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tavoitteena on pyrkiä hillitsemään sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavia 

kustannuksia.  Hallitusohjelmissa sote-palveluiden kehittäminen on ollut yhtenä 

kärkitavoitteena jo yli kymmenvuoden ajan. Kehittämistyön tuloksena lapsi- ja 

perhepalvelut keskitetään perhekeskuksiin.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää malli monialaisesti toteutettavan 

perhekeskusverkoston toiminnan arviointiin. Tutkimuksessa keskityttiin yhteen 

perhekeskustoiminnan tehtävään, lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Kehittämistyössä 

hyödynnettiin teoreettisena taustana verkoston suorituskyvyn mittaamiseen 

kehitettyjä menetelmiä sekä hyvinvointituottavuuteen sovellettuja laskumalleja. 

Laskumallien ja teorioiden perusteella tutkimukselle luotiin viitekehys, joka ohjasi 

tutkimuksen ja kehittämistyön etenemistä. Koska tavoitteena oli kehittää arvioinnin 

mallia aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen, konstruktivistinen tutkimusote koettiin 

luontevaksi lähestymistavaksi. Tutkimuksessa tutkijan rooli oli toimia aktiivisena 

muutosagenttina.  Tutkimuksen empiirinen osuus toteutui kehittämistiimin ja 

tutkijan välisenä yhteiskehittämisenä. 

 
Kehitetty arviointimalli on kokonaisuus, joka kokoaa yhteen eri näkökulmat 

perhekeskusverkoston toiminnan arviointiin. Malli sisältää neljä tasoa: 1) 

pääomatekijöiden arvioinnin 2) prosessien määrittämisen ja arvioinnin 3) 

taloudellisen näkökulman ja palvelutuotannon tuottavuuden arvioinnin sekä 4) 

asiakasnäkökulman ja hyvinvointituottavuuden arvioinnin. Mallin käyttöönotto 

vaatii johdolta selkeää tavoitteiden, prosessien sekä resurssien määrittelyä.  

Arviointimallia voidaan hyödyntää myös muissa hyvinvointipalveluja tuottavissa 

organisaatioissa tai verkostoissa.
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The aim of the reform of health and social services is to ensure equal social and 

health services throughout Finland. Another important objective is to reduce the 

growing costs of social and health services.  In government programmes, the 

development of health and social services has been one of the key objectives for 

more than ten years. As a result of the development work, child and family services 

will be concentrated in family centres.  

 

The aim of this study was to develop a model for assessing the operation of a 

multidisciplinous network of family centres. The study focuses on one task of 

family centre activities, prevention of intimate partner violence. The development 

work uses as a theoretical background the methods developed to measure the 

network's performance and the calculation models applied to well-being 

productivity. Based on calculation models and theories, a framework was created 

for research to steer the progress of research and development. As the aim was to 

develop the evaluation model using previous research data, the constructivist 

research approach was seen as a natural approach. In the study, the researcher's role 

was to act as an active change agent.  The empirical part of the research was carried 

out through the co-development between the development team and the researcher. 

 

The evaluation model developed is a whole that brings together different 

perspectives for assessing the activities of the family centre network. The model 

includes four levels: 1) the assessment of network capital 2) the determination and 

evaluation of processes 3) the economic perspective and the productivity of service 

production, and 4) the assessment of customer and welfare productivity. The 

implementation of the model requires a clear definition of objectives, processes and 

resources from the management.  The assessment model can also be used in other 

organisations or networks providing welfare services. 
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JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on yhdistää aiemman kasvatustieteen alan 

koulutuksen sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen tuomaa 

osaamista uuteen oppimaani. Tutkimuksen kohteena ovat lasten ja nuorten sekä 

perheiden palveluiden verkostossa eli perhekeskusverkostossa toteutettu 

monialainen työ sekä siihen liitettävä hyvinvointituottavuuden arviointi.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suomessa on usean hallituskauden aikana valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon 

(sote) uudistusta. Viime vuosina uudistuskeskustelua on vauhdittanut 

kansantalouden kestävyysvaje.  Voimavarojen lisäämiseen ei ole mahdollisuutta 

vaan on keskityttävä rakenteelliseen uudistamiseen. Sote-uudistuksen tavoitteena 

on kustannusten hillitseminen sekä palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Koska 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset muodostavat suuren osan kuntien ja 

valtion menoista, on tärkeää tarkastella, kuinka vaikuttavasti ja tehokkaasti sote-

palveluita tuotetaan. (Rimpelä & Rimpelä 2015) 

 

Lapsi- ja perhepalvelut ovat Suomessa korkealaatuisia ja suurin osa perheistä saa 

avun ja riittävän terveyden ja hyvinvoinnin tuen peruspalveluista. Peruspalvelut 

ovat myös avainasemassa riskien tunnistamisessa eli niiden perheiden 

löytämisessä, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Lasten hyvinvoinnin riskitekijöitä 

ovat lapsiköyhyys, vanhempien vähäiset mahdollisuudet säädellä työaikoja, työn 

kuormittavuutta, työn ja perheen yhteensovittamista sekä epäsäännöllisiä työaikoja. 

Lisäksi lapsiperheiden hyvinvointia heikentävät mm. vanhempien mielenterveys- 

ja päihdeongelmat sekä turvaverkkojen puute. Vaikka suuri osa lapsista ja nuorista 

voi hyvin, on vuosittain huostaanotettujen lasten määrä noussut 1990-luvun alusta 

lähtien kaksinkertaiseksi. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli 4,2 

prosenttia 0-17-vuotiaista lapsista vuonna 2019. (Salmi & Lammi-Taskula 2014, 

Flink & Paavilainen 2015, Sotkanet.) Perheet, joilla on paljon riskitekijöitä ja jotka 

tarvitsevat apua, saattavat kokea palvelut pirstaleiseksi ja joustamattomiksi. 
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Yksittäiset palvelut voivat rajatussa tehtävässään toimia hyvin. 

Asiakasnäkökulmasta lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat hajanaisia, 

toimijoiden välinen yhteistyö on puutteellista eivätkä palvelut muodosta 

kokonaisuutta. Noin viidennes palveluita käyttäneistä asiakkaista koki, että 

palveluista saatava tuki ei ollut riittävää. Lisäksi kohdennettujen palveluiden kuten 

perhe- ja kasvatusneuvonta tai lastensuojelu, saatavuudessa oli ongelmia. Haasteet 

tiedostetaan ja viimeisen vuosikymmenen aikana on hallitusohjelmien kautta 

lasten, nuorten ja perheiden palveluita ohjattu verkostoitumaan ja integroitumaan 

perhekeskusverkostoiksi. (Rimpelä & Rimpelä 2015; Perälä ym. 2014; Hastrup ym. 

2016.) 

 

1.2 Tutkimustehtävän asettelu ja tutkimuksen toteutus  

 

Palveluiden pirstaleisuuden lisäksi sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan 

johtamisen haasteena on usein kustannustietoisuuden heikko yhteys tuotantoon.  

Tuotosten ja panosten väliseen yhteyteen ja tuottavuuden arviointiin ei kiinnitetä 

riittävästi huomiota. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten tuottavuuden arviointi 

saadaan liitetyksi monialaisesti toteutetun perhekeskusverkoston tehtävien 

arviointiin. Työn johtoajatuksena on tarkastella monialaisesti toteutettavan 

perhekeskusverkoston työn hyvinvointituottavuutta ja arvioida sitä 

perhekeskukselle kansallisesti määriteltyjen tehtävien sekä mittareiden 

näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään yhteen perhekeskustoiminnan tehtävään, 

lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Kehittämistyössä hyödynnetään teoreettisena 

taustana verkoston suorituskyvyn mittaamiseen kehitettyjä menetelmiä sekä 

hyvinvointituottavuuteen sovellettuja laskumalleja.  

 

Tutkimuskysymys: 

• Miten perhekeskusverkostossa toteutetun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön 

hyvinvointituottavuutta voidaan arvioida? 

 

Alakysymyksinä: 

• Miten perhekeskusverkoston verkostopääoman tilaa voidaan selvittää? 
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• Mitä perhekeskusverkoston toimintaan liittyviä asioita, tekijöitä, tietoja on 

määriteltävä, sovittava, tiedettävä, jotta hyvinvointituottavuuden arviointi 

on mahdollista?  

 

Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus. Tutkimuksen empiirinen aineisto 

muodostuu pilottiorganisaation työntekijöistä kootun kehittämistyöryhmän ja 

tutkijan välisen yhteiskehittämisen tuotoksista. Kehittämisvaihe koostuu 

työpajoista, joiden teemat ja sisällöt etenevät taustateorioiden pohjalta 

tutkimukselle kehitetyn viitekehyksen mukaisesti. 

 

Alla olevassa taulukossa 1 on esitelty raportin rakenne. Tutkimuksen 

teoriaosuudessa tarkastellaan tuottavuutta eri näkökulmista, palveluiden 

integrointia ja verkostoitumista sekä verkoston tuottavuuden arviointia. Raportti 

etenee tutkimuksen empiirisen osan toteutuksen esittelyllä sekä empiirisen 

aineiston analyysillä. Yhteenvedossa esitellään tutkimuksen keskeisimmät 

tuotokset. Johtopäätöksissä arvioidaan tulosten merkityksellisyyttä case-

organisaatiossa sekä niiden yleistettävyyttä, esitetään toimenpide-ehdotuksia sekä 

jatkotutkimusaiheita ja lisäksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Taulukko 1. Työn rakenne. 

Syötetiedot (Input) Prosessi Tulostiedot (Output) 

Katsaus tutkimus aiheen 

taustoihin: 

Perhekeskusverkoston 

(hyvinvointi) tuottavuuden 

(suorituskyvyn) arvioinnin 

nykytila ja haasteet 

Johdanto: 

Tutkimusaiheen valinta, 

tutkimuskysymysten laadinta, 

työn rakenteen 

muodostuminen 

Työn tausta 

Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen rakenne 

 

Suorituskyvyn ja 

tuottavuuden käsitteet ja 

niiden suhde toisiinsa 

 

Tuottavuuden ja 

suorituskyvyn  

 

 

Tuottavuuden analysointia: 

Tuottavuus suorituskyvyn 

osatekijänä 

Palvelutuotannon tuottavuus 

ja hyvinvointituottavuus 

Hyvinvointituottavuus ja 

vaikuttavuus 

 

Tuottavuuden ja 

suorituskyvyn arviointi 

sosiaali- ja terveyshuollon 

palveluissa sekä 

 

 

Käsitys  

tuottavuuden ja 

hyvinvointituottavuuden 

suhteesta suorituskykyyn 

 

Ymmärrys 

hyvinvointituottavuuden 

arvioinnista (laskemisesta 

sekä siihen vaikuttavista 

tekijöistä) 

 

Käsitys 

hyvinvointituottavuuden ja 

vaikuttavuuden yhteydestä 



10 

 

   

 

Yhteistyöstä monialaiseen 

verkostoitumiseen ja 

yhteiseen visioon 

 

Palveluiden integrointi ja 

verkostoituminen: 

Verkostopääoma 

Perhekeskusverkosto – lasten 

ja perheiden palveluiden 

integrointi 

Teoreettinen perusta ja 

ymmärrys palveluiden 

integroitumiselle ja 

verkostoitumiselle 

 

 

Viitekehyksen rakentaminen, 

erilaisien tuottavuutta 

arvioivien mallien ja 

teorioiden pohjalta 

Verkoston tuottavuuden 

arviointi: 

Verkostotuloskortti 

Viitekehys tutkimukselle 

Viitekehys 

perhekeskustoiminnan 

hyvinvointituottavuuden 

arviointia varten 

Tutkimuksen empiirisen osan 

toteuttaminen; 

suunnitelma, miten 

tutkimusongelma saadaan 

ratkaistuksi. 

Tutkimuksen toteutus: 

Case Kymenlaakson 

perhepalveluverkosto 

Konstruktivistinen tutkimus 

Suunnitelma tutkimuksen 

empiirisen osuuden 

rakentumisesta 

 

Tutkimuskohteen esittely ja 

tutkimuksen toteutustapa 

Tutkimustiedon analysointia: 

Teorian pohjalta luodaan 

yhdessä case-organisaation 

kanssa menetelmä (työkalu), 

jonka avulla 

verkostopääoman tilaa 

voidaan arvioida.  

 

Hyvinvointituottavuuden 

arviointi 

perhekeskusverkostossa 

Tuottavuuteen ja 

suorituskyvyn taustalla 

olevien ja niihin vaikuttavien 

tekijöiden (verkostopääoma) 

selvitys case-alueella 

 

Ratkaisuesitys, kuinka 

verkostopääoman tilaa 

voidaan arvioida 

perhekeskusverkostossa. 

 

Tutkimustiedon analysointia: 

Kymenlaakson  

perhekeskuksen 

lähisuhdeväkivallan 

ehkäisemistyön prosessin 

arviointi työkalun 

rakentaminen ja kehittäminen 

perustuen teorioihin sekä 

case-organisaatiolta saatuun 

tietoon.  

Ratkaisuesitys 

perhekeskusverkoston 

lähisuhdeväkivallan ehkäisy 

prosessin tuottavuuden 

arvioinnin työkaluksi

  
 

Ratkaisuesitys Kymenlaakson 

perhekeskuksen 

lähisuhdeväkivallan 

ehkäisemistyön prosessin 

hyvinvointituottavuuden 

arviointityökaluksi. 

Tulokset ja niiden arviointi: 

vastaukset 

tutkimuskysymykseen sekä 

arviointi siitä kuinka 

onnistuttiin 

Yhteenveto 

Keskeisimmät tulokset ja 

kuinka niihin päädyttiin 

Tutkimuksen ja sen tulosten 

yhteenveto 

  Johtopäätökset 

Hyvinvointituottavuuden 

arviointi 

perhekeskusverkostossa 

toteutetussa 

lähisuhdeväkivallan 

ehkäisytyössä 

 

Tutkimuksen luotettavuus 

 

Jatkotutkimusaiheet 

 

Johtopäätöksiä työn tuloksista 

ja arviota niiden 

merkityksellisyydestä case-

organisaatiossa sekä 

yleistettävyydestä muiden 

perhekeskusten toiminnan 

arviointiin. 

Jatkotoimenpide esitykset 

Mahdolliset 

jatkotutkimusideat 
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2 TUOTTAVUUDEN ANALYSOINTIA 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tuottavuuden suhdetta suorituskykyyn sekä 

tuottavuuden, palvelutuotannon tuottavuuden ja hyvinvointituottavuuden käsitteitä. 

Lisäksi tarkastellaan vaikuttavuutta vaikuttavuusketju (IOOI)-menetelmän avulla 

sekä vaikuttavuuden ja hyvinvointituottavuuden yhteyttä. 

 

2.1 Tuottavuus suorituskyvyn osatekijänä 

 

Suorituskyky on yrityksen kyky saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

asetettuihin tavoitteisiin. Suorituskyvyn mittaamisen tarkoituksena on tukea 

päätöksentekoa tuottamalla tietoa sovituista arviointi- ja mittauskohteista. 

Mittaamisen avulla voidaan selkiyttää strategiaa ja kirkastaa konkreettisia työn 

tavoitteita sekä seurata niiden toteutumista. Suorituskyvyn mittaus toimii myös 

raportoinnin, viestinnän sekä palkitsemisen työvälineenä. (Rantanen 2013.) 

 

Suorituskyky voidaan jakaa osa-alueisiin usealla eri tavalla, mutta yleisesti se 

jaetaan kahteen alueeseen: sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn. Suorituskyvyn 

osatekijöitä ovat tuottavuus, taloudellisuus, kannattavuus, vaikuttavuus, 

tuloksellisuus sekä tehokkuus. Sisäistä suorituskykyä tarkastellessa keskitytään 

yrityksen eri osien suorituskyvyn tarkasteluun. Analyysin suorittaa yritys itse 

omien tietolähteidensä kautta. Ulkoista suorituskyvyn tarkastelua on 

kokonaisvaltainen yrityksen toiminnan analysointi ympäröivässä yhteiskunnassa. 

Ulkoista arviointia suorittavat monet tahot. (Rantanen 2002; Rantanen 2005; 

Rantanen 2013.) 

 

 

Tanger (2005) kuvaa suorituskykyä monikerroksisen Triple-P-mallin avulla (kuva 

1). Mallin avulla selvitetään suorituskyvyn (performance) monikerroksisuutta sekä 

havainnollistetaan suorituskykyyn liittyvien käsitteiden, kannattavuuden 

(profitability) ja tuottavuuden (productivity) välistä suhdetta. Mallin keskeisenä 

osana on tuottavuus, joka käsittää tuotoksen (output) välisen suhteen panokseen 
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(input). Tuottavuuden ympärillä on kannattavuus, joka huomioi tuottavuuden 

lisäksi myös kustannustekijät. Suorituskyky on yläkäsite, joka muodostuu 

tuottavuudesta ja kannattavuudesta, mutta sisältää myös ei-kustannuksellisia 

tekijöitä kuten laadun, nopeuden, toimitusvarmuuden sekä joustavuuden.  

Tuottavuuteen, kannattavuuteen sekä suorituskykyyn liittyvät termit tehokkuus 

(efficiency) sekä vaikuttavuus (effectiveness).   Tehokkuudella tarkoitetaan sitä 

resurssitasoa, joka vähintään vaaditaan suorittamaan halutut toiminnot. 

Vaikuttavuus tarkoittaa kykyä saavuttaa haluttu tavoite tai tuotannontaso. (Tangen 

2005.) 

 

Kuva 1. Kolmen P-malli (Tangen 2005). 

 

Varamäki ym. (2003) toteavat, että suorituskyvyn mittaus on prosessi, jossa 

muodostetaan strategisesti tärkeiden menestystekijöiden perusteella mittarit. 

Suorituskyvyn arviointi ja mittaaminen edellyttää selkeiden tavoitteiden 

asettamista ja vasta sen jälkeen saavutetun suorituksen mittaamista. Lähtökohta 

tunnuslukujen ja mittareiden käyttöönotossa on avainmenestystekijöiden 

tunnistaminen. 

 

Suorituskyky pyramidi (Performance Pyramid System, PPS) on ensimmäisiä 

tunnettuja suorituskykymittaristoja. Sen esitti Judson vuonna 1990 ja edelleen 

kehitti Lynch ja Cross (1991-1995). Suorituskykypyramidin tarkoituksena on 

yhdistää yrityksen strategia ja toiminnot. (Varamäki ym. 2003.) Kaplan ja Norton 

(1996) toteavat, että strategian seuraamiseen ja johtamiseen tarvitaan monipuolista 

suorituskyvyn mittaamista. Tasapainotettu suorituskyvyn mittaristo eli tuloskortti 
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(Balanced Scorecard, BSC) kehitettiin strategisen johdon työkaluksi tukemaan 

yritysten suorituskyvyn mittaamista. Tuloskortissa keskeistä on, että se johdetaan 

yrityksen strategiasta käsin. Perusmallissa toimintaa mitataan neljästä eri 

näkökulmasta; taloudellinen, oppimisnäkökulma, prosessinäkökulma sekä 

asiakasnäkökulma. Strategian ja tavoitteiden ja niiden saavuttamista kuvaavien 

mittarien välillä on todellinen syys-seuraussuhde. (Kaplan & Norton 2016; 

Varamäki ym. 2003.) 

 

2.2 Tuottavuus, palvelutuotannon tuottavuus sekä 

hyvinvointituottavuus 

 

Tuottavuus on osa yrityksen sisäistä suorituskykyä ja kuvaa yrityksen 

reaaliprosessin suorituskykyä tuotantopanosten muuttamisessa tuotannon 

tuloksiksi. Tuottavuus ilmaistaan useimmiten tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi 

käytetyn panoksen välisenä suhteena. Julkisen sektorin tuottavuuden 

operationalisointi on monimutkaisempaa, koska julkinen palveluntuottaja ei myy 

palveluita ja siltä puuttuu usein lopputuotteiden hintatieto. Tästä syystä 

tuottavuudella on julkisella sektorilla kaksi vastiketta: palvelusuoritteiden suhde 

panoksiin ja suoritteilla aikaansaatavien vaikutusten suhde panoksiin. (Kangasharju 

2008; Dawson ym. 2005; Jääskeläinen 2010; Rantanen 2004.)  

 

Tuotantoyksikön palvelutuotannon kustannukset syntyvät palveluiden tuottamiseen 

käytettyjen panosten määrästä ja hinnoista. Panoksilla tarkoitetaan työpanoksen 

ohella myös kaikkea muuta, mitä palvelun tuottamiseen on käytetty. Panosten 

hinnat kuvaavat palveluiden laatua. Hyvinvointipalvelujen tuotanto on 

työvoimavaltaista, joten henkilöstön osaaminen ja työkyky määrittävät pitkälle 

panosten laadun. Panosten laadusta riippuu kyky hyödyntää käytössä olevaa uusinta 

teknologiaa, johon katsotaan kuuluvan koko palveluprosessi. Palveluprosessin 

laadun ollessa korkea organisaation sisäinen toimivuus, voimavarojen hallinta sekä 

johtaminen ovat kunnossa. Kun tuotantoyksikkö ottaa käyttöönsä parhaan 

mahdollisen teknologian ja edullisimmat panokset, on sen toiminta 

kustannustehokasta. (Kangasharju 2008.)  
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Yksiköt tuottavat erilaisia tuotoksia käyttäen monia erilaisia panoksia. Panosten ja 

tuotosten määrää mitataan yleensä hyödyntämällä hintatietoa tai sen puuttuessa 

käyttämällä vaihtoehtoisia keinoja. Julkisen sektorin tuotosten määrän arviointia 

lähestytään mittaamalla palvelusuoritteita tai niillä aikaansaatuja vaikutuksia 

(vaikuttavuutta). Suoritteisiin perustuvassa mittauksessa oletetaan, että suoritteiden 

määrän muutos johtaa yhtä suureen muutokseen vaikuttavuudessa. Asiakkaat 

luokitellaan ryhmiin palvelutarpeen arvioon perustuen. Oletuksena on, että saman 

palvelutarpeen asiakkaat saavat samansisältöistä palvelua. Hyvinvointipalvelujen 

tuotosten tulisi kuvata muutosta asiakkaan tilanteessa, jolloin suoritteiden määrä ei 

ole olennaista vaan se minkälaista vaikuttavuutta panoksella saadaan aikaiseksi. 

Mikäli palvelulla saavutetaan haluttu lopputulos, voidaan todeta, että tuotos oli 

laadukas. (Kangasharju 2008.) 

 

Tuottavuuden tasoa tarkastellessa on käytössä kaksi eri näkökulmaa. Yleisesti 

yksityisellä sektorilla tuottavuuden tasoa kuvaa vain yksi tuottavuustermi (kuva 2). 

Tuottavuuden taso (T/P) tarkoittaa tuotosten suhdetta panoksiin. Oletuksena on, että 

suoritteiden määrää laskettaessa on myös otettu huomioon niiden vaikutukset eli 

vaikutukset ovat tuotosten ominaisuuksia. Näin ollen tuottavuuden taso on 

tuotosten suhde käytettyihin panoksiin. (Dawson ym. 2005; Kangasharju 2008.) 

 

Kuva 2. Tuottavuuden taso. 

 

Toisen lähestymistavan mukaan tuotokset ja vaikuttavuus erotetaan toisistaan (kuva 

3). Tämä on yleisesti käytössä oleva lähestymistapa erityisesti julkisella sektorilla, 

sillä julkisella sektorilla suoritteet eivät kerro välttämättä niiden vaikutuksia. 

Lisäksi vaikuttavuutta on hankalampi mitata kuin suoritteita. Tässä tilanteesta 

tuottavuuden tasoa kuvataan kahdella tuottavuustermillä. Toinen kuvaa 

palvelutuotannon tuottavuutta eli suoritteiden suhdetta panoksiin (S/P) ja toinen 
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vaikuttavuuden suhdetta panoksiin (V/P). Tätä suhdelukua kutsutaan 

hyvinvointituottavuuden tasoksi.  

  

Kuva 3. Palvelutuotannon tuottavuuden ja hyvinvointituottavuuden taso (Kangasharju 2008). 

 

Jääskeläinen (2010) kuvaa julkisen palvelutuotannon tuottavuutta prosessina. 

Lopputulokseen vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat 

panokset, prosessit ja tuotokset ja ulkoisia tekijöitä asiakkaiden rooli, 

palvelutarjonta sekä lait ja asetukset. Tuottavuutta mitattaessa selvitetään yksikön 

oman toiminnan vaikutus tuotokseen (suoritteisiin tai vaikutuksiin). Tuottavuuteen 

ei kuulu panosten tai tuotantoprosessin ulkopuoliset tekijät, vaikka niillä saattaa olla 

vaikutusta tulokseen. Tuottavuuteen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä on lähes 

mahdotonta kontrolloida. (Kangasharju 2008; Jääskeläinen ym. 2010.)   

 

Jääskeläinen ym. (2010) toteavat, että tuottavuus käsite tulkitaan usein liian kapea-

alaisesti. Huomio kiinnitetään vain kustannuksiin ja laatu unohdetaan. Toisena 

haasteena on, että tuottavuusilmiö samaistetaan käytössä oleviin mittareihin. 

Huonosti laaditut mittarit johtavat väärään johtopäätökseen tuottavuusilmiön 

merkityksettömyydestä. Asiantuntijatyössä ja palvelukontekstissa tuottavuutta 

tarkastellessa tulee panosten ja aikaansaatujen tulosten lisäksi tarkastella tuotoksen 

laadullisia elementtejä.  Mittaamisjärjestelmä on johtamisen tärkeä työkalu. 

Tuottavuus tietoisuuden lisäämiseksi mittariston kehittämiseen tulisi osallistua 

koko työyhteisö. 

 

Palveluiden suorituskyvyn mittaus ei ole aivan selkeä kokonaisuus, mutta käsitettä 

voidaan käyttää kuitenkin palvelun laadun määrittelyn yhteydessä tai 

tasapainotetun tuloskortin soveltamisessa. Palvelun suorituskyvyn mittaamisessa 

tulee huomioida kolme näkökulmaa. Ensiksi palvelun tuottamiseen liittyvä 



16 

 

   

 

toimintaympäristö, toiseksi mittaukseen tulisi sisältyä vahva asiakkuusnäkökulma 

(asiakkaan teot vs. palvelun vaikutus) ja kolmanneksi on huomioitava kaikki 

osalliset, jotka ovat olleet mukana palveluketjussa. (Jääskeläinen ym. 2014.) 

 

Taloudellisuutta tai kustannusvaikuttavuutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota 

tulosten ja kustannusten suhteeseen. Taloudellisuutta arvioitaessa tulokset ovat 

suoritteita ja kustannusvaikutusta arvioitaessa tulokset ovat vaikutuksia. Suoritteita 

tai vaikutuksia verrataan asetettuihin panoksiin tai niiden hintoihin. Taloudellisuus 

ja kustannusvaikuttavuus on tulosten, jotka voivat olla joko suoritteita tai 

vaikutuksia, suhdetta kustannuksiin (panoksiin tai niiden hintoihin). Taloudellisuus 

tarkoittaa suoritteiden määrän suhdetta kustannuksiin. Kustannusvaikuttavuus 

tarkoittaa vaikuttavuuden suhdetta kustannuksiin. (kuva 4) 

 

Kuva 4. Kustannusvaikuttavuus ja taloudellisuus (Kangasharju 2008). 

 

Tuloksellisuus kuvaa sitä, miten hyvin yritys on kyennyt saavuttamaan asetetut 

konkreettiset mitattavissa olevat tavoitteet (Rantanen 2005). Tuloksellisuus 

koostuu tarpeisiin vastaamisesta laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. 

Palvelutuotanto on laadukasta ja tuloksellista, kun vaikuttavat palvelut 

kohdennetaan niitä eniten tarvitseville.  (Kangasharju 2008.) 

 

 

2.3 Vaikuttavuuden ja hyvinvointituottavuuden suhde 

 

Vaikuttavuus kuvaa sitä, miten hyvin yritys on kyennyt saavuttamaan asetetut 

vaikutustavoitteet (Rantanen 2004). Vaikuttavuudesta on monia eri teorioita, mutta 

käytännön työssä vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen on osoittautunut 

haasteelliseksi. Haasteellisuudesta huolimatta vaikuttavuutta on hyvä mitata, sillä 
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prosessi syventää ymmärrystä tutkitusta aiheesta ja sen syy–seuraussuhteista sekä 

auttaa suuntaamaan resursseja oikein. (Aistrich 2014).  

 

Kansainvälisesti tunnettu vaikuttavuuden arviointi menetelmä IOOI perustuu 

vaikuttavuusketjun tarkasteluun (kuva 5). Kirjainlyhenne viittaa sanoihin input 

(panos), output (teko), outcome (vaikutus) ja impact (vaikuttavuus). (Aistrich 2014; 

Heliskoski ym. 2018.) 

 

 

Kuva 5. Vaikuttavuudenketju (Heliskoski ym. 2018). 

 

Vaikuttavuusketjun ensimmäisessä vaiheessa (panos) kuvataan tekoihin tarvittavia 

resursseja, jotka voivat tarkoittaa työpanosta, aikaa, rahaa jne. Tekovaihe käsittää 

mitattavat tehdyt työt eli interventiot. Tekoja edeltää kohderyhmän tunnistaminen 

ja segmentointi, joiden kriteerit valitaan tavoitteena olevasta muutoksesta. 

Segmentoinnin avulla voidaan resursseja kohdentaa tarpeeseen vastaten. Vaikutus 

kertoo, mitä muutoksia kohdejoukossa saavutettiin. Vaikutusten tulee olla sellaisia, 

että muutosten voidaan perustellusti ajatella johtavan hyvinvoinnin myönteiseen 

kehittymiseen. Vaikutukset syntyvät keskipitkällä (3-6 vuotta) aikavälillä. 

Tavoitteena olevat konkreettiset muutokset toimivat onnistumisen mittareina. 

Vaikuttavuus tarkoittaa myönteistä muutosta yhteiskunnassa, hyötyä (esim. 

hyvinvointia, terveyttä, elinvoinmaa), joka on saavutettu tiettyjen toimintojen 

seurauksena. Vaikuttavuutta voidaan nähdä keskipitkällä (3-6 vuotta) tai pitkällä 

(yli 6 vuotta) aikavälillä. (Aistrich 2014; Heliskoski ym. 2018.) 
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2.4 Tuottavuuden ja suorituskyvyn arviointi sosiaali- ja 

terveyshuollon palveluissa 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän tai varhaisen tuen työtä pidetään 

yleisesti tuottavana ja kustannusvaikuttavana. Terveyden edistämisen 

kustannusvaikutusten haasteena on tieteellisen näytön puuttuminen sekä terveyden 

edistämisen laaja käsite. Perinteinen terveystieteissä käytössä oleva 

tutkimusasetelma verrokkiryhmineen, ei sovellu luonnollisessa ympäristössä 

toteutuvaan terveyden edistämisen tutkimukseen mm. siksi, että väliin tulevien 

muuttujien kontrollointi on vaikeaa tai eettisesti mahdotonta. Lisäksi on 

epärealistista odottaa pysyviä muutoksi yhden intervention perusteella, sillä mikään 

yksittäinen toimenpide ei yleensä ole riittävä. Terveyden edistäminen on 

kokonaisuus, jossa toimenpiteet ovat yhteydessä terveyden edistämisen tuloksiin, 

terveyden välituloksiin sekä hyvinvointi- ja terveystuloksiin. terveyden edistämisen 

vaikuttavuutta terveystuloksiin ei voi siis suoraan arvioida.  (Ståhl 2017.) 

 

Yleisesti heikkoutena kuntasektorilla on se, että strategioiden ja ohjelmien yhteys 

palvelutuotantoon on heikkoa. Yhteisesti sovitut päämäärät eivät näy 

hallintokuntien toiminnassa riittävästi. Palveluja uudistettaessa yleisenä 

kysymyksenä on niiden kustannusvaikutukset. Kuitenkin kustannusvaikutusten 

kuvaaminen on harvinaista ja hyvinvointivaikutusten vain välillisen tiedon varassa. 

Arviot onnistumisesta perustuvat pääsääntöisesti kehittäjien omakohtaiseen 

kokemukseen. Lisäksi yksittäisen palveluinnovaation vaikutukset 

rinnakkaispalveluihin ovat jääneet huomiotta. Yksi suurimmista haasteista 

arvioinnissa on tiedon hallinnan ja taloushallinnon toisistaan poikkeavat rakenteet. 

Monialaisessa toiminnassa tiedot uhkaavat hajaantua entistä enemmän ja mitä 

hajanaisempaa tietotuotanto on, sitä vaikeampaa on palvelukokonaisuuden tiedolla 

johtaminen ja palvelujen kustannusvaikuttavuuden seuranta. Toisena haasteena on, 

että muutosinvestoinneille odotetaan usein nopeita tuottoja, vaikka tiedetään, että 

uuden toimintamallin pysyvämpi kustannusvaikuttavuus tulee näkyviin vasta 

muutaman vuoden kuluessa, kun sen edellyttämä uusi toimintakulttuuri ja 

osaaminen ovat vakiintuneet. (Rimpelä & Rimpelä 2010.) 
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Useissa tutkimuksissa (Kaplan & Witkowski 2014; Klemola 2015; Kinnula ym. 

2015; Rantanen ym. 2015; Silvennoinen-Nuora 2010) todetaan, että sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tuottavuuden ja kustannustehokkuuden mittaaminen on 

haastavaa. Syinä on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon monimutkaista 

organisaatiorakennetta ja omistajuussuhteita, epäselviä tavoitteita sekä tiedon 

pirstaleisuutta. Avoterveydenhuollon puolella tuottavuutta on tutkittu vieläkin 

vähemmän. Seppälä ym. (2014) toteaa, että yhtenä syynä on perusterveydenhuollon 

tuotteistamisen puuttuminen sekä asiakastietojen kirjaamiseen liittyvät 

puutteellisuudet. Mätön ym. (2014) mukaan terveydenhuollossa on käytössä 

toimintaympäristöön huonosti soveltuvia kustannuslaskennan tai 

suoritusmittauksen menetelmiä ja lisäksi tietojärjestelmät ovat monimutkaisia. Jotta 

tuottavuuden arviointi mahdollistuisi, tarvitaan mm. tilastoinnin uudistamista, 

keskittymistä ydintoimintoihin sekä uusia suoritusmittareita ja 

kustannuslaskentajärjestelmän uudistamista.  

 

Kiiskinen ym. (2008) selvittävät terveyden edistämisen vaikuttavuutta ja 

kustannusvaikuttavuutta dokumentoidun tutkimustiedon pohjalta. Aihetta 

tarkastellaan kolmelta eri suunnalta vaikuttavuustutkimuksen, taloudellisen 

tutkimuksen sekä terveyden edistämisen asiantuntijatiedon kautta. Tutkimuksen 

perusteella todetaan, että terveyden edistämisen toimenpiteet vaikuttivat toivotulla 

tavalla ja niiden kustannusvaikuttavuus on melko edullinen. 

Kustannusvaikutukseltaan edulliseksi osoitettuja toimintamalleja tulisi ottaa 

käyttöön laajasti, sillä yksittäisellä yksilötason toimenpiteellä ei saada aikaan suuria 

vaikutuksia ainakaan lyhyellä aikavälillä. Haasteena on, että terveyttä edistävien 

toimien vaikuttavuutta ei ole tutkittu riittävästi ja yhteisötason vaikutusten 

arviointia ei ole tehty. Jatkotutkimusaiheeksi tutkijaryhmä nostaa mm. 

laskentamallin kehittämisen, jonka avulla lupaavien terveyttä edistävien 

toimenpiteiden kustannukset ja vaikuttavuus voidaan arvioida.  

 

Sefton ym. (2004) on selvittänyt taloudellisen arvioinnin haasteita ja 

mahdollisuuksia sosiaalialalla. Taloudellisen arvioinnin tarkoituksena on antaa 
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tietoa päätöksentekijöille resurssien kannattavasta käytöstä. Se on yritys tunnistaa, 

mitata ja verrata interventioiden kustannuksia ja vaikutuksia. Taloudellisen 

arvioinnin perusvaatimuksena on keskittyminen tiettyyn toimintoon, kustannusten 

ja vaikutusten systemaattinen arviointi, jonkinlainen arviointikriteeri ja 

vertailuasetelma sekä yritys yhdistää kustannukset ja vaikutukset lopullisessa 

analyysissa. Sefton ym. (2004) luokittelee taloudellisen arvioinnin tyypit viiteen 

päätyyppiin: Kustannusten minimointi -analyysi on yksinkertaisin taloudellisen 

vertailun analyysi, mutta sitä voidaan käyttää vain, mikäli on varmuus siitä, että 

tarkastelun kohteena olevat toiminnot ovat yhtä vaikuttavia. Kustannus-vaikutus -

analyysissä hyötyä mitataan luonnollisissa yksiköissä kuten perheen toiminnan 

paranemisena. Hyödyt yhdistetään kustannuksiin, jolloin saadaan kustannukset 

tuotettua hyöty-yksikköä kohden. Kustannus-utiliteetti -analyysissä mitataan myös 

kustannusvaikutuksia, mutta vaikutukset mitataan utiliteettina (hyvinvointina). 

Kustannus-seuraus -analyysissa vaikuttavuusmittareita on enemmän kuin yksi. 

Kustannus-seuraus -analyysi ei yleensä mahdollista erilaisten toimintojen 

asettamista tehokkuuden mukaiseen järjestykseen, mutta antaa päättäjille 

paremman mahdollisuuden tehdä ratkaisuja esiin nousseiden vaikutusten 

perusteella. Kustannus-hyöty -analyysissa mitataan sekä kustannukset että hyödyt 

rahamääräisenä. Mikäli hyödyt nousevat suuremmaksi kuin kustannukset, on 

toiminta kannattavaa. Analyysin haasteena on hyötyjen arvottaminen rahallisesti. 

 

Sosiaalialalla taloudellista arviointia tehdään vähän. Mahdollisina selityksinä ovat 

sosiaalisten interventioiden monimutkaisuus tai työntekijöiden vastustus 

taloustieteilijöiden käyttämiä tutkimusmenetelmiä kohtaan. Selityksenä voi olla 

myös se, että perusteellinen taloudellinen arviointi vaatii paljon resursseja tai että 

että taloustieteilijät eivät ole kovin innokkaita työskentelemään muita tieteenaloja 

edustavien tutkimusryhmien kanssa. (Sefton ym. 2004.) 

 

Taloudellinen arviointi käsittää interventioiden kustannusten ja vaikutusten 

systemaattisen arvioinnin. Taloudellisen arvioinnin keskeisinä vaiheina ovat 

arvioinnin tarkoituksen selkiyttäminen, arvioitavan toiminnan tavoitteiden 

selkiyttäminen, arvioitavien kustannusten ja vaikutusten valinta, mittarin 
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(tiedonkeruun tapa) valinta, vertailukohteen, tutkimusasetelman ja -kysymysten 

asettaminen, kustannusten ja vaikutusten analyysi sekä tutkimustulosten tulkinta ja 

esittäminen. Taloudellinen arviointi on arvioinnin olennainen osa ja se pitäisi liittää 

kiinteästi osaksi sosiaalialan strategista arviointia. Arvioinnin tärkeimpänä 

tehtävänä on tehdä selkeäksi toiminnan tavoite. Tavoitteen tarkka määrittely on yksi 

sosiaalialan toimintojen arvioinnin keskeisiä tehtäviä. Toisena kriittisenä kohtana 

on kustannusten ja vaikutusten määrittely- ja arviointiprosessi. (Sefton ym. 2004.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa keskeisenä tekijänä on tietojohtaminen, 

jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa strategisen johtamisen tueksi. Tietojohtamisen 

perustana on visio, painopisteet ja tavoitteet, joiden perusteella määritellään johdon 

tietotarpeet. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi määritellään mittarit ja 

indikaattorit, jotka kuvaavat tavoitteiden toteutumista. Haasteena mittarin 

laadinnalle saattaa olla epäselvät tavoitteet (vrt. sote-uudistus). (Torkki et al. 2017.) 

 

Kustannusten seuranta sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutuu yleisesti 

palvelukokonaisuuksien tasolla. Sitran Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tietojohtamisen mallissa (2014) esitetään viitekehys, jossa palvelukokonaisuuden 

rinnalle kustannusseurantaan liitetään asiakasnäkökulma. Tämä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttömalliksi nimetty malli on kehitetty sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 

arviointiin. Malli käsittää ”määrittelyjä, luokitteluja ja laskentasääntöjä, jotka 

mahdollistavat tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden jatkuvan 

seurannan”. Malliin kootaan tietoja palvelutuotannosta sekä niiden kustannuksista 

sekä asiakkaan palveluiden käytöstä ja niiden kustannuksista.  (Klemola ym. 2014; 

Klemola 2015.) Sote-palveluiden käyttömallin lähtökohtana on sote-palveluja 

käyttävä asiakas. Asiakkaaseen kiinnitetään tieto hänen käyttämistään palveluista 

(suoritteista) ja edelleen palveluille määritellään kustannukset, jolloin saadaan 

määriteltyä asiakaskohtaiset kustannukset. Asiakaskohtaiset kustannukset 

summaamalla saadaan organisaation tai verkoston kokonaiskustannukset. (Klemola 

2015.) 
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Laapio-Rapi (2020) selvitti sairaanhoitajien lääkkeenmääräämistoiminnan 

tuottavuutta, tehokkuutta ja kustannusvaikutuksia perusterveydenhuollossa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda toiminnan arviointiviitekehys. Edellytyksenä 

onnistuneelle mittaamiselle on määritellyt yhteensopivat tietojärjestelmät ja 

yhtenevät kirjaamiskäytännöt sekä se, että eri yksiköiden tiedot ovat yhdistettävissä 

ja saatavissa samanmuotoisina sekä taloustietojen saatavuus. Toiminnan arvioinnin 

viitekehyksen osa-alueita ovat kehittäminen, lääkemääräämishoitajan työ, prosessi 

laatu ja taloudellisuus. Kullekin osa-alueille on määritetty kahdesta kolmeen 

mittauskohdetta, joiden avulla voidaan osoittaa eroja toiminnan tuottavuudessa. 

Tutkimuksessa kehitettyä viitekehystä ja sen mittauskohteita voidaan mahdollisesti 

soveltaa muiden asiantuntijaryhmien työn arvioinnissa. 

 

Hakamäki ym. (2011) on tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEVA-

hankkeessa perheisiin kohdistuvan terveyden edistämisen taloudellista arviointia ja 

sen mallintamista. Tavoitteena oli mallintaa ja luoda työkaluja työn taloudelliseen 

arviointiin. Mallissa terveyden edistämiseen käytettävän työn osuutta tarkastellaan 

toimintokokonaisuuksien ja osakokonaisuuksien avulla. Lopputuloksen kannalta 

tärkeää on, että terveyttä edistävät toiminnot on määritelty ja rajattu riittävällä 

tarkkuudella sekä toiminnan tilastointi riittävällä tarkkuudella. Hanke osoitti, että 

henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmät eivät tue riittävästi taloudellista 

arviointia. Jotta terveyttä edistävän työn taloudellista arviointia voidaan 

luotettavasti tehdä, tarvitaan tietojen kokoamista varten toiminnan sisältöjen ja 

henkilöstön työnjaon tuntemusta, ja edellytyksenä on tiivis yhteistyö johdon, 

taloushallinnon sekä asiakastietojärjestelmän asiantuntijoiden välillä.  

 

Kangasharju (2008) tutkivat vanhuspalveluiden tuottavuutta ottaen huomioon myös 

vaikuttavuuden näkökulman. Yleisin tapa mitata hyvinvointipalvelujen 

tuottavuutta on verrata suoritteita käytettyihin panoksiin (Kangasharju 2008).  

