivän yhteiskunnan kannalta varsinkin pitkällä aikavälillä. SROI-laskennassa pyritään tiedostetuista hankaluuksista huolimatta
siihen, että mahdollisimman suurelle osalle arvioitavista asioista annetaan jokin rahallinen arvio. SROI kohtaa tässä ei-aineellisten hyötyjen rahallistamisessa samat
haasteet kuin esimerkiksi kustannus-hyötyanalyysi (KHA); tavallaan SROI onkin kustannus-hyötyanalyysiä, jossa sosiaalisia asioita vain painotetaan systemaattisemmin.
SROIn ja KHA:n ero syntyy ennen kaikkea sidosryhmien osallistumisesta arviointiin,
SROI on tässä mielessä osallistavampi arviointimenetelmä.
Tietolaatikossa on jaoteltu SROI-kehikon tukena käytettäviä erilaisia rahamääräistämisen tekniikoita. Esitelty jako ei ole tyhjentävä tai vakiintunut, ja proxyjen valinnassa
voidaan hyödyntää jonkinlaista sekatekniikkaa. Proxyt ja maksuhalukkuus eivät periaatteessa myöskään ilmaise eri asioita, vaan proxyjen käyttö perustuu siihen, että yhteiskunnalla tulkitaan olevan jokin maksuhalukkuus, josta sijaismuuttujan eli proxyn
rahallinen arvo kertoo. Esimerkiksi kun terveydenhuoltoa rahoitetaan verovaroista
joka tapauksessa, voidaan myös tulkita, että jonkin sairauden ennaltaehkäisyn proxynä voidaan (todennäköisyyksien valossa) käyttää tuon sairauden hoitoon liittyviä
kustannuksia. Mutta ei sekoiteta lukijaa pidemmällä teknisellä selostuksella. Olennaista on, että tässä raportissa hyötyjä arvotetaan hyväksymishalukkuuden (willingness to accept) ja sijaismuuttujien eli proxyjen avulla. Näitä kuvataan tarkemmin kunkin sidosryhmän osalta seuraavaksi.
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Tietoruutu: Rahamääräistämisen tapoja
Rahallistamisen (tai rahamääräistämisen) vaihtoehdot voidaan jakaa karkeasti
ottaen esimerkiksi kolmeen tapaan:
1.

Perinteisesti SROI-arvioinnissa käytössä oleva sijaismuuttujien eli proxyjen
käyttö. Proxyt ovat esimerkiksi markkinaehtoisten palveluiden hintoja tai
muita kustannustietoja, joita samaistetaan arvioinnin kohteen tuottamiin
hyötyihin. Proxyjä voidaan saada muista tutkimuksista tai esimerkiksi niiden
perusteella kootuista proxy-pankeista.

2.

Maksuhalukkuuden (willingness to pay) tai hyväksymishalukkuuden (willingness to accept) selvittäminen esimerkiksi kyselyjen avulla. Maksuhalukkuutta voidaan kysyä joko suoraan tai epäsuorasti vertaamalla palvelun/toiminnon arvoa johonkin muuhun tai tiedustelemalla vastaajalta eri asioiden
arvojärjestyksiä. Hyväksymishalukkuus ja maksuhalukkuus ovat saman kolikon kääntöpuolia. Periaatteessa kyse on siitä, minkä arvoisena henkilö pitää
ei-markkinahintaista tuotetta, palvelua tai tässä tapauksessa hyvinvointivaikutusta.

3.

Muihin epäsuoriin (tilastollisiin) menetelmiin, joista esimerkkinä ns. Wellbeing valuation –tekniikka, jossa laajasta sekä hyvinvointia, että esimerkiksi
tuloja mittaavasta aineistosta päätellään epäsuorasti, minkä suuruinen
muutos tuloissa tarvitaan, jotta aikaansaadaan vastaava muutos hyvinvoinnissa.

3. Analyysi vaihe vaiheelta
3.1. Kohde ja tarkoitus
SROI-analyysin aloitustoimiin kuuluvat arvioinnin kohteen ja tarkoituksen määrittäminen sekä sidosryhmien kartoitus. SROIta menetelmänä esitelleessä luvussa ei mainittu yhtä olennaista erittelyä: SROI-analyysit voidaan jakaa arvioiviin (evaluative) ja
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ennakoiviin (prospective) – ja joissain tapaukissa vielä näiden välimuotoihin. Käsillä
oleva SROI-analyysi on pääosin arvioiva ja koskee vuoden 2018 – 2019 Pysyvään muutokseen -hyvinvointikursseja. Kurssilaisten osalta tarkalleen ottaen niitä, jotka ovat
suorittaneet kaikki kurssin kolme jaksoa (3+2+2 vrk, 7 kuukauden sisällä) välillä heinäkuusta 2018 syyskuuhun 2019. Lisäksi arviossa on joitain ennakoivan SROIn elementtejä, jotka koskevat osin vain potentiaalisia lisähyötyjä (lasten saamat hyödyt,
ks. kappale 4.3).
SROI-analyysin tarkoitus on selvittää, minkä arvoisia muutoksia PHT:n järjestämät Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssit ennen kaikkea osallistujissa, mutta myös
muissa sidosryhmissä aiheuttavat. Mistä koostuu ja kuinka suuri on kurssien sosiaalinen tuotto?

3.2. Sidosryhmät
SROI-analyysin toinen vaihe on sidosryhmien kartoittaminen. Tämä tehtiin PHT:n ja
Kuntoutussäätiön SROI-tiimin (jatkossa KS) yhteistyöpalavereissa. Kurssitoiminnan
sidosryhmiksi todettiin:
• kursseille osallistuvat
• osallistujien puolisot, läheiset ja mahdolliset (myös tulevat) lapset
• palveluntuottajat sekä muut lomajärjestöt
• koulutusten toteuttajat
• terveydenhuollon ammattilaiset
• SAK/STTK sekä näiden alaiset ammattijärjestöt
• sekä rahoittaja STEA.
Sidosryhmien kartoituksen yhteydessä avattiin myös hieman kunkin sidosryhmän
roolia prosessissa. Toiset sidosryhmät saattavat olla vain hyötyjinä; suurin osa sidosryhmistä myös kuitenkin antaa jonkin ajallisen tai rahallisen panoksen prosessiin. Esimerkiksi oletettavasti tärkein hyötyjä ovat kursseille osallistuvat, jotka myös maksavat omakustanteisen kurssimaksun.
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Kartoituksen jälkeen sidosryhmiä pyrittiin SROI-oppaiden mukaisesti rajaamaan arvioinnin kannalta siten, että vain olennaisimmat sidosryhmät jäävät jäljelle. Pysyvän
muutoksen SROI-analyysissa huomio suunnattiin neljään sidosryhmään: kurssille
osallistuvat, osallistuvien puolisot, osallistujien lapset, palveluntuottajat sekä terveydenhuolto. Näitä tarkastellaan tarkemmin kappaleessa mallintaminen ja tietojen keruu. Kaikkien sidosryhmien panokset ja tuotokset on esitelty taulukossa 1. Mukana on
myös perustelu sille, mikäli sidosryhmää ei ole otettu huomioon vaikutuksia rahamääräistettäessä.

Taulukko 1. Sidosryhmien panokset ja tuotokset
Sidosryhmä

Panokset

Tuotokset/tulokset/vaikutukset

Tiedon lähde tai
perustelu poisjättämiselle

Osallistujat

Osallistumismaksu (€)

Parantunut työkyky

Kysely, jonka perusteella hyötyjen
rahamääräistäminen.

Kurssille käytetty
(työ)aika ja vaiva
(matka)
Osallistujien
Kurssille osallispuoliso/lähei- tumisen mahdolset
listaminen
Mahd. arjen
”pyörittäminen”
Osallistujien
lapset

Fyysinen vireys
Kohonnut mieliala
Uudet ihmissuhteet jne.
Useita mahdollisia lopputulemia, mm. hyvinvoinnin koheneminen,
mutta mahdollisesti ristiriitaisia.

Huomioidaan panokset (proxyn
avulla), ei tuotoksia, sillä vaikutukset monitahoisia

Mahdollinen positiivinen Tutkimustieto liivaikutus elintapoihin
kunta- ja syömisvanhemman esimerkistä tottumusten ”ylisukupolvisuudesta”
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Sidosryhmä

Panokset

Tuotokset/tulokset/vaikutukset

Tiedon lähde tai
perustelu poisjättämiselle

Palvelun
tuottajat

Ajan käyttö koulutuksiin, varaukset järjestelmään, tuotettavan palvelun kustannukset

Myyty palvelu ja siitä
saatu kate, maksuton
koulutus & työnohjaus,
uudenlaiset työkalut
esim. palveluiden
toteuttamiseen

KS:n ja PHT:n arvio, ei haastattelua

Muut lomajärjestöt

Ei arvioida, koska
eivät tarjoa juuri
tätä palvelua1

Kouluttaja

Koulutuksen
suunnittelu ja
tuottaminen.

Korvaus
koulutuksesta.

Ei arvioida, koska
oletetaan, että
hyöty sisältyy koulutuksen hintaan

Terveydenhuollon ammattilaiset

Kurssien markkinointi osallistujille.

Terveydenhuollon
järjestelmän kuormitus
vähenee.

Arvio, keskimääräiset terveydenhoitokulut/as. ja
arvio työajasta.

SAK ja STTK

Kurssin markkiMainehyöty
nointiin osallistuminen ilman erilliskorvausta.

Ei huomioida,
koska oletuksena,
että markkinoinnin arvo vastaa
siitä saatua mainehyötyä

STEA

Toiminnan rahoitus, tuki kursseille (vähennetään osallistumismaksut)

(Tavallaan) tämä
raportti on tiedon
lähde. STEAlle lasketaan oma SROIluku

Tuotoksena erilaista raportointia. Järjestöjen
toiminta (=tuottama
hyöty) on osa STEAn
tarkoitusta.

Muista lomajärjestöistä ainakin Solaris-lomien osalta on tehty THL:n julkaisema vaikuttavuusarviointi
(Mäntylä 2020), joka löytyy osoitteesta http://www.julkari.fi/handle/10024/140062
1
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Sidosryhmä

Panokset

Tuotokset/tulokset/vaikutukset

PHT ry

Toiminnan järjes- Toiminnan tavoitteen
täminen ja orga- mukaiset tuotokset/tunisointi.
lokset.

Tiedon lähde tai
perustelu poisjättämiselle
Ei huomioida,
arvioinnin kohteena PHT:n muille
tuottama hyöty.

Taulukosta 1 jatkettu versio on liitteistä löytyvä vaikutuskartta (impact map), johon
on koottu kunkin sidosryhmän osalta sen antamat panokset, tuotokset ja arvottamisessa käytetyt sijaismuuttujat. Tämä on kuitenkin jo aloitustoimia seuraavan työvaiheen (mallintamisen) osa.

