
Olen aikaisemmin esitellyt neljän-

nen polven arviointiperheeseen

kuuluvaa responsiivista evaluointia

ja sen suhdetta konkreettiseen

sosiaalitutkimukseen (FinSocNews

2/1999 ja 3/1999). Jatkan vielä

aiheesta, ja tarkastelen menetel-

mään liittyviä tutkimuseettisiä kysy-

myksiä. Responsiivista evaluointia

voidaan hyödyntää sekä käytännölli-

senä arviointimenetelmänä että

konkreettisena tutkimusmenetel-

mänä. Niiden ero ei ole välttämättä

suuri, vaan enemmänkin kontekstisi-

donnainen ja arvioinnin tavoittee-

seen liittyvä.

Tutkivalla työotteella työskennel-

täessä tehdään näkyväksi käyttö-

teorioita ja yleistetään havaintoja

työkäytäntöjen parantamiseksi.

Empiirisesti orientoituva teorian-

muodostus on konkreettisessa

sosiaalitutkimuksessa klassisesti

koeteltu käsitteellistämisen tapa,

mikä parhaimmillaan valaisee sekä

tutkittavan ilmiön kehityshistoriaa

että sen aikalaisproblematiikkaa.

Responsiivinen evaluointi menetel-

mänä antaa kumpaankin tapauk-

seen välineitä, joiden avulla arvioita-

van tai tutkittavan ilmiön saa kes-

kustelevaan jännitteeseen: tilaan,

jossa itsestäänselvyydet kyseen-

alaistuvat. Kun näin käy, tutkiva suh-

de todellisuuteen on alkanut.

Kirjoituksessani nojaudun vah-

vasti Sandra Kensenin empiirisiin tut-

kimuksiin, joissa hän on analysoinut

asuinalueiden sosiaalista uudista-

mista ja elvyttämistä Hollannissa ja

Tanskassa. Toisena keskeisenä läh-

teenä on Egon Guban ja Yvonna

Lincolnin useissa yhteyksissä esittä-

mät ja jo klassisiksi muodostuneet

teesit neljännen polven evaluoinnin

peruspiirteistä, ongelmista ja mah-

dollisuuksista. Responsiivisessa eva-

luoinnissa on kysymys konstruktivis-
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Responsiivinen

evaluointi etsii ja

jäsentää tietoa

tavoitteenaan

paitsi ymmärryk-

sen lisääminen

ilmiöstä myös

ymmärryksen

lisääminen toimi-

joiden kesken.



tisesta neuvo-

ttelusta. Kysy-

tään, kenen

määrittelemis-

sä olosuhteis-

sa toiminnas-

ta neuvotel-

laan, kenen

näkökulmasta

toiminta on

tehokasta ja

onnistunutta

sekä kenen

määrittelemiä ovat arvioinnissa käytet-

tävät kriteerit. Responsiivisella evaluoin-

nilla ei pyritä todistamaan, vaan sen tar-

koituksena on jäsentää tietoa jostakin

kokonaisuudesta sen omassa konteks-

tissa toimijat ja heidän paikkansa huo-

mioon ottaen. Yleisenä tavoitteena on

paitsi ymmärryksen lisääminen ilmiöstä

myös ymmärryksen lisääminen toimijoi-

den kesken.

Responsiivisen evaluointiin liittyvät

tutkimuseettiset ongelmat voidaan

kiteyttää kolmeen seikkaan: 1) tutkijan

suhde evaluoitavan ilmiön osapuoliin ja

tai asianosaisiin, 2) tutkijan suhde

metodologisiin sitoumuksiin, ja 3) tutki-

jan asema evaluoinnin kokonaisuudes-

sa. Mainitut seikat eivät ole toisistaan

irrallisia, vaan punoutuvat ja limittyvät

toisiinsa. Koska responsiivinen eva-

luointi on käsityömäinen ja keskustele-

va mikrotason tutkimusmenetelmä, tut-

kimuseettiset kysymykset taittuvat tut-

kija-evaluaattorin toiminnan prismassa,

edellyttäähän menetelmä tutkijan hen-

kilökohtaista läsnäoloa, myötävaikutta-

mista, osallisuuttakin siinä kokonaisuu-

dessa, josta tietoa hankitaan. Tutkija ei

voi jättää määrittelemättä omaa paik-

kaansa eikä hän voi olla ottamatta kan-

taa siihen tuloksia raportoidessaan.

ASIANOSAISET

Tutkijan suhde evaluoitavan ilmiön osa-

puoliin tai asianosaisiin on keskeisesti

luottamuskysymys, joka ajankohtaistuu

jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

Sosiaalisella toiminnalla on toteuttajan-

sa, hyötyjänsä ja ”uhrinsa” lähes toimin-

nasta riippumatta.Tiedon hankkiminen

neuvottelevalla menetelmällä ei onnis-

tu, jos tutkija ei ota huomioon kaikkia

osapuolia tai asianosaisia. Heistä agen-

tit tai toimijat – jollaisiksi voidaan lukea

toiminnan aloitteentekijät, perustajat,

kehittäjät ja juurruttajat – ovat äänek-

käimpiä ja usein myötäsukaisimpia tut-

kimusyhteistyölle, mutta myös kriitti-

simpiä. Tutkijan ei yleensä ole vaikea

muodostaa suhdetta agentteihin, mut-

ta luottamuksen säilyttäminen vaatii

herkeämätöntä sensitiivisyyttä, varsin-

kin kun toimijoiden joukossa usein on

kilpailevia poliittisia, ideologisia, amma-

tillisia, hallinnollisia tai muita intressi-

ryhmiä.

On hyvin tavallista, että tutkija jou-

tuu ristivetoihin, joiden taustoja hän ei

voi tuntea. On niinikään tavallista, että

tutkijaa vedetään välittäjäksi tai ratkai-

sijaksi toiminnasta vallitseviin kiistoihin.

Olen havainnut, että aktiivinen kuunte-

lu auttaa kyseisissä ristipaineissa: ei tar-

vitse asettua ratkaisijaksi, vaan voi toi-

mia informanttina osoittamalla että

tuntee tilanteessa vallitsevat erilaiset

näkemykset. Kyseinen suhtautumistapa

herättää luottamusta siitä, että tutkija ei

ole asettunut kenenkään asianajajaksi,

vaan havaitsee erilaiset intressit ja säi-

lyttää puolueettomuutensa.