Tutkimuksessa mitattiin vanhuspalveluiden tuottavuutta ottamalla huomioon 

hoitopäivien ja -käyntien lisäksi palveluiden vaikutukset vanhusten 

toimintakykyyn. Tutkimuksessa laskettiin ensin tuottavuus Tilastokeskuksen 

(Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto, SVT) laskentatavalla, jossa tuotosten 
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laatua haarukoidaan lajittelemalla suoritteet kategorioihin. Tilastokeskuksen 

laskentatapaa kehitettiin edelleen hyödyntäen vaikutusvaltaista kansainvälistä 

kehittämistyötä Britanniassa (Dawson ym. 2005), jolloin oli pyrkimyksenä 

huomioida tuottavuuden mittaamisessa myös palvelun vaikuttavuus. Tutkijoilla oli 

käytössä 21 kunnan tutkimuksen kohteena olevien palveluiden suorite- ja 

panostiedot. Tämän lisäksi heillä oli käytössä RAVA-mittaritietoa vanhusten 

toimintakyvystä. Tulosten mukaan vaikuttavuuden huomioon ottaminen nostaa 

tuottavuusarviota. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että suoritekustannusten 

aleneminen tietyssä palvelumuodossa heikentää kyseisen palvelun vaikuttavuutta 

tuottajasta riippumatta. Tutkimusmenetelmä mahdollistaa luotettavan 

tuottavuustiedon tuottamisen. Sen edellytyksenä kuitenkin on, että tilastotietoa 

saadaan kattavammin. (Kangasharju ym. 2010.) 
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3 PALVELUIDEN INTEGROINTI JA VERKOSTOMAINEN 

MONIALAINEN TYÖ  

 

Monialaista yhteistyötä pidetään julkishallinnollisen ohjauksen mukaan 

tuloksellisuuden elementtinä. Monialaisuutta on määritelty monella eri tavoin 

tieteen alasta riippuen ja sen viitekehys on yhä vakiintumaton. Toimialarajat 

ylittävän yhdessä tekemisen tavoitteina on yhteinen vastuu sekä eri toimijoiden 

päällekkäisten töiden karsiminen. Toimijoilla tulee olla käsitys yhteisestä 

tehtäväkentästä ja ymmärrys omasta ydintehtävästä.  Monialainen yhteistyö 

edellyttää yhteistyötahtoa, asiakaslähtöisen yhteistyötarpeen tunnistamista, 

ammatillisten rajojen ylittämistä ja asiantuntijuuden yhteistä rakentamista. Yhdessä 

sovitut tavoitteet, selkeät vastuut sekä seurantajärjestelmä selkeyttävät yhteisesti 

tuotettavien palveluiden toteuttamista. Yhteisiä käytäntöjä ja menetelmiä on 

luotava ja kehitettävä eri toimijoiden kesken. Yhteistyöstä on hyötyä toiminnan 

vaikuttavuuteen, kustannuksiin ja osaamiseen. Koska resursseja on käytössä 

rajallinen määrä, tulee ne kohdistaa suunnitellusti siten, että jokainen toimija voi 

toimia itsenäisesti omalla ammattitaidollaan, mutta saman suunnitelman ja 

tavoitteen mukaisesti. (Koivisto ym. 2016; Hastrup ym. 2013; Halme ym. 2014; 

Pärnä 2012; Kerr & Park 2017.)  

 

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on mahdollisimman kattava integraatio eri 

palveluiden välillä. Integraatio käsittää palveluiden järjestämisen, rahoituksen, 

tiedon, palveluketjujen sekä tuotannollista integraatiota.  Asiakkaan näkökulmasta 

palveluiden integraation muodostaa asiakkaan tarpeisiin vastaavat 

palvelukokonaisuudet tai -ketjut. Erityisesti integraatiosta hyötyvät ne ihmiset, 

jotka käyttävät paljon eri sote-palveluita. Arviolta noin 10 % väestöstä on paljon 

palveluita käyttäviä ja he tuottavat noin 80 % sote-palveluiden kustannuksista. Näin 

ollen integraatio on valtion sote-kustannusten hillinnän näkökulmasta keskeinen 

tekijä. Palveluja voidaan integroida sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. 

Vertikaalisessa integraatiossa eri tason palvelut yhdistetään toisiinsa, esimerkiksi 

perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Horisontaalisella integraatiolla 
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yhdistetään saman tason palveluita eri alueilta esimerkiksi, neuvola ja perhetyö.  

(Koivisto ym. 2016.) 

 

Edellytykset onnistuneelle ja toimivalle palveluiden integraatiolle on päättäjien ja 

johdon sitoutuminen sekä laaja-alainen ymmärrys ja näkökulma palveluiden 

tuottamiseen kokonaisuutena. Integroitunut palvelun tuottaminen vaatii myös 

johtamiselta moniammatillisuutta ja hallintoalat ylittävää johtamista. Lisäksi 

tarvitaan yhteinen ymmärrys keskinäisistä toimintavastuista, joiden tulisi rakentua 

asiakkaan tarpeista lähtien. Onnistuneen integraation edellytyksenä on 

asiakaslähtöinen työote sekä tiedon jakaminen. Lisäksi tarvitaan selkeät yhteisesti 

sovitut linjaukset palvelukokonaisuuksista, joihin kukin toimija sitoutuu. (Koivisto 

ym. 2016.) 

 

Verkostoitumista voidaan pitää yhtenä ulkoisen kasvun strategiana. Se 

mahdollistaa kasvun tai toiminnan laajentamisen ilman työntekijämäärän kasvua. 

Jotta verkoston arvoa voidaan ymmärtää, on kehitettävä verkoston ominaisuudet 

huomioon ottavia mittareita. Mittareiden tulee kuvata mukana olevien yritysten 

luonteenpiirteitä ja dynamiikkaa. Verkostot eivät ole homogeenisiä, vaan ne voivat 

sisältää monenlaisia kerrostumia ja vahvoja yhteyksiä, yksipuolisia ja 

monenkeskisiä riippuvuuksia tai keskinäisiä päätöksentekomekanismeja. 

Verkostoa on analysoitava luonnollisessa kontekstissa.  Lisäksi onnistuakseen 

verkoston tulee olla riittävän kiinteä ja pysyvä yhteenliittymä, jotta sen kasvua ja 

potentiaalia voidaan mitata. (Varamäki ym. 2003.) Verkoston laadullinen kasvu 

tarkoittaa sen kehittymistä. Oletuksena on, että laadullinen kasvu on edellytys 

määrälliselle kasvulle. Laadullista kasvua voi kuvata lumipalloefektillä: tietty 

tapahtuma tai tietyt tekijät saavat aikaan joko positiivisen tai negatiivisen 

ketjureaktion. Verkoston laatu paranee, kun yritykset tai toimijat tuntevat toisensa 

paremmin, ja luottamus paranee. Tämä tukee prosessien ja resurssien jakamista ja 

edelleen niiden yhteen liittymistä.  Verkoston määrällinen kasvu tarkoittaa joko 

volyymien (mm. liikevaihto) tai jäsenmäärän kasvua. (Varamäki ym 2003.) 
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Kuva 6. Verkoston laadullinen ja määrällinen kasvu (Varamäki ym. 2003). 

 

Kuvassa 6 on kuvattu verkoston mahdollisia kasvupolkuja. Vaihtoehdossa 1 

verkosto kasvaa määrällisesti, mutta ei laadullisesti. Verkosto, jonka laadulliset 

ominaisuudet ei kehity, ovat helposti haavoittuvia. Ideaaliverkosto on kuvattuna 

vaihtoehdossa 2. Se kasvaa sekä laadullisesti että määrällisesti. Sen 

liiketoimintatapa menestyy markkinoilla, tämä lisää verkostoon sitoutumista, 

sisäisen yhteistyön kehittymistä sekä sen vetovoimaa. Vaihtoehto 3 kuvaa 

pysähtynyttä verkostoa. Se ei kehity mihinkään suuntaan ja on epäonnistunut 

tuottamaan kenellekään lisäarvoa. Kun yhteistyö laadullisten kriteerien mukaan 

kehittyy, mutta verkosto ei kasva määrällisillä mittareilla, on kysymys 

vaihtoehdosta 4. Todennäköisyys verkoston toiminnan hiipumiselle, on suuri, sillä 

kaikki verkostot edellyttävät myös taloudellista tuloksellisuutta. (Varamäki ym. 

2003.) 

 

Monialaisen verkostoyhteistyön perusmalleina esitetään viisi erilaista tapaa 

toteuttaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Perusmalleja erotellaan tavoitetasoon 

perustuen. Yhteistyön kehittyminen on jatkuva prosessi ja parhaimmillaan 

verkoston yhteistyön tiivistyessä verkosto siirtyy perusmalleissa tasolta toiselle. 

Kehittämisrenkaassa joukko yrityksiä tai toimijoita kokoontuu yhteen 

tutustuakseen toistensa toimintaan ja pohtiakseen yhdessä erilaisia 

ongelmatilanteita. Parhaimmillaan se on toinen toisilta oppimista ja tiedonvälitystä. 

Tyypillisiä toimintatapoja ovat yrityskokoukset, vierailut tai yhteiset koulutukset 

tai seminaarit. Yhteistyörenkaan toimijoilla on jokin yhdessä hankittu resurssi 

(esim. työtila, yhteinen työntekijä), johon kaikilla osallisilla on käyttöoikeus. 

Tavoitteena on saada yhteisresurssista kullekin osalliselle hyötyä ja jakaa 
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yhteisresurssin kustannukset osallisten kesken. Projektiryhmä kokoaa yhteen eri 

yritysten toisiaan täydentäviä resursseja ja osaamista. Tuloksena ryhmä voi tarjota 

asiakkailleen tuotteen tai palvelun yhtenäisenä kokonaisuutena. Usein 

projektiryhmä muodostuu ns. kärkiyrityksen tai projektiryhmän perustaman 

yhteisyrityksen ympärille. Projektiryhmän luonnollinen kehityspolku onkin 

yhteisyritys. Yhteistyrityksellä tarkoitetaan uuden yhteisen liiketoiminnan luomista 

ja ylläpitämistä. Yhteistyötä varten perustetaan uusi yhtiö, jonka tavoitteena on 

kehittää uusi tuote tai palvelu markkinoille. Panostukset yhteisyritykseen ovat 

huomattavasti suurempia kuin edellä kuvatuissa verkostotoiminnan malleissa.  

Positiivinen asia on myös, että riski jakautuu eri kumppaneiden kesken.  

Yhteisyksikön tavoitteena on saavuttaa suuren yrityksen ulkoinen imago. 

Yhteistyöyritykset toimivat yhteisyrityksen imagon alla sen nimeä käyttäen. 

Yritykset siis sulautuvat osaksi suurempaa kokonaisuutta. Juridisesti 

yhteistyöyritykset eivät lakkaa. (Varamäki & Vesalainen 2002; Varamäki ym. 

2003.) 

 

 

3.1 Verkostopääoma 

 

Verkostopääoma muodostuu kolmesta toisiinsa vuorovaikutuksessa olevasta 

osakokonaisuudesta: verkoston arvot ja kulttuuri, resurssiperusta sekä 

toimintamallit (kuva 7). Osakokonaisuudet muodostavat yhdessä systeemin. 

Arvoilla ja kulttuurilla tarkoitetaan verkoston henkistä tilaa luottamuksen, 

sitoutumisen, kumppanuusarvojen ja vallitsevan vuorovaikutuksen kautta. 

Yritysten ja yksilöiden aineellisista ja aineettomista resursseista muodostuu 

verkoston resurssiperusta. Verkoston toimintamallit ovat kahdenvälisiä ja 

monenkeskisiä yhteistyön organisoinnin ja johtamisen vaihtoehtoja, malleja ja 

työkaluja. Perusta muodostuu arvoille ja kulttuurille sekä resursseille ja toiminta 

toimintamalleille. Verkoston tuloksellisuus on siis riippuvainen sen pääoman 

tilasta. Tulokselliseen toimintaan tarvitaan kaikkia osatekijöitä. (Varamäki ym. 

2003.) 
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Kuva 7. Verkostopääoman elementit ja muodostumisen dynamiikka (Varamäki ym. 2003). 

 

Verkostoituminen on yrityksen toiminnalle strateginen valinta, jonka tuottoja ja 

kustannuksia tulee pystyä arvioimaan. Verkostoja voidaan verrata tuotekehitykseen 

tai investointeihin. Verkostot ovat tehokas tapa organisoida yhteistoimintaa. 

Verkostoitumisesta voidaan puhua vasta sitten kun suhteet yhteistyökumppaneihin 

ovat aidosti läheiset. Yritysverkostojen laskentatoimen järjestämisen kannalta 

haastavaa on lainsäädäntö, joka edellyttää yrityksiltä erillistä kirjanpitoa. 

Verkostoteorian voidaan katsoa olevan läheistä sukua laskentatoimessa 1990-

luvulla kehitetylle strategisen kustannusjohtamisen teorialle. Strategisen 

kustannusjohtamisen tavoitteena on kustannusten alentaminen sekä yrityksen 

strategisen aseman vahvistaminen. Se on yrityksen kokonaisvaltaisen 

kustannustietoisuuden ohjaamista. (Varamäki ym. 2003; Järvenpää 2009.) 

 

3.2 Perhekeskus ja perhekeskustoiminta – lasten ja perheiden 

palveluiden integraatio 

 

Keskeisenä tavoitteena lasten ja perheiden palveluiden kehittämisessä on hajallaan 

olevien palveluiden integrointi sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Integraatio 
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edesauttaa palvelurakenteen keventämistä eli painopisteteen siirtämistä korjaavista 

palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Kehityksen 

edellytyksenä on, että varhaisen tuen palveluita kehitetään ja niiden saatavuutta 

parannetaan. Kehittämistyöllä ja varhaiseen tukeen panostamalla on saatu useassa 

kunnassa näyttöä siitä, että kustannukset ovat laskeneet ja palveluiden laatu on 

parantunut. (Torkki ym. 2016.) 

 

Kansallinen perhekeskustoiminnan kehittäminen alkoi 2000-luvun vaihteessa. 

Tuolloin useat kunnat ja järjestöt aloittivat yksittäisten toimintojen kehittämisen, 

jossa lapsen ja perheen tarpeet nostettiin etusijalle. Vuosina 2005-2007 yksittäiset 

kunnissa toteutettavat hankkeet laajenivat kansalliseksi PERHE-hankkeeksi, jonka 

tavoitteena oli koota yhteen eri palvelusektoreita, järjestötoimijoita ja 

vapaaehtoistoimijoita perhekeskusmallin rakentamiseksi vanhemmuuden ja 

lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Kansallinen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) 1 ja 2 (2008-2015) kokosi yhteen 

terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistoimet yhteiseksi kokonaisuudeksi. 

Ensimmäisellä kaudella kehitettiin peruspalvelujen matalan kynnyksen 

palvelukokonaisuuksia ja toisella kaudella nostettiin perhekeskus lasten ja 

perheiden palveluiden osaohjelman yhdeksi strategiseksi kehittämiskärjeksi. 

Sipilän hallituksen (2015-2019) Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (Lape) 

(2016–2019) tärkeimpänä toimenpiteenä oli kehittää ja ottaa käyttöön paikallisesti 

sovellettava perhekeskustoimintamalli.  Nykyisellä hallituskaudella kehittämistä 

jatketaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja Tulevaisuuden sosiaali- 

ja terveyskeskus -ohjelmaa (2020−2023). Työtä tehdään kansallisten linjausten 

mukaisesti ja huolehditaan perhekeskustoiminnan ydinasioiden toimeenpanosta. 

Ydinasioita ovat johtaminen ja koordinaatio, varhaisen tuen ja hoidon malli, 

ammattilaisten ja johtajien osaaminen sekä palvelujen yhteensovittaminen ja 

monialainen yhteistoiminta. (Hastrup ym. 2016; Pelkonen ym. 2020.) 

 

Perhekeskuksella tarkoitetaan ”yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin ja avuntarpeisiin vastaavaa palveluverkostoa, joka toimii ja jota 
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johdetaan kokonaisuutena. Sen tarkoituksena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe 

saa tarvitsemansa avun ja tuen viiveettä.”  (Pelkonen ym. 2020). 

 

Pelkosen ym (2020) mukaan perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan kansallisia 

ohjeita tai linjauksia, joiden avulla kehitetään toimiva perhekeskus niin, että se on 

kansallisesti ja maakunnissa riittävän yhtenäistä. Perhekeskukseksi 

palvelukokonaisuutta voidaan kutsua, kun kaikki linjaukset, jotka liittyvät sen 

määrittelyyn, kehittämiseen ja arviointiin, toteutuvat. 

 

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on, että lasten, nuorten ja perheiden avun ja tuen 

saanti varhentuvat, tarpeisiin vastaaminen paranee, voimavarat vahvistuvat, 

autetuksi tuleminen mahdollistuu, osallisuuden tunne vahvistuu sekä kohdatuksi 

tulemisen kokemukset vahvistuvat. Perhekeskuksesta lapset, nuoret ja perheet 

saavat palveluita. Perhekeskustoimintamalli puolestaan ohjaa perhekeskusten 

yhtenäistä ja laadukasta kehittämistä. (Pelkonen ym. 2020.) 

 

Perhekeskusta ohjaavat kansalliset linjaukset, joiden tarkoituksena on yhtenäistää 

perhekeskuksen määrittelyä ja kehittämistyötä maakunnissa, turvata 

yhdenvertaisuuden toteutuminen, varmistaa perhekeskustoiminnan tavoitteiden 

toteutuminen sekä tarjota kehys arvioinnille (Hastrup ym. 2019). Toimivan 

perhekeskuksen perustaminen edellyttää kaikkien linjausten toteuttamista. 

Seuraavassa esitellään perhekeskustoiminnan kahdeksan kansallista linjausta. 

 

Uudistetaan toimintakulttuuri lapsi- ja perhelähtöiseksi, lapsen oikeuksiin 

perustuvaksi sekä voimavaroja vahvistavaksi ja perheiden monimuotoisuuden 

huomioivaksi. Perhekeskustoiminnan onnistunut toteuttaminen edellyttää, että 

toimijat toimivat yhteisten tavoitteiden suuntaisesti ja arvojen mukaisesti. 

Tärkeimpiä periaatteita lasten oikeuksien lisäksi ovat voimavarojen vahvistaminen, 

perheiden monimuotoisuuden huomioiminen, kunnioittava kohtaaminen, 

yhteisöllisyys, vertaistuki sekä asiantuntemus ja vaikuttavien menetelmien käyttö. 

(Hastrup & Pelkonen 2016.) 
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Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta. Otetaan käyttöön 

toimintatapoja ja malleja, joiden avulla lapset, nuoret ja perheet ovat mukana 

toimintaa kehittämässä ja arvioimassa. Perhekeskuksessa lapset, nuoret ja perheet 

ovat aktiivisia osallistuja. Heidän osallistuminen perhekeskustoiminnan 

kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin on onnistumisen edellytys ja tärkeä 

periaate (Pelkonen 2020).  

 

Selkiytetään perhekeskuksen tehtävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 

edistämiseksi sekä varhaisen tuen ja avun varmistamiseksi, sovitaan 

perhekeskustoimijoiden keskinäisestä työnjaosta ja otetaan käyttöön 

asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja –menetelmiä. Perhekeskuksen tehtävillä 

tarkoitetaan niitä konkreettisia tekoja, joilla perheitä, lapsia ja nuoria autetaan ja 

tuetaan. Tehtäviä toteutetaan käyttämällä tutkittuja, näyttöön perustuvia 

vaikuttaviksi arvioituja toimintamalleja ja menetelmiä. (Pelkonen 2020.) 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla ylläpitää Kasvun tuki- tietokantaa. 

Tietokanta sisältää tutkittuja menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi. 

Itlan työn tavoitteena on selvittää käytössä olevien työmallien vaikuttavuutta, 

käytettävyyttä sekä kustannustehokkuutta. (Itla 2019) Perhekeskuksen tehtäviä on 

seitsemän ja ne ovat 1) vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, 2) lapsen ja 

perheen terveyden ja hyvinvoinnin, ml. lapsen kasvu, edistäminen ja seuranta, 3) 

vertaistuen mahdollistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, 4) varhaisen tuen, 

hoidon ja kuntoutuksen tarjoaminen, 5) sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden 

jatkumiseen auttaminen, 6) lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen sekä 7) perheiden 

monimuotoisuuden, ml. monikulttuurisuus, huomioon ottaminen. (Pelkonen 2020.) 

 

Verkostoidaan tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat lapsiperheiden palvelut ja 

toiminnot toimivaksi kokonaisuudeksi, perustetaan yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja 

ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja.  Perhekeskuksen palveluverkosto on 

monialainen ja moninainen. Se kattaa lapsille, perheille ja nuorille suunnatut 

hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, 

hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Varsinaiseen palveluverkostoon kuuluvat 

lakisääteiset lapsiperheille suunnatut perus- ja erityistason sosiaali- ja 
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terveyspalvelut. Yhteistyöverkostoon kuuluvat kunnan lapsiperhe- sekä muut 

palvelut sekä järjestöjen seurakuntien ja Kelan palvelut ja toiminta. (Pelkonen 

2020.) 

 

Asemoidaan perhekeskukset, niiden toimipisteet ja kohtaamispaikat maakunnan 

alueella ja huolehditaan tilasuunnittelusta yhteistyössä kuntien kanssa.  

Perhekeskusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon palveluiden yhdenvertainen 

saatavuus sekä ammattihenkilöiden yhteistoimintamahdollisuudet. (Pelkonen 

2020.) 

 

Huolehditaan perhekeskustoiminnan johtamisesta (verkostojohtaminen) ja 

koordinaatiosta sekä palvelujen ja toimintojen yhteensovittamisesta ja 

osaamisesta. Perhekeskuksen yhteensovittava johtaminen on toiminnan 

onnistumisen edellytys. Linjajohtamisen rinnalle tarvitaan palveluita 

yhteensovittava verkostojohtamisen malli. Perhekeskusten johtamista varten on 

luotu kaksiportainen verkostojohtamisen rakenne. Maakunnan tasolla tarvitaan 

strategisen tason ryhmä, johto- tai ohjausryhmä, sekä perhekeskusten toimintaa 

ohjaava operatiivinen ryhmä. Lisäksi perhekeskustasolla tarvitaan kunkin 

perhekeskuksen toimintaa ohjaava ryhmä. (Perälä ym. 2012; Perälä 2018; Pelkonen 

2020.)  

 

Sovitaan tarvittavista yhteistyörakenteista ja -käytännöistä. Palveluiden 

yhteensovittaminen, yhteistyörakenteet ja -käytännöt eivät synny itsestään. Niiden 

synnyttämistä varten tarvitaan yhteiskehittämistä sekä käytännön työhön ja 

resurssien käyttöön liittyviä sopimuksia. Tärkeää on, että työllä on johdon tuki ja 

se että ammattilaiset sekä asiakkaat ovat yhdessä kehittämässä yhteistä työtä. 

(Pelkonen 2020.) 

 

Sovitaan jatkuvan kehittämisen ja seurannan rakenteista, ml. perhekeskuksen 

toimintasuunnitelma. Kaiken toiminnan edellytys on se, että sitä arvioidaan 

säännöllisesti. Perhekeskustoiminnan tulee perustua yhteiseen 

toimintasuunnitelmaan, joka on laadittu kansallisten linjausten mukaisesti. 
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Pelkonen ym. (2020) toteaa, että seurantaa ja arviointia varten on tarpeen luoda 

säännönmukainen ja vertailukelpoinen mekanismi koko maahan. Tietoa tarvitaan 

siitä, miten perhekeskuksen kokonaisuus ja sen osat toimivat niin asiakkaiden kuin 

toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi tarvitaan tietoa toiminnan tuloksista ja 

vaikutuksista sekä kustannuksista. Systemaattinen seuranta ja arviointi edellyttävät, 

että on määritelty palveluiden ja niiden kustannusten seurannasta vastaava taho.  

(Pelkonen ym. 2020.)  

 

Perhekeskuksen palveluverkostoon on koottu kaikki lakisääteiset lasten, nuorten ja 

perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalipalvelujen osalta verkostoon 

kuuluvat ainakin kotipalvelu, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö, kasvatus- ja 

perheneuvonta sekä perheoikeudelliset palvelut ja terveyspalvelujen osalta ainakin 

äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvonta, 

avoterveydenhuollon lääkäri- ja psykologipalvelut, fysio-, puhe-, ravitsemus- ja 

toimintaterapia sekä suun terveydenhuolto. Erityistason palvelut (mm. 

erikoissairaanhoito, lastensuojelu) tukevat ja toimivat yhdessä peruspalvelujen 

kanssa. Perhekeskusverkoston muita toteuttajia ovat kuntien muut palvelut 

(varhaiskasvatus, opetustoimi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) sekä 

järjestöjen, seurakuntien sekä Kelan toimijat ja palvelut. (Hastrup ym. 2019b.) 

 

Perhekeskuksessa palveluja järjestetään kokonaisuutena hallintoalarajat ylittäen ja 

niitä integroidaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Työskentely vaatii 

yhteistyötä ja monialaista työotetta. Kehittämistoiminnan tavoitteita vuosille 2020-

2023 on palveluiden yhteensovittaminen sekä työntekijöiden ja johtajien osaamisen 

vahvistaminen. (Hastrup ym. 2013; Pelkonen ym. 2020.)  

 

Ammatillisen asiantuntijuuden ja voimavarojen yhdistäminen ovat keskiössä 

perhekeskusmallin mukaisessa työskentelyssä. Monialaisen työn toimijuuden 

varmistumiseksi tarvitaan rakenteita ja sekä työn johtamiselle että koordinoinnille. 

Monialaisesti toteutettavan toiminnan onnistumisen kannalta on 

välttämättömyytenä yhteensovittava johtaminen. Linjajohtamisen rinnalle tarvitaan 

palveluja yhteensovittavaa verkostojohtamista. Yhteensovittavan johtamisen 
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tarkoituksena on huolehtia edellytykset palveluille ja toiminnan johtamiselle, 

toimintakäytäntöjen yhtenäistämisestä, osallisuuden ja kumppanuuden 

toteutumisesta sekä asiakasprosessien sujuvuudesta. (Perälä 2018.) 

 

Toiminnan seuranta ja arviointi on keskeinen johtamisen työkalu. Tieto tekee 

mahdolliseksi tavoitteellisen toiminnan. Tietojohtamisella pyritään paitsi 

organisaatiossa olevan ja organisaation saavutettavissa olevan tiedon 

hyödyntämiseen ja sen varmistamiseen, että organisaatiossa (tai verkostossa) on 

tulevaisuudessa tarvittava tieto. Tietojohtaminen on jaettavissa tiedolla johtamiseen 

ja tiedon johtamiseen. Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä strategisessa 

ja operatiivisessa päätöksenteossa. Tiedolla johtamisen lisäksi tarvitaan tiedon 

johtamista eli sitä, miten päätöksentekoon tarvittavaa tietoa hankitaan, 

varastoidaan, siirretään ja suojataan. (Kianto 2020; Leskelä ym. 2019). 

 

Perhekeskustoiminnan päätöksentekoa varten tarvitaan monipuolista tietoa. Tietoa 

tarvitaan siitä, mikä on perhekeskusalueen lasten, nuorten ja perheiden tilanne (mm. 

hyvinvointi ja osallisuus, terveys ja toimintakyky) sekä kasvuympäristöstä ja 

sosiaalisista suhteista (mm. koulunkäynti ja opiskelu, turvallisuus). Lisäksi 

tarvitaan tietoa keskeisistä palvelukokonaisuuksista sekä niihin liittyvistä 

kustannuksista. Kustannusseurannan tavoitteena on erityisesti seurata painopisteen 

siirtymistä korjaavista palveluista varhaisen tuen ja edistävään toimintaan. Lisäksi 

tarvitaan asiakkailta tietoa palveluiden toimivuudesta ja avun saannista. Tiedon 

avulla voidaan tunnistaa tuen tarpeita ja riskitekijöitä sekä edelleen hyödyntää 

palveluiden kohdentamisessa ja ohjauksessa. (Pelkonen ym. 2020) 

 

THL:n selvityksen mukaan seurannan ja arvioinnin kehittäminen maakuntien 

alueilla on alkanut. Tietoa kokonaiskuvan hahmottamiseksi on tuotettu melko 

hyvin. Seurantaa ja arviointia ei kuitenkaan vielä tehdä palvelukokonaisuuksina 

vaan palveluita seurataan erillisesti. Yhtenäistä perhekeskustoiminnan arviointi- ja 

seurantajärjestelmää ei vielä ole, mutta kehittämistyön yhtenä tavoitteena vuosina 

2020-2023 on organisoida yhtenäinen seuranta- ja arviointijärjestelmä.  (Pelkonen 

ym. 2020) Perhekeskusselvityksen (Pelkonen ym. 2020) mukaan perhekeskuksen 
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rahoitus ja resurssit tulevat eri toimijoiden omista budjeteista. Yhteisrahoitteisesti 

toimivia perhekeskuksia ei toistaiseksi ole. Yhteisrahoitusta on kuitenkin 

suunniteltu mm. perhekeskustoiminnan koordinointiin. Tällä hetkellä 

perhekeskustoiminta rahoitetaan verkoston osapuolten yhteiseen työhön sijoitetulla 

resurssilla, jotka varataan kunkin toimijan omaan talousarvioon. 

 

3.3 Perhekeskustoimintaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä 

 

Perhekeskustoimintaa on Suomessa tutkittu vasta vähän. Laajamittaisesti 

perhekeskusten toimintaa ja palveluita on selvitetty vuoden 2012 sekä 2019 

perhekeskusselvityksissä. Lisäksi perhekeskustoimintaan liittyvää tietoa on saatu 

osana neljää muuta tutkimusta, joita ovat lasten ja perheiden palvelut ja niiden 

johtaminen -tutkimushanke (Perälä ym. 2011), Kansallinen neuvolaselvitys 

(Hakulinen-Viitanen ym. 2014) sekä Terveyden edistämisaktiivisuus 

perusterveydenhuollossa vuosina 2016 ja 2018 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016 ja 2018). 

 

Perhekeskusselvityksessä (Perälä 2012) saatiin tietoa perhekeskusten palveluista, 

yhteistoiminnasta ja johtamisesta. Tulosten mukaan perhekeskusten toiminta ja 

niihin kuuluvat palvelukokonaisuudet vaihtelivat suuresti sen mukaan mitä 

lapsiperheiden terveys-, sosiaali- ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluja niihin 

kuului. Palvelukokonaisuudet olivat monialainen perhekeskus, 

hyvinvointineuvolatyyppinen perhekeskus, avoimen varhaiskasvatuksen 

perhekeskus sekä erikoistunut perhetukikeskus. Kolmannes kunnista oli nimennyt 

perhekeskukselle oman koordinaattorin tai oman hallinnollisen johtoryhmän. 

Selvityksen johtopäätöksenä oli, että perhekeskustoimintaa kehittämään ja 

suuntaamaan kohti monialaista mallia. 

 

THL toteutti maakuntien alueelle laajan kyselyn perhekeskustoiminnasta keväällä 

2019. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kehittyykö maakunnissa käynnissä oleva 

kehittyvä perhekeskustoiminata kansallisten linjausten mukaisesti. Selvityksen 

mukaan lapsiperhepalvelujen toimintakulttuurin uudistaminen on käynnistynyt ja 
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perhekeskuksen tehtävien sisällyttäminen osaksi maakuntien perhekeskusten 

toimintaa on edennyt hyvin, mutta työ on vielä kesken. Perhekeskukseen ja sen 

yhteistyötahoihin kuuluvien palvelujen verkostointi sekä perhekeskusten asemointi 

on edennyt hyvin. Johtamis- ja koordinaatiojärjestelmän kehittämisessä on päästy 

alkuun, mutta perhekeskuksen seurantajärjestelmän luominen on vielä 

alkutekijöissä. Verkostossa seurantaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty vähän. 

Kansallisen tason seurantajärjestelmän luominen nähdään kiireellisenä tehtävänä 

perhekeskusten kehittämiskokonaisuuden kannalta. (Pelkonen ym. 2020.) 

 

Perhekeskukseen kuuluvien palvelujen kustannusten seurannassa on päästy alkuun. 

Maakuntien alueista 75% seurasi yksittäisten palvelujen kustannuksia, vajaa puolet 

perustason palvelujen kokonaiskustannuksia ja saman verran erityistason 

palvelujen kokonaiskustannuksia. Kolmella alueella kustannuksia ei seurattu. 

(Pelkonen ym.2020) 

 

THL:n toteuttama lapsiperhepalvelujen taloudellinen arviointitutkimus antoi 

alustavia tuloksia siitä, että monialaisen perhekeskuksen tarjoama lähipalvelujen 

kokonaisuus vähentää korjaavien palvelujen tarvetta ja näin ollen myös 

kustannuksia. Tutkimusraportissa todetaan, että voimavarojen suuntaaminen 

ennaltaehkäiseviin palveluihin, asiakaslähtöisyyteen sekä selkeisiin prosesseihin on 

vaikuttavaa toimintaa, joka pidemmällä aikavälillä tuottaa taloudellisia säästöjä. 

Selvityksen mukaan terveydenhuollossa käytössä olevia kustannusvaikuttavuuden 

mittaamiseen kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa perhekeskustoiminnan 

taloudelliseen arviointiin. Haasteena kustannusvaikuttavuustutkimukselle on 

tietojärjestelmien erillisyys sekä hajanaisten tietojen yhteensovittaminen. 

Selvityksessä esitetään, että perhekeskustoiminnan kehittämistyön tueksi olisi hyvä 

koota yksilökohtaisia tietoja sote-palvelujen arviointiin kehitetyillä elämänlaatu- ja 

toimintakykymittareilla ja arvioida kustannusvaikuttavuutta satunnaisessa 

tutkimusasetelmassa. (Klavus ym. 2019.)  

 

Kansainvälistä tutkimusta perhekeskustoiminnasta on tehty mm. Norjassa. 

Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan perheiden ja työntekijöiden kokemuksia 
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sekä palveluiden laatuun liittyviä tekijöitä. Palveluiden laatua sekä työhön 

sitoutumista lisää työntekijöiden mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn. 

Työuupumukseen ja huonoon laatuun liittyivät työssä esiintyvät ristiriidat. 

perhekeskuksen palvelut olivat helposti saavutettavia eivätkä byrokraattisia tai 

syrjiviä. Perhekeskuksen työntekijät olivat erittäin kyvykkäitä yhteistyöhön sekä 

havainnoimaan, miten ja milloin muiden palveluiden tulisi tulla työskentelyyn 

mukaan. (Bulling 2016.) Tutkijat suosittelevat, että perhekeskuksen 

perustamisvaiheessa on hyvä saada ulkopuolista tukea. Lisäksi on tärkeää, että 

organisaatiorakenne on määritelty ja sovittu, mitä palveluja ja interventioita 

perhekeskukseen kuuluu. Johtamiseen sekä yhteistoimintaa tuulee kiinnittää 

erityistä huomiota. (Martinussen ym. 2017.) 

 

Lasten ja perheiden palveluiden tuottamisesta perhekeskusmallin mukaisesti osana 

sote-keskuksia on Suomessa tehty kansallinen linjaus. Perhekeskustoiminnalle on 

määritelty tavoitteet, linjaukset ja tehtävä, mutta ei sovittu selkeitä kansallisia 

mittareita tai seurantajärjestelmää toiminnan arviointiin. Perhekeskustoimintaa ja 

erityisesti sen arviointia on toistaiseksi tutkittu vähän tai ei ollenkaan. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että perhekeskustoiminnan 

arviointiin kohdistuva tutkimus on erittäin ajankohtainen.  
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4 VERKOSTON HYVINVOINTITUOTTAVUUDEN 

ARVIOINTI  

 

Verkostojen toiminnan arvioinnin ja mittaamisen tavoitteena on löytää uusia, 

vaikuttavia keinoja, tapoja ja ratkaisuja palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen 

kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Verkoston onnistuneen toiminnan 

edellytyksenä on, että verkostossa toimivat eri organisaatioiden edustajat sitoutuvat 

yhdessä toimimiseen ja kustannusten vähentämiseen. Verkoston johtaminen vaatii 

koordinoitua toimintaa sekä yhteistyötä ja johdon rooli korostuu. Verkostojen 

johtaminen tarkoittaa käytännössä yhteistä tavoitelaskentaa, yhteistä suunnittelua 

sekä kustannuslaskennan kautta syntyvää yhteistä tietoisuutta. Kustannuksia 

synnyttäviä tekijöitä on löydettävissä erityisesti toimimattomissa vertikaalisissa 

prosesseissa. Yhä kuitenkin puuttuu selkeä ymmärrys siitä, mitä yhteistyö tarkoittaa 

ja mitä se merkitsee sopivien suorituskyvyn mittausjärjestelmien kehittämisen 

näkökulmasta. Tulevan tutkimuksen tulisi tutkia yhteistyön luonnetta ja 

suorituskykyindikaattoreiden ominaisuuksia sen tukemiseksi. (Busi & Bititci 2006; 

Kulmala ym. 2002; Agndal & Nilsson 2009.) Organisaatioiden välisen 

kustannusjohtamisen (Interorganisational cost management, IOCM) alku voidaan 

jäljittää 1980-luvulle, jolloin Potter (1985) totesi, että toimittajien ja tuottajien 

välinen yhteistyö sekä sen koordinointi ja optimointi vaikuttavat alentavasti 

kustannuksiin. Cooper ja Slagmuler (2004) määrittelevät organisaatioiden välinen 

kustannusjohtamisen prosessiksi, joka seurauksena ostajan ja toimittajan välinen 

tiedonkulku ja kustannustenhallinta paranevat. Kustannustehokas työskentely ja 

kustannusten hallinta vaatii rajanylityksiä ja yhteistyötä sekä arvoketjujen, 

strategisen asemoinnin sekä kustannusketjujen analyysiä.  IOCM:n tarkoituksena 

on koordinoida yritysverkoston toimintaa siten, että sen seurauksena tuotteen tai 

palvelun kokonaiskustannukset pienenevät. (DhaifAllah ym. 2016.) 

 

Pekkola (2013) käsittelee väitöskirjassaan yritysverkoston suorituskyvyn 

arviointia. Hän jakaa arviointiprosessin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaihe 

käsittää osallisten esihaastattelun, joiden tarkoituksena on luoda ennakkokäsitys 

verkostosta, määritellä menestystekijät yhteistoiminnalle sekä tunnistaa 
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mittaamisen tarkoituksen ja tarpeet. Toisena vaiheena on verkoston kehityssessiot, 

joiden tavoitteena on luoda tavoitteiden pohjalle verkoston toimintaa kuvaava 

mittaristo. Kolmantena vaiheena on palautetapaaminen, joka toteutetaan mittariston 

käyttöönoton jälkeen ja siinä arvioidaan mittariston toimivuutta.  

 

4.1 Verkoston suorituskyvyn mittaaminen verkostotuloskortin 

avulla 

 

Verkostojen suorituskyvyn arvioimiseksi Varamäki ym. (2003) ovat kehittäneet 

systeemitason suorituskykymittariston (verkostotuloskortin), jonka viitekehys 

perustuu Balanced Scorecard -mallin pohjalle (kuva 8). Suorituskykymittaristo 

koostu toiminnan mahdollistavista tekijöistä (1-3), prosesseista (4) sekä toiminnan 

tuottavuutta kuvaavista tekijöistä (5-6). Verkostotuloskortissa verkoston 

suorituskykyä arvioidaan kuuden tekijän kautta 1) verkostokulttuuri, 2) verkoston 

resurssit, 3) verkoston toimintamallit, 4) verkoston prosessit, 5) verkoston 

asiakasnäkökulma sekä 6) taloudelliset tunnusluvut. Tuloskortin avulla voidaan 

mitata verkoston kulttuuria, resursseja ja toimintamalleja sekä verkoston 

suorituskykyä seuraavia prosesseja sekä verkoston tuloksellisuutta asiakkaan ja 

talouden näkökulmasta. Tuloskortti mahdollistaa verkoston tehokkaan johtamisen. 

(Varamäki ym. 2003; Varamäki ym. 2008; Järvenpää 2009.) 
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. 

Kuva 8. Verkoston tuloksellisuuden elementit (Varamäki ym. 2003). 

 

Verkoston suorituskyvyn arviointia varten kehitetyn systeemitason 

suorituskykymittariston viitekehyksen osa-alueista arvot ja kulttuuri, resurssit ja 

osaaminen sekä verkoston toimintamallit luovat perustan verkoston toiminnan 

tuloksellisuudelle ja onnistumiselle. Arvot ja kulttuuri eli verkostokulttuuri on 

verkoston sosiaalinen ulottuvuus, joka kuvaa verkoston henkistä tilaa ja koostuu 

kolmesta tekijästä; luottamuksesta, yhteisöllisyyden tunteesta ja 

vuorovaikutuksesta.  Luottamus on vakaumusta, joka on kokemukseen, tunteeseen 

sekä kognitiiviseen järkeilyyn perustuva asenne. Luottamuksen mittaus perustuu 

luottamuksen osa-alueiden mittaukseen. Osa-alueita ovat kyvykkyys uskoon, 

ennustettavuuteen, eheyteen, hyväntahtoisuuteen, rehellisyyteen, varovaisuuteen 

sekä vastavuoroisuuteen. Toinen verkostokulttuuria kuvaava tekijä on 
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yhteisöllisyyden tunne. Tämä tarkoittaa, että verkostolla on yhteinen visio, 

tarkoitus, tavoitteet, säännöt sekä arvot. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan 

vuorovaikutuksen laatua. Taulukossa 1 on kuvattu verkostokulttuurin ulottuvuudet 

sekä niitä kuvaavia osa-alueita ja mitattavia ominaisuuksia. Verkostokulttuuria 

voidaan pitää verkoston jäsenten yhteisenä ajattelutapana, joka perustuu 

luottamukseen ja yhteisöllisyyteen. Verkostokulttuuri mahdollistaa verkoston 

toiminnan ja sitoo toimijat yhteen. (Varamäki ym. 2003; Varamäki ym. 2008; 

Järvenpää 2009.) 

 

Taulukko 1. Verkostokulttuurin ulottuvuudet (Varamäki ym. 2008). 

Ulottuvuus  Mitattava osa-alue 

Luottamus kyvykkyys uskoon, ennustettavuuteen, eheyteen, 

hyväntahtoisuuteen, rehellisyyteen, varovaisuuteen sekä 

vastavuoroisuuteen 

Yhteisöllisyyden tunne Yhteinen visio, tarkoitus, tavoitteet, säännöt sekä arvot 

Vuorovaikutus Vuorovaikutuksen laatu 

 

Verkoston kyvykkyys tuottaa ja kehittää laadukkaita palveluita tai tuotteita liittyy 

olennaisesti verkoston osaamiseen ja resursseihin. Resurssit muodostuvat 

verkostoon kuuluvien henkilöiden ja toimijoiden aineellisista ja aineettomista 

resursseista sekä näiden resurssien yhteensovittamisesta. Resurssien sijoittuminen 

ja työnjako verkostossa ovat yhteistyön kehittymisessä sekä tehokkaan toiminnan 

keskeinen kysymys. Resurssinäkökulmalla hallitaan resurssien nykytilannetta ja 

kehitystarvetta. Verkoston resurssit ovat arvokkaita silloin, kun ne nähdään 

voimavaroina, jotta näin on, tulee resurssien vastata asiakkaiden tarpeisiin, 

verkoston jäsenillä on oltava halua sekä kykyä yhteistyöhön ja yhteistyöllä 

saavutetaan uusia mahdollisuuksia. Verkoston resurssien kohdentaminen oikein 

vaatii koordinointia ja suunnittelua. Resurssien käytön seurannan tarkoituksena on 

nähdä, onko resurssien käyttö tarkoituksenmukaista. Resurssien arvo riippuu sen 

mahdollistamista uusista prosesseista, joilla voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin. 

Verkostoresurssien arviointi on vaativaa ja ilman verkoston toimijoiden välistä 

luottamusta mahdotonta. Resurssien mittausta varten tarvitaan 1) arvioinnit kunkin 

toimijan resursseista, 2) tietoisuuden ja tuntemuksen arvioinnit, 3) toimijoiden 

resurssien sovellettavuuden arvioinnit sekä 4) arviointi verkoston yhteistyö- sekä 
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kehittämiskäytännöistä. Edellä mainitut tekijät antavat arvion verkoston resurssien 

arvosta (taulukko 2). (Varamäki ym. 2003; Varamäki ym. 2008; Järvenpää 2009.) 

 

Taulukko 2. Verkostoresurssien ulottuvuudet (Varamäki ym. 2008). 

Ulottuvuus  Mitattava osa-alue 

Kunkin toimijan resurssien 

arviointi 

Verkostostrategia, yhteiset tavoitteet, verkoston yhteistyökyky 

ja joustavuus 

Tietoisuuden ja tuntemuksen 

arviointi 

Tietoisuus verkoston toimijoiden resursseista 

Tietoisuus muiden yhteistyökumppaneiden resursseista 

Toimijoiden resurssien 

sovellettavuuden arviointi 

Toimijoiden resurssien soveltuvuus 

Muiden yhteistyökumppaneiden resurssien soveltuvuus 

Yhteiset tarpeet resurssien kehittämiseksi 

Verkoston yhteistyö- ja 

kehittämiskäytäntöjen 

arviointi 

Verkoston kehittämiskyky 

 

Verkoston toimintamallit muodostuvat sekä verkoston rakenteesta että verkoston 

strategisista sidoksista. Kuten tämän luvun alussa kuvattiin, yhteistyön malleja on 

monen tasoisia (Varamäki & Vesalainen 2002). Verkostotyössä oleellista on kysyä 

ja arvioida, mitä lisäarvoa yhteiset toimintamallit ja yhteistyö sekä 

verkostoituminen tuo asiakkaalle sekä verkoston toimijoille. Verkoston 

toimintamallien arviointi (taulukko 3) on jaettu kolmeen ulottuvuuteen; 

liiketoiminnalliseen, organisaationaaliseen sekä verkoston johtamiseen. 

Liiketoiminnallinen ulottuvuus sisältää arvioinnit seuraavista osa-alueista: yhteinen 

tuotekehitys, yhteinen tuotemerkki ja imago, yhteiset tuotteet ja palvelut, yhteinen 

strateginen suunnittelu, yhteinen voitonjakopolitiikka sekä yhteinen riskinotto. 

Organisaattorisen ulottuvuuden arviointi käsittää yhteisten rakenteiden, yhteisten 

järjestelmien, päätöksenteon, ryhmäluottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä 

ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen arvioinnin. Verkoston johtamisen arviointi 

tarkoittaa markkinoiden, johtamisjärjestelmän (hierarkia) sekä johtamisverkoston 

(sosiaalinen) arviointia. (Varamäki ym. 2003; Varamäki ym. 2008; Järvenpää 

2009.) 
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Taulukko 3. Verkoston toimintamallien ulottuvuudet (Varamäki ym. 2008). 

Ulottuvuus  Mitattava osa-alue 

Liiketoiminnallinen 

ulottuvuus 

Yhteinen tuotekehitys, yhteinen tuotemerkki ja imago, yhteiset 

tuotteet ja palvelut, yhteinen strateginen suunnittelu, yhteinen 

voitonjakopolitiikka, yhteinen riskinotto 

Organisaationallinen 

ulottuvuus 

Yhteiset rakenteet, yhteiset järjestelmät, päätöksenteko, 

luottamus ryhmään, yhteiset tavoitteet, vuorovaikutus 

Verkoston johtaminen Markkinat 

Johtamisjärjestelmä (hierarkia) 

Sosiaalinen johtamisverkosto 

 

Verkostossa edellä mainitut verkostopääoman elementit (verkoston arvot ja 

kulttuuri, verkoston resurssiperusta, verkoston toimintamallit) ovat eräänlaisia 

rakenteellisia ja toiminnallisia valintoja, joiden pohjalta muodostuu perusta 

verkoston tuloksellisuudelle. Verkoston tuloksellisuutta voidaan arvioida 

tasapainotettuun suorituskykymittaristoon (BSC) perustuvan logiikan avulla. 

BSC:n logiikan mukaan oppiva ja tyytyväinen resurssiperustaltaan toimiva 

organisaatio tai verkosto kykenee innovointiin sekä tehokkaisiin ja laadukkaisiin 

prosesseihin saaden aikaan kannattavia palveluita tai tuotteita sekä tyytyväisiä 

asiakkaita. Verkoston toimintaa arvioidessa tavoitteena on löytää ne toiminnot eli 

prosessit, jotka tuottavat arvoa kaikille verkoston jäsenille sekä myös mahdolliset 

prosessit, jotka tuottaisivat arvoa, mutta ovat vielä piilossa. Yhteisten prosessit 

voivat tuottaa lisäarvoa verkoston toimijoille tai sen asiakkaille. Organisaatiotason 

yhteistoiminnassa on kaksi yhteistyön oppimisen tasoa 1) organisaatioiden välinen 

oppiminen ja 2) organisaation sisäinen oppiminen. Kuitenkin kaikki oppiminen on 

yksilöiden kykyä oppia ja ratkaista ongelmat yhdessä verkoston kanssa.  Prosessien 

osalta mitattavia käsitteitä ovat mm. verkoston laatu ja tehokkuus, joustavuus ja 

oppiminen (taulukko 4). Prosessien laadun ja tehokkuuden arviointi käsittää 

tuottavuuden kehittämisen, kustannusten koostuminen, yksikkökustannukset, 

ylijäämä (jäte) sekä kapasiteettien käyttö. Joustavuus sisältää 

verkostokumppaneiden kokeman asiakastyytyväisyyden, suorituskykyajat sekä 

toimitustarkkuuden. Oppiminen käsittää verkoston ongelmanratkaisukyvyn, 

häiriötekijöiden tai palveluaukkojen tunnistamisen sekä prosessien tehokkuus- ja 

tuottavuusprosenttien parannuksen. (Varamäki ym. 2003; Varamäki ym. 2008; 

Järvenpää 2009.) 
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Taulukko 4. Verkoston prosessien ulottuvuudet (Varamäki ym. 2008). 

Ulottuvuus  Mitattava osa-alue 

Laatu ja tehokkuus  Tuottavuuden kehittäminen, kustannusten koostuminen, 

yksikkökustannukset, ylijäämä (jäte) sekä kapasiteettien käyttö 

Joustavuus verkostokumppaneiden kokema asiakastyytyväisyys, 

suorituskykyajat sekä toimitustarkkuus 

Oppiminen Verkoston ongelmanratkaisukyky, häiriötekijöiden tai 

palveluaukkojen tunnistaminen sekä prosessien tehokkuus- ja 

tuottavuusprosenttien parannus-%. 

 

Strategisesti tärkein suorituskykyä arvioiva näkökulma on asiakastyytyväisyys. 

Verkostotuloskortti-mallissa asiakastyytyväisyys on jaettu neljään luokkaan: 

asiakkaan arvo, asiakastyytyväisyys, asiakastuntemus sekä verkoston erityiset 

asiakastoimenpiteet (taulukko 5). Asiakasarvoilla tarkoitetaan asiakkaan merkitystä 

verkoston arvoissa, asiakkaan tarpeisiin perustuvaa toimintaa, prosessit 

määritellään asiakkaan mukaan ja verkostolla on käytössä jaetut asiakastiedot. 

Asiakastyytyväisyyden osatekijöitä ovat asiakastyytyväisyys tuotteisiin ja 

prosesseihin sekä asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Asiakastuntemuksella 

tarkoitetaan tietoa asiakkaan nykyisistä ja tulevista tarpeista, asiakasprosessien 

hallintajärjestelmiä sekä asiakasanalyysiä. Verkoston erityiset asiakastoimenpiteet 

käsittävät prosessien tarkkuuden ja sujuvuuden. (Varamäki ym. 2003; Varamäki 

ym. 2008; Järvenpää 2009.) 

 

Taulukko 5. Asiakasnäkökulman ulottuvuudet (Varamäki ym. 2008). 

Ulottuvuus  Mitattava osa-alue 

Asiakasarvoilla Asiakkaan merkitys arvoissa, asiakkaan tarpeisiin perustuva 

toiminta, prosessit määritellään asiakkaan mukaan ja verkostolla 

on käytössä jaetut asiakastiedot 

Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tuotteisiin ja prosesseihin sekä 

asiakastyytyväisyyden mittaaminen 

Asiakastuntemus Tieto asiakkaan nykyisistä ja tulevista tarpeista, asiakkaan 

hallintajärjestelmät sekä asiakasanalyysi 

Verkoston erityiset 

asiakastoimenpiteet 

Prosessien tarkkuus ja sujuvuus  

 

 

Taloudellisen näkökulman mittarit voivat liittyä verkoston kasvuun, 

kannattavuuteen ja arvoon. Kasvun osalta voidaan tarkastella toisaalta laadullista ja 

toisaalta määrällistä kasvua. Kannattavuutta tarkastellessa tulee kiinnittää huomio 

koko verkostokokonaisuuden kannattavuuteen. Talousanalyysin tavoitteena on 

luoda käsitys verkoston tehokkuudesta eli miten hyvin verkosto on saavuttanut 

tavoitteensa annetulla ajanjaksolla. Verkoston resurssit ovat lähtökohtana 
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verkoston toiminnalle. Resurssit muodostavat kausaaliyhteyksiä kolmeen suuntaan. 

Ensimmäiseksi resurssien kasvua ja keskittymistä analysoidaan toimijoiden välillä. 

Toiseksi arvioidaan näiden resurssien tuottavuutta ja kannattavuutta. Kolmas 

suunta kuvaa verkoston toimijoiden välisiä virtauksia, jotka ovat elintärkeitä verkon 

toiminnalle ja ne vaikuttavat myös sen kasvuun ja kannattavuuteen. Verkoston 

taloudellisena ulottuvuutena on verkoston arvo, joka sisältää verkostoresurssit, 

verkoston kasvun, verkoston keskittymisen, tuottavuuden, kannattavuuden, 

verkoston kulun sekä verkosto riskit (taulukko 6). Verkoston kehittyminen voi 

merkitä laadullista kasvua, merkittäviä win/win-mahdollisuuksia tai kasvua, joka ei 

yksittäiselle yritykselle olisi ollut mahdollista. (Varamäki ym 2003; Varamäki ym. 

2008; Järvenpää 2009.) 

 

Taulukko 6. Taloudelliset ulottuvuudet (Varamäki ym. 2008). 

Ulottuvuus  Mitattava osa-alue 

Verkoston arvo Verkostoresurssit, verkoston kasvu, keskittyminen, tuottavuus, 

kannattavuus, kulku, riski 

 

Jatkuvan toiminnan seuraamiseen ja mittaamiseen toimiva ja soveltuva 

verkostotuloskortti sisältää 12-25 strategisen toiminnan kannalta keskeistä mittaria 

eli 2-3 mittaria jokaista osa-aluetta kohden. Yhtenä mahdollisuutena on jakaa 

seuranta siten, että kolmea tuloksellisuutta mahdollistavaa osa-aluetta mitataan 

vuosittain ja kolmea tuloksellisuus näkökohtaa useammin. Jotta seuranta onnistuu, 

tulee tiedonkeräys suunnitella toimivaksi kaikkien verkostossa mukana olevien 

toimijoiden osalta. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän kautta yritysverkoston 

toimintaa ja sen suorituskykyä mitataan usean näkökulman kautta ja saadaan 

johtamisen tueksi luotettavaa tietoa. Hyvin suunnitellun mittariston käyttö lisää 

verkoston välistä avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Varamäen ym. (2004) 

kehittämän tasapainotetun mittausjärjestelmän (verkostotuloskortti) tarkoituksena 

on yhdistää verkossa tehtävän yhteistyön arviointia ja organisaatioteorioita. 

Verkostotuloskortti antaa mahdollisuuden ja työkalun arvioida verkostojen 

organisointia ja suorituskykyä. Se on hyvä verkoston strategisen johtamisen 

perusta. Verkoston suorituskyvyn mittaamisella on merkittävä vaikutus verkostojen 

johtamiseen. Mittaamisen kautta saadaan kokonaiskuva verkoston toimivuudesta ja 

sen tilan seuraaminen on ajantasaista. Mittaamisen ansiosta tehtävät päätökset 
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perustuvat koottuun dataan ja toiminnan kehitystarpeet on helpompi tunnistaa. 

(Varamäki ym 2003; Järvenpää 2009; Pekkola 2013.) 

 

4.2 Tutkimuksen viitekehys: perhepalveluverkoston 

hyvinvointituottavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen viitekehys ja logiikka hyvinvointituottavuuden arvioimiseksi 

perhekeskuksen prosesseissa rakentuu seuraaville edellä esitetyistä teorioista 

johdetuille toteamuksille: 

1. Tuottavuus on osa suorituskykyä. Yksittään tuottavuuden tarkastelu ei 

huomioi tuotoksen, palvelun tai tuotteen laadullisia tekijöitä eikä 

vaikuttavuutta (mm. Tangen 2005; Kangasharju 2008). 

2. Hyvinvointituottavuuden ja suorituskyvyn tarkastelussa huomioidaan myös 

laadulliset tekijät (mm. Tangen 2005; Kangasharju 2008). 

3. Verkostopääoma on lähtökohta tulokselliselle toiminnalle (mm. Varamäki 

ym. 2003 ja 2008; Järvenpää 2009). 

4. Verkostotuloskortti yhdistää suorituskyvyn eri elementit kokonaisuudeksi 

(mm. Varamäki ym. 2003 ja 2008; Järvenpää 2009). 

5. Vaikuttavuusketjumalli on hyvä näkökulma verkoston toiminnan 

vaikuttavuuden tarkasteluun (mm. Aisrich 2014; Heliskoski 2018).  

 

Verkostopääoma rakentuu verkoston arvoista ja kulttuurista, resursseista sekä 

toimintamalleista.  Arvot ja kulttuuri kuvastavat verkoston henkistä tilaa; 

sitoutumista, luottamista ja vuorovaikutusta. Resurssit ja osaaminen pitävät 

sisällään verkoston toimijoiden aineettomat ja aineelliset resurssit sekä 

erikoisosaamisen ja työnjaon. Toimintamallit käsittävät puolestaan yhteistyön 

organisoinnin sekä johtamisen rakenteen ja työkalut. Osakokonaisuudet 

muodostavat yhdessä systeemin. Verkoston tuloksellinen toiminta on riippuvainen 

verkoston pääoman tilasta. Tuloksellinen toiminta vaatii kaikkien kolmen 

verkoston pääomatekijän huomioimista ja tasapainoa. (Varamäki ym. 2003.) Edellä 

mainitut verkoston pääomatekijät ovat hyvin sovellettavissa perhekeskusverkoston 

toimivuutta kuvaaviksi tekijöiksi. Perhekeskusverkoston tuottavuutta arvioitaessa 
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on ensin määriteltävä verkostopääoman osatekijöiden tavoitteet ja arvioitava niiden 

tilaa.  

 

Verkoston tuottavuutta tarkastellessa huomio siirtyy pääomatekijöistä 

suorituskykyä arvioiviin tekijöihin eli prosesseihin, asiakastyytyväisyyteen sekä 

taloudellisuuteen (Varamäki ym 2003).  Perhekeskusverkoston kansalliset tehtävät 

ovat 1) vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, 2) lapsen ja perheen terveyden 

ja hyvinvoinnin, ml. lapsen kasvu, edistäminen ja seuranta, 3) vertaistuen 

mahdollistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, 4) varhaisen tuen, hoidon ja 

kuntoutuksen tarjoaminen, 5) sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen 

auttaminen, 6) lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen sekä 7) perheiden 

monimuotoisuuden, ml. monikulttuurisuus, huomioon ottaminen (Pelkonen ym. 

2020). Tehtävät sisältävät erilaisia palveluprosesseja sekä mahdollisesti 

palveluketjuja. Varamäki ym. (2003) toteavat, että prosesseja arvioitaessa on 

kiinnitettävä huomioita erityisesti niiden tehokkuuteen, joustavuuteen, 

tuottavuuteen, innovatiivisuuteen ja oppimiseen sekä tasapuolisuuteen toimijoiden 

kesken. Koska perhekeskusverkoston tehtäviä voidaan pitää prosesseina, ovat ne 

avainasemassa perhekeskusverkoston tuottavuuden arvioita suoritettaessa. Kukin 

perhekeskustehtävä on osaprosessi perhekeskustoiminnan kokonaisuudessa. 

Perhekeskusverkoston kokonaistuottavuutta voidaan tarkastella näiden 

osaprosessien kautta.  

 

Hyvinvointituottavuutta on mahdollista tarkastella niissä tilanteissa, joissa 

mittaukseen sisältyy panosten ja tuotosten määrien lisäksi asiakkaiden näkemys 

palvelun laadusta (Kangasharju 2008). Näin ollen prosessien 

hyvinvointituottavuuden tasoa voidaan tarkastella, mikäli saatavilla on tietoa 

asiakaskokemuksesta.  

 

Tutkimuksen viitekehys rakentuu edellä esitettyjen teorioiden ja päätelmien 

pohjalle ja on kuvattuna kuvassa 9. 
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Kuva 9. Tutkimuksen viitekeys: perhekeskusverkoston hyvinvointituottavuuden arviointimalli.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kohdeorganisaatio Kymenlaakson 

perhekeskusverkosto. Lisäksi esitellään tutkimuksen toteuttamis- ja 

analysointimenetelmiä.  

 

5.1 Tutkimuskohteena Kymenlaakson perhekeskusverkosto 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa on Kymenlaakson perhekeskusverkosto. 

Kymenlaakson perhekeskusverkoston varsinainen kehittämistyö käynnistyi LAPE-

hankkeen (2016-2019) aikana. Hankekauden loputtua verkoston koordinointi 

vastuu siirtyi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle (Kymsote). 

 

Kymenlaakson perhekeskusverkoston tavoitteita on lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin eriarvoistumisen estäminen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

vahvistaminen. Perhekeskusverkoston tarkoituksena on verkostoida palvelut lapsi- 

ja perhelähtöiseksi, toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi. 

Perhekeskusverkostoon kuuluvat Kymenlaakson perhekeskusverkoston palvelut 

koostuvat Kymsoten, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien monialaisesta lasten, 

nuorten ja perheiden parissa tehtävistä hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimista. 

(Kymenlaakson Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020.) 

 

Kymenlaakson perhekeskustoiminnan yhteensovittavan johtamisen malli on 

kolmiportainen. Kymenlaakson LAPE-ryhmä on kuntien, Kymsoten ja kolmannen 

sektorin lasten-, nuorten ja perheiden palveluiden johdon strategisen tason ryhmä. 

Kunnissa toimivat LAPE-ohjausryhmät sekä kaikilla perhekeskusalueilla alueen 

perhekeskusverkoston toimijoista koostuvat alueverkostot. Kymsoten, kuntien ja 

kolmannen sektorin yhdyspinnassa toimivat perhekeskuskoordinaattorit, joiden 

tehtävänä on verkostotyön ja yhteistoiminnan vahvistaminen alueilla. 

(Kymenlaakson Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020.) 

 



50 

 

   

 

Kymenlaakson perhekeskusverkoston toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä 

arviointi ovat keskeneräisiä. Koska perhekeskusverkoston arvioinnin kehittäminen 

oli ajankohtaista, koettiin myös kohdeorganisaation taholta tarpeelliseksi 

hyödyntää kehittämistyössä tutkijan kiinnostusta sekä aiempaa kokemusta lapsi- ja 

perhepalveluverkoston toiminnan kehittämisestä sekä arvioinnista. Tutkimuslupa 

haettiin ja saatiin toukokuussa 2021 Kymenlaakson perhekeskustoimintaa 

koordinoivalta taholta Kymsotelta.  

 

5.2 Tutkimustapa  

 

Opinnäytetyö on konstruktiivinen tapaustutkimus ja sen tavoitteena on rakentaa 

perhekeskustoiminnan tuottavuuden arviointiin malli perhekeskusverkoston 

johtamisen tueksi. Tapaustutkimuksessa (case study research) tutkitaan yksittäistä 

tapahtumaa, rajattua kokonaisuutta tai yksilöä niiden luonnollisessa ympäristössä 

käyttämällä monipuolisia, eri menetelmillä hankittuja tietoja. Tapaustutkimuksessa 

voidaan käyttää niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin menetelmiä, mutta 

tutkimuksen arvioinnissa painottuvat yleensä laadullisen tutkimuksen arviointiin 

liittyvät seikat. Tapaustutkimus valitaan menetelmäksi, kun halutaan ymmärtää 

kohdetta syvällisesti ja huomioida siihen liittyvä konteksti. Tutkijan rooli on 

tapaustutkimuksessa aktiivinen toimija. (Saaranen-Kauppinen ym. 2009.) 

Toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua, yhteistyötä vaativaa, osallistavaa sekä 

itseänsä tarkkailevaa. Usein toimintatutkimuksessa on kysymyksessä koko 

organisaation muutosprosessi. (Metsämuuronen 2006.) 

 

Konstruktiivinen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, jolla 

pyritään ratkaisemaan tosielämän ongelma, joka koetaan käytännössä tarpeellisiksi 

ratkaista. Tutkimusotteen ydinkäsite, konstruktio, on abstrakti käsite, jolla on suuri 

määrä mahdollisia toteutumia. Kaikki ihmisen kehittämät esineet, mallit, 

suunnitelmat, organisaatiorakenteet, kaupalliset tuotteet ja tietojärjestelmämallit, 

ovat konstruktioita. Niille on tunnusomaista se, että ne eivät ole löydettyjä, vaan ne 

keksitään ja kehitetään. Käytännössä konstruktiivinen työote merkitsee tutkijan ja 

käytännön edustajien hyvin läheistä tiimimäistä yhteistyötä, jossa odotetaan 
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tapahtuvan kokemuksellista oppimista. Konstruktivistisella tutkimusotteella 

toteutettu tutkimus pitää kytkeä huolellisesti olemassa olevaan teoreettiseen 

tietämykseen ja edelleen löydösten reflektoimiseen teoriaan. (Lukka 2000.) 

 

Kasanen ym. (1993) kuvaavat konstruktivistisen tutkimuksen prosessia kuuden 

vaiheen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään käytännönläheinen ja 

merkityksellinen ongelma, joka on myös tutkimuksellisesti kiinnostava. Toisessa 

vaiheessa tutustutaan ongelmaan ja muodostetaan siitä mahdollisimman tarkka ja 

kattava käsitys. Kolmasvaihe on innovointia ja ratkaisuehdotuksen ideointia ja 

rakentamista. Seuraavana vaiheena on osoittaa, että ratkaisuehdotus toimii. 

Viidennessä vaiheessa ratkaisu yhdistetään teoriaan. Viimeisenä vaiheena on 

tarkastella ratkaisua ja tarkastella sen sovellusaluetta.  

 

Tässä tutkimuksessa kehitetään arvioinnin mallia aiempaa tutkimustietoa 

hyödyntäen, joten konstruktivistinen tutkimusote koettiin luontevaksi 

lähestymistavaksi. Tutkimuksessa tutkijan rooli on toimia aktiivisena 

muutosagenttina.  Tutkimuksen empiirinen osuus toteutuu kehittämistiimin ja 

tutkijan välisenä yhteiskehittämisenä. Kehittämistiimiin kuuluu 

kohdeorganisaation vastaava perhekeskuskoordinaattori, kaksi 

perhekeskuskoordinaattoria sekä Kymenlaakson alueen perhekeskustoiminnan 

kehittämisestä vastaava projektityöntekijä. Kehittämistyöstä vastaa tutkija ja sitä 

suunnittelee ja suuntaa tutkijan kanssa perhekeskustoiminnan kehittämisestä 

vastaava projektityöntekijä. Kehittämisvaihe käsittää viisi kehittämistyöpajaa sekä 

niihin liittyvää suunnittelupalaveria. Kukin työpaja suunnitellaan etukäteen ja 

dokumentoidaan kehittämistyön eteenpäin viemiseksi sekä jatkotyöskentelyä 

varten. Kehittämistiimin työskentelyn kautta kerätyn aineiston ja viitekehysmallin 

pohjalta perhekeskusverkostolle innovoidaan malli verkoston 

hyvinvointituottavuuden arvioinnin toteuttamiseksi. Malli tulee sisältämään 

esityksen verkoston pääomatekijöiden tilanteen arvioimiseksi, 

prosessikuvausmallin, sekä toimenpidelistauksen hyvinvointituottavuuden 

arviointin suorittamiseksi tarvittavista aineistoista.  
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5.3 Aineistonkeruu ja analysointi 

 

Aineisto tuotettiin kehittäjätiimin työskentelyn yhteydessä. Kehittäjätiimin 

tehtävänä on tuottaa mahdollisimman tarkkaa tietoa perhekeskusverkoston 

toiminnan arvioinnin toteuttamisessa huomioitavista asioista. Tiimin työskentelyn 

karttana oli tutkijan laatima, teorioihin perustuva perhekeskusverkoston 

hyvinvointituottavuuden arviointimalli (Kuva 9). Kehittämistyöpajat suunniteltiin 

etukäteen mallin vaiheisiin liittyen. Tutkija dokumentoi pajoissa tuotetun tiedon ja 

aineiston. Dokumentoidun aineiston perusteella tutkija kehitti arviointityökalua 

edelleen ja suunnitteli seuraavan työpajan rakenteen.  

 

Kehittäjätiimin työpajojen teemat sekä työvaiheet: 

Työpaja 1-2. Pääomatekijät  

Työpaja 3-5: Prosessit (Lähisuhdeväkivallan ehkäisy) ja niiden määrittely 

Työvaihe 6: Taloudellisen ulottuvuuden liittäminen arviointiin Case 

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki 

Työvaihe 7. Asiakaskokemuksen liittäminen arviointiin case Väkivaltatyön 

palvelukeskus Pysäkki 

 

Taloudellisen ulottuvuuden sekä asiakaskokemuksen liittämisen työvaiheet (6. ja 

7.) tutkija toteutti itsenäisesti taustateorioita sekä lähdetietoja hyödyntäen.  

Tutkimuksessa hyödynnettiin lähisuhdeväkivaltatyötä toteuttavien toimijoiden 

osalta seuraavia lähdetietoja: 

• kustannustietoja palveluiden tuottamisen kokonaiskustannuksista,  

• suoritemääristä ja  

• tietoja asiakkaiden kokemasta palvelun laadusta.  

 

5.4 Kehittämistyössä tuotettu aineisto 

 

Tässä luvussa on kuvattu kehittämistiimin työpajatyöskentelyä sekä niiden 

tuloksena tuotettua aineistoa. Lisäksi on kuvattu taloudellisen ja 

asiakasnäkökulman ulottuvuuden työvaiheita ja niistä tuotettua aineistoa. Näissä 
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työvaiheissa tutkija työskenteli itsenäisesti hyödyntäen pilottiorganisaation 

lähdetietoja sekä teoriapohjaa. 

 

Työpajat 1-2: Pääomatekijät 

 

Ensimmäisten kehittämistyöpajojen tavoitteena oli perehdyttää kehittäjätiimi 

tutkijan valitsemiin taustateorioihin sekä tutkimuksen viitekehykseen. Toisena 

tavoitteena oli perehtyä ja keskustella verkostotuloskorttimallin (Varamäki ym. 

2003) verkoston pääomatekijöihin sekä niiden tilaa mittaaviin mittareihin 

(Varamäki 2008). Tehtävänä oli keskustella verkoston pääomatekijöiden sekä 

siihen kehitetyn mittariston soveltuvuudesta perhekeskustoimintaan. Työpajat 

toteutettiin 16.6.2021 klo 8.30-10.00 (5 osallistujaa) sekä 22.6.2021 klo 8.30-10.00 

(3 osallistujaa).  

 

Ryhmäläiset kokivat tehtävän mielenkiintoiseksi ja ajattelua avartavaksi. Tutkijan 

valitsemia taustateorioita pidettiin hyvinä ja suurelta osin soveltuvina myös 

perhekeskustoimintaan. Tutkijan laatimaa viitekehystä sekä siihen liittyvää 

arviointimallia pidettiin erinomaisena ja perhekeskuksen arviointitehtävää 

selkeyttävänä. 

 

”Vaikka muuta ei syntyisikään niin, pelkästään tämä, kuva on hyvä tulos.” – 

Kehittäjätiimiläisen kommentti 16.6.21 

 

Kehittämistiimissä totesimme, että Varamäen ym. (2003) kehittämä teoria 

verkoston pääomatekijöistä soveltuu hyvin myös perhekeskusverkoston 

toimintamahdollisuuksien arviointiin. Keskustelimme ja tarkastelimme kustakin 

pääomatekijästä erikseen. Pohtien mitä ko. tekijä tarkoittaa perhekeskusverkoston 

työssä, onko tehtävää kuvaavat ulottuvuudet sovellettavissa 

perhekeskustoimintaan. Lisäksi tarkastelimme, sisältyvätkö ulottuvuudet THL.n 

arviointiopasluonnokseen sekä miten käytännössä perhekeskustoiminnan 

verkostokulttuuria voidaan arvioida. Seuraavassa on dokumentoituna 

kehittämistiimin työpajoissa käytyä pohdintaa, keskustelua ja sovittua. 
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Verkostokulttuuri 

Varamäki ym. (2003) jakaa verkostokulttuurin kolmeen ulottuvuuteen; 

luottamukseen, yhteisöllisyyden tunteeseen sekä vuorovaikutukseen.  

 

Mitä verkostokulttuuri sekä siihen sisältyvät ulottuvuudet tarkoittavat 

perhekeskusverkoston työssä, onko tehtävää kuvaavat ulottuvuudet sovellettavissa 

perhekeskustoimintaan? 

• Ulottuvuudet sekä niitä mittaaviksi määritellyt tekijät ovat keskeisiä yhdessä 

tehtävän työn onnistumista määrittäviä asioita ja luovat perustan yhteiselle 

työlle. 

• Perhekeskusverkoston tavoitteena on yhteinen dialogi ja luottamuksen 

rakentaminen. 

• Muuttunut toimintaympäristö on haastanut luottamuksen rakentumista. 

Rakenteita on jo vahvistettu, jotta luottamus rakentuisi. Luottamuksen ja 

yhteisen ymmärryksen rakentumisen kannalta asioiden sanoittaminen on 

tärkeää.  

• Tarvitaan monen tasoista vastavuoroisuutta – molemminpuolinen saaminen on 

tärkeää (win-win). 

• Luottamuksen lisääntymisen kautta yhteisöllisyyden tunne on lisääntynyt.  

• ” uorovaikutus on ensisteppi” kaikessa työskentelyssä. 

 

Miten verkostokulttuuria kuvaavat ulottuvuudet ja THL:n perhekeskuksen 

arviointiopasluonnoksen perhekeskustoimintaperiaatteet kohtaavat? 

• Edellisten ulottuvuuksien lisäksi on huomioitava, että arviointi sisältää 

perhekeskuksen arvopohjaa mittaavia kysymyksiä mm. asiakaslähtöisyys. 

• Kysymysten laadinnassa peilataan perhekeskuksen toimintaperiaatteita sekä 

YK:n lasten oikeuksien sopimusta. 

 

Miten käytännössä perhekeskustoiminnan verkostokulttuuria voidaan arvioida? 

• Sovimme, että mittaamme verkoston pääoman tilaa koko 

perhekeskusverkostolle suunnatulla kyselyllä, joka sisältää verkostokulttuurin 
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osa-alueiden luottamuksen, yhteisöllisyyden tunteen sekä vuorovaikutuksen, 

laadun tilan mittaamisen.  

• Arviointikysymykset tai -väittämät pyritään esittämään mahdollisimman 

konkreettisessa muodossa.  

• Arviointi toteutetaan Likert-tyyppisillä (asteikolla 1-4) väittämillä.  

• Pohdimme, mittaako tämä yhteisöverkoston tilannetta? Vai jonkun yksittäisen 

verkoston tilaa?  - Kysymys/ kommentti tutkijalta: onko väliä voiko vastaaja 

itse arvioida/ määrittää minkä katsoo olevan perhekeskusverkostoa. 

 

Resurssiperusta ja osaaminen 

Resurssien mittausta varten tarvitaan 1) arvioinnit kunkin toimijan resursseista, 2) 

tietoisuuden ja tuntemuksen arvioinnit, 3) toimijoiden resurssien sovellettavuuden 

arvioinnit sekä 4) arviointi verkoston yhteistyö- sekä kehittämiskäytännöistä. 

(Varamäki 2008). 

 

Mitä resurssiperusta ja osaaminen sekä siihen sisältyvät ulottuvuudet tarkoittavat 

perhekeskusverkoston työssä, onko tehtävää kuvaavat ulottuvuudet sovellettavissa 

perhekeskustoimintaan? 

• Pohdimme, mikä on perhekeskustoimijoiden ydinosaamista verkosto-

osaamisen lisäksi. keskustelussa pohdittiin myös sitä, onko kyseessä perustyö 

vai perhekeskustyö vai onko kyseessä perustyöntekeminen toisella tavalla. 

• Verkoston osaamisen tunnistaminen on tärkeää kuten myös sen onko oikea 

osaaminen oikeassa paikassa.  

• Perhekeskustyöskentelyssä on erotettava innovointi- ja toteutusvaihe. 

Resurssien määrittäminen sekä johtaminen on mahdotonta, mikäli kaikki ideat 

lähtevät toteutukseen ilman, että resurssia ja toteutusmahdollisuuksia 

arvioidaan.  

 

Miten resurssiperustaa kuvaavat ulottuvuudet ja THL:n perhekeskuksen 

arviointiopasluonnoksen perhekeskustoimintaperiaatteet kohtaavat? 
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• Kehittämistiimissä totesimme, että kysymysten laadinnassa on huomioitava 

perhekeskuksen linjaukset ja ristiin pölytettävä ulottuvuuksia ja linjauksia, jotta 

riittävän kattavaan arviointiin päästään. 

 

Miten käytännössä perhekeskustoiminnan resurssiperustaa voidaan arvioida? 

• Resurssiperustaa ja osaamista arvioiva kysely kohdistetaan 

perhekeskustoimijoille. Tarkoituksena on samalla herätellä keskustelua asiasta 

ja pohdintaa, miten perhekeskustoimintaa johdetaan kussakin organisaatiossa ja 

miten perhekeskustyö nähdään osana organisaation työtä. 

 

Toimintamallit eli verkoston formaalisuus 

Kehittäjätiimissä totesimme, että verkoston toimintamallit muodostuvat sekä 

verkoston rakenteesta että verkoston strategisista sidoksista. 

Perhekeskusverkostossa toimintamalleilla tarkoitetaan verkoston formaalista 

mallia toimia yhdessä. Verkoston toimintamallien arviointi on jaettu kolmeen 

ulottuvuuteen; (liike)toiminnalliseen, organisaationaaliseen sekä verkoston 

johtamiseen. 

 

Mitä toimintamallit ja niihin liitetyt ulottuvuudet tarkoittavat perhekeskusverkoston 

työssä, soveltuvatko ne pk:n toimintamalliin? 

• Totesimme, että verkostotuloskortissa esitetyt ulottuvuudet soveltuvat hyvin 

myös perhekeskustoiminnan verkoston formaalisuuden arviointiin. 

• Ulottuvuuksia arvioitaessa ja arviointiväittämiä laadittaessa on huomioitava 

edellisten lisäksi myös perhekeskustoiminnan linjaukset sekä peilattava niitä 

toisiinsa. 

 

Ensimmäisen ja toisen työpajan jälkeen sovimme, että tutkija laatii pääomatekijöitä 

arvioivan kyselyn, joka on suunnattu perhekeskusverkoston toimijoille. 

Arviointikysely perustuu Varamäen ym. (2003;2008) verkostotuloskorttimalliin, 

perhekeskuksen kansallisiin linjauksiin ja ohjeistuksiin sekä työpajojen 

keskusteluihin ja pohdintoihin (esitetty edellä). 
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Työpajat 3-5: Perhekeskuksen prosessit  

 

Seuraavat työpajat keskittyivät lähisuhdeväkivallan ehkäisytehtävän ja prosessien 

tunnistamiseen, määrittelyyn ja kuvaamiseen. Prosesseja arvioitaessa huomioitavia 

ulottuvuuksia ovat verkoston laatu ja tehokkuus, joustavuus ja oppiminen. 

Laadukkaat ja tehokkaat prosessit ovat kustannustehokkaita ja huomioivat käytössä 

olevan kapasiteetin. Verkostotyössä joustavuudella tarkoitetaan 

asiakastyytyväisyyttä sekä palveluiden oikea-aikaisuutta. Prosesseja tarkastellessa 

ja arvioitaessa on huomioitava myös mahdolliset prosessin häiriötekijät, 

pullonkaulat sekä palveluaukot. (Varamäki ym. 2003; Varamäki ym. 2008; 

Järvenpää 2009.) Jotta edellä esitetyt tekijät saadaan perhekeskusverkoston 

prosesseissa esiin, päätyi kehittäjätiimi kuvaamaan lähisuhdeväkivallan 

ehkäisytyön prosessin prosessikaavion avulla.  

 

Kehittämistyöpajat olivat keskustelevia ja etenivät ensimmäisen työpajan 

keskusteluiden pohjalta tutkijan laatimiin prosessikuvausluonnoksiin. Seuraavissa 

työpajoissa luonnoksia täydennettiin ja kuvaustapaa selvennettiin. Työpajat 

toteutettiin 18.8.2021 klo 8.30-10.00, 8.9.2021 klo 8.30-10.00 sekä 27.9.2021 klo 

10.00-11.30. Kaikissa työpajoissa oli koko kehittäjätiimi koolla. Työskentelyyn 

osallistuivat myös Kymenlaakson alueen turvakodin johtaja sekä Väkivalatyön 

palvelukeskus Pysäkin vastaava väkivaltatyöntekijä. 

 

Seuraavassa on dokumentoituna kehittämistiimin työpajoissa käytyä pohdintaa, 

keskustelua ja sovittua.  

 

Ensimmäisessä työpajassa keskityimme lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön 

prosessiin kuuluvien toimintojen ja palveluiden tunnistamiseen. Keskustelimme 

siitä, mitä ovat ns. pysyvät ydinprosessit. Rajasimme lasten ja nuoren 

toimintaympäristöissä tehtävän ohjaus- ja neuvontatyön tutkimuksen ulkopuolelle 

todeten, että ko. työ tulee esille muissa prosesseissa. Lisäksi sovimme, että ennen 

seuraavaa tapaamista tutkija tapaa turvakodin johtajan ja Väkivalatyön 

palvelukeskus Pysäkin vastaavan väkivaltatyöntekijän keskustelee heidän kanssaan 
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siitä, mitä turvakodin/ Pysäkin tehtäviä voidaan nähdä kuuluvaksi perhekeskuksen 

lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöhön. 

 

Seuraavissa työpajassa jatkoimme prosessin kuvaamista. Keskusteluissa tuli ilmi 

rajaamisen haasteellisuus, sillä asiakkaalla on monesti käynnissä useita 

asiakkuuksia samanaikaisesti. Pohdimme myös sitä, miten saamme 

prosessikuvauksessa esille työnjaon ja verkostomaisen työn. Sovimme, että 

keskitymme prosessien kuvaamisessa lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön 

ydinprosessien/ palveluiden kuvaamiseen. Tutkijan tehtäväksi tuli työpajojen 

välissä etsiä prosessikuvausmallia, jolla saadaan esille eri toimijoiden osuus ja 

verkostossa yhdessä toteutettu työ. 

 

Viimeisessä yhteisessä työpajassa viimeistelimme prosessikuvauksen (kuva 10) ja 

tarkastelimme prosessikuvausta myös siitä näkökulmasta, miten sitä voi eri 

perhekeskuksen eri tehtäväalueilla hyödyntää. Prosessikuvauksen avulla voidaan 

mm. löytää palveluaukkoja tai päällekkäistä työtä. Asiakaan polkua seuraamalla 

voidaan tarkastella ns. pullonkauloja tai mahdollisia palveluihin pääsyn 

jonotusaikoja. Innovatiivisesti, osaavasti ja joustavasti johdettu verkosto voi 

helposti ja usein myös edullisesti parantaa suorituskykyä puuttumalla edellä 

esitettyihin seikkoihin ja toimimalla yhdessä. 
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Kuva 10. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö Kymenlaakson perhekeskusverkostossa. 
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Työpajat olivat ennen kaikkea yhdessä oppimisen paikka. Oivalluksena työpajoissa 

tuli mm. se, että toimintasuunnitelman sekä yhteistyösopimuksen merkitys on 

ratkaisevassa asemassa arvioinnissa ja erityisesti silloin, kun pohditaan, mitä 

prosesseja eri perhekeskuksen tehtäviin kuuluu. Keskusteluissa ja pohdinnoissa 

keskiössä oli usein asiakasnäkökulma. Yhdessä päädyimme siihen, että sujuvat ja 

selkeät prosessit tarkoittavat asiakasnäkökulmasta oikea-aikaista ja laadukasta apua 

ja palvelua. 

 

”Verkostotyö palveluprosessissa on avun ja palvelujen tarjoamista sujuvasti ja 

asiakkaan tarpeet huomioiden.” - Kehittämistiimiläinen 27.9.2021 

 

Työvaihe 6: Taloudellisen ulottuvuuden liittäminen arviointiin Case 

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki 

 

Tässä vaiheessa keskityttiin tarkastelemaan verkoston taloudellista ulottuvuutta, 

verkoston arvoa sekä palvelutuotannon tuottavuutta. Varamäki ym. (2008) toteavat, 

että taloudellisen näkökulman arviointi voi liittyä verkoston kasvuun, 

kannattavuuteen tai arvoon. Talousanalyysin tavoitteena on luoda käsitys verkoston 

tehokkuudesta eli miten hyvin verkosto on saavuttanut tavoitteensa annetulla 

ajanjaksolla. Tässä osiossa keskitymme tarkastelemaan verkoston kannattavuutta 

eli arvioimaan käytössä olevien resurssien tuottavuutta ja kannattavuutta. 

Verkostoresurssilla tarkoitetaan sitä panosta (kiinteät ja muuttuvat kustannukset), 

joka on käytetty tietyn palvelun tuottamiseen tietyllä ajanjaksolla. Tuottavuuden 

mittaamiseksi tarvitaan käytettyjen panosten lisäksi tieto tuotosten määrästä, joka 

on ko. panoksella tuotettu. Tuottavuuden taso (T/P) mitataan tarkastelemalla 

tuotosten suhdetta panoksiin. (Kangasharju 2008). 

 

Kehittämisvaiheen konkreettisena tavoitteena on selvittää, mitä tunnuslukuja 

palvelutuotannon tuottavuuden mittaamiseksi tarvitaan sekä miten käytännössä on 

mahdollista laskea palvelutuotannon tuottavuus. Koska Kymenlaakson 

perhekeskuksella ei ole yhteistä asiakastieto- eikä taloudenseurantajärjestelmää, 

kehittäjätiimi päätyi siihen, että tarkastelemme asiaa yhden verkostonjäsenen, 
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Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkin (jatkossa Pysäkki) tunnuslukujen kautta. 

Case tapauksesta saadun lähdeaineison avulla pyrimme tunnistamaan verkoston 

arvon ja palvelutuotannon tuottavuuden selvittämiseksi ja seuraamiseksi tarvittavat 

tunnusluvut. Työskentely toteutui pääosin tutkijan omatoimisena lähdeaineistojen 

käsittelynä ja niiden soveltamisena esitettyihin palvelutuotannon tuottavuuden 

laskumalleihin (Kangasharju 2008).   

 

Pilottivaiheessa tarkastelun kohteeksi otetaan prosessikuvauksen (kuva 10) 

mukainen työskentely Pysäkissä ajanjaksolla 1.1.-30.9.2021. 

 

Tuottavuuden tason mittaamiseksi tarvittavia tietoja ovat: 

 

Panos: Kokonaiskustannukset palvelun tuottamiseen ajalla 1.1.-30.9.2021 sekä 

erikseen vuosineljänneksittäin.  

 

Tuotokset eli suoritteet: asiakaskontaktien määrä ko. ajanjaksolla (esim. chat-

keskustelujen, puhelinvastaanottojen, yksilövastaanottojen, paritapaamisten, 

perhetapaamiset sekä ryhmätapaamisten määrä). Suoritteiden kesto saattaa 

vaihdella palvelutapahtumittain. 

 

Tuottavuuden taso: tuotokset ÷ panokset 

 

Pilottiyksikössä ja esimerkkilaskelmassa (taulukko 7) on nähtävillä, että Pysäkin 

tuottavuuden taso on pysynyt melko tasaisena vertailussa olevien vuosineljännesten 

aikana. Paras tuottavuuden taso on ollut ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 

heikoin kolmannella. Tulos on esitetty alla olevassa kuvassa 11. 
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Taulukko 7. Pysäkin tuottavuus 1.1.-30.9.2021 sekä vuosineljänneksittäin. 

 1.1.-30.9.2021 1.1.-31.3.21 1.4.-30.6.21 1.7.-30.9.21 

Panokset (P)* 

(tuhatta) 

165 46  59  52  

Tuotokset (T) 576 182 

 

212 

 

182 

 

Asiakasmäärä 175 95 110 106 

Tuottavuuden 

taso (T÷P) 

3,49 3,96 3,59 3,50 

*panoksissa käytetään Pysäkin kokonaiskustannuksia ko. ajalla, esimerkkilaskelmissa ei ole 

eroteltu kustannuksia, jotka käytetään muuhun työhön esim. tapahtumiin, kouluttamiseen jne. 

 

 

 

 

 
Kuva 11. Pysäkin tuotokset (suoritteet), asiakasmäärät sekä tuottavuuden taso 

vuosineljänneksittäin esitettynä. 
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Vertaillessa eri aikavälin tuottavuutta, esimerkiksi vuosien välillä, on laskelmissa 

huomioitava myös tuotantoindeksi eli esimerkiksi palkkojen muutoksen vaikutus 

kustannuksiin. Esimerkki laskelmassa ei ole huomioitu indeksimuutosta. 

 

Työvaihe 7. Asiakaskokemuksen liittäminen arviointiin Case Väkivaltatyön 

palvelukeskus Pysäkki 

 

Seuraavan kehittämisvaiheen tavoitteena oli liittää asiakasnäkökulma tuottavuuden 

arviointiin. Varamäki ym. (2008) toteavat, että strategisesti tärkein suorituskykyä 

arvioiva näkökulma on asiakasnäkökulma, joka sisältää asiakkaan arvon, 

asiakastyytyväisyyden, asiakastuntemuksen sekä verkoston erityiset 

asiakastoimenpiteet. Tässä kehittämistyössä keskitymme asiakastyytyväisyyden 

liittämisen tuottavuuden arviointiin. Asiakastyytyväisyyden osatekijöitä ovat 

asiakastyytyväisyys tuotteisiin ja prosesseihin sekä asiakastyytyväisyyden 

mittaaminen (Varamäki ym. 2008). Palvelun vaikuttavuuden ja asiakasnäkökulman 

liittämistä tuottavuuteen kuvataan termillä hyvinvointituottavuus. 

Hyvinvointituottavuutta mitataan vertaamalla vaikuttavuuden suhdetta panoksiin 

(V/P).  (Kangasharju 2008).   

 

Kehittämistyössä asiakasnäkökulma otetiin mukaan liittämällä asiakastyytyväisyys 

osaksi arviota. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin asiakaspalautteella. Koska 

Kymenlaakson perhekeskusverkostolla ei ole käytössä yhteistä asiakaspalautetta, 

kehittämisryhmä sopi, että kehittämistyössä hyödynnetään Väkivaltatyön 

palvelukeskus Pysäkin asiakaspalautteita. Asiakaspalautteen tulee olla 

numeerisessa muodossa, jotta sitä voidaan käyttää hyvinvointituottavuuden tason 

laskemiseksi. Riittävää palvelun vaikuttavuutta kuvaavaa asiakaspalautetta ei 

myöskään Pysäkillä ollut, joten pilottiesimerkissä hyödynnetään käytössä olevan 

asiakaspalautteen numeerista osiota. Asiakastyytyväisyyttä numeerisesti (Likert 

asteikko 1-4) selvitettiin Pysäkin asiakaspalautteessa vain yhdellä kysymyksellä 

”Kuinka tyytyväinen olit palveluun?”.  
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Hyvinvointituottavuuden tason mittaamiseksi tarvittavia tietoja ovat: 

 

Panos: Kokonaiskustannukset palvelun tuottamiseen ajalla 1.1.-30.9.2021  

Vaikuttavuus/ asiakastyytyväisyys: Numeerisesti annetun asiakaspalautteen 

keskiarvo 1.1.-30.9.2021 

 

Hyvinvointituottavuuden taso: vaikutukset/asiakastyytyväisyys ÷ panokset.  

 

Esimerkkilaskuun tehtiin luettavuuden helpottamiseksi skaalamuutos kertomalla 

hyvinvointituottavuuden taso sadalla. Pysäkin hyvinvointituottavuuden tason 

selvittämiseksi tarvittavat tunnusluvut on koottu taulukkoon 8. 

 

Taulukko 8. Hyvinvointituottavuuden taso 1.1.-30.9.2021 

 1.1.-30.9.2021 

Panokset (P) (tuhatta) 165 

Vaikutukset (V)/ asiakastyytyväisyys 3,9 

Asiakasmäärä 175 

Hyvinvointituottavuuden taso 

(V÷P)x100 

2,4 

 

Hyvinvointituottavuuden tasoa tarkastellessa edellä esitetysti tulee huomioida se, 

että vertailtavien jaksojen tulee olla yhtä pitkiä ajallisesti. Pysäkin 

hyvinvointituottavuutta voidaan verrata eri vuosineljänneksillä. 

Hyvinvointituottavuus oli parasta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja 

heikointa toisella neljänneksellä (taulukko 9, kuva 11).  

 

Taulukko 9. Hyvinvointituottavuuden tason vertailu vuosineljänneksittäin. 

 1.1.-31.3.21 1.4.-30.6.21 1.7.-30.9.21 

Panokset (P)* (tuhatta) 46  59  52  

Vaikutukset (V)/ 

asiakastyytyväisyys 

3,9 

 

3,9 

 

3,9 

 

Asiakasmäärä 95 110 106 

Hyvinvointituottavuuden taso 

(V÷P)x100 

8,5 6,6 7,5 
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Kuva 11.. Pysäkin hyvinvointituottavuuden taso vuosineljänneksittäin. 

 

Tulos on poikkeava verraten palvelutuotannon tuottavuuteen, jossa heikoin 

tuottavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä. Palvelutuotannon- ja 

hyvinvointituottavuuden vertailu tietyllä ajanjaksolla on mielenkiintoista ja 

informaatiota antavaa.  

 

Kuva 12. Palvelutuotannon tuottavuuden ja hyvinvointituottavuuden vertailu 

vuosineljänneksittäin. 

 

Kuva 12 osoittaa, että palvelutuotannon tuottavuus ja hyvinvointituottavuus 

oli korkeinta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Poikkeavuus tulee kuitenkin esille 

toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kohdalla. Siinä palvelutuotannon 
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tuottavuus oli korkeammalla tasolla toisella kuin kolmannella vuosineljänneksellä, 

kun taas hyvinvointituottavuuden kohdalla tilanne oli vastakkainen, kolmannella 

vuosineljänneksellä hyvinvointituottavuus oli korkeammalla tasolla kuin toisella 

neljänneksellä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että asiakaskokemukset palvelun 

laadusta ja avun saannista olivat paremmat kolmannella vuosineljänneksellä kuin 

toisella. 
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6 HYVINVOINTITUOTTAVUUDEN ARVIOINTI 

PERHEKESKUSVERKOSTOSSA TOTEUTETUSSA 

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖSSÄ 

 

Tässä luvussa esitetään ratkaisuja perhekeskusverkostossa toteutettavan 

lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön hyvinvointituottavuuden arviointimenetelmäksi.  

 

Työn päätavoitteena on selvittää, miten hyvinvointituottavuutta voidaan 

perhekeskusverkostossa arvioida. Jo ennen työn aloitusta oli selvää, että arviointia 

ei voi eikä haluta tehdä pelkästään tuottavuutta tai hyvinvointituottavuutta 

tarkastelemalla vaan siihen liitetään verkoston pääomatekijöiden (arvot ja kulttuuri, 

resurssit ja osaaminen sekä toimintamallit) arviointia. Kehittämistyölle hyvän 

perustan antoi Varamäki ym. (2003; 2008) mallintama verkostotuloskorttimalli. 

Malli oli kehittämistyön pohjana. Verkostotuloskorttiin sekä Kangasharjun (2008) 

esittämiin hyvinvointituottavuuden laskumalleihin perustaen luotiin arviointimalli 

(kuva 9), joka ohjasi kehittämistyön etenemistä alusta loppuun. Työn edetessä 

arviointimallia täydennettiin kuvan 13 mukaiseksi. 

 

 

 
 

Kuva 13. Perhekeskusverkoston arvioinnin malli. 
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Mallin (kuva 13) uloimmalla kehällä ovat verkoston pääomatekijät, joiden 

arviointia varten kehittäjätiimi kehitti verkostolle suunnatun kyselyn. Seuraavana 

siniset nuolet kuvaavat perhekeskuksen eri tehtäviä eli prosesseja. Tässä työssä 

keskityimme lähisuhdeväkivallan ehkäisyprosessiin. Seuraavalla tasolla mukaan 

otetaan prosessissa olevien palveluiden tuottavuuden arviointi, johon edelleen 

liitetään asiakaskokemus ja näin päästään hyvinvointituottavuuteen.  

Perhekeskusverkoston toiminnan arviointi voidaan jakaa neljään vaiheeseen 

1. Pääomatekijöiden arviointi 

2. Prosessien määrittäminen ja arviointi 

3. Taloudellinen näkökulma ja palvelutuotannon tuottavuuden arviointi 

4. Asiakasnäkökulma ja hyvinvointituottavuuden arviointi 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään ratkaisuehdotus vaiheittain 

perhekeskusverkoston hyvinvointituottavuuden arvioimiseksi. 

 

6.1 Pääomatekijöiden arviointi 

 

Verkoston pääomatekijät, arvot ja kulttuuri, resurssit ja osaaminen sekä 

toimintamallit, luovat perustan laadukkaalle ja tuottavalle palvelulle ja toiminnalle 

(Varamäki ym. 2003). Pääomatekijöiden arviointia varten kehittäjätiimi hyödynsi 

Varamäen ym. (2008) verkostotuloskorttimallin pääomatekijöiden 

arviointikriteeristöä sekä kansallisia perhekeskustoiminnalle asetettuja linjauksia.  

 

Arviointimallissa pääomatekijöiden arviointi toteutetaan verkostolle suunnatulla 

kyselyllä. Kysymykset jakautuvat kolmeen pääryhmään pääomatekijöiden mukaan 

eli arvot ja kulttuuri, resurssit ja osaaminen sekä toimintamallit ja verkoston 

formaalisuus. Kysymykset on esitetty väittäminä ja asteikkona käytetään Likert-

asteikkoa 1-4. Seuraavassa taulukossa 10 on esitelty arviointiväittämät ryhmittäin.  
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Taulukko 10. Verkoston pääomatekijöitä mittaavat arviointiväittämät pääryhmittäin. 

Pääryhmät 

 

Arviointiväittämät 

 

Arvot ja kulttuuri: 

Osiossa mitataan 

perhekeskustoimijoiden 

keskinäistä 

luottamusta, 

yhteisöllisyyden 

tunnetta sekä 

vuorovaikutuksen 

laatua.  

 

1. Luotan perhekeskustoimijoiden osaamiseen ja 

kyvykkyyteen. 

2. Perhekeskusverkoston toimijoilla on paljon erilaista 

kyvykkyyttä. 

3. Perhekeskusverkoston toiminta tunnetaan aikaansaavana ja 

laadukkaana toimintojen ja palveluiden tuottajana. 

4. Perhekeskusverkoston osaaminen vastaa 

perhekeskustoiminnan tehtävien vaatimuksia. 

5. Rehellisyys on keskeinen arvo perhekeskustoiminnassa. 

6. Perhekeskusverkoston toimijat ovat kiinnostuneita toistensa 

hyvinvoinnista. 

7. Perhekeskusverkoston toimijat pyrkivät parhaansa mukaan 

toimimaan rehellisesti kanssakäymisessään verkoston 

jäsenten kanssa. 

8. Verkoston jäsenet kohtelevat toisiaan tasavertaisesti. 

9. Suurin osa perhekeskusverkoston toimijoista on sitoutuneita 

toimintaan ja pitää lupauksensa. 

10. Perhekeskusverkoston toimijat jakavat minulle aktiivisesti 

tietoa, joka koskee perhekeskuksen toimintaa ja omaa 

tehtävääni siinä. 

11. Perhekeskusverkoston toiminta on johdonmukaista. 

12. Kymenlaakson perhekeskustoimijoilla on yhteinen visio ja 

tarkoitus. 

13. Perhekeskuksen palvelut ja toiminta muodostavat 

yhteensovitetun kokonaisuuden. 

14. Lasten ja perheiden perustason palvelut sekä erityis- ja 

vaativan tason palvelut toimivat kiinteässä yhteistyössä. 

15. Perhekeskustoiminnassa korostuu lapsen ja nuoren sekä 

perheen varhainen tukeminen.  

16. Lapset ja nuoret saavat tarvittavaa hoitoa ja kuntoutusta 

oikea-aikaisesti 

17. Kymenlaakson perhekeskusverkoston toiminta perustuu 

lapsi- ja perhelähtöisyyteen.  

18. Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisena Kymenlaakson 

perhekeskustoiminnan kehittämisessä. 

19. Perhekeskuksen tehtäviin liittyvät toiminnat etenevät 

suunnitelman mukaan ja työnjako niiden toteuttamiseksi on 

selkeä.  

20. Kohtaaminen sekä asiakastyössä että verkoston toimijoiden 

kesken on tasa-arvoista ja kunnioittavaa. 

21. Perheen voimavarojen näkeminen ja vahvistuminen on 

keskeisenä periaatteena kaikessa toiminnassa. 

22. Perhekeskustoimijoiden välinen vuorovaikutus on avointa ja 

tasavertaista. 
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Resurssit ja osaaminen: 

Osiossa arvioidaan 

perhekeskustoimijoiden 

oman organisaation 

resurssien tilaa, toisten 

toimijoiden resurssien 

ja osaamisen 

tuntemusta, resurssien 

soveltuvuutta sekä 

yhteistyö- ja 

kehittämiskäytäntöjä. 

 

23. Perhekeskustoiminnassa mukana olevat organisaatot ovat 

määritelleet perhekeskustoimintaan käytössä olevan 

resurssin. 

24. Perhekeskustoiminnassa on riittävästi resursseja 

25. Perhekeskustoimintaan tarvittavista määrärahoista ja 

resursseista on sovittu. 

26. Perhekeskusverkostontoimijat tuntevat toisten toimijoiden 

osaamisen. 

27. Perhekeskusverkoston toimijat osaavat hyödyntää verkostoa 

ja toimia yhdessä. 

28. Perhekeskustoimijoiden osaaminen vastaa perhekeskuksen 

tehtävien vaatimaan tarpeeseen. 

29. Perhekeskuksen palvelut ja toiminnot on koottu toimivaksi 

kokonaisuudeksi. 

30. Alueella on lapsiperheille tarjolla kohtaamispaikkoja.  

31. Lapsiperheille kohdennettuja sähköisiä palveluja on 

käytössä riittävästi. 

32. Perhekeskuksen toimintasuunnitelma on minulle tuttu ja 

käytän sitä työni suunnitteluun. 

33. Perhekeskustoimintaa kehitetään yhdessä. 

34. Perhekeskustoiminnan toteutumista arvioidaan 

säännöllisesti. 

Toimintamallit ja 

verkoston 

formaalisuus: 

toimintamalleja ja 

formaalisuutta 

arvioidaan 

liiketoiminnan, 

yhteistyörakenteiden 

sekä verkoston 

johtamisen 

näkökulmasta. 

 

 

35. Tunnen Kymenlaakson perhekeskuksen logon. 

36. Kymenlaakson perhekeskuksen logo on näkyvillä oman 

organisaationi toimitiloissa. 

37. Fyysisiä perhekeskuksia ja kohtaamispaikkoja on riittävästi. 

38. Fyysiset perhekeskukset sekä kohtaamispaikat ovat kaikkien 

kymenlaaksolaisten saavutettavissa.  

39. Perhekeskustoiminnassa on selkeä yhteistyörakenne.  

40. Yhteistyökäytännöistä on sovittu eri toimijoiden kanssa. 

41. Perhekeskustoiminnasta ja siihen sitoutumisesta on tehty 

mukana olevien organisaatioiden kanssa sopimukset. 

42. Kymenlaakson perhekeskustoiminnan yhteensovittamisen 

johtamisen malli on minulle tuttu. 

43. LAPE yhteistyöryhmän tehtävät ovat selkeät. 

44. Perhekeskustoiminnan strateginen johtaminen on dialogista 

ja kaikki osalliset tasavertaisesti huomioivaa.  

45. Kunta- tai organisaatiokohtaisten perhekeskustoimintaa 

ohjaavien ryhmien tehtävä on selkeä ja ne ovat osa 

perhekeskustoiminnan johtamisrakennetta. 

46. Perhekeskustoiminnan koordinoinnista on sovittu. 

47. Perhekeskuskoordinaattorin rooli on selkeä. 

 

 

Verkoston pääomatekijöiden tilaa mittaava arviointikysely on toteutettavissa ja 

laadittuna sähköisenä kyselynä. Kysely suositellaan toteutettavan kerran vuodessa 

ja suunnattavan kaikille perhekeskusverkoston toimijoille.  
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6.2 Prosessien määrittely ja arviointi 

 

Perhekeskuksen tehtävien eli tässä tutkimuksessa prosessien arvioinnin kannalta 

oleellisinta on prosessien tunnistaminen ja määrittely. Jotta arviointi on 

mahdollista, tulee olla sovittuna, mitkä prosessit ovat osa perhekeskuksen kutakin 

tehtäväaluetta. Prosessien määrittely tulee tehdä osana perhekeskuksen 

toimintasuunnitelmaa ja niihin käytettävä resurssi osana toimijaorganisaatioiden 

sopimusta. Kehittäjätiimi kuvasi prosessin prosessikaaviolla (kuva 10). Tämä on 

suositeltava tapa selventää prosesseja ja löytää siitä mahdollisia aukko- tai 

pullonkaulakohtia sekä uusia yhteistyömahdollisuuksia.  

 

Prosessikuvauksessa on hyvä ottaa huomioon eri työskentelyvaiheet, jotka 

jäsentävät kuvausta. Pilotin prosessikuvauksessa oli käytössä kolme vaihetta: 

ohjaus- ja neuvonta-, arviointi- sekä palveluvaihe. Lisäksi kuvauksessa huomioitiin 

asiakkaan ohjautuminen palveluun, eri toimijoiden toiminta eri vaiheissa sekä 

yhteisen työn alue. Perhepalveluverkoston yhtenä strategisena tavoitteena on 

tulevaisuudessa lisätä yhteisesti toteutettavaa työtä mm. erilaisilla ryhmä- tai 

yhteisvastaanotoilla.  

 

 

Jotta perhekeskuksen eri tehtäviä tai prosesseja voidaan arvioida, tulee 

huomioida seuraavat asiat: 

• Tunnista ja määritä, mitä toimintoja (osaprosesseja) kuuluu kyseessä 

olevaan tehtävään (prosessiin).  

• Kuvaa prosessi eri vaiheet huomioiden (esim. ohjaus- ja neuvonta-, 

arviointi-, palveluvaihe) 

• Tarkastele prosessikuvausta ja etsi erityisesti ns. kriittisiä pisteitä 

(pullonkaulat, päällekkäinen työ jne.) sekä yhteistyömahdollisuuksia 

• Huolehdi siitä, että kuvatut toiminnot (prosessit) on kirjattu 

toimintasuunnitelmaan ja niistä on tehty toimijaorganisaatioiden 

kanssa sopimukset. 
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6.3 Taloudellinen näkökulma ja palvelutuotannon tuottavuuden 

arviointi 

 

Taloudellisen näkökulman ja palvelutuotannon tuottavuuden arvioimisen 

kulmakivenä ovat kustannustiedot sekä palveluiden tuottamista kuvaavat 

seurantatiedot, kuten suoritetiedot, asiakasmäärät tai palveluiden tuottamiseen 

käytetty aika. Organisaatiokohtaisesti tiedot ovat yleensä nykypäivänä melko 

helposti saatavilla eri tietojärjestelmistä, mutta verkoston tuottavuuden seurannan 

kannalta haasteeksi nousee yhteisen taloushallinto- ja asiakastietojärjestelmän 

puute. Verkoston johtamisen kannalta on kuitenkin olennaista myös 

palvelutuotannon tuottavuuden seuranta.  Jotta verkoston tuottavuutta voidaan 

arvioida, seurata ja johtaa, on tärkeää, että perhekeskuksen toimintasuunnitelmassa 

on määritelty myös seurattavat tunnusluvut sekä se, miten ja milloin tietoja kootaan 

ja kenen vastuulla tietojen toimittaminen ja käsittely on.  

 

 

6.4 Asiakasnäkökulma ja hyvinvointituottavuuden arviointi 

 

Asiakasnäkökulma on strategisesti tärkein suorituskykyä arvioiva näkökulma. Se 

käsittää asiakkaan arvon, asiakastyytyväisyyden, asiakastuntemuksen sekä 

Palvelutuotannon tuottavuuden taso voidaan laskea, mikäli tiedossa ovat 

seuraavat tunnusluvut tarkasteltavalta ajanjaksolta: 

• Panos: palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset (kaikkien mukana 

olevien toimijoiden ja kaikkien osaprosessien osalta)    

• Tuotokset eli suoritteet: esimerkiksi asiakaskontaktien määrä tai 

välittömään asiakastyöhön käytetty aika (kaikkien mukana olevien 

toimijoiden ja kaikkien osaprosessien osalta)    

• Perhekeskusverkostoa johtavan tahon on huolehdittava siitä, että 

perhekeskuksen toimintasuunnitelmassa on määritelty myös seurattavat 

tunnusluvut sekä se, miten ja milloin tietoja kootaan ja kenen vastuulla 

tietojen toimittaminen ja käsittely on.  
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verkoston erityiset asiakastoimenpiteet.  (Varamäki 2003.) Kun tuottavuuden 

arviointiin lisätään asiakasnäkökulma, puhutaan hyvinvointituottavuudesta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa mitatun asiakasnäkökulman, kuten 

asiakastyytyväisyyden, suhdetta kokonaiskustannuksiin. Jotta tämä on mahdollista, 

täytyy asiakastyytyväisyyttä mitata numeerisessa muodossa ja verkostolla tulee olla 

käytössä yhteinen asiakastyytyväisyyttä mittaava palautejärjestelmä. 

Hyvinvointituottavuus tiedon kerryttäminen ja seuraaminen on jopa tärkeämpää 

kuin tuottavuuden. Kuten jo pienessä pilottivertailussa tuli esille, asiakas-, 

suoritemäärät tai palvelutuotannon tuottavuus eivät kerro todellisesti sitä, mitä 

vaikutuksia asiakasnäkökulmasta palveluiden tuottamisella on. Verkoston 

hyvinvointituottavuustiedon kokoaminen ja asiakaspalautejärjestelmästä 

sopiminen on yksi verkoston johdon keskeisimpiä tehtäviä. 

 

 

 

 

 

 

 

Jotta hyvinvointituottavuuden taso voidaan laskea, tulee olla sovittuna ja 

tiedossa seuraavat tiedot tarkasteltavalta ajanjaksolta: 

• Panos: palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset (kaikkien mukana 

olevien toimijoiden ja kaikkien osaprosessien osalta)    

• Vaikutukset tai asiakastyytyväisyys: Numeerisesti kootun 

asiakaspalauteen keskiarvo 

• Perhekeskusverkostoa johtavan tahon on huolehdittava siitä, että 

perhekeskuksen toimintasuunnitelmassa on määritelty mikä on 

verkostotyössä käytössä oleva asiakaspalautejärjestelmä tai 

asiakaskokemustamittaava menetelmä ja miten hyvinvointituottavuutta 

seurataan.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tähän lukuun on koottu yhteenveto ja johtopäätöksiä perhekeskusverkoston 

arviointiin kehitetystä hyvinvointituottavuuden arviointimallista. Lisäksi 

johtopäätöksissä pohditaan kehitetyn arviointimallin yleistettävyyttä 

perhekeskuksen eri prosesseihin, muiden Suomessa toimivien 

perhekeskusverkostojen tai hyvinvointipalveluiden hyvinvointituottavuuden 

arviointiin. Luvussa pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta sekä esitetään 

suosituksia hyvinvointituottavuuden arviointimallin käyttöönottamiseksi ja 

esityksiä jatkotutkimusaiheiksi. 

 

7.1 Yhteenveto 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella ja selvittää monialaisesti toteutettavan 

perhekeskusverkoston työn arviointia hyvinvointituottavuuden näkökulmasta. 

Suorituskyvyn ja tuottavuuden käsite ei ole yksiselitteinen. Tanger (2005) toteaa, 

että suorituskyky on yläkäsite, joka muodostuu tuottavuudesta ja kannattavuudesta, 

mutta sisältää myös ei-kustannuksellisia tekijöitä kuten laadun, nopeuden, 

toimitusvarmuuden sekä joustavuuden.  Kangasharju (2008) liittää tuottavuuteen 

asiakasnäkökulman (vaikuttavuuden). Vaikuttavuuden ja panosten välistä suhdetta 

hän nimittää termillä hyvinvointituottavuus. Varamäki ym. (2003) toteavat, että 

suorituskyvyn mittaus on prosessi, jossa muodostetaan strategisesti tärkeiden 

menestystekijöiden perusteella mittarit. Verkoston suorituskyvyn arvioimiseksi ja 

mittaamiseksi on mallinnettu tasapainotettua suorituskyvyn mittaristoa (BSC) 

hyödyntäen verkoston suorituskykymittaristo. Varamäki ym. (2003; 2008) 

kehittämä verkoston suorituskykymittaristo sisältää verkoston pääomatekijöiden 

(arvot ja kulttuuri, resurssit ja osaamisen, toimintamallit), prosessien, 

asiakasnäkökulman sekä taloudellisen ulottuvuuden arvioinnin.   

 

Tämän tutkimuksen viitekehys perustuu sekä Varamäen ym. (2003; 2008) 

verkostolle mallinnettuun suorituskykymittaristoon, että Kangasharjun (2008) 
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määritelmään ja laskumalleihin hyvinvointituottavuudesta. Tutkimuksen viitekehys 

(kuva 9) eli perhekeskusverkoston hyvinvointituottavuuden arviointimalli sisältää 

neljä vaihetta. Ensimmäinen vaihe käsittää perhekeskusverkoston 

pääomatekijöiden (arvot ja kulttuuri, resurssit ja osaaminen, toimintamallit) 

arvioinnin. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan perhekeskeisen tehtäviä eli 

prosesseja. Kolmannella tasolla arvioidaan ja tarkastellaan perhekeskusverkoston 

toimintaa talouden näkökulmasta. Neljännessä vaiheessa tarkasteluun liitetään 

asiakaskokemus. Vaiheittain etenevä arviointi mahdollistaa ja selvittää 

perhekeskusverkoston hyvinvointituottavuuden tason.  

 

Pääomatekijöiden arviointia varten kehitettiin arviointikysely, joka sisälsi 

kysymyksiä kolmesta ryhmästä: verkoston arvoista ja kulttuurista, resursseista ja 

osaamisesta sekä verkoston toimintamalleista ja formaalisuudesta. Mallin 

mukaisesti pääomatekijöitä eli verkostopääomaa arvioidaan verkostolle suunnatulla 

kyselyllä. Kyselyn ja arviointiväittämien kehittämisessä hyödynnettiin Varamäen 

ym. (2003; 2008) verkostotuloskortti mallia sekä perhekeskustoiminnalle 

kansallisesti asetettuja linjauksia ja ohjeistuksia. Pääomatekijöitä mitataan 47 

Likert-asteisen (1-4) arviointiväittämän kanssa. Arviointiväittämät on lueteltu 

taulukossa 10. Arviointikysely on hyvä toteuttaa vuosittain ja suunnata kaikille 

perhekeskusverkoston jäsenille tehtäväalueesta riippumatta. 

 

Prosessien määrittämisen ja arvioinnin tarkoituksena on koota tietoa jatkoarviointia 

varten, mutta myös selvittää prosessissa mahdollisesti olevia palveluaukkoja, 

pullonkauloja sekä yhteisen työn mahdollisuuksia. Prosessin arvioinnissa 

keskeisenä tekijänä on prosessin eri vaiheiden ja prosessiin kuuluvien toimintojen 

tunnistaminen ja määrittäminen. Arviointimallissa prosessin arviointia varten 

laadimme prosessikaavion (kuva 10). Kaaviossa huomioitiin eri verkoston jäsenten 

toiminnot erikseen sekä yhdessä toteutettavat toiminnot. Kaavio osoittautui 

toimivaksi työkaluksi sekä palvelutuotannon tuottavuuden että prosessin 

riskikohtien arvioinnissa. Kaavion avulla on helppo hahmottaa prosessissa mukana 

olevat osaprosessit sekä näin hahmottaa paremmin kaikki suoritteet ja 

kustannukset, jotka palvelun tuottamisesta syntyy.  Perhekeskusverkoston tehtävien 
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eli prosessien arvioinnissa ja prosessien kuvaamisessa korostuu 

toimintasuunnitelman sekä sopimusten merkitys. Prosessiin kuuluvat palvelut ja 

toiminnot pitää kirjata sekä verkoston toimintasuunnitelmaan että siihen liittyvään 

toimijaorganisaatioiden väliseen sopimukseen. 

 

Taloudellinen näkökulma ja palvelutuotannon tuottavuuden arviointi vaatii 

lähdeaineistoja eli kustannus- ja suoritetietoja. Haastavuutta verkoston 

palvelutuotannon tuottavuuden arviointiin tuo se, että eri organisaatioilla on 

käytössä eri taloushallinta- ja asiakastietojärjestelmät. Tietoturvasyistä nämä tiedot 

on myös organisaation sisällä erotettu eri järjestelmiin. Lähisuhdeväkivallan 

ehkäisytyön prosessin tuottavuuden arvioinnissa pilottiorganisaationa toimi 

perhekeskusverkoston ko. prosessin keskeisin palveluntuottaja. Palvelutuotannon 

tuottavuuden arviointi on yksinkertaista, kun lähdeaineisto on määritelty tarkoin eli 

mitä kustannuksia ja suoritetietoja laskelmissa käytetään. Määrittely on verkoston 

johdon tehtävä. Kehittämistyössä hyödynnettiin pilottiorganisaation 

kokonaiskustannuksia sekä asiakaskontaktien määrää tietyillä aikaväleillä. 

Palvelutuotannon tuottavuuden taso saadaan laskemalla asiakaskontaktien suhde 

kokonaiskustannuksiin. Verkoston palvelutuotannon taso saadaan selvitettyä 

kokoamalla sovitut lähdetiedot eri organisaatioista. Palvelutuotannon tuottavuuden 

arviointi on yleisesti yksittäisissä organisaatioissa käytössä ja liitetty osaksi 

vuosineljänneksittäin toteutettavaa arviointia. Perhekeskusverkoston arvioinnissa 

taloudellinen, kustannus- ja suoritetietoihin perustuva arviointi on vierasta.  Klavus 

ym. (2019) toteavat, että voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäiseviin 

palveluihin, asiakaslähtöisyyteen sekä selkeisiin prosesseihin on vaikuttavaa 

toimintaa, joka pidemmällä aikavälillä tuottaa taloudellisia säästöjä. 

Perhekeskustoiminnan yhtenä periaatteena on nimenomaisesti tuottaa 

ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää 

seurata myös verkostossa toteutetun työn palvelutuotannon tuottavuutta. 

Kustannusten seuraaminen ja niiden seuraamisen yhteensovittaminen on 

perhekeskustoimintaa ohjaavan moniammatillisen johtoryhmän tärkeimpiä 

tehtäviä, vaikka erilliset tietojärjestelmät haastetta seurannalle tuovat.  
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Hyvinvointituottavuus tarkoittaa asiakasnäkökulman liittämistä taloudellisiin 

tunnuslukuihin.  Jotta tämä on perhekeskusverkostossa mahdollista, tulee 

mahdollisimman monella mieluummin kaikilla verkostossa mukana olevilla 

organisaatioilla olla käytössä yhteinen asiakastyytyväisyyttä mittaava numeerinen 

mittari. Pilottilaskelmissa käytettiin saatavilla olevaa numeerista 

asiakastyytyväisyysarvioita. Tarkastelukohteena olleen pilottiyksikön tuottavuuden 

tarkastelun keskeisenä tuloksena oli, että samoilla aikaväleillä tarkasteltu 

palvelutuotannon tuottavuuden ja hyvinvointituottavuuden tarkastelu osoitti 

erisuuntaista tulosta (kuva 12). Perhekeskusverkoston toimintaa ohjaavan tahon 

tehtävänä on määritellä miten ja millä välineellä asiakastyytyväisyyttä mitataan ja 

miten ja milloin hyvinvointituottavuutta seurataan.  

 

7.2 Johtopäätökset 

 

Hyvinvointipalveluiden ennaltaehkäisevän tai varhaisen tuen työtä pidetään 

yleisesti tuottavana ja kustannusvaikuttavana. Haasteena on kuitenkin tieteellisen 

näytön puuttuminen.  (Ståhl 2017.) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

perhekeskusverkostossa toteutetun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön 

hyvinvointituottavuutta voidaan arvioida sekä miten perhekeskusverkoston 

verkostopääoman tilaa voidaan arvioida ja mitä perhekeskusverkoston toimintaan 

liittyviä lähdetietoja (kustannukset, suoritteet ym.) on tunnistettava, jotta 

hyvinvointituottavuuden arviointi on mahdollista. Kehitetty 

hyvinvointituottavuuden arviointimalli (kuva 13) ja sen pilotointi osana tutkimusta 

osoitti, että asiakasnäkökulman sisältävä tuottavuuden arviointi on mahdollista ja 

sen toteuttaminen melko helppoa. Haasteena on tiedon keruu eri tietojärjestelmistä 

myös yksittäisen organisaation tasolla. Tärkeimpänä tekijänä arvioinnin 

onnistumisen näkökulmasta on johdon tekemät määritelmät, päätökset ja 

sopimukset siitä, mitä lähdeaineistoja arviointia varten kootaan. Tämän päivän 

tekniikka ja erilaiset ohjelmistot mahdollistavat tietojen yhdistämisen 

erinomaisesti. Päätösten lisäksi tarvitaan myös organisaation tai verkoston 

arvioivan työkulttuurin vahvistamista. Jokaisen verkostossa mukana olevan 
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työntekijän, tekijöistä johtoon, tulee ymmärtää oma vastuunsa arviointitiedon 

kokoajana.   

 

Tämän tutkimuksen tuloksena on arviointimalli, kontribuutio, joka yhdistää vanhaa 

ja tuo uutta näkökulmaa perhekeskusverkoston tai hyvinvointipalveluiden 

arviointiin ja hyvinvointituottavuuden tarkasteluun. Arviointimalli on kokonaisuus, 

joka kokoaa yhteen eri näkökulmat verkoston toiminnan arviointiin.  Malli käsittää 

neljä osiota, joista jokainen sisältää asioita, joita on ennen mallin käyttöönottoa 

verkoston johdon ja toimijoiden kanssa sovittava ja päätettävä. 

Alla on luettelo keskeisistä mallin käyttöönottoon liittyvistä kysymyksistä sekä 

sovittavista asioista:  

1. Pääomatekijöiden arviointi 

Osiossa selvitetään verkoston tai organisaation pääomatelijöiden eli arvojen 

ja kulttuurin, toimintamallien sekä resurssien ja osaamisen tilaa. 

Arviointitieto kootaan verkostolle tai organisaatiolle suunnatulla 

sähköisellä kyselyllä. 

2. Prosessien määrittäminen ja arviointi 

Osion tavoitteena on selventää prosesseja ja arvioida niiden toimivuutta.  

Johdon tehtävänä on tunnistaa ja määritellä, mitä toimintoja (osaprosesseja) 

kuuluu prosessiin sekä kuvata prosessi sen eri vaiheet huomioiden. Lisäksi 

prosessikuvausta tulee tarkastella huomioiden erityisesti ns. kriittiset pisteet 

sekä yhteistyömahdollisuudet. 

3. Taloudellinen näkökulma ja palvelutuotannon tuottavuuden arviointi 

Osion tavoitteena on kiinnittää huomio taloudelliseen näkökulmaan 

huomioiden edellä määritellyissä prosesseissa tuotetut suoritteet sekä niiden 

tuottamiseen käytetyt panokset eli kokonaiskustannukset. Palvelutuotannon 

tuottavuus selvitetään vertaamalla suoritteiden suhdetta panoksiin.  

Arviointia varten tarvittavat lähdetiedot ovat tiedot suorite/ 

asiakaskontaktien määrästä sekä tieto panoksista eli 

kokonaiskustannuksista. 

4. Asiakasnäkökulma ja hyvinvointituottavuuden arviointi 
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Hyvinvointituottavuutta arvioidaan tarkastelemalla asiakastyytyväisyyden 

suhdetta panoksiin. Hyvinvointituottavuuden arviointia varten tarvittavat 

lähdetiedot ovat tieto numeerisesti kootun asiakastyytyväisyyden 

keskiarvosta sekä tieto panoksista eli kokonaiskustannuksista. 

 

Mallin validointi case-organisaatiossa on vielä kesken. Kehittämisvaiheessa ollut 

malli on esitelty case-organisaation, Kymenlaakson alueen perhekeskustoiminnan 

strategiselle johtoryhmälle ja valmis malli esitellään samaiselle ryhmälle vuoden 

2022 alussa. Käyttöönotto vaatii kaikkien verkostossa mukana olevien 

organisaatioiden sitoutumista, arvioivan toimintakulttuurin vahvistamista sekä 

verkoston vahvaa johtamista ja osaavaa koordinointia.  

 

Malli on rakennettu kansallisten perhekeskuslinjausten pohjalle ja 

kehittämisvaiheessa kommentteja verkoston pääomatekijöitä mittaavasta osiosta on 

pyydetty THL:n asiantuntijoilta. Mallia on mahdollista hyödyntää myös muualla 

Suomessa toimivien perhekeskusverkostojen toiminnan arviointiin.   

 

Mallin hyödyntäminen muissa hyvinvointipalveluja tuottavissa organisaatioissa tai 

verkostoissa on myös mahdollista. Organisaatiokohtaisesti malli hahmottaa 

arvioinnin kokonaisuutta ja antaa kartan arvioinnin toteuttamiseen. Kehittämistyön 

loppuvaiheessa tutkija pilotoi mallin käytettävyyttä yhdessä pilottiverkostoon 

kuuluvassa organisaatiossa ja esitteli sen myös laajemmalle kollegaverkostolle. 

Palaute oli positiivista ja myös ulkopuolisten kommenttien perusteella, malli 

todettiin arviointia avaavaksi ja toimivaksi.  

 

7.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten ja tutkittavan 

todellisuuden mahdollisimman hyvää vastaavuutta. Luotettavuutta tarkastellessa on 

tutkimusta arvioita suhteessa valittuun lähestymistapaan ja käytettyihin 

menetelmiin (Anttila 2005).  Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä 

tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, koska luotettavuuden 
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arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessa tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. 

(Eskola & Suoranta 2000).  Tässä tutkimuksessa on tutkimusaiheeseen perehtymisestä 

alkaen noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkija on arvioinut tutkimuksen 

luotettavuutta ja laatua jatkuvasti tutkimuksen edetessä.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta. Tarkkuus koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita. Tapaustutkimuksen 

kohdalla on erityisesti pohdittu edustavuutta ja tulosten yleistettävyyttä. Myös 

silloin, kun tutkimus aineisto perustuu käsityksiin tai esimerkiksi haastateltavan 

subjektiivisiin kokemuksiin ja tutkimuksen toistettavuus ei ole mahdollista, 

voidaan luotettavuutta vahvistaa esittämällä perusteellinen kuvaus aineistosta ja sen 

analyysistä. Analysointi tapahtuu viitekehyksen ja tutkijan itsensä tekemien 

valintojen kautta, jolloin myös analyysi on subjektiivinen.  Luotettavuus 

rakennetaan koko empiirisen aineiston käsittelyn aikana. (Hirsjärvi ym. 2009; 

Saaranen-Kauppinen ym. 2009.) Tämän tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi 

kehittämistiimin työskentely ja työpajoissa työstetty aineisto on dokumentoitu 

tarkoin ja aukikirjoitettu raportissa.  

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa on osoitettava, että tuotoksella on yhteys teoriaan 

ja että se on osa tiettyä teoreettista kehystä (Kasanen ym. 1993). Tämän 

tutkimuksen eteneminen ja analyysi perustuu raportissa esitetyistä teorioista ja 

käsityksistä muodostettuun perhekeskusverkoston hyvinvointituottavuuden 

arvioinnin viitekehykseen, joka on esitelty raportissa. Vaikka kyse on tietystä, 

yksilöllisestä tapauksesta, arvioinnissa pohditaan tuloksia myös laajemmassa 

mittakaavassa. Yhdenkin tapauksen huolellinen tutkiminen voi tarjota 

yksittäistapauksen ylittävää tietoa, vaikka sen pohjalta ei voi esittää yleistyksiä. 

(Saaranen-Kauppinen ym. 2009.) 

 

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Ensimmäinen jatkotutkimusaihe liittyy jatkotoimenpiteisiin. Uuden mallin 

käyttöönotto ja jalkauttaminen sekä validointi vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, 
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johtamista ja koordinointia. Käyttöönottoon liittyvä tutkimus toisi lisätietoa mallin 

käytettävyydestä ja erityisesti siitä, mitä hyvinvointituottavuustiedon 

systemaattisen koonti ja sen arviointi tuloksena tuo. Jatkotoimenpiteisiin- ja 

tutkimusaiheisiin liittyy myös kokeilu tai tutkimus siitä, miten malli on 

käytettävissä muissa perhekeskusverkostoissa tai hyvinvointipalveluja tuottavissa 

organisaatioissa.  

 

Mielenkiintoisena tutkimusaiheena olisi myös selvittää minkälaisia rooleja tai 

vastuita verkoston eri toimijoilla on hyvinvointituottavuuden arvioinnin 

toteuttamisessa ja miten arvioivaa toimintakulttuuria on mahdollista vahvistaa 

verkostossa toteutetussa palvelukokonaisuudessa.   

 

Lisäselvitystä ja mahdollisesti tutkimusta vaatii myös sopivan ja luotettavan 

yhteisen asiakaskokemusta mittaavan mittarin löytyminen. Luotettavia, 

asiakaskokemusta tai vaikuttavuutta kuvaavia mittaria kehitetään jatkuvasti. Yksi 

mahdollinen käytettäväksi soveltuva mittari on Ensi- ja turvakotien liiton 

Vaikuttavuus esiin -hankkeessa 2018-2021 kehittämä asiakkaan 

hyvinvointikokemusta mittaava vaikuttavuusmittari.  
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