3.3. Mallintaminen ja tietojen keruu
Klemelän (2016) kirjoittaman SROI-oppaan mukaan mallintaminen ja tietojen keruu vaihe koostuu vaikuttavuustekijöiden ja prosessin kartoituksesta, tulosindikaattoreiden muodostamisesta, aineiston keruusta ja mittaustulosten arvottamisesta. Opasta
ei tarvitse noudattaa orjallisesti, mutta on hyvä tiedostaa, kuinka prosessissa kannattaa edetä. Ajoittain kuvattuihin vaiheisiin saatetaan silti joutua palaamaan uudestaan
arvioinnin edetessä.
Vaikutuskartan rakentamiseksi on olennaista hahmottaa muutosteoria (Theory of
Change, TOC), jonka Klemelä (2016, 27) kutsuu olevan ”organisaation tai projektin toimintaperiaate, järki ja logiikka” eli se, millä tavalla projekti tai organisaatio tuottaa
muutoksia kohderyhmässään tai sen ympäristössä. Näitä lueteltiin jo edellisessä kappaleessa, mutta seuraavaksi käydään tarkemmin läpi kunkin sidosryhmän panoksia
ja tuotoksia.
Pysyvään muutokseen –kursseille osallistuvat ovat tämän tutkimuksen pääasiallinen kiinnostuksen kohde ja olennaisin sidosryhmä. Käsillä olevan SROI-arvioinnin
kohdalla KS ja PHT pohtivat yhdessä useampaakin strategiaa osallistujille tuotettujen
hyötyjen mallintamiseen, mutta lopulta käyttöön valikoitui tässä esitelty tapa.
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Kursseilla pyritään vaikuttamaan ensisijaista niille osallistuvien elämänlaatuun ja
elintapoihin. Aiemmassa PHT:n hyvinvointikursseja koskeneessa tutkimusraportissa
(Sjösten 2017) raportoitiin tilastollisesti merkitseviä parannuksia kolmen ja myös kuuden kuukauden seurannassa useilla eri osa-alueilla, joita on lueteltu liitteessä 1. Tässä
SROI-arvioinnissa keskitymme muutamiin keskeisiin vaikuttavuustekijöihin. Arvotamme hyväksymishalukkuuden (willingness to accept, WTA) perusteella rahallisesti:
I.

Muutosta mielialassa ja psyykkisissä voimavaroissa

II.

Muutosta fyysisessä vireydessä

III.

Unenlaadun paranemista

IV.

Työkyvyn kohenemista

Näiden ulottuvuuksien tuottamaa hyötyä selvitettiin osana PHT:n seurantakyselyä,
joka toteutettiin huhti-toukokuussa 2020 eli noin puoli vuotta kurssien päättymisen
jälkeen. Kyselyn perusjoukko on aloittanut kurssinsa vuoden 2018 heinäkuussa ja viimeiset ovat päättäneet kurssin 2019 syyskuussa. Kysely lähetettiin niille, jotka olivat
osallistuneet kurssin kaikille kolmelle lähijaksolle (3+2+2 vuorokautta, 7 kuukauden
sisällä).
Hyväksymishalukkuuden suhteen KS:n tiimi esitteli PHT:lle erilaisia kysymysvaihtoehtoja, joista kyselyyn päätyi versio, jossa kuvitellaan tilanne, jossa kurssin hyvinvointivaikutukset ikään kuin ”viedään vastaajalta pois”. Minkä arvoisia nuo vaikutukset
näin jälkikäteen arvioiden olisivat? Kysymys näytti tältä:

Seuraavassa selvitetään, paljonko sinulle pitäisi maksaa, jotta suostuisit luopumaan kaikesta
siitä, mitä kurssi on sinulle antanut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mielialasi palaisi samalle tasolle, kuin ennen kurssia. Korvaus____ euroa.
Fyysinen vireystilasi palaisi samalle tasolle, kuin ennen kurssia. Korvaus____ euroa.
Unenlaatusi palaisi samalle tasolle, kuin ennen kurssia. Korvaus____ euroa.
Työkykysi palaisi samalle tasolle, kuin ennen kurssia. Korvaus____ euroa.
Menettäisit uudet ihmissuhteet, joita kurssilla muodostui. Korvaus ___ euroa.
Unohtaisit koko kurssikokemuksen, kuin sitä ei olisi ollutkaan. Korvaus___ euroa.
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Kysymyksessä luetellaan aluksi merkittävimmät hyvinvointivaikutukset (kohdat 1–4),
sitten otetaan huomioon kurssien mahdollistamat uudet ihmissuhteet (kohta 5).
Kohta 6 voidaan tulkita joko koonniksi kaikesta siitä, mitä kurssi on tarjonnut tai joksikin ennalta määrittelemättömäksi kokemukseksi, joka on voinut jäädä arvottamatta
muissa kohdissa. Vastausvaihtoehtoja ei rajattu etukäteen, sillä rajaus olisi saattanut
ankkuroida vastaukset tiettyihin (esimerkiksi jonkin skaalan keskimmäisiin) arvoihin.
Analyysin perusversiossa (ks. tulokset ja liite 3) kurssilaisten antamiksi panoksiksi lasketaan vain kurssien osallistumismaksut. Kurssin perushinta oli 175 /osallistuja, josta
työttömät työnhakijat saivat 50 % alennuksen. Tämän lisäksi kurssilaiset käyttävät aikaa ja näkevät jonkin verran vaivaa kurssille osallistuakseen. Osallistujilta on esimerkiksi tullut tiedusteluja siitä, voitaisiinko kursseja painottaa viikonloppuihin ja lomaaikojen ulkopuolelle, jolloin kursseihin ei tarvitsisi käyttää lomapäiviä. Lomapäivien
käyttämien on toisaalta merkki kurssia kohtaan osoitetusta arvostuksesta, se voitaisiin siis mieltää myös tuotoksen arvoksi, mutta tässä tapauksessa se lasketaan panokseksi vaihtoehtoisessa skenaariossa (herkkyysanalyysi, oletus 2).
Kurssille osallistuvien puolisoiden tai muiden läheisten antamana panoksena nähdään kurssille osallistumisen mahdollistaminen ja henkinen tuki. Tällaista ajallista ja
muuta panosta on arjen pyörittäminen, kun puoliso on kurssilla. Tyypillinen on tilanne, jossa vaimo on kannustanut miestään lähtemään kurssille. Vaimo on ollut usein
kurssilla ennen miestä ja kokemuksensa jälkeen kannustaa myös puolisoaan osallistumaan. Kannustamista ei kuitenkaan arvoteta rahassa, koska oletetaan puolisoiden
tukevan toisiaan joka tapauksessa. Sen sijaan arjen pyörittämiseen käytetty aika ja
vaiva arvotettiin rahassa yhteensä 749 euron arvoiseksi osallistujaa kohti (sisältää lastenhoidon ja siivouksen kuluja).
Kurssille osallistuvien puolisoiden tai muiden läheisten saamana hyötynä arvioidaan,
että heidän hyvinvointinsa lisääntyy ja huoli kurssille osallistuneen jaksamisesta vähenee. Koska puoliso on kannustanut osallistujaa lähtemään kurssille, voidaan olettaa, että puolison saama tuotos on vähintään panosten arvoinen. Tämä voi sinänsä
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näyttää kehäpäätelmältä (hyötyä on yhtä paljon kuin kustannuksia), mutta valintaa
voidaan perustella myös muun muassa sillä, että
a) kaikki eivät elä parisuhteissa tai perheissä, jolloin ”tyypillistä” tilannetta ei
voida yleistää kaikille osallistujille (perheeseen liittyvät kustannukset eivät
koske kaikkia)
b) toisaalta parisuhteessa olemisesta on ylipäänsä keskimäärin taloudellista hyötyä, joka saattaa jopa kasvaa kurssin myötä (mikä ei myöskään ole itsestään
selvää, sillä tapahtuu myös eroja).
c) Ilman tietoa puolisoiden ja muiden läheisten täsmällisistä määristä ja kokemista hyödyistä ei niistä voida tehdä arviota, joten on kohtuullista tuoda esiin,
että kurssille osallistumiseen liittyy kustannuksia, mutta myös hyötyjä, ja arvottaa nämä varmuuden vuoksi yhtä suuriksi.
Sama pätee osallistujien lapsiin, mutta lasten ei katsota antavan ylimääräistä panosta kurssien suhteen. Kuitenkin sekä nykyisille että mahdollisesti tuleville lapsille
voidaan katsoa olevan hyötyä vanhempien terveellisemmistä elintavoista esimerkiksi
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omien terveellisten elintapojen myötä. Lapsia on noin puolella osallistujista; luonnollisesti mikäli lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa vaikutus on vähäinen. Joka tapauksessa muun muassa Lehdon ym. (2009) tutkimuksessa käsitellään sosioekonomisten
tekijöiden ja perherakenteen yhteyttä elintapoihin. Elintavoista perheen tulotasoon
(kolmanneksiin luokiteltuna) olivat lasten osalta yhteydessä säännöllinen liikunnan
harrastaminen ja säännöllinen ateriarytmi siten, että ateriarytmin ja liikunnan vetosuhteet2 olivat matalimman tuloryhmän osalta 0,6 ja 0,64. Esimerkiksi säännöllisen
ateriarytmin voitiin tutkimuksen muiden tietojen avulla todeta olevan arviolta noin 12
prosenttiyksikköä yleisempää hyvätuloisten vertailuryhmässä. Vastaajien tulot vaihtelivat tutkimuksessa 1260 eurosta 6001 euroon.
Jotta näistä tiedoista saataisiin luotettava arvio elintapojen parantumisen tuottamalle rahalliselle ”hyödylle”, vaadittaisiin vielä monta askelta ja oletusta: kuinka suuren osan tulojen vaihtelusta Lehdon ym. (2009) malli kokonaisuudessaan selittää? Voidaanko aidosti olettaa, että esimerkiksi tulotaso selittää elintapoja tai toisinpäin? Ja
ennen kaikkea, vaikuttavatko Pysyvään muutokseen -kurssit varmasti perheiden elintapoihin? Siispä osallistujien lasten saama potentiaalinen hyöty ei sisälly SROI-laskennan perusskenaarioon vaan on jälleen ylimääräinen oletus (ks. luku 4.2 & liitetaulukko: oletus 3).
Palvelun tuottajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä yhtätoista kurssikohdetta,
joissa PHT:n Pysyvään muutokseen -kursseja järjestetään. Nämä kohteet ovat:
1.

Scandic Ikaalisten kylpylä

2.

Easymove Kempele

3.

Imatran kylpylä

4.

Hotelli Kivitippu

5.

Kruunupuisto

tilastollinen tunnusluku, joka kuvaa ikään kuin vedonlyöntisuhteita, tässä tapauksessa säännöllinen
ateriarytmi ei ole yhtä todennäköinen matalimmassa tuloryhmässä.
2
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6.

Kiipula

7.

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

8.

Hyvinvointikartano Kaisankoti

9.

Urheiluopisto Kisakeskus

10.

Utkujärven majat

11.

Sport Spa Hotel Vesileppis

12.

Kyyhkylä

Palvelun tuottajat ovat siis yrityksiä, joiden taloudellinen arviointi voisi periaatteessa
olla melko suoraviivaista. Tehty taloudellinen voitto eli kulujen ja tuottojen erotus
kertoo ylijäämäisestä tuloksesta. Mutta kuinka PHT:n hyvinvointikurssit tilanteeseen
vaikuttavat ja tuovatko ne jotain lisää?
Palvelun tuottajien panoksia ovat kurssien järjestämiskustannukset. Näitä tietoja
emme yrittäneet selvittää (ne saattavat joka tapauksessa kuulua liikesalaisuuksien
piiriin) mutta kustannuksille voitiin päätellä epäsuorasti proxy:
Kurssien toteutunut hinta on PHT:lle keskimäärin 119,15 €/vrk ja siten 834 €/7 vrk
Palvelun tuottajan katteeksi oletetaan 5–7 %
Tästä voidaan epäsuorasti laskea joko 834 ÷ 1,07 = 779,5 tai 834 ÷ 1,05 = 794,3 €/osallistuja.

Kurssin tuotantokustannusten oletetaan siis olevan palvelun tuottajille esimerkiksi noin
780 euroa osallistujaa kohden. Kurssien järjestäminen voi lisäksi tuottaa palvelun tuottajille myös ylimääräistä vaivaa ja viedä ylimääräistä aikaa. Tämä mahdollisuus otetaan huomioon analyysissä, mutta voidaan myös olettaa, että palvelun tuottajat eivät
jatkaisi sopimuksia, mikäli ratkaisu ei olisi heidän näkökulmastaan kannattava.
Palvelun tuottajien normaalikatteeksi oletettiin yllä 7 %. Olisi kuitenkin tarpeetonta
kirjoittaa näitä lukuja auki, jos vastaus tuotokseen olisi yllä esitetty kurssin hinta
PHT:lle (834 €). Voisivathan kyseiset palveluntuottajat myydä palveluaan keille tahansa muille ihmisille ja lopputulos olisi (hinnasta riippuen) sama. Lisäksi palvelun
tarjoajia periaatteessa kuormittavat myös ylimääräiset varaukset järjestelmässä. Mitä
oikeastaan ovat hyvinvointikurssien järjestämisen tuotokset palvelun tuottajien eli lomayritysten näkökulmasta normaalitilanteeseen nähden?
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Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa mainitaan usein esimerkiksi, että ns. sosiaalinen lomatoiminta voi taata majoituspalveluille varmaa kysyntää (ja työntekijöille pysyvää työtä) ruuhkahuippujen ulkopuolella. Lähdetään tästä oletuksesta myös tässä
arvioinnissa. Tilastokeskus kerää suurilta (yli 20 vuodepaikkaa) majoitusyrityksiltä tietoa
Majoitustilastoon. Kuviosta (3 a) alla nähdään, että sekä huoneiden käyttöaste, että
yöpymisten keskihinta vaihtelevat vuoden eri ajankohtina merkittävästi. Tietoja voidaan arvioida myös maakunnittain (3 b).
Kuviot 3 a & b: majoitusliikkeiden kapasiteetti ja hinta vaihtelevat vuodenaikojen mukaan
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Kuviossa 3 b on mukana vain joidenkin PHT:n palveluntuottajien maakuntia3. Joka tapauksessa nähdään, että majoitusliikkeiden käyttöaste vaihtelee esimerkiksi EteläSavossa noin kolmestakymmenestä (tammikuu) yli kuuteenkymmeneen (heinäkuu)
prosenttiin. PHT:n kurssit järjestetään ruuhkahuippujen ulkopuolella. Millainen vaikutus PHT:n kurssien tuomilla yöpymisvuorokausilla voisi olla suhteessa tilanteeseen,
joka esimerkiksi muilla paikallisilla majoitusliikkeillä on?
Kun PHT ryhtyy järjestämään kursseja, palveluntuottajat saavat itse valita ajankohtia,
joina kurssien järjestäminen heille parhaiten sopii. Tämä lähtökohta siis tukee ajatusta palveluntuottajien hyödystä. Kuitenkin prosessissa on joitain reunaehtoja, esimerkiksi että 1. ja 2. jakson välissä tulee olla 2–3 kuukautta ja 2. ja 3. jakson välissä 3–
4 kuukautta. Osa palveluntuottajista suosii arkipäiviä, toiset taas viikonloppuja. Kurssien saatetaan esimerkiksi toivoa alkavan sunnuntaina siitä huolimatta, että työn
teettäminen on silloin todennäköisesti kalliimpaa. Osalla kohteista sesonki on kesä,
toisilla hiihtoloma, suurimmilla järjestäjillä molemmat. Eri Kohteiden sesongit näin
ollen vaihtelevat ja kun kurssivuorokausia tulee joka tapauksessa järjestää pitkin
vuotta, ei täyttöasteen vertailu maakunnittain tai kuukausittain tee arviosta välttämättä tarkempaa.
Oman haasteensa arviointiin tuo myös se, että kohteiden kustannukset vaihtelevat,
mutta vaihtelu ei noudata eri kohteisiin hakuprosessissa kohdistuvaa kysyntää (hakemusten määrää), sillä kurssilaisen itse kurssista maksama hinta on joka tapauksessa
sama (tai riippuu vain työmarkkinastatuksesta). Kurssien kustannus- eli PHT:n maksamia vuorokausihintoja sekä hakijoiden määrää eri kohteisiin on kuvattu liitteen 2
kuviossa. Kuviosta on tärkeä huomata, ettei se kerro kysynnästä ja tarjonnasta vaan
eri kohteisiin hakeutuvien määristä ja kustannustasosta; henkilöt eivät siis hakeudu
eri kohteisiin halvempien tai kalliimpien hintojen perusteella. Korkeintaan kuviosta
voitaisiin päätellä, mitkä kohteet teoriassa voivat hyötyä järjestelystä, jossa kysyntä

esimerkiksi Lapin koko majoituskapasiteetista Utkujärven majojen osuus on oletettavasti suhteellisen
pieni. Kuviossa Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaa sekä Keski-Pohjanmaa ovat yhdistettynä.
3
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on varmaa. Toisaalta näinkään ei ole, sillä vähiten hakemuksia saaneissa kohteissa
kursseja ei aina päädytä järjestämään.
Arvioinnissa päädyttiin ratkaisuun, jossa PHT:n valitsemat palveluntuottajat hyötyvät
perus-, matalan ja korkean skenaarion mukaisesti eri määrän palvelun tuottamisesta.
1. Perusskenaariossa palvelun tuottajien nettohyöty on katteen (7 %) suuruinen, eikä ruuhkahuippujen tasaamiselle lasketa mitään ylimääräistä arvoa.
Palvelun tuottajat katsovat tasaamisen hyötyjen sisältyvän kurssien järjestämisestä koituvaan ylimääräiseen aikaan ja vaivaan. Lomajaksojen ajallinen
sijoittuminen on satunnaista suhteessa muuhun kysyntään tai muu kysyntä
on jo huomioitu lomajaksojen hinnassa.
2. Matalassa skenaariossa nettohyöty on 5 % katteen suuruinen. Tässä voitaisiin
myös olettaa, ettei toiminnasta olisi mitään ylimääräistä hyötyä palveluntuottajille, mutta tätä voidaan pitää epärealistisena, sillä kyse on markkinoilla toimivista matkailuyrityksistä.
3. Korkeassa skenaariossa otetaan palvelun tuottajien maakuntien käyttöasteiden kuukausittaiset vaihtelut ja lasketaan niiden keskihajonnat. Tulkitsemme niin, että palvelun tuottajat saavat PHT:n kurssien aikana tuon keskihajonnan (9 % osuuden) suuruisen edun normaalitilanteeseen nähden. Yksinkertaisuuden vuoksi käytetään yhtä lukua, joka siis lisätään katteeksi
aiemman (matalan, 5 %) katteen päälle. Laskelmassa tämä tarkoittaa käytännössä vain hieman normaalia suurempaa katetta (ks. tulokset).
Yksi merkittävä hyöty, jonka palvelun tuottajat toiminnasta saavat, on PHT:n tarjoama koulutus sekä työnohjaus. Palvelun tuottajat voivat saada toiminnasta uudenlaisia työkaluja toteuttaa työtään, esimerkiksi järjestämällä uudenlaisia palveluita.
Näitä hyötyjä voitaisiin arvottaa esimerkiksi haastattelemalla tai teettämällä kysely
palvelun tuottajille samaan tapaan kuin kurssien osallistujille tehtiin. Katsomme kuitenkin, että koulutuksen, työnohjauksen ynnä muun hyödyt vastaavat palveluntuottajien kannalta kurssista mahdollisesti aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.
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Sosiaali- ja terveysministeriön alainen STEA rahoittaa PHT:n toimintaa, joten SROIarvioinnin painopiste voisi olla nimenomaan siinä ”investoinnin” tuotossa, jonka julkinen sektori saa toiminnasta takaisin. Julkisen sektorin saama suora hyöty voitaisiin
tässä tapauksessa nähdä esimerkiksi osallistujien parantuneena työkykynä ja siten
mahdollisesti kohonneina verotuloina. Kuitenkin tämä vaikutusketju on jälleen monen oletuksen takana, osa kursseille osallistuvista on esimerkiksi työttömiä ja vaikka
kurssi voikin parantaa työllistymisen edellytyksiä, on työllisyys kuitenkin viime kädessä erittäin riippuvainen makrotaloudellisista suhdanteista. Luultavasti järkevämpi
tapa on tarkastella sote-menoja, joihin useilla PHT:n muutenkin kartoittamilla muuttujilla on suorempi yhteys.
Esimerkiksi koetun terveyden huononeminen yhdellä yksiköllä lisäsi Surakan (2018)
pro gradu -aineistossa sairaalapalveluihin hakeutumisen todennäköisyyttä noin 2,8 %
ja lääkärikäynnin todennäköisyyttä noin 1,35 %. Tulkitsemme tämän pätevän myös
käänteisesti niin, että koetun terveyden paraneminen vähentää todennäköisyyksiä
vastaavasti. PHT:n keräämien alku- ja loppukyselyiden sekä 3 kuukauden seurannan
perusteella koettu terveys parani asteikolla 1–10 keskimäärin 0,9 pistettä eli 9 %. Lisäksi tätä arviointia varten tehdyn (6 kk kohdalla) kyselyn avovastaukset tukevat oletusta sote-menojen pienentymisestä, sillä jotkut osallistujat raportoivat muun muassa sairaslomapäivien käytön vähentyneen. Surakan (2018) aineistossa on käytetty
Terveys 2011 -kyselyn koetun terveyden mittaria, joka on 5-portainen. PHT:n kyselyssä havaittu 0,9 pisteen parannus kääntyy siis 0,45 yksikön parannukseksi, joka sattumalta on myös Surakan tutkimuksen tapauksessa ns. pienimmän merkittävän muutoksen raja-arvo.
Jatketaan osallistujien hyötyjen kohdalla korkean, matalan sekä perusskenaarion
täydentämistä. Oletetaan, että korkeassa skenaariossa kurssilaisilla keskimäärin sekä
2,8 % pudotus sairaalapalveluissa että 1,35 % pudotus lääkärikäynneissä ja että tuo
muutos kääntyy suoraan 2,8 % pudotukseksi keskimääräisistä terveydenhuollon menoista. Perusskenaariossa oletetaan, että vaikka molemmat muutokset tapahtuvat,
niiden vaikutus terveydenhuollon kokonaismenoihin (henkeä kohti) on alemman
SROI-ARVIOINTI PHT RY:N PYSYVÄÄN MUUTOKSEEN -HYVINVOINTIKURSSIEN VAIKUTTAVUUDESTA

25 / 52

luvun eli 1,35 % suuruinen. Matalassa skenaariossa ei oleteta kursseilla olevan vaikutusta terveyspalveluiden käyttöön koetun terveyden kohenemisesta huolimatta.

4. Tulokset
Tässä osiossa esitellään sidosryhmien hyötyjen rahamääräistetyt tulokset. Sitten lasketaan SROI-luku, ja muutetaan muutamia taustaoletuksia, jotta nähdään, kuinka
herkkä tulos on näiden oletusten vaihtelulle.

4.1. Osallistujien hyödyt: triljoonan arvoinen diili?
Kaikista 478 henkilöstä, joille PHT:n seurantakysely lähetettiin, siihen vastasi yhteensä 256 henkilöä, mikä tarkoittaa 54 % vastausosuutta. Suurin osa laskelman hyödyistä tästä eteenpäin ulotetaan koskemaan 256 henkilöä, vaikka käytännössä hyödyt
koskevat suurempaa joukkoa.
Hyväksymishalukkuus- eli WTA-mittaria koskevissa vastauksissa oli paljon epärealistisen suuria arvoja, mikä johtui luultavasti siitä, ettei vastauskentän merkkimäärää ollut rajattu (jos ruudun visuaalista kokoa ei lasketa) eikä kysymyksessä ollut valmiita
vastausvaihtoehtoja. Tästä seurasi mielenkiintoinen tilanne, jossa kurssin aiheuttamien muutosten pois vieminen tarkoittaisi joidenkin vastaajien arvion mukaan heidän
kohdallaan miljoonien eurojen menetyksiä − skaalan yläpäässä oli vastauksia, joissa
kurssin hyödyt olivat jopa triljoonan euron (luvussa on suomalaisittain kahdeksantoista nollaa) arvoisia! Mittarin (WTA) suhteen päädyttiin ratkaisuun, jossa sen estimaattina käytetään vastausten mediaaneja eli tilastollisia keskimmäisiä arvoja. Tämä
on usein muutoinkin käypä menettely tilanteessa, joissa tarkasteltavan muuttujan jakauma on vino. Kuviossa alla on kuvattu kurssin tuottamiksi oletettujen hyvinvoinnin
parannusten WTA-mittarin perusteella rahamääräistetyt arvot.
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Kuvio 3. Kuinka arvokkaina Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssin
tuottamia muutoksia pidetään? Vastausten mediaanit.
Tuloksissa ja myös kuviossa on viitteitä siitä, että jokin osa vastaajista on todennäköisesti hahmottanut kurssikokemuksen kokonaisuutena koostuvan viidestä ensimmäisestä kysymyksestä. Tämä on täysin ymmärrettävä tulkinta, mutta SROI-luvun laskemisen kannalta on otettava huomioon myös tulkinta, jonka mukaan tähän arvioon
kuuluu sisällöllisesti muita asioita. Mainittakoon lisäksi, että kuvatut mediaanit on laskettu jokaisen kysymyksen kohdalta erikseen. Mikäli laskettaisiin eri osa-alueiden
summan mediaani, olisi hyödyn arvo tuhat euroa korkeampi (3600 €). Niin sanottua
”tarkoitettua tulkintaa” sekä kahta muuta oletusta tarkastellaan vielä herkkyysanalyysissä tuottamalla erikseen arvio ”perus”, ”matalalle” ja ”korkealle” hyödylle.
Toisiksi arvokkaimpina pidettiin (keskimäärin) mielialan kohentumista ja fyysistä vireyttä, joiden menettämisestä vaadittavan mediaanikorvauksen vastaajat arvioivat
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olevan 500 euroa. Muun yhteiskunnan kannalta mahdollisesti taloudellisesti merkittävin muutos eli työkyvyn kohentuminen arvotettiin keskimäärin vain 200 € arvoiseksi. Unenlaadussa koettu muutos arvotettiin samoin vain 100 €:n arvoiseksi,
vaikka kyseessä voivat periaatteessa olla kaksi kauaskantoisimpia vaikutuksia aiheuttavaa muutosta.

4.2

Muiden sidosryhmien hyödyt

Julkinen sektori jaettiin sidosryhmiä kartoitettaessa (kappale 3.3) kahteen osaan: yhtäältä STEAan, joka rahoittaa toimintaa ja toisaalta terveydenhuoltoon, jonka henkilöstö käyttää työaikaa kursseista kertomiseen, mutta joka säästää mahdollisesti pienentyvänä kuormituksena. Terveydenhuollon palveluiden käytön suhteen meillä ei
ollut todellista dataa käytettävissä, joten ulottuvuudelle ei voida antaa sen mahdollisesti ansaitsemaa painoarvoa. Toinen seikka, joka nousi arvioinnissa esille, on se, että
pysyvän muutoksen kurssi saattaa väliaikaisesti jopa lisätä sote-menoja, kun henkilö
esimerkiksi rohkaistuu hakemaan apua psyykkisiin oireisiin. Tällöin toisaalta vaikutus
kohdistuu myös tunnettuihin sosioekonomisiin eroihin hoitoon hakeutumisessa niitä
kaventaen (erojen kaventaminen voi olla myös toiminnan päämäärä).
Kappaleessa 3 mainitussa Surakan (2018) tutkimuksessa ns. pienimmän merkittävän
muutoksen raja-arvo koetussa terveydessä (5-portaisella skaalalla) oli 0,45 yksikköä.
Tämä sattui olemaan samansuuruinen muutos kuin PHT:n kyselyn 10-portaisella
skaalalla havaittu 0,9 yksikön parannus koetussa terveydessä. Arvioinnissa sote-menojen tulkitaan näiden tietojen pohjalta vähenevän 1,35 – 2,8 %. Keskimääräisistä terveydenhuollon menoista (3 328 €/asukas) nämä luvut kääntyvät perusskenaariossa
noin 45 euron ja korkeassa skenaariossa noin 93 euron suuruisiksi säästöiksi osallistujaa kohti per vuosi. Molemmat näistä arvioista saattavat olla myös alakanttiin. Siksi
emme olettaneet, että terveydenhuollossa tapahtuva kurssien markkinointi veisi mainittavasti henkilöstön työaikaa vaan tulkitsimme sen kuuluvan hoitohenkilöstön työhön. Tilannetta, jossa kurssien markkinointi pelkästään hukkaisi (eikä toisi takaisin)
esimerkiksi prosentin (jota enemmän toiminta jo maltillisilla oletuksilla säästää, jos
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verrataan sairaanhoitajan kuukausipalkkaan) terveydenhuollon työaikaa, ei todennäköisesti pidettäisi yllä kauaa.
Osallistujien puolisoiden osalta päädyttiin arvottamisessa ratkaisuun, jossa heidän
antamiensa panosten, jotka keskimäärin arvioitiin suurin piirtein 750 euron arvoisiksi,
katsottiin korvautuvan kurssin heille tuomilla hyödyillä. Tai että tämän summan ylimenevien tai jopa negatiivisten vaikutusten arvioiminen ei ole tämän arvioinnin puitteissa tarkoituksenmukaista.
Perusskenaariossa ei puolisoiden lisäksi arvotettu myöskään osallistujien lasten saamaa hyötyä. Tehdään kuitenkin herkkyysanalyysiä varten suurpiirteinen oletus. Todetaan, että sikäli kun Lehdon (2009) tutkimuksessa ainoastaan tulotaso oli yhteydessä
säännölliseen liikuntaan (eli muut sosioekonomiset tekijät eivät) ja alin tuloluokka oli
yhteydessä säännölliseen ateriarytmiin4, niin voidaan tulkita näiden olevan verrannollisia perheen tulotasoon vetosuhteiden mukaisesti. Ylimmän tuloryhmän tulojen alaraja arvioidaan jakamalla maksimitulo karkeasti kolmella5. Näin saadaan arvio, että
terveellisten elintapojen ”periminen” vaatisi ilman kurssin mahdollisesti aikaansaamaa pysyvää muutosta perheen noin 2000 € korkeammat kuukausitulot. Koska tutkimuksen perusteella erot esimerkiksi säännöllisessä ateriarytmissä olivat noin 12 %yksikköä, voidaan jatkaa päättelyä ja olettaa, että perheen tuloja nostamalla voitaisiin
normaalitilanteessa vaikuttaa 12 %:iin lasten ateriarytmistä. Ja edelleen samaistaa
tulos siihen, että (koska muilla on jo säännöllinen ateriarytmi perheen tilanteesta riippumatta) 12 %:lle lapsiperheistä ikään kuin annettaisiin 2000 euroa.
Koska yllä esitelty on kuitenkin erittäin hypoteettinen oletus, eikä sen toteutumisesta
ole takeita, emme käytä arviota varsinaisen SROI-luvun laskennassa, vaan jälleen

säännöllinen ateriarytmi = aamiainen, koululounas, päivällinen ja iltapala yleensä jokaisena koulupäivänä, säännöllinen liikunta = omatoimista tai ohjattua vapaa-ajan liikuntaa vähintään 3 krt ja 4 h viikossa.
4

Lehto ym. eivät kuvaa tutkimuksensa 8-luokkaisen tulomuuttujan tuloryhmien tarkempia rajoja tai
keskituloja.
5
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potentiaalisena lisähyötynä (oletus 3). Matalassa skenaariossa hyötyä ei oleteta, vaan
sen arvo on 0 euroa. Korkeassa skenaariossa hyöty otetaan huomioon kertaluontoisena niille 50 %:lle osallistujista, joilla on lapsia, vaikka perheen paremmat kuukausitulot toistuisivat teoriassa joka kuukausi pitkälle tulevaisuuteen. Tällä tavoin tämän
potentiaalisen vaikutuksen arvoksi tulisi:
2000 € (tulon lisäystä) ×

256 𝑜𝑠𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑗𝑎𝑎
𝑗𝑜𝑖𝑠𝑡𝑎 50 %:𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑝𝑠𝑖𝑎

× 0.12 (vaikutus) = 128 × 240 € = 30 720 €/kuukausi

Kuitenkin PHT:n pisteytysjärjestelmässä, jonka perusteella kurssille pääsevät valitaan, vain 3 % pisteistä on myönnetty sillä perusteella, että perheessä on alaikäisiä
lapsia. Tämä on parempi arvio siitä osasta kohderyhmää, jolle kyseinen hyöty on realistinen. Tehdään tästä perusskenaarion lisäoletus. Tällöin hyödyn arvoksi tulisi:
2000 € tulon lisäystä × 3 %:lle kohderyhmästä × 12 % vaikutus × 6 kuukautta = 43,20 €/hlö

Tässä tapauksessa hyöty ei toki aidosti kohdistu kaikille kurssilaisille, mutta kyseinen
summa ilmaisee kaikille kurssilaisille ”keskimäärin” puolen vuoden aikana koituvan
hyödyn. Luku sisältää itsessään jo kohderyhmän 3 % osuuden kaikista kurssilaisista ja
vaikutuksen 12 % todennäköisyyden/osuuden. Kuukautta kohti hyöty on 7,20 €/hlö.
Peruskenaarioon lisättävässä oletuksessa vaikutuksen oletetaan säilyvän puolen vuoden ajan, vaikka teoriassa vaikutuksen on tarkoitus olla paljon pidempikestoinen. Kuitenkin jos esimerkiksi korkean skenaarion valmiiksi korkeampaa hyötyä ulotettaisiin
vaikkapa vuoden päähän, niin se olisi summana jo osallistujien perusskenaariossa kokemia hyötyjä suurempi (tätä voidaan pitää jo liioitteluna).

4.3 SROI-suhdeluku
SROI-laskennan tuloksena syntyy SROI-suhdeluku, jossa intervention kustannuksia
verrataan sen tuottamiin rahamääräistettyihin hyötyihin.
𝑆𝑅𝑂𝐼 =

𝑟𝑎ℎ𝑎𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑦𝑡 ℎ𝑦ö𝑑𝑦𝑡
𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

Esimerkiksi Cargani (2017) suosii mieluummin SROI-luvun ilmaisemista ”lukuperheinä”, eli useampana lukuna, joista selviää, mitkä rahamääräistetyistä hyödyistä
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ovat suoria, aineellisia tai aineettomia ja niin edelleen. Tässä analyysissä hyötyjä ei ole
eroteltu edellä mainitulla tavalla, mutta SROI-lukuja voidaan laskea eri tahoille.
Perusasetelmassa voitaisiin verrata esimerkiksi osallistujien kurssista saamaa hyötyä
(2600 €) kurssin hintaan (175 € tai 87,5 €), mutta oikeampi vertailukohta on kurssin
hinta (PHT:n maksama hinta järjestämisestä), johon on jyvitetty kurssin järjestämisestä aiheutuvat hallinnolliset kulut:
SROIa =

Osallistujien kurssille antama arvo 2600 €
𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑡𝑜𝑘𝑢𝑙𝑢𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑢𝑟𝑠𝑠𝑖𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 847 €

= 3,1 €

Ensimmäisessä (a) SROI-luvussa ei siis ole olennaista, maksavatko kurssilaiset täyden
vai alennetun hinnan, sillä se ei vaikuta keskimääräiseen kustannukseen. Luku koskee
vain keskimääräisiä kustannuksia keskimääräiseen osallistujan arvottamaan hyötyyn
nähden. Tämä luku on lähellä perinteisen KHA:n kustannus-hyötysuhdetta. Se ei ota
huomioon muulle yhteiskunnalle mahdollisesti aiheutuvia positiivisia tai negatiivisia
vaikutuksia, sillä ne ovat periaatteessa mallille ulkoisia; yksilöiden maksu- tai hyväksymishalukkuus itsessään pitää sisällään kaiken olennaisen informaation.
Seuraava laskelma ulotetaan koskemaan 256 henkilöä. Otetaan huomioon myös kahden muun sidosryhmän (palvelun tuottajien ja sote-sektorin) saama hyöty:
Palveluntuottajien kate 7 %

54,6 €/osallistuja

SOTE-menojen oletettu pienentyminen

44,91 €/asukas (kun huomioitu kuormitus)

10 % maksaa alennettua hintaa

87,5 €/osallistuja (kustannusta, joka…)

90 % maksaa normaalia hintaa

175 €/osallistuja (…vähennetään kustannuksista)

Tästä saadaan myös ikään kuin oma SROI-luku STEAa varten. Näin on siksi, että nyt
laskelmassa huomioidaan myös se, etteivät osallistujien maksamat kurssimaksut ole
STEAlle koituvaa kustannusta.
hyödyt 256 hlölle 691 066 €
avustukset + hallintokulut – omavastuut 256 hlölle 174 272 €
SROISTEA
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Nämä kaksi SROI-lukua, pelkän osallistujan arvottaman hyödyn ja kurssin kustannuksen tuottama 3,1 ja joitain muita oletuksia sisältävä, STEAlle kohdistuva 4,0 € ovat siis
SROI-analyysin perustuloksia. Seuraavaksi tarkastellaan tulosten herkkyyttä erilaisille oletuksille.

4.4 Herkkyysanalyysit
Herkkyysanalyysi kuuluu olennaisena osana SROI-analyysin toimintaperiaatteisiin.
Herkkyysanalyysissä tarkastellaan saatujen tulosten herkkyyttä erilaisten oletusten
vaihtamiselle.
Hyväksymishalukkuutta selvittäneen kysymyksen tulokset antavat meille ensimmäisen kohdan, jonka perusteella tuloksia voidaan herkistää. Yllä osallistujien hyötyjä
kartoittaneessa kohdassa (4.1) kerrottiin, kuinka hyväksymishalukkuus-mittarin arvot
vaihtelevat sen mukaan, lasketaanko kaikkien eri hyvinvoinnin ulottuvuuksien mediaanit erikseen vai koko summan mediaani. Mediaanin käyttöä ylipäänsä perusteltiin
sillä, että kyselyssä annettiin paljon epärealistisen korkeita vastauksia ja vastausten
jakauma oli erittäin vino. Toinen huomio koski sitä, että osa vastaajista on saattanut
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käsittää kysymyksen kohdan ”unohtaisit kurssikokonaisuuden…” ikään kuin kurssin
hyödyt summaavana vaihtoehtona. Perustulosta voidaan muokata siten, että ”matalassa” skenaariossa hyödyn arvosta 2600 € vähennetään 1000 €, joka on kysymyksen
”unohtaisit kurssikokonaisuuden” vastausten mediaani. Korkeassa skenaariossa käytetään kaikkien osa-alueiden summien mediaania, joka on puolestaan tuhat euroa
korkeampi eli 3600 €. Näistä ala- ja ylärajasta voidaan johtaa jokaiseen tätä seuraavaan skenaarioon aina matalampi ja korkeampi SROI-luku.
STEAa koskevaan SROI-lukuun lisäykset näyttäisivät tältä:

perusskenaario matalampi hyöty

korkeampi
hyöty

hyödyt yhteensä 256 hlölle

691 066 €

419 767 €

971 669 €

kustannukset 256 hlölle

174 272 €

174 272 €

174 272 €

SROISTEA

4,0 €

2,4 €

5,6 €

Tässä kohtaa kaikkien skenaarioiden kustannukset ovat samansuuruisia: niihin sisältyvät STEAn avustukset, joihin on jyvitetty keskimääräiset hallintokulut ja joista on vähennetty osallistujien omavastuuosuudet painottaen työttömien ja työllisten jakaumaa kurssilaisissa (noin 10 % työttömiä). Kustannukset voivat kuitenkin vaihdella
paljonkin tulkinnasta riippuen. Yllä esitetty on toisaalta optimistisin tulkinta, jossa
kurssilaiset itse katsovat maksamansa omavastuut osaksi saamiaan hyötyjä, yhtä hyvin ne voidaan laskea ”uudestaan” kustannuksiin.
• Perusskenaarion kustannukset: kaikkien kurssilaisten keskimääräinen
STEAlta saatu tuki sisältäen hallintokulut. Aiemmin hallintokuluja painotettiin osallistujamäärällä (koska kaikki osallistujat eivät käy kurssia kokonaan),
mutta tehdään niin, että perusskenaarion kustannuksissa maksetaan myös
kaikkien muiden keskimääräisiä hallintokuluja. Tuo summa on 128
€/vrk/osallistuja ja siten 896 €/osallistuja.
• Matalan (hyödyn) skenaarion kustannukset: sen lisäksi, että STEAn tuki lasketaan painottomilla hallintokuluilla (ks. ylempi kohta), niin kurssilaisten
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maksamat omavastuut lisätään kustannuksiin. Tällöin vuorokauden kustannukseksi tulee 155 ja kurssin kustannuksiksi 1106 euroa osallistujaa kohti.
• Korkean hyödyn skenaariossa oletetaan kustannuksiin sisältyvän vain osallistujamäärillä painotettu STEAn tuki, josta vähennetään omavastuut. Tämä
tapa oli siis käytössä edellisessä kohdassa ja tuottaa samat noin 174 tuhannen euron kustannukset.
Oletus 1: Erisuuret kustannukset

229 484 €

277 706 €

174 272 €

SROIo1

3,0 €

1,5 €

5,6 €

Tämä laskutapa tuottaa tähän mennessä pienimmän SROI-luvun eli 1,5 € sijoitettuun
euroon nähden. Suuremmat kustannukset laskevat myös peruskenaarion SROI-luvun
4,0:sta takaisin 3,0:an.
On kuitenkin vielä yksi lisäkustannus, jota arvioinnissa ei olla huomioitu. Mallintamista ja tietojen keruuta koskeneessa kappaleessa (3.3) tuotiin esiin, että osallistujat
ovat tiedustelleet lomapäivien käyttämisestä ja kurssien sijoittamisesta esimerkiksi
viikonloppuihin. Perusskenaariossa ylimääräisten lomapäivien käyttämistä tai matkakustannuksia ei laskettu osallistujien antamaksi panokseksi. Tavallaan oletus on,
että näiden tekijöiden aiheuttama haitta sisältyy myös kaikkeen siihen hyötyyn, joita
kurssilta saa ja vastaajat katsovat lähtökohtaisesti, että osallistuminen on ajan ja vaivan arvoista. Lisäksi kurssipäivät osuvat kurssilaisten kannalta vaihteleviin ajankohtiin, joiden suhteen myös palveluntuottajilla on periaatteessa intressejä. Meillä ei
myöskään ole tiedossa keskimääräistä kurssilaisten kulkemaa matkaa kilometrikorvausten huomioimista varten.
Käytettävissä puolestaan on tieto työssäkäyvien kurssilaisten keskitulosta. Sen perusteella ei voida suoraan sanoa, minkä arvoisena vastaajat pitävät vapaa-aikaansa,
mutta tehdään oletus, että kaikki asiasta tiedustelleet teoriassa toivoisivat voivansa
välttää vapaapäivien käytön. PHT:n arvion mukaan muutamassa tapauksessa vuosittain. Oletetaan tämän tarkoittavan noin yhtä prosenttia kurssilaisista ja tulkitaan tämän tarkoittavan heidän kohdallaan sitä, että kaikki kurssipäivät ovat vapaapäivän
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käytön arvoisia, vaikka käytännössä kursseihin voi osua joitain viikonloppujen päiviä.
Vapaapäivän proxy saadaan jakamalla keskitulo keskimääräisellä työpäivien määrällä
per kuukausi (21) ja kertomalla se kurssipäivien lukumäärällä (7). Laskun tuloksena
jokaista kurssilaista kohti koituu keskimäärin 5 € suuruinen ylimääräinen kustannus
kurssille osallistumisesta. Tuloksiin tämä (oletus 1) vaikuttaa seuraavalla tavalla:
Oletus 2:
Lomapäivien
arvo vähennetty
(+ oletus 1)

perusskenaario

matalampi

korkeampi

kustannus

230 793,5 €

279 016,2 €

175 582 €

SROIo2

2,99 €

1,50 €

5,53 €

Jos SROI-luvut nyt esitettäisiin samalla yhden desimaalin karkeammalla tarkkuudella
kuin äsken, eivät vaikutukset näkyisi perus- ja matalan skenaarion luvuissa. Korkean
skenaarion luku puolestaan laskisi 5,5:een.
Seuraavan sukupolven eli lapsien hyötymistä vanhempien omaksumista terveistä elämäntavoista pohdittiin myös kappaleessa 3.3. sekä yllä kohdassa 4.2. Ajatusketjua lasten saaman hyödyn taustalla ei siis tässä enää tarvitse avata. Riittää kun katsotaan,
kuinka oletus (oletus 3) terveellisten elämäntapojen omaksumisen vaatimasta tulojen
muutoksesta vaikuttaa SROI-laskelmaan. Tässä oletus lisätään edellisen oletuksen
”päälle”. Toisin sanoen laskelma huomioi sekä kurssilaisten käyttämän ylimääräisen
ajan ja vaivan että keskimääräisen lapsille kohdistuvan hyödyn.
Oletus 3: Seuraavan
sukupolven elintavat
(+oletus 1 & 2)

hyöty

692 909,4 €

419 767,3 €

1 002 388,8 €

SROIo3

3,00 €

1,50 €

5,71 €
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Jälleen suurempi tarkkuus ei vaikuta matalan skenaarion SROI-lukuun, koska hyötyä
ei huomioida siinä, mutta myöskään perusskenaarion SROI-luku ei kasva, sillä hyöty
on arvioitu hyvin maltilliseksi. Korkeassa skenaariossa taas seuraavan sukupolven hyvin korkeaksi mallinnettu hyöty nostaa kokonaishyödyn yli miljoonaan euroon ja
SROI-luvun 5,71:een. Mikäli lasten saamaa teoreettista hyötyä ulotettaisiin korkeassa
skenaariossa pidemmälle, kasvaisi SROI-luku äkkiä vielä korkeammaksi, sillä yksittäisenä eränä tuo hyöty (yhteensä yli 30 000 €/kuukausi) on henkilöä kohden toisiksi
isoin tässä läpi käydystä neljästä sidosryhmästä (osallistujat, terveydenhuolto, lapset
ja palveluntuottajat). Tästä päästään kiinnostavaan kysymykseen siitä, kuinka pitkälle kurssin vaikutusten tulisi ulottua. Tämä liittyy SROI-prosessin olennaiseen
osaan: vaikuttavuutta vähentävien tekijöiden huomioimiseen.

4.2. Vaikuttavuutta vähentävät tekijät
Periaatteessa vaikuttavuutta vähentävät tekijät tulisi SROI-laskennassa ottaa huomioon ennen SROI-suhdeluvun laskemista. Toisin sanoen SROI-luku lasketaan vasta, kun
nämä tekijät on vähennetty kokonaishyödyistä (Ks. Klemelä 2016, 52–53). Käsillä olevan arvioinnin kohdalla vaikuttavuutta vähentäviä tekijöitä ei osin ole tarvetta vähentää, sillä valtaosa hyödyistä koskee WTA-mittaria; ja toisaalta vaikuttavuutta vähentäviä tekijöitä on jo otettu muiden sidosryhmien kohdalla huomioon esimerkiksi herkkyysanalyyseissa. Tässä mielessä vaikuttavuutta vähentävien tekijöiden läpikäyminen on tämän tutkimuksen tai arvioinnin kohdalla enemmänkin pohdintaa.
Vaikuttavuutta vähentäviä tekijöitä ovat turha panostus (deadweight), muun toimijan
ansiot (attribution), syrjäyttäminen (displacement) ja vaimeneminen (drop-off) (Klemelä 2016, 45–47). Turhalla panostuksella viitataan siihen, että osa positiivisista muutoksista saavutettaisiin myös ilman kurssia. Muun toimijan ansiot ovat siinä mielessä
lähellä turhaa panostusta, että lopputuloksen kannalta vaikutus on sama: muutosta
tapahtuu joko ’itsestään’ tai jonkin toisen tekijän johdosta. Syrjäyttäminen viittaa siihen, että esimerkiksi järjestön toiminta vähentää eli syrjäyttää yksityistä kulutusta.
Vaimeneminen eli vaikutusten vähentyminen ajan kuluessa on olennainen tekijä projekteissa, joiden vaikutuksia tarkastellaan pidemmällä aikavälillä.
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Tässä tapauksessa meillä ei ole tarkkaa tietoa muiden toimijoiden ansioista tai turhasta panostuksesta osallistujien kokemien hyvinvointivaikutusten taustalla. Kuitenkaan niitä ei ole yhtä olennaista kartoittaa osallistujien kuin muiden sidosryhmien
kohdalla. Tämä johtuu siitä, että kurssien osallistujien itsensä ’vastuulla’ on ollut arvottaa nimenomaan niitä muutoksia, jotka liittyvät kurssiin. Voidaan siten olettaa,
että mikäli kurssi ei heidän tulkintansa mukaan ole saanut näitä muutoksia aikaan,
niin vastaajat eivät arvottaisi vaikutuksia rahallisesti kovin korkeiksi. Kyselyn tuloksissa olikin jonkin verran vastauksia, joissa vaikutusten arvoksi annettiin 0 euroa. Tätä
vastaan puolestaan puhuu tehty lisäanalyysi kyselytuloksista: kun kaikkien hyvinvointivaikutusten maksuhalukkuudet laitetaan järjestykseen ja verrataan henkilöiden antamiin vastauksiin nykyisestä työkyvystä, unenlaadusta ja niin edelleen, eivät muuttujien järjestyskorrelaatiokertoimet ole kovin korkeita. Toisin sanoen muutokselle annettu iso rahallinen arvo ei tarkoittanut, että vastaajan tilanne kyseisen muuttujan
osalta olisi nykyhetkenä hyvä verrattuna muihin vastaajiin.6
PHT:n, kuten myös lomajärjestöjen, toiminta saattaa syrjäyttää jonkin verran yksityistä kulutusta. Tämä johtuu siitä, että ainakin jokin osa järjestöjen kohderyhmästä
saattaisi käyttää varojaan tuetun kurssin tai loman sijasta mihin tahansa muuhun –
vaikkapa markkinahintaiseen lomaan. PHT:n kohdalla olennaista kuitenkin on, että
Pysyvään muutokseen-hyvinvointikurssit eivät ole varsinaisia tuettuja lomia vaan nimenomaan kursseja. Syrjäyttämisen kannalta olennainen seikka on, että PHT valitsee
kurssien osallistujat (KS:lle tuntemattomien) kriteerien perusteella, joiden joukossa
on muun muassa tulotaso sekä perheen koko. Kohderyhmän ostovoimasta suuri osa
ei siis todennäköisesti suuntautuisi esimerkiksi matkailuun. On todennäköistä, että
PHT:n kurssien kaltaiselle toiminnalle ei ole suoraa markkinahintaista vastinetta.
Viimeisenä vaikuttavuutta vähentävän tekijänä on vaimeneminen. Periaatteessa tutkimuksen asetelma, jossa osallistujien kokemia hyötyjä kysytään vasta yli puoli vuotta

Ja esimerkiksi unenlaadun kohdalla korrelaatio oli negatiivinen; ts. mitä arvokkaammaksi vastaaja
koki kurssin aiheuttaman muutoksen unenlaadussa, sitä kehnompi unenlaatu hänellä tällä hetkellä oli.
6
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kurssin päättymisen jälkeen, pyrkii osaltaan kartoittamaan vaimenemisefektin suuruutta. Jos kurssin nimi on Pysyvään muutokseen, niin vaikutusten vaimenemisen
välttäminen on oikeastaan erittäin olennainen osa kurssin tavoitteita. Sjöstenin
(2017) raportissa kurssien vaikutukset kolmen ja kuuden kuukauden seurannassa
osoittivat, etteivät raportoitu psykologinen joustavuus liikunnan tai ruokailutottumusten suhteen olleet juurikaan vähentyneet. Sjöstenin tutkimuksen perusteella vaimenemisefektiä ei käytännössä havaita, pikemminkin päinvastoin. Sekä Sjöstenin raportissa kuuden kuukauden seurannassa että vuoden 2018 kurssien osalta kolmen
kuukauden seurannassa esimerkiksi tyytyväisyys elämään, mieliala ja psyykkiset voimavarat olivat kohonneet verrattuna kurssien lopputilanteeseen. SROI-arvioinnin
kannalta kurssin arvostusta tiedusteltiin siis sopivalla hetkellä, sillä aiemmassa tutkimuksessa tavoitellut vaikutukset saattavat vain voimistua ajan myötä.
Muiden sidosryhmien osalta hyötyjen vaimenemista voi tapahtua, mutta vaikutuksen
suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon muiden sidosryhmien hyötyjen osuus
kokonaishyödystä, joka on korkean skenaarion laskelmassa maksimissaan 7 % mikäli
seuraavan sukupolven hyötyjä ei uloteta pidemmälle.
Vaikuttavuutta vähentävien tekijöiden lisäksi, ja etenkin vaimenemiseen liittyen, tulokset tulisi myös diskontata (discount = vähentää). Diskonttaus liittyy siihen, että käytetyn rahan tai saadun hyödyn arvo ei ole sama ensi vuonna kuin tänään. Valtaosa ihmisistä (ja organisaatioista) odottaa esimerkiksi saavansa korkoa säästöilleen. Vaikutuksia voitaisiin tässä tapauksessa diskontata esimerkiksi melko yleisellä 3 %:n diskonttokorolla, mutta se ei vaikuttaisi merkittävästi lopputulokseen, sillä kuten on
nähty, SROI-luku riippuu moninkertaisesti enemmän osallistujien saamien hyötyjen
arvottamisesta. Diskonttauksessa aikaperspektiivi on usein vuosia, mutta meillä ei
periaatteessa ole ’investoinnin’ suhteen tarvetta niin pitkään tarkasteluun. STEA:n
avustus PHT:lle ei tiukan taloudellisessa mielessä ole investointi eikä toiminnan realistisena vaihtoehtona ole esimerkiksi avustussumman rahastosijoittaminen. Kurssien hinnasta taas korvaus on kertaluontoinen ja jos (koetut) hyödyt ylittävät kustannukset jo puolen vuoden seurannassa, on kaikki tästä eteenpäin saatava hyöty vain
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plussaa. Diskonttaaminen voisi olla olennaisempi kysymys esimerkiksi tilanteessa,
jossa arvioinnin potentiaalisena hyötynä ajateltua terveydenhuollon menojen kehitystä seurattaisiin tarkemmin pidemmällä aikavälillä.

5. Johtopäätökset ja pohdinta
Tässä raportissa on arvioitu Palkansaajien hyvinvointi- ja terveys (PHT) ry:n Pysyvään
muutokseen -kurssien sosiaalista tuottoa SROI-menetelmän avulla. SROI-arvioinnin
ideana on tarkastella useiden eri sidosryhmien hyötyjä ja arvottaa niitä rahamääräisesti, jolloin saadaan näkyviin esimerkiksi järjestösektorin toimijoiden tuottamien
vaikutusten laaja-alaisuus.
Kursseille osallistuneiden hyvinvoinnin ulottuvuuksia arvotettiin hyväksymishalukkuuden (WTA) avulla. Hyväksymishalukkuuden idea on se, että henkilölle voidaan
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korvata jokin rahasumma, jolla hän on valmis luopumaan esimerkiksi omaisuudesta,
tietystä saavutetusta edusta tai vaikkapa hyvinvoinnista. WTA:n tyyppisiä mittareita
käytetään usein tilanteissa, joissa arvioitaville asioille ei ole suoraa markkinahintaista
vastinetta tai sellaisen käyttö ei ole mielekästä. Hyväksymishalukkuutta mitattiin yhdellä monikohtaisella kysymyksellä osana PHT:n teettämää seurantakyselyä, joka lähetettiin Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssien kaikille kolmelle lähijaksolle heinäkuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä aikana osallistuneille henkilöille. Kysymyksessä arvotettiin aiempaan arviointiraporttiin perustuen (näissä tekijöissä on aiemmassa arvioinnissa havaittu tilastollisesti merkitsevä muutos) kurssin aiheuttamia
muutoksia fyysisessä vireydessä, työkyvyssä, mielialassa ja unenlaadussa. Lisäksi selvitettiin kurssikokemuksen arvoa ylipäänsä.
Kyselyyn vastasi 256 ihmistä (vastausprosentti 54 %), jotka otettiin tarkastelun perusjoukoksi. Kyselyn vastaukset sisälsivät useita miljardien arvoisia WTA-arvoja eli kurssi
vaikutti joillekin osallistujille korvaamattoman arvokkaalta. Tämä on tietenkin positiivinen asia, mutta arvioinnin kannalta luultavasti epärealistista. Mainittakoon myös,
että rahasummine tiedustelemiseen suhtauduttiin myös kielteisesti ja jotkut vastaajat eivät antaneet kurssille rahamääräistä arvoa, vaikka muutoin antoivat sille positiivisen arvion. Näistä syistä analyysissä käytettiin hyväksi vastausten mediaaneja eli
vastaajajoukon järjestyksessä keskimmäisten vastausten arvoja. Keskimäärin vastaajat arvottivat kurssin tuomat hyödyt 2600 euron arvoiseksi.
Epärealististen vastausten osuus WTA-mittarin vastauksista on kieltämättä yksi tämän arvioinnin puutteista. Hyväksymishalukkuutta mittaavissa kysymyksissä ei toisaalta haluttu ohjailla vastauksia ennakolta liikaa. Olisi esimerkiksi voitu asettaa vaihtoehtoja, joiden maksimiksi olisi asetettu vastaajan kuukausipalkka tai useamman
kuukauden palkka. Mutta eivätkö todella pysyvät muutokset voi olla jopa tuota arvokkaampia? Toisaalta asettamalla esimerkiksi kurssista maksettu hinta skaalan keskimmäiseksi, olisi hyvin voitu saada paljon vastauksia, joissa kurssin tuottamat hyödyt
olivat maksetun hinnan arvoisia. Tämä tulos ei välttämättä olisi sen informatiivisempi
tai realistisempi, sillä kurssista maksettiin kahta eri hintaa riippuen vastaajan
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tilanteesta, eikä kumpikaan hinta vastaa läheskään kurssin kustannuksia (hintaa, jolla
PHT ostaa kurssipäiviä kylpylöistä ym., joiden yleisestä hintatasosta vastaajat muuten
voivat olla tietoisia).
Toinen raportissa esiintuotu puute WTA-mittarin käytössä oli se, että vastaajien nykyinen tilanne esimerkiksi unenlaadussa ei korreloinut muutokselle annetun rahallisen arvon kanssa. Tämän kohdan osalta on hyvä huomata, että analyysiä ei tehty vastaajien lähtötasoon perustuen, sillä käytössä olivat vain eri ulottuvuuksien vastausten
keskiarvot. Toisin sanoen muutoksen korkealle arvottavat ovat saattaneet olla lähtötilanteessa matalammalla tasolla.
Keskimäärin esimerkiksi unenlaatu parani alkutilanteeseen nähden 3 kuukauden seurannassa 14 % ja tätä arviointia varten tehdyssä kyselyssä 12 %, mutta aineisto ei mahdollista yksilökohtaista vertailua, sillä 3 kuukauden seurannan vastaajia ei voida tunnistaa tässä arvioinnissa. Kyselyiden perusjoukko ei lisäksi ole sama, ja joidenkin vastaajien kohdalla on mahdollista, että kurssin päättämisestä on kulunut lähes vuosi aikaa. Keskimäärin kaikki WTA-mittarilla arvotetut hyvinvoinnin ulottuvuudet paranivat
3 kuukauden seurannassa 10 % alkutilanteeseen nähden (ks. kuvio 2) ja muutoksen
pysyvyydestä kertoo se, että myös tässä arvioinnissa muuttujien keskiarvoissa parannus on keskimäärin samansuuruinen. Toisin sanoen 10 % pysyvä muutos mielialassa,
unenlaadussa, fyysisessä vireydessä ja työkyvyssä on tämän arvioinnin perusteella
vastaajille keskimäärin 2600 euron arvoinen.
Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssien muille sidosryhmille tuottamista hyödyistä raportissa käsiteltiin palvelun tuottajien, osallistujien lasten sekä terveydenhuollolle koituvat hyödyt. Näiden hyötyjen suuruus arvioitiin maltillisesti, sillä hyödyistä ei kerätty varsinaista aineistoa. Terveydenhuollon säästöpotentiaalia, joka seuraa parantuneesta koetusta terveydestä, arvioitiin tutkimustiedon perusteella. Samoin lasten saamaa hyötyä, jonka suhteen otettiin huomioon, että valtaosalla kurssien osallistujista ei ole kouluikäisiä lapsia, ja siksi tätä oletusta tarkasteltiin vain herkkyysanalyysissä.
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Laskelmien tuloksena kurssien SROI-luku vaihteli välillä 1,5 – 5,7. Luku on tapana tulkita niin, että toimintaan sijoitettu euro tuottaa SROI-luvun antamalla kertoimella yhteiskunnallista hyötyä. SROI-arviointien tuottamat suhdeluvut eivät kuitenkaan ole
keskenään vertailukelpoisia vaan tilannesidonnaisia arvioita. Tässä raportissa on esitelty tiettävästi ensimmäistä kertaa suomalainen SROI-arviointi, jossa käytetään WTAmittaria arvottamismenetelmänä. Tulokset saattaisivat olla erilaisia, mikäli kurssien
arvoa olisi lähdetty arvottamaan pelkkien sijaismuuttujien eli proxyjen kautta. Kappaleen 2.2. info-laatikossa on kuvattu eri lähestymistapoja rahamääräistämiseen.
Herkkyysanalyysissä tarkasteltiin joidenkin lisäoletuksien vaikutusta lopputulokseen.
Ensimmäinen oletus koski erilaisia kustannuksia, joita arviointiin voidaan sisällyttää.
Toinen lisäoletus koski sitä, että osallistujat luopuvat myös esimerkiksi lomapäivistään kurssin lähijaksoille osallistuakseen. Kolmas oletus koski seuraavan sukupolven
eli osallistujien mahdollisten lasten saamaa hyötyä tilanteessa, jossa vanhempien terveelliset elintavat ”periytyvät”. Edelleen, on epäselvää, miten paljon vanhempien tekemä muutos vaikuttaa lapsiin, mutta mahdollisen vaikutuksen kesto olisi todennäköisesti hyvin pitkä, jolloin kyseessä voi olla erittäin arvokas muutos.
Muiden sidosryhmien kuin osallistujien hyödyn mittaamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. Tässä arvioinnissa ei lähdetty esimerkiksi haastattelemaan palvelun tuottajia.
Palvelun tuottajien intressissä voisi yhtäältä olla majoituksen korkeampi hinta (ja
kate) mutta toisaalta myös toiminnan jatkuminen. Tarkempi selvitys palvelun tuottajien hyödystä kuuluu SROI-arvioinnin sijaan luultavasti liiketaloustieteen alaan. Oletus terveydenhuollon menojen vähenemisestä esimerkiksi valitulla prosenttiosuudella tekee tästä SROI-arviosta osaltaan ennustavan ja terveydenhuollon todellisten
menojen seuranta kurssien jälkeen voisi olla varsinaisen tieteellisen tutkimuksen
aihe. Erityisesti psykologisen joustavuuden paranemisen suhde fyysisiin vastemuuttujiin on kiinnostava kysymys.
Muun yhteiskunnan kannalta etenkin työkyvyssä havaittu parannus aiemmassa Sjöstenin (2017) raportissa sekä PHT:n myöhemmissä seurantakyselyissä voisi olla olennaista. Mitä jos sidosryhmätarkastelu tulisikin ulottaa esimerkiksi työeläkeyhtiöihin?
SROI-ARVIOINTI PHT RY:N PYSYVÄÄN MUUTOKSEEN -HYVINVOINTIKURSSIEN VAIKUTTAVUUDESTA

42 / 52

Tässä arvioinnissa teetetyn kyselyn vastauksissa 10-portaisen työkykymittarin keskiarvo oli noin 7,5, joka toisaalta jää pisteen päähän vuoden 2018 keskimääräisen suomalaisen työkyvystä (ks. esim. Airila & Schaupp 2020). Joka tapauksessa sote-sektorin
tavoin työeläkeyhtiöiden mukaan ottaminen vaatisi ehkäpä rajatumpaa tutkimusasetelmaa ja tarkempaa tilastollista seuranta-aineistoa ja analyysiä.
Kyselyn vastausten perusteella ihmisten on todella hankalaa määrittää hinta omalle
hyvinvoinnilleen. Tämä haaste ei koske pelkästään tätä raporttia tai SROI-arviointeja
yleensä vaan on yleinen esimerkiksi terveystaloustieteen piirissä. Tunnettu ongelma
maksu- ja hyväksymishalukkuusmittareihin liittyen on esimerkiksi se, että ihmiset antavat hyväksymishalukkuudelle keskimäärin lähes 4-kertaa korkeampia arvoja kuin
maksuhalukkuudelle (Fujiwara 2015, 14). Tässä käytetty hyväksymishalukkuusmittari
ei välttämättä ollut muotoilultaan täydellinen, mutta siinä haluttiin välttää ohjaamista, ankkuroimista (tiettyihin arvoihin) ja toisaalta sitä, että vastaajille välittyisi
mielikuva, että kurssien hinta esimerkiksi jollain tapaa riippuisi siitä, millaisia arvoja
vastaajat antavat. Kyselystä saadun palautteen perusteella on jatkossa tämän tyyppisissä kyselyissä syytä selvittää vielä tarkemmin, miksi hyväksymishalukkuutta kysytään, jotta vältytään väärinkäsityksiltä. Vaikka väärinkäsityksiltä vältyttäisiinkin, osa
vastaajista ei yksinkertaisesti tahdo arvottaa asioita rahassa.
Mitä ja miten sitten kannattaisi mitata, jotta eri sidosryhmien saamat hyödyt tulisivat
mahdollisimman hyvin mutta myös realistisesti esille? Yksi asetelma, jonka sovellettavuutta tämän arvioinnin teon alussa pohdittiin, on osallistujien hyvinvoinnin muutosten arvottaminen sitä kautta, että eri mittareiden (työkyky, terveys jne.) tasoja verrataan niihin, jotka jäävät kurssien ulkopuolelle. Koska kurssilaiset valitaan PHT:n pisteytyksen mukaan, voidaan esimerkiksi työkykyä ja tuloja (ja siten työkyvyn tilastollista arvoa) verrata asetelmassa, jossa toiset ”saavat hoitoa” (eli osallistuvat kurssille),
mutta toiset muilta taustatekijöiltään lähes samanlaiset henkilöt eivät saa. Asetelma
muistuttaa terveydenhuollon vaikuttavuustutkimuksia, joissa hoitoon pääsy määräytyy jonon perusteella. Vastaavia asetelmia voitaisiin ehkä löytää muidenkin sidosryhmien kohdalta.
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Kaiken kaikkiaan olennainen kysymys on, että jos toiminnan tavoitteena ei ole osallistujien saaman hyödyn mittaaminen ja edistäminen, niin minkä sidosryhmän hyödyn tavoitteena tulisi olla? Osallistujien subjektiivisen hyödyn mittarina esimerkiksi
tässä raportissa käytetty hyväksymishalukkuus on melko vakiintunut. Vaikka päätös
arvioinnin kannalta tärkeimmästä sidosryhmästä ohjaa myös mittariston kehittämistä, ei silti ole välttämättä järkevää panostaa vain siihen, mitä on helppo mitata,
sillä se ei välttämättä ole arvokkainta.
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Liitteet
Liite 1 a. Muuttujat, joissa havaittiin Sjöstenin (2017) raportissa tilastollisesti
merkitsevä muutos seurantajaksolla
1.

tyytyväisyys elämään

2.

mieliala ja psyykkiset voimavarat

3.

fyysinen vireys

4.

unen laatu

5.

työkyky

6.

motivaatio liikkua (muutos havaittu, mutta raportissa ei ole mainintaa tilastollisesta merkitsevyydestä),

7.

arvovastaavuus (liikunta), ”Liikkumiseni määrä vastaa erittäin hyvin omia
arvojani ja ihanteitani”.

8.

syömisen säätely, ”Minun on helppoa hallita painoani ja säädellä omaa
syömiskäyttäytymistä.”

9.

tietoisuus liikuntaan liittyvistä valinnoista, ”Olen tietoinen omista valinnoistani suhteessa liikuntaan.”

10.

tietoisuus syömiseen liittyvistä valinnoista, ”Olen tietoinen omista valinnoistani suhteessa syömiseen.”

11.

liikuntaan liittyvät ajatukset, ”Liikuntaan liittyvät estävät ajatukset tai tunteet (esim. en pysty tai en jaksa) eivät koskaan estä liikkumiseen liittyviä
suunnitelmiani.”

12.

tunnesyöminen, ”Tunteet eivät koskaan ohjaa syömiskäyttäytymistäni
(esim. suru, makeanhimo, ahdistus.)”

13.

joustavuus suhteessa liikuntaan, ”Löydän helposti joustavia ratkaisuja
muuttaa liikuntaan liittyviä suunnitelmiani, kun tilanteet muuttuvat.”

14.

syömiseen liittyvä joustavuus, ”Löydän helposti joustavia ratkaisuja muuttaa syömiseen liittyviä suunnitelmiani, kun tilanteet muuttuvat.”

15.

liikuntaan liittyvä psykologinen joustavuus, (pysyvä muutos)

16.

painoon liittyvä psykologinen joustavuus; (pysyvä muutos)

SROI-ARVIOINTI PHT RY:N PYSYVÄÄN MUUTOKSEEN -HYVINVOINTIKURSSIEN VAIKUTTAVUUDESTA

47 / 52

Liite 1 b. Psykologinen joustavuus suhteessa painoon ja liikuntaan Sjöstenin
(2017) raportissa
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Liite 2. Hakijoiden osuudet eri kurssikohteisiin sekä kohteiden (verottomat) kustannushinnat

Kurssikohteiden kustannushinnat ja hakijamäärät
€140,00

30,0 %

€120,00

25,0 %

€100,00

20,0 %

€80,00
15,0 %
€60,00
10,0 %

€40,00

5,0 %

€20,00

kohteiden vuorokausihinnat

Fysiopalvelu Easymove Oy

Kiipulasäätiö

Hyvinvointikartano Kaisankoti

Restel Hotellit Oy / Ikaalisten Kylpylä

Kankaanpään Kangaspolku Oy/Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Imatran kylpylä Oy

Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Hotelli Kivitippu

Kruunupuisto Oy

Työläisnuorten tuki ry / Utkujärvi

TUL:n Kisakeskussäätiö/Urheiluopisto Kisakeskus

0,0 %
Sport & Spa hotel Vesileppis

€0,00

hakijamäärät
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Hyödyt
mielialan kohentuminen
fyysinen vireys
unenlaadun paraneminen
työkyvyn koheneminen

Proxy
WTA mediaani
WTA mediaani
WTA mediaani
WTA mediaani

Arvo
500,0 €
500,0 €
100,0 €
200,0 €

markkinoivat kursseja

PR-hyöty
Tieto/hyvät käytännöt leviävät?
saa kokemusta

(keskim.sote-menot pienenee?)

kuormitus vähenee?

2,1 - 4,15 % (Surakka 2018)
terveydenhuoltomenoista
vuodessa? (3327€/as.)

YHTEENSÄ

93,156

44,9145

€

2 699,5 €

44,91 €

54,56 €

{43 e

-

2 600,0 €

Yhteensä

uudet ihmissuhteet
WTA mediaani
300,0 €
kurssikokemus kokonaisuutena
WTA mediaani
1 000,0 €
vähemmän huolta jaksamisesta?
-749
- €
väh. Panosten suuruinen, koska
749
749 puoliso kannustaa lähtemään…?
0
epäterveellisten elintapojen
säännöllinen ruokarytmi
43,2 €
kohentuminen/poistuminen
(ks. Lehto ym. 2009)
- €
{otetaan huomioon vain ylimääräisenä oletuksena}
104,2 €
kurssien
myyty palvelu
Myyntihinta PHT:lle
834,0
järjestämiskustannukset
oletettu kustannus kun 5 % kate
-794,3
... kun 7 % kate
-779,5
varaukset järjestelmään sesongin ulkop. myynti
...kun 5% kate+ 9 % "extra"
-731,6
Ylimäär. Aika ja vaiva
palvelun kehittyminen (laatu)
0,0
PHT:n tuottama yhteiskunnallinen
Avustus per osallistuja
hyöty
(ml työttömien osuudet)
896,42 €
+hallintokulut
128,06/osallistuja
(arvioidaan kokonaisuudessa)
ei proxyä tuotokselle
per osallistuja

Panokset
osallistumismaksu
175 €
tai
87,5
€
vapaapäivät
(asiaa
tiedustelleet x
vapaapäivien hinta=)
5€
1 vko lastenhoito?
siivous?

(sote-ammattilaiset)
(työaikaa?)
Sidosryhmät joita ei huomoida taloudellisessa
tarkastelussa:
SAK/STTK
Kurssien markkinointi
Muut lomajärjestöt
Anu Kangasniemi
kouluttaa ACT:aa

Terveydenhuolto

STEA

Palvelun tuottajat

Seuraava sukupolvi
(=osallistujien lapset)

Osallistujien puolisot

Sidosryhmä
Asiakkaat (=osallistujat)
256 hlöä
(mutta lasketaan
toistaiseksi per hlö)

0e

€

€

1 639,7 €

-

39,72 €

-

1 600,0 €

matalampi

€

3 795,6 €

93,16 €

102,43 €

104 e}

-

3 600,0 €

korkeampi

Liite 3: Vaikutuskartta
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