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Agenda

1. Millaista TKI-toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus ja niiden 
hallinta tulisi olla terveysalan ympäristössä?

2. Miten TKI-toimintaa voidaan arvioida terveysalan 
ympäristössä: arvioitavuuden haasteet

3. Miten arvioitavuutta voidaan parantaa?  



1. Millaista TKI-toiminnan 
tuloksellisuuden ja 

vaikuttavuuden hallinta tulisi 
olla terveysalan ympäristössä?

(= DIA 4)



- Perusongelma: Emme oikein tiedä, mitä tämä
käytännössä tarkoittaa (kompleksisuus)
- Emme tiedä kovin hyvin myöskään, miten T, K, I ja 
terveys integroidaan ja koordinoidaan järkevällä tavalla
pyramidissa alhaalta ylös: politiikkatasolla, mesotasolla, 
mikrotasolla …, (systeemisyys)
- kokonaisuudesta ei myöskään ole selkeästi
toiminnallisesti päätetty (Kasvustrategia), eikä sitä
myöskään arvioida laadukkaan arviointi- ym. tiedon
avulla:  “Julkinen hallinta ohjaa tutkimustiedon hyödyntämistä 

terveysalalla pääasiassa tukimuotoina ja -järjestelminä terveysalan 
kasvustrategiasta johdetun toiminnallisen ja rakenteellisen 
kokonaisuuden sijasta. Julkisen vallan toimet ovat yleisluonteisia, 
hajanaisia ja pääosin sektorikohtaisia, eivätkä ne kokoa tutkimustiedon 
hyödyntämistä ja kaupallistamista edeltävää arvoketjua hallituksi 
kokonaisuudeksi.”  (VTV 3/2022)

Millaista TKI-toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hallinta tulisi 
olla terveysalan ympäristössä? VTV 3:2022: Kokonaisuuden hallintaa, 
jossa ”T+ K + I + terveys arvoketju on … enemmän kuin osiensa summa” 



2. Miten TKI-toimintaa voidaan 
arvioida terveysalan 
ympäristössä? 



Arvioitavuuden haasteet

• Yleiset (geneeriset) haasteet (Tarmo Lemola)

• Terveysalalla pyramidikokonaisuuden arvioitavuus on erityisen heikko 

• Politiikkakoordinaation ongelmat: mistä mittapuut hyvälle toiminnalle, 
ohjaukselle, budjetoinnille, aineettomalle pääomalle, yms.?

• Terveysalalla on pitkät vaikuttavuuden aikajänteet TKI-toiminnassa, jolloin eri 
tekijät sekoittuvat keskenään

• Tutkimuslähtöisyys korostuu innovaatioprosesseissa

• Aineettoman pääoman hallinnan kehittymättömyys 

• Monimutkaiset kytkennät terveysalalta eri suuntiin 
• muille toimialoille, 

• julkisen sektorin vahva asema (ns. Fourth Helix)

• ns. geneeriset teknologiat  (nanoteknologia, ICT jne.) 

• poikkitieteellisyys on vasta kehittymässä





3. Miten arvioitavuutta 
voidaan parantaa?



Arvioitavuuden parantaminen …

• Yleiset (geneeriset) ratkaisut edellisen dian ongelmiin (Tarmo Lemola): 
etukäteissuunnittelun parantaminen, arviointien riippumattomuus, jne. 

• Tarkastuskertomuksen yleiset suositukset: 

• politiikkakoordinaation parantaminen 

(= majakka yksiselitteisemmin, konkreettisemmin 

ja pitkäjänteisemmin näkyville)

• rahoituksen pitkäjänteisyyden lisääminen (reittipoijut esille) 

• arviointien varmistaminen, seurannan tehostaminen (= karit esille) 

• Terveysalan sekä yleisemmin eri toimintaympäristöjen merkityksen ja 
erojen tunnistaminen arvioinnin rationaliteettina: yksinkertainen, 
komplisoitu, kompleksinen ja kaoottinen ympäristö vaativat erilaista 
hallintaa (majakoita ym.) ja erilaisia arviointiotteita.



Tietotarpeet ja 
tiedon hyödyntäjät

TOIMINNOT MEKANISMIT MUUTOS

Julkiset interventiot 
suuntautuvat tiettyihin 
sosiotaloudellisiin
kysymyksiin

Julkiset toimijat 
suunnittelevat ja 
toimeenpanevat 
toimintaohjelmia

Toimijoilla on tietotarpeita 
päätöksentekosyklin eri 
vaiheissa

TKI-työryhmän 
tietotarpeiden 
identifioiminen

Verkostojen rakentaminen tiedon 
tuottajien ja hyödyntäjien välille

Tiedon 
hankkiminen 

ja tuottaminen

Tiedon 
välittäminen 
hyödyntäjille

Tiedon kerryttäminen ajan kuluessa

Tietoon perustuvan 
toimintakulttuurin rakentaminen 

Hyödyntäjät 
ymmärtävät 

viestin

PSYKOLOGISET DETERMINANTIT (inhimilliset 
heuristiikat ja virheet)

Hyödyntäjät 
muuttavat 

mentaalisen 
mallinsa

Hyödyntäjät 
hyödyntävät 

tietoa

Päätösprosessin 
INSTITUTIONAALISET 

DETERMINANTIT

… Knowledge broking TKI-työryhmän tukena?



Kiitos! Tack!