Tutkimuksesta tai arvioinnista hyö-

tyjät saattavat olla aktiivisesti läsnäole-

via ryhmiä, esimerkiksi tiettyjä ammat-

tiryhmiä, mutta yhtä hyvin he voivat

olla esimerkiksi laajempi palvelujen tar-

vitsijaryhmä, joka ei ole autenttisesti

mukana arviointitilanteessa. Hyötyjiä

saattavat olla myös tietyn kunnan tai

alueen asukkaat, jotka eivät ole yhtenäi-

nen tai edes pysyvä ryhmä. Sosiaalipal-

veluita tai sosiaalialan ammattilaisten

toimintaa arvioitaessa ja tutkittaessa

hyötyjät määritellään usein hallinnolli-

sesti sen mukaan, kenelle kyseisen pal-

velun tai työntekijäryhmän toiminta

suunnataan. Varsinkin ehkäisevässä toi-

minnassa on pidettävä mielessä se, että

hyötyjät eivät välttämättä ole vielä edes

läsnä: tulokset saattavat olla esimerkiksi

lasten myöhemmässä selviytymisessä.

Tutkimus- ja arviointiasetelman kan-

nalta on tärkeää, että tutkija hankkii toi-

mijoilta julkilausutun tiedon siitä, kenet

tai keitä nämä mieltävät toiminnasta

hyötyjiksi. ”Yleinen hyvä” on sinänsä

kelvollinen tavoite, mutta harvoin riittä-

vä toimintojen kehittämiseen koh-

desensitiivisemmiksi ja tarvelähtöisim-

miksi. Kun toimijat määrittelevät hyöty-

jiä, he määrittelevät myös itseään ja

valaisevat samalla toimintansa motiive-

ja sekä sidonnaisuuksiaan.Tutkimukses-

sa hyötyjiä ovat myös saman metodin

toiset käyttäjät. Heitä tutkija-arvioitsija

palvelee huolellisella dokumentoinnilla.

Uhrien tai toiminnasta kärsivien

havaitseminen on vaikeinta ja monesti

myös kiusallisinta. Sandra Kensen totesi

asuinalueiden sosiaalisia elvytysohjel-

mia tutkiessaan, että osallistavinkaan

ohjelma ei vedä mukaan kaikkia, ja

samoja havaintoja olen tehnyt omissa

tutkimuksissani. Ulkopuolelle jääminen

ei välttämättä merkitse ”kärsimystä”,

mutta kylläkin kuulematta jäämistä.

Responsiivisen evaluoinnin yksi meto-

dinen haaste on havaita niitä ryhmiä,

joiden ääntä ei kuulla. Sandra Kensen

on korostanut, että tutkijan tai evalu-

aattorin tehtävä ei ole olla antamassa

ääntä syrjäänjääville, vaan tuottamassa

tietoa, jonka avulla voitaisiin saada

aikaan vuorovaikutusta. Määritelmä on

tärkeä: responsiivinen evaluointi ei ole

toimintatutkimusta, vaan vuorovaiku-

tustutkimusta (inter-action research

instead of action research).

Kun tutkitaan toimintajärjestelmiä ja

ammattiryhmiä, voidaan päätyä havain-

toihin, jotka osoittavat toimintojen ole-

van vanhentuneita tai epätarkoituksen-

mukaisia. Tästä seuraa, että arvioinnin

perusteella voidaan päätyä uusiin orga-

nisaatioihin ja työjärjestelyihin, joissa

aikaisemmat asemat ja tehtävät mene-

tetään. Järjestelmien reflektiivisyys

edellyttää välttämättä joustavaa

ammattitaitoa, jotta ”menettäjät”voivat

sekä uudistua että löytää uusia tehtäviä

tai lähteä organisaatiosta kasvojaan

menettämättä. Ammatillinen edunval-

vonta ja palvelujärjestelmien uudista-

mispyrkimykset saattavat joutua

kovaan ristiriitaan. Tutkija tai evaluaat-

tori ei voi sitä ratkaista, vaan joutuu
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epäkiitolliseen ristiriidan julkilausujan

rooliin. Siihen täytyy varautua.

METODOLOGISET SITOUMUKSET

Kun responsiivisen evaluoinnin perus-

lähtökohta on mahdollisimman monen

äänen kuuleminen ja useamman katse-

lupaikan jäsentäminen, tutkijaa uhkaa

metodologisen kontrollin menettämi-

nen.Tämä on mikrotasoisen sosiaalitut-

kimuksen yksi peruspulma: mitä lähem-

pänä ruohonjuuria tiedon hankinta

tapahtuu, sitä monimutkaisempi on tut-

kimustilanne. Tutkija on hyvin lähellä

arkielämää ja ihmisten elämänproses-

seja ollessaan havaitsijana esimerkiksi

asiakastilanteissa, työ- tai toimintaryh-

missä, yhteisöissä tai perheissä.

Ei ole ihme, että esimerkiksi monia

terveysalan seuruututkimusten aineis-

tojenkeruita on pyritty toteuttamaan

asemansa hyvin vakiinnuttaneiden ja

suurta yleistä luottamusta nauttivien

instituutioiden suojissa, lastenneuvola

hyvänä esimerkkinä sellaisesta. Vaikka

tiedonhankintatilanne on silloin saatu

responsiiviseksi ja havaintojen luotetta-

vuutta on voitu menettelyllä vahvistaa,

tutkija on etäännyttänyt itsensä tilan-

teesta eikä tutkittaville ole välttämättä

tarjottu mahdollisuutta tutustua tutki-

muksen tuloksiin. Itseäni on jäänyt har-

mittamaan se, että vuonna 1979 synty-

nyt lapseni oli mukana laajassa kaksois-

sokkokokeena toteutetussa korvaroko-

tustutkimuksessa; tutkijaryhmän

lupauksista ja monista tiedusteluyrityk-

sistäni huolimatta en koskaan saanut

tietää, kuuluiko hän koe- vai kontrolli-

ryhmään. Hän ei lapsuudessaan sairas-

tanut yhtään korvatulehdusta, minkä

vuoksi olisin ollut erityisen kiinnostunut

ko. tiedosta. Responsiivisuuteen kuuluu

osallistujien palvelu, ainakin siltä osin

mitä heille on luvattu.

Responsiivisessa evaluoinnissa

aineistonkeruu ja sen analysoiminen

ovat kokonaisuus, jota tutkija seuraa ja

jonka kontekstia hän pyrkii ajatukselli-

sesti hallitsemaan. Siihen tutkija tarvit-

see katselupaikoiksi eri toimijoiden

näkemyksiä, aloitteita, tekoja. Dorothy

Smith on kehittänyt standpoint-lähesty-

mistapaa, jossa tutkija pystyy paitsi

kontrolloimaan omaa vaikutustaan tut-

kittavaan ilmiöön myös määrittelemään

kontekstin ja erillisten havaintojen kes-

kinäistä suhdetta. Smith tutki kouluins-

tituutiota lasten ja perheiden arkielä-

män prosessien valossa: millä tavalla

koulu on läsnä perheen arkisessa elä-

mässä, mitä koulu edellyttää perheiltä,

miten koulu jäsentää lasten ajankäyttöä

jne. Instituutioiden katsominen lattia-

tai katutasolta on jo klassinen lähesty-

mistapa. Responsiivinen evaluointi voi

tuoda siihen uusia käsitteellisiä välineitä

korostaessaan vuorovaikutusta meto-

dologiana. Mikrotasolla vuorovaikutus

(ymmärrettynä tässä myös sen puuttu-

misena) rakenteistaa toiminnan: toimi-

joiden väliset suhteet ja jännitteet ovat

oleellisia, toimijoiden ominaisuudet tai

”annetut”asemat toissijaisia.

