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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla terveydenhuollon projektipäälliköiden 

näkemyksiä vaikuttavuudesta käsitteenä ja ilmiönä.  

 

Tutkimuksessa haastateltiin avoimella haastattelulla kymmenen (n=10) 

projektipäällikköä. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä.  

 

 

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena vaikuttavuus käsitteenä nähtiin muutoksena, joka 

ilmenee projektin tavoitteiden mukaisessa kohdeorganisaatiossa tai useissa 

kohdeorganisaatioissa. Vaikuttavuus sisältää useita näkökulmia ja se kohdentui 

esimerkiksi talouteen, toimintaa, työtapoihin tai ihmisten asenteisiin. Ilmiönä 

vaikuttavuus nähtiin suunnitelmallisuutena, tavoitteiden konkreettisuutena, 

sitoutuneisuutena, sekä pitkäaikaisena työskentelynä vaikuttavuuden todentamiseksi. 

Vaikuttavuuden lähtökohtana ovat konkreettiset tavoitteet ja vaikuttavuutta todennetaan 

suhteessa projektin tavoitteisiin. Vaikuttavuus on kiinteä osa projektia, mutta välineet 

sen todentamiseksi ovat puutteellisia. Vaikuttavuus myös jää usein taka-alalle 

projektityöskentelyssä. Sosiaali- ja terveysalan projekteissa vaikuttavuus on sidoksissa 

myös projektin resursseihin, kuten aikatauluun ja rahoitukseen sekä projektissa 

työskentelevään henkilöstöön.  

 

Vaikuttavuus on erittäin tärkeä osa-alue projekteja, mutta se jätetään edelleen 

huomioimatta projektityöskentelyssä. Vaikuttavuutta tulisi huomioida projekteissa jo 

tavoitteiden asetteluvaiheessa. Vaikuttavuuden todentaminen vaatii projektin 

johtoryhmältä, projektipäälliköltä sekä projektityöntekijöiltä pitkäjänteistä työtä 

projektin aikana ja sen jälkeen.  
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The aim of this study was to investigate project managers’ experiences of effectiveness 

in large-scale social and health care projects. 

 
The data were collected with unstructured interviews from social and health care project 

managers (n=10). The data were analysed using qualitative content analysis. 

 

As the main result of this study, effectiveness was seen as a change that can been seen 

in target organisation or organisations and is in line with project objectives. Effective-

ness can be seen from multiple aspects in economics, activities, working methods and 

attitudes. As a phenomenon, effectiveness can be seen as systematic work, tangible ob-

jectives, commitment and persevering work to verify objectives. A premise to effective-

ness are tangible project objectives, and effectiveness is verified in relation to objec-

tives. Effectiveness is an integral part of projects, but the tools to verify it are still inad-

equate. Effectiveness is also often forgotten in the background. In social and healthcare 

projects, effectiveness is closely interrelated to project resources such as timetable and 

funding, but also to the personnel working with the project.  

 

In conclusion, effectiveness is seen as a highly important part of project work but it is 

still left in the background. Effectiveness should be taken into account in projects al-

ready when planning objectives. Verifying effectiveness requires hard work from eve-

ryone involved both during and after projects. 

 

Keywords: project work, effectiveness, nursing management 

 

 
 

  



Sisältö 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

 

1 TUTKIMUKSEN TAUSTA 1 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 2 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 4 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 5 

4.1 Tutkimusmenetelmä 6 

4.2 Aineiston analyysi 6 

5 TUTKIMUKSEN EETTISET LÄHTÖKOHDAT JA LUOTETTAVUUS 8 

6 KESKEISET TULOKSET 11 

7 POHDINTA 12 

7.1 Tulosten tarkastelu 12 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 12 

7.3. Arvio omasta työpanoksesta kirjoittajaryhmässä 14 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA  

 

Projektit ovat johtamisen muotona levinneet 1980 –luvun jälkeen laajalle eri hallinnon 

aloilla (Löfgren & Poulsen 2013). Projektien tarkoituksena on löytää uusia ja tehokkaita 

toimintatapoja, joilla vahvistetaan organisaation voimavaroja sekä luodaan uusia 

yhteistyöverkostoja (Rantakokko ym. 2014).  Suomessa terveydenhuollon projekteista 

on tullut osa joka päiväisiä terveydenhuollon rutiineja (Suhonen & Paasivaara 2011a), 

joilla terveydenhuoltoa myös johdetaan ja kehitetään (Rantakokko ym. 2014). 

 

Projekteihin ilmiönä on kiinnitetty paljon huomiota eri tieteenaloilla, mutta julkisen 

sektorin organisaatioissa se on edelleen jäänyt huomioimatta (Sjöblom ym. 2013), sillä 

tutkimusta ja kirjallisuutta projektien hallinnasta löytyy niukasti julkisen hallinnon ja 

terveysalan tutkimuksesta (Löfgren & Poulsen 2013). Vuosikymmenien aikana on 

tutkittu muun muassa projektin onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä (Hall 

2013; Rostadås ym. 2014), projektityöskentelyä (Suhonen & Paasivaara 2015) sekä 

johtamistyylin (Lindholm ym. 2000) ja henkilöstön asenteiden vaikutusta projektin 

onnistumiseen (Fagerström & Salmela 2010). Projektin onnistumista mitataan yleensä 

sillä, onko sen tuloksena saatu aikaan toivottu vaikuttavuus. Vaikuttavuus käsittää 

kuitenkin muitakin osa-alueita kuin rahoitus ja aikataulu. (Suhonen & Paasivaara 2011a; 

Suhonen & Paasivaara 2011b.) Vaikka terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin 

parantaminen on kirjattu vuoden 2007 hallitusohjelmaan (Hallitusohjelma 2007) on 

vaikuttavuuden arviointi edennyt hitaasti, sillä se on vaativaa ja työlästä (Silvennoinen-

Nuora 2010, 21).  

 

Buelow ynnä muut ovat jo vuonna 2010 kirjoittaneet, että terveydenhuollon empiiriset 

tutkimukset eivät osoita millaisia projektin arviointimenetelmiä terveydenhuollon 

projektien arvioinnissa yleisesti käytetään. Projektien vaikuttavuutta ei ole myöskään 

tämän hetkisten hakutietojen perusteella tutkittu terveydenhuollon projekteissa. Löytyvä 

tutkimustieto vaikuttavuudesta on hoitomenetelmän arviointia tai tietyn projektin väli- 

tai loppuarviointi, joka ei sisällä arviointia projektilla saavutetusta vaikuttavuudesta. 

Tutkimalla terveydenhuollon projektien vaikuttavuutta, saadaan yhteiskunnallisesti 

merkittävää tietoa terveydenhuollon projekteista ja projektityöskentelystä, mikä edistää 

myös tieteenalan tutkimusta projektityöskentelyn parissa. Vaikuttavuus on yksi 
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projektien osatekijä, mutta tutkimus ja menetelmät sen toteuttamiseksi ovat vielä 

puutteellisia. 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS  
 

Vaikuttavuus on moniulotteinen kokonaisuus, joka kytkeytyy organisaatioon sisäisesti 

ja ulkoisesti, sekä huomioi organisaatioiden välisen yhteistyön ja tulokset (Lumijärvi 

1999, 18). Vaikuttavuuden perusajatus on, että interventio johtaa tiettyihin tuloksiin, ja 

sen tarkoituksena on selvittää millä tavalla projekti on vaikuttanut tavoitteen 

toteutumiseen (Dahler-Larsen 2005, 7-8). Tarkasteltaessa vaikuttavuutta, huomioidaan 

sekä yksilölle, organisaatiolle että yhteiskunnalle tapahtuvaa muutosta (Silvennoinen-

Nuora 2010, 310). Valtiovarainministeriön Kohti julkisten palveluiden yhteistä 

arviointia –ohjelma kiinnittää huomiota yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, jossa 

näkökulmina ovat poliittiset päätöksentekijöiden, palveluntuottajien sekä palvelun 

käyttäjien ja rahoittajien näkökulmat (Silvennoinen-Nuora 2010, 88-89). 

Terveydenhuollossa perimmäinen tavoite on palvelutoiminnan vaikuttavuus 

(effectiveness), joka voidaan nähdä terveystaloustieteessä kustannus-vaikuttavuus ja 

kustannus-hyöty näkökulmasta (Silvennoinen-Nuora 2010, 81). Vaikuttavuus mitataan 

muutoksen tai projektin kykynä saada aikaan sille asetetut tavoitteet ja saavuttaa halutut 

vaikutukset (Silvennoinen-Nuora 2010, 310). 

 

Terveydenhuollon projektit voivat olla pieniä projekteja, joissa projektijohtaja 

työskentelee projektissa muun päivittäisen työnsä ohessa, tai suuria projekteja, joilla on 

oma organisaatio ja rahoitus (Suhonen & Paasivara 2011a).  Terveydenhuollon 

projekteiden tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ne voivat olla 

perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon projekteja, joiden tarkoituksena on 

asiakaspalvelun ja potilaiden hoidon parantaminen (Crawford ym. 2002; Buelow ym. 

2010), yhteistyön ja sosiaalisen pääoman parantaminen (Ruokamo ym. 2012) tai 

toiminnan tehokkuuden edistäminen ja organisaation kehittäminen (Kesti ym. 2009; 

Buelow ym. 2010), henkilökunnan hyvinvoinnin parantaminen (Suhonen & Paasivaara 

2011a) tai henkilöstön kehittäminen (Buelow ym. 2010). Myös sairaalarakennusten 

rakentaminen tai remontointi sekä tietotekniikan ja ohjelmistojen kehittäminen ovat 

olennaisia terveydenhuollon projektien aiheita (Buelow ym. 2010).  Projektit 

voidaankin nähdä julkisen sektorin ongelmien ratkaisua, interventioita sekä 
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päätöksentekoa nopeuttavana työkaluna (Sjöblom ym. 2013). Projektityöskentelyn 

haastavuutta kuvastaa myös se, että tutkimuksen mukaan jopa 70% organisaation 

muutokseen johtavista projekteista epäonnistuu (Beer & Nohria 2000, Higgs & 

Rowland 2000). Terveydenhuollon projektien työryhmä koostuu moniammatillisesti eri 

alojen edustajista ja projektit voivat olla joko tietyn osaston, sairaalaorganisaation tai 

jopa kansallisia tai kansainvälisiä projekteja.  

 

Projektipäällikön tehtävien voidaan luonnehtia olevan avainasemassa nykypäivän 

organisaatioissa (Belout & Gauvreau 2004). Projekteille tyypillinen ainutkertaisuus ja 

sidonnaisuus taustaorganisaatioonsa asettavat haasteita projektipäälliköille (Ruokamo 

ym. 2012) ja työ vaatii näin ollen varmaa pätevyyttä (Cicmil ym. 2009). Projektien 

johtamisen painopiste voi olla niiden tavoitteissa (Ruokamo ym. 2012), joiden kautta 

projekti kiinnittyy taustaorganisaatioonsa (Ruuska 2006) tai laajempaan 

kokonaisuuteen, kuten alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen 

(Ruokamo ym. 2012). Tehokkaan projektipäällikön taitoihin kuuluu myös 

kommunikointi ja henkilöstön motivointi sekä päättäväisyys (Hyväri 2006). 

Kirjallisuudessa on korostettu projekteihin perustuvan tiedonkulun ja osaamisen 

johtamisen järjestämisen tärkeyttä organisaatioissa (De Filippi 2001).  

 

Terveydenhuollon suureksi projektiksi määritellään tämän tutkimuksen osalta projekti, 

joilla on aikataulu, oma rahoitus sekä projektiorganisaatio (Suhonen & Paasivaara 

2011a). Tällaisia terveydenhuollon projektien kohteita ovat esimerkiksi sairaalan, 

sairaanhoitopiirin tai terveydenhuollon kuntayhtymän henkilökuntaan tai asiakkaisiin 

kohdistuvat projektit, sairaalarakennusten rakentaminen tai remontointi sekä 

tietotekniikan ja ohjelmistojen kehittäminen. Suureksi terveydenhuollon projektiksi 

lasketaan tässä tutkimuksessa myös projekti, jolla on vaikutusta alueellisesti tiettyyn 

ikäluokkaan kuuluviin asiakkaisiin. Suurten projektien projektipäälliköiltä ja –johtajilta 

voidaan saada kokonaisvaltaista tietoa projektien vaikuttavuudesta.  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla terveydenhuollon projektipäälliköiden 

näkemyksiä vaikuttavuudesta käsitteenä ja ilmiönä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa terveydenhuollon projektien 

vaikuttavuudesta: mitä projektien vaikuttavuus projektipäälliköiden näkökulmasta on ja 

mitä projektien vaikuttavuus pitää sisällään. Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää 

tietoa vähän tunnetusta ilmiöstä ja etsiä uusia näkökulmia terveydenhuollon projektien 

vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on myös lisätä tietämystä 

projektikulttuurista ja edistää projektitutkimusta. Tämän tieto auttaa tulevaisuudessa 

terveydenhuollon projektien arviointimenetelmien ja työkalujen kehittämisessä sekä 

projektien vaikuttavuuden arvioinnissa.  

 

Tutkimustehtävänä oli: Millaisia näkemyksiä projektipäälliköillä ja projektijohtajilla on 

terveydenhuollon projektien vaikuttavuudesta käsitteenä ja ilmiönä?  

 

Tutkimuksen pääkäsitteet olivat: vaikuttavuus, terveydenhuollon suuret projektit sekä 

projektipäällikkö.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimuksessa oli mukana kymmenen eri projektia, joista kaikista haastateltiin yksi 

projektipäällikkö (n=10). Projektit olivat kolmen eri organisaation hallinnoimia. 

Valituista projekteista viisi oli erikoissairaanhoidon projekteja ja viisi 

perusterveydenhuollon projekteja. Tutkimuksessa oli mukana sekä sosiaali-, että 

terveysalan projekteja. Projektien rahoittajina toimivat Euroopan Unioni, Euroopan 

aluekehitysrahasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM) osana Kaste -ohjelmaa, projektia koordinoivat organisaatiot 

sekä projektiyhteistyössä olevat organisaatiot. Projektien budjetit vaihtelivat 50 000€:n 

ja 950 000 €: n välillä ja ne toimivat vuosien 2014-2016 aikana. Tutkimukseen valitut 

projektit kehittivät laajasti sosiaali- ja terveysalan prosesseja, tietokonejärjestelmiä, 

henkilöstön työskentelyolosuhteita, asukkaiden hyvinvointia sekä tulevaisuuden 

sähköisiä terveydenhuoltopalveluita kehittäviä projekteja.  

 

Kaikissa tutkimukseen valituissa projekteissa oli internetistä julkisesti saatavissa 

selkeästi esitetyt tavoitteet ja toivottavat vaikutukset. Projektien tavoitteet olivat osin 

myös kansainvälisiä Euroopan Unionin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen 

vuoksi. Tutkimukseen valittiin sosiaali- ja terveysalan suuret projektit, sillä näiden 

projektien projektipäälliköillä oletetaan olevan laajempi ja kokonaisvaltaisempi käsitys 

tutkittavasta aiheesta projektien selkeiden tavoitteiden kautta.  

 

Tiedonantajat valittiin tarkoituksenmukaisella otannalla seuraavien kriteerien 

perusteella: 1. projektipäälliköt olivat työskennelleet jonkin suuren sosiaali- ja 

terveysalan suuren projektin projektipäällikkönä vuosien 2014-2016 aikana. 

2. tutkimukseen valittavalla projektilla tuli olla aikataulu, sekä oma projektirahoitus ja 

projektiorganisaatio. 

3. tutkimukseen valittujen projektien tavoitteiden tuli kohdentua sosiaali- ja terveysalan 

henkilöstöön tai asiakkaisiin.  

4. valittujen projektien tuli sijoittua tietylle maantieteelliselle alueelle.  

 

Tiedonantajia valitessa otettiin yhteyttä kriteerien mukaan valittujen organisaatioiden 

johtajiin. Johtajat suosittelivat organisaatiostaan valintakriteerien mukaisia 

projektipäälliköitä tai –johtajia haastateltaviksi. Osa johtajista oli itse yhteydessä 
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suositeltuihin projektipäälliköihin ja tiedotti heitä tutkimuksesta etukäteen. 

Suositeltuihin projektipäälliköihin otettiin tutkijan toimesta yhteyttä sähköpostilla, ja 

heillä oli mahdollisuus joko suostua tai kieltäytyä tutkimuksesta. Tutkittavien oli 

mahdollista olla myös projektijohtajia, mutta haastatteluun valikoituneet henkilöt olivat 

kaikki projektipäälliköitä. Avoimen haastattelun avauskysymyksiä olivat: Millaisia 

näkemyksiä sinulla on projektien vaikuttavuudesta? sekä: Miten ymmärrät projektien 

vaikuttavuuden? Nämä lähetettiin tiedonantajille etukäteen sähköpostilla. Haastattelut 

suoritettiin tutkittavien työaikana joko heidän työpaikallaan tai tutkijan tiloissa. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä oli avoin eli strukturoimaton haastattelu, jolla pyrittiin 

nostamaan tuntemattomasta ja vähän kartoitetusta tutkimusalueesta esiin uutta ja ennen 

tavoittamatonta tietoa (Polit & Beck 2012, 535). Haastattelut toteutettiin 

yksilöhaastatteluna, koska tällöin voivat vastata niin kuin he tutkittavan asian kokivat 

(Hirsjärvi ym. 2012, 206).  

 

Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja tehtiin esihaastattelu. Esihaastattelun pohjalta 

haastattelun avoimia kysymyksiä ei muutettu, joten esihaastattelun aineisto on otettu 

mukaan tutkimusaineistoon. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tutkimusaineisto 

alkoi saturoitua viidennen haastattelun jälkeen, eli samat asiat alkoivat toistua 

tiedonantajien puheissa (Polit & Beck 2008, 357). 

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkimusaineiston analysointia varten haastattelut litteroitiin sanatarkasti. Litteroitua 

aineistoa kertyi yhteensä 87 sivua. Aineisto analysoitiin manuaalisesti (Polit & Beck 

2012, 560), induktiivista sisällön analyysiä käyttäen (Elo & Kyngäs 2008). Aineistoa 

analysoitaessa luotiin ensin kokonaiskuva aineistosta lukemalla se useita kertoja läpi. 

Tämän jälkeen aineisto koodattiin alleviivaamalla sekä kirjoittamalla muistiinpanoja, eli 

otsikoita, litteroidun aineiston marginaaleihin (Elo & Kyngäs 2008). Otsikon 

kategoriakoko oli sana tai lyhyt lause. Otsikot yhdisteltiin nimettäviin alakategorioihin, 

ja nimettiin sisältöä kuvaavalla tavalla. Analyysiä jatkettiin värikoodaamalla otsikoita ja 

yhdistämällä niitä aina edelleen teemoiksi. Alakategorioista muodostui analyysin 
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edetessä yläkategorioita, jotka jaoteltiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin (Polit & 

Beck 2012, 564). Kategoriat ja teemat nousivat aineistosta ja etenivät yksityisestä 

yleistykseen (Elo & Kyngäs 2008).  
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5 TUTKIMUKSEN EETTISET LÄHTÖKOHDAT JA 

LUOTETTAVUUS 

 
Jokaiselta tutkimuksessa mukana olevalta organisaatiolta pyydettiin oma tutkimuslupa. 

Eettisen neuvoston lausuntoa ei tarvittu, koska tutkimuksessa ei tutkittu potilaita. 

Tutkimukseen osallistuminen oli haastateltaville vapaaehtoista ja heillä oli mahdollisuus 

keskeyttää haastattelu tai perua tutkimukseen osallistumisen ja haastatteluaineiston 

käyttö myös haastattelun jälkeen. Haastateltavia ei palkittu tutkimukseen 

osallistumisesta.  

 

Haastateltaville lähetettiin ennen haastattelua sähköpostilla tiedote tutkimuksesta, jossa 

oli kirjattuna kaikki tutkimukseen liittyvät seikat. Ennen haastattelua tutkija kävi 

yhdessä haastateltavan kanssa suullisesti läpi tiedotteen tutkimuksesta sekä haastattelun 

kulun. Haastateltavilla oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä tutkimuksesta 

sekä keskustella muista tutkimukseen liittyvistä seikoista. Jokainen haastateltava 

allekirjoitti kirjallisen suostumuksen osallistumisesta tutkimukseen (informed consent), 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, tutkimuksesta mahdollisesti seuraavista haitoista, 

tutkimuksen edut sekä tutkimuksen raportoinnista (Polit & Beck 2008, 176). 

Tutkittavien kanssa sovittiin oikeudesta perua tutkimukseen osallistumisen ja 

haastatteluaineiston käytön myös haastattelun jälkeen. Haastateltavien henkilöllisyys 

pidettiin salassa koko tutkimusprosessin ajan, minkä vuoksi kaikkia tutkittavia 

nimitetään raportointivaiheessa tiedonantajiksi tai projektipäälliköiksi. Näin heitä ei voi 

tunnistaa raportoinnista. Haastateltavat olivat kuitenkin keskustelleet organisaatioiden 

sisällä tutkimuksesta sekä keskenään, että muiden työtovereidensa kanssa. Näin ollen 

raportoinnin yhteydessä on anonymiteetistä huolimatta mahdollisuus, että yksittäiset 

projektipäälliköt voivat tulla lainauksista tunnistetuiksi työtovereidensa tai muiden 

haastateltavien kesken. Projekteissa tehdään yleisesti myös alueellista yhteistyötä eri 

organisaatioiden kesken, joten on olemassa mahdollisuus että tutkimuksessa mukana 

olevat projektipäälliköt työskentelevät tällaisessa projektissa. Tämä mahdollistaa 

keskustelun tutkimuksesta organisaatioiden välillä sekä saattaa johtaa tiedonantajien 

tunnistettavuuteen raportoinnissa.  

 

Haastattelukysymykset lähetettiin tiedonantajille sähköpostilla noin kaksi päivää ennen 

haastattelua, jotta heillä oli aikaa miettiä vastauksia kysymyksiin. Koska tutkittavat 
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pystyivät pohtimaan vastauksia etukäteen, oli haastattelutilanne luontevampi ja 

vastaukset rikkaampia. Kysymysten pohtiminen etukäteen myös mahdollisti 

keskustelun aiheesta tutkimuksen ulkopuolisten projektipäälliköiden kanssa, jolloin on 

olemassa riski, että vastaukset ovat osittain useiden organisaatiossa työskentelevien 

projektipäälliköiden yhteistä pohdintaa. Myös haastatteluiden tekeminen useille saman 

organisaation projektipäälliköille ja maantieteellisesti suppealle alueella mahdollistaa 

sen, että vaikuttavuus näkökulmista on voitu keskustella työyhteisöissä ennen 

haastatteluita. Projektipäälliköt ovat voineet myös tehdä yhteistyötä organisaatioiden 

välillä projektien parissa jolloin vaikuttavuus näkökulmat voivat olla muuttuneet 

samaan suuntaan yhteisen keskustelun tuloksena. 

 

Tutkimusaineisto säilytetään lukitussa paikassa 5 vuotta tulosten julkistamisen jälkeen 

tulosten tarkistamisen ja luotettavuuden varmistamiseksi, sekä mahdollista 

jatkotutkimuksen tekoa varten. Tämän jälkeen aineisto hävitetään. Tutkittavalla on 

oikeus kieltää oman haastatteluaineistonsa käyttö muuhun kuin tämän Pro gradu 

tutkimuksen raportointiin. Jos aineistoa käytetään muuhun kuin tähän pro gradu 

tutkimukseen, tullaan siitä lähettämään vielä erillinen tiedote sähköpostilla jokaiselle 

haastateltavalle. Näin heillä on mahdollisuus kieltää haastatteluaineiston käyttö 

jatkotutkimukseen ja haastateltavat tulevat tietoisiksi jatkotutkimuksesta.   

 

Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. 

Yksilöhaastatteluissa haastateltavan ei tarvitse esiintyä muuna kuin projektitöiden 

asiantuntija tai pyrkiä vakuuttamaan tiedoillaan ja taidoillaan muita projektipäälliköitä 

(Hirsjärvi ym. 2012, 206). Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että tutkimusaihe 

on haastateltavien ammattiin ja työhön liittyvä, ei henkilökohtaisia asioita tai 

kokemuksia kartoittava (Hirsjärvi ym. 2012, 206-207). Avoin haastattelu on haastava 

tutkimusmuoto, joka vaatii tutkijalta paljon (Pollit & Beck 2012, 536) mutta monesti 

myös useita tutkimuskertoja (Hirsjärvi ym. 2012, 209). Näin ollen luotettavuutta voi 

heikentää tutkijan kokemattomuus haastattelutilanteessa sekä se, että käytettävissä 

olevien resurssien mukaan jokaista tutkittavaa voidaan haastatella vain kerran. 

Haastatteluita tehtäessä on huomioitava, että tutkijalla on ennakkokäsitys tutkittavasta 

aiheesta poikkitieteellisesti. Näin ollen haastattelutilanteeseen tulee kiinnittää huomiota, 

kysymykset eivät saa olla liian laajoja, mutta kysymyksillä ei saa myöskään johdatella 

haastateltavia.  
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Tutkimustuloksen luotettavuuden vahvistamiseksi ja puolueettomuuden turvaamiseksi 

haastattelut nauhoitettiin, koska tällöin ei olla tutkijan muistin varassa ja tutkimuksen 

puolueettomuus on myös paremmin turvattu (Polit & Beck 2012, 534). Luotettavuuden 

vahvistamiseksi nauhoitukset kuunneltiin kertaalleen välittömästi haastattelun jälkeen 

mahdollisten äänitysongelmien vuoksi. Näin haastattelu olivat vielä tuoreessa muistissa 

ja nauhoitus pystyttiin uudistamaan (reconstruct). (Pollit & Beck 2012, 543.) 

Raportoinnin luotettavuuden lisäämiseksi käytettiin suoria lainauksia, jolloin myös 

lukijalla on mahdollista pohtia aineistoa. Suorien lainausten käyttö raportoinnissa lisää 

luotettavuutta ja johdattelemattomuutta myös analyysivaiheesta. (Elo ym. 2014.) 
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6 KESKEISET TULOKSET 

 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan ja julkaistaan tieteellisenä artikkelina. Artikkeli on 

lähetetty Kunnallistieteelliseen aikakausikirjaan nimellä: ”Projektipäälliköiden 

kokemuksia sosiaali- ja terveysalan suurten projektien vaikuttavuudesta”. Artikkelin 

kirjoittajat ovat Jaana Vainionpää sekä Marjo Suhonen.  
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7 POHDINTA 
 

7.1 Tulosten tarkastelu  

 

Tulosten tarkastelu on luettavissa artikkelista sen julkaisun jälkeen. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sosiaali- ja terveysalan 

projektipäälliköiden näkemyksiä vaikuttavuudesta käsitteenä ja ilmiönä. Keskeinen 

tulos oli, että käsitteenä vaikuttavuuden nähtiin olevan muutos, joka ilmenee projektin 

tavoitteiden mukaisessa kohdeorganisaatiossa tai useissa kohdeorganisaatioissa. Ilmiönä 

vaikuttavuus nähtiin suunnitelmallisuutena, tavoitteiden konkreettisuutena, 

sitoutuneisuutena, sekä pitkäaikaisena työskentelynä vaikuttavuuden todentamiseksi.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella projektien vaikuttavuus nähdään edelleen 

haastavana, mutta erittäin tärkeänä ja kiinteänä osana projektia. Tutkimus vahvistaa 

näin ollen Silvennoinen-Nuoran (2010) aikaisempaa tutkimusta siitä, että sosiaali- ja 

terveysalan vaikuttavuuden huomioiminen on edennyt hitaasti, sillä edelleenkään 

aiheesta ei löydy tutkimustietoa projektitutkimuksen piiristä. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää apuna mietittäessä ja huomioitaessa projektin vaikuttavuutta sekä 

suunniteltaessa sosiaali- ja terveysalan projekteja.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan uskottavuuden, siirrettävyyden, pysyvyyden ja 

neutraaliuden avulla (Lincoln & Guba 1985). Tutkimuksen uskottavuutta vahvistaa 

tutkimuskohteiden harkinnanvarainen valinta sekä aineiston analysointi sellaisenaan, 

kuin se haastatteluiden pohjalta muodostui. Siirrettävyyden osalta luotettavuutta 

vahvistaa useiden erilaisten, sekä eri organisaatioiden projektien tutkiminen. Tulokset 

on kerätty sosiaali- ja terveysalan projekteista, jolloin siirrettävyys on mahdollista sekä 

sosiaalihuoltoon, että terveydenhuoltoon. Tutkimuksessa oli mahdollista haastatella 

myös projektijohtajia, mutta heitä ei valikoitunut mukaan tutkittavien joukkoon. 

Projektijohtajien haastattelu tutkimukseen olisi lisännyt tutkimuksen siirrettävyyttä, sillä 

luultavasti heidän haastatteluillaan tutkimusaineisto olisi laajentunut ja erilaisia 

näkökulmia olisi voinut nousta esiin. Projektien valinta maantieteellisesti koko Suomen 

alueelta olisi lisännyt tutkimuksen siirrettävyyttä, sillä nyt tutkittavat työskentelevät 
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suppealla maantieteellisellä alueella. Tämä tiedonantajien sijoittuminen tietylle 

maantieteelliselle alueelle voi aiheuttaa vääristymää tutkimustuloksissa ja olla 

alueellisen pohdinnan tulosta.  

 

Edeltävän tutkimustiedon vähyys ja hajanaisuus asettivat haasteen tutkimuksen 

toteuttamiselle, sillä tutkimustulosten vertaaminen edelliseen tietoon oli haastavaa ja 

osittain myös mahdotonta. Tutkimustietoa jouduttiin myös hakemaan osittain muilta 

tieteenaloilta, jolloin niiden siirrettävyyttä täytyi arvioida tapauskohtaisesti. 

 

Tutkimuksen pysyvyyttä ja neutraaliutta vahvistavat tutkimusaineistosta tehdyt 

tulkinnat, joiden yhteydessä on esitetty lainauksia alkuperäisaineistosta (Elo ym. 2014). 

Tutkimustuloksen luotettavuuden vahvistamiseksi ja puolueettomuuden turvaamiseksi 

haastattelut nauhoitettiin (Polit & Beck 2012, 543). Tutkija piti tutkimuspäiväkirjaa, 

jolloin raportointivaiheessa oli mahdollisuus palata tutkimuspäiväkirjan 

muistiinpanoihin (Hirsjärvi ym. 2012, 45). Ryhmähaastattelun tekeminen 

yksilöhaastattelun sijaan olisi voinut mahdollistaa vielä rikkaamman keskustelun 

vaikuttavuudesta tiedonantajien kesken. Näin myös näkökulmat olisivat voineet olla tätä 

tutkimusaineistoa laajemmat ja lisänneet uskottavuutta. Keskittyminen 

maantieteellisesti suppealle alueelle voi aiheuttaa sen, että ainakin osa tiedonantajista on 

jossakin työuransa vaiheessa voinut työskennelleet yhdessä. Näissä tilanteissa 

kokemukset vaikuttavuudesta voivat olla yhteisen pohdinnan tulosta. Myös 

tiedonantajien valinta saman organisaation sisältä voi mahdollistaa kokemusten olevan 

yhteisen pohdinnan tulosta.  

 

Sosiaali- ja terveysalan projektit ovat hyvin vahvasti kontekstisidonnaisia ja ala kehittyy 

todella nopealla tahdilla. Tutkimustulosten pysyvyyttä on näiden seikkojen vuoksi 

arvioitava jokaisen projektin kohdalla erikseen ja huomioitava tutkimuksen 

toteutuksesta kulunut aika siihen hetkeen, kun tuloksia pyritään käyttämään projektin 

vaikuttavuutta huomioitaessa. Toisaalta projektien ja projektityöskentelyn luonne pysyy 

todennäköisesti samana ajan kuluessa. Projektityöskentelyyn liittyvät näkökulmat 

tutkimustuloksissa ovat todennäköisesti hyvinkin pysyviä. 

Tutkimuksen toteutuksessa ja sen tulosten raportoinnissa on pyritty neutraaliuteen 

kaikissa sen vaiheissa. Haastattelujen aikana pyrittiin johdattelemattomuuteen, jotta 
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jokainen haastattelutilanne olisi mahdollisimman samanlainen ja tutkija ei ohjaisi 

keskustelua haluamaansa suuntaan. Tämä saattoi osaltaan kuitenkin vaikuttaa 

haastattelujen kulkuun niin, että rohkeampi keskustelu aiheesta olisi voinut tuoda vielä 

lisää syvyyttä tutkimusaineistoon.  Tulokset on raportoitu sellaisena, kun ne aineiston 

analyysissä esiintyivät.  

 

Haastattelukysymykset osoittautuivat haastatteluissa laajoiksi ja ne vaativat tarkentavia 

kysymyksiä jokaisessa haastattelussa. Kysymykset kuitenkin vastasivat hyvin 

tutkimuskysymyksiä ja niillä saatiin jokaisessa haastattelussa keskustelu käyntiin. 

Tarkentavia kysymyksiä tehtiin sitä mukaan, kun keskustelu eteni. Näin ollen 

haastattelukysymykset ja niillä saadut tutkimustulokset voidaan arvioida valideiksi 

suhteessa tutkimusongelmaan. 

 

7.3. Arvio omasta työpanoksesta kirjoittajaryhmässä 

Tutkimus on suunniteltu kandidaatintutkielman perusteella. Aiheen rajauksessa pro 

gradu tutkimusta varten on tarvittu jonkin verran tutkimuksen ohjaajalta. Suurimpana 

muutoksena alkuperäiseen jätettiin pro gradusta pois vaikuttavuuden arviointi ja aihe 

rajattiin käsittelemään vain vaikuttavuutta projektipäälliköiden näkökulmasta. Myös 

tutkimuksen kohdejoukon valinta projektipäälliköihin on tehty yhteistyössä ohjaajan 

kanssa. Aineistonkeruu menetelmänä oli ensin ajateltu systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus, mutta koska aiheesta ei ollut riittävästi aikaisempaan tutkimustietoa, 

menetelmä muuttui haastatteluksi. Haastattelumenetelmän valinta teema- ja avoimen 

haastattelun välillä vaati pohdintaa, mutta ohjaajan opastuksella pystyin toteamaan, että 

teemahaastatteluun vaadittavia teemoja ei ollut olemassa aikaisemman tutkimuksen 

pohjalta. Tutkimuslupa vaati joitakin ohjauskertoja, jotta viitekehys saatiin kirjoitettua 

tutkimuslupaa edellyttävään muotoonsa. Myös avoimen haastattelun 

haastattelukysymysten muotoilu osoittautui haastavaksi ja näiden muotoilussa on 

ohjaaja ollut merkittävässä asemassa. 

 

Tutkimuksen toteutus alkoi aineiston keruulla marraskuussa. Tutkittavien saaminen 

mukaan tutkimukseen osoittautui yllättävän nopeaksi tehtäväksi, vain viimeisen 

haastateltavan saaminen oli hieman hankalampaa. Yhteistyöorganisaatioiden 

tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaavat johtajat edesauttoivat tätä prosessia osaltaan, 

sillä näistä kahdesta organisaatiosta tutkittavat löytyivät helposti. Vain kolmannessa 
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organisaatiossa, jossa jo tutkimusluvan saaminen kesti pidempään, oli hieman ongelmia 

tutkittavien löytymisessä.    

 

Esihaastattelu toteutettiin marraskuun alussa ja kaiken kaikkiaan haastattelut kestivät 

aina tammikuun puoliväliin saakka.  Välillä aika haastatteluiden välissä venyi joulun ja 

loma-ajan vuoksi jopa kahteen viikkoon. Tämä aiheutti sen, että rutiini haastatteluiden 

tekemiseen pääsi hieman katoamaan haastatteluiden pitkän välin aikana. Rutiinin 

katoamisen huomasin haastattelun kuluessa niin, että jatko- ja lisäkysymysten muotoilu 

ja tekeminen olivat aina vaikeampaa.  Haastattelut litteroitiin heti haastattelun jälkeen. 

Aineiston analyysimenetelmänä oli sisällön analyysi ja se aloitettiin osittain yhtä aikaa 

haastatteluiden kanssa, mutta pääpaino analyysillä oli sen jälkeen, kun kaikki 

haastattelut oli tehty. Aineiston analyysi osoittautui haastavaksi ja aikaa vieväksi 

prosessiksi. Aineistoa piti järjestää useita kertoja uudelleen. Aineisto jäsentyi ja muutti 

muotoaan vielä artikkelin kirjoittamisenkin vaiheessa.  

 

Tutkimuksen toteutuksen vaiheessa ohjaajan panos on ollut vähäinen. Aineiston 

analyysiin pyysin kerran ohjausta koko ryhmän ohjauksen yhteydessä, jotten tiedän 

tekeväni analyysiä oikein. Tässä ohjauksessa selvisin, että analyysin täytyy olla vielä 

syvällisempää ja pidemmälle vietyä. Aineistosta täyty myös pystyä erottelemaan vain 

tutkimuskysymyksiin vastaavat tiedot. Kaikki muu sisältö, vaikka se mielenkiintoista 

olikin, täytyi jättää huomioimatta. Analyysi toteutettiin lopullisesti helmi- ja 

maaliskuussa. 

 

Artikkelin kirjoittaminen osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Osaksi tähän vaikuttivat 

aikaisemman tiedon vähyys tutkimusaiheesta, mutta myös kirjoittajan kokemattomuus 

tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta. Viitekehys ja tutkimuksen tausta vaativat runsasta 

rajaamista ja jonkin verran ohjausta. Aineiston kirjoittaminen tutkimustuloksiksi oli 

nopea tehtävä sen jälkeen, kun aineisto saatiin ensimmäisen artikkeliversion jälkeen 

muokattua ja järjestettyä lopulliseen muotoonsa.  

 

Artikkelin kirjoittamisessa pohdinta osoittautui kuitenkin kaikkein haastavimmaksi 

tehtäväksi. Tutkimuksen tulokset olivat laajoja, eikä niillä päästy kovinkaan syvälle 

tutkittavaan aiheeseen. Näin ollen kovin syvällisten johtopäätösten tekeminen 

tutkimustuloksista oli vaikeaa. Myös liian pitkälle vietyjen johtopäätösten riski tuntui 
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olevan kohtalainen juuri laajan ja vain aiheen pintaa raapaisevien tutkimustulosten 

vuoksi. Myös tutkimustulosten suhteuttaminen ja vertaaminen aikaisempiin 

tutkimustuloksiin oli erittäin haastavaa, sillä aikaisempaa tutkimustulosta aiheesta on 

niukkaa ja koskee lähinnä projektien loppu- tai väliarviointeja. Varsinaisesti projektien 

vaikuttavuuden arvioinnista ei löytynyt koko tutkimusprosessin aikana yhtään artikkelia 

ja tietoa on jouduttu hakemaan poikkitieteellisesti muun muassa lääketieteestä ja 

tekniikan aloilta. Vaikuttavuudesta löytynyt tietoa oli hoidon vaikuttavuutta lääketieteen 

tutkimuksista. Pohdintavaiheessa artikkeli tarvitsi useamman ohjauskerran ja enemmän 

tukea ohjaajalta ja toiselta kirjoittajalta.  

 

Kokonaisuudessa arvioisin oman panokseni artikkelin kirjoittamiselle olleen hyvää. 

Vain tutkimuksen käynnistäminen ja artikkelin viimeistely tarvitsivat enemmän 

ohjausta ja tiiviimpää yhteistyötä ohjaajan kanssa.  

 

7.4 Jatkotutkimushaasteet  

 

Tutkimuksen asettaminen aiempaan tieteellisen kenttään oli haasteellista, sillä 

aikaisempi tutkimustieto sosiaali- ja terveysalan projekteista oli erittäin vähäistä. 

Tutkimus nosti selkeästi esille tarpeen vaikuttavuuden tutkimukselle ja huomioimiselle 

projektityöskentelyssä. Samoin tarve vaikuttavuuden mittareille ja arviointimenetelmille 

on olemassa projektityöskentelyn parissa. Tutkimuksella luodaan näin ollen pohjaa 

vaikuttavuuden tutkimiselle. Jatkossa tässä tutkimuksessa esiin nousseita teemoja olisi 

hyvä tutkia projektipäälliköiden ja –johtajien teemahaastatteluilla. Näin saadaan 

tulevaisuudessa arvokasta lisätietoa jokaisesta vaikuttavuuden osa-alueesta erikseen. 

Tutkimuksen toistaminen sosiaali- ja terveysalan pienten projektien projektipäälliköillä 

lisäisi syvyyttä vaikuttavuusnäkökulmiin.  
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Liite 1 

  
 
 
TIEDOTE TUTKIMUKSESTA JA PYYNTÖ OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN 
  
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollon suurissa projekteissa projektipäälliköiden ja 
–johtajien näkökulmasta 
 
Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla sosiaali- ja terveydenhuollon 
projektipäälliköiden ja projektijohtajien näkemyksiä vaikuttavuudesta käsitteenä ja 
ilmiönä.  
Tutkimukseen pyydetään mukaan henkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat viimeisen 
kahden vuoden aikana työskennellet sosiaali- tai terveydenhuollon projektissa, jossa 
on oma organisaatio ja rahoitus. Tutkimukseen haastatellaan 10 projektipäällikköä tai 
–johtajaa. 
 
Osallistumisen vapaaehtoisuus 
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumasta 
tutkimukseen, keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne syytä 
ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana. 
Lukekaa rauhassa tämä tiedote. Jos Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä 
tutkijaan tai tutkimusta ohjaavaan TtT, yliopistonlehtori Marjo Suhoseen. Jos päätätte 
osallistua tutkimukseen, Teitä pyydetään allekirjoittamaan viimeisellä sivulla oleva 
suostumus. 
 
Tutkimuksen toteuttaja 
Tämän tutkimuksen toteuttaa terveystieteiden maisteriopiskelija Jaana Vainionpää 
Pro-gradu tutkielmana yhteistyössä Oulu Yliopiston kanssa.  
 
Tutkimusmenetelmät  
Tutkimus toteutetaan yhtenä haastattelukertana, johon osallistuminen kestää noin 
tunnin verran. Tutkimusmenetelmänä on avoin haastattelu ja haastattelut suoritetaan 
yksilöhaastatteluina. Haastattelu tullaan nauhoittamaan ja litteroimaan. Tutkimus 
tullaan raportoimaan artikkelina terveydenhuollon ammattilehdessä. 
 
Tietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja 
Tutkimuksessa henkilöllisyytenne on ainoastaan tutkimushenkilökunnan tiedossa, ja he 
kaikki ovat salassapitovelvollisia. Mitään Teistä kerättävää tietoa ei luovuteta 
tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille tai voida yhdistää Teihin tutkimukseen liittyvistä 
tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.  
 
 
 
Jos päätätte peruuttaa suostumuksenne, haastatteluaineistoanne ei tulla käyttämään 
tutkimukseen liittyvissä julkaisuissa. 
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Tutkimusaineisto tullaan säilyttämään lukitussa paikassa 5 vuotta tutkimustulosten 
julkaisun jälkeen mahdollista jatkotutkimusta varten. Tutkittavalla on kuitenkin oikeus 
kieltää oman haastatteluaineistonsa käyttö muuhun kuin tämän kyseisen pro gradu 
tutkimuksen raportointiin Tutkimusaineisto säilytetään myös luotettavuuden 
varmistamiseksi, jos tulosten tarkistaminen on myöhemmässä vaiheessa tarpeen. 
Tämän jälkeen aineisto hävitetään. 
 
Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset 
Tutkimukseen osallistuminen on teille maksutonta. Haastattelut pyritään pitämään 
työnantajanne luvalla työpäivän aikana työpaikallanne. Tutkimukseen osallistumisesta 
ei makseta palkkiota.  
Tutkijalle ei makseta erillistä korvausta tutkimuksen tekemisestä, eikä tutkimusta 
varten ole myönnetty apurahoja. Tutkijan sidonnaisuudet ovat Oulun yliopisto ja Oulun 
yliopistollinen sairaala. 
 
Lisätietoja 
Jos Teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla yhteydessä tutkijaan tai tutkimusta 
ohjaavaan TtT, yliopistonlehtori Marjo Suhoseen. 
Kanssamme voitte keskustella mieltänne askarruttavista asioista.  
 
 
 
Yhteystiedot: 
 
Jaana Vainionpää   Marjo Suhonen 
jaana.vainionpaa@student.oulu.fi  marjo.suhonen@oulu.fi 
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 
 
Minua on pyydetty osallistumaan Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollon 
suurissa projekteissa projektipäälliköiden ja –johtajien näkökulmasta 
 
Olen perehtynyt edellä olevaan selvitykseen ja saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta 
ja sen yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä, käsittelystä ja 
luovuttamisesta. Olen myös saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin 
kysymyksiini. Selvitykset antoi Jaana Vainionpää. Minulla on ollut riittävästi aikaa 
harkita tutkimukseen osallistumista. 
Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  
 
Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta 
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. 
Tutkimuksen keskeyttämisen tai suostumuksen peruuttamisen jälkeen tutkimusta 
varten antamaani tietoa ei tulla käyttämään tutkimukseen liittyvissä julkaisuissa. 
 
Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tässä asiakirjassa kuvattuun tutkimukseen 
ja suostun vapaaehtoisesti tutkittavaksi.  
 
_______________________________________________      _______________ 
Allekirjoitus    Päiväys 
 
 
_______________________________________________   
Nimen selvennys    
 
Suostumus vastaanotettu 
 
 
_______________________________________________ ______________ 
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus  Päiväys 
 
 
______________________________________________ 
Nimen selvennys 
 
 
Tästä asiakirjaa on tehty kaksi kappaletta, toinen tutkijalle arkistoitavasi ja toinen 
tutkittavalle 
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