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Vaikuttavuudesta sosiaalialan ja lääketieteen 
tutkimuksessa
• Lääketieteessä on pitkät perinteet näyttöön perustuvalle  –tutkimukselle. 

Sosiaalityön toivotaan omaksuvan intuitiivisen arvioinnin sijaan näyttöön 
perustuvia (evidence-based) menetelmiä, kuten terveydenhuollossa (Munro
2002). 

• Sosiaalityön tietoperustan vahvistamisen tarve on ilmeistä, mutta näyttöön 
perustuvien menetelmien käytössä on kuitenkin rajoituksensa. Sosiaalityön 
metodit tulisi rakentaa yhdistellen erilaisia työtapoja, jotka huomioivat 
arvioinnin arvopohjan. (Munro 2002.) 

• Systeeminen ajattelutapa ottaa huomioon toimijoiden ja tilanteiden 
vaikutukset toisiinsa ja se toimii hyvin kompleksisten ilmiöiden 
hahmottamisessa (Caffrey & Munro 2017). 
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”Vaikuttavuus on monta” 
Pohjola, Anneli & Kemppainen, Tarja & Väyrynen, Sanna (2012)

Järjestelmävaikuttavuus
• Yleinen, työn kohdenäkökulma

• Mittaaminen

• Näyttöön perustuvat menetelmät

• Standardimainen toiminta

• Toimenpiteet

• Syys-seuraus-suhteet

• Ilmiöiden erilliset suhteet

• Rakenteet

• Tuotokset

• Mennyt

Inhimillinen vaikuttavuus
• Yksilöllinen, elämisen näkökulma

• Kuvaaminen, ymmärtäminen

• Kokemuslähtöisyys

• Toisin tekeminen

• Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen

• Moninaisuus, merkitykset

• Ilmiöiden kiinnittyminen toisiinsa

• Prosessit

• Hyödyllisyys

• Tulevaisuus
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Sosiaalialan vaikuttavuutta voi tarkastella 
monella tasolla
1. Asiakkaan avunsaannin ja palvelukokemusten 

taso

2. Työntekijätaso  

3. Asiakaskohtaisen yhteistoiminnan taso

4. Palveluiden organisoinnin ja 
paikallisen/alueellisen johtamisen taso

5. Poliittinen taso 

6. Tutkimuksen taso

Mukaillen Rose & Norwich (2014)

1. Osallisuus ja kohtaaminen

2. tieto/osaaminen, tutkimukseen perustuvat 
menetelmät käytössä ja kokemus osallisuudesta 
organisaatiossa

3. ammattilaisten yhteistoiminta asiakkaan 
asiassa, yhteinen tilannekuva

4. palveluiden integroituminen asiakkaan 
elämäntilanteen ympärille, osallisuus-rakenteet, 
sujuvat prosessit, tiedolla johtaminen ja 
tutkimukseen perustuvat menetelmät

5. tiedolla ohjaaminen ja johtaminen

6. vaikuttavuustutkimus sosiaalialalla ja 
tutkimustiedon integroituminen osaksi 
käytäntöjä

Ks. Lähteet lopussa
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Tieto sosiaalialan vaikuttavuuden 
edellytyksenä Kun vaikuttavuuden arviointi 

ymmärretään tieteellisenä 
tutkimuksena, sitä luonnehtii 
tutkimuksen edistyvyys ja 
itseään korjaavuus -> 
tietoperusta ja käytännön 
tasolla tutkimukseen perustuva 
vaikuttavuus vähitellen 
kehittyvät (Pohjola, 
Kemppainen & Väyrynen 2012)

Sote -tieto hyötykäyttöön -
strategia 2020:
Strategian tavoitteena on tukea 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamista ja kansalaisten 
aktiivisuutta oman 
hyvinvointinsa ylläpidossa 
parantamalla tiedonhallintaa ja 
lisäämällä sähköisiä palveluja. 
Tavoitteisiin pääsemiseksi on 
olennaista saada sote-tieto 
hyötykäyttöön ja jalostaa sitä 
tietämykseksi, joka auttaa niin 
palvelujärjestelmää kuin 
yksittäistä kansalaistakin. 
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SONet BOTNIAn teemailtapäivät vaikuttavuus 
–teemalla vuonna 2019                     

Alustava suunnitelma:

1. Vaikuttavuus ja monialainen yhteistyö/Kokkolassa ma 3.6.2019 klo 12-15.30                             
-Vaikuttavuus teeman avaaminen: Anne Saarijärvi/Noora Aarnio? 
-FCG: Kompassin esittely Taru Arnkil 3. 4. 6.                                                       
-Anne Määttä/Diak/ Monialainen yhteistyö ja vaikuttavuuden 
arvioinnin käytännön menetelmiä  

2. Osallisuus ja kohtaaminen vaikuttavuuden edellytyksenä/Seinäjoella /to 12.9.2019 klo 12-15.30
-Jokaisesta maakunnasta esitys: millaisia osallisuutta edistäviä menetelmiä on käytössä 
maakunnissa 
(asiakasraadit, asiakaskehittäjäryhmät, palautekyselyt ym.)

-Esitys asiakkaalta liittyen osallisuuteen ja kohtaamiseen               1. 2. 3.
-Esitys työntekijältä liittyen osallisuuteen ja kohtaamiseen (jonkin ryhmän tai prosessin esittely?)

3. Vaikuttavuus sosiaalityön käytännöissä/Vaasassa to 7.11.2019 klo 12-15.30
-Jokaisesta maakunnasta esitys: millaisia tutkimustietoon perustuvia menetelmiä maakunnassa on 
käytössä

-Luento: Vaikuttava johtajuus                                                               4. 6. 
-sosiaalityöntekijöiden paneeli haastatteluna (eri alojen sosiaalityöntekijöitä): Miten vaikuttavuus näkyy minun työssäni

3 vaihto-
ehtoa 
osallistua: 
-paikanpäällä
-skypen kautta
-Kisakatso-
mossa

Ideoitanne?
Miten linkittyy Lape-
akatemiaan?

1. Osallisuus ja kohtaaminen
2. tieto/osaaminen ja kokemus 

osallisuudesta organisaatiossa
3. ammattilaisten yhteistoiminta 

asiakkaan asiassa
4. palveluiden integroituminen 

asiakkaan elämäntilanteen 
ympärille, osallisuus-rakenteet, 
sujuvat prosessit ja tiedolla 
johtaminen

5. tiedolla ohjaaminen ja johtaminen
6. vaikuttavuustutkimus sosiaalialalla 

ja tutkimustiedon integroituminen 
osaksi käytäntöjä
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