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MITÄ YMMÄRRÄMME VAIKUTTAVUUDELLA? 

Tieteidenvälinen keskustelutilaisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tutkimusperustaisuudesta, vaikuttavuudesta ja näytöstä 

9.10.2015 klo 13–16 

Paikka Matarankatu 4, Kosken tilat Jyväskylän Tourulassa, 1 krs, kokoustila 100 
 

Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteen suunnitte-
lun edetessä on toistuvasti tuotu esille vaikuttavuuden seurannan merkitystä. Kun sosiaa-
li- ja terveydenhuollon integraatiota rakennetaan, yhä tarpeellisempaa on pohtia monitie-
teisesti toiminnan tuloksellisuutta.  

On otettava kantaa siihen, mitä tavoitellaan ja miten tavoitteen saavuttamista arvioidaan, 
kun palveluita kehitetään ja osaamista vahvistetaan. Uusia palveluprosesseja tulisi raken-
taa parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen ja valita työmenetelmät niin, että niiden 
avulla saavutettaisiin parhaita mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden ja potilaiden elämässä.  

Tällainen auttamisprosessien hyvinvointia edistävä hallinta edellyttää oikeiden ammatillis-
ten menetelmien lisäksi mm. niiden arkivaikutusten ymmärtämistä eli asiakkaan osalli-
suuden huomioimista, kattavaa tilannearviota ja tietoa kyseisestä ilmiöstä, sairaudesta tai 
ongelmasta. Jotta kokonaisprosessia johdettaisiin oikeaan suuntaan, tarvitaan monitieteis-
tä yhteistyötä. 

Viimeisimmässä Sote-järjestämislain luonnoksessa määriteltiin tulevien kehittämisraken-
teiden tehtäviksi mm. tietoon perustuvien toimintamallien tukeminen ja vaikuttavuuden 
arviointiin perustuvan tiedon vieminen toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

Tutkimusperusteisen kehittämis- ja palvelutoiminnan vahvistaminen ja vaikuttavuuden 

kysymys on laaja kokonaisuus. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on toimia keskustelun 
avauksena näihin teemoihin ja tuoda esille eri tieteiden näkökulmia ja vaikuttavuuden 
määritelmiä. Lyhyiden alustusten jälkeen keskustellaan esille nousevista kysymyksistä, 
yhteisistä teemoista ja vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksista integroidussa sote 
järjestelmässä. Keskustelun yhteenvetoa tullaan hyödyntämään maakunnan kehittämis-
toiminnan suunnittelussa.  

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille - Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja Raili Haaki 050 3046245 

Ilmoittautumiset 25.9. mennessä raili.haaki@koske.fi  

mailto:raili.haaki@koske.fi
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OHJELMA 

Raili Haaki toivotti tervetulleeksi tilaisuuteen ja johdatti lyhyesti aiheeseen. Tilaisuus liittyy Keski-
Suomen SOTE 2020 -hankkeen kehittämisrakenteen suunnitteluun ja ylipäänsä sote-palvelujen kehit-
tämiseen. Tarvetta on täsmentää vaikuttavuuden, näytön ja hyvien käytäntöjen käsitteitä yhteisessä kes-
kustelussa. Mm. arkivaikutusten seuranta ja mittaaminen tuntuu nousevan esiin monissa eri puheenvuo-
roissa.  
 

Alustukset klo 13–14.30 

Alustusten diat liitteenä. Muistion kirjoittajan keskeisiksi arvioimat poiminnat alustuksista alla. 

Hoitotieteen näkökulma 
hoitotieteen johtamisen professori Arja Häggman-Laitila, Itä-Suomen yliopisto 

Vaikuttavuus hoitotyösensitiivisinä tuloksina. Näkökulma asiakkaan/ potilaan asemassa. 

Kolmenlaisia tuloksia: 

1. Ei-toivottujen tulosten välttäminen/vähentäminen. Vahvemmin näyttö peräisin 
USA:n Magnet-sairaaloista, joissa panostettu johtamisessa näytön seuraamiseen  

2. Toivottujen tulosten saavuttaminen, mm. asiakkaan kokema terveys ja hyvinvointi, 
elämänhallinta ja -laatu 

3. Toteutumatta jäänyt / heikosti toteutunut hoitotyö. Syynä mm., että ei ole välitöntä 
vaikutusta asiakkaan terveyteen, aikaa ei ole ollut riittävästi lähteä prosessiin mukaan 
tai eivät ole johtamisen mielenkiinnon kohteena, koska ei auditoida.  

Hoitotyön kehittämishaasteena on tunnistaa nykyistä paremmin 2- ja 3-tyyppiset hoitotulokset.  

Vaikuttavuuden arviointitutkimuksen problematiikkana hoitotyön näytön aste ei ole yhtä vahva 
kuin lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa RCT-asetelmat yleisempiä. Tulosten arviointi perus-
tuu itsearviointimenetelmiin, sillä filosofisena lähtökohtana on, että ihminen on oman elämänsä 
asiantuntija. 

Vaikuttavuuden arvioinnin ja näytön implementoinnin haasteet 

1. Musta laatikko – mitkä interventiot toimivat, missä työympäristöissä, miten toiminta-
kulttuurit vaikuttavat tulosten saavuttamiseen 

2. Näytön esteet kulttuurista riippumatta samanlaisia – esteet tiedossa, tarvitaan erilaisia 
keinoja, joilla näyttöön perustuvaa toimintaa edistetään, mutta tietoa on vielä vähän 

3. Terveyden edistämisen prosessin vaiheiden yhteydet huonosti tunnistettuja - vaikeut-
taa vaikuttavaa työtä. Tarpeiden tunnistamisessa ja tavoitteiden asettamisessa, inter-
ventioiden valinnassa sekä niiden mittaamisessa on paljon tehtävää, että ne perustuisi-
vat enemmän tutkimukseen.  
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Sosiaalitieteiden näkökulma 
sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto 

Sosiaalityön ja sosiaalialan työn tutkimusperusteisuudessa ja vaikuttavuustutkimuksesta vallitsee 
erilaisia käsityksiä.  

Sosiaalityössä on tärkeää tarkastella työn vaikutuksia asiakkaan hyvinvoinnin edistämisen kautta.  

Sosiaalityön vaikuttavuustutkimusta tehdään paljonkin muissa maissa, mutta ei juuri Suomessa.  

Näyttöön perustuvat käytännöt -käsitettä ei välttämättä pidetä sopivana, vaan puhutaan tutki-
musperustaisesta sosiaalityöstä, joka on käsitteenä ensimmäistä väljempi.  

Vaikuttavuustutkimuksen ongelmana sosiaalityössä mm. kausaalipäättelyn vaikeus. Hillin kritee-
reitä voi silti soveltaa kausaalisuuden todentamiseen. Kriittinen realismi väittää, että kausaalisuh-
teita voi todentaa teoreettisen päättelyn avulla pienilläkin aineistolla.  

Kolme tietoperustaa:  

1. Intuitio: hiljaisen tiedon varaan on vaikea rakentaa ammatillista työstä 

2. Aktuaarinen mittaaminen: ongelmallinen, kun testin  

3. Näyttöön perustuva tieto: riskin arvioinnissa paras tapa sattumaan verrattuna 

Sosiaalityön tutkimusote on usein ymmärtävä ja sen perusteella näyttöä on vaikea löytää. Halua 
käyttää näyttöön perustuvia menetelmiä on, mutta niitä on tarjolla vähän.  

Lääketieteen näkökulma 
johtajaylilääkäri Vesa Kataja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Tieteellinen metodologinen pohja tulee olla kaikissa tieteissä sama, jotta voidaan puhua samaa 
kieltä.  

Satunnaistettuja koeasetelmia käytetään lääketieteessä, koska sen kautta nähdään pystyvän hallit-
semaan epävarmuutta parhaiten. Tilastollisiin menetelmiin perustuva koeasetelma on kuitenkin 
altis manipuloinnille. Tutkimusnäyttö ei ole ainoa käytettyihin menetelmiin vaikuttava kriteeri 
vaan menetelmien valintaan vaikuttaa mm. perinne tai asiantuntija-auktoriteetti. 

Näytön luokittelu: 

Luokka 1. RCCT 

Luokka 2. Prospektiivisesti kerätty tieto 

Luokka 3. Asiantuntijan mielipide 

Käypä hoito -näytön asteen luokittelu: A. Vahva tutkimusnäyttö <–> D. Ei tutkimusnäyttöä, 
tutkimukseen lisätään myös tieto näytön kliinisestä merkittävyydestä. 

Keskeiset käsitteet:  

Teho = hoidon teho optimiolosuhteissa (RCT:ssä) 

Vaikuttavuus = hoidon teho todellisissa toimenpiteissä 

Kustannusvaikuttavuus eli tehokkuus = hoidon hyötysuhde silloin, kun hoito on osoitet-
tu tehokkaaksi 
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TEHO ≠ VAIKUTTAVUUS 

Hoidon vaikuttavuuden arvioinnista puuttuu iso osa siitä tiedosta, mitä hoitokertojen välillä (= 
potilaan kotona) tapahtuu.  

Tuloksen kliiniselle merkittävyydelle pitäisi antaa enemmän painoarvoa, koska se kertoo pa-
remmin vaikuttavuudesta.  

Vertaiskontrolloidut kokeet uutena arkivaikuttavuuden tutkimuksen menetelminä.  

Terveydenhuollossakin on tarve lisätä tietoa potilaalle tuotettavista terveyshyödyistä sekä tietoa 
potilaan subjektiivisesta kokemuksesta hoidon onnistumisesta. 

Lääketieteen näkökulmasta vaikuttavuus on tehon osoittamista RCT:ssä, joka on tällä hetkellä 
paras menetelmä näytön tuottamiseen.  

 

Jaloittelutauko 14.30–14.45 

 

Yhteinen keskustelu klo 14.45–15.45 

Vaikuttavuusnäytön löytäminen on vaikeaa kaikissa tieteissä, koska tutkimuksen kohteena on 
ihminen. Vaikuttavuutta on vaikea ennustaa muutoin kuin todennäköisyytenä jollakin ihmis-
ryhmällä. Asia on silti äärimmäisen tärkeä ja niin on ollut jo vuosisatojen ajan. Vaikuttavuus saa 
vain erilaisia merkityksiä eri aikoina. Tällä hetkellä korostuu kustannusvaikuttavuus, johon liittyy 
priorisointi ja etiikka, mutta myös yksilön ja yhteiskunnan saama hyöty. Tarvitaan tietoa pitkän 
aikavälin sekä prosessien vaikuttavuudesta. Mutta miten yksittäiset interventiot erotetaan yhteis-
kunnallisesta vaikuttavuudesta? 

Miten voidaan parhaiten jalkauttaa vaikuttavuustietoa arkikäytäntöihin? Perinteiset koulutuskäy-
tännöt eivät enää tässä ajassa toimi, sillä ammattilaiset eivät välttämättä pääse/pysty niihin osal-
listumaan. Arkea lähellä oleva lähestyminen oppimiseen on yksi keino viedä tietoa ammattilaisil-
le. Monia rinnakkaisia menetelmiä käyttämällä saadaan parempia tuloksia. Esim. koulutuksiin 
mentoroinnin ja johtamisratkaisujen kytkeminen, joissa on samansuuntaisia menetelmiä, seura-
taan ja auditoidaan muutosta potilastyössä riittävän pitkään. Mm. Helsingin kaupungissa on tar-
jottu näyttöön perustuvien käytäntöjen toimeenpanoon opettavaa koulutusta eri sote-
ammattiryhmille. Toinen asia on, miten ihmiset saadaan toimimaan vaikuttaviksi tiedetyillä ta-
voilla. Tässäkin koulutus ja johtaminen ovat keskeisessä asemassa.  

Moniammatillisilla työryhmillä ei välttämättä ole yhteistä kokonaiskuvaa niistä tavoitteista, joihin 
toiminnalla pyritään tai kunkin roolista tavoitteiden toteutumiseksi. Tieteellisen kokonaiskuvan 
kokoaminen yhteen toisi entistä laajemman vaikuttavuuden mahdollisuuden ihmisen hoitoon 
vaikkapa Käypä hoito -suosituksiin. Samalla vähenisi hoitoprosessin pirstaloituneisuus ihmisen 
näkökulmasta.  

Yhteisen näkemyksen löytäminen vaatii yhteistä tieteenalojen välistä keskustelua ja yhteisen tut-
kimuspohjan luomista uutta organisaatiota silmällä pitäen. Hoidon vaikuttavuuden kokonaisku-
van muodostamiseksi tulisi tutkia koko prosessia sairaalasta kotiin ja arkiympäristöön, jossa po-
tilas viettää suurimman osan hoidostaan. Keski-Suomessa on jo nyt mahdollisuus alkaa tehdä 
yhteistä vaikuttavuustutkimusta satunnaisista asetelmista esim. kotiin annetusta hoidosta. Hel-
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singin kaupungissa on meneillään jälkihuoltonuorten kanssa tehtävän työn vaikuttavuuden mo-
niammatillinen tutkimus. 

Toteutumatta jäänyt / heikosti toteutunut työ sekä tiedon puute ovat ratkaisua vaativia ongelmia 
kaikille keskustelutilaisuuden tieteenaloille.  

Vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan kriittisyyttä sekä tietoa asiakkaista/potilaista, erityisesti 
paljon palveluja käyttävistä. Asiakasprofiilien tunnistamisen tutkimus on alkutekijöissään.  

 

Yhteenveto ja päätös 15.45–16.00 

Moniammatillinen, -alainen ja -tieteinen, integroitu yhteistyö liittyy erityisesti ennalta ehkäise-
vään työhön ja erityisen vaikeisiin tilanteisiin. Kaikilla tieteenaloilla ja ammattikunnilla on oma 
perustehtävänsä, jossa integroitu ote ole välttämättä tarpeen.  

 

Todettiin, että tämäntyyppisen keskustelun jatkolle on tarvetta. Tilaisuuden puheenvuorot olivat 
perusteellisesti pohdittuja ja niistä saisi hyvän julkaisun sote-integraation edistämisen tueksi.  

 

 

 

Muistiin kirjasi Sivi Talvensola, suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,  
sivi.talvensola@koske.fi, 0400-904663 
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