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Tutkittu tieto ja 
päätöksenteko



Tutkitun tiedon hyödyntäminen yleisellä tasolla
• ”Jotkin tiedontuottajat ovat saavuttaneet luotetun aseman. Tyypillisesti tällaisia 

näyttäisivät olevan oman hallinnonalan virastot ja tutkimuslaitokset” (Nieminen 
ym. 2019, 61)

• Lakihankkeissa tutkimusten ja arviointien osalta ”tiettyihin tahoihin luotetaan 
selkeästi toisia enemmän” (Slantym. 2014, 48)

• Luotettavina tahoina pidettiin erityisesti yliopistoja ja valtion tutkimuslaitoksia, 
konsulttiyrityksiin ja sidosryhmien tuottamaan tietoon suhtauduttiin 
varauksellisemmin (Slantym. 2014, 47; Innanen 2015, 69)

• Suppeissa selvitystehtävissä saatetaan hyödyntää yliopistojen jatko-opiskelijoita 
tai eläkkeelle jääneitä asiantuntijoita (Slantym. 2014, 50)

• ”Lainvalmistelutyössä tukeudutaan voimakkaasti nimenomaan kunkin 
ministeriön oman hallinnonalan tutkimuslaitosten asiantuntemukseen.” 
(Innanen 2015, 68)

• Konsulttipalvelujenkäyttö ministeriöissä lisääntynyt voimakkaasti: vuosittaiset 
asiantuntijapalvelujen ostot ministeriöissä nousivat 1998-2017 alle 400 milj. 
eurosta yli 600 milj. euroon (Ylönen & Kuusela 2019, 244-245).

Lähde: mukaillen Antti Pelkonen, VNK



Tutkittu tieto STM:n näkökulmasta
1. Asiantuntijuus, osaamisen vahvistaminen

• Tutkimus- ja asiantuntijalaitokset (THL, TTL, STUK, Fimea, VATT, korkeakoulut jne)
• Sote-alan henkilöstö 
• Yhteiskunnan tuntosarvitoiminta

2. Yhteiskunnan tarvitsemat isot muutokset, reformit
• Tietojohtamisen filosofia mm. koronajohtaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
• Laajat alakohtaisemmat kokonaisuudet kuten sote-uudistus, sosiaaliturvan uudistaminen, 

rationaalinen lääkehoito

3. Lainsäädäntötyö, säädökset
• Kokonaisuussuunnittelu 
• Vaikutusten arviointi, ennakointi ja seuranta

4. Vaikuttavuus- ja vaikutustieto 
• Käypä hoito -suositukset
• Palveluvalikoimaneuvosto
• Lääkkeiden hintalautakunta
• Hotus - Hoitotyön tutkimussäätiö



Esimerkki: Sosiaaliturvan uudistaminen ja 
tutkimusyhteistyö
• Tutkijaverkosto koottu tutkimusjaoston kanssa yhteistyössä (THL, Kela,  ETK, 

TTL, VATT)
• Erillisiä selvityshankkeita mm.

• Eri poluilla työllisyyteen: Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja 
ongelmakohdat kansainvälisessä tarkastelussa (professori Minna van Gerven: HY,  
THL, The Swedish Institute for Social Research)

• Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (SOPU) (professori 
Toomas Kotkas: HY, THL, TAU, Kela)

• Yhteistyö Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden kanssa mm.
• STN-ohjelmien tuottama neljän työpaperin sarja
• Yhteiskehittäminen STN BIBU-hankkeen kanssa
• Lippulaiva-ohjelmien kanssa mm. eriarvoisuus tulevaisuuden yhteiskunnassa



1. Uudet teknologiat ja 
digitaalisuus

2. Väestön ikääntyminen ja 
palvelujärjestelmän 

taloudellinen kestävyys

3. Yksilöllistetty 
terveydenhuolto

Sote-uudistus n. 40+100 lakia

Erikoissairaanhoidon työnjako ja 
eräiden tehtävien keskittäminen -
”Keskittämisasetus” 

Biopankkilaki
/Genomilaki

Laki sosiaali- ja terveystietojen 
toissijaisesta käytöstä

Muutosajurit Kansalliset 
periaatteet

Mahdollistava 
lainsäädäntö

Yhdenvertaisuus
• Hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventaminen, 
perusoikeuksien 
toteutuminen ja turvallisuus

• Saatavuus ja saavutettavuus
• Vaikuttavuus ja laatu

Asiakaslähtöisyys
• Osallisuus ja osallistuminen
• Integraatio ja palvelujen 

yhteensovittaminen

Kustannusten kasvun 
hillitseminen
• Kustannusvaikuttavuus
• Tehokkuus ja tehtävien 

työnjako (tiedolla 
johtaminen)

• Jatkuva kehittäminen ja 
innovaatiot4. Globaali kilpailu

1. 

2. 

3. 



Miten tutkija voi vaikuttaa 
oman tutkimuksensa 
hyödyntämiseen?



Muutama vinkki

§ Perustele tutkimuksesi vaikuttavuutta nykytermein
§ Selvennä itsellesi missä tutkimustietosi tulokset näkyvät 5-10 vuoden päästä
§ Kytke isoon reformeihin, tietotarpeen aukkoihin, isoihin ilmiöihin

§ Tee hissipuheita, lyhennelmiä
§ Näy, kun saat tutkimustuloksia
§ Ole yhteydessä virkamiehiin tai eri valmisteluporukoihin



Esimerkki: tutkittu menetelmä nuorten 
masennusten ehkäisyyn yläkouluissa  
• 2018: Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan 

hoidon integroitu implementaatio perustasolle (Klaus Ranta, HUS)

• arkijärkinen depression hoito-ohjelma, joka kehitettiin yhdessä Espoon 
kaupungin ja koulutoimen kanssa

• kuuden tapaamiskerran lyhytinterventio nuorten lievään, enintään keskivaikeaan 
masennukseen 

• perustuu vaikuttavaksi osoitettuun interpersoonalliseen terapiaan (IPT-A)
• IPC-ohjannan peruskoulutus (3 pv) antaa opiskeluhuollon työntekijöille 

valmiudet intervention käyttöön vähintään vuoden kestoisen 
metodityönohjauksen tuella

-> Vain 8 % tarvitsi lähetteen erikoissairaanhoitoon 
• Menetelmän leviäminen: Espoo -> Vantaa -> Uusimaa ->Tampere, Jyväskylä, Kuopio 

-> 16/20 itsehallinnollista aluetta
• Kimmokkeena mm. LAPE-hanke*, keskittämisasetus, OT-keskuksien** toiminnan 

kehittäminen ja Tulevaisuuden sote-keskusohjelma*) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
**) Osaamis- ja tukikeskus erityistason vaativia palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän 
perheilleen



VAIKUTTAVUUSTIEDON LOGIIKKAKETJU A LA 
STM

PANOS

TUOTOS

VAIKUTUKSET

VAIKUTTAVUUS

Resurssit
• Raha
• Osaaminen
• Verkostot
• Kotona asumista 

tukevat palvelut

Mitattava työ
• Hoitopäivät
• Hoitokäynnit

Ihmisessä tai 
rakenteessa
• Siistimpi koti
• Turvallisuus
• Asiakas ottaa lääkkeensä

Hyvä elämä kotona
• Pienemmät 

kustannukset 
yhteiskunnassa

Lähde: mukaillen
Sitra 2018

KUSTANNUS-
VAIKUTTAVUUS

Tavoitteena!
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