TUTKIJAN ASEMA

Ensimmäisen evaluointisukupolven tut-

kijaa on luonnehdittu teknikoksi ja mit-

taajaksi, kun toisen polven tutkijat oli-

vat kuvailijoita tai dramaturgeja, jotka

käsikirjoittivat sen mitä havaitsivat. Kol-

mannen sukupolven evaluaattoreita

Guba ja Lincoln pitävät määrittelypro-

sessien eteenpäinvälittäjinä, jonkinlaisi-

na tulkkeina, joille kasautuu valtaa siten

että he voivat valita mitä asioita havait-

semastaan lausuvat julki. Neljännen

sukupolven evaluaattori-tutkija on

ehkä omalaatuinen yhdistelmä kohte-

liasta antropologia, moralisoimatonta

kliinikkoa ja rehellistä ystävää. Oleelli-

sinta on, että responsiivinen tutkija-

arvioija on itse kentällä, ei avustajiensa

välityksellä. Responsiivisuus on luotta-

musta, jonka rakentaminen ja vaalimi-

nen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Tutkiva suhde ilmiöön ei salli sen

idealisointia eikä tutkijan ole aiheellista

esittää mitään romanttista totuudenet-

sijää. Sandra Kensen on korostanut, että

tutkijan on hyvä sanoa ääneen se, että

hänellä on valtaa: käsitteellistä, tiedollis-

ta ja yleensä myös runsaasti akateemi-

sesta taustasta tulevaa symbolivaltaa.

Kyseinen valta ei ole ongelma, kun sen

pystyy tekemään näkyväksi ja kun pys-

tyy olemaan valtansa mittainen.Valta ei

myöskään ole este sille, etteikö tutkija

voi asettua avoimeen oppijan asemaan

siinä yhteisössä, jota hän tutkii. Aktiivi-

nen kuuntelu on hyvä ja palkitseva tapa

tutustua mihin tahansa sosiaaliseen

ilmiöön.

Responsiivisella evaluoinnilla pyri-

tään käsitteellistämään ilmiön moni-

muotoisuutta, diversiteettiä. Erinomai-

sen haasteellisia arvioinnin ”kohteita”

tästä näkökulmasta ovat sosiaalisen

elvytyksen ja uudistamisen alueelliset

ohjelmat, joiden julkilausuttuna tavoit-

teena on ottaa laajasti huomioon mitä

erilaisimmat toimijat, tahot ja intressi-

ryhmät mahdollisimman arkisessa kaa-

vussaan. Tutkija-arvioitsija saa tässä

kokonaisuudessa narratiivin kirjoittajan

roolin, kun hänen täytyy katsoa ilmiötä

ja sen muuttamispyrkimyksiä useam-

masta näkökulmasta, mutta yhdessä

kokonaisuudessa, jolla on tarinaan kuu-

luva juoni. Sandra Kensen on sanonut,

että tutkija-arvioitsija tarinaa koostaes-

saan ja kertoessaan on myös todellisuu-

den muotoilija ja uusien merkitysten

kehittäjä. Prosessiin osallistujat voivat

saada arvioitsijalta vinkkejä siitä, mitkä

asiat vaativat edelleen neuvotteluja ja

keitä niihin olisi tarpeen sitouttaa.

Sandra Kensen on luonnehtinut

omaa asemaansa lähiöiden elvytys-

hankkeiden arvioitsijana manageriksi,

joka sovittelee analyysissaan yhteen

moniäänisyyttä ja yrittää säilyttää

arvioinnissa sen monimutkaisuuden,

mikä itse ohjelmassakin ja sen toteutta-

misessa vallitsee. Vääristelemättömyys

ja yksinkertaistamisen välttäminen ovat

hyviä tutkimuseettisiä tavoitteita –

eivät mitenkään uusia, mutta tarpeelli-

sia palauttaa mieleen toistuvasti.

PIRKKO-LIISA RAUHALA
YTT, dosentti
Stakesissa erikoistutkijana tutkimusalueena
ehkäisevä sosiaalipolitiikka

Aiemmat puheenvuorot:
Rauhala, Pirkko-Liisa (1999) Responsiivinen eva-

luointi – yksi mahdollisuus paikallisen sosiaali-
politiikan arviointitutkimukseen. FinSoc News
2/1999, 1–3.

Rauhala, Pirkko-Liisa (1999) Responsiivinen eva-
luointi ja empiirinen sosiaalitutkimus. FinSoc
News 3/1999, 1–3.



Palvelujen vaikuttavuuden mittaami-

nen on vahvassa nousussa. Vaikutta-

vuutta koskevaa tietoa vaaditaan yhtä-

lailla kehittämisprojekteilta kuin perus-

työtä tekeviltä ammattilaisiltakin. Myös

FinSoc pitää sosiaalipalvelujen vaikutta-

vuutta keskeisenä arviointitutkimuksen

kohteena. Vaikuttavuutta koskeva

arviointitutkimus on tärkeää, mutta sii-

hen liittyy runsaasti hankaluuksia ja

huomioonotettavaa.

FinSoc on kolmen vuoden ajan ollut

mukana kansainvälisessä sosiaalipalve-

lujen evaluaatiotutkimusta tekevien

organisaatioiden yhteistyöverkostossa.

Vuosittain järjestettävässä seminaarissa

verkoston jäsenet vaihtavat kokemuksi-

aan. Syyskuussa verkosto kokontui

Utrechtissa. Kokoontumisen teemana

oli sosiaalipalvelujen vaikuttavuus.Riitta

Haverinen esittelee tässä lehdessä tar-

kemmin kokouksen sisältöä. Eri maissa

tehdyt empiiriset tutkimukset toivat

esiin palvelujen vaikuttavuuteen liitty-

vän arviointitoiminnan hankaluuksia ja

puheenvuoroissa myös reippaasti

kyseenalaistettiin vaikuttavuuskeskus-

telun aikaansaamia vaikutuksia palvelu-

jen tuotantoon. Keskustelussa kysyttiin,

vaikuttaako vaikuttavuustutkimus

laisinkaan tavoilla, joita päättäjät tarkoit-

tavat.

Oli helpottavaa kuulla, että muualla-

kin keskustellaan vaikuttavuuden mit-

taamisen ongelmista ja tarkoittamatto-

mista seurauksista. Sosiaaliala ei voi

soveltaa suoraan toiminnan vaikutta-

vuutta selvittäviä lähestymistapoja, eikä

mallia voida siten ottaa vaikkapa julki-

sesta hallinnosta tai terveydenhuollos-

ta. Sosiaalialalla toiminnan pitkäaikais-

vaikutuksia (engl. outcomes) on usein

erittäin vaikea selvittää. Välittömät vai-

kutukset taas eivät usein näy, tai kato-

avat nopeasti.

Vaikuttavuuden mittaamisen ongel-

mat ovat hyvin tunnettuja – vähemmän

on keskusteltu siitä, mitä seurauksia vai-

kuttavuuden mittaamisesta voi olla

sekä ammattilaisille että asiakkaille.

Päätöksentekijöitä palveleva vaikutta-

vuustutkimus on Englannissa johtanut

”naming and blaming” käytäntöön, jos-

sa palvelujen tuottajat järjestetään luet-
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Minkälaista arviointitietoa kun-

nan sosiaalitoimessa tarvitaan?

– vastaajana projektinjohtaja

Alpo Komminaho

Maisa Maaniittu: Olet Rauman sosi-

aalijohtaja, mutta nyt projektinjohtaja-

na Makropilottiprojektissa. Mitä Makro-

pilotti tarkoittaa?

Alpo Komminaho: Makropilotin pyrki-

myksenä on kehittää sosiaali- ja tervey-

denhuoltoa mahdollisimman ihmislä-

heiseksi ja tehokkaaksi hyödyntämällä

mm. uutta teknologiaa. Tavoitteena on

parantaa palveluja ja säästää kustan-

nuksia kehittämällä järjestelmiä, joilla

asiakkaan tiedot liikkuvat sujuvasti

organisaatiosta toiseen asiakkaan itsen-

sä sijasta.

Maisa Maaniittu: Kuuluit ryhmään,

joka arvioi Stakesin sosiaalipalvelujen

evaluaatiohankkeen alkuvaihetta. Ryh-

männe esitti, että tätä toimintaa pitää

jatkaa ja se pitää vakinaistaa. Onko näi-

den kannanottojen takana myös kes-

kusteluja kollegojesi kanssa?

Alpo Komminaho: Kyselin useilta

sosiaalijohtaja-kollegoiltani sosiaalipal-

velujen evaluaation tarpeesta. Asia tun-

tui kaikkien kanssa aluksi melko vieraal-

ta. Keskusteluissa kuitenkin erityisesti

uusien työmenetelmien arviointia ja

arviointitulosten esille tuomista pidet-

tiin erittäin tärkeänä. Arviointia koros-

tettiin mm. sosiaalipalvelujen kehittä-

mistyön ja arvostuksen näkökulmista.

Maisa Maaniittu: Mikä on arvioinnin

rooli kunnissa ja siellä tehtävässä

sosiaalipalvelujen kehittämistyössä täl-

lä hetkellä?

Alpo Komminaho: Kunnat ovat läh-

dössä liikkeelle. Tärkeää olisikin tämän

ensi vaiheen aikana tuen järjestäminen

kunnille. Taloudellisella ja ohjaavalla

tuella Stakes voisi osoittaa kunnille, että

arviointi hankkeet ovat tärkeitä.

Maisa Maaniittu: Minkälaisia yhteis-

työn muotoja pidät hyvinä, miten olisi

parasta aloittaa?

Alpo Komminaho: Keskustelun käyn-

nistäminen voisi tapahtua niin, että

sosiaali palvelujen arviointi otetaan tee-

maksi sosiaalijohdon maakunta- tai lää-

nikohtaisissa tapaamisissa tai muissa

vastaavissa kokouksissa. Johtajat ovat

kiireistä joukkoa, eivätkä erillistilaisuu-

det välttämättä vedä joukkoja koolle.

Siksi vakiintuneet tapaamiset voisivat tar-

jota hyvän mahdollisuuden keskuste-

luun arvioinnin kysymyksistä. Tuloksena

voisi syntyä alueellisia hankkeita. Niissä

Stakesin tuki ja yhteistyö olisi tärkeää.

Maisa Maaniittu: Minkälaisia muita

odotuksia sinulla on sosiaalipalvelujen

arviointiin liittyen?

Alpo Komminaho: Tärkeätä kunnille

on, että uusia työmenetelmiä kehite-

tään ja saadaan tietoa hyvistä menetel-

mistä. Yleensäkin tarvitaan tietoa

uusien menetelmien käyttökelpoisuu-

desta, mahdollisuuksista ja rajoista, vai-

kuttavuudesta jne. Kyllä sosiaalihuollos-

sa on entistä tärkeämpää saada moni-

puolista arviointitietoa.

MAISA MAANIITTU 
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A L P O  K O M M I N A H O :

Kunnissa tarvitaan uutta tietoa

teloiksi. Listan alkupäähän pääsevät

parhaat yliopistot, päiväkodit jne. ovat

tietysti listaan tyytyväisiä, häntäpäähän

listatut palvelujen tuottajat taas epätoi-

voissaan. Kun listat vielä uutisoidaan

näkyvästi valtakunnallisissa lehdissä,

voi kysyä, johtaako tällainen todellakin

palvelujen laadun kohenemiseen.

Tässä lehdessä kerrotaan evaluaatio-

lähestymistavoista, jotka eivät ole

sokeita edelläkuvatuille pulmille, mutta

pyrkivät silti ottamaan vakavasti vaikut-

tavuuden haasteen. Sosiaalityössä täl-

laisen lähestymistavan puolesta jo vuo-

sia uupumatta työskennellyt Mansoor

A. F. Kazi. Hän oli marraskuussa vieraile-

massa Suomessa, luennoiden Tampe-

reen ja Jyväskylän yliopistoissa realisti-

sesta evaluaatiosta ja tapauskohtaises-

ta arvioinnista.

Kun Utrechtissa kyseltiin, onko vai-

kuttavuustiedolla väliä, tarjoaa Michael

Quinn Patton tähän keskusteluun oman

näkökulmansa. – Evaluaatiossa on olen-

naista syntyvän tiedon hyödynnettä-

vyys, ajattelee Patton. Evaluaatiotiedon

tulee olla hyödynnettävissä, mutta tie-

don tuottamisen pitää tapahtua res-

ponsiivisesti. Responsiivisen evaluaa-

tion ideaa pohtii Pirkko-Liisa Rauhala

nyt jo kolmannessa tätä teemaa koske-

vassa artikkelissaan.

FinSoc ryhmä panostaa uutisleh-

temme kehittämiseen. FinSoc News on

tärkeä vuorovaikutuskanava arviointi-

tutkimuksen ja sosiaalipalvelujen

ammattilaisten välillä. Lisäpanostuk-

semme näkyy niin, että jatkossa toimi-

tamme Maisa Maaniitun kanssa tätä

lehteä yhdessä. Kehitämme lehteä edel-

leen omaleimaisena julkaisuna, joka tar-

joaa luettavassa muodossa uutisia ja

artikkeleita arviointitutkimuksen alalta.

MIKKO MÄNTYSAARI
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Riitta Haverinen. Palvelusitou-

mukset ja hyvinvointivaltion

käänne. STAKES, tutkimuksia

106. 1999.

Palvelusitoumusajattelu rantautui Suo-

meen jossain vaiheessa 1990-luvun

alkupuoliskolla. Sitoumuksista tuli

nopeasti keino julkisten palvelujen laa-

dun kehittämiseen ja hallinnon raken-

teiden uudistamiseen.Tutkimuksellises-

sa mielessä sitoumuksista ei kuitenkaan

ole Suomessa kirjoitettu paljon, mikä on

yllättävää ottaen huomioon palvelusi-

toumuksiin liittyvän julkisuusarvon ja

poliittisen arvolatauksen.Toisaalta – tar-

kemmin ajatellen – ehkä juuri nämä sei-

kat ovat karkottaneet tutkijat ko. aihe-

piirin ympäriltä.

Riitta Haverinen on väitöskirjassaan

seikkaperäisesti analysoinut palvelusi-

toumusten luonnetta vertailevalla tut-

kimusotteella. Haverisen väitöskirja on

haastava lukukokemus. Se herättää

ajattelemaan, erittelemään omia aikai-

sempia käsityksiä ja kirvoittaa vastaväit-

teitä. Väitöskirja herättää paljon kysy-

myksiä sen lisäksi, että siinä haetaan

vastauksia esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin, mikä tekee Haverisen väitöskir-

jasta kiinnostavan. Haverinen on sovel-

tanut työssään kehysanalyysia ja aineis-

toina on käytetty alan tutkimuskirjalli-

suutta, teemahaastattelumateriaalia ja

dokumenttiaineistoa.

Haverisen mukaan palvelusitoumus

”...muuntuu pohjoismaiseen yhteyteen

tuotaessa julkishallinnon modernisaa-

tion keinosta sosiaalipoliittiseksi väli-

neeksi, jolla ratkotaan paikallisia tarpei-

den ja resurssien välisiä ristiriitoja anta-

malla konkreetit kirjalliset lupaukset kun-

talaisille heille tarjolla olevista sosiaali-

palveluista.” Esitetty väite on kiistanalai-

nen, koska suomalaisissa julkisissa pal-

veluissa palvelusitoumuksia on sovel-

lettu paljon nimenomaan hyvinvointi-

palvelujen ulkopuolella. Katsoisinkin,

että palvelusitoumukset ovat Haverisen

työssä sosiaalipoliittisia välineitä juuri

siitä syystä, että Haverinen tutkii kun-

nallisia sosiaalipalveluita. Jos tutkimuk-

sessa olisi analysoitu muita suomalaisia

palvelusitoumuskokeiluja, olisi tulkinta

varmasti ollut toinen. Kyseessä olisi

ehkä sittenkin ollut keino parantaa jul-

kisten palvelujen laatua ja samalla – aja-

tus, jota Riitta Haverinen osittain näyt-

tää vastustavan – tehdä mahdolliseksi

julkisen hallinnon modernisaation edis-

tyminen.

Riitta Haverisen työtä lukiessa saa

käsityksen, että palvelusitoumukset

ovat strategisia työkaluja – sellaisenaan

tavoiteltavia päämääriä.Tällainen ajatte-

lutapa – jos olen lukenut työtä oikein –

on jossain määrin vieras vallitsevalle aja-

tustavalle, miten palvelusitoumukset

nähdään osana julkisten palvelujen laa-

dun edistämistä. Palvelusitoumuksia on

pidetty yhtenä mahdollisena osana jul-

kisten palvelujen laadun parantamista.

Oletus siis on ollut, ettei pelkästään nii-

den avulla pystytä toimimaan tai saa-

maan aikaan muutosta. Sen sijaan pal-

velusitoumukset mielletään tavallisesti

osaksi pitkää ketjua, joka koostuu laatu-

järjestelmäajattelusta, laatupalkinto-

maailmasta, jatkuvan laadun kehittämi-

sen ideasta, vertailukehittämisestä ja

muista laatutyökaluista. Ilman tällaisen

maailman avaamista paikallisten palve-

lusitoumuskokeilujen viitekehykseksi ei

päästä tarpeeksi lähelle oleellisia kysy-

myksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi poh-

dinnat siitä, miksi palvelusitoumuksia

tehdään, mitä niillä tavoitellaan, mikä

osa niillä on tavoitellun muutoksen

kokonaisuudesta, miten niillä hallitaan

kilpailua/markkinaehtoisuutta, mikä

merkitys niillä on paikallisten palvelujen

tuotantotapojen logiikkaan jne..Ainakin

Suomelassa (Haverisen tutkima suoma-

lainen kuntaorganisaatio) sitoumukset

ovat vain yksi osa kaupungin hallinnon

ja palvelujen uudistamisstrategiaa.

Perustan tässä havaintoni kaupungin

kehittämistyön seurantaan viiden vuo-

den ajalta ja kaupungin silloisen kau-

punginjohtajan kanssa vuosina

1997–1999 käymiini lukuisiin keskuste-

luihin.

Ennustan, ettei suomalainen keskus-

telu palvelusitoumuksista pääty Riitta

Haverisen väitöskirjaan. Haverisen työn

arvona on mm. kolmen eri maan kunta-

kohtaisen tilanteen vertailu ja kerätyn

empiirisen aineiston huolellinen ana-

lyysi. Jos Haverisen työtä pitäisi luon-

nehtia lyhyesti, niin sanoisin, että Have-

risen tarkastelutapa palvelusitoumuk-

siin on ollut hyvin syvällinen, mutta silti

en ole aivan vakuuttunut siitä, onko tuo

näkökulma ollut tarpeeksi kattava. Täs-

sä viittaan ensinnäkin edellä sanottuun

koskien sitoumusten merkitystä yhtenä

osana julkisen palvelutuotannon pai-

kallista uudistamista. Toisaalta argu-

mentti palvelusitoumusten merkityk-

sestä sosiaalipolitiikan välineenä olisi

saanut uutta sisältöä, mikäli Haverinen

olisi systemaattisemmin sivunnut Suo-

messa 1990-luvun puolivälin jälkeen

tehtyjä palvelusitoumuskokeiluja.

Lopuksi voi kysyä, merkitsevätkö

palvelusitoumukset Haverisen esittä-

mässä muodossa todella hyvinvointi-

valtion palvelujärjestelmän käännettä?

Kyse on varmasti käänteestä tai ainakin

jonkin asteisesta muutoksesta, joka täl-

lä hetkellä vallitsee. Mutta palvelusitou-

musten ja käänteen – mitä se nyt sitten

onkaan – esittäminen syy-seuraus -suh-

teena ei ole yksiselitteistä. Olen taipu-

vainen hyväksymään ajatuksen että

sitoumukset heijastelevat muutosta

mutta vain sitä. Ne eivät ole muutoksen

liikkeelle paneva voima. Sen sijaan ne

U U S I A J U L K A I S U J A :

Palvelusitoumuksista vertailevalla tutkimusotteella
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ovat heijastumia siitä muutoksesta, jos-

sa julkisen sektorin palvelujen tuottajat

organisoivat uudella tavalla palveluja

kansalaislähtöisesti ottaen huomioon

uudentyyppiset demokratiavaateet,

paineet julkisten palvelujen laadun

kehittämiselle ja viime kädessä myös

julkisen sektorin alati kasvavat tehok-

kuus- ja taloudellisuusvaatimukset.

Suomessa ei jatkossa enää voi kir-

joittaa palvelusitoumuksista viittaamat-

ta Riitta Haverisen väitöskirjaan. Haveri-

sen työn perusteella olen iloinen, että

vuosina 2000–2001 toteutettavissa val-

tiovarainministeriön koordinoimassa

laatu- ja palveluhankkeessa palvelusi-

toumukset tulevat olemaan näyttävästi

esillä kehittämistoiminnan kohteena.

Hankkeeseen on ilmoittautunut kaikki-

aan yli 40 julkisen sektorin organisaa-

tiota, joissa periaatteessa kaikissa on

joko jo sovellettu palvelusitoumusajat-

telua tai harkittu niiden käyttöönottoa.

Maailma ei siis ole vielä valmis palvelu-

sitoumustenkaan osalta.

PETRI VIRTANEN
Dosentti, yksikön päällikkö
Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto

Olen tehnyt väitöskirjani luettavaksi

ja arvioitavaksi. Siksi toivon myös käy-

tännön päätöksentekijöiden ja poliitti-

sia valintoja tekevien perehtyvän sen eri

säikeisiin. Kehitettäessä sosiaalipalvelu-

ja käyttäjille laadukkaammiksi on syytä

paikallisesti pohtia talouden ja sosiaali-

poliittisten valintojen suhdetta. Julkis-

palvelujen uudistamistarpeen näen

ennen kaikkea asiakasnäkökulmasta.

Toivon lukijoiden perehtyvän väitös-

kirjani eri säikeisiin, ei vain näkökul-

maan, joka tulee esille Petri Virtasen

analyysissä. Hän kommentoi väitöskir-

jaani lähinnä julkishallinnon moderni-

saation näkökulmasta. Se on tärkeä tee-

ma, mutta kontekstointini on laajempi.

Olen konktekstoinut aineistolähtöi-

sen ja teoreettisen lähestymistavan

välisessä vuoropuhelussa palvelusitou-

musten prosessin kolmeen kehityskul-

kuun. Ne ovat hyvinvointivaltion muu-

tos, julkishallinnon ja julkispalvelujen

modernisaatio sekä paikallisuuden

korostuminen. Näiden kolmen kehitys-

kulun kautta tarkastelen palvelusitou-

musten kontekstoitumista paikallisesti

kolmessa tapauksessa. Ne tulevat Suo-

mesta (Suomela), Ruotsista (Sveaby) ja

Englannista (Engltown).

Kolmen kehityskulun relevanssia

tukee empiirinen aineistoni. Sitä kautta

näkyy myös todellisuuden moninäkö-

kulmaisuus. Väitöskirjani empiirisen

aineiston analyysin edetessä itselleni

kiinnostava kysymys näyttäytyi Petri Vir-

tasen näkökulmaa vasten yhtäältä laa-

jemmin ja toisaalta kapeammin. En ollut

niinkään kiinnostunut hallintotieteelli-

sestä näkökulmasta palvelusitoumuk-

siin ja niiden käyttöön vaan palvelusi-

toumuksista sosiaalipoliittisessa toimin-

tayhteydessä eli sosiaalipalveluissa. Pal-

velusitoumusten valmistelun analyysis-

tä tuli eräänlaiset ”silmälasit”, joiden

avulla näkyi ajankohtaisia palvelujärjes-

telmässä tapahtuvia kehityskulkuja.Näi-

tä ovat mm. talouden ehdoilla etenevä

julkispalvelujen modernisaatio ja sen

yhteydet sosiaalipoliittisiin valintoihin,

julkishallinnon modernisaation valitut

välineet sekä näiden käyttöönoton seu-

raukset sosiaalipalvelujen tuottamiselle,

henkilöstölle ja asiakkaille. Olin jossain

määrin yllättynyt, miten vähän empiiri-

sessä aineistossa palvelusitoumukset lii-

tettiin palvelujen laatuun ja siihen,

miten laatuteemat käytännössä jäivät

jalkoihin.

Empiirisessä tutkimusaineistossa

palvelusitoumus näkyi sekä talousajat-

telun voimistumisen tukena että erään-

laisena vastastrategiana sille.Talousajat-

telun voimistumisen vastastrategiana

tuli esiin myös julkishallinnon orientaa-

tio, laatu-, voice- ja asiakaslähtöisyysko-

rostuksin mm. Suomelassa, joka on yksi

kolmesta analysoimastani tapauksesta.

Palvelusitoumuksen välineellinen

kehikkoluonne tuli esille. Olennaista on

se, millaisten arvovalintojen ja eettisten

perustelujen pohjalta niitä tehdään.

Empiirisen aineistoni pohjalta kes-

kustelen paikallisen sosiaalipolitiikan

strategioista ja vastastrategioista, julkis-

hallinnon uudistamiseen paikallisesti

valittujen keinojen ja demokratian risti-

riidoista, tehokkuuden ja legitimiteetin

yhteyksistä sekä eri asiakasryhmien ase-

masta palvelujen saamisessa.

Kolmen tapauksen vertailussa näkyi

paikallisesti valittu linja: talouden

ehdoilla etenevä modernisaatio välinei-

neen (mm. leikkaaminen, tehostami-

nen, yritysjohtaminen, standardit, tilaa-

ja-tuottajamalli) ja seuraukset sosiaali-

palveluille. Ne olivat talouskielen vah-

vistuminen sosiaalipoliittisessa keskus-

telussa, taloudella perustelun lisäänty-

minen, selektiivisyyden lisääntyminen,

työntekijöiden ylikuormittuminen ja

palveluja saavien ja ei saavien asiakas-

ryhmien eriytyminen. Nämä tuotettiin

talouden tiukkuuden eräänlaisena vält-

tämättömänä seurauksena.

Olen kirjoittanut pari artikkelia väi-

töskirjani pohjalta. Palvelusitoumustee-

maa olen käsitellyt Hallinnon tutkimus

–lehdessä olleessa artikkelissani

(3/2000, 299–311). Siinä paikannan pal-

velusitoumuksia esim. marginalioitu-

vien ihmisten palveluja takaamaan.Väi-

töskirjaa kokonaisuutena olen käsitellyt

Kunnallistieteen aikakauskirjassa

(1/2000, 17–29). Väitöstilaisuudessa

pitämäni lectio on julkaistu Janus-leh-

dessä (3/2000, 293–297).

RIITTA HAVERINEN

Tekijän
kommentti
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Antti Karisto, Tuija Lindqvist &

Mikko Mäntysaari: Albatrossin

evaluaatio. Helsingin kaupun-

gin sosiaalivirasto. Sosiaalivi-

raston julkaisusarja A 6/2000.

Helsingissäkin on pohdittu sosiaali- ja

terveysvirastojen yhdistämistä. Vaihto-

ehtoisia yhteistyötä lisääviä palvelujen

järjestämisen tapoja on muitakin. Hel-

singin kaupungin sosiaaliviraston Itäi-

nen sosiaalikeskus tilasi keväällä 1999

Stakesin FinSoc-ryhmältä evaluaation

Vuosaaressa sijaitsevan palvelukeskus

Albatrossin toimivuudesta.

Vuosaaressa toteutetun palvelukes-

kus Albatrossin ideana on sijoittaa

samaan taloon sekä sosiaali- että ter-

veyspalvelut mahdollisimman laajasti.

Siten vuosaarelaiset voivat saada Albat-

rossista sekä terveyskeskuksen että

sosiaalipalvelutoimiston palvelut. Näi-

den peruspalveluiden lisäksi Albatros-

sista löytyvät myös A-klinikan, perhe-

neuvolan ja psykiatrisen poliklinikan

palvelut.

Evaluaation toteutti työryhmä,

johon kuuluivat professori Antti Karisto

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan

laitokselta sekä FinSocin tutkijat Mikko

Mäntysaari, Tuija Lindqvist ja Maisa

Maaniittu.

Evaluaation toteuttanut ryhmä käyn-

nisti työnsä miettimällä, mikä Albatros-

sin toiminnassa on sellaista uutta, jota

voitaisiin kutsua Albatross-palvelukon-

septiksi.Tällaista uutta ovat olleet ensin-

näkin sosiaali- ja terveyspalvelujen kaik-

kien keskeisten toimintojen sijoittami-

nen samaan rakennukseen, silti säilyttä-

en ne hallinnollisesti erillisinä.

Uutta ja olennaista on myös sijainti.

Albatross sijaitsee metron päätease-

malla, kauppakeskus Columbuksen

yhteydessä. Selvästi uutta on myös

Albatrossissa sovellettu tietotekniikan

vahva hyödyntäminen palvelujen tuot-

tamisessa.

Keskeinen kysymys arvioinnissa oli,

mahdollistaako organisaatioiden sijoit-

taminen samaan, tätä tarkoitusta varten

erityisesti suuuniteltuun rakennukseen

tehokkaan sosiaali- ja terveystoimen

yhteistyön kehittymisen.

Albatrossin evaluaatio toteutettiin

keräämällä kvalitatiivinen aineisto

havainnoimalla ja haastattelemalla.

Tämän lisäksi toteutettiin henkilökun-

nalle suunnattu kysely. Lisäksi arviointi-

ryhmä sai käytettäväkseen Albatrossin

toimintaa koskevan kirjallisen mate-

riaalin.

Evaluaatioasetelmaa mietittäessä

vaikutteita haettiin mm. responsiivises-

ta evaluaatiosta, jota FinSoc Newsissa

on esitellyt Pirkko-Liisa Rauhala (2/99 ja

3/99). Evaluaation tavoitteena oli tuot-

taa tietoa päätöksentekijöiden tar-

peisiin käynnissä olevasta prosessista.

Siten kyse oli toisaalta summatiivisesta

arvioinnista.

Evaluaation peruskysymys oli, mah-

dollistaako erityisesti tätä tarkoitusta

varten rakennettu talo sosiaali- ja ter-

veystoimen paremman yhteistyön. Eva-

luaation mukaan vastaus on pienin

varauksin myönteinen: Työntekijöiden

yhteistyö on lisääntynyt, ja myös alueel-

lisen työotteen kehittymiselle Albatross

tarjoaa hyvät mahdollisuudet, mutta

toistaiseksi sellaista työotetta kehittäviä

ammattilaisia on vähänlaisesti.

T E H O K K A A M M I N  Y H D E S S Ä  V A I  E R I K S E E N ?  

Sosiaali- ja terveyspalvelut samasta talosta
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Albatrossin sijainti metroliikenteen

päässä ja suuren kauppakeskuksen

yhteydessä tekee siitä helposti saavu-

tettavan. Aikanaan avantgardistiselta

tuntunut sijainti ei kuitenkaan käytän-

nössä ole ihmeemmin vaikuttanut toi-

mintaan, ei hyvässä eikä pahassa.

Alueellisen työn idea ei kaikin osin

toimi. Voidaan kysyä, saavatko Vuosaa-

ren asukkaat tässä suhteessa Albatros-

sista paljoa muuta hyötyä kuin sen, että

talo sijaitsee lähellä asukkaita.Työnteki-

jöiden kannalta asiakkaiden kotien fyy-

sinen läheisyys ei välttämättä ole johta-

nut alueellisen työotteen yleiseen

lisääntymiseen. Alueellisella otteella on

kiihkeät kannattajansa ja kyyniset vas-

tustajansa, eli idea ei ole selvästikään

jaettu.

Albatrossin rakentamisen taustaide-

oina oli visio, jossa oletuksena oli, että

yksiköiden yhteistyö lisääntyy ja hel-

pottuu. Hallintokuntien rajat ylittävä

palvelujen tarjonta on keskeinen peri-

aate. Visio on osin toteutunut tavoittei-

den mukaisesti.

Evaluaatio osoitti, että Albatrossissa

yhteistyö toimii hyvin hallinnon tasolla

ja monien ammattilaisten kesken.

Yhteydenpidon helppoutta esim.

sosiaali- ja terveystoimen jaon yli kiitet-

tiin. Yhteistyössä on kuitenkin myös

ongelmia, sillä kaikki sosiaali- ja terveys-

palveluja tuottavat toimintayksiköt

eivät ole samassa mitassa löytäneet

paikkaansa tässä yhteistyön verkostos-

sa ja jotkut työntekijät ja myös kokonai-

set työyhteisöt ovat eristäytyneet tai

kokevat itsensä eristäytyneeksi.

Monet Albatrossin työyksiköistä

ovat sisäisesti hyvin toimivia, ja mielialat

tässä suhteessa erittäin myönteiset.

Koko Albatrossin organisaatiokulttuu-

rissa korostuvat myönteiset mielikuvat.

Toivottu yksiköiden välinen yhteistyö ei

kuitenkaan ole mielikuvien näkyvimpiä

ominaisuuksia.

Evaluaation perusteella voidaan

sanoa, että Helsingin kaupungin

sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-

sen kannalta Albatrossin malli on vähin-

täänkin harkinnan arvoinen vaihtoehto.

" R A P O R T T I A  I L O  L U K E A "

Tyko-kurssitoiminta aktivoi

Kirsi Kuusela: Raportti Helsingin

sosiaalitoimen tyko-kurssitoi-

minnasta 1988-2000. Aktivoivan

sosiaalityön uusia malleja etsi-

mässä. Helsingin kaupunki.

Sosiaalivirasto. Sosiaaliviraston

julkaisusarja B 9/2000.

Raportti käsittelee Helsingin kaupungin

v. 1988 alkaen yhdessä työvoimatoimis-

ton ja ent. Ammatti-instituutin, nykyisen

Amiedun kanssa järjestämiä työhön ja

koulutukseen valmentavia ns.Tyko-kurs-

seja pitkäaikaistyöttömille toimeentulo-

tukiasiakkaille. Kurssien järjestämisestä

ja rahoituksesta päätettiin alkuun vuosi

kerrallaan.

Nykyään toiminta on vakiintunut.

Alunperin idea tämän typpisistä kurs-

seista on ollut sosiaalityöntekijä Mirjami

Vesanmaan, joka oli ensimmäisinä vuo-

sina kurssien toisena vetäjänä eli projek-

tisihteerinä. Kirsti Kuusela on jatkanut

työtä v. 1991 alkaen. Työvoimatoimiston

kouluttajat ovat vaihtuneet. Useita vuo-

sia mukana on ollut Jussi Onnismaa, joka

on myös kirjoittanut ohjaavasta työs-

kentelystä.

Itse asiassa näitä Tyko-kursseja on

seurattu, tutkittu ja raportoitu harvinai-

sen paljon. Ensimmäistä Helsingin

sosiaaliviraston raporttia vuodelta 1990

ei julkaistu. V. 1996 Kirsti Kuusela julkaisi

ensimmäisen artikkelinsa Sosiaalityön

vuosikirjassa ja Tuija Lindqvist tutkimus-

raportin sosiaaliviraston julkaisusarjassa

(D1/1996). Nyt käsilläolevassa raportissa

Kuusela on työstänyt edelleen ajatuksi-

aan auttamisesta ja sosiaalityöstä. Esipu-

heen on kirjoittanut Aulikki Kananoja.

Raportin I osassa kirjoittaja käsittelee

kurssiprosessia sekä syrjäytyneiden tai

syrjäytymisvaarassa olevien työttömien

arkea. Kursseja on pidetty tähän men-

nessä parisen kymmentä. Hakijoita kurs-

seille on ollut runsaat 900, kursin käynei-

tä noin 300.

90-luvun lama on näkynyt selvästi

toiminnassa. Alussa kurssilaisten työttö-

myys oli saattanut kestää pari vuotta,

nykyään kymmenen vuotta ei ole harvi-

naisuus. Monilla on lisäksi muita elämän-

vaikeuksia. Toimeentulon pitkäaikainen

niukkuus koskee kaikkia. Kurssilaisten

ikäjakauma on ollut 26-52 v., naisia ja

miehiä on ollut suunnilleen yhtä paljon.

Erityisen vaikeaa aikaa on ollut 90-luvun

puoliväli, jolloin laman pitkittyminen ja

mahdollinen pysyvä työttömyys alkoi

hahmottua kurssilaisille. Kuusela toteaa

vetäjien omankin uskon yksilöllisten sel-

viytymiskeinojen merkityksellisyyteen

olleen ajoittain koetteella.

Raporttia on ilo lukea. Tekstistä välit-

tyy Kuuselan ammattitaito ja sitoutumi-

nen työhön. Kieli on selkeää ja havain-

nollista. Pitkäaikaistyöttömien elämän ja

kurssiprosessin kuvaus on Kuuselan

havainnollisinta antia. Tiivistäen proses-

sin voi kuvata kolmena vaiheena. Ensim-

mäisessä opetellaan liikkeelle lähtöä,

itsetuntokysymykset ovat kurssilaisille

keskeisiä. Toisessa vaiheessa on tärkeää

pitää prosessi liikkeellä. Kolmannessa

painottuu omasta toiminnasta oppimi-

nen samalla kun kurssilaisten itseohjau-

tuvuus kasvaa. Kirjoittaja kuvaa sekä

prosessin kriisikohtia että sen esteetön-

tä etenemistä.

Kurssien tavoitteita eri toimijatahot

painottavat eri tavoin.Työvoimatoimisto

ja Ammatti-instituutti korostavat val-

miuksia koulutukseen, työnhakuun ja

työllistymiseen. Sosiaalivirastolla on

työllistymisedellytysten parantamisen

ohella ollut rinnakkaisia tavoitteita, jotka

v. 1990 määriteltiin elämänhallinnan

edistämiseksi. Myöhemmin mm. syrjäy-



tymisen ehkäisy ja sosiaalityön kehittä-

minen on mainittu. Vuosien mittaan

käsitteet ovat muuttuneet. Esteiden rai-

vaamisen sijaan korostetaan nyt voima-

varojen kasvua, yksilöllisiä ratkaisuja ja

aktivoitumista sekä menetelmissä

yhteistyötä ja muutoksen etenemisen

prosessimaisuutta. Kurssilaisten omat

tavoitteet kartoitetaan alkuvaiheessa ja

niiden edistymistä seurataan kurssin

edetessä, myös uusia

tavoitteita tulee mu-

kaan. Osa pyrkii selkeästi

uuden ammatin hankki-

miseen, osalla tavoittei-

den hahmottuminen

vaatii enemmän työstä-

mistä.

Kurssien tulosten

tarkastelu on yksinker-

taisinta silloin, kun tar-

kastellaan, miten kurssi-

laiset ovat välittömästi

kurssin jälkeen siirty-

neet esim. työhön/har-

joitteluun/koulutukseen. Ohjaavan

koulutuksen ja pitkäjänteisen sosiaali-

työn prosessinomaisuus tuo muka-

naan tulosten monimuotoisuuden ja

siten tarkastelun ja mittaamisen vai-

keudet. Lisäksi osa tuloksista ilmenee

vasta viiveellä. Olennaista on muutos –

ja oppimisprosessin alkuun saattami-

nen ja tulosten arvioiminen jokaisen

kurssilaisen omista lähtökohdista

käsin. Sosiaalityön näkökulmasta on

kyse elämänhallinnan ja toiminnan

kasvusta sekä sosiaalisten taitojen

paranemisesta.

Varsinaista seurantatutkimusta kurs-

seista ei ole tehty. Sellainen olisi mielen-

kiintoinen, vaikkakin tulosten arvioimi-

nen on vaikeaa, ja myös kurssilaisten

tavoittamisessