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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata johtajien käsityksiä vaikuttavuudesta ja vaikutta-

vuuden arvioinnista sekä vaikuttavuustiedon käytöstä terveydenhuollon johtamisessa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaisia käsityksiä terveydenhuollon 

johtajilla on vaikuttavuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuustiedon käy-

töstä johtamisessa sekä lisätä vaikuttavuuden arviointiprosessin läpinäkyvyyttä tervey-

denhuollon johtamisessa. Tutkimuksen aineisto koostui perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon johtajien (n=10) teemahaastatteluista. Aineisto analysoitiin deduktii-

vis-induktiivisen sisällönanalyysin avulla. 

 

Muihin tuottavuutta kuvaaviin lähikäsitteisiinsä helposti sekoittuva vaikuttavuus käsite-

tään moninaisesti ja se ymmärretään usein taloudellisten näkökohtien kautta. Vaikutta-

vuuden arvioinnin haasteina nähdään sekä arviointiin liittyvät tiedolliset että terveyden-

huollon toimintaympäristöön liitetyt vuorovaikutukselliset haasteet. Vaikuttavuuden 

arviointia olisi kehitettävä edelleen muun muassa mittaamisen sekä toimijoiden yhteis-

työn ja asiakkaiden osallistamisen osalta. Vaikuttavuuden arviointi pitää eri vaiheissaan 

sisällään monia erilaisia arvovalintoja, jotka tulisi tehdä näkyviksi. Vaikka vaikutta-

vuustietoa arvostetaan johtamisen tukena, ei vaikuttavuuden kuitenkaan nähdä konk-

reettisesti tulevan esille organisaatioiden strategioissa. Strategian nähdään ohjaavan 

vaikuttavuuden arviointia lähinnä erilaisten painotusten ja tavoitteiden suuntaamisen 

kautta.  

 

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisia käsityksiä terveydenhuollon johtajilla on vaikut-

tavuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuustiedon käytöstä johtamisessa. 

Tutkimus lisää vaikuttavuuden arviointiprosessin läpinäkyvyyttä avaten vaikuttavuuden 

arviointiin liittyviä haasteita sekä siihen liittyvää arvokeskustelua. Erityisesti sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä ja asiakkaiden osallistamista tulisi 

edelleen kehittää niin, että vaikuttavuuden arviointi mahdollistuisi kokonaisuutena asia-

kaslähtöisesti. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon johtamisessa, 

asiantuntija- ja kehittämistyössä sekä terveydenhuollon koulutuksessa. 
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The purpose of this study was to describe health care managers’ views on effectiveness, 

its evaluation, and the use of information on effectiveness in health care management. 

The research material consisted of interviews with health care managers (n=10). The 

data were analyzed using deductive-inductive content analysis. 

 

The concept of effectiveness is difficult to comprehend in a unified manner and is often 

confused with the concepts of productivity and efficiency. It is also mainly understood 

as cost-effectiveness. The challenges related to the evaluation of effectiveness include 

both poor quality of information and lack of interaction between health care actors. 

Evaluation of effectiveness should be further developed toward a customer-oriented and 

co-operative approach, and the process itself should also be developed. Evaluation of 

effectiveness includes many ethically problematic decisions, which should be made 

open and transparent. Effectiveness knowledge is considered very important in manage-

rial decision making but is not visible in future strategies of health care organizations. 

However, strategy steers the evaluation of effectiveness and highlights what is consid-

ered important. It also helps in setting goals for the evaluation. 

 

The aim of this study was to provide information on what kinds of perceptions health 

care managers have on the effectiveness, evaluation of effectiveness, and use of infor-

mation on effectiveness in health care management. The aim was also to increase the 

transparency of the effectiveness evaluation process. In particular, there is a need to 

develop cooperation between health care and social operators and using a customer-

oriented approach. The results of this study can be used in health care management, 

planning and development, and education. 

 

 

 

Keywords: effectiveness, effectiveness evaluation, management, health care  

 

  



 

 

Sisältö 
TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

LUETTELO KUVIOISTA JA TAULUKOISTA 

 

 

1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 1 

1.1 Tutkimuksen tausta 1 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 3 

2 VAIKUTTAVUUS TERVEYDENHUOLLOSSA 4 

2.1 Vaikuttavuus 4 

2.1.1 Vaikuttavuuden suhde lähikäsitteisiinsä 4 

2.1.2 Vaikuttavuuden monet muodot 7 

2.1.3 Vaikuttavuus-käsitteen kehitys 9 

2.2 Vaikuttavuuden arviointi 11 

2.2.1 Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet 12 

2.2.2 Näyttöön perustuva toiminta 13 

2.2.3 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit 15 

2.2.4  Tietojärjestelmät ja rekisterit 18 

2.3 Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 19 

2.3.1 Tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat 20 

2.3.2 Lopputuloksiin liittyvät arvovalinnat 21 

2.3.3 Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvovalinnat 22 

2.4 Vaikuttavuustieto terveydenhuollon johtamisessa 23 

2.4.1 Terveydenhuollon johtaminen 24 

2.4.2 Vaikuttavuustieto johtamisessa 25 

2.4.3 Strategian ja vaikuttavuuden yhteys 26 

2.5 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista 29 

3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 31 

3.1 Aineiston keruu 31 

3.2 Aineiston analyysi 33 

3.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat 35 

4 TUTKIMUSTULOKSET 38 

4.1 Vaikuttavuus 39 

4.1.1 Vaikuttavuuden moninaisuus 39 

4.1.2 Vaikuttavuus käytännössä 41 



 

 

4.1.3 Vaikuttavuuden ja tehokkuuden ero 42 

4.2 Vaikuttavuuden arviointi 44 

4.2.1 Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet 44 

4.2.2 Vaikuttavuuden arviointi käytännössä 50 

4.2.3 Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 51 

4.3 Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 56 

4.3.1 Tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat 56 

4.3.2 Vaikuttavuuden arvioinnin toivotut lopputulokset 58 

4.3.3 Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvovalinnat 59 

4.4 Vaikuttavuustieto johtamisen tukena 60 

4.4.1 Vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa 60 

4.4.2 Vaikuttavuuden näkyminen strategiassa 61 

4.4.3 Strategian ja vaikuttavuuden yhteys 63 

4.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 64 

5 POHDINTA 69 

5.1 Tulosten tarkastelua 69 

5.1.1 Vaikuttavuus 69 

5.1.2 Vaikuttavuuden arviointi 70 

5.1.3 Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 73 

5.1.4 Vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa 74 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 76 

5.3 Johtopäätökset 79 

5.4 Jatkotutkimushaasteet 81 

LÄHTEET 83 

LIITTEET 



1 

 

1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA TUTKI-

MUSTEHTÄVÄT 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Hyvinvointipalvelujen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen määrällinen tarve tulee 

huomattavasti lisääntymään, mikä lisää säännöstelyn ja priorisoinnin tarpeen kautta 

myös vaikuttavuuden arvioinnin tarpeellisuutta terveydenhuollossa (Silvennoinen-

Nuora 2010). Vaikuttavuustiedon käytöllä voidaan varmistaa, ettei johtamisella tueta 

sellaista toimintaa, joka ei ole vaikuttavaa (Simonen 2012). Vaikuttavuus tulisikin pys-

tyä arvioimaan riittävän tarkasti, jotta päätöksiä sen perusteella voidaan tehdä. (Ryynä-

nen ym. 2006.)  

 

Vaikuttavuus on käsitteenä moninainen ja se on aiemmin yhdistetty tuottavuuteen, te-

hokkuuteen ja tehoon sekä kustannusvaikuttavuuteen (Gray 2009, Simonen ym. 2011). 

Vaikuttavuutena pidetään muun muassa muutosta toiminnan perimmäisessä tavoitteessa 

eli muutosta terveydentilassa (Sintonen & Pekurinen 2006, Gray 2009, Simonen ym. 

2009). Toiminnan tavoite vaihtelee tieteenaloittain, mutta terveydenhuollossa tavoittee-

na on vaikuttaa yksilön terveydentilaa parantavasti. Tässä tutkimuksessa vaikuttavuus 

ymmärretään Sintosen ja Pekurisen (2006), Meklinin (2009), Grayn (2009) sekä Simo-

sen ym. (2009) näkemykset yhdistäen. Koska tutkimus yhdistää perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon lisäksi osin myös sosiaalipalveluiden näkökulman vaikuttavuu-

teen, laajennetaan vaikuttavuuden määritelmä koskemaan toiminnalla aikaansaatujen 

positiivisten terveysvaikutusten lisäksi myös muutosta yksilön toimintakyvyssä ja ter-

veyteen liittyvässä elämänlaadussa.  

 

Vaikuttavuuden arviointi ymmärretään tässä tutkimuksessa Silanderin ja Välimaan 

(1999) mukaan vaikutusten sekä asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten väli-

sen suhteen tarkasteluna. Vaikuttavuuden arvioinnin tärkeys on korostunut terveyden-

huollossa, sillä hyvinvointipalvelujen tuottajilta edellytetään näyttöä toimintansa tehok-

kuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta (Virtanen 2007). Terveydenhuolto, 

ymmärretään tutkimuksessa terveydenhuoltolain mukaiseksi kokonaisuudeksi, johon 

sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissai-

raanhoito (Terveydenhuoltolaki 2010/1326). Strategia puolestaan käsitetään tässä tut-
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kimuksessa Jylhäsaaren (2009) sekä Johnssonin ja kollegoiden (2014) mukaan pitkäjän-

teiseksi tavoitteelliseksi toiminnaksi, jossa suunnittelun aikajänne asetetaan selvästi 

päivittäisen operatiivisen toiminnan edellyttämää aikajännettä kauemmaksi.  

 

Hyvinvointipalvelujen keskeinen haaste on vaikuttavuuden määrittely ja mittaus, jota 

voidaan pitää alan tutkimukselle merkittävänä tehtävänä (Lillrank 2008). Tämän tutki-

muksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia käsityksiä terveydenhuollon johtajil-

la on vaikuttavuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuustiedon käytöstä joh-

tamisessa sekä lisätä vaikuttavuuden arviointiprosessin läpinäkyvyyttä terveydenhuol-

lon johtamisessa. Palveluiden kysynnän kasvun sekä rajallisten resurssien vuoksi vai-

kuttavuus, vaikuttavuuden arviointi ja vaikuttavuustiedon käyttö ovat terveydenhuollon 

päätöksenteossa erityisen ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä aihealue. 

Suomessa olisi tarve selkeyttää oikeutettuja päätöksentekijöitä ja päätöksentekoproses-

seja. Suosituksena nähdään myös poliittisten arvovalintojen tekeminen avoimemmin ja 

läpinäkyvämmin (Saarni 2010.) Yhteiskunnallisesti merkittävänä voidaan pitää myös 

tämän tutkimuksen tavoitetta lisätä vaikuttavuuden arviointiprosessin läpinäkyvyyttä 

terveydenhuollon johtamisessa.  

 

Aikaisemmin vaikuttavuutta, vaikuttavuuden arviointia ja vaikuttavuustiedon hyödyn-

tämistä on tutkittu etiikan näkökulmasta (Saarni 2010), erikoissairaanhoidon johtamisen 

näkökulmasta (Simonen 2012) sekä osana reumapotilaan hoitoketjua (Silvennoinen-

Nuora 2010). Konu puolestaan on kollegoineen (2009) tutkinut vaikuttavuutta suoma-

laisissa terveydenhuollon tutkimuksissa. Aiemmissa tutkimuksissa on painotettu eri-

koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä koko terveydenhuollon ja sosiaalitoi-

men yhteistyötä vaikuttavuuden arvioinnissa (Silvennoinen-Nuora 2010) sekä korostettu 

yhteisten vaikuttavuusarviointiprosessien rakentamista perus- ja erikoissairaanhoidon 

välille (Rytilä 2011).  

 

Tähän tutkimukseen valikoitiin haastateltavia sekä perusterveydenhuollon että erikois-

sairaanhoidon johdosta, minkä ansiosta tutkimuksessa saatiin näkyviin perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon välinen rajapinta. Tällaista kokonaisuutta hahmottavaa, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmat yhdistävää tutkimusta voi-

daan pitää merkityksellisenä terveyshallintotieteen kannalta ja sen voidaan ajatella vas-

taavan tutkimukselliseen tarpeeseen. Tämä tutkimus yhdistää joitakin alun perin ter-
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veystaloustieteen alaan miellettyjä käsitteitä terveyshallintotieteelliseen tutkimukseen ja 

jatkaa tutkijan omaa perehtymistä aiheeseen syventäen aiemman kirjallisuuskatsauksen 

avulla hankittua tietämystä vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista terveyden-

huollon johtamisessa. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 

  

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata johtajien käsityksiä vaikutta-

vuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä arvova-

linnoista sekä vaikuttavuustiedon käytöstä terveydenhuollon johtamisessa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaisia käsityksiä terveydenhuollon johtajilla on 

vaikuttavuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuustiedon käytöstä johtami-

sessa sekä lisätä vaikuttavuuden arviointiprosessin läpinäkyvyyttä terveydenhuollon 

johtamisessa.  

 

Tutkimustehtävät 

Millaisia käsityksiä johtajilla on vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista ter-

veydenhuollon johtamisessa?  

Millaisia käsityksiä johtajilla on vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä arvovalinnoista ja 

vaikuttavuustiedosta osana johtamista? 

 

Tutkimus jakautuu viiteen päälukuun. Ensimmäinen pääluku sisältää johdanto-osan, 

jossa esitellään tutkimuksen tausta, tarkoitus sekä tavoitteet. Toinen pääluku pitää sisäl-

lään tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, jossa määritellään tutkimuksen pääkäsit-

teet. Kolmannessa pääluvussa esitetään tutkimusaineisto ja menetelmät sekä tutkimuk-

sen eettiset näkökohdat. Neljäs pääluku esittelee tutkimustulokset. Viides pääluku pitää 

sisällään tulosten tarkastelun ja tutkimuksen luotettavuuteen liittyvän pohdinnan. Vii-

dennessä pääluvussa esitetään myös johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset. 
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2 VAIKUTTAVUUS TERVEYDENHUOLLOSSA  
 

2.1 Vaikuttavuus  

 

Vaikuttavuus on käsitteenä kontekstisidonnainen ja ymmärretään sen vuoksi monin eri 

tavoin (Axelsson & Engström 2001, Konu ym. 2009, Meklin 2009). Vaikuttavuus myös 

sekoitetaan usein lähikäsitteisiinsä (Axelsson & Engström 2001, Rajavaara 2007, Mek-

lin 2009, Simonen ym. 2009, Simonen ym. 2011). Terveydenhuollossa toiminnan vai-

kuttavuudella (effectiveness) tarkoitetaan aikaansaatua nettomuutosta toiminnan pe-

rimmäisessä tavoitteessa eli muutosta terveydentilassa (Sintonen & Pekurinen 2006, 

Gray 2009, Simonen ym. 2009). Gray (2009) ja Silvennoinen-Nuora (2010) määrittele-

vät vaikuttavuuden palvelujen ja palveluprosessien tai kokonaisten palvelujärjestelmien 

kyvyksi saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Yleisimmin vaikuttavuus määritellään ta-

voitteiden saavuttamisen asteena, jolloin vaikuttavuus osoittaa, missä suhteessa tavoitel-

lut vaikutukset ovat toteutuneet (Meklin 2009).  

 

Toiminnan tavoite vaihtelee tieteenaloittain, mutta terveydenhuollossa tavoitteena on 

vaikuttaa yksilön terveydentilaa parantavasti. Tässä tutkimuksessa vaikuttavuus ymmär-

retään Sintosen ja Pekurisen (2006), Meklinin (2009), Grayn (2009) sekä Simosen ym. 

(2009) näkemykset yhdistäen. Koska tutkimustuloksissa korostuu sosiaali- ja terveys-

palveluiden yhteistyö sekä asiakkaiden osallistaminen, laajennetaan vaikuttavuuden 

määritelmä koskemaan toiminnalla aikaansaatujen positiivisten terveysvaikutusten li-

säksi myös muutosta yksilön toimintakyvyssä ja terveyteen liittyvässä elämänlaadussa.  

 

2.1.1 Vaikuttavuuden suhde lähikäsitteisiinsä 

 

Vaikuttavuuden käsite on yhdistetty vaikutuksiin, tavoitteiden saavuttamiseen, tuotta-

vuuteen, priorisointiin, tehokkuuteen ja kuluihin (Simonen ym. 2011). Vaikka vaikutta-

vuus sekoitetaan yhä edelleen tuottavuuteen, kuvaavat nämä kaksi käsitettä eri asioita 

(Simonen ym. 2009). Tuottavuudella kuvataan tuotosten ja panosten suhdetta sekä tuo-

tetun hoidon määrää, mutta ei hoidon vaikutusta potilaaseen (Gray 2009, Simonen ym. 

2009). Aikaisemmat vaikuttavuuden määritelmät olivat nykyistä laveampia ja sisälsivät 

myös tehokkuuden käsitteen (Gray 2009). Tehokkuus (efficiency) kuitenkin huomioi 

Sintosen ja Pekurisen (2006) sekä Grayn (2009) mukaan vaikuttavuuden lisäksi myös 

käytetyt panokset. Virtanen (2007) puolestaan määrittelee tehokkuuden panosten ja tuo-
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tosten välisenä suhteena, jolloin kustannusvaikuttavuus määrittyy toiminnan tulosten ja 

vaikutusten suhteena kustannuksiin. Nykypäivänä tehokkuus ymmärretäänkin enemmän 

kustannusvaikuttavuuden synonyymiksi (Virtanen 2007, Gray 2009). Tehosta (efficacy) 

puolestaan puhutaan vain, jos terveydentilan muutos on saatu aikaan ihanteellisissa olo-

suhteissa (Sintonen & Pekurinen 2006, Gray 2009). Vaikuttavuuden tavoin myös muut 

tuloksellisuuteen liitettyjen käsitteiden määritelmät riippuvat määrittelijästä. Gray 

(2009) sekä Simonen kollegoineen (2009) näkevät tuotosten ja panosten välisen suhteen 

tuottavuutena. Virtanen (2007) puolestaan kuvaa tuotosten ja panosten suhteella tehok-

kuutta. Edellä mainittujen käsitteiden määritelmät on esitetty taulukossa 1 ja vaikutta-

vuuden arviointiin liitetyt keskeiset käsitteet sekä niiden väliset suhteet on esitetty kuvi-

ossa 1. 

 

Taulukko 1. Käsitteiden määritelmät. 

Käsite (englanninkielinen termi) Määritelmä 

Vaikuttavuus (effectiveness) Tavoitteiden saavuttamisen aste (Meklin 2009) 

Luonnollisissa olosuhteissa aikaansaatu tervey-

dentilan muutos (Gray 2009, Simonen ym. 2009, 

Sintonen & Pekurinen 2006)  

Tuottavuus (productivity)  Tuotetun hoidon määrä, tuotosten suhde panoksiin 

(ei huomioi hoidon vaikutusta potilaaseen) (Gray 

2009, Simonen ym. 2009) 

Tehokkuus (efficiency) Vaikuttavuuden suhde käytettyihin panoksiin 

(Sintonen & Pekurinen 2006, Gray 2009) 

Kustannusvaikuttavuus (cost-effectiveness) Toiminnan vaikutusten suhde käytettyihin  panok-

siin (vrt. tehokkuus) (Ryynänen ym. 2006, Virta-

nen 2007, Gray 2009) 

Teho (efficacy) Ihanteellisissa olosuhteissa aikaan saatu tervey-

dentilan muutos (Gray 2009, Sintonen & Pekuri-

nen 2006) 
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Kuvio 1. Keskeiset arviointikäsitteet ja niiden väliset suhteet. (mukaillen Virtanen 

2007). 

 

Asiakkaiden tarpeilla tarkoitetaan ongelmia tai pulmia, joiden takia arvioinnin kohteena 

oleva julkinen toiminta toteutetaan. Tarpeiden pohjalta tulisi asettaa yksiselitteiset ja 

konkreettiset tavoitteet toiminnalle. Panoksina ymmärretään rahan tai inhimillisen pää-

oman kaltaiset resurssit, joiden avulla toiminta mahdollistuu. Tuotoksina puolestaan 

nähdään toiminnan aikaansaamat tulokset, jotka kertovat, mitä panoksilla on saatu ai-

kaan. (Virtanen 2007.) Terveydenhuollossa tuotokset ovat palveluita, toimenpiteitä tai 

menetelmiä eli hoitopäiviä, lääkärikäyntejä, leikkauksia, lääkemääräyksiä, rokotuksia ja 

tutkimuksia tai niiden yhdistelmiä (Sintonen & Pekurinen 2006, Lillrank 2008). Koska 

kukaan ei mene hammaslääkäriin huvikseen, vaan toivotun vaikutuksen takia, ei tuotok-

silla eli pelkillä suoritteilla ei ole itseisarvoa. Vaikutus syntyykin tuottajan ja asiakkaan 

omien toimien seurauksena. (Lillrank 2008.) 

 

Virtasen (2007) mukaan tulokset kertovat toiminnan avulla saadusta hyödystä, jolloin 

huomio voidaan kiinnittää toiminnan hyödynsaajien, esimerkiksi asiakkaiden mielipitei-

siin. Vaikutukset puolestaan kuvaavat toiminnan jälkeisiä havaittuja muutoksia, jonka 

arvon (value) asiakas voi kokea monella tavalla (Virtanen 2007, Lillrank 2008). Vaikut-

tavuutta arvioitaessa tarkastellaan toiminnan tavoitteita sekä vaikutusten ja tavoitteiden 

vastaavuutta. (Virtanen 2007.) Hyödyllä tarkoitetaan toiminnalla aikaansaatua yhteis-

kunnallista hyötyä, jolloin vaikutuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin ja yhteiskun-

nallisiin tarpeisiin. Pysyvyys sen sijaan kertoo vaikutusten kestosta ja sitä voidaan arvi-

oida vasta, kun arvioinnin kohteena ollut toiminta on päättynyt. (Virtanen 2007.) 

 

ASIAKKAIDEN TARPEET 

TAVOITTEET PANOKSET TUOTOKSET 

TULOKSET 

VAIKUTUKSET 

Hyöty ja pysyvyys 

Vaikuttavuus 

Tehokkuus 

Kustannusvaikuttavuus 
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2.1.2 Vaikuttavuuden monet muodot 

 

Vaikuttavuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa lähemmin kustannusvaikuttavuuden, 

asiakasvaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä ennaltaehkäisyn vai-

kuttavuuden kautta. Kustannusvaikuttavuuden (cost-effectiveness) avulla arvioidaan 

tulosten ja käytettyjen resurssien suhdetta palvelujen tuotannossa (Ryynänen ym. 2006, 

Virtanen 2007, Gray 2009), minkä takia kustannusvaikuttavuus on tavallaan tehokkuu-

den arvioinnin jatke (Virtanen 2007) tai ymmärretään jopa tehokkuuden synonyymina 

(Gray 2009).  

 

Kustannusvaikuttavuuden arvioinnillakin on rajoituksensa, sillä kansainväliset tieteelli-

set kriteerit täyttävän kustannusvaikuttavuusanalyysin tekeminen edellyttää monen tie-

teenalan harjoittajan yhteistyötä ja erityisesti terveystaloustieteen menetelmien hyvää 

hallintaa. Yhden kustannusvaikuttavuusanalyysin eli terveydenhuollon menetelmäarvi-

oinnin tekeminen kestää eri tekijöistä riippuen kuukausista vuosiin. (Laine 2014.) 

Oberjén ja kollegoiden (2013) mukaan kustannusvaikuttavuutta koskevien tutkimusten 

laadussa on suuresti vaihtelevuutta, minkä takia terveydenhuollon kustannusvaikutta-

vuuden arviointia tulisi tutkia lisää (Weatherly ym. 2009). Myös Silvennoinen-Nuora 

(2011) painottaa kustannusvaikuttavuuden arvioinnin haasteellisuutta ja huomauttaa, 

että arvioinnissa käytettävien tilastojen ja rekistereiden luotettavuuteen sekä kustannus-

vaikuttavuuden arvioinnin yksityiskohtiin olisi panostettava valtakunnan tasolla.  Ter-

veystaloustiede ja kustannusvaikuttavuusarvioinnit eivät Laineen (2014) mukaan yksi-

nään tarjoa ratkaisua priorisointiin, vaan lisäksi olisi käytävä avointa keskustelua arvo-

valinnoista ja menetelmiin liittyvistä rajoitteista.  

 

Kustannusvaikuttavuuden lisäksi vaikuttavuutta voidaan myös tarkastella sekä asiakas-

vaikuttavuutena että yhteiskunnallisena vaikuttavuutena (Silvennoinen-Nuora 2010). 

Asiakasvaikuttavuudella tavoitellaan terveyden- tai sairaudentilan ja sitä kautta koko-

naistilanteen parantamista tai ennallaan pysymistä sekä tasapuolisesti kaikkien hyvin-

vointia (Konttinen & Koppinen 2008). Silvennoinen-Nuora (2010) määrittelee asiakas-

vaikuttavuuden positiiviseksi muutokseksi asiakkaan tai potilaan tilanteessa. Näin ollen 

asiakasvaikuttavuuden voidaan ajatella ilmenevän myös työ- ja/tai toimintakyvyn yllä-

pitämisenä eli asiakkaan/potilaan tilan vakaana pysymisenä erityisesti pitkäaikaissairai-

den kohdalla (Silvennoinen-Nuora 2010). Asiakasvaikuttavuusselvitykset tuottavat or-
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ganisaatiolle tärkeää seurantatietoa, joka voidaan esittää helposti myös numeerisessa 

muodossa. Numeeristen indikaattorien tuottama tieto vaatii usein kuitenkin pitkittäis-

seurantaa. Tietty numeerinen indikaattori saa laadullisen tulkinnan vasta, kun kyseistä 

arvoa verrataan edellisen selvityksen tuottamiin lukuihin. (Konttinen & Koppinen 

2008.) Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan yksi terveydenhuollon kehityskohteista on 

potilaslähtöisyyden ja hoidon kokonaisvaltaisuuden toteutuminen eli potilaan mukaan 

ottaminen häntä koskeviin neuvotteluihin tavoitteista sekä potilaan oma arvio syntyneis-

tä vaikutuksista. Asiakasvaikuttavuudesta saadaan tietoa yhteiskunnalliseen vaikutta-

vuuteen (Silvennoinen-Nuora 2010). 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus tavoittelee palvelujen ja hoidon riittävyyttä, oikeaa 

kohdentuvuutta sekä kustannushyötyjä ja kustannusvaikuttavuutta (Silvennoinen-Nuora 

2010). Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella kuvataan toimintapolitiikan tavoitteita ja 

niiden saavuttamisen astetta suunnitteluaikavälillä (Joustie 2009) ja sitä pidetäänkin 

julkisyhteisöjen voittoa tavoittelemattomassa toiminnassa keskeisenä tuloksen mittarina 

(Mustonen & Salminen 2009). Joustien (2009) mukaan yhteiskunnallisilla vaikuttavuus-

tavoitteilla ohjataan virastojen toiminnallisten tulostavoitteiden asettamista. Yhteiskun-

nallisen vaikuttavuuden arviointiin ja sen kehittämiseen kohdistuu kuitenkin vielä suuria 

haasteita. Palvelujen, lääketieteellisten toimenpiteiden ja hoitojen riittävyyttä ja kohden-

tuvuutta voidaan arvioida jonotietojen avulla, jotka kertovat jo hoidon piiriin päässeiden 

lukumääristä. Jonotietojen avulla ei tiedetä kuitenkaan sitä tarvetta ja niitä potilaita, 

jotka eivät yrityksistä huolimatta ole päässeet hoidon piiriin. (Silvennoinen-Nuora 

2011.) 

 

Ennaltaehkäisyn vaikuttavuus voidaan määritellä ponnistuksiksi tai toimiksi, joilla voi-

daan estää haitalliset tapahtumat (De Kort & Van Dijk 1997). Monien terveyttä edistä-

vien toimien vaikuttavuutta ei ole tutkittu huolella eikä myöskään pitkäaikaisesti. Vaik-

ka esimerkiksi luotettavasti arvioituja tietoja terveyden edistämisen toimien talousvai-

kutuksista on toistaiseksi vain vähän, ne viittaavat kuitenkin siihen, että monet elintapo-

ja muokkaavat toimenpiteet ovat vaikuttavia ja niiden kustannusvaikuttavuussuhde on 

edullinen. (Kiiskinen ym. 2008.) Myös Benmarhnia kollegoineen (2015) on sitä mieltä, 

että terveyden edistämiseen panostaminen on pitkällä tähtäimellä taloudellisesti eduk-

kaampaa kuin epäterveiden elintapojen aiheuttaman tautitaakan hoitaminen.  
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2.1.3 Vaikuttavuus-käsitteen kehitys 

 

Vaikuttavuuden käsite on kehittynyt dramaattisesti siitä, miten se alun perin ymmärret-

tiin. Aluksi vaikuttavuudella viitattiin hoidolla tai lääkkeellä saavutettuihin odotettuihin 

vaikutuksiin. Modernimpi määritelmä pitää sisällään laajan skaalan parametreja, joiden 

tarkoitus on mitata terveydenhuollon laatua. (Aceijas 2011.) Vaikuttavuuden käsittee-

seen tutustuttiin julkisessa hallinnossa 1960- ja 1970-luvuilla. Varsinainen läpimurto 

käsitteen käytössä saavutettiin 1980-luvun lopulla, kun tulosohjauksen myötä vaikutta-

vuus määriteltiin uudeksi julkisen hallinnon tuloksellisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Käsite 

on 2000-luvulla levinnyt kaikkiin julkisen sektorin toimintoihin (Rajavaara 2006) ja 

vaikuttavuus-käsitteen käytön voidaan nähdä hiljalleen lisääntyneen (Rajavaara 2007, 

Simonen ym. 2009). 

 

Simonen kollegoineen (2011) paljastaa, että kehityksestä huolimatta vaikuttavuuden 

käsite on edelleen vaikeasti ymmärrettävissä ja se nähdään verrattain uutena haasteena 

terveydenhuollossa. Vaikuttavuudesta haluttaisiin tietoa, mutta ei oikein tiedetä, mitä 

sillä tarkoitetaan (Sulkunen 2005) ja vaikka vaikuttavuus-sanaa käytetään laajasti suo-

malaisessa terveydenhuoltotutkimuksessa, on vaikuttavuus kuitenkin tutkimuksissa har-

voin määritelty (Konu ym. 2009). Monitahoinen vaikuttavuuden käsite ymmärretään 

hyvin laajasti ja moniselitteisesti organisaatioiden sisälläkin (Simonen ym. 2011, Simo-

nen 2012), sillä vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin määritelmät riippuvat 

usein näkökulmasta, tieteellisestä taustasta ja paradigmasta (Konu ym. 2009). Vaikutta-

vuus sekoittuu herkästi myös tuottavuuden ja tehokkuuden käsitteisiin (Simonen ym. 

2009, Simonen 2012). Vaikuttavuuteen sekoitetaan myös usein virheellisesti kustannus-

ten tarkastelu ilman, että käytettäisiin varsinaista kustannusvaikuttavuus-käsitettä (Si-

monen 2012).  

 

Vaikuttavuus näyttäytyykin tällä hetkellä enemmän tavoiteltavana ihanteena ja hallin-

non retoriikkana, mikä kuvaa käsitteen arvolatausta. Vaikuttavuudella perustelu ja mää-

rittely osoittavat yleisesti haluttua toiminnan suuntaa ja saavat sen näyttämään parem-

malta. (Simonen ym. 2009, Simonen 2012.) Myös Rajavaara (2007) huomauttaa, että 

vaikuttavuudesta on tullut päämäärän luonteinen asia, johon hyvinvointivaltion hallin-

noinnissa tulee pyrkiä. Vaikuttavuuden arvolatauksesta kertoo se, että sanaa käytetään 

suunnittelussa, toimintojen organisoinnissa ja arvioinnissa sekä hallinnon retoriikkana. 



10 

 

Asioita voidaan perustella vaikuttavuudella osoituksena siitä, että asioita ollaan viemäs-

sä haluttuun suuntaan ja saadaan näin toiminta näyttämään positiivisemmalta. (Simonen 

ym. 2009.) Vaikuttavuus on vain sana, mutta se on saanut vähitellen suuren painoarvon, 

sillä sen kautta perustelemisesta on tullut keskeinen keino julkisen sektorin työntekijöi-

den toiminnan moraalisessa sääntelyssä (Rajavaara 2007).  

 

Nykyistä vaikuttavuutta koskevaa keskustelua ei siis käydä selkein ja yhtenäisin käsit-

tein. Kun halutaan viitata yhteiskuntapoliittisten toimien vaikuttavuuteen, saatetaan Ra-

javaaran (2007) mukaan puhua myös esimerkiksi ”vaikutuksesta”, ”vaikutuksista”, 

”muutoksesta”, ”seurauksista”, ”merkityksestä”, ”hyödyistä” tai ”onnistumisesta”. 

Vaikka terveydenhuollon päätöksiä tehdään perustuen vaikuttavuustietoon, ei hoitojen 

vaikutuksia tutkimusten mukaan ole systemaattisesti arvioitu eikä vaikuttavuus-käsitettä 

ole poliittisessa päätöksenteossa yhdistetty terveystaloustieteen tai hallintotieteen käsi-

tykseen vaikuttavuudesta (Simonen ym. 2009). Tutkituista päätöksistä ei Simosen ja 

kollegoiden (2009) mukaan ole myöskään käynyt ilmi, että vaikuttavuutta olisi todistet-

tu eikä päätöksiä ole esimerkiksi oikeutettu hoitoon tai palveluun liittyviin tutkimustu-

loksiin vedoten. Sanaa ”vaikuttavuus” käytettiinkin lähinnä erilaisten asioiden yleisissä 

kuvauksissa tai perusteluissa eikä niinkään viittauksena asiakkaan saamiin hyötyihin. 

(Simonen ym. 2009.)  

 

Koska vaikuttavuuden moniulotteinen käsite hämmentää johtajia, olisi organisaation 

kannalta tärkeää keskustella ja määritellä yhdessä vaikuttavuuden käsite. (Simonen ym. 

2011, Simonen 2012.)  Myös Virtasen (2007) mukaan vaikuttavuuden arviointi vaatii 

käsitteen selkiyttämistä. Käsitteen yhtenäistämisessä auttaisivat Simosen ja kollegoiden 

(2012) mukaan muun muassa avoin keskustelu, heterogeeninen työympäristö ja yhtei-

sesti jaettu käsitys vaikuttavuudesta. Myös Silvennoinen-Nuora (2011) huomauttaa, että 

vaikuttavuuden pohtimisen, käsitteellistämisen ja arvioinnin tulisi sisältyä jokaisen sosi-

aali- ja terveysalan asiantuntijan työhön kaikilla tasoilla. Yhtenäisen käsitteistön käytön 

puuttuminen vaikeuttaa vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntämistä 

johtajan työssä (Simonen 2012), sillä vaikuttavuus-käsitteen lisäksi myös vaikuttavuu-

den arvioinnin mittarit ovat usein epämääräisiä tai niitä ei ole ollenkaan. (Konu ym. 

2009).   
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2.2 Vaikuttavuuden arviointi 

 

Vaikuttavuuden arviointi on monivaiheinen prosessi, joka pitää sisällään monia tekijöitä 

(Häggman-Laitila ym. 2013). Vaikuttavuustulosten tarkastelun avulla voidaan parantaa 

hoitoprosesseja, resurssien jakamista ja vertailla eri palveluntuottajia (Peltola ym. 2011) 

sekä tarkistaa, työn tekemisen tapoja ja menetelmiä suhteessa tavoitteisiin (Silvennoi-

nen-Nuora 2010). Vaikuttavuusarviointien avulla voidaan tarkastaa myös tarvetta toi-

mintaperiaatteiden, -tapojen ja -kulttuurin muutokseen (Silvennoinen-Nuora 2010). 

Vaikuttavuuden arviointi vaatii yksittäisten vaiheiden huomiointia sekä tavoitteiden, 

teoreettisen taustan ja kohderyhmän tuntemusta (Häggman-Laitila ym. 2013). Pelkkiä 

numeerisia tuloksia ei voida pitää arviointina, sillä arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

myös tavoitteen saavuttaminen, toiminnan onnistuminen tai aikaisempaan tilanteeseen 

vertaaminen (Silvennoinen-Nuora 2010).  

 

Vaikuttavuuden arviointia voidaan toteuttaa muun muassa tavoitelähtöisesti, tarveläh-

töisesti, kokeellisesti ja vuorovaikutteisesti sekä näyttöperusteisesti. Tavoitelähtöinen 

vaikuttavuuden arviointi mittaa sitä, miten hyvin tavoitteet on saavutettu, kun tarveläh-

töinen malli puolestaan kertoo siitä, vastaako palvelu tai toiminto asiakkaan tarpeita. 

Kokeellisessa vaikuttavuuden arvioinnissa vaikuttavuus mielletään erotukseksi toimin-

nan ja toimimattomuuden välillä eli intervention tai sen toteuttamatta jättämisen välillä. 

Vuorovaikutteisessa vaikuttavuuden arvioinnissa painotetaan asiakkaiden, kuntalaisten 

ja työntekijöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä, jolloin vai-

kuttavuuden oletetaan lisääntyvän erilaisten välillisten tulosten kautta. Lääketieteen 

tietoperusteista lähtöisin oleva näyttöperusteinen vaikuttavuuden arviointi sen sijaan 

kerää tietoa vaikuttavuudesta erilaisten systemaattisten katsausten avulla. Näyttöperus-

teista vaikuttavuuden arviointia voidaan tehdä sekä kansallisesti että kansainvälisesti 

niin sanottuna Cochrane-yhteistyönä. (Rajavaara 2006.)  

 

Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoitetaan vaikutta-

vuustavoitteiden saavuttamisen arviointia. Tässä tutkimuksessa vaikuttavuuden arviointi 

ymmärretään Silanderin ja Välimaan (1999) mukaan asetettujen tavoitteiden ja saavutet-

tujen tulosten sekä vaikutusten välisen suhteen tarkasteluna.  
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2.2.1 Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet 

 

Yhtenä vaikuttavuuden arvioinnin haasteista nähdään arvioitavan toiminnan tavoitteiden 

valitseminen, konkretisoiminen ja operationalisointi (Mickwitz 2005). Jos arvioinnin 

tavoitteet ovat epämääräiset, myöskään toiminnalla aikaan saatuja vaikutuksia ei voida 

todentaa (Korkeakoski & Tynjälä 2010). Haasteeksi käsitetään myös tunnistettujen vai-

kutusten vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin (Mickwitz 2005). Silvennoinen-Nuoran 

(2010) mukaan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohdaksi tulisi ottaa poti-

laan kanssa yhteistyössä laaditut tavoitteet ja arvioinnin tulisi tapahtua suhteessa näihin 

tavoitteisiin. Myös Suchy (2010) korostaa, että arvioinnissa tarvittaisiin monipuolista 

tietoa sekä hoitoihin ja palveluihin osallistuneilta asiantuntijoilta että potilailta. 

 

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät käsitteelliset epäselvyyksien vuoksi eri toimijat ovat 

omanneet erilaiset näkemykset myös vaikuttavuuden arvioinnista (Simonen ym. 2011). 

Rajavaara (2006) huomauttaakin, että vaikuttavuus-käsitteen ja vaikuttavuuden arvioin-

nin monitulkintaisuuden vuoksi myöskään vaikuttavuuden arviointia ei voida kehittää 

vain yhdellä ”oikealla” tavalla. Vaikuttavuuden arvioinnin ongelmina nähdään tällä het-

kellä erilaisten mittareiden runsaus ja epävarmuus siitä, mitkä mittarit todella mittaavat 

vaikuttavuutta. (Simonen ym. 2011.) Vaikuttavuus-käsitteen määrittelyn haastavuuden 

vuoksi suurin osa mittauksista on perustunut laadun ja välittömän tuoton mittaamiseen 

(Simonen ym. 2011, Simonen 2012). Vaikuttavuuden arvioinnin haasteina on pidetty 

myös sitä, että arviointimenetelmiä ei ole tunnettu sekä sitä, että henkilöstöä arvioinnin 

suorittamiseen ei ole ollut (Silvennoinen-Nuora 2010). Myös vaikuttavuusmittauksilla 

kerätyn tiedon määrässä, käytettävyydessä ja laadussa olisi parantamisen varaa (Waters 

ym. 2006, Häggman-Laitila ym. 2013). 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteena pidetään myös toiminnan aiheuttamien vaikutus-

ten tunnistamista ja toiminnalla aikaan saatujen vaikutusten erottamista muista selittä-

vistä tekijöistä (Mickwitz 2005). Vaikuttavuuden arviointi perustuu ajatukseen, että 

interventio johtaa tiettyihin tuloksiin, minkä takia arvioinnin keskeisiä kysymyksiä ovat, 

mikä vaikuttaa mihinkin, miten, milloin ja millä edellytyksillä. Kyseessä on kausaliteetti 

eli syy-seuraus-suhde. (Dahler-Larsen 2005.) Vaikuttavuuden arvioinnin vaikeus kitey-

tyykin juuri tämän syy-seuraus suhteen osoittamiseen (Rossi ym. 1998, Korkeakoski & 
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Tynjälä 2010, Raivio ym. 2014), sillä syyn ja vaikutuksen välinen suhde on usein 

kompleksinen ja vaikeasti ymmärrettävissä (Virtanen 2007).  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteena nähdään lisäksi aikaperspektiivin huomioon otta-

minen, sillä kaikki vaikutukset eivät näy heti (Meklin 2009, Raivio ym. 2013). Tämän 

takia uusia toimintakäytäntöjä käyttöön otettaessa tulee varata tarpeeksi aikaa, jotta to-

dellisia vaikutuksia pystytään arvioimaan (Hammar 2008). Käytännön realiteettien va-

lossa näyttää siltä, että vaikuttavuuden systemaattiseen mittaamiseen ei ole mahdolli-

suuksia, sillä toimenpiteiden vaikutukset voivat ilmetä vasta vuosien tai vuosikymmen-

ten jälkeen. (Meklin 2008.) 

 

Vaikuttavuuden arviointi ei myöskään ole objektiivista, vaan sisältää lukuisia arvovalin-

toja, jotka lopulta määrittävät arvioinnin tulokset (Saarni 2010). On hyvä huomioida, 

että vaikka toiminta voi olla toimintayksiköiden oman käsityksen mukaan tehokasta, 

tuottavaa ja asiakasmyönteisyyttä lisäävää, todellisesta vaikuttavuudesta kertoo vasta 

vaikuttavuuden arviointi tai tutkimus (Silvennoinen-Nuora 2010). Kehityskohteena 

nähdään myös yhteisen prosessien vaikuttavuusarvioinnin rakentuminen perus- ja eri-

koissairaanhoidon välille, jolloin tärkeäksi nousee rajapintatyöskentelyn varmistaminen 

(Rytilä 2011). Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan vaikuttavuuden arviointi on vasta 

hitaasti käynnistymässä.  

 

Erilaisten arviointiasetelmien valintaan vaikuttavat monet eri tekijät ja erilaisia tapoja 

arviointitehtävän ratkaisuun on runsaasti (Virtanen 2007). Tässä tutkimuksessa keskity-

tään tarkastelemaan vain muutamia tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä vaikutta-

vuuden arvioinnin tapoja. 

 

2.2.2 Näyttöön perustuva toiminta 

 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan tavoitteena on antaa asiakkaille tai potilaille parasta 

mahdollista vaikuttavaa hoitoa. Näyttöön perustuvasta toiminnasta on sosiaali- tervey-

denhuollossa määritelty useilla tavoilla. (STM 2009.) Hoidon, tutkimuksen tai muun 

terveydenhuollon toimenpiteen tavoitteena on lisätä terveyttä. Sen täytyy siis tuottaa 

tarpeeksi suuri hyöty, jotta sitä voidaan rahoittaa julkisin varoin. (Mäkelä & Kaila 
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2007.) Owensin ja kollegoiden (2011) mukaan interventioiden vaikuttavuuden arvioin-

nin tulisi perustua hyötyjen ja haittojen analysointiin parhaan saatavilla olevan näytön 

pohjalta, minkä takia vaikuttavuuteen yhdistetään yleensä näyttöön perustuva lääketiede 

(evidence based medicine, EBM) (Simonen ym. 2011). Näyttöön perustuva lääketiede 

tarkoittaa potilaita tai väestöä koskevien päätösten teon perustumista parhaaseen saata-

villa olevaan näyttöön ottaen huomioon myös päätöksenteon kohteena olevan joukon 

tarpeet ja arvot (Gray 2009).  

 

Yhtenä näyttöön perustuvan terveydenhuollon alakäsitteenä pidetään terveydenhuollon 

menetelmien arviointia (healt technology assesment, HTA) (Saarni 2010). Sillä tarkoite-

taan monitieteellistä prosessia, jossa lääketieteelliset, sosiaaliset, taloudelliset ja eettiset 

kysymykset yhdistyvät lääketieteellisen teknologian käyttöön systemaattisella, lä-

pinäkyvällä, objektiivisella ja kestävällä tavalla. Sen päämääränä on tiedottaa turvalli-

sista, tehokkaista lääketieteellisistä asiakaslähtöisistä toimintatavoista (Kristensen ym. 

2009.) Terveydenhuollon teknologian tehokas hyödyntäminen vaatii testaamista ennen 

käyttöönottoa (Räsänen 2007, Campillo-Artero 2011), sillä uuden terveydenhuollon 

teknologian, laitteiden ja lääkkeiden lisääntyminen ilman riittävää näyttöä niiden vaikut-

tavuudesta voi johtaa hyvin vaihtelevaan ja tehottomaan terveydenhuollon resurssien 

käyttöön ja vähentää terveydenhuollon asiakkaille tarjottujen hoitojen positiivisia ter-

veysvaikutuksia (Whicher 2009).  

 

HTA-tutkimuksia on kritisoitu lähinnä niiden huolimattomasta raportoinnista johtuneen 

todistusarvon puutteellisuuden vuoksi (Staub ym. 2012). Laineen (2014) mukaan mene-

telmien arvioinnissa joudutaan käytännössä aina tasapainoilemaan arvioinnin nopeuden 

ja laajuuden välillä.  

 

Vaikuttavuutta tulee osata kyseenalaistaa, jotta vaikuttamattomia terveydenhuollon me-

netelmiä voidaan arvioida ja korvata vaikuttavammilla menetelmillä (Malmivaara & 

Roine 2013). Käytössä olevia terveydenhuollon menetelmiä voidaan arvioida struktu-

roidun, näyttöön pohjautuvan uudelleenarvioinnin (Health Technology Reassessment, 

HTR) avulla. Uudelleenarvioinnista tiedetään vasta vähän ja sitä tulisikin jatkossa kehit-

tää yhdessä terveydenhuollon eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. (Legget ym. 

2012.) Eri hoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta voidaan puolestaan tutkia vertailevan 

vaikuttavuustutkimuksen (comparative effectiveness research, CER) avulla (Fischer & 
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Avorn, 2012). Vertailevan vaikuttavuustutkimuksen tulisi olla ajan tasalla (Tsertsvadze 

ym. 2011, Dubois & Graff 2011) ja katsausten tulisi olla objektiivisia, täsmällisiä sekä 

ymmärrettäviä (Ollendorl ym. 2010).  

 

Lääketieteen yhtenä keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä on pidetty satunnaistettua 

kontrolloitua koetta (randomised controlled trial, RCT) (Ryynänen ym. 2006), jonka 

pohjalta laadittuja järjestelmällisiä katsauksia ja meta-analyyseja pidetään luotettavim-

pana tietolähteenä terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja hyödynnetään 

suomalaisissa Käypä hoito-suosituksissa (Malmivaara 2012). Usein vaikuttavuudesta 

haluttaisiin hyväksyä vain satunnaistetun kokeen avulla saatu tieto (Rajavaara 2006) ja 

RCT-tutkimuksiin viitataankin usein kultaisena standardina (Rossi ym. 1998, Rajavaara 

2007, Gray 2009, Pasanen 2014). Tannahill (2008) ja Pasanen (2014) kuitenkin huo-

mauttavat, että RCT-tutkimuksillakin on rajoituksensa ja ne sopivat vain tietynlaiseen 

vaikutusten arviointiin. Rajoituksina on pidetty muun muassa sitä, että yhteiskunnalliset 

olosuhteet soveltuvat vain harvoin kokeellisesti tutkittaviksi sekä sitä, että kokeellisella 

menetelmällä ei ole mahdollista saada tietoa monimutkaisista, useista toimenpiteistä 

koostuvista kokonaisuuksista (Rajavaara 2006, Waters ym. 2006, Pasanen 2014). 

 

Ryynänen kollegoineen (2006) viittaa Sintosen (2007) tavoin satunnaistettujen kontrol-

loitujen kokeiden mittaavan toimenpiteiden ja hoitomenetelmien tehoa vaikuttavuuden 

sijaan. Kokeellisissa tutkimuksissa potilaat on valittu tiukoin kriteerein, jolloin toimen-

piteiden kustannukset ja terveysvaikutukset voivat olla erilaisia kuin tyypillisillä poti-

lailla ja tulos jää usein käytännössä huonommaksi luonnollisissa olosuhteissa (Ryynä-

nen 2006 ym., Sintonen 2007). Watersin ja kollegoiden (2006) mukaan tulisi raportoida 

myös siitä, missä määrin tutkimuksella aikaan saatu näyttö on pätevää ja sovellettavissa, 

sillä puutteellisesti raportoitujen tai kokonaan puuttuvien tutkimustulosten poissulkemi-

nen voi johtaa harhaan ja intervention todellinen vaikuttavuus hämärtyy (Pearson & 

Peters 2011). Satunnaistettuja kokeita paremmin vaikuttavuuden mittaamiseen sopivat 

Ryynäsen ja hänen kollegoidensa (2006) mukaan elämänlaatumittarit, sillä vaikuttavuu-

den arvioinnin ajatellaan olevan lähempänä terveydenhuollon laadun arviointia kuin 

tieteellistä tutkimusta (Ryynänen ym. 2006).  

 

2.2.3 Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit 
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Sintosen (2007) mukaan potilaan itsensä arvioimaa vointia pidetään terveydenhuollon 

laadun tärkeänä kriteerinä. Myös Drummond (2001) huomauttaa, että terveydenhuolto-

menojen noustessa tulisi kustannusten lisäksi nostaa keskiöön myös elämänlaadun para-

neminen. Viime aikoina vaikuttavuutta onkin pyritty arvioimaan esimerkiksi sen perus-

teella, miten potilaan terveyteen liittyvä elämänlaatu on muuttunut toimenpiteen seu-

rauksena. Tämä on toteutettu mittaamalla terveyteen liittyvää elämänlaatua ennen ja 

jälkeen toimenpiteen suorittamisen. (Räsänen 2007.) Yhtenä vaihtoehtona potilaan mie-

lipiteen kysymiseen on nähty järjestelmällinen tietojen vaikuttavuustietojen keruu inter-

netin kautta, jolloin voimavarat ja asiantuntemus voidaan keskittää tietojen analysoin-

tiin. (Malmivaara & Roine 2013.) 

 

Vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan nykyään toimenpiteiden aikaansaamien lisä-

elinvuosien lisäksi myös terveydentilan laadullinen muutos eli elämänlaadun tärkeys 

(Ryynänen ym. 2006, Gray 2009), jonka arvioinnissa hyödynnetään terveyteen liittyvän 

elämänlaadun-käsitettä (health-related quality of life, HRQoL) (Ryynänen ym. 2006). 

Elämänlaatu käsitteenä sisältää laajimmassa merkityksessään myös terveydestä tai ter-

veydenhuollosta riippumattomia tekijöitä (Kind 2001), minkä takia terveyteen liittyvä 

elämänlaatu on yleistä elämänlaatua rajallisempi käsite (Ryynänen ym. 2006). Se koos-

tuu fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, sairauden oireiden aiheuttamasta taakasta 

sekä yleisistä subjektiivisesti koetuista terveyteen liittyvistä kokemuksista ja hyvinvoin-

nista (Ryynänen ym. 2006). 

 

Elämänlaatua mittaavia mittareiden ja elämänlaadun mittayksikköjen tarkastelu rajataan 

tässä tutkimuksessa 15D elämänlaatumittariin ja laatupainotettuihin lisäelinvuosiin 

(QALY). Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarit jaetaan sairauskohtaisiin ja yleisiin 

eli geneerisiin mittareihin (Malmivaara & Roine 2013). Suomessa kehitetty 15D (15-

dimension) on aikuisväestölle tarkoitettu terveyteen liittyvän elämänlaadun geneerinen 

mittari, jolla mitataan viittätoista eri terveyden ulottuvuutta (Sintonen 2001, Ryynänen 

ym. 2006, Sintonen 2007). Tulokseksi saadaan terveyteen liittyvän elämänlaadun profii-

li (Sintonen 2001, Ryynänen ym. 2006), jonka mitattavat ulottuvuudet ovat liikuntaky-

ky, näkö, kuulo, hengitys, nukkuminen, syöminen, puhuminen, eritystoiminta, tavan-

omaiset toiminnot, henkinen toiminta, vaivat ja oireet, masennus, ahdistuneisuus, ener-

gisyys ja sukupuolielämä (Ryynänen ym. 2006). Geneerinen mittari ei sellaisenaan ole 

yksittäiseen sairauteen liittyvä, joten se mahdollistaa sairauksien välisen vertailun 
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(Ryynänen ym. 2006, Sintonen 2007). Yleisesti 15D-mittaria on pidetty kattavana mit-

tarina ja sen on nähty osoittavan vaikuttavuutta hyvin erilaisista sairauksista hyvin eri-

laisia määriä (Kukkonen 2005). 

 

Vainiolan ja kollegoiden (2012) mukaan 15D-mittari on tuottanut laatupainotettujen 

elinvuosien laskennassa osin ristiriitaisia tuloksia. Hoitoja vertailtaessa onkin tärkeää 

raportoida tulokset eri laskentamenetelmillä ja esittää laskentaan liittyvät oletukset yksi-

tyiskohtaisesti, sillä eri elämänlaatumittarit ja laskentatavat tuottavat erilaisen kuvan 

hoidon vaikuttavuudesta (Ryynänen ym. 2006, Vainiola ym. 2012). Ulkomailla tervey-

teen liittyvää elämänlaatua arvioidaan kansainvälisesti käytetyimmän EQ-5D-mittarin 

avulla. Suomessa yleisimmin on käytössä 15D-mittari, minkä johdosta kansallisesti saa-

dut tulokset eivät ole vertailtavissa kansainvälisiin tuloksiin. (Laine 2014.) 

 

Vaikuttavuuden kannalta parhaimpana mittayksikkönä on pidetty laatupainotettuja lisä-

elinvuosia (Quality Adjusted Life Years, QALY) (Sintonen 2007, Laine 2014), joka on 

vaikuttavuusmittauksissa yleisimmin käytetty mittayksikkö (Ryynänen ym. 2006). Siinä 

elämän laadussa ja pituudessa tapahtuvat muutokset yhdistetään yhdeksi mittaluvuksi 

(Räsänen & Sintonen 2013). Jos henkilö arvioi ennen hoitoa terveydentilansa olevan 

esimerkiksi 15D:llä mitattuna 0,8 ja hoidon jälkeen 0,9, voidaan henkilön arvioida hyö-

tyneen hoidostaan 0,1 elämänlaatuyksikön verran. Yksinkertaistetusti laskettuna kerrot-

taessa hyöty niillä kymmenellä vuodella, jonka henkilö tästä hyödystä nauttii, saadaan 

laatupainotettujen elinvuosien tulokseksi yksi qaly. Laatupainotetun elinvuoden (qalyn) 

avulla mahdollistuu terveydentilan ja terveydentilassa vietetyn ajan yhdistäminen. Kus-

tannusvaikuttavuus saadaan selville, kun kustannukset jaetaan qaly-luvulla. (Ryynänen 

ym. 2006.)  

 

Vaikka QALY:a pidetään tärkeänä terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnissa, tut-

kimukset, joissa QALY:t perustuvat varsinaiseen potilaan terveyteen liittyvän elämän-

laadun mittaamiseen ovat melko harvassa (Räsänen 2007). Myös Räsänen ja kollegoi-

den (2006) mukaan useissa tutkimuksissa elämänlaatutiedot oli saatu epämääräisistä 

lähteistä tai ne perustuivat terveydenhuollon ammattilaisten omiin arvioihin. Laatupai-

notettu elinvuosi ei ole yksiselitteinen mittayksikkö, vaan riippuvainen käytetystä elä-

mänlaatumittarista ja laskentakaavan oletuksista (Vainiola ym. 2012). Myös Ryynänen 

kollegoineen (2006) ja Laine (2014) tuovat esille, että terveydentilojen suhteellisen ar-
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von määrittämiseen voidaan käyttää useita eri mittareita, joten eri menetelmillä saadut 

qaly-määrät eivät näin ollen ole samansuuruisia. Mittari ei myöskään tee eroa hoidosta 

johtuvan tai itsestään tapahtuvan paranemisen välille eikä se ole käyttökelpoinen pi-

dempää aikaväliä tarkasteltaessa tai hoidoissa, jotka eivät vaikuta potilaan omaan ko-

kemukseen (Ryynänen ym. 2006).  

 

2.2.4  Tietojärjestelmät ja rekisterit 

 

 

Silvennoinen-Nuora (2010) uskoo sähköisen tietojärjestelmän tuovan tulevaisuudessa 

helpotusta sektoreiden väliseen, asiakasta koskevaan tiedonsiirtoon ja palvelujen kehit-

tämiseen. Haasteena on saada yhtenäistettyä ja luotua keskenään kommunikoivat tieto-

järjestelmät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. (Silvennoinen-Nuora 

2010.) Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen tulee saada palvelemaan ylei-

semminkin suoriutumiskyvyn mittaamista, jotta saataisiin tietoa hoidon saatavuudesta, 

hoitoprosessin laadusta, terveysvaikutuksista ja kustannuksista sekä oikeudenmukaisuu-

desta (Malmivaara 2012).  

 

Simosen (2012) mukaan nykyiset terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät tue johtajan 

päätöksentekoa riittävästi ja suurin osa terveydenhuollon johtajista toivoo tietojärjes-

telmien kehittämistä päätöksentekoa tukeviksi. Tehokas terveyspalveluiden tiedonhal-

linta vaatisi yhteensopivia ja organisoituja tietojärjestelmiä, sillä tällä hetkellä suurim-

pana ongelmana nähdään erilaisten tietojärjestelmien suuri määrä ja niiden yhteensopi-

mattomuus. (Hammond ym. 2010, Simonen 2012.) Kritiikkiä on esitetty myös järjes-

telmien käytettävyyttä (Black & Tan 2012), tehokkuutta ja hintaa (Silvennoinen-Nuora 

2010, Simonen 2012) sekä niiden luotettavuutta ja paikkaansapitävyyttä kohtaan 

(Hammond ym. 2010). Myös Sinha kollegoineen (2012) esittää, että terveydenhuollon 

toimenpiteisiin liittyvän datan määrän kasvusta huolimatta sen laatu on puutteellista, 

mikä haittaa tulosten tulkintaa ja eri tutkimusten välistä vertailua.  

 

Vaikuttavuuden arviointia voidaan toteuttaa myös rekisteritietoihin pohjautuen. Peltola 

kollegoineen (2011) esittelee Perfect-projektin, joka on rekisteritietoihin pohjautuva 

kansallinen arviointimenetelmä. Perfect hyödyntää alhaalta ylös suuntautuvaa suorituk-

sen arviointia, jolloin kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti prosessin, kulujen ja tulos-
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ten mittaaminen tiettyjä sairauksia koskevissa tapauksissa (Häkkinen ym. 2011). Vaikka 

Suomen rekisterijärjestelmä tukeekin tällaisen arviointimenetelmän käyttöä, on rekiste-

reitä kehitettävä edelleen, jotta terveydenhuoltojärjestelmää voidaan arvioida paremmin 

(Peltola ym. 2011).  

 

2.3 Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 

 

Oikeudenmukaisuus, etiikka ja arvot on harvoin mainittu suomalaisissa vaikuttavuutta 

tarkastelevissa tutkimuksissa, vaikka terveydenhuollossa ja terveydenhuoltotutkimuk-

sessa tehdään tärkeitä eettisiä ja arvovalintoja. Toisaalta eettisten periaatteiden voidaan 

ajatella olevan sisäänrakennettuja vaikuttavuuden arvioinnissa, minkä vuoksi niitä ei 

ehkä ole erikseen pohdittu yksittäisissä tutkimuksissa (Konu ym. 2009).  

 

Terveydenhuollon päätöksenteko perustuu vaatimuksiin toimenpiteiden tehokkuudesta, 

taloudellisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, minkä vuoksi päätöksenteon tulee pe-

rustua tilastoihin, selvityksiin, ja tieteelliseen tutkimukseen (Välimäki 2004). Emme 

kuitenkaan voi saada kaikesta haluamastamme vaikuttavuusnäyttöä ja huolimatta näy-

tön määrästä se ei yksinään riitä päätöksenteon tueksi. Todisteet vaikuttavuudesta eivät 

myöskään automaattisesti tee asioista eettisesti hyväksyttäviä. (Tannahill 2008.) Ter-

veydenhuollon toimintoja on mahdotonta asettaa yksiselitteiseen järjestykseen tekemät-

tä perustavanlaatuisia arvovalintoja (Saarni 2010). Myös Välimäki (2004) sekä Mäkelä 

ja Kaila (2007) korostavat, ettei terveydenhuollon toiminta tapahdu tyhjiössä, vaan hoi-

don, tutkimuksen tai muun terveydenhuollon toimenpiteen hyötyjen, haittojen, tiedon ja 

resurssien lisäksi terveydenhuollon päätöksenteossa vaikuttavat myös arvot.  

 

Arvot eivät koskaan korvaa puuttuvaa tietoa, mutta päätöksiä ei myöskään voi perustaa 

pelkän näytön varaan. Vaikuttavuutta arvioitaessa tulisi aina ottaa huomioon myös eet-

tinen arviointi, sillä muuten interventioiden pohjalta tehdyt päätelmät voivat johtaa har-

haan (Autti-Rämö & Mäkelä 2007, Tannahill 2008). Autti-Rämön ja Mäkelän (2007) 

mukaan eettinen arviointi on jatkuva prosessi, jonka avulla yritetään ymmärtää vallitse-

vaa moraalia, arvoja ja yhteiskunnan käyttäytymismalleja. Jokainen ammattikunta luo 

omat eettiset sääntönsä ja ohjeistuksensa, jotka perustuvat tietoon, kokemukseen ja eet-

tisesti hyväksyttyihin päämääriin (Autti-Rämö & Mäkelä 2007, Levitt-Rosenthal 2013). 

Syvällisen eettisen arvioinnin avulla päättäjien on helppo ottaa huomioon laajat vaiku-
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tukset, joita uuden terveydenhuollon teknologian käyttöönotolla on yksittäisiin kansalai-

siin, terveydenhuoltojärjestelmään ja yhteiskuntaan (Autti-Rämö & Mäkelä 2007). Ter-

veydenhuollon päätöksentekijöiden odotetaan toimivan ennen kaikkea eettisesti poti-

laidensa ja yhteisönsä etua ajatellen (Levitt-Rosenthal 2013). Kuviossa 2 on esitetty 

teorian pohjalta jäsennelty käsitys vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä arvovalinnoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 2. Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat. 

 

2.3.1 Tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat 

 

Arvioinnin tavoitteet ovat ihmisten arvomaailmaan liittyviä asioita (Sintonen & Pekuri-

nen 2006), minkä takia tavoitteiden asettaminen nähdään arvopohjaisena ja subjektiivi-

sena (Rajavaara 2006). Koska nämä kysymykset eivät ole teknisesti ratkaistavissa ole-

via tieteellisiä kysymyksiä, vaan puhtaasti arvokysymyksiä, kuuluvat tällaiset arvova-

linnat autonomisille potilaille tai demokraattisen järjestelmän päätöksentekijöille ja ne 

tulisi esittää niin avoimesti ja läpinäkyvästi kuin mahdollista (Saarni ym. 2008, Saarni 

2010). Saarnin (2010) mukaan eettistä arviointia joudutaan tekemään jo vaikuttavuustie-

toa kerätessä ja tulkitessa. Arvioinnissa keskeisen arvo-ongelman muodostavat kysy-

mykset siitä, kenen tai keiden asettamista tavoitteista pitäisi lähteä liikkeelle (Sintonen 

& Pekurinen 2006). Myös Korkeakoski ja Tynjälä (2010) korostavat arvojen merkitystä 

arvioinnin lähtökohtana tarkoituksen ja tavoitteiden ohella. Tiedon syntymiseen vaikut-

tavat muun muassa vaikuttavuustutkimusta tekevien tahojen aihevalinnat ja painotukset, 

valitut arviointiaiheet ja tutkimusasetelmat sekä tärkeinä pidetyt arvioinnin päämäärät 

(Gray 2009, Saarni 2010). Myös Häggman-Laitila kollegoineen (2013) painottaa arvo-

valintojen sisältyvän jo arvioinnin kohdentamiseen, arvioinnin toteutukseen ja resur-

sointiin.  

 

Tulevaisuudessa joudutaan yhä enemmän tekemään päätöksiä siitä, ketä hoidetaan ja 

ketä jätetään hoitamatta (Välimäki 2004). Saarnin (2010) mukaan suomalaisessa tervey-

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 

Tavoitteet 

-Kuka määrittelee tavoit-

teet? 

-Millaiset tavoitteet 

määritellään? 

Lopputulokset 

-Millaisia tuloksia 
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Vaikuttavuustiedon käyttö 
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denhuollossa törmätään jatkuvasti eettisiin ongelmiin, joissa hoidon rajaaminen ei on-

nistu. Kun potilaan hoidosta tehdään päätöksiä, pitäisi käytettävissä olla tietoa hoito-

vaihtoehtojen vaikuttavuudesta juuri tämän hoidettavan potilaan tapauksessa. Tilastolli-

sesti analysoidut tutkimukset pitävät sisällään tunnuslukuja ja graafisia esityksiä, mutta 

tämän tiedon soveltamisessa käytäntöön yksittäisen potilaan kohdalla on kuitenkin on-

gelmia. (Ryynänen ym. 2006.) Muun muassa terveyteen liittyvä elämänlaatu herättää 

kysymyksiä arvoista. Kenen arvojen pohjalta toimitaan ja miten arvot saadaan selville. 

Ensimmäinen näistä on enemmän poliittisen kuin tieteellisen harkinnan piirissä. (Kind 

2001.)  

 

Terveydenhuollon etiikan voidaan ajatella noudattavan sekä velvollisuuseettisiä että 

utilitaristisia periaatteita. Velvollisuusetiikka painottaa elämän ja potilaan oikeuksien 

kunnioitusta, potilaan hoitamista kaikissa olosuhteissa, itsemääräämisoikeuden, vahin-

goittamattomuuden sekä oikeudenmukaisuuden periaatteita. Utilitarismi taas korostaa 

suurimman kokonaishyvän periaatetta, joka terveydenhuollossa tarkoittaa mahdolli-

simman monen ihmisen tekemistä mahdollisimman terveeksi. (Ryynänen ym. 2006.) 

Harris (2014) toteaa kustannusvaikuttavuuden olevan lähinnä utilitarismia, sillä sen 

avulla pyritään tarjoamaan mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman suurelle jou-

kolle ihmisiä. Terveydenhuollossa niukkojen resurssien kohdentamiseen liittyy eettinen 

velvollisuus käyttää näitä resursseja mahdollisimman kustannusvaikuttavalla tavalla. 

Tämä johtaa myös siihen, että jotkut vaikuttaviksi todistetut hoidot joudutaan eväämään 

vähäisen kustannusvaikuttavuutensa vuoksi. (Harris 2014.)  

 

2.3.2 Lopputuloksiin liittyvät arvovalinnat 

 

Arvojen painoarvo vaihtelee sen mukaan, mistä ilmiöstä on kyse, millaista toimintakult-

tuuria kohde edustaa ja ketä varten arvioinnit tehdään eli arvokysymykset ovat aina kon-

tekstisidonnaisia (Korkeakoski & Tynjälä 2010, Saarni 2010). Valintoja joudutaan vai-

kuttavuuden arvioinnissa tekemään esimerkiksi siitä, mikä katsotaan riittäväksi näytöksi 

vaikuttavuudesta, mitkä ongelmat, päämäärät ja hoitovaikutukset ovat arvokkaita sekä 

siitä, miten oikeudenmukaisuus yhdistetään vaikuttavuuden maksimointiin (Rajavaara 

2006, Saarni 2010). Arvioinnin vaikuttavuuden kannalta onkin merkityksellistä, miten 

havaittuja hyötyjä arvioidaan. (Korkeakoski & Tynjälä 2010). Päätökset siitä, mitä hoi-

don lopputuloksia tai sivuvaikutuksia potilaille pidetään merkittävinä, tehdään jo arvi-
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oinnin suunnitteluvaiheessa. Tämän takia onkin suuri riski, että näitä päätöksiä ei tun-

nisteta arvokysymyksiksi, vaan niitä pidetään luonnontieteellisinä tutkimuskysymyksi-

nä. (Saarni 2010.)  

 

Kustannusvaikuttavuuden mittayksiköinä käytetään yleensä QALY:ja. Jo mittayksikös-

sä itsessään on kuitenkin se eettinen ongelma, että QALY:ja tarkasteltaessa nuori ihmi-

nen saa korkeampia tuottoja, sillä hänellä ajatellaan olevan enemmän aikaa nauttia hy-

västä terveydestään. (Ryynänen ym. 2006.) Jotta kustannusvaikuttavuutta voitaisiin ar-

vioida päätöksentekoa tukevalla tavalla, olisi käytävä keskustelua vaikuttavuuden arvi-

ointiin liittyvistä arvovalinnoista ja löytää ratkaisuja kustannusvaikuttavuuden mittaa-

misen haasteisiin (Laine 2014).  

 

Myös RCT-tutkimuksiin ja EBM:n sekä HTA:n käyttöön vaikuttavuuden arvioinnissa 

liittyy eettisiä haasteita (Saarni 2010, Pasanen 2014). Vaikka vaikuttavuuteen yhdistetty 

näyttöön perustuva lääketiede (EBM) tarjoaa yleisiä linjauksia päätöksen tekoon, sen 

soveltuvuutta muun muassa yksittäisiin potilasta koskeviin päätöksiin pidetään huono-

na. Nämä ovatkin lääkärille jääviä arvovalintoja, joissa tapausten ainutlaatuisuus on 

otettava huomioon. (Culpepper & Gilbert 1999.) Saarni (2010) toteaakin, että vaikutta-

vuustiedon hankinta ei ole objektiivista, vaan vaikuttavuustiedon hankinta sisältää eri 

vaiheissaan monia erilaisia arvovalintoja. Konu kollegoineen (2009) toteaa, että suoma-

laisessa tieteellisessä vaikuttavuuden tutkimuksessa oikeudenmukaisuus, etiikka ja arvot 

on mainittu vain harvoin, vaikka eettiset arvovalinnat kuuluvat olennaisena osana ter-

veydenhuoltoon ja terveydenhuollon tutkimukseen. Saarnin ja kollegoiden (2008) mu-

kaan arvovalinnat tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman läpinäkyviksi. Arvovalinto-

jen läpinäkyvyys tekee terveydenhuollon menetelmien arvioinneista kansainvälisesti 

vertailukelpoisia ja vahvistaa niiden asemaa päätöksenteon tukena (Saarni ym. 2008). 

 

2.3.3 Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvovalinnat 

 

Vaikuttavuustiedon käytön kannalta eettisesti haastavana voidaan pitää tilannetta, jossa 

vallitsee yksimielisyys näytön laadusta, mutta siitä huolimatta eri osapuolet ovat ratio-

naalisesti eri mieltä siitä, pitäisikö hoitoa toteuttaa. Tällöin ratkaisu tulisi saavuttaa de-

mokraattisesti avoimella päätöksenteolla, joka yhdistäisi tieteellisen tiedon ja arvovalin-

nat läpinäkyvällä tavalla. (Saarni 2010.) Lillrankin (2008) mukaan professioiden rati-
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onaliteetin mukaan päätökset tehdään tiukasti medisiinisin kriteerein potilaan edun mu-

kaisesti. Ihminen kuitenkin harvoin kykenee täysin rationaalisiin päätöksiin, minkä takia 

erilaiset kannustimet, henkilökohtaiset mieltymykset, yksittäiset tilanteet ja resurssien 

saatavuus vaikuttavat tapauskohtaisiin päätöksiin (Lillrank 2008).  

 

Arvovalintoja on vaikuttavuuden arviointiin liittyen tehtävä ainakin siitä, mikä tervey-

denhuollon menetelmä tai menetelmät valitaan arviointikohteeksi, kuka valinnan tekee, 

miten vaikuttavuutta mitataan tai arvioidaan, miten potilaan preferenssit huomioidaan, 

mikä katsotaan riittäväksi ja hyväksyttäväksi näytöksi vaikuttavuudesta, mikä painoarvo 

annetaan erilaisille vaikuttavuuden arviointitavoille, miten näytön puute tulkitaan ja 

mitä merkityksiä tuloksille annetaan.  Koska näistä edellä mainituista seikoista voidaan 

olla perustellusti erimielisiä, ei voida sanoa, että parhaallakaan tiedolla varustettu pää-

töksentekijä (poliitikko, virkamies tai lääkäri) voisi toimia puhtaan objektiivisesti ilman 

vaikutteita ja arvoja. (Laine 2014.) Kun saadaan kompleksista tietoa terveydestä, sitä 

käsitellään usein tavalla, joka heijastelee päätöksentekijän omaa arvomaailmaa (Kind 

2001).  

 

Uusien kustannustehokkaiden hoitoteknologioiden käyttöönottoa jarruttavat usein ole-

massa oleviin hoitoihin ja käytäntöihin liittyvät ammatilliset intressit ja rakenteet. Nämä 

intressit ja rakenteet voivat tulla näkyviksi silloin, kun uusi arvioinnin kohteena oleva 

hoitoteknologia muuttaisi eri ammattiryhmien työnjakoa ja hoidon toteuttamistapoja. 

(Laine 2014.) Saarnin (2010) mukaan esimerkiksi uusien hoitojen käyttöönotosta ei 

voida päättää niin yleisellä tasolla, että asetettaisiin tiettyjä raja-arvoja vaikuttavuustie-

don laadulle tai kustannusvaikuttavuudelle. Päätöksiä tehdessä olisikin aina huomioita-

va yksittäinen hoito, sen kohderyhmä, hoitovaihtoehdot ja terveydenhuollon konteksti. 

Suomessa olisi tarve selkeyttää oikeutettuja päätöksentekijöitä ja päätöksentekoproses-

seja, jotta poliittisia arvovalintoja voitaisiin tehdä avoimemmin ja läpinäkyvämmin 

(Saarni 2010.)  

 

2.4 Vaikuttavuustieto terveydenhuollon johtamisessa 

 

Vaikuttavuustietoa tarvitaan muun muassa kansanterveyden seuraamiseen, sopivien 

hoitopolkujen määrittelyyn ja käyttöönottoon, kliinisiin parannuksiin, terveydenhuollon 

turvallisuuden seuraamiseen, johdon ohjauksen varmistamiseen ja terveydenhuoltojär-
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jestelmän luotettavuuden edistämiseen kansalaisten silmissä (Smith ym. 2009). Vaikut-

tavuustieto ja sen arviointi- ja yhteenvetomenetelmät nähdään tärkeinä terveydenhuol-

lon päätöksenteossa (Räsänen 2007, Saarni 2010), sillä tieto auttaa lisäksi potilaita, klii-

nikoita, johtajia, hallituksia ja kansalaisia päätöksenteossa, jolla pyritään saavuttamaan 

parempia tuloksia (Smith ym. 2009). Simosen (2012) mukaan sosiaali- ja terveyden-

huollon johtajilla on käytössään erilaisia tietolähteitä liittyen johtamisen päätöksente-

koon. Tärkeimpinä tietolähteinä johtajat pitävät organisaation talousarviota ja toiminta-

suunnitelmaa, omaa ammatillista kokemustaan sekä koulutustaan (Simonen 2012). 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin tulosten pätevyyden ja sovellettavuuden kannalta onkin tär-

keää raportoida tutkimuksen ja projektin vaiheet ja valinnat mahdollisimman tarkasti, 

jotta lukija voi arvioida sitä, mihin vaikuttavuusnäyttö perustuu. (Koivisto & Haverinen 

2006.) Myös Virtasen (2007) mukaan arviointitiedon raportoiminen on merkittävässä 

osassa siinä, kuinka hyvin arvioinnin tuloksia kyetään hyödyntämään. Vaikuttavuustie-

don hyödyntämistä vaikeuttavat kuitenkin toiminnan yhtenäisten tavoitteiden ja linjaus-

ten puuttuminen johtajien työstä (Simonen 2012). 

 

2.4.1 Terveydenhuollon johtaminen  

 

Tässä tutkimuksessa terveydenhuolto ymmärretään terveydenhuoltolain mukaiseksi 

kokonaisuudeksi, johon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perustervey-

denhuolto ja erikoissairaanhoito.  Lain mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon teh-

tävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvoin-

tiin. (Terveydenhuoltolaki 2010/1326.) Hyvinvointipalvelujen tuottajilta edellytetään 

siis näyttöä toimintansa tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta, mikä 

pitää sisällään myös julkisten varojen käyttöön liittyvän tilintekovastuun. Tämän takia 

organisaatioilta edellytetään näyttöön perustuvaa todentamista. (Virtanen 2007.) 

 

Poliittishallinnollisena yhteiskunnan osa-alueena terveydenhuollolla tarkoitetaan kaik-

kea sitä, mistä säädetään erityisillä terveydenhuollon laeilla, mitä terveydenhuoltovas-

tuuseen nimetyt viranomaiset hallinnoivat ja mitä rahoitetaan terveydenhuoltoon osoi-

tettujen budjettien, rahastojen ja maksujen avulla. Määritelmään voidaan liittää myös se 

osa sairauksien ehkäisyä ja terveyden edistämistä, josta vastuun kantavat sairaanhoidos-
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ta huolehtivat organisaatiot ja ammattikunnat. Sairauksien ehkäisy ja terveyden edistä-

minen voidaan näin hahmottaa rokotuksina, terveystarkastuksina, seulontoina ja tervey-

denhuoltohenkilökunnan antamana terveyskasvatuksena. (Lehto 2013.) Julkisella sekto-

rilla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden palvelujen tavoitteena on kuntalais-

ten hyvinvointiin vaikuttaminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla (Huotari 

2009). 

 

Terveydenhuoltopolitiikka sisältää erilaisia yhteiskunnallisia intressejä, toimijoita ja 

toimintaa, joilla pyritetään vaikuttamaan siihen, millaisia terveydenhuoltoa koskevia 

päätöksiä maan hallitus, terveydenhuollosta vastaava ministeriö, kunta tai terveyden-

huolto-organisaation päätöksentekoelin tekee. Oletettavaa on, että terveydenhuoltopoli-

tiikan toimijoilla on terveydenhuollon suhteen sekä yhteisiä että erilaisia tavoitteita. 

Toimijoiden tavoitteet voivat vaihdella elinkeino- tai työllisyystavoitteesta lasten tai 

vanhusten terveydenhuoltoon (Lehto 2013.)  

 

2.4.2 Vaikuttavuustieto johtamisessa  

 

 

Vaikuttavuustietoa sekä sen arviointi- ja yhteenvetomenetelmiä pidetään tärkeänä apu-

välineenä terveydenhuollon päätöksenteossa (Saarni 2010). Simosen ja hänen kolle-

goidensa (2012) mukaan johtajat haluaisivat käyttää vaikuttavuustietoa päätöksenteossa, 

koska päätöksentekoprosesseja olisi näin helpompi perustella. Vaikuttavuustiedon hyö-

dyntämistä pidetään siis johtamistyössä tärkeänä, vaikka sen hyödyntäminen on vielä 

vähäistä ja sen käytännön toteutuksessa on haasteita (Simonen 2012).  

 

Simosen (2012) mukaan erilaisten toimintojen vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimi-

nen on edelleen tarpeellista, sillä johtamistyössä vaikuttavuustietoa tarvitaan esimerkik-

si henkilökunnan resursointiin, koulutuksen ohjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen. 

Tietoa tarvitaan, jottei johtamisen keinoin tuettaisi vaikuttamatonta toimintaa. Vaikutta-

vuustiedon hyödyntämisen vaatimus tulisikin linjata organisaation strategisiin tavoittei-

siin, jotta niihin voitaisiin sitoutua ja niitä voitaisiin seurata johtamisen eri tasoilla. (Si-

monen 2012.) Vaikuttavuuden arvioinnin johtopäätökset ovat strategisesti tärkeää tietoa 

ja vaikuttavuustiedon kiinnostavuutta tulisi korostaa eri toimialoilla (Huotari 2009). 

Crutters kollegoineen (2015) huomauttaa, että päätöksenteon tukena olevaan vaikutta-

vuustietoon liittyvät epävarmuudet olisi tärkeä tuoda esille ja niistä tulisi keskustella. 
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Arviointien käyttökelpoisuus riippuukin usein siitä, kuinka hyvin tulokset on kiteytetty 

päätöksentekoa palveleviksi johtopäätöksiksi (Ryynänen ym. 2006, Teikari & Roine 

2007). Vaikuttavuustietoon liittyvät rajoitteet tulisi tunnistaa sen sijaan, että olemassa 

olevaa tietoa pidettäisiin automaattisesti paikkaansa pitävänä. Kun arviointeihin liitetään 

kaikki niihin liittyvät epävarmuudet, voidaan varmistua paremmin päätösten oikeelli-

suudesta. (Crutters ym. 2015.) Suomessa näyttö interventioiden vaikuttavuudesta ei tällä 

hetkellä tue päätösten tekoa tai tulosten juurrutusta, sillä näytön katsotaan olevan vaih-

televaa (Häggman-Laitila ym. 2013). Myös Gray (2009) sekä Dubois ja Graff (2011) 

huomauttavat, ettei nykyinen vaikuttavuusnäyttö tue päätöksentekoa riittävästi. Vaikut-

tavuusmittausten tulosten myös pitäisi olla helpommin saavutettavissa ja sen näkyvyyttä 

johtamisen apuvälineenä tulisi lisätä. (Simonen ym. 2012.)  

 

Tulevien tutkimusten tulisikin keskittyä erityisesti määrittelemään, missä muodossa 

vaikuttavuustieto olisi parhaiten käytettävissä terveydenhuollon päätöksenteossa. (Si-

monen ym. 2009). Saarnin (2010) mukaan vaikuttavuusarvioiden tulokset tulisi pyrkiä 

esittämään niin, että ne sisältävät päätöksentekijöiden kannalta tärkeät tiedot ymmärret-

tävässä muodossa, jolloin ne mahdollistavat, kannustavat ja jopa pakottavat päätöksen-

tekijät tekemään vastuullisia päätöksiä. Vaikuttavuutta koskeva tieto tulisi saattaa pää-

töksenteon tueksi poliittisen päätöksenteon tasolle saakka ja varsinainen vaikuttavuuden 

arviointi tulisi toteuttaa monitieteisesti johtotasolla (Silvennoinen-Nuora 2010). Ratkai-

suksi on esitetty terveydenhuollon päätöksentekijöiden ja tutkijoiden yhteistyötä, jolloin 

tutkimusnäyttöä voitaisiin paremmin hyödyntää terveydenhuollon päätöksenteossa 

(Ryynänen ym. 2006, Bhattacharyya ym. 2011). Vaikuttavuustieto hyödyttää lopulta 

potilaita, terveydenhuollon ammattilaisia ja johtotehtävissä olevia linjauksia tekeviä 

henkilöitä (Malmivaara 2012). 

 

2.4.3 Strategian ja vaikuttavuuden yhteys 

 

Jylhäsaari (2009) ymmärtää strategian pitkäjänteisenä tavoitteellisena toimintana, jossa 

suunnittelun aikajänne asetetaan selvästi päivittäisen operatiivisen toiminnan edellyttä-

mää aikajännettä kauemmaksi. Myös Johnsson kollegoineen (2014) määrittelee strategi-

an organisaation pitkäaikaisena suuntana. Minzberg kollegoineen (2009) lähestyy stra-

tegian käsitettä moninaisempien määritelmien kautta. Strategia voidaan ymmärtää toi-

mintaa ohjaavana suunnitelmana tai suuntana sekä eräänlaisena mallina, joka pitää yllä 
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johdonmukaista käyttäytymistä. Strategia voidaan ymmärtää myös positioinnin ja toi-

mintaperspektiivin kautta tai strategia voidaan käsittää jopa juonena, jonka avulla kil-

pailija voidaan päihittää (Mintzberg ym. 2009.) Taloustieteessä strategia voidaan ym-

märtää myös keinona, jolla erottaudutaan kilpailijoista markkinoilla (Porter 1996). Täs-

sä tutkimuksessa strategia ymmärretään Jylhäsaaren (2009) mukaan pitkäjänteisenä ta-

voitteellisena toimintana.   

 

Terveydenhuoltoa voidaan pitää toimialana, jossa strategisuuden merkitys on erityisen 

korostunut (Jylhäsaari 2009). Sairaanhoitopiirien kokouspöytäkirjoja tutkinut Simonen 

(2012) toteaa vaikuttavuuskäsitettä käytettävän strategisen johtamisen päätöksenteossa 

toiminnan tavoitetilojen määrittämiseen, vaikuttavuustutkimuksen kohdentamiseen, 

erilaisen toiminnan perusteluihin ja tehtävien määrittämiseen.  

 

Vaikuttavuuskäsitteen esiintyminen on lisääntynyt terveydenhuollon strategisessa pää-

töksenteossa erityisesti väestömäärältään isoissa sairaanhoitopiireissä (Simonen 2012). 

Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan vaikuttavuus näyttäytyy kuitenkin toistaiseksi 

vain käsitteenä organisaatioiden strategioissa jääden näin käytännön tasolla näkymättö-

mäksi. Terveyspalvelujen tuotannon strategioissa olisi määriteltävä, miten laaja-alaista 

ja minkä asteista vaikuttavuutta halutaan saavuttaa. Strategioiden tulisi olla yhteneväiset 

koko sillä terveydenhuollon palvelutuotannon alueella, jossa hoitoketjuja tarkastellaan. 

Sitä voidaan pitää poliittisen tason kysymyksenä, päästäänkö strategisessa työssä yksi-

mielisyyteen. (Silvennoinen-Nuora 2010.) 

 

Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan ylin strategia strategiahierarkiassa palvelee erityi-

sesti ylintä johtoa ja poliittisia päätöksentekijöitä, kun taas seuraava strategia palvelee 

tulosyksikkötasoa ja erikoisaloja. Sekä Huotarin (2009) että Silvennoinen-Nuoran 

(2010) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla keski- ja lähijohdon sekä hen-

kilöstön osallistumista strategiseen keskusteluun tulisi kehittää ja realististen vaikutta-

vuustavoitteiden asettelussa tulisi hyödyntää eri henkilöstöryhmien edustajien näke-

myksiä. Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan terveydenhuollon strategiatyö, arviointi ja 

strategioiden arviointitulosten hyödyntäminen eivät kuitenkaan kohtaa käytännön toimi-

joita. Osallistamista ja osallistumista tulisi strategiassa miettiä myös loppukäyttäjän nä-

kökulmasta. Coulter kollegoineen (2008) huomauttaakin, että asiakkaan aktiivista roolia 

korostavissa strategioissa tulisi kiinnittää huomiota tiedon jakamiseen, osallistamiseen 
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ja itsehoitoon. Strategisen ajattelun näkökulmasta tällaista kokonaisvaltaista vaikutta-

vuuden tarkastelua voidaan pitää uutena (Silvennoinen-Nuora 2010).  

 

Organisaation strategisten linjausten tulisi tukea vaikuttavuustiedon hyödyntämistä kai-

killa johtamisen tasoilla (Simonen 2012). Myös vaikuttavuuden pohtiminen, käsitteellis-

täminen ja arviointi tulisi sisällyttää jokaisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijan työ-

hön toimintatasosta riippumatta (Annala & Silvennoinen-Nuora 2011). Annalan ja Sil-

vennoinen-Nuoran (2011) mukaan vaikuttavuuden tarkastelun tulisi tapahtua strategioi-

den avulla kaksisuuntaisesti. Näin organisaation ylätason strategia käsittäisi yhteiskun-

nallisen vaikuttavuuden osa-alueet, jotka konkretisoituisivat käytännön strategioissa ja 

toimintasuunnitelmissa. Käytännön strategioissa huomio puolestaan kiinnittyisi asiakas-

vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Tieto asiakasvaikuttavuudesta yhdistettäisiin lopulta 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tuloksiin siirtämällä arviointitieto takaisin strategisel-

le tasolle. Näin vaikuttavuustietoa hyödynnettäisiin organisaation kaikilla tasoilla. (An-

nala-Silvennoinen-Nuora 2011.)  

 

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana voidaan pitää vaikuttavuus-

tavoitteiden kirjaamista strategioihin, jolloin tavoitteet laaditaan riittävyyden ja kohden-

tuvuuden näkökulmista. Näin tullaan kysyneeksi, missä määrin palveluja tuotetaan eri 

sairausryhmille ja miten palvelut kohdennetaan kullekin sairausryhmälle. (Silvennoi-

nen-Nuora 2010.) Johtamisessa tehtävien valintojen ja päätösten tulisi perustua strate-

gialähtöiseen arviointiin. Vaikuttavuuden arviointi voidaankin nähdä strategisen arvi-

oinnin osa-alueena, jossa vaikuttavuus on toiminta-ajatuksen mukainen päämäärä. 

(Huotari 2009.) 

 

Virtanen ja Stenvall (2011) painottavat, että strategiatyössä tarvitaan käsitteellistä ajatte-

lukykyä. Käsitteellinen ajattelukyky käsittää konkreettisten strategiasta johdettujen ta-

voitteiden hierarkkisuuden ja ilmiöiden välisten suhteiden ymmärtämisen. Käsitteellisen 

ajattelukyvyn ilmentymänä voidaan pitää myös sitä, miten hahmotetaan organisaation 

kyky edistää asetettujen strategisten päämäärien toteutumista. (Virtanen & Stenvall 

2011.) Strategisiin päämääriin vaikuttavat organisaation toiminnan lisäksi julkisella 

puolella myös muut toimijat. Esimerkkeinä tästä voidaan pitää esimerkiksi liikunnan 

terveysvaikutuksia tai liikenneinvestointeja. (Meklin 2009.) 
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2.5 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista 

 

 

Yhteenvetona tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista esitetään kuvio 3. Kuvio kuvaa 

sitä, miten teoreettisessa viitekehyksessä esitetyt vaikuttavuus, vaikuttavuuden arviointi, 

vaikuttavuuteen liittyvät arvovalinnat, strategia ja vaikuttavuustiedon käyttö johtamises-

sa liittyvät toisiinsa. 

 

Vaikuttavuuden on havaittu käsitteenä olevan kontekstisidonnainen, minkä takia se 

ymmärretään monin eri tavoin (Axelsson & Engström 2001, Konu ym. 2009, Meklin 

2009) ja sekoitetaan myös usein lähikäsitteisiinsä (Axelsson & Engström 2001, Raja-

vaara 2007, Meklin 2009, Simonen ym. 2009, Simonen ym. 2011). Näin ymmärrys vai-

kuttavuudesta käsitteenä heijastelee myös sitä, miten vaikuttavuutta arvioidaan. Käsit-

teen määrittelyn tavoin myöskään vaikuttavuuden arviointiin ei ole yhtä ainoaa tapaa. 

Yhdeksi vaikuttavuuden arvioinnin haasteeksi onkin mainittu erilaisten mittareiden run-

saus ja epävarmuus siitä, mitkä mittarit todella mittaavat vaikuttavuutta (Simonen ym. 

2011). Vaikuttavuuden arvioinnin voidaan ajatella peilaavan sitä moninaisuutta ja kon-

tekstisidonnaisuutta, joka näyttäytyy myös vaikuttavuus-käsitteen kohdalla. Haasteena 

on nähty myös vaikuttavuusmittauksilla kerätyn tiedon määrä, käytettävyys ja laatu 

(Waters ym. 2006, Häggman-Laitila ym. 2013). Näin vaikuttavuuden arviointi lopulta 

määrittää sitä kuinka vaikuttavuustietoa voidaan käyttää ja käytetään johtamisessa. 

 

Terveydenhuollossa ja terveydenhuoltotutkimuksessa tehdään tärkeitä eettisiä ja arvova-

lintoja (Välimäki 2004, Mäkelä & Kaila 2007, Konu ym. 2009, Saarni 2010), mutta 

arvovalinnat mainitaan vain harvoin (Konu ym. 2009). Valintoja joudutaan vaikutta-

vuuden arvioinnissa tekemään esimerkiksi siitä, mikä katsotaan riittäväksi näytöksi vai-

kuttavuudesta sekä siitä, mitä ongelmia, päämääriä ja hoitovaikutuksia pidetään arvok-

kaina (Rajavaara 2006, Saarni 2010). Myös vaikuttavuustiedon käyttö päätöksenteossa 

sisältää arvovalintoja (Lillrank 2008, Laine 2014). Arvovalintojen voidaan siis ajatella 

merkittävällä tavalla vaikuttavan siihen, mikä määritellään vaikuttavuudeksi, miten vai-

kuttavuuden arviointia toteutetaan ja miten vaikuttavuustietoa käytetään päätöksenteos-

sa.  
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Vaikuttavuustietoa tarvitaan, sillä vaikuttavuustieto ja sen arviointi- sekä yhteenveto-

menetelmät nähdään tärkeinä terveydenhuollon päätöksenteossa (Räsänen 2007, Smith 

ym. 2009, Saarni 2010). Vaikka terveydenhuollossa vaikuttavuusnäytön (Virtanen 

2007) ja strategisuuden merkitys on erityisen korostunut (Jylhäsaari 2009), näyttäytyy 

vaikuttavuus kuitenkin toistaiseksi vain käsitteenä organisaatioiden strategioissa jääden 

näin käytännön tasolla näkymättömäksi (Silvennoinen-Nuora 2010). Huotarin (2009) 

mukaan vaikuttavuuden arviointi tulisi nähdä strategisen arvioinnin osa-alueena, jossa 

vaikuttavuus on toiminta-ajatuksen mukainen päämäärä. Terveyspalvelujen tuotannon 

strategioissa olisi määriteltävä, miten laaja-alaista ja minkä asteista vaikuttavuutta halu-

taan saavuttaa (Silvennoinen-Nuora 2010).  Strategian tulisi myös tukea vaikuttavuus-

tiedon hyödyntämistä kaikilla johtamisen tasoilla (Simonen 2012). Strategian voidaan 

siis nähdä määrittelevän sitä, mitä pidetään vaikuttavuutena, kuinka vaikuttavuutta arvi-

oidaan ja miten vaikuttavuustietoa käytetään johtamisen tukena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista. 

 

  

Vaikuttavuustiedon käyttö  Vaikuttavuuden arviointi Vaikuttavuus 

Strategia 

Arvovalinnat 
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 
 

3.1 Aineiston keruu  

 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla, sillä sen avulla oli mahdollista saada 

kuuluviin tutkittavien ääni (Hirsjärvi & Hurme 2006, Eskola & Suoranta 2008) ja sa-

malla voitiin varmistaa, että aiheesta saatiin kaikki tarvittava tieto (Polit & Beck 2012). 

Teemahaastattelussa edetään yksityiskohtaisten kysymysten sijasta etukäteen mietitty-

jen keskeisten teemojen varassa, jolloin kysymysten tarkka muoto ja järjestys voivat 

vaihdella, mutta teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme 

2006, Eskola & Suoranta 2008, Polit & Beck 2012, Hirsjärvi ym. 2013). Haastattelussa 

käytetty teemarunko muodostui tutkijan tekemän kirjallisuuskatsauksen tuottamasta 

tiedosta ja tutkijan esiymmärryksestä. Teema-alueiden sisältöä avattiin ja täsmennettiin 

haastateltaville edelleen teorian pohjalta nousseilla tarkentavilla kysymyksillä, jotka 

auttoivat myös viemään haastattelua eteenpäin. Teemahaastattelurunko on kuvattu liit-

teessä 2.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään yleensä varsin pieneen määrään tapauksia ja 

pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta 2008), 

sillä aineistosta ei ole tarkoitus tehdä yleistyksiä (Hirsjärvi & Hurme 2006, Hirsjärvi 

ym. 2013). Haastateltavia oli tutkimuksessa yhteensä kymmenen. Laadullisen tutkimuk-

sen aineistolle asettamien vaatimusten sekä tutkimukselle varatun aikataulun ja tutkijan 

omien resurssien puitteissa haastateltavien määrää voitiin pitää riittävänä.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruu lopetetaan usein siinä vaiheessa, kun saturaa-

tiopiste on saavutettu eli, kun uudet tapaukset eivät tuo enää uutta tietoa tai uusia näkö-

kulmia ja aineisto alkaa toistaa itseään (Hirsjärvi ym. 2013).  Aineisto saturoitui viiveel-

lä, sillä haastateltavien erilaisten koulutus- ja ammattitaustojen vuoksi haastateltavat 

sijoittivat tutkimuksen aihealueen omaan kontekstiinsa. Eri ammattiryhmät tarkastelivat 

aihetta omasta näkökulmastaan, minkä vuoksi aineisto hahmottui aina uudella tavalla. 

Tutkimusongelman näkökulmasta aineisto alkoi toistaa itseään noin kahdeksannen haas-

tateltavan kohdalla.  
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Laadullisessa tutkimuksessa henkilöt valitaan tarkoituksenmukaisuuden perusteella 

(Puusa & Juuti 2011). Haastateltavien valinta tapahtui erikoissairaanhoidon ylimpään 

johtoon kuuluvan henkilön suositusten pohjalta. Näin haastateltaviksi voitiin valita hen-

kilöitä, joilla tiedettiin olevan kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä tai aiheesta 

(Puusa 2011a). Haastatteluun valittiin yhteensä 10 johtajaa perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon ylimmästä johdosta ja keskijohdosta Pohjois-Suomesta. Tässä tut-

kimuksessa ylimmällä johdolla tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-

don hallinnossa työskenteleviä johtajia sekä kuntayhtymien johtajia. Keskijohtoa edus-

tavat tulosalueiden johtajat ja palvelupäälliköt. Koska haastateltavat valikoituivat sekä 

perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta, saatiin tutkimuksessa näkyviin 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen rajapinta.  Kaikki haastatteluun 

osallistuneet olivat suorittaneet vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta koulu-

tus- ja ammattitausta vaihteli haastateltavien välillä. Näin haastatteluissa päästiin tarkas-

telemaan vaikuttavuutta laajemmin koko terveydenhuollon ja osin myös sosiaalipalve-

luiden osalta. Haastateltavien vähäisen määrän ja anonymiteetin säilymisen vuoksi haas-

tateltavien taustatietoja ei kerrota tarkemmin.  

 

Halukkuutta tutkimukseen osallistumiseen tiedusteltiin haastateltavilta sähköpostitse. 

Sähköpostissa haastateltaville kerrottiin, että heitä oli suositeltu avainhaastateltavaksi ja 

heille lähetettiin saatekirje. Saatekirjeessä heitä informoitiin tutkimuksesta, tutkimuksen 

tarkoituksesta ja tavoitteesta, haastattelujen nauhoittamisesta, ajankohdasta ja kestosta 

sekä tutkimuseettisistä näkökohdista, kuten anonymiteetin säilyttämisestä ja tutkimuk-

seen osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Tämän informoivan ja osallistumishalukkuutta 

kartoittavan sähköpostin avulla saatiin selville haastateltavien halukkuus osallistua tut-

kimukseen, minkä pohjalta haastatteluaikataulut sovittiin haastateltavien kanssa tar-

kemmin. Haastateltaville lähetetty saatekirje on esitetty liitteessä 1. Tuomen ja Sarajär-

ven (2009) mukaan haastattelun onnistumisen kannalta on suositeltavaa antaa haastatel-

tavien tutustua kysymyksiin ennen haastattelua. Näin myös varmistetaan, että halutusta 

asiasta saadaan mahdollisimman paljon tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009). Haastateltavil-

le lähetettiin etukäteen haastattelussa käytettävä teemahaastattelurunko, jotta haastatel-

tavat saivat halutessaan tutustua teema-alueisiin etukäteen. Tutkimuksen toteuttamista 

varten hankittiin tarvittavat tutkimusluvat sekä erikoissairaanhoidon että perustervey-

denhuollon puolelta. Tutkimuslupia ei tulla julkaisemaan tämän tutkimusraportin liit-

teissä haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi.  
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Yhteen haastatteluun oli suunniteltu käytettävän aikaa n. 60 min. Haastattelujen kesto 

vaihteli 39 minuutista 68 minuuttiin ja keskimäärin haastattelut kestivät 53 minuuttia. 

Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 108 sivua rivivälillä 1,0, fontilla Times New Ro-

man ja fonttikoolla 12. Haastattelut suoritettiin joulukuun 2015 ja tammikuun 2016 ai-

kana. Haastattelutilanteen häiriöttömyys saatiin varmistettua suorittamalla haastattelut 

haastateltavien omissa työhuoneissa. (Eskola & Vastamäki 2007, Polit & Beck 2012). 

Haastatteluympäristö oli näin myös haastateltaville tuttu, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa 

positiivisesti haastattelujen sujuvuuteen. Haastattelut aloitettiin haastattelijan esittäyty-

misellä sekä tutkimuksesta ja tutkimusprosessin aikataulusta informoinnilla. Haastatte-

lut tallennettiin ääninauhurille. Ennen varsinaista haastattelua suoritettiin 2 esihaastatte-

lua, joiden avulla oli mahdollista testata haastatteluteemojen toimivuutta (Hirsjärvi ym. 

2013). Hirsjärven ja Hurmeen (2006) mukaan lopullinen haastattelurunko muotoutuu 

vasta esihaastattelujen pohjalta. Haastattelurunkoon ei esihaastatteluiden jälkeen tehty 

muutoksia, joten molemmat esihaastattelut otettiin mukaan lopulliseen aineistoon.  

 

3.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkijan tekemän kirjallisuuskatsauksen ja esiymmärryksen pohjalta muodostetussa 

teemahaastattelurungossa oli yhteensä neljä erillistä teema-aluetta tarkentavine kysy-

myksineen. Ensimmäinen teema käsitteli vaikuttavuutta käsitteenä, toinen teema piti 

sisällään vaikuttavuuden arvioinnin ja vaikuttavuustiedon käytön johtamisessa ja kol-

mas teema muodostui vaikuttavuuden arviointiin sekä vaikuttavuustiedon käyttöön liit-

tyvistä arvovalinnoista. Haastattelurungon neljäs teema-alue käsitteli vaikuttavuustietoa 

johtamisen tukena. Vaikuttavuutta ja strategista johtamista käsitelleen neljännen teeman 

jäätyä haastateltavien vastauksissa muita teema-alueita hieman suppeammaksi, järjestel-

tiin teema-alueet uudelleen tutkimusraportin tulososion tasapainoisuuden säilyttämisek-

si. Aineiston analyysin myötä eri teemojen sisältöjen yhtenäisyys oli helpompi hahmot-

taa, joten neljänteen teema-alueeseen yhdistettiin toisen teeman osa, vaikuttavuustiedon 

käyttö johtamisessa. Alkuperäiset haastatteluteemat ja teemojen muuttuminen analyysin 

myötä on kuvattu liitteessä 6. 

 

Aineiston analyysin tarkoituksena oli luoda aineistosta kokonaisuus, joka mahdollisti 

tulkintojen ja johtopäätösten teon (Eskola & Suoranta 2008, Puusa 2011b). Aineiston 

keruun jälkeen haastattelut litteroitiin eli auki kirjoitettiin (Aaltola & Valli 2007) mah-
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dollisimman pian haastatteluiden suorittamisen jälkeen eli yleensä jo haastattelupäivänä. 

Koska kiinnostus kohdistui haastattelun asiasisältöihin, ei kovin yksityiskohtainen litte-

rointi ollut tarpeen (Ruusuvuori 2010). Aineisto litteroitiin sanatarkasti jättäen huomiot-

ta kuitenkin puheen tauot, huokaukset, äänenpainot ja nonverbaali viestintä. Kaikki lit-

teroinnit tarkastettiin vielä kertaalleen lukemalla litteroinnit läpi haastattelunauhaa 

kuunnellen. Näin varmistettiin litterointien oikeellisuus ja se, ettei mitään jäänyt litte-

roimatta. 

 

Aineiston analyysi aloitettiin lukemalla aineistot läpi monta kertaan, minkä jälkeen ai-

neistoa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin (Hirsjärvi & Hurme 2006, Ruusuvuori ym. 

2010, Puusa 2011b, Polit & Beck 2012). Aineisto analysoitiin deduktiivis-induktiivisen 

sisällönanalyysin avulla. Ensimmäiseksi analyysissa valittiin tutkimustehtävän ja aineis-

ton laadun ohjaamana analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuus (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

Elo & Kyngäs 2008).  

 

Haastatteluaineisto järjesteltiin tämän jälkeen Eskolan ja Suorannan (2008) esittämällä 

tavalla etsimällä aineistosta teemahaastattelurungon avulla teemojen alle sellaisia tekstin 

kohtia, jotka kertoivat kyseisestä teemasta. Teemojen alle etsittiin tekstinkohtia kolmel-

la eri lukukerralla, jotta voitiin varmistua siitä, että kaikki teemoihin kuuluvat asiat on 

löydetty aineistosta. Valitut tekstinkohdat kursivoitiin ja kopioitiin sellaisenaan tekstin-

käsittelyohjelmaan toiseen tiedostoon ja ilmausten perään tehtiin merkintä siitä, mistä 

haastattelusta kyseinen tekstin kohta oli peräisin. Deduktiivinen sisällönanalyysi toteu-

tettiin siis teeman ohjaamana, jolloin analyysirunko oli väljä ja analyysissa edettiin tä-

män deduktiivisen vaiheen jälkeen induktiivisen sisällönanalyysin periaatteiden mukai-

sesti (Kyngäs & Vanhanen 1999, Elo & Kyngäs 2008). Seuraavaksi aineisto pelkistet-

tiin analyysiyksiköiksi eli aineistoa tiivistettiin tutkimustehtävän ohjaamana (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, Puusa 2011b), minkä jälkeen analyysiyksiköiden pelkistystä jatkettiin 

edelleen. Esimerkki alkuperäisilmauksista, analyysiyksiköistä ja pelkistyksistä on esitet-

ty liitteessä 3. 

 

Pelkistetyt ilmaukset siirrettiin tekstinkäsittelyohjelman toiseen tiedostoon luettelomai-

seen muotoon teemoittain, mikä mahdollisti samansisältöisten pelkistysten yhdistämisen 

luokiksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, Puusa 2011b). Esimerkki pelkistysten yhdistelystä 

alaluokiksi on esitetty liitteessä 4. Pelkistetyissä ilmauksissa säilytettiin edelleen mer-
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kinnät siitä, mistä haastattelusta kyseinen pelkistys oli peräisin, jotta yhteys alkuperäis-

aineistoon saatiin säilytettyä. Muodostetut luokat siirrettiin edelleen tekstinkäsittelyoh-

jelman kolmanteen tiedostoon muodostettuun taulukkoon, jossa analyysia jatkettiin 

muodostamalla samansisältöiset luokat edelleen yläluokiksi (Kylmä ym. 2008, Tuomi & 

Sarajärvi 2009). Luokkien yhdistämistä ja yläluokkien luomista jatkettiin niin kauan, 

kunnes yläluokat oli muodostettu neljäksi koko aineistoa kuvaavaksi pääluokaksi (Puu-

sa 2011b).  Esimerkki luokkia kuvaavasta taulukosta on esitetty liitteessä 5.  

 

Aineiston analyysi toteutettiin vaiheittain niin, että jokainen vaihe tallennettiin omaan 

tekstitiedostoonsa ja vaiheet nimettiin. Näin aineistoon oli helppo palata missä tahansa 

analyysin vaiheessa ja kosketus alkuperäiseen aineistoon säilyi koko ajan.  Työskentely-

tapa mahdollisti myös analyysin vaiheiden seikkakohtaisen kuvaamisen tutkimusraport-

tiin. 

 

3.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat  

 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista (Hirsjär-

vi ym. 2013, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013). Tässä tutkimuksessa on pyritty 

noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2013) mainitsemia tiedeyhteisön 

tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutki-

mustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten 

arvioinnissa. Tutkimuksen eettisiä näkökohtia tarkasteltiin jo tutkimussuunnitelmassa, 

minkä vuoksi tutkimusta on arvioitu eettisten näkökohtien pohjalta jokaisessa tutkimus-

vaiheessaan. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 

otettu huomioon muiden tutkijoiden tekemä työ ja viitattu aiempiin julkaisuihin asian-

mukaisella tavalla. Myös tutkimustulosten tarkastelussa on pyritty antamaan muiden 

tutkijoiden saavutuksille niille kuuluva arvo ja merkitys. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2013.) 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2013) mukaan hyvään tutkimuskäytäntöön kuuluu 

tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen. Tutkimuksen toteuttamista varten hankittiin 

tarvittavat tutkimusluvat sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon puolelta.  
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Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen pitää myös sisällään informoidusta suos-

tumuksesta huolehtimisen, millä tarkoitetaan tutkittavien vapaaehtoista suostumusta 

tutkimukseen sen jälkeen, kun tutkittavia on informoitu tutkimuksesta (Christians 

2000). Haastateltaville lähetettiin sähköpostitse saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen 

tarkoituksesta ja sisällöstä sekä tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua tutkimuk-

seen. Haastattelusta kiinnostuneille haastateltaville lähetettiin lisäksi teemahaastattelu-

runko ennen haastattelua, jotta haastateltavat saivat halutessaan tutustua kysymyksiin 

etukäteen. Tutkittavat ilmaisivat tutkijalle sähköpostitse halukkuutensa osallistua tutki-

mukseen saatekirjeen lähettämisen jälkeen. Tämä tulkittiin informoiduksi suostu-

mukseksi eikä erillistä kirjallista suostumusta ei enää pyydetty. 

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön luetaan kuuluviksi myös anonymiteetista ja luottamuk-

sellisuudesta huolehtiminen (Christians 2000). Etukäteen lähetetyssä saatekirjeessä in-

formoitiin haastateltavia tutkimuksen luonteesta ja tarkoituksesta, haastattelujen kestos-

ta ja tallennuksesta, tallenteiden turvallisesta säilytyksestä sekä aineiston hävittämisestä 

tutkimuksen valmistuttua. Saatekirjeessä informoitiin haastateltavia myös anonymitee-

tin säilyttämisestä ja luottamuksellisuudesta. Koska haastateltavilta on hankittava lupa 

suorien lainausten esittämiseen ja heidän tulee olla tietoisia tutkimustulosten käytöstä ja 

julkaisusta (Speziale & Carpenter 2002), käytiin myös nämä asiat läpi haastattelutilan-

teessa. Tutkittavien anonymiteetista huolehdittiin koko tutkimuksen ajan (Polit & Beck 

2012).  

 

Anonymiteetin vaade korostui varsinkin tutkimusraportin suorissa lainauksissa, joista 

pyrittiin häivyttämään kaikki sellainen tieto, jonka perusteella haastateltavat olisivat 

olleet tunnistettavissa. Tutkimuksen aikana huolehdittiin myös tietojen paikkansa pitä-

vyydestä eli vääristelemättömyydestä (Christians 2000) sekä siitä, ettei tutkimus aiheut-

tanut haittaa tai vahinkoa tutkittaville (Christians 2000, Polit & Beck 2012). 

 

Eettisyyteen liittyy myös tutkimustulosten esittäminen ja niistä raportoiminen. Tutki-

jalla on vapaus päättää siitä, mitä tutkimustuloksia hän pitää julkaisemisen arvoisina 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007). Tutkimustulokset on pyritty esittämään niin, että lukija 

voi arvioida tutkimustulosten paikkaansapitävyyttä. Esitystavassa on pyritty huomioi-
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maan myös se, että lukija käsittää, miten tutkija on valikoinut tutkimuksen aihealueen 

kannalta keskeisimmät tutkimustulokset.  

 

Kerätty aineisto säilytettiin turvallisessa paikassa (Polit & Beck 2012) tekijän hallussa 

eikä tutkimusaineistoa ole missään tutkimuksen vaiheessa eikä sen jälkeen annettu ul-

kopuolisten nähtäväksi. Kun tutkimus on päättynyt ja sen tulokset on osoitettu oikeelli-

siksi, tutkimusaineisto tullaan hävittämään asianmukaisella tavalla.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 

Tässä tutkimustuloksia käsittelevässä osiossa esitetään deduktiivis-induktiivisesti ai-

neiston perusteella muodostetut tulokset terveydenhuollon johtajien käsityksistä vaikut-

tavuuteen, vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavuuden arviointiin liittyviin arvovalin-

toihin sekä vaikuttavuustiedon käyttöön liittyen. Analyysin tulokset jakautuivat neljään 

eri teema-alueeseen: 1) vaikuttavuuteen 2) vaikuttavuuden arviointiin 3) vaikuttavuuden 

arviointiin liittyviin arvovalintoihin ja 4) vaikuttavuustiedon käyttöön johtamisen tuke-

na. Teemojen eli pääluokkien sisälle induktiivisesti muodostettujen ala- ja yläluokkien 

analyysipolku on pyritty esittämään tutkimusraportissa kuvioiden ja suorien lainausten 

avulla. Esimerkit analyysipolusta on kokonaisuudessaan lisäksi kuvattu liitteissä 3, 4 ja 

5. Tässä luvussa lainausmerkeissä olevat tekstin osat ovat suoria lainauksia tehdyistä 

haastatteluista, joita on käytetty osoittamaan yhteys alkuperäisaineistoon tehden samalla 

tutkijan päättelyketjun näkyvämmäksi (Puusa 2011b). Murresanoja ei ole muutettu. 

Analyysin pohjalta muodostuneet pää- ja yläluokat on esitetty kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Analyysin pohjalta muodostuneet pääluokat ja yläluokat. 

 

4.1 Vaikuttavuus 

 

Vaikuttavuus jakautui vaikuttavuuden moninaisuuteen, vaikuttavuuteen käytännössä 

sekä vaikuttavuuden ja tehokkuuden väliseen eroon.  

 

4.1.1 Vaikuttavuuden moninaisuus 

 

Vaikuttavuuden määritelmä toi esille vaikuttavuuden moninaisuuden, sillä käsite määri-

teltiin monin eri tavoin. Suurin osa, noin 70% haastateltavista kuvasi vaikuttavuutta 

toiminnalla aikaansaaduksi muutokseksi, mikä ymmärrettiin muutoksena terveydenti-

Vaikuttavuus 

- vaikuttavuuden moninaisuus 

- vaikuttavuus käytännössä 
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lassa. Eräs haastateltava määritteli vaikuttavuuden myös optimioloissa testatun hoito-

menetelmän toimivuudeksi käytännössä (H8).  

 

Vaikuttavuus terveydenhuollossahan määritellään sillä tavalla, että.. me 

saadaan niinku niillä meidän toimenpiteillä saadaan ihminen pysymään ter-

veenä tai terveys paranemaan. (H9) 

 

Vaikuttavuus kai on sitä, että miten joku optimioloissa tehokkaaks todettu 

kokemus tai hoitomenetelmä toimii sit niinku käytännössä. (H8) 

 

Noin kolmasosa haastateltavista määritteli vaikuttavuuden asiakkaan osallistamisen 

kautta, jolloin vaikuttavuutena nähtiin koetun elämänlaadun paraneminen sekä ennalta-

ehkäisy.  

 

Pääpaino on siellä ennaltaehkäsyssä ja tällä hetkellä puhutaan siitä, et ihmi-

set ottaa vastuuta omista päätöksistään ja omista esimerkiks terveyteen liit-

tyvistä valinnoista. (H6) 

 

Puolet haastateltavista määritteli vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumisena. Vaikutta-

vuuden kannalta tärkeänä nähtiin toiminnalle ennalta asetetut päämäärät tai tavoitteet, 

joiden toteutumista pidettiin osoituksena vaikuttavuudesta. Eräs haastateltavista painotti 

myös aikajänteen huomioimista tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. 

 

Vaikuttavuus käsitteenä on sitä, että tavotteet toteutuu joko niinku tuloksina 

ja sitte vaikutuksina pitkällä aikavälillä. Eli aikalailla sitä tavoitteiden toteu-

tumista, että sitte. (H7)  

 

Kolmasosa haastateltavista käsitti vaikuttavuuden huomioivan aikaan saatujen vaikutus-

ten lisäksi myös käytetyt panokset ja työmäärän, joka oli vaadittu muutoksen aikaan 

saamiseksi. 

 

Mää käsitän sillai sen sen.. vaikuttavuuden, että.. meillä on tietyt tavotteet ja 

sitten on ne mittarit, millä mitataan sitä ja miten siihen on päästy ja mitkä 

meillä on ollu tavallaan ne niinku ne panokset siinä, että tällä resurssilla me 

ollaan saatu tätä aikaan ja näillä toimintatavoilla, näillä euroilla, näillä hen-

kilöstöillä ja sit se on lisänny sitä kuntalaisen hyvinvointia. (H5) 

 

Suurin osa haastateltavista antoi vaikuttavuudelle enemmän kuin yhden määritelmän. 

Vaikuttavuuden moninaisuus on kuvattu kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Vaikuttavuuden moninaisuus. 

 

4.1.2 Vaikuttavuus käytännössä 

 

Vaikuttavuus käytännössä jakautui kustannusvaikuttavuuteen ja toiminnalla aikaansaa-

tuun muutokseen. Kustannusvaikuttavuudessa korostuivat kustannusten karsiminen sekä 

elämän laatu ja määrä suhteessa hintaan. Kolmasosa haastateltavista piti vaikuttavuuden 

käytännön esimerkkinä kustannusten karsimista, mikä tarkoitti kustannussäästöjä tuovaa 

raskaimpien palveluiden hillintää, suuremman palvelutuotannon aikaansaamista samalla 

euromäärällä ja kustannusten vähenemistä.  

 

Mutta että tämmösiä ne on aika armottomiakin euroa per asukas mittarit ja 

sinänsä sitte meillä on ehkä kaikista isoin semmonen joka osin on vaikutta-

vuusmittari, että me mitataan sitä, että paljoko meilläki kasvavassa kaupun-

gissa menee sote-eurot per asukas. Paljonko se kustannuskehys on. No joku 

sanoo, että mitä eihän kustannus oo vaikuttavuutta, mutta tietyllä tavalla se 

pitää sisällään myös meijän toiminnan vaikuttavuutta siinä mielessä, että jos 

me kyetään hillitseen niitä raskaimpia palveluita, joka nyt sotessa on aina se 

tavote, niin näkyyhän se euroissakin yleensä. (H4) 

 

Yksi haastateltavista toi käytännön esimerkkinä vaikuttavuudesta esille myös QALY:n 

(Quality adjusted life years) sekä tuotetun elämän määrän suhteessa hintaan. 
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Vois sanoa sillä lailla, että joku hoito maksaisi semmosen 50 000 per yks 

henkilö ja tuotaa.. mutta se esimerkiksi tuottais elämää 40 vuotta, kun taas 

joku toinen hoito tuottais elämää yhdelle henkilölle keskimäärin 4kk ja 

maksais ehkä 2000 euroa ja sitten jos näitä vertailtas, niin ni tuota täytys 

niinkun yksinkertaisimmillaan minä teen sen niin, että mää lasken sen tuote-

tun elämän määrän per se tuotettu euro ja sitä kutsun aika paljon vaikutta-

vuudeksi. (H2)  

 

Toiminnalla aikaansaatu muutos puolestaan piti sisällään terveydenhuollon toimenpi-

teet, suunterveydenhuollon indikaattorit ja terveyden edistämisen. Terveydenhuollon 

toiminnoista vaikuttavimpina nähtiin muun muassa kohdunkaulan syövän seulonta, 

lonkkaleikkaukset sekä rokotus- ja neuvolatoiminta. Haastateltavista kaksi piti suun 

terveydenhuollon indikaattoreita parhaina käytännön esimerkkeinä vaikuttavuudesta.  

Esimerkkeinä vaikuttavuudesta nähtiin myös valistus ja ennaltaehkäisevä työ. 

 

Tai sitten hammashuollossa esimerkiksi, että jos me käytämme tämmöseen 

valistukseen ja ennalta ehkäsevään työhön ja varhaisen vaiheen neuvontaan 

ja tämän tyyppiseen asioihin panoksia, ni sillä on yleensä parempi vaikutus 

kuin se, et me pelkästään porataan niitä hampaita. (H10) 

 

Puolet haastateltavista mainitsi käytännön esimerkkinä vaikuttavuudesta terveyden edis-

tämisen, jolloin tärkeänä vaikuttavuuden kannalta pidettiin asiakkaiden omaa aktiivi-

suutta ja sitä, että ihmisen oma elämä on terveyttä edistävää.  

 

4.1.3 Vaikuttavuuden ja tehokkuuden ero 

 

Vaikuttavuuden ja tehokkuuden eroina haastateltavat näkivät sen, että tehokkuus ei 

huomioi saavutettuja hyötyjä. Kolmasosa haastateltavista määritteli tehokkuuden pelk-

kinä suoritteina, kuten esimerkiksi käyntimäärinä. Haastateltavista 40% puolestaan pai-

notti sitä, että toiminta voi olla tehokasta olematta vaikuttavaa sekä sitä, että tehokkuus 

oli eri asia kuin vaikuttavuus. Kaksi haastateltavista toi erityisesti esille sen, että vaikut-

tavuus eroaa tehokkuudesta huomioimalla myös saavutetut terveyshyödyt. 

 

Siis tehokkuuellahan mitataan monesti niinkö jotaki suoritteita tai läpime-

noaikoja tai semmosia. (H1) 

 

Vaikuttavuus niinkö se täytyy just tuottaa sitä terveys- tai hyvinvointi-

hyötyä. Että se on vaikuttavaa. Että se niinku se panostus. Että.. Ja sitte te-
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hokkuus niinkö se ei välttämättä tuota sitä tavoteltua lopputulosta, et se voi 

olla, että euroja mennee niinkö vähemmän, mutta se sitte pitkällä tähtäyksel-

lä lyö niinku takasi. (H6) 

 

Tehokkuuden käsitettiin huomioivan käytetyt resurssit, koska se ajateltiin panosten suh-

teena tuotokseen. Tehokkuuden ajateltiin sisältävän myös taloudellisen ulottuvuuden. 

Puolet haastateltavista käsitti tehokkuuden panosten suhteena tuotokseen, jolloin tehok-

kuutena pidettiin tekemisen määrää suhteessa tekijöiden määrään tai työpanoksen mää-

rää suhteessa hoitoon. Tehokkuudeksi käsitettiin myös se, kun pienillä resursseilla saa-

tiin aikaan mahdollisimman paljon tuotantoa.  

 

Esimerkiks tuotannollinen tehokkuus, että mahollisimman pienillä voimava-

roilla saadaan tuota, niukoilla voimavaroilla tuotantoo mahollisimman pal-

jon. Tai tietty tuotantomäärä saadaan mahollisimman pienillä, toisinpäin 

ajateltuna pienillä sit resursseilla.. henkilöresursseilla tai tällä tavalla. (H9) 

 

Haastateltavista viidesosa hahmotti tehokkuuden taloudellisen ulottuvuuden ja kertoi 

tehokkuuden olevan vaikuttavuutta helpommin mitattavissa rahassa sekä huomioivan 

myös rahan.  Tehokkuus ja vaikuttavuus nähtiin toisilleen läheisinä käsitteinä ja niiden 

hierarkkinen samanarvoisuus huomioitiin eli ne tunnistettiin toistensa rinnakkaiskäsit-

teiksi. Yksi haastateltavista koki tehokkuuden voivan myös sekoittua vaikuttavuuteen, 

sillä tehokkuus ja vaikuttavuus nähtiin vaikeina erottaa toisistaan.  

 

Et tässä juuri menee esimerkiks tehokkuuteen tai semmoseen, että mehän on 

tuotettu näin ja näin paljon ja samalla henkilöstöllä, että on menny hirveen 

hyvin. Siis nää niinku tehokkuuden ja tuotantotaloudellisten tai tuotannollis-

ten tunnuslukujen kans, ni tää vaikuttavuus unohtuu. Tai sekottuu.. (H4)  

 

Vaikuttavuus- ja tehokkuus-käsitteiden eroja on kuvattu kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Vaikuttavuuden ja tehokkuuden ero. 

 

4.2 Vaikuttavuuden arviointi  

 

 

Vaikuttavuuden arviointi jakaantui vaikuttavuuden arvioinnin haasteisiin, vaikuttavuu-

den arviointiin käytännössä ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen. 

 

4.2.1 Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet jakautuivat tiedollisiin puutteisiin ja vuorovaikutuk-

sellisiin haasteisiin. Tiedollisina puutteina nähtiin vaikuttavuustiedon heikko laatu ja 

syy-seuraus-suhteen hahmottaminen. Puolet haastateltavista käsitti vaikuttavuustiedon 

heikon laadun johtuvan tietojärjestelmä- ja tietosuojaongelmista, minkä vuoksi tietojen 

saaminen järjestelmistä oli vaikeaa. Myös tietojärjestelmien erillisyys koettiin ongel-

malliseksi.  

 

Meiän tietojärjestelmäthän on heikkoja. Ensinnäkin näkisin, että ne on erilli-

siä, että Xxx:ssa on erillinen tietojärjestelmä, meillä on erillinen tietojärjes-

telmä, että.. että varmaan tässä vaadittais niinku tietojärjestelmien kehittä-

mistä, mutta että toki sinne pitäs niinku osata ne oikiat parametrit laittaa, et-

tä sieltä sitä tietua sitte saa irti. (H1) 
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Yksi haastateltavista liitti vaikuttavuustiedon heikon laadun myös vaikuttavuustiedon 

hajanaisuuteen. Haastateltavista 70%  käsitti vaikuttavuustiedon heikon laadun johtuvan 

puutteellisista mittareista, koska vaikuttavuutta arvioivien mittareiden koettiin olevan 

keskeneräisiä ja niiden koettiin tuottavan erilaisia tuloksia mittarista riippuen.  

 

Mutta tässähän se onkin se ongelma, että mittarin valinta on se keskeinen. 

Että jos sää mittaat jonkun asian vaikuttavuutta, ni sää saat erilaisia vastauk-

sia riippuen mitä mittaria sää käytät, että onko joku osaoptimoitu mittari vai 

onko joku enemmän kokonaisuutta kattova mittari. (H3) 

 

Kaksi haastateltavaa koki mittarien olevan myös epästabiileja, sillä jatkuvan muutoksen 

nähtiin haastavan vaikuttavuuden mittaamista ja vertailua pitkällä aikavälillä. Vaikutta-

vuusmittarien koettiin myös muuttuvan liian nopeasti, jotta pitkäaikainen mittaus olisi 

ollut mahdollista.  

 

Mutta se mikä mua on häirinny vähän tässä johtamisessa ja siihen liittyvissä 

niinku vaikuttavuusmittareissa, että hirveän äkkiä niinku kahmitaan niinku 

jotenki paljon niitä mittareita ja sitte tahtoo olla, että ne mittarit aina muut-

tuu. (H5) 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteena ja tiedollisena puutteena koettiin myös se, ettei 

nykyisten mittarien koettu kertovan vaikuttavuudesta. Haastateltavista kaksi kertoi ky-

seenalaistavansa sen, mittaavatko nykyiset mittarit todella vaikuttavuutta. Vaikuttavuut-

ta kuvaavien mittarien valinta nähtiin myös haastavaksi ja nykyisten mittareiden koet-

tiin kuvaavan enemmän tehokkuutta. Haastateltavista 30% toi vaikuttavuuden arvioin-

nin haasteena esille myös aidon vaikuttavuuden tunnistamisen. Haastateltavien mielestä 

syy-seuraus-suhteen hahmottamiseen liittyi erilaisia sekoittavia ja inhimillisiä tekijöitä, 

jotka monimutkaistavat vaikuttavuuden arviointiprosessia. Haastateltavista 60% piti 

syy-seuraussuhteen hahmottamista haastavana sekoittavien tekijöiden vuoksi. Kolmas-

osa mainitsi haasteina inhimilliset tekijät, millä tarkoitettiin vaikuttavuuden arviointi-

prosessin monimutkaistumista inhimillisten aspektien takia. Inhimillisten prosessien 

arveltiin vähentävän terveydenhuollon toiminnoilla aikaansaatua vaikuttavuutta ja elä-

mänlaadun mittaaminen nähtiin haastavana.  

 

Et ei me tiedetä näitä elämänlaatuunkaan liittyviä asioita, mitkä siellä niinku 

on vaikuttamassa. Et joku viiskymppinen, kuuskymppinen mies, joka on 

jääny henkiin jostakin, ni voi kokee elämänlaatunsa erilaiseks, ku kolkyt-
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vuotias nainen, joka joka joutuu sitten jotain suhteellisen benigniä pilleriä 

syömään koko loppuiänsä. Mut se vaan, et mistä se johtuu sitten, et vaikka 

sitä kattos, millä 15D:llä tai jollain muulla, niin niin, ei se ihan kokonaan se-

lityksiä tuo, et, mistä se johtuu. (H8) 

 

Syy-seuraus-suhteeseen liittyen haastateltavista puolet piti kokonaisuuden hahmottamis-

ta haasteellisena. Kokonaisuuden hahmottamiseen liitettiin kokonaisten palveluketjujen 

vaikuttavuuden mittauksen haasteellisuus sekä se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kokonaisuudesta on hankala hahmottaa yhtä yksittäistä vaikuttavuutta parantavaa teki-

jää. Haastateltavista 70% puolestaan yhdisti syy-seuraus-suhteeseen vaikeudet aikajän-

teen hahmottamisessa. Vaikuttavuuden arvioinnin aikajänne koettiin vaikuttavuuden 

arvioinnissa pitkäksi, minkä takia vaikuttavuuden koettiin tulevan esille viiveellä ja sen 

arviointi nähtiin mahdolliseksi vasta pitkän ajan jälkeen. Arvioinnin tulosten koettiin 

myös muuttuvan sen perusteella, tarkasteltiinko vaikuttavuusarvioinnin tuloksia lyhyel-

lä vai pitkällä aikavälillä.  

 

Tämmönen niinku interventioiden arviointi tai muu vastaava. Ku tää on niin 

hirveen nopee tää meiän kierto. Ni sen toimenpiteen vaikutusta tai vaikutta-

vuutta me ei oikeen ehitä arvioida. (H4) 

 

Mutta.. sitten kun on iso organisaatio, joka vaihtuu, joka muuttuu ihan koko 

ajan, ni tosi vaikeaa on se vertailtavuus eli pitkän aikavälin vaikuttavuutta 

on vaikea sitten näyttää. (H7) 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin vuorovaikutukselliset haasteet kiteytyivät vaikuttavuuden 

arvioinnilta puuttuvaan tukeen, yhteisen ymmärryksen saavuttamiseen ja organisaa-

tiokulttuuriin. Vaikuttavuuden arviointia pidettiin haastavana sen vuoksi, että vaikutta-

vuuden arviointia ei juuri tueta. Haastateltavista neljä oli sitä mieltä, ettei vaikuttavuu-

den arviointia voida toteuttaa päivittäisten rutiinien ja muun työn ohella, vaan arviointi 

vaatisi lisäresursseja ja asiantuntijuutta. Vaikuttavuuden arviointi pitäisi lisäksi toteuttaa 

erillisenä projektinaan.  

 

Aina, jos sitä aiotaan mitata, ni se on jonkunlainen projekti tai jonkulainen 

erilainen.. siihen pitää niinku panostaa hirveesti, jossa se tieto saatas. Että se 

ei ole osa sitä normaalia arjen rutiinitoimintaa, että se tuottais jonku sella-

sen, josta se sitten nähdään. (H2) 

 

Haastateltavista kaksi koki, että vaikuttavuuden arviointia varten ei myöskään ole luotu 

yhtenäisiä kansallisia linjauksia eikä vertailu eri kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopii-



47 

 

rien välillä ole näin mahdollista. Kolmasosa haastateltavista koki myös, että nykyiset 

kannustimet on luotu tehokkuuden eikä niinkään vaikuttavuuden arviointia varten. Vai-

kuttavuusmittausten tulosten nähtiin myös vaikuttavan saataviin resursseihin, minkä 

koettiin kokonaisvaltaisen vaikuttavuuden arvioinnin sijasta kannustavan toimijoita 

enemmän osaoptimoinnin suuntaan.  

 

Vähä niinku mitä mitataan, ku se voi vaikuttaa vaikka resursseihin, et nyt 

meiltä viedään kun meidän vaikuttavuus ei ookkaan niin suoraviivasesti 

osotettavissa. Elikkä se, et mitä laajempi se panoraama on, ni sen vaikeempi 

siihen toisaalta on yksittäisten toimialojen tai toimijoiden sitoutua, ku mä 

haluaisin mitata vaan sitä mun juttua. (H4) 

 

Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen koostui kontekstisidonnaisuudesta ja tavoitteiden 

määrittelystä. Haastateltavista 40% oli sitä mieltä, että vaikuttavuuden arviointi on vah-

vasti sidoksissa kontekstiinsa, jolloin tulokset riippuvat ajan hetkestä sekä ympäristöstä 

ja niihin vaikuttavat alueelliset erot.  

 

Ja sitte joku vaikuttavuustieto on tavallaan niinku se on sillä hetkellä siinä 

ympäristössä ja sitte ku me mennään toiseen ympäristöön, toiseen ajanhet-

keen, ni se tulos voi olla taas ihan eri. Että seki on ongelma tässä vaikutta-

vuudessa, että.. että se on niiku koko ajan muuttuvaa. (H3) 

 

Tavoitteiden asettelu tuli esille 4 haastateltavan vastauksissa. Haasteena pidettiin sen 

määrittelyä, pidetäänkö arvioinnin tavoitteena muutosta terveydentilassa vai elämänlaa-

dussa sekä sitä, millaiset tavoitteet määritellään ja kuka ne määrittelee. Yksi haastatelta-

vista koki haasteena tavoitteiden määrittelyssä myös sen, vastaavatko vaikuttavuuden 

arvioinnille asetetut tavoitteet väestön tarpeita.  

 

Että ehkä se on enemmän kysymys siitä, että toimiiko se palvelu ylipäätän-

sä, kattaako se..? Vastaako se siihen väestön tarpeeseen? (H10)  

 

Organisaatiokulttuurin vaikuttavuuden arviointiin tuomat haasteet kiteytyivät asenteisiin 

ja professiovaltaisuuteen. Yksi haastateltavista kertoi suurimman vaikuttavuuden arvi-

oinnin haasteen kietoutuvan negatiivisen puheen ympärille. Kaksi haastateltavaa mainit-

si haasteena muutosvastarinnan, jolla tarkoitettiin sitä, että toimintatapoja ei välttämättä 

haluta muuttaa, vaikka pystyttäisiin vaikuttavampaankin toimintaan.  
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Jos me ihan niinko pureudutaan siihen, ni me halutaan pitää ite kukanenkin 

niinkö se toiminta ennallaan. Ja sitte se verhotaan sitte tämmöseen puhee-

seen, että tätä ei voi arvioida, tätä ei voi mitata että.. (H6) 

 

Eräs haastateltavista näki professiovaltaisuuden ongelmana sen vuoksi, että terveyden-

huollon vahvat professiot pitävät usein lujasti kiinni omista näkemyksistään, mikä vai-

keuttaa eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä vuoropuhelua sekä kokonaisvaltaisen 

näkemyksen muodostamista vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista.  

 

On vakiintuneita käytäntöjä ja on vahvoja professioita, jotka pitävät kiinni 

siitä, siitä sinänsä perustellusta toiminnasta ja ei päästä niinku sitä kokonai-

suutta kattomaan. (H10) 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin tiedolliset ja vuorovaikutukselliset haasteet on kuvattu kuvi-

ossa 7.
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Kuvio 7. Vaikuttavuuden arvioinnin tiedolliset ja vuorovaikutukselliset haasteet.

Asenteet 

Kulttuuri 

Syy-seuraus-suhteen 

hahmottaminen 

Yhteisen ymmärryksen 

saavuttaminen 

 

Kontekstisidonnaisuus 

 

Vaikuttavuustiedon 

heikko laatu 

Vaikuttavuuden 

arvioinnin tiedol-

liset haasteet 

Vaatii lisäresursseja ja asiantuntijuutta 

Professiovaltaisuus 

Tavoitteiden määrittely 

Tuki vaikuttavuuden arvioinnille 

puuttuu 

Vaikuttavuuden arvi-

oinnin vuorovaiku-

tukselliset haasteet 

Kannusteet ja ohjaus puuttuvat 

 

Vertailu hankalaa 

 

Tietojärjestelmä- ja tietosuojaongelmat 

 

 Vaikuttavuustiedon hajanaisuus 

 
Aidon vaikuttavuuden tunnistaminen 

 

Mittarit puutteellisia 

 
 

 
Mittarit epästabiileja

 
 

 

 

Mittarit eivät kerro vaikuttavuudesta 

 

 

 
Kokonaisuuden hahmottaminen 

 

 

 

Sekoittavat tekijät 

 

 

 

Inhimmilliset tekijät 

 

 

 

Aikajänne 

 

 

 

Vaikuttavuuden arvi-

oinnin haasteet 
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4.2.2 Vaikuttavuuden arviointi käytännössä 

 

Vaikuttavuuden arviointi käytännössä jakautui arviointi inhimmillisten tekijöiden ja 

taloudellisten tunnuslukujen seuraamiseen sekä omiin mittareihin, tietokantoihin ja jul-

kisiin rekistereihin. Vaikuttavuuden arviointi käytännössä paljasti myös, että aidon vai-

kuttavuuden mittauksen koettiin olevan vähäistä. 

 

Inhimilliset tekijät koostuivat elämänlaadun ja ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden 

arvioinnista. Vaikuttavuuden arviointia elämänlaatua mittaamalla kertoi käyttävänsä 

20% haastateltavista. Yksi haastateltava nousi esille myös ennaltaehkäisevän työn vai-

kuttavuuden arvioinnin. 

 

Vaikkapa nyt ihan viime vuosina me on tehty paljon työtä lasten ja perheit-

ten eteen niinku siinä, että me lähetään koko se lasten ja perheitten palvelu 

kattomaan kokonaisuutena ja siellä vaikuttamaan siihen lasten kasvu- ja ke-

hitysympäristöön aikasessa vaiheessa. Ja siitä me seurataan sitten sitä, että 

miten se vaikuttaa tänne korjaavien palvelujen tarpeeseen vaikkapa lasten-

suojeluilmotusten määrään, uusien lastensuojelutarveselvitysten määrään, 

uusien lastensuojeluasiakkuuksien määrään. Sitä tehdään niinku pitemmällä 

aikaa ja siitä on niinku nähtävissä, että kun sinne on vaikutettu sinne ai-

kasempaan päähän, ni se rupiaa enemmän korjaamaan toimintaa. (H10) 

 

Haastateltavista kolme kertoi vaikuttavuuden arvioinnin käytännössä pohjautuvan ta-

loudellisiin tunnuslukuihin, kuten asukaskohtaisten sosiaali- ja terveydenhuoltokustan-

nusten seuraamiseen, uusien hoitojen kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä muihin 

taloudellisiin mittareihin.  

 

Vaikuttavuuden arviointia käytännössä toteutettiin myös toimialakohtaisten mittareiden 

ja indikaattorien avulla sekä julkisia rekistereitä ja tietokantoja hyväksikäyttämällä. 

Omien mittareiden ja indikaattorien osalta 30% haastateltavista kertoi seuraavansa 

muun muassa kotihoidon peittävyysmittaria ja suunterveydenhuollon DMF-indeksiä. 

Viidesosa haastateltavista mainitsi myös julkiset rekisterit ja tietokannat, kuten muun 

muassa syöpärekisterin ja syntymärekisterin sekä mahdollisuuden saada vaikuttavuus-

tietoa valtakunnallisista rekistereistä.  
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Kaksi haastateltavista koki, ettei vaikuttavuutta juuri mitata eikä nykyinen arviointi pe-

rustu vaikuttavuuden mittaamiseen. Vaikuttavuusmittareita koettiin olevan hyvin vähän 

ja nykyisten mittareiden ajateltiin kertovan enemmän tehokkuudesta.  

 

Niillähän tosiaan mitataan tehokkuutta tai siis tämmöstä.. tai sitte jotaki.. jo-

taki käyntimääriä tai semmosia, joilla ei oo kyllä vaikuttavuuen kans juuri-

kaan.. juurikaan tekemistä, että en mää ainakaan yht’äkkiä huomaa mittään 

ihan puhasta vaikuttavuusmittaria, mitä raportoitas. (H1) 

 

Myös erään haastateltavan mainitsema käyntimäärien ja asiakasmäärien seuraaminen 

tulkittiin aiemman teorian pohjalta tämän haastattelun tuloksissa enemmän tehokkuuden 

kuin vaikuttavuuden arvioinniksi. 

 

4.2.3 Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen kiteytyi mittaamisen kehittämiseen, yhteistyö-

hön ja osallistamiseen sekä tiedon merkitykseen. Mittaamisen kehittämisessä tärkeänä 

nähtiin aikajänteen huomiointi ja mittareiden kehittäminen. Aikajänteen huomioon ot-

tamisen osalta kolmasosa haastateltavista totesi, että mittaamisessa olisi säilytettävä 

tietty pitkäjänteisyys eikä mittaamisen kohde tai suunta saisi vaihtua liian tempoilevasti. 

Haastateltavat mainitsivat sekä pitkän että lyhyen tähtäimen mittareita, joita olisi seurat-

tava rinnakkain. Yksinkertaisia ja selkeitä mittareita toivoi 40% haastateltavista. Mitta-

reiden kehittämisen osalta yli puolet haastateltavista kaipasi myös tietojärjestelmien 

kehittämistä, jotta vaikuttavuusmittausten tulokset saataisiin käyttöön suoraan tietojär-

jestelmistä, ilman erillistä työtä sekä niin, että tietoturvaesteet eivät vaikeuttaisi vaikut-

tavuuden arviointia. Tietojärjestelmien kehittämisen osalta mainittiin myös tietojärjes-

telmien integraatio. Yksi haastateltavista toivoi rohkeaa ja kokeilevaa asennetta sosiaali- 

ja terveydenhuollon vaikuttavuutta arvioivien mittareiden kehittämiseen.  

 

Tietysti semmonen tavotetila vois olla, ku meillä on samoista ihmisistä ky-

symys, niin.. se niinku tietyllä tavalla pohjautuu siihen henkilötunnukseen 

se ihmisen tieto ja me kyetään sitten sen ihmisen tuki tai hoitoprosessia 

suunnittelemaan kokonaisuutena.. Ja sekin on vielä selvästi nähtävissä, että 

joka käyttää 80% näistä resursseista, se porukka käyttää aika paljon myös 

päällekkäin näitä. Ni siinä varmasti sillä tietotekniikalla ja niitten yhdistämi-

sellä ois iso merkitys, että kyettäs näkemään tätä kokonaisuutta paremmin. 

(H10) 
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Yhteistyössä ja osallistamisessa yhdistyivät yhtenäisen kokonaisuuden luominen, sub-

jektiivinen arviointi ja vuorovaikutus sekä ennaltaehkäisyn vaikuttavuus. Yhtenäisen 

kokonaisuuden luominen koostui yhtenäisistä kansallisista linjauksista ja kokonaisuu-

den mittaamisesta. Kolmasosa haastateltavista toivoi vaikuttavuuden arviointiin yhte-

näisiä kansallisia linjauksia, jotta vertailu mahdollistuisi. Yli puolet haastateltavista toi-

voi vaikuttavuuden arvioinnin kehittyvän myös niin, että mittauksissa huomioitaisiin 

kokonaisuus, joka sulkisi pois osaoptimoinnin mahdollisuuden sekä kuvaisi peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vaikuttavuutta kokonaisuutena. Haastateltavat 

toivoivat yhteisiä mittareita myös sosiaali- ja terveyspuolen välille, jotta vaikuttavuutta 

päästäisiin tarkastelemaan laajempana kokonaisuutena.  

 

Sitte terveydenhuollossa on niinku ehkä enemmän erilaisia mittareita, ko so-

siaalipuolella, mutta myöskin mielestäni sosiaalipuolelle niitä voijaan raken-

taa ja tehä niistä tämmösiä yhteisiä niinkö mittareita. (H6) 

 

Subjektiivinen arviointi ja vuorovaikutus koostui elämänlaadun mittaamiseen panosta-

misesta näkemysten yhdistämisestä, asiakasnäkökulman esilletuomisesta sekä ennalta-

ehkäisyn vaikuttavuudesta. Haastateltavista kolmasosa mainitsi, että elämänlaadun mit-

taaminen tulisi ottaa yhä paremmin huomioon vaikuttavuuden arvioinnissa ja sitä tulisi 

tehdä rutiininomaisesti. Elämänlaadun arvioinnin koettiin mahdollistuvan QALY:n tai 

15D:n avulla. Haastateltavista 20% painotti asiakasnäkökulman esille tuomista asiak-

kaiden tarpeista lähtevän sekä asiakkaan näkemystä ja kokemusta hyödyntävän vaikut-

tavuuden arvioinnin avulla. Näkemysten yhdistämiseksi puolet haastateltavista toivoi 

vaikuttavuuden arvioinnin tapahtuvan vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden 

ja organisaatiotasojen kesken. Näin haastateltavien mielestä saataisiin yhdistettyä eri 

alojen substanssiosaaminen sekä eri organisaatiotasojen ja eri toimijoiden näkökulmat 

vaikuttavuuden arviointiin.  

 

..sitä keskustelua käydään aivan liian vähän. Siis mä tarkotan sitte, että ku 

niitä tuloksia katotaan, et me pyritään johonkin.. et me pyritään johonki vai-

kuttavuuteen ja sitten tuota.. mihin me suunnataan? Nii, et sitä keskustelua 

käydään aivan liian vähän. Ja joillakin.. se on osittain aika niinkun olema-

tontakin. Elikkä toisinsanoen, jos me pyritään vaikuttamaan, mihin me 

suunnataan, ku meillä on aina rajalliset resurssit, niin tuota, mihin me suun-

nataan? Ja sitä keskustelua pitäs käydä. Ja sit ku meillä jotain tuloksia on ja 

me on saatu jotain aikaseksi, ni käytäs sitä keskustelua, et onks me saatu ja 

ne resurssit, mitkä on käytetty, onks se järkevää? (H9) 
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Subjektiiviseen arviointiin ja vuorovaikutukseen kiteytynyt ennaltaehkäisyn vaikutta-

vuuden arviointi korostui kahden haastateltavan vastauksissa. Vaikuttavuuden arviointia 

tulisi kehittää niin, että terveydenhuollossa keskityttäisiin ennaltaehkäisyn sekä tervey-

den edistämisen ja ylläpitämisen vaikuttavuuteen niin, että asiakkailla olisi tässä aktiivi-

nen rooli.  

 

Tuo hammashuolto on hyvä esimerkki siitä, että siinähän on toimittu ihan 

valtakunnallisestikin niin, että on alun perin lähettykin siitä, että lasten ja 

nuorten hampaat hoidetaan kuntoon, tehdään ennaltaehkäsevää työtä ja sillä 

on voitu sitten vähentää sitä korjaavan työn tarvetta. (H10) 

 

Tiedon merkitys vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä koostui tiedon tarpeiden eri-

laisuudesta ja tiedosta johtamisen tukena. Tiedon tarpeiden erilaisuus kiteytyi erilaisten 

mittareiden kehittämiseen eri tasoille ja arviointiin palvelukokonaisuuksittain. Vaikutta-

vuuden arviointia tulisi kahden haastateltavan mukaan kehittää niin, että tiedon tarpei-

den erilaisuus huomioitaisiin, sillä organisaation eri tasojen koettiin tarvitsevan erilaisia 

mittareita. Ylemmällä organisaatiotasolla tarvitaan suurempien kokonaisuuksien mit-

taamista ja alemmilla organisaatiotasoilla operatiivisempia mittareita. Kolmasosa haas-

tateltavista toivoi arviointia toteutettavan myös palvelukokonaisuuksittain. 

 

Tieto johtamisen tukena koostui tavoitteiden toteutumisen mittaamisesta, vaikuttavuus-

tiedosta päätöksenteossa ja vaikuttamattomien asioiden karsimisesta. Yksi haastatelta-

vista kertoi, että vaikuttavuutta arvioivan mittarin tulisi kertoa tavoitteiden toteutumi-

sesta. Haastateltavista 40% piti tärkeänä sitä, että vaikuttavuustietoa tuotetaan johtami-

sen tueksi. Vaikuttavuustieto koettiin tärkeänä muun muassa muutoksia arvioitaessa ja 

päätöksiä tehdessä.  

 

Että niinko nyt ko nämä hyvinvointikeskukset on alkanu, ni meillähän pitäs 

ihan oikeesti, että ku tehhään näin iso reformi, ni nyt pitäs ihan oikeesti 

niinku olla sitte meillä mittaria, että me pystyttäs osottammaan, että tää on 

niinku viisas ratkasu, me ollaan tehty oikeita valintoja. (H5) 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen liittyen tieto johtamisen tukena korostui haas-

tateltavien vastauksissa myös lähikäsitteiden tuntemuksena ja vaikuttamattomien asioi-

den karsimisena. Puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että vaikuttavuuden arvioinnissa 

tulisi erityisesti keskittyä tunnistamaan ja poistamaan ei-vaikuttavia käytäntöjä sekä 

vaikuttamattomia hoitoja ja diagnostisia tapoja. Haastateltavat toivat esille myös, että 
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terveydenhuollossa monia toimenpiteitä voidaan pitää vaikuttavina, vaikka tosiasiallista 

näyttöä asiasta ei ole.  

 

No sanotaan, et se.. et siis varmaan se mikä on myöskin.. on puuttuu se, et 

meidän pitäis jotenki pystyä sitten niinkun kuitenkin oleellista ois se, ku tu-

lee uutta dataa, uutta tietoa, et meidän pitäis pystyä niitä vanhoja piintyneitä 

hoitoja ja diagnostisia tapoja niinkun jättään pois, ni se on niinku erikoislää-

kärille vaikee asia, ku ne on tottunu aikanaan tota niinku siihen, et tää on se 

tapa, millä mä teen tän diagnoosin. (H8) 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen on kuvattu kuviossa 8.  
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Kuvio 8. Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. 

Aikajänteen huomiointi 

Mittaamisen kehittämi-

nen  

Pitkän ja lyhyen tähtäi-

men mittarit 

Mittaamisen oltava 

stabiilia 

Tietojärjestelmien kehitys 

Rohkea kehittäminen 

Selkeät mittarit 

Mittareita kehitettävä 

Mittaamisen yhtenäiset 

kansalliset linjaukset 

Mitattava kokonaisuutta 

Yhtenäisen kokonaisuu-

den luominen 

Yhteistyö ja osallistami-

nen 

Elämänlaadun mittaukseen 

panostaminen 

Näkemysten yhdistämi-

nen 

Asiakasnäkökulma esille 

Subjektiivinen arviointi ja 

vuorovaikutus 

Ennaltaehkäisyn vaikut-

tavuus 

Tavoitteiden toteutumisen 

mittaaminen 

Tiedon tarpeiden erilai-

suuden huomiointi 

Erilaiset mittarit eri ta-

soille 

Arviointi palvelukokonai-

suuksittain 

Tiedon merkitys 

Vaikuttavuustieto päätök-

senteossa 

Osattava karsia vaikutta-

mattomat 

Tietoa johtamisen tueksi 
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4.3 Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 

 

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat jakautuivat tavoitteisiin liittyviin arvo-

valintoihin, vaikuttavuuden arvioinnin toivottuihin lopputuloksiin ja vaikuttavuustiedon 

käyttöön liittyviin arvovalintoihin. 

 

4.3.1 Tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat 

 

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat jakautuivat tavoitteiden osalta tavoit-

teiden asettamiseen monitahoisesti, päätöksiin tavoitteista ja vaikuttavuuteen liitettyihin 

tavoitteisiin. Tavoitteiden asettamisen monitahoisuus jakautui demokratian kautta tehtä-

viin linjauksiin, tavoitteiden asettamiseen substanssiosaajien kanssa ja arvovalintoihin 

eri tasoilla. Demokratiaan pohjautuvassa järjestelmässä priorisointiin liittyvien linjaus-

ten ja vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteiden asettamisen lähes kaikki haastateltavat 

totesivat muotoutuvan demokratian kautta. Yksi haastateltavista toivoi tarkempia yläta-

son linjauksia, sillä hän koki arvovalintojen jäävän liialti keskijohdon vastuulle.  

 

Tavoitteiden asettamisen monitahoisuuden koettiin liittyvän demokratian kautta tulevien 

linjausten lisäksi vahvasti myös substanssiosaamiseen. Haastateltavista 40% toivoi ta-

voitteiden asettamiseen liittyen johdon vuoropuhelua ja yhteistyötä substanssiosaajien 

kanssa, jotta tavoitteet hyväksyttäisiin yhteisesti ja, jotta ne olisivat realistisia ja mitat-

tavissa. Haastateltavista kaksi näki arvovalintojen ylettyvän samanaikaisesti monille eri 

organisaatiotasoille.  

 

Ja tietysti sitte se on niinku vuoropuhelussa, että.. että se professio tavallaan 

antaa sen viitekehyksen ja sitten johdon tehtävä on sen profession kanssa 

keskustellen yhessä löytää ne tavotteet, jotka.. jotka yhdessä voidaan hyväk-

syä. Että jos johto asettaa tavotteet, joita se professio ei hyväksy, niin siinä-

hän on semmonen kuilu välissä, että ihan voipi niinku eriksensä touhuilla 

eikä.. eikä kannata mennä kahvihuoneeseen keskustelemaan. Että tuo millai-

set tavoitteet asetetaan, niin siinä ois ne realistiset ja tavallaan yhteisesti hy-

väksyttävissä olevat. (H3) 

 

Tavoitteisiin liittyvinä arvovalintoina pidettiin myös päätöksiä tavoitteista siltä osin, 

miten tavoitteet rajataan, tavoitellaanko objektiivisia vai subjektiivisia terveyshyötyjä 

sekä sitä, halutaanko vastata tarpeeseen vai kysyntään. Eräs haastateltava nosti esille 

tavoitteiden rajaamiseen liittyen pohdinnan siitä, miten laajoja kokonaisuuksia vaikutta-
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vuuden arvioinnissa halutaan tarkastella. Kokonaisuuden osalta olisi mietittävä, pysäh-

dytäänkö tarkastelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta kokonaisuutena 

vai otetaanko vieläkin laajempi näkökulma. Viidesosa haastateltavista koki arvovalin-

naksi sen, arvioidaanko vaikuttavuutta asiakkaiden subjektiivisten kokemusten vai ob-

jektiivisesti mitattavissa olevien parametrien kautta. Kolmasosa haastateltavista nosti 

pohdittavaksi myös sen, panostetaanko ennaltaehkäisevään vai korjaavaan työhön sekä 

sen, halutaanko terveydenhuollon toimenpitein vastata asiakkaiden todelliseen tarpee-

seen vai kysyntään. Asiakkaiden tarpeet ja kysyntä koettiin osin vastakkaisina, sillä 

useiden asiakkaiden ajateltiin tavoittelevan helppoa hoitoon pääsyä ja osin myös vaikut-

tamattomana pidettyjä hoitoja. Terveydenhuollon tavoitteeksi puolestaan nähtiin hoito-

toimenpiteiden tarpeen väheneminen sekä asiakkaan aktivointi terveyttä edistävään ja 

ylläpitävään toimintaan.   

 

Vastataanko me ennemmin siihen kysyntään vai valitaanko me semmosia tai 

niinko toiminnan painopisteeksi semmoset toiminnat, jotka vaikuttaa taas 

niinku, joilla on enemmän tätä lääketieteellistä vaikuttavuutta, että sehän on 

arvovalinta, että kumpaa me niinku enempi painotettaan. (H1) 

 

..ni näitä just, tätä vaihtoehtoa, että satsataanko ennaltaehkäsevään työhön, 

kuinka paljon siihen satsataan ja taas sitten, minkä verran siihen korjaavaan. 

(H10) 

 

Vaikuttavuuteen liitetyt tavoitteet jakautuivat taloudellisiin tavoitteisiin, terveyden edis-

tämiseen sekä eri asiakasryhmille räätälöityihin tavoitteisiin. Haastateltavista 40% pro-

senttia koki tavoitteilla olevan usein taloudelliset lähtökohdat. Lähtökohdaksi koettiin 

tietty rahamäärä, jolla pyrittiin saamaan aikaan muutos ihmisten terveydentilassa tai 

mahdollisimman paljon vaikuttavuutta aikaiseksi. Nykyisessä taloustilanteessa haasta-

teltavat näkivät, että vaikuttavuudeksi tulkittiin kustannussäästöt ja tavoitteiden asetanta 

tapahtui taloudellisesta näkökulmasta. Säästöjen aikaansaamiseksi tavoitteeksi otettiin 

myös ennaltaehkäisevästä työstä karsiminen.  

 

Että kyllähän se niin on ihan oikeesti, että ku se euro on siellä se. Että mitä 

me tällä eurolla, meillä on tämä määrä henkilöstöä ja meillä on tämä määrä, 

mitä me käytetään johonki sitte ostopalveluun ja näihin, että mitä me sillä 

saahaan terveyshyötyä tai kuntalaisen hyvinvoinnin lisääntymistä, ni kyllä-

hän se tavoitteiden asettelu aika pitkälle niinku mennee sitä.. sen taloudelli-

sen näkökulman kautta, ei sille voi mittään, että näinhän se on. (H5) 
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No varmaan se on se, että niinku määki oon tässä paljo puhunu ja kustan-

nusvaikuttavuudesta, että monesti se on se raha sitte, että, ku mennään mitä 

ylemmäs tuolla johdossa mennään, ni sitte oikeastaan se on se vaikuttavuu-

den niinku. Että mikä on vaikuttavaa, ni se on se, mikä on sitte kustannuksia 

säästävää tai muuta, että voijaanko rahassa mitata kaikkea? (H7) 

 

Yksi haastateltavista toi esille myös vaikuttavuuteen liitettyjen tavoitteiden eettisyyden 

vaatimuksen eli sosiaali- ja terveydenhuollon erityisen arvopohjan ja perustehtävän kir-

kastamisen.  

 

Jos se semmonen pelkkä tehokkuusajattelu niinku saa liikaa valtaa, että just 

niinku täytyy pitää kirkkaana, että mitä varten näitäkin tehtäviä sitte hoide-

taan, että täytyy olla kestävät niinku eettiset pohjat sitte, mitä tehhään. (H6) 

 

Vaikuttavuuden tavoitteena nähtiin myös terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, jotta 

korjaavien hoitojen ja palveluntarve vähenisi. Erityisen tärkeänä pidettiin lapsiin ja nuo-

riin satsaamista. Tavoitteiden asettelussa pidettiin tärkeänä myös tavoitteiden räätä-

löimistä eri asiakassegmenteille niin, että paljon palveluita tarvitseville ja silloin tällöin 

terveyspalveluita käyttäville olisi omat tavoitteet.  

 

4.3.2 Vaikuttavuuden arvioinnin toivotut lopputulokset 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin toivottuihin lopputuloksiin liittyvät arvovalinnat jakautuivat 

hyötyihin asiakkaille sekä hyötyihin terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskunnalle. 

Hyötyinä asiakkaille nähtiin asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen 

sekä asiakkaat osallistava arviointi. Kolmasosa haastateltavista piti tavoiteltavana lop-

putuloksena ja riittävänä näyttönä vaikuttavuudesta asiakkaan toimintakyvyn ja elämän-

laadun paranemista sekä elämän pidentymistä. Niin ikään kolmasosa haastateltavista 

korosti asiakkaan omaa subjektiivista kokemusta vaikuttavuudesta ja lopputulosten ar-

viointia toivottiin toteutettavan asiakasta osallistavasti ja tilannekohtaisesti. Tilannekoh-

taista ja subjektiivista arviointia tarkasteltiin myös sen valossa, että kaikille asiakkaille 

ei ole saatavissa yhtä merkittävää toimintakyvyn nousua.  

 

Ja se, että mikä on riittävä näyttö. ..riittävää näyttöä ei voi saada syy-

seuraus-suhteista, vaikka juuri nuori skitsofreenikko.. ..Ja siksi siihen on 

varmaan tullukki tämmösiä, vähän niinku asiakaskokemusnäkökulmia tai 

muita. Et sitte taas se, että niinku, jos me ruetaan niinku väestön toiminta-

kyvyn kannalta miettiin. Sehän on taas hurja, et sithän me loppupeleissä 
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ikäihmiset, vammaset, syöpäsairaat, niin heille ei ole saatavissa semmosta 

toimintakyvyn nousua, että siihen kannattas satsata. (H4) 

 

Tavoiteltavina lopputuloksina sekä hyötyinä terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskun-

nalle nähtiin kansanterveydellinen hyöty, taloudelliset säästöt sekä raskaampien palve-

lujen tarpeen väheneminen.  Eräs haastateltava näki tavoiteltavana lopputuloksena myös 

kansanterveydellisen hyödyn. Kaksi haastateltavaa puolestaan piti vaikuttavuuden arvi-

oinnin tavoiteltavina lopputuloksina ja riittävänä näyttönä vaikuttavuudesta taloudellisia 

säästöjä, kuten tavoitteisiin pääsemistä annetun budjetin rajoissa ja taloudellista, kus-

tannuksia säästävää toimintaa. 

 

No kyllä varmaan se taloudellinen näyttö on hyvä ja riittävä ja.. se on var-

maan se päätavote kuitenki. ..jos me omalla tuotannolla ja niillä oman tuo-

tannon niinkö toimenpiteillä pystytään vaikka säästämään kustannuksia tai 

tuottamaan sitäki terveyshyötyä, ni kyllähän se on niinku hyvä näyttö siitä 

vaikuttavasta työstä. (H7) 

 

Toisaalta hyötyinä terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskunnalle kaksi haastateltavaa 

näkivät myös raskaampien palvelujen tarpeen vähenemisen. Raskaampien pavelujen ja 

erikoispalvelujen nähtiin vähenevän ennaltaehkäisevien palveluihin ja avopalveluihin 

panostamalla. 

 

4.3.3 Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvovalinnat 

 

Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvovalinnat jakautuivat arvoihin ja voimavaroi-

hin. Arvot koostuivat johtajan tekemistä arvovalinnoista ja johtajan omasta arvomaail-

masta. Voimavarat liittyivät asiantuntemukseen ja resursseihin. Johtajan tekemiin arvo-

valintoihin liittyen yksi haastateltava totesi vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvien arvo-

valintojen jäävän yleisten linjausten puuttuessa usein lääkäreille ja tapauskohtaiseen 

arviointiin. Toinen haastateltava totesi arvovalintojen joissain tapauksissa ylettyvän 

myös ylempään johtoon, mutta selkeää johtajien puolesta arvovalintoja tekevää tahoa ei 

tunnistettu. Johtajan oman arvomaailman nähtiin vaikuttavan vaikuttavuustiedon käyt-

töön johtamisessa, sillä haastateltavista 40% totesi arvojen, uskomusten ja johtajan kou-

lutuksellisen sekä kokemuksellisen taustan vaikuttavan vaikuttavuustiedon käyttöön. Eri 

toimialojen ihmisillä todettiin olevan erilaisia näkökulmia, mielenkiinnon kohteita ja 

painotuksia sekä variaatioita, siitä miten lainsäädäntöä toteutetaan. Taustalla vaikuttavat 
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arvot tunnistettiin ja yksi haastateltavista korosti sosiaali- ja terveysjohtamiseen liittyvää 

arvosidonnaisuutta ja omien arvojen esille tuomista. 

 

Budjetin kyllä saa pitämään, jos niinku aattelee, että tämä lopetetaan nyt. Ei 

oo rahaa, mutta se ei ookkaan.. näin ei voi tietenkään tehdä. Ja tätä keskuste-

luahan on käyty.. käydään niinku tietyllä tavalla aina. Että ja se liittyy siihen 

sotejohtamiseen juuri tämä, että näistä arvoista aina keskustellaan ja ne pitää 

tuua esille. (H6) 

 

Voimavaroihin liitetty asiantuntemus nähtiin tärkeäksi vaikuttavuustiedon käytössä, 

jotta kokonaisuutena parhaan vaihtoehdon valinta mahdollistui. Kokonaisuuden arvi-

oinnissa täytyi osata arvioida, sulkeeko päätös joitain muita hyviä vaihtoehtoja pois ja 

suhteuttaa omat päätökset isompiin linjoihin. Asiantuntemuksen ja substanssiosaamisen 

tärkeys korostui myös tiedon luotettavuuden arvioinnissa.  

 

Just se, että se vaikuttavuustiedon arviointi, että onko se vaikuttavuustieto 

relevantti. Niin se on siinä niinku se kaikista oleellisin, että tota.. pitäs ym-

märtää se sisältö ja myös se, mikä.. mikä voi vaikuttaa niihin tuloksiin.. 

(H3) 

 

Myös resurssien käyttö nähtiin arvovalintana vaikuttavuustiedon käytössä, sillä resurs-

sien jakamisen ja siihen liittyvän tasapuolisuuden ajateltiin riippuvan ihmisestä.  

 

Mulla onkin monia erilaisia toimialoja, niin et ooks sä sit aina tasapuolinen? 

Et vedäks sä niinkun, voiko joku sulle suggeroida enemmän sellasta näke-

mystä, et tää on nyt se, mihin me laitetaan enemmän panoksia..? Et kyl se sit 

on ehkä enemmän siinä tulee kysymykseen se, et sä oot enemmän vaikuttu-

nu siitä, et se terveyshyöty on isompi jossain muussa tai jotenki se tuntuu.. 

(H8) 

 

Käytössä olevien resurssien nähtiin vaikuttavan myös siihen, kuinka vaikuttavuustietoa 

voitiin käyttää hyödyksi. 

 

4.4 Vaikuttavuustieto johtamisen tukena 

 

Vaikuttavuustieto johtamisen tukena jakautui vaikuttavuustiedon käyttöön johtamisessa, 

vaikuttavuuteen strategiassa ja strategian ja vaikuttavuuden yhteyteen. 

 

4.4.1 Vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa 
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Vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa jakautui tiedon käyttämättömyyteen ja vaikut-

tavuustietoon johtamisen tukena. Vaikuttavuustietoa käytettiin laajalti johtamisen tuke-

na ja tiedon käyttämättömyydestä kertoi vain kaksi haastateltavaa. Vaikuttavuustiedon 

käytön esteiksi mainittiin puutteelliset mittarit sekä vaikuttavuuden mittaamisesta puut-

tuva systematiikka ja laaja-alaisuus, minkä takia vaikuttavuustietoa ei ollut aina saata-

villa. Haastateltavista kaksi kertoi, että vaikuttavuusarviointien tuloksia käytiin yhdessä 

läpi, sillä hyvillä tuloksilla saatiin henkilöstöä motivoitua. Vaikuttavuustiedon läpikäy-

mistä usealla eri tasolla ja eri näkökulmista pidettiin tärkeänä.  

 

Joo.. se mennee kyllä ihan hukkaan, jos ei niitä sitten näytä niitä tuloksia. Et 

ne täytyy sitten näyttää. Niitä pittää yhessä kattua ja ihmetellä. Eikä se oi-

keestaan muuta tarvi, että paras ois ku kahvihuoneen seinälle pistäs käppy-

rät. Että siinä se ois kaikkien katottavana, jokkainen voi vettää johtopäätök-

sensä. Että semmonen, että ruetaan niinku syyttelemmään, että mikä näin ja 

mikä ei, että semmonen ei oo niinku hyvä juttu. Mutta semmonen, että kiin-

nitettään huomiota menestymiseen ja kehutaan ja etitään, että no mikä teillä 

on näin kun parani. Niin se innostaa muitakin sitte hakemaan niitä ja vähän 

kysymäänki, että voitasko meki. (H2) 

 

Vaikuttavuustietoa käytettiin johtamisen tukena myös päätösten perustelun tukena sekä 

apuna toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Vaikuttavuustieto toimi apuna myös 

toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä sekä aluekohtaisen vertailun lähtökohtana. 

 

Ja siinäkin voidaan sitten kattoo, miten se on Pohjois-Suomessa ja miten se 

on Etelä-Suomessa, länsirannikkolla, ruotsinkielisellä väestöllä ja tuolla 

Kainuussa ja niin edelleen. Et kyllähän me näitä katotaan hyvin tarkasti ter-

veys.. näitä terveysmittareita ja indeksejä. Ja kyllä.. käytetään.. (H9) 

 

Vaikuttavuustietoa käytettiin lisäksi muutosten perusteluun ja toiminnan tehostamiseen 

sekä uusien toimintatapojen implementointiin.  

 

4.4.2 Vaikuttavuuden näkyminen strategiassa 

 

Vaikuttavuuden näkyminen strategiassa jakautui käsitykseen siitä, että vaikuttavuus on 

sisällä strategisessa kokonaisuudessa, mutta toisaalta myös siihen, että vaikuttavuudella 

ja strategialla ei ole juuri yhteyttä. Vaikka vaikuttavuuden koettiin olevan sisällä strate-

gisessa kokonaisuudessa, 40% haastateltavista koki, että vaikuttavuus ei tullut esille 

konkreettisesti ja selkeästi. Strategia nähtiin myös enemmän tehokkuuspohjaisena. Stra-

tegiseen kokonaisuuteen sisältyvä vaikuttavuus ilmeni resurssien suuntaamisena, vuo-
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rovaikutteisuutena sekä strategisten tavoitteiden ja vaikuttavuustavoitteiden yhteneväi-

syyden kautta. Kaksi haastateltavista näki vaikuttavuuden näyttäytyvän strategiassa 

voimavarojen suuntaamisena kevyempiin palveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostamise-

na. Strategian nähtiin myös painottavan ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden 

arviointia. Resurssien suuntaaminen näkyi kahden haastateltavan mielestä myös paino-

tuksena tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen sekä tietojohtamiseen. 

 

Se näkyy meidän niinku kehittämisessä, se näkyy meidän tietojohtamisessa, 

missä me yritetään löytää mittareita, et juuri nämä epätarkotuksenmukaset 

palveluketjut jäis käsiin.. (H4) 

 

Vaikuttavuus näkyi strategiassa myös vuorovaikutteisuutena asiakkaiden ja muiden ter-

veydenhuollon toimijoiden kanssa. Haastateltavista 20% tulkitsi vaikuttavuuden näyt-

täytyvän strategiassa asiakaslähtöisyytenä, asiakkaiden osallistamisena ja alueellisena 

vaikuttavuutena. Vaikuttavuus näyttäytyi myös monitoimijuutena sekä siinä, että strate-

gian laatimisessa hyödynnettiin eri sidosryhmien näkemyksiä vaikuttavuudesta. 

 

Ja se, että kaikki niinku hoksaavat, että tuota.. että mikä sillä.. mikä merki-

tys strategialla on ja se on niinku semmonen strateginen ajatttelu, niin se ei 

oo niinku tosiaankaan sekään niinku pelkästään johtajien juttu, vaan se on 

strategista, niinku aikasemmin sanoin, että että joku laboratorionhoitaja 

miettii, että miten mää niinku järkevämmin niinkö teen tätä. Sekin on niinkö 

strategista, et miten niinkö järkevämmin hoidetaan tää homma ja yhessä 

pohditaan ja tuota.. kysästään asiakkaalta, että menikö tää nyt oikeampaan 

suuntaan? Vaikuttaako tää teidän mielestä järkevämmältä. (H6) 

 

Vaikuttavuus näyttäytyi strategiassa myös tavoitteiden kautta, jolloin strategiset tavoit-

teiden nähtiin muotoutuvan vaikuttavuustavoitteiden tapaan. Vaikuttavuuden näkymi-

nen strategiassa on kuvattu kuviossa 9. 
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Kuvio 9. Vaikuttavuuden näkyminen strategiassa.  

 

4.4.3 Strategian ja vaikuttavuuden yhteys 

 

Strategia nähtiin osaltaan vaikuttavuuden mittaamista ja tavoitteiden asettelua ohjaava-

na, sillä strategian ajateltiin määrittävän suunnan vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteille 

ja mittaamiselle. Suunnan määritys tapahtui strategiasta tulevien painotusten ja strate-

gisten tavoitteiden toteutumisen kautta. Haastateltavista 40% koki strategian painotta-

van kustannusvaikuttavuutta ja toiminnan tehostamista esimerkiksi resurssien tehokkaan 

suuntaamisen ja talouspainotteisen mittaamisen kautta. Kolmasosa haastateltavista koki 

strategian painottavan ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja tervey-

den edistämiseen panostamista. Haastateltavista 40% näki strategian vaikuttavuuden 

arvioinnin painopisteiden tulevan strategiasta, jolloin strategia määritti, miten vaikutta-

vaan toimintaan pyrittiin sekä muotoutti vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteet.  

 

Strategia määritti suuntaa myös strategisten tavoitteiden toteutumisen kautta. Kaksi 

haastateltavaa koki strategian asettavan vaikuttavuustavoitteille vaatimuksia mitatta-

vuuden ja konkreettisuuden suhteen, jotta tavoitteiden toteutumista voitiin arvioida. 

Strategisten tavoitteiden toteutumisen apuna kolmasosa haastateltavista näki vaikutta-

vuuden mittauksen ja vaikuttavuustiedon, joiden ajateltiin kertovan strategisten tavoit-

teiden toteutumisen asteesta.  

Ei juuri yhteyttä 

Resurssien suuntaa-

misena 

Vuorovaikutteisuutena 

Sisällä kokonai-

suudessa 

Ei juuri yhteyttä Ei juuri yhteyttä 

Painotuksena tutkimukseen 

ja kehittämiseen 

Voimavarojen suuntaamisena 

kevyempiin palveluihin 

Asiakaslähtöisyytenä 

Yhteistyönä 

Strategiset tavoitteet vaikut-

tavuustavoitteita 

Strategiset tavoitteet vaikut-

tavuustavoitteita 
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No on se sillä lailla, että se vaikuttavuuden mittaus vois olla hyvä 

tämmönen mittari myös strategian toteutumisen suhteen on joissakin 

kohissa. Että jos siellä olis nimenommaan vaikuttavuuspohjasia mitta-

reita, niin ne vois jopa paremmin tuottaa juuri sitä mihinkä siinä stra-

tegiassa niinku tähdätään. (H2) 

 

Strategia suunnan määrittäjänä liittyi myös mittaamisen hankaluuteen, sillä strategian 

koettiin tuoneen esiin sen, kuinka vaikeaa vaikuttavuutta on mitata.  

 

Strategian ja vaikuttavuuden nähtiin myös tukevan toisiaan, sillä vaikuttavuustieto käsi-

tettiin strategisen johtamisen työkaluksi. Kolmasosa haasteltavista piti vaikuttavuustie-

toa tärkeänä ja näki vaikuttavuustiedon tukevan strategista johtamista. Kolmasosa haas-

tateltavista näki vaikuttavuustiedon auttavan resurssien suuntaamisessa ja väestön tar-

peisiin vastaamisessa.  

 

No kyl se varmaan se, et jos aattelee, ku johtaminen on aika pitkälti käytän-

nön tasollahan resurssien jakamista, ni kyllä varmasti se nimenomaan se 

terveystaloustyyppinen näkemys, vaikka se on aika fragmentaarista vielä, ni 

kyllä se on ehkä se tärkein. ..tietenki, että jos se ois aika kovaa dataa, et sul-

la ois sellanen aika lailla niinku yhden päivän tota aherruksen jälkeen sä tie-

täsit.. ..että on et on pelastettu ihmishenkiä ja on laatupainotteisesti nähty, 

että on hyvää tulosta, ni varmaan sillä ois merkitystä. (H8) 

 

Vaikuttavuus puolestaan määrittyi strategian kautta, sillä toiminnan arvioinnin tuli poh-

jautua strategiaan ja vaikuttavuutta katsottiin strategian näkökulmasta. Kaksi haastatel-

tavaa totesi, ettei strategia juuri ohjaa vaikuttavuudelle asetettavia tavoitteita tai vaikut-

tavuuden mittaamista tällä hetkellä, mutta sen tulisi ohjata enemmän tulevaisuudessa. 

 

4.5 Yhteenveto tutkimustuloksista  

 

Vaikuttavuus-käsitteen moninaisuus tuli esille haastateltavien vastauksissa, sillä suurin 

osa haastateltavista antoi vaikuttavuudelle enemmän kuin yhden määritelmän. Vaikutta-

vuus käsitettiin toiminnalla aikaansaaduksi muutokseksi terveydentilassa tai tavoitteiden 

toteutumisena. Vaikuttavuutena käsitettiin myös asiakaan osallistaminen ja osa haasta-

teltavista käsitti vaikuttavuuden suhteessa käytettyihin panoksiin.  
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Käytännön esimerkiksi vaikuttavuudesta käsitettiin kustannusvaikuttavuus ja toiminnal-

la aikaansaatu muutos. Kustannusvaikuttavuutena pidettiin elämänlaatua ja määrää suh-

teessa hintaan sekä kustannusten karsimista. Käytännön esimerkkinä toiminnalla ai-

kaansaadusta muutoksesta haastateltavat mainitsivat terveydenhuollon toimenpiteet, 

suunterveydenhuollon indikaattorit ja terveyden edistämisen.  

 

Vaikuttavuuden ja tehokkuuden eroina haastateltavat näkivät sen, että tehokkuus ei 

huomioi saavutettuja hyötyjä, sillä toiminnan ajateltiin voivan olla tehokasta olematta 

silti vaikuttavaa. Tehokkuutta kuvattiinkin pelkkinä suoritteina, kuten esimerkiksi käyn-

timäärinä. Vaikuttavuuden puolestaan ajateltiin huomioivan saavutetut terveyshyödyt ja 

eroavan näin tehokkuudesta. Tehokkuuden ajateltiin huomioivan käytetyt resurssit, sillä 

tehokkuus käsitettiin panosten suhteena tuotokseen ja tehokkuuden ajateltiin sisältävän 

myös taloudellisen ulottuvuuden, sillä tehokkuuden ajateltiin olevan helpommin mitat-

tavissa rahassa sekä huomioivan myös rahan.  Tehokkuus ja vaikuttavuus käsitettiin 

myös toisilleen läheisinä käsitteinä.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteina nähtiin tiedolliset haasteet ja vuorovaikutukselliset 

haasteet. Tiedollisista haasteista kertoivat vaikuttavuustiedon heikko laatu ja syy-

seuraus-suhteen hahmottamisen vaikeus. Vaikuttavuustiedon heikko laatu näkyi tieto-

järjestelmä- ja tietosuojaongelmina, vaikeutena tunnistaa aito vaikuttavuus, vaikutta-

vuustiedon hajanaisuutena, puutteellisina ja epästabiileina mittareina sekä epävarmuute-

na siitä, mittaavatko nykyiset mittarit vaikuttavuutta. Syy-seuraus-suhteen hahmottami-

sen ongelmina nähtiin kokonaisuuden hahmottaminen, sekoittavat tekijät, inhimilliset 

tekijät ja aikajänne. Vaikuttavuuden arviointiin liitetyiksi vuorovaikutuksellisiksi haas-

teiksi nimettiin vaikuttavuuden arvioinnilta puuttuva tuki, yhteisen ymmärryksen saa-

vuttaminen ja organisaatiokulttuuri. Tuen puute näkyi kannusteiden ja ohjauksen puut-

teena, vaikuttavuustiedon vertailun hankaloitumisena sekä siinä, että vaikuttavuuden 

arvioinnille ei ollut osoitettu tarpeeksi resursseja. Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen 

korostui vaikuttavuuden arvioinnin kontekstisidonnaisuutena sekä tavoitteiden määritte-

lyssä. Organisaatiokulttuuriin liitetyt haasteet jakautuivat asenteisiin ja professiovaltai-

suuteen.  

 

Vaikuttavuuden arviointi käytännössä jakautui inhimillisten tekijöiden ja taloudellisten 

tunnuslukujen arviointiin, omien mittareiden ja indikaattorien sekä julkisten rekisterien 
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ja tietokantojen seuraamiseen.  Inhimilliset tekijät jakautuivat elämänlaadun arviointiin 

ja ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden arviointiin. sekä taloudellisten tekijöiden seu-

raamisena. Osa koki myös, ettei aitoa vaikuttavuuden arviointia tällä hetkellä toteutettu.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä korostuivat mittaamisen kehittäminen, yhteis-

työ ja osallistaminen sekä tiedon merkitys. Mittaamisen kehittäminen piti sisällään aika-

jänteen huomioinnin, sillä mittaamiseen toivottiin pitkäjänteisyyttä sekä yksinkertaisia 

ja selkeitä mittareita. Mittaamisen kehittämiseen liittyi myös mittareiden kehittäminen 

eli tietojärjestelmien kehitys, rohkea kehittäminen ja selkeät mittarit. Yhteistyö ja osal-

listaminen korostivat yhtenäisen kokonaisuuden luomista eli yhtenäisiä kansallisia lin-

jauksia ja kokonaisuuden mittaamista sekä subjektiivista arviointia ja vuorovaikutusta, 

joka piti sisällään elämänlaadun mittaukseen panostamisen, näkemysten yhdistämisen, 

asiakasnäkökulman esille tuomisen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuuden.  Vaikuttavuus-

tiedon merkitys korostui tiedon tarpeiden erilaisuutena sekä johtamisen tukena.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat jakautuivat tavoitteiden 

asettamiseen monitahoisesti, päätöksiin tavoitteista ja vaikuttavuuteen liitettyihin tavoit-

teisiin. Monitahoinen tavoitteiden asettaminen piti sisällään demokratiasta tulevat lin-

jaukset, tavoitteiden asettamisen substanssiosaajien kanssa sekä arvovalintojen teon eri 

tasoilla. Päätökset tavoitteista liittyivät siihen, miten tavoitteet rajataan, arvioidaanko 

vaikuttavuutta asiakkaiden subjektiivisten kokemusten vai objektiivisesti mitattavien 

parametrien kautta sekä se, halutaanko vastata tarpeeseen vai kysyntään. Vaikuttavuu-

teen liitetyt tavoitteiden nähtiin korostavan talouspainotteisuutta sekä terveyden edistä-

mistä. Tavoitteiden toivottiin huomioivan terveydenhuollon erityisen arvopohjan ja 

muotoutuvan erilaisiksi asiakassegmenteittäin.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin lopputulokset jakautuivat hyötyihin terveydenhuollon toimi-

joille ja yhteiskunnalle sekä hyötyihin asiakkaille. Hyötyinä terveydenhuollon toimijoil-

le nähtiin kansanterveydellinen hyöty, taloudelliset säästöt ja raskaampien palvelujen 

tarpeen väheneminen. Asiakkaille koituviksi hyödyiksi ajateltiin asiakkaan toimintaky-

vyn ja elämänlaadun paraneminen sekä asiakkaat osallistava arviointi.  

 

Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvot jakautuivat arvoihin ja voimavaroihin. Ar-

voina nähtiin johtajan tekemät arvovalinnat ja johtajan oma arvomaailma ja voimava-
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roiksi miellettiin asiantuntemus ja resurssit.  Johtajan tekemiin arvovalintoihin liittyi 

yleisten linjausten puuttuminen sekä arvovalintojen tekeminen tapauskohtaisesti. Johta-

jan oman arvomaailman ajateltiin vaikuttavan vaikuttavuustiedon käyttöön johtajan 

taustan kautta. Johtajan omaan arvomaailmaan liittyen arvojen esille tuomista toivottiin. 

Voimavaroihin liitetty asiantuntemus sisälsi kokonaisuutena parhaan vaihtoehdon va-

linnan ja tiedon luotettavuuden arvioinnin. Resurssien nähtiin liittyvän vaikuttavuustie-

don käyttöön kahdella tapaa. Käytettävissä olevien resurssien nähtiin ohjaavan vaikut-

tavuustiedon käyttöä ja resurssien jakaminen nähtiin vaikuttavuustiedon käyttöön liitty-

väksi arvovalinnaksi.   

 

Vaikuttavuustietoa käytettiin laajalti johtamisen tukena niin, että vaikuttavuusarvioin-

tien tuloksia käytiin yhdessä läpi ja päätöksiä perusteltiin vaikuttavuustiedon avulla. 

Vaikuttavuustiedon nähtiin toimivan apuna myös toiminnan arvioinnissa ja kehittämi-

sessä. Myös vaikuttavuustiedon käyttämättömyydestä kerrottiin. Vaikuttavuustiedon 

käytön esteiksi mainittiin puutteelliset mittarit sekä se, ettei vaikuttavuustietoa ei ollut 

aina saatavilla. Vaikka vaikuttavuuden ei koettu konkreettisesti näkyvän strategiassa tai 

strategia ajateltiin enemmän tehokkuuspohjaisena, koettiin vaikuttavuuden kuitenkin 

olevan sisällä strategisessa kokonaisuudessa ja näkyvän resurssien suuntaamisena ja 

vuorovaikutteisuutena. Strategiset tavoitteet koettiin myös yhteneväisiksi vaikuttavuus-

tavoitteiden kanssa.  Resurssien suuntaaminen näkyi painotuksena tutkimukseen ja ke-

hittämiseen sekä voimavarojen suuntaamisena kevyempiin palveluihin. Vuorovaikuttei-

suus puolestaan ilmeni asiakaslähtöisyytenä ja yhteistyönä.  

 

Strategian ja vaikuttavuuden yhteys näkyi siinä, että strategian ajateltiin suuntaavan 

vaikuttavuustavoitteiden asettamista, mutta strategian ja vaikuttavuuden ajateltiin myös 

toimivan toistensa tukena. Suunnan määritys tapahtui strategiasta tulevien painotusten 

ja strategisten tavoitteiden toteutumisen kautta. Strategian ja vaikuttavuuden nähtiin 

tukevan toisiaan, sillä vaikuttavuustieto käsitettiin strategisen johtamisen työkaluksi. 

Vaikuttavuus puolestaan määrittyi strategian kautta, sillä toiminnan arvioinnin ajateltiin 

pohjautuvan strategiaan ja vaikuttavuutta katsottiin strategian näkökulmasta. Strategian 

toivottiin tulevaisuudessa ohjaavan enemmän vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteen aset-

telua, mittaamista ja vaikuttavuustiedon käyttöä johtamisessa. Yhteenvetona tutkimuk-

sen tuloksista esitetään kuvio 10. 
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Kuvio 10. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

Ei systemaattisesti käytössä 

Vaikuttavuustieto johtamisen tukena 

Vaikuttavuus 

- vaikuttavuuden moninaisuus 

 

- vaikuttavuus käytännössä 

 

- vaikuttavuuden ja tehokkuuden ero 

Vaikuttavuustieto johtamisen tukena  

- Vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa 

 

- Vaikuttavuus strategiassa 

 

- Strategian ja vaikuttavuuden yhteys 

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvova-

linnat 

-Tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat 

 

- Vaikuttavuuden arvioinnin toivotut 

lopputulokset 

 

- Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät 

arvovalinnat 

Vaikuttavuuden arviointi 

-Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät 

haasteet 

 

- Vaikuttavuuden arviointi käytännössä 

 

- Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämi-

nen 

Terveydenhuollon johta-

jien käsitykset vaikutta-

vuudesta ja vaikuttavuuden 

arvioinnista sekä vaikutta-

vuustiedon käytöstä ter-

veydenhuollon johtamises-

sa 

Panosten suhde vaikutuksiin 

Toiminnalla aikaansaatu muutos 

Asiakkaan osallistaminen 

Tavoitteiden toteutuminen kustannusvaikuttavuus 

toiminnalla aikaansaatu muutos 

Tehokkuus ei huomioi saavutettua hyötyä 

Tehokkuus huomioi käytetyt resurssit 

Tehokkuus ja vaikuttavuus läheisiä 

Vaikuttavuuden arvioinnin tiedolliset haasteet  

Vaikuttavuuden arvioinnin vuorovaikutukselliset haasteet 

Tavoitteiden asettaminen monitahoisesti 

Päätökset tavoitteista 

Vaikuttavuuteen liitetyt tavoitteet 

Ei juuri mitata 

Inhimmilliset tekijät 

Taloudelliset tunnusluvut 

Omat mittarit ja indikaattorit, sekä julkiset rekisterit ja 

tietokannat 

Mittaamisen kehittäminen 

Yhteistyö ja osallistaminen 

Tiedon merkitys 

Hyödyt terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskunnalle 

Hyödyt asiakkaille 

Arvot 

Voimavarat 

Ei juuri yhteyttä 

Sisällä kokonaisuudessa 

 

Strategia määrittää suunnan 

Strategia ja vaikuttavuus tukevat toisiaan 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Tulosten tarkastelua 

 

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata johtajien käsityksiä vaikutta-

vuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä arvova-

linnoista sekä vaikuttavuustiedon käytöstä terveydenhuollon johtamisessa. Tuloksia 

tarkastellaan terveydenhuollon johtajien näkökulmasta verraten saatuja tuloksia aiem-

paan teoriaan aiheesta. Tutkimustehtäviin haettiin vastauksia teemojen kautta, jotka 

olivat 1) vaikuttavuus, 2) vaikuttavuuden arviointi, 3) vaikuttavuuden arviointiin liitty-

vät arvovalinnat ja 4) vaikuttavuustieto johtamisen tukena. 

 

5.1.1 Vaikuttavuus  

 

Vaikuttavuus-käsitteen moninaisuus tuli esille haastateltavien vastauksissa, sillä suurin 

osa haastateltavista antoi vaikuttavuudelle enemmän kuin yhden määritelmän. Aiempien 

tutkimusten perusteella tämän voidaan ajatella johtuvan käsitteen kontekstisidonnaisuu-

desta (Axelsson & Engström 2001, Konu ym. 2009, Meklin 2009). Haastateltavat käsit-

tivät vaikuttavuuden Sintosen & Pekurisen (2006), Grayn (2009) sekä Simosen ja kolle-

goiden (2009) mukaisesti toiminnalla aikaansaaduksi muutokseksi terveydentilassa.  

Vaikuttavuus ymmärrettiin myös tavoitteiden toteutumisena, mitä Meklin (2009) pitää 

vaikuttavuuden yleisimpänä määritelmänä. Osa haastateltavista käsitti vaikuttavuuden 

myös suhteessa käytettyihin panoksiin, minkä voidaan aiemman teorian pohjalta ajatella 

kertovan enemmän kuitenkin tehokkuudesta tai kustannustehokkuudesta. Tulos vahvis-

taa näkemystä vaikuttavuuden sekoittumisesta lähikäsitteisiinsä (Axelsson & Engström 

2001, Rajavaara 2007, Meklin 2009, Simonen ym. 2009, Simonen ym. 2011).  

 

Vaikuttavuutena käsitettiin myös asiakaan osallistaminen eli elämänlaadun paranemi-

nen. Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan terveydenhuollossa tulisi lisätä potilaiden 

osallistamista niin, että heidät otettaisiin mukaan heitä koskeviin neuvotteluihin tavoit-

teista sekä kysyttäisiin heidän omia arvioitaan syntyneistä vaikutuksista. Myös Suchy 

(2010) huomauttaa, että arvioinnissa tarvittaisiin monipuolista tietoa hoitoihin ja palve-

luihin osallistuneiden asiantuntijoiden lisäksi myös asiakkailta. Tutkimuksen tuloksissa 

asiakkaan osallistamiseksi miellettiin myös ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet. Vaikka 

luotettavasti arvioituja tietoja terveyden edistämisen toimien vaikuttavuudesta on tois-
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taiseksi vain vähän, viittaavat ne kuitenkin siihen, että monet elintapoja muokkaavat 

toimenpiteet ovat vaikuttavia ja niiden kustannusvaikuttavuus-suhde on edullinen (Kiis-

kinen ym. 2008). 

 

Myös käytännön esimerkeissä vaikuttavuudesta toistui kustannusvaikuttavuus ja toi-

minnalla aikaansaatu muutos. Haastateltavat mainitsivat käytännön esimerkkinä vaikut-

tavuudesta muun muassa QALY:n, jonka voidaan aiemman teorian pohjalta ajatella 

kertovan vaikuttavuudesta (Sintonen 2007, Laine 2014). Vaikuttavuus käsitettiin haasta-

teltavien vastauksissa hyvin talouspainotteisesti, mikä vahvistaa Simosen (2012) teoriaa 

siitä, että vaikuttavuuteen yhdistetään usein kustannusten tarkastelu ilman, että käytet-

täisiin kuitenkaan varsinaista kustannusvaikuttavuus-käsitettä. 

 

Vaikuttavuuden ja tehokkuuden eroina haastateltavat näkivät sen, että vaikuttavuudesta 

poiketen tehokkuus ei huomioi saavutettuja hyötyjä, mutta se huomioi käytetyt resurssit. 

Sintosen ja Pekurisen (2006) sekä Grayn (2009) mukaan tehokkuus huomioi vaikutta-

vuuden lisäksi myös käytetyt panokset. Virtasen (2007) määritelmässä tehokkuutena 

puolestaan pidetään panosten ja tuotosten välistä suhdetta. Kuten vaikuttavuudelle, 

myös tehokkuudelle voidaan antaa aiemman teorian perusteella monta määritelmää. 

Tehokkuus ja vaikuttavuus käsitettiin myös jopa siinä määrin toisilleen läheisinä käsit-

teinä, että käsitteet sekoittuvat toisiinsa. Tämän voidaan ajatella vahvistavan aikaisem-

pien tutkimusten tuloksia, joissa vaikuttavuuden on havaittu sekoittuvan herkästi var-

sinkin tuottavuuden ja tehokkuuden käsitteisiin (Simonen ym. 2009, Simonen 2012).  

 

5.1.2 Vaikuttavuuden arviointi 

 

Vaikuttavuuden arviointiin liitettiin sekä tiedollisia että vuorovaikutuksellisia haasteita. 

Tiedollisista haasteista kertoivat muun muassa vaikuttavuustiedon heikko laatu, mikä 

tukee aiempaa teoriaa aiheesta. Tämän tutkimuksen tuloksissa heikko laatu ilmeni tieto-

järjestelmä- ja tietosuojaongelmina, mittareiden epästabiiliutena ja puutteellisuutena 

sekä epävarmuutena siitä, mitkä mittarit todella mittaavat vaikuttavuutta. Myös Simo-

nen (2011) on havainnut vaikuttavuuden arvioinnin ongelmiksi erilaisten mittareiden 

runsauden ja epävarmuuden siitä, mitkä mittarit todella mittaavat vaikuttavuutta. On-

gelmana on pidetty myös sitä, että vaikuttavuuden arviointimenetelmiä ei ole tunnettu 

(Silvennoinen-Nuora 2010). Tiedollisena haasteena tuloksissa näyttäytyi lisäksi syy-
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seuraus-suhteen hahmottamisen vaikeus, mikä tukee aiempaa teoriaa (Rossi ym. 1998, 

Korkeakoski & Tynjälä 2010, Raivio ym. 2014). Myös Virtasen (2007) näkemyksen 

mukaan syyn ja vaikutuksen välinen suhde onkin usein kompleksinen ja vaikeasti ym-

märrettävissä. Tuloksissa ilmennyt aikajänteen huomioiminen vahvistaa Meklinin 

(2009) sekä Raivion ja kollegoiden (2013) aiempia tutkimustuloksia vaikuttavuuden 

arviointiin liitetyistä haasteista. 

 

Yhdeksi vaikuttavuuden arviointiin liitetyksi vuorovaikutukselliseksi haasteeksi nimet-

tiin vaikuttavuuden arvioinnilta puuttuva tuki. Tuen puute näkyi muun muassa kannus-

teiden ja ohjauksen puutteena, minkä on myös aiemmissa tutkimuksissa kerrottu haasta-

van vaikuttavuustiedon hyödyntämistä (Simonen 2012). Tuen puute näkyi tuloksissa 

myös vaikuttavuustiedon vertailun hankaloitumisena. Suchy (2010) ja Peltola (2011) 

ovatkin aiemmissa tutkimuksissa huomauttaneet, että hoitoprosessien kehittämiseksi 

mittausten tulisi olla vertailukelpoisia eri palveluntuottajien välillä. Tuen puute näkyi 

lisäksi siinä, että vaikuttavuuden arvioinnille ei oltu osoitettu tarpeeksi resursseja, mikä 

myös Silvennoinen-Nuoran (2010) näkemyksen mukaan nähdään yhtenä vaikuttavuu-

den arviointia haastavana tekijänä.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteiden nähtiin kiteytyvän toisaalta myös negatiivisen 

puheen, muutosvastarinnan ja professiovaltaisuuden ympärille, mikä voi jarruttaa uu-

sien vaikuttavampien toimintatapojen omaksumista. Silvennoinen-Nuoran (2010) mu-

kaan vaikuttavuusarvioinnin avulla voidaan tarkistaa, työn tekemisen tapoja ja mene-

telmiä suhteessa tavoitteisiin sekä tarvetta toimintaperiaatteiden, -tapojen ja -kulttuurin 

muutokseen. Tämän haasteen ratkaisuksi sekä Ryynänen (2006) että Bhattacharyya kol-

legoineen (2011) ovat esittäneet terveydenhuollon päätöksentekijöiden ja tutkijoiden 

yhteistyön. Tämä mahdollistaisi kokonaisvaltainen käsityksen muodostamisen vaikutta-

vuudesta ja vaikuttavuustieto saataisiin päätöksentekoa tukevaan muotoon (Ryynänen 

ym. 2006, Bhattacharyya ym. 2011).  

 

Vaikuttavuuden arviointi käytännössä näyttäytyi tämän tutkimuksen tuloksissa muun 

muassa omien mittareiden ja indikaattorien sekä julkisten rekisterien ja tietokantojen 

seuraamisena, mikä vahvistaa aiempaa näkemystä vaikuttavuuden arvioinnista rekisteri-

tietoihin pohjautuen (Peltola ym. 2011). Vaikuttavuuden arviointi käytännössä käsitet-

tiin myös elämänlaadun arviointina, mitä Räsäsen (2007) sekä Ryynäsen ja hänen kol-
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legoidensa (2006) mukaan voidaan pitää esimerkkinä vaikuttavuuden arvioinnista. Käsi-

tys vaikuttavuuden arvioinnista sisälsi myös ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden 

arvioinnin. Vaikka ennaltaehkäisevän työn ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuuden arviointi 

tuli esille haastateltavien vastauksissa usein, Kiiskinen kollegoineen (2008) toteaa, että 

monien terveyttä edistävien toimien vaikuttavuutta ei ole tutkittu huolella eikä myös-

kään pitkäaikaisesti. Osa haastateltavista koki myös, ettei aitoa vaikuttavuuden arvioin-

tia tällä hetkellä toteutettu. Tämän tutkimuksen perusteella saavutettu moninainen nä-

kemys vaikuttavuuden arvioinnista vahvistaa Rajavaaran (2006) ajatusta siitä, että vai-

kuttavuuden arviointi voidaan liittää yhtä lailla tavoitteiden toteutumiseen, tarpeisiin 

vastaamiseen, koeasetelmaan, vuorovaikutteisuuteen ja osallistamiseen kuin myös näyt-

töperusteiseen toimintaan. 

 

Vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä korostui perusterveydenhuollon ja erikoissai-

raanhoidon vaikuttavuuden kuvaaminen kokonaisuutena. Toive kehittämisestä on tuotu 

esille myös aiemmassa teoriassa, jonka mukaan tehokas terveyspalveluiden tiedonhal-

linta vaatisi yhteensopivia ja yhteisiä tietojärjestelmiä erikoissairaanhoidon ja peruster-

veydenhuollon välille (Hammond ym. 2010, Simonen 2012). Haastateltavat kaipasivat 

myös tietojärjestelmien kehittämistä, jotta vaikuttavuusmittausten tulokset saataisiin 

käyttöön suoraan tietojärjestelmistä. Silvennoinen-Nuora on todennut, että nykyisellään 

sähköinen potilastietojärjestelmä ei vielä mahdollista vaikuttavuuden arviointia, mutta 

tavoitteena tulisi pitää sitä, että vaikuttavuuden arviointi toteutettaisiin tulevaisuudessa 

sähköisen potilastietojärjestelmän avulla (Silvennoinen-Nuora 2010).  

 

Tässä tutkimuksessa vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisessä korostettiin muun muas-

sa eri toimijoiden yhteistyötä ja asiakkaiden osallistamista sekä subjektiivista arviointia. 

Myös Silvennoinen-Nuoran (2010) mukaan vaikuttavuuden arvioinnissa tarvittaisiin 

monipuolisesti tietoa sekä hoitoihin ja palveluihin osallistuneilta asiantuntijoilta että 

potilailta, mutta lisäksi myös yhteistyötä koko terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välil-

le. Vaikuttavuustiedon merkitys korostui haastateltavien vastauksissa muun muassa 

toiveessa siitä, että osattaisiin luopua vaikuttamattomista hoidoista, toimenpiteistä ja 

toimintatavoista. Myös Simosen (2012) mukaan vaikuttavuusarvioinnein tuotettua tietoa 

tarvitaan, jotta johtamisen keinoin ei tuettaisi vaikuttamatonta toimintaa.  

 



73 

 

5.1.3 Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 

 

Tulokset vaikuttavuuden arvioinnin monitahoisesta tavoitteiden asettamisesta piti sisäl-

lään muun muassa demokratiasta tulevat linjaukset. Saarnin (2010) mukaan vaikutta-

vuuden arvioinnin arvovalintoja ei voi ratkaista tieteellisesti, minkä takia ne kuuluvat 

autonomisille potilaille tai demokraattisen järjestelmän päätöksentekijöille. Monitahoi-

nen tavoitteiden asettaminen korosti myös muun muassa tavoitteiden asettamista yhteis-

työssä substanssiosaajien kanssa. Myös Saarni (2010) toteaa, että vaikuttavuuteen liitty-

viä päätöksiä tehtäessä on tärkeä huomioida yksittäinen hoito, sen kohderyhmä ja hoito-

vaihtoehdot sekä terveydenhuollon konteksti. Tämän tutkimuksen tuloksissa päätökset 

vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteista liittyivät siihen, miten tavoitteet rajataan, arvioi-

daanko vaikuttavuutta asiakkaiden subjektiivisten kokemusten vai objektiivisesti mitat-

tavien parametrien kautta sekä se, halutaanko vastata tarpeeseen vai kysyntään. Tulos 

vahvistaa Saarnin (2010) näkemystä vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä arvovalinnois-

ta tavoitteiden osalta.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa arvovalinnoiksi on nostettu valinnat esimerkiksi siitä, mikä 

katsotaan riittäväksi näytöksi vaikuttavuudesta sekä siitä, mitkä ongelmat, päämäärät ja 

hoitovaikutukset ovat arvokkaita (Rajavaara 2006, Saarni 2010). Tämän tutkimuksen 

perusteella riittävänä näyttönä vaikuttavuudesta ja arvokkaina lopputuloksina nähtiin 

hyödyt terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskunnalle sekä hyödyt asiakkaille. Hyötyinä 

terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskunnalle nähtiin kansanterveydellinen hyöty, ta-

loudelliset säästöt ja raskaampien palvelujen tarpeen väheneminen. Tutkimuksen tulok-

set yhdistyvät Silvennoinen-Nuoran (2010) näkemykseen yhteiskunnallisesta vaikutta-

vuudesta, jonka mukaan sen avulla tavoitellaan palvelujen ja hoidon riittävyyttä, oikeaa 

kohdentuvuutta sekä kustannushyötyjä ja kustannusvaikuttavuutta. Tulos asiakkaille 

koituvista hyödyistä asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun paranemisen sekä asiak-

kaat osallistavan arvioinnin kautta liittyvät Konttisen ja Koppisen (2008) sekä Silven-

noinen-Nuoran (2010) näkemykseen asiakasvaikuttavuudesta, jolla tavoitellaan tervey-

den- tai sairaudentilan ja sitä kautta kokonaistilanteen parantamista tai ennallaan pysy-

mistä. 

 

Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvot jakautuivat arvoihin ja voimavaroihin. Ar-

voina nähtiin johtajan tekemät arvovalinnat ja johtajan oma arvomaailma. Tulos siitä, 
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että johtajan oman arvomaailman ajateltiin vaikuttavan vaikuttavuustiedon käyttöön 

vahvistaa aiempaa teoriaa aiheesta. Terveydenhuollon päätöksentekoon vaikuttavat hoi-

don, tutkimuksen tai muun terveydenhuollon toimenpiteen hyötyjen, haittojen, tiedon ja 

resurssien lisäksi myös arvot (Välimäki 2004, Mäkelä & Kaila 2007, Saarni 2010). 

Myös Lillrankin (2008) mukaan terveydenhuollon päätöksenteossa taustalla vaikuttavat 

erilaiset kannustimet, henkilökohtaiset mieltymykset, yksittäiset tilanteet ja resurssien 

saatavuus, minkä takia ihminen harvoin kykenee täysin rationaalisiin päätöksiin.  

 

Haastateltavat toivoivat terveydenhuollon johtajien tuovan esille omia arvojaan ja kes-

kustelevan arvovalinnoistaan avoimesti, mikä vahvistaa Saarnin (2010) näkemystä vai-

kuttavuuteen liitettyjen arvovalintojen tekemisestä avoimemmin ja läpinäkyvämmin. 

Tässä tutkimuksessa vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvänä arvovalintana nähtiin myös 

resurssit, jotka liittyivät vaikuttavuustiedon käyttöön kahdella tapaa. Käytettävissä ole-

vien resurssien nähtiin ohjaavan vaikuttavuustiedon käyttöä ja resurssien jakaminen 

nähtiin vaikuttavuustiedon käyttöön liittyväksi arvovalinnaksi.  Myös Lillrankin (2008) 

mukaan resurssien saatavuuden voidaan ajatella vaikuttavan tapauskohtaisiin päätök-

siin. 

 

5.1.4 Vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa 

 

Vaikuttavuustietoa käytettiin laajalti johtamisen tukena niin, että vaikuttavuusarvioin-

tien tuloksia käytiin yhdessä läpi ja päätöksiä perusteltiin vaikuttavuustiedon avulla. 

Vaikuttavuustiedon nähtiin toimivan apuna myös toiminnan arvioinnissa ja kehittämi-

sessä. Myös Simosen (2012) mukaan vaikuttavuustietoa käytetään johtamistyössä esi-

merkiksi henkilökunnan resursointiin, koulutuksen ohjaamiseen ja toiminnan kehittämi-

seen. Toisaalta haastateltavat kertoivat myös vaikuttavuustiedon käyttämättömyydestä. 

Vaikuttavuustiedon käytön esteiksi mainittiin samoja asioita kuin vaikuttavuuden arvi-

oinnin haasteissa eli puutteelliset mittarit sekä se, ettei vaikuttavuustietoa ei ollut aina 

saatavilla.    

 

Vaikuttavuuden ei koettu konkreettisesti näkyvän strategiassa ja strategia ajateltiin 

enemmän tehokkuuspohjaisena. Tutkimuksen tulos vahvistaa Silvennoinen-Nuoran 

(2010) ja Simosen (2012) näkemystä siitä, että vaikuttavuus jää vielä käsitteenä käytän-

nön tasolla näkymättömäksi organisaatioiden strategioissa. Toisaalta johtajat kokivat 
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vaikuttavuuden olevan kuitenkin sisällä strategisessa kokonaisuudessa ja näkyvän re-

surssien suuntaamisena ja vuorovaikutteisuutena. Strategiset tavoitteet koettiin myös 

yhteneväisiksi vaikuttavuustavoitteiden kanssa.   

 

Strategian ja vaikuttavuuden yhteys näkyi siinä, että strategian ajateltiin suuntaavan 

vaikuttavuustavoitteiden asettamista. Samanaikaisesti strategian ja vaikuttavuuden aja-

teltiin myös toimivan toistensa tukena. Suunnan määritys tapahtui strategiasta tulevien 

painotusten ja strategisten tavoitteiden toteutumisen kautta, mikä vahvistaa Silvennoi-

nen-Nuoran (2010) näkemystä siitä, että vaikuttavuusarviointi tulisi toteuttaa strate-

gialähtöisesti. Strategian ajateltiin suuntaavaan vaikuttavuustavoitteiden asettamista ja 

vaikuttavuuden arviointia strategisten painopisteiden kautta.  

 

Strategian koettiin myös painottavan kustannusvaikuttavuutta ja toiminnan tehostamista 

sekä ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Suunnan määritys näkyi 

myös strategisten tavoitteiden toteutumisena, sillä vaikuttavuuden mittaamisen ajateltiin 

toimivan apuna strategian toteutumisen arvioinnissa. Huotarin (2009) mukaan vaikutta-

vuuden arviointi voidaan nähdä strategisen arvioinnin osa-alueena, jossa toiminta-

ajatuksen mukainen päämääränä on vaikuttavuus. Toisaalta johtajat ajattelivat strategian 

myös asettavan vaikuttavuustavoitteille vaatimuksia mitattavuuden ja konkreettisuuden 

suhteen. Silvennoinen-Nuoran (2011) huomauttaakin, että vaikuttavuuden arvioinnin 

tulisi toteutua tavoitelähtöisesti kirjaamalla esiin tavoitteet siitä, mitä ja minkä asteista 

vaikuttavuutta kyseisellä terveydenhuollon tai sairaanhoidon hoito-, tutkimus- tai ope-

raatiomenetelmällä tavoitellaan.  

 

Strategian ja vaikuttavuuden nähtiin tukevan toisiaan, sillä vaikuttavuustieto käsitettiin 

strategisen johtamisen työkaluksi. Vaikuttavuus puolestaan määrittyi strategian kautta, 

sillä toiminnan arvioinnin tuli pohjautua strategiaan ja vaikuttavuutta katsottiin strategi-

an näkökulmasta. Osa haastateltavista totesi, ettei strategia juuri ohjaa vaikuttavuuden 

arvioinnin tavoitteen asettelua, mittaamista tai vaikuttavuustiedon käyttöä johtamisessa, 

mutta sen tulisi ohjata enemmän tulevaisuudessa. Myös Huotari (2009) ja Silvennoinen-

Nuora (2010) ovat todenneet, että vaikuttavuusarviointien tulokset ovat strategisesti 

tärkeää tietoa, minkä takia vaikuttavuustietojen hyödyntämistä päätöksenteossa ja stra-

tegisessa suunnittelussa tulisi edelleen kehittää.  
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioidaan suhteessa tutkimusprosessiin, minkä vuoksi 

luotettavuutta kuvataan eri käsittein määrällisen ja laadullisen tutkimusperinteen sisällä 

(Graneheim & Lundman 2004). Tämän laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioi-

daan Cuban ja Lincolnin (1985) kriteerein vahvistettavuuden (confirmability), uskotta-

vuuden (credibility), seuraamuksellisuuden (dependability) ja siirrettävyyden (transfe-

rability) avulla. Politin ja Beckin (2008) mukaan vahvistettavuus viittaa objektiivisuu-

teen, jolla pyritään tutkijan ratkaisujen tarkkaan kuvaukseen. Tutkimuksen eri vaiheet, 

analyysiprosessi ja tutkijan tekemät tutkimukselliset valinnat on pyritty kuvaamaan ja 

perustelemaan niin tarkasti, että lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan tutkijan päätte-

lyä. Tulosten yhteys aineistoon on pyritty osoittamaan analyysipolun tarkan kuvauksen, 

tutkimuksen liitteinä olevien eri analyysivaiheista poimittujen esimerkkien ja tulososi-

oon valikoitujen alkuperäisten ilmausten avulla. Raportointia on helpottanut ja sitä kaut-

ta tutkimuksen luotettavuutta on parantanut yksityiskohtaisen tutkimuspäiväkirjan pitä-

minen (Hirsjärvi & Hurme 2006). Tutkimuspäiväkirjan ansiosta tutkimuksen eri vaihei-

siin palaaminen ja niistä raportoiminen on onnistunut ongelmitta.  

 

Uskottavuudella viitataan siihen, miten totuudenmukaisia tulokset ovat (Polit & Beck 

2008). Uskottavuus liittyy Cuban ja Lincolnin (1985) mukaan tutkijan omiin ennakko-

odotuksiin ja johtopäätösten oikeellisuuteen. Uskottavuutta voidaan parantaa sen kult-

tuurin tuntemuksena, johon tutkittava ilmiö sijoittuu (Cuba & Lincoln 1985). Tällöin 

tutkijan on tunnistettava ne omat ennakko-oletuksensa, joiden ohjaamana hän ilmiötä 

lähestyy ja tulkitsee. Tutkija itse omaa optisen alan taustan, joten mahdollisia vahvoja 

ennakkokäsityksiä julkisen terveydenhuollon toimintaympäristöstä ei ollut ja tutkijan 

ennakkokäsitykset pohjautuivat korkeintaan aiempaan teoriaan aiheesta. Toisaalta kriit-

tisesti tarkasteltuna tutkijan oma mielenkiinto on voinut ohjautua vahvemmin niihin 

asioihin, jotka ovat saaneet tukea aiemmasta teoriasta.  

 

Uskottavuuden näkökulmasta myös analyysiyksikön valintaa täytyy tarkastella kriitti-

sesti. Analyysiyksikön ei tulisi olla liian laaja, sillä silloin se voi sisältää runsaasti eri 

merkityksiä. Toisaalta esimerkiksi yhden sanan mittaiset liian kapeat analyysiyksiköt 

johtavat aineiston pirstaloitumiseen. (Graneheim & Lundman 2004.) Tutkimuksessa 

analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, joka vaihteli muutamasta sanasta muuta-
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maan lauseeseen. Sen demonstroiminen, miten analyysiyksiköt, pelkistykset ja luokitte-

lut on tehty, mahdollistaa tutkimustulosten uskottavuuden arvioinnin (Graneheim & 

Lundman 2004). Alkuperäiset ilmaukset, valitut analyysiyksiköt sekä tehdyt pelkistyk-

set on kuvattu liitteessä 3 ja pelkistysten pohjalta muodostetut alaluokat on kuvattu liit-

teessä 4. Pääluokkien muodostuminen ilmenee liitteestä 5. 

 

Cuban ja Lincolnin (1985) mukaan uskottavuus rakentuu myös haastateltavien luotta-

muksen saavuttamiselle. Luottamuksen saavuttamiseksi tutkijan on voitava vakuuttaa 

haastateltavat anonymiteetin säilymisestä sekä siitä, ettei tutkijalla ole piilotettuja tar-

koitusperiä, jotka palvelevat tutkijaa tai muita tahoja (Cuba & Lincoln 1985). Tutkitta-

ville kerrottiin anonymiteetin säilymisestä sekä saatekirjeessä että haastattelutilanteessa. 

Luottamuksen saavuttaminen näyttäytyi konkreettisesti siinä, että haastateltavat toivat 

haastatteluissa aidosti esille myös kriittisiä näkökohtia tutkimusaiheeseen liittyen. Joh-

topäätösten oikeellisuus tarkoittaa sen arvioimista, miten hyvin tutkija on pystynyt ta-

voittamaan tutkittavien todellisuuden ja miten totuudenmukaisia tulokset ovat (Cuba & 

Lincoln 1985). Tutkimuksen uskottavuutta lisää eri analyysivaiheiden jatkuva reflek-

tointi, jolloin analyysin eri vaiheita on peilattu kerta toisensa jälkeen alkuperäistä aineis-

toa vasten. Näin on yritetty välttää tutkijan omista ennakko-olettamuksista kumpuavat 

ylitulkinnat. 

 

Seuraamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että laadulliseen tutkimukseen liittyy inhimil-

linen vaihtelu ja ilmiön sekä asetelman muutos, minkä vuoksi tutkimustilanteita ei voida 

toistaa samanlaisena (Cuba & Lincoln 1985). Seuraamuksellisuudella viitataan datan 

pysyvyyteen yli ajan ja eri tilanteiden (Elo ym. 2014) sekä johdonmukaiseen ja vakaa-

seen tutkimusnäyttöön (Polit & Beck 2008). Riskinä seuraamuksellisuudelle voidaan 

nähdä tutkimusprosessin aineistonkeruuvaiheen venyminen ajan saatossa sekä siitä joh-

tuvat epäjohdonmukaisuudet (Graneheim & Lundman 2004). Tämä riski eliminoitiin 

pitämällä tutkimuksen aineistonkeruuvaiheen kesto verrattain lyhyenä, sillä aineisto 

kerättiin joulu-tammikuun aikana 2016. Graneheimin & Lundmanin mukaan (2004) 

haastattelu on kehittyvä prosessi, minkä takia haastattelija saa usein ajan saatossa uusia 

oivalluksia ja näkökulmia aiheeseensa. Se voi vaikuttaa kysymysten esittämiseen seu-

raavissa haastatteluissa (Graneheimin & Lundmanin mukaan 2004). Seuraamukselli-

suuden näkökulmasta haastattelun olisi katettava samat asiat jokaisen haastateltavan 

kohdalla. (Graneheim & Lundman 2004.) Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi 
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samat teema-alueet teemahaastattelurungon mukaisesti. Toisaalta haastatteluprosessin 

edetessä kertynyt haastattelukokemus on voinut vaikuttaa siihen, että edellisten haastat-

telujen pohjalta muodostetut ajatukset, oivallukset ja näkökulmat ovat vaikuttaneet seu-

raaviin haastatteluihin. 

 

Siirrettävyys tarkoittaa sitä, missä määrin tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä tai 

sovellettavissa muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin (Graneheim & Lundman 2004, 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013). Siirrettävyyden näkökulmasta on tärkeä 

kuvata tarkasti ja selkeästi tutkimuskohteen kulttuuri ja konteksti, haastateltavien valin-

takriteerit, aineiston keruu ja analyysiprosessi. Siirrettävyyden näkökulmasta myös al-

kuperäisten ilmausten käyttö kuvailun tukena on suotavaa. (Graneheim & Lundman 

2004.) Tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan haastateltavien taustat, maantieteellinen 

sijainti ja haastateltavien valintakriteerit niin tarkasti, kun se anonymiteetin säilymisen 

näkökulmasta on ollut mahdollista. Tutkimuksen aineistonkeruu ja analyysiprosessin 

kulku on myös pyritty kuvaamaan niin tarkasti, että lukijan on mahdollista arvioida tu-

losten siirrettävyyttä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää Hsiehin ja Shannonin (2005) mukaan myös ennalta 

suunnitellun ja tutkimukseen sopivan analyysitavan käyttö, minkä takia analyysiproses-

sin hahmottelu ennen aineiston analyysia on tärkeää. Tutkimuksessa käytetty deduktii-

vis-induktiivinen analyysitapa on kuvattu tutkimussuunnitelmassa. Luotettavuutta voi 

osaltaan lisätä myös analyysitavan tuttuus, sillä tutkija on aiemminkin analysoinut ai-

neistoja sisällönanalyysin avulla. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2006) mukaan luotettavuus riippuu myös aineiston laadusta, 

minkä takia litteroinnin johdonmukaisuudesta olisi tärkeä huolehtia. Luotettavuuteen 

vaikuttaa se, että tutkija on kerännyt, litteroinut ja analysoinut aineistonsa itse, mitä voi-

daan pitää merkittävänä etuna (Hirsjärvi & Hurme, 2006). Kaikki litteroinnit on tarkas-

tettu sana sanalta haastattelutallennetta kuunnellen litterointien jälkeen, jotta on saatu 

varmistettua litterointien oikeellisuus. Litteroitua aineistoa on myös tarkasteltu useilla 

eri lukukerroilla ja lukukertojen välillä on pidetty taukoa, jotta jokaisella lukukerralla 

aineistoa on voitu tarkastella ”uusin silmin”. Myös eri analyysivaiheet on tarkastettu 

useaan kertaan, jotta voitiin varmistua siitä, ettei mitään olennaista jätetty pois. Haastat-
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telurungon laadukkuutta ja luotettavuutta paransivat esihaastattelut, joiden avulla voitiin 

arvioida tarvetta teemahaastattelurungon muokkaamiseen (Hirsjärvi ym. 2013).  

Tutkielman luotettavuutta voi heikentää tutkijan kokemattomuus tutkimuksen tekijänä. 

Luotettavuuden näkökulmasta on hyvä tarkastella kriittisesti myös aineiston saturoitu-

mista tässä tutkimuksessa. Hirsjärvi (2013) kollegoineen huomauttaa saturaation käsit-

teeseen liittyvästä ongelmallisuudesta. Aineiston ajatellaan olevan riittävä, kun tietyt 

asiat alkavat kertautua haastattelussa, mutta uusien näkökulmien löytäminen ja huo-

maaminen aineistosta riippuu tutkijan omasta oppineisuudesta. Aineiston voidaan ajatel-

la saturoituneen kahdeksannen haastateltavan kohdalla. 

 

5.3 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset.  

 

1. Vaikuttavuus-käsitteen yleisyydestä huolimatta, ei käsitteelle ole edelleenkään 

vakiintunutta määritelmää terveydenhuollossa. Käsite voidaan ymmärtää monin 

eri tavoin, mihin vaikuttavat muun muassa määrittelijöiden koulutus- ja ammat-

titausta. Vaikuttavuuteen yhdistetään myös usein panokset tai käytetyt resurssit. 

 

2. Vaikuttavuus käytännössä yhdistetään suurelta osin taloudellisiin tunnuslukuihin 

ja kustannussäästöihin ilman, että käytettäisiin kuitenkaan varsinaista kustan-

nusvaikuttavuuskäsitettä. 

 

3. Vaikuttavuuden käsitteelliset epäselvyydet korostuvat, kun verrataan vaikutta-

vuutta lähikäsitteisiinsä, esimerkiksi tehokkuuteen. Selviä eroja tuloksellisuutta 

kuvaavien käsitteiden välillä ei tehdä, vaan vaikuttavuudelle, tehokkuudelle, 

kustannusvaikuttavuudelle ja tuottavuudelle annetaan hyvin samanlaisia määri-

telmiä. 

 

4. Vaikuttavuuden arvioinnin haasteina nähdään erilaiset tiedolliset, kuten ja vuo-

rovaikutukselliset haasteet. Tiedollisina haasteina vaikuttavuustiedon heikko laa-

tu ja syy-seuraus-suhteen hahmottamisen vaikeus vaativat vaikuttavuuden arvi-

oinnin tutkimusta ja kehittämistä edelleen. Vuorovaikutukselliset haasteet puo-

lestaan vaativat yhtenäisten kansallisten linjausten luomista ja resursointia sekä 

terveydenhuollon toimijoiden tiivistä yhteistyötä. 
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5. Vaikka vaikuttavuuden arviointi käytännössä painottaa vaikuttavuus-käsitteen 

tavoin taloudellista arviointia, käsitetään vaikuttavuuden arviointina myös inhi-

millisten tekijöiden arviointi. Inhimillisistä tekijöistä korostuvat erityisesti elä-

mänlaadun mittaaminen ja ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuuden arviointi. 

 

6. Vaikuttavuuden arvioinnin osalta kehitettävää olisi erityisesti vielä mittaamises-

sa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä ja asiakkaiden osallis-

tamisessa. 

 

7. Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteet tulisi asettaa yhteistyössä substanssiosaa-

jien ja poliittisten päättäjien kanssa. Tavoitteisiin liittyvät arvovalinnat kiteyty-

vät siihen, miten tavoitteet rajataan, arvioidaanko vaikuttavuutta asiakkaiden 

subjektiivisten kokemusten vai objektiivisesti mitattavien parametrien kautta se-

kä siihen, vastataanko tarpeeseen vai kysyntään.  

 

8. Vaikuttavuuden arvioinnin tavoiteltavana lopputuloksena ja riittävänä näyttönä 

vaikuttavuudesta nähdään hyöty terveydenhuollon toimijoille ja yhteiskunnalle 

eli kansanterveydellinen hyöty, taloudelliset säästöt ja raskaampien palvelujen 

tarpeen väheneminen. Näyttönä vaikuttavuudesta pidetään myös asiakkaille koi-

tuvia hyötyjä eli asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun paranemista sekä 

asiakkaiden osallistamista.  

 

9. Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyvät arvovalinnat jakautuvat arvoihin ja voima-

varoihin. Johtajan nähdään tekevän arvovalintoja, mihin vaikuttavat johtajan 

oman kokemuksellinen ja koulutuksellinen tausta sekä johtajan oma arvomaail-

ma. Johtajan oman asiantuntemuksen nähdään rationalisoivan vaikuttavuustie-

don käyttöä. 

 

10.   Vaikuttavuustietoa käytetään laajalti johtamisen tukena niin, että vaikuttavuus-

arviointien tuloksia käydään yhdessä läpi ja päätöksiä perustellaan vaikuttavuus-

tiedon avulla. Vaikuttavuustiedon käyttämättömyyden syynä on vaikuttavuustie-

don puutteellisuus. 
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11. Vaikuttavuuden mielletään olevan sisällä strategiassa, vaikka se ei konkreettises-

ti näyttäydy. Vaikuttavuus näkyy strategiassa resurssien suuntaamisena ja vuo-

rovaikutteisuutena. 

 

12. Strategia suuntaa vaikuttavuustavoitteiden asettamista. Samanaikaisesti strategia 

ja vaikuttavuus myös tukevat toisiaan. Strategian yhteyttä vaikuttavuuden arvi-

oinnin tavoitteen asetteluun, mittaamiseen ja vaikuttavuustiedon käyttöön joh-

tamisessa tulisi entisestään vahvistaa. 

 

5.4 Jatkotutkimushaasteet 

 

Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia käsityksiä terveydenhuollon johtajilla 

on vaikuttavuudesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvis-

tä arvovalinnoista sekä vaikuttavuustiedon käytöstä johtamisessa. Tutkimus lisää vai-

kuttavuuden arviointiprosessin läpinäkyvyyttä muun muassa vaikuttavuuden arviointiin 

liitettyjen haasteiden ja arvokeskustelun esille tuomisen kautta. Koska tutkimuksessa 

tarkasteltiin terveydenhuoltoa kokonaisuutena, saatiin näkyviin myös perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon välinen rajapinta. Tutkimuksen tulosten perusteella eri-

tyisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä perusterveydenhuollon ja erikois-

sairaanhoidon välistä yhteistyötä ja asiakkaiden osallistamista tulisi edelleen kehittää 

niin, että vaikuttavuuden arviointi mahdollistuisi asiakaslähtöisesti kokonaisuus huomi-

oiden.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että vaikuttavuus tarvitsee muiden tuloksellisuu-

teen liitettyjen käsitteiden tavoin edelleen selkiyttämistä sekä erottelua lähikäsitteistään. 

Vaikuttavuus mielletään hyvin talouspainotteisena samalla, kun vaikuttavuudessa halut-

taisiin huomioida toisaalta myös inhimillinen puoli ja pehmeämmät arvot. Vaikuttavuu-

den arvioinnista olisi tärkeä käydä keskustelua edelleen, jotta vaikuttavuuden konteksti-

sidonnaisuus ymmärrettäisiin ja vaikuttavuuden arvioinnin haasteet ja arvosidonnaisuus 

selkeytyisivät toimijoille. Keskustelua tarvittaisiin myös yhtenäisten näkemysten muo-

dostamiseksi vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista. 

  

Vaikuttavuustietoa tulisi käyttää päätöksenteon tukena, mutta tutkimuksen tulosten mu-

kaan haasteina nähdään muun muassa asenteet ja professiovaltaisuus. Yhtenä jatkotut-

kimushaasteena on tutkia vaikuttavuuden arviointia haastavia asenteita ja professioval-
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taisuutta terveydenhuoltohenkilöstön näkökulmasta, mikä avaisi näiden haasteiden taus-

taa lisää. Tutkimusten tulosten mukaan vaikuttavuuden arviointi ei tällä hetkellä toteudu 

kansallisesti yhtenäisin tavoin, mikä estää vertailun eri alueiden välillä. Tulevaisuudessa 

tulisi tutkia esimerkiksi hahmottumassa olevien kansallisten sähköisten palautearvioin-

tien käyttökelpoisuutta ja hyödyntämistä vaikuttavuuden arvioinnissa. Näin voitaisiin 

selvittää terveydenhuollon asiakkaiden subjektiivisia arvioita ja kokemuksia hoidostaan 

ja elämänlaadustaan sekä muista terveyteen liittyvistä tekijöistä. Tämä voisi mahdollis-

taa kansallisen vertailutiedon saatavuuden suoraan verkkopalvelusta.  

 

Tuloksissa korostuu vuorovaikutteisuus niin vaikuttavuus-käsitteen selkiyttämisen, vai-

kuttavuuden arvioinnin kuin vaikuttavuuden arviointiin liittyvien arvovalintojenkin 

osalta. Vaikuttavuutta tulisi käydä enemmän läpi vuorovaikutuksessa ja siitä tulisi kes-

kustella. Yhtenä mielenkiintoisena jatkotutkimushaasteena näyttäytyy se, miten vaikut-

tavuudesta, sen arvioinnista ja siihen liittyvistä arvovalinnoista keskustellaan tervey-

denhuollon toimijoiden kesken. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää keskus-

telun avaajana terveydenhuollon johtamisessa, asiantuntija- ja kehittämistyössä sekä 

terveydenhuollon koulutuksessa. 
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LIITE 1 

Hei! 

 

Tiedustelin xxxxxxxxxxxn johtajalta    Xxxx Xxxxltä, ketä hän näkisi avainhaastatelta-

vina tutkimukseeni ja hän suositteli teitä. Tiedustelisinkin nyt alustavasti halukkuuttan-

ne osallistua tutkimukseeni. Haastattelut on mahdollista aloittaa aikaisintaan tutkimus-

luvan saamisen jälkeen mahdollisesti viikoilla 48/49. Alla on näkyvissä saatekirje. 

 

Saatekirje 

                                                                                                             

Olen terveyshallintotieteen opiskelija ja teen pro gradu- tutkielmaa Oulun yliopiston 

hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön. Tutkimuksen tarkoituksena on 

kuvata johtajien käsityksiä vaikuttavuudesta ja vaikuttavuuden arvioinnista terveyden-

huollon johtamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia 

käsityksiä terveydenhuollon johtajilla on vaikuttavuudesta ja lisätä vaikuttavuuden arvi-

ointiprosessin läpinäkyvyyttä terveydenhuollon johtamisessa. 

 

Tutkimus toteutetaan teemahaastatteluna. Haastattelu kestää noin tunnin ja haastattelu 

nauhoitetaan. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja saatuja tietoja 

tullaan käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulososiossa tullaan 

käyttämään otteita haastateltavien puheesta siten, että haastateltavien anonymiteetista 

huolehditaan ja nimet sekä muut mahdolliset tunnistetiedot poistetaan. Aineisto hävite-

tään, kun pro gradu- tutkielma on julkaistu. Haastateltavalla on luonnollisesti myös oi-

keus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen halutessaan. 

 

Mikäli ystävällisesti osallistutte tutkimukseen, vastatkaa tähän sähköpostiin, niin voim-

me sopia haastatteluajasta ja -paikasta. Haastatteluun osallistuville lähetän myös teema-

haastattelurungon nähtäväksi ennen haastatteluja. 
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LIITE 2 

Teemahaastattelurunko  

 

1) Taustakysymykset 

 

- syntymävuosi 

- virkanimike 

- työura, kauanko ollut nykyisessä työtehtävässä? 

- perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito 

 

2) Vaikuttavuus käsitteenä 

 

Miten määrittelet vaikuttavuuden? 

 

 

-Pystytkö havainnollistamaan vaikuttavuutta käytännön esimerkillä? 

-Miten vaikuttavuus eroaa lähikäsitteistään, esim. tehokkuudesta? 

 

3) Vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuustiedon käyttö johtamisessa 

 

- Mitataanko vaikuttavuutta työyksikössänne/alueellanne?  

- Jos mitataan, niin miten/millaisin mittarein mitataan?  

- Liittyykö vaikuttavuuden mittaamiseen joitain haasteita?  

 -Jos liittyy, niin millaisia? 

- Mikä mittari kertoo mielestäsi parhaiten vaikuttavuudesta?/ Miten vaikuttavuutta tulisi 

mielestäsi mitata? 

- Käytätkö vaikuttavuusmittausten/vaikuttavuustutkimusten tuloksia johtamisessa? 

- Jos käytät, niin miten? 

- Jos et, niin miksi et?  

  



 

 

 

4) Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät arvovalinnat 

 

- Millaisia arvovalintoja näet vaikuttavuuden arviointiin liittyvän arvioinnin tavoitteiden 

osalta?  

- Kuka asettaa tavoitteet, minkä pohjalta tavoitteet asetetaan?  

- Millaiset tavoitteet asetetaan? 

- Millaisia arvovalintoja näet vaikuttavuuden arviointiin liittyvän arvioinnin lopputulos-

ten osalta?  

- Millaisia lopputuloksia pidetään toivottavina? 

- Mikä katsotaan riittäväksi näytöksi vaikuttavuudesta? 

- Liittyykö vaikuttavuustiedon käyttöön johtamisessa mielestäsi arvovalintoja? 

 - Jos liittyy, niin millaisia? 

 

5) Vaikuttavuustieto osana strategista johtamista 

 

-Miten vaikuttavuus näkyy organisaatiosi strategiassa? 

-Miten organisaation strategia ohjaa vaikuttavuustiedolle asetettavia  tavoitteita? 

-Miten organisaation strategia ohjaa vaikuttavuuden mittaamista? 

-Miten organisaation strategia ohjaa vaikuttavuustiedon käyttöä johtamisessa? 

 

 

*) Muita mietteitä vaikuttavuudesta/vaikuttavuuden arvioinnista? 

 

*) Vaikuttavuuden ja vaikuttavuustiedon rooli tulevaisuuden johtamisessa? 

 

 



 

 

 

 

Siis tehokkuuellahan mitataan monesti niinkö jotaki 

suoritteita tai läpimenoaikoja tai semmosia, että mi-

nusta se.. minusta se ei.. se on niinku aivan eri asia 

joku toiminnan tehokkuus, ku toiminta voi olla teho-

kasta, mutta se lopputulos, mitä sillä saahaan aikusek-

si, niin se voi olla täysin vaikuttamatonta, että en mää 

ainakaan ossais tehokkuutta ja vaikuttavuutta ollen-

kaan rinnastaa toisiinsa. (H1) 

 
Tehokasta on kaikki se, mitä tehhään paljon. Pelkkä 

määrä.. joskus verrattuna aikaan tai käsiparien mää-

rään tai johonki muuhun. Mutta se on pelkkä voluumi. 

Siinä ole mitään muuta. (H2) 

 
No mää niinku ajattelen sen just sote-ihimisenä, että 

se vaikuttavuus niinkö se täytyy just tuottaa sitä ter-

veys- tai hyvinvointihyötyä. Että se on vaikuttavaa. 

Että se niinku se panostus. Että.. Ja sitte tehokkuus 

niinkö se ei välttämättä tuota sitä tavoteltua lopputu-

losta, et se voi olla, että euroja mennee niinkö vähem-

män, mutta se sitte pitkällä tähtäyksellä lyö niinku 

takasi, että niinkö 90-luvun lamassa niinkö leikattiin 

paljo esimerkiks niinku perustason palveluista, niin se 

niinku näkyy.. kaikissa kohorteissa niinku näkkyy, että 

ne..he jotka sillon olivat lapsia ja oli työttömiä aikui-

sia perheessä, ni se niinku vaan näkyy niissä koko 

ajan, että kustan.. käytetään paljon palveluja ja ollaan 

vähän huonosti pärjätty. Ni minusta se on niinku ehkä 

ollu näennäisesti tehokasta sillon, mutta se ei olekaan 

ollu vaikuttavaa sitte niinkö pitkällä tähtäyksellä. (H6) 

 

 

 

 

Siis tehokkuuellahan mitataan monesti niinkö jotaki 

suoritteita tai läpimenoaikoja tai semmosia. (H1) 

 

 

 

 
Tehokasta on kaikki se, mitä tehhään paljon. Pelkkä 

määrä.. joskus verrattuna aikaan tai käsiparien mää-

rään tai johonki muuhun. (H2) 

 

 

 
 

Vaikuttavuus niinkö se täytyy just tuottaa sitä terveys- 

tai hyvinvointihyötyä. Että se on vaikuttavaa. Että se 

niinku se panostus. Että.. Ja sitte tehokkuus niinkö se 

ei välttämättä tuota sitä tavoteltua lopputulosta, et se 

voi olla, että euroja mennee niinkö vähemmän, mutta 

se sitte pitkällä tähtäyksellä lyö niinku takasi. (H6) 

 

 
  
 

 

 

Tehokkuus on suoritteita/läpimenoaikoja (H1) 

 

 

 

 

 

 

Tehokkuutta tekemisen määrä suhteessa tekijöiden 

määrään (H2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttavuudella saavutetaan terveyshyötyä (H6) 

 

LIITE 3 

ALKUPERÄISET ILMAUKSET ANALYYSIYKSIKÖT PELKISTYKSET 

Analyysipolku alkuperäisilmauksista pelkistyksiin 



 

 

LIITE 4 

 

Miten vaikuttavuus eroaa lähikäsitteistään, esim. tehokkuudesta? 

 

 TEHOKKUUS SUORITEMÄÄRIÄ 

 Tehokkuus on suoritteita/läpimenoaikoja (H1) 

 Tehokkuus käyntimääriä/suoritemääriä (H1) 

 Tehokkuus tarkoittaa lisää toimenpiteitä (H9) 

 

TEHOKAS EI VÄLTTÄMÄTTÄ VAIKUTTAVAA 

 Tehokas ei välttämättä vaikuttavaa (H1) 

 Tehokkuus eri kuin vaikuttavuus (H1) 

 tehokas ei välttämättä vaikuttavaa (H7) 

 tehokkuus eri asia kuin vaikuttavuus (H9) 

 Tehokas ei välttämättä vaikuttavaa (H10) 

 

TEHOKKUUS PANOSTEN SUHDE TUOTOKSEEN 

 Tehokkuutta tekemisen määrä suhteessa tekijöiden määrään (H2) 

 Tehokkuus arvioi työpanosten määrää suhteessa hoitoon (H3) 

 Panosten suhde tuotokseen (H5) 

 tehokkuus on panosten suhde tuloksiin (H7) 

 Pienillä resursseilla mahdollisimman paljon tuotantoa (H9) 

 

VAIKUTTAVUUS HUOMIOI SAAVUTETUN HYÖDYN 

 Vaikuttavuus arvioi hoidolla saavutettuja hyötyjä (H3) 

 Vaikuttavuudella saavutetaan terveyshyötyä (H6) 

 

TEHOKKUUDELLA TALOUDELLINEN ULOTTUVUUS 

 Tehokkuutta helpompi mitata rahassa (H3) 

 Tehokkuus huomioi rahan (H8) 

 

TEHOKKUUS JA VAIKUTTAVUUS LÄHEISIÄ 

 Vaikuttavuus sekoittuu tehokkuuteen (H4) 

 Tehokkuus ja vaikuttavuus toistensa rinnakkaiskäsitteitä (H5) 

LIITE 6 

Analyysipolku pelkistyksistä alaluokkiin 



 

 

 

TEHOKKUUS SUORITEMÄÄRIÄ 

   

TEHOKAS EI VÄLTTÄMÄTTÄ VAI-

KUTTAVAA 

Tehokkuus ei huomioi saavutet-

tua hyötyä 

  

VAIKUTTAVUUS HUOMIOI SAAVU-

TETUN HYÖDYN 

   

TEHOKKUUS PANOSTEN SUHDE 

TUOTOKSEEN 

 Vaikuttavuuden ja tehokkuuden 

ero 

VAIKUTTAVUUS 

TEHOKKUUDELLA TALOUDELLI-

NEN ULOTTUVUUS 

Tehokkuus huomioi käytetyt 

resurssit 

  

TEHOKKUUS JA VAIKUTTAVUUS 

LÄHEISIÄ 

Tehokkuus ja vaikuttavuus lä-

heisiä 

  

 

 

Analyysipolku alaluokista pääluokkiin                                 LIITE 5 



 

 

LIITE 6 

Teemojen uudelleen muotouminen analyysin myötä  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttavuus 

- vaikuttavuuden moninaisuus 

- vaikuttavuus käytännössä 

- vaikuttavuuden ja tehokkuu-

den ero 

Vaikuttavuustieto johtamisen 

tukena  

- Vaikuttavuustiedon käyttö 

johtamisessa 

- Vaikuttavuus strategiassa 

- Miten organisaation strategia 

ohjaa vaikuttavuustiedolle ase-

tettavia  tavoitteita? 

-Miten organisaation strategia 

ohjaa vaikuttavuuden mittaa-

mista? 

- Miten organisaation strategia 

ohjaa vaikuttavuustiedon käyt-

töä johtamisessa 

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät 

arvovalinnat 

-Tavoitteisiin liittyvät arvova-

linnat 

- Vaikuttavuuden arvioinnin 

toivotut lopputulokset 

- Vaikuttavuustiedon käyttöön 

liittyvät arvovalinnat 

Vaikuttavuuden arviointi ja vai-

kuttavuustiedon käyttö johtami-

sessa 

-Vaikuttavuuden arviointiin 

liittyvät haasteet 

- Vaikuttavuuden arviointi 

käytännössä 

- Vaikuttavuuden arvioinnin 

kehittäminen 

-Vaikuttavuustiedon käyttö 

johtamisessa 

Vaikuttavuus 

- vaikuttavuuden moninaisuus 

- vaikuttavuus käytännössä 

- vaikuttavuuden ja tehokkuu-

den ero 

Vaikuttavuuden arviointi 

-Vaikuttavuuden arviointiin 

liittyvät haasteet 

- Vaikuttavuuden arviointi 

käytännössä 

- Vaikuttavuuden arvioinnin 

kehittäminen 

Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät 

arvovalinnat 

-Tavoitteisiin liittyvät arvova-

linnat 

- Vaikuttavuuden arvioinnin 

toivotut lopputulokset 

- Vaikuttavuustiedon käyttöön 

liittyvät arvovalinnat 

Vaikuttavuustieto johtamisen tuke-

na  

- Vaikuttavuustiedon käyttö joh-

tamisessa 

- Vaikuttavuus strategiassa 

- Strategian ja vaikuttavuuden 

yhteys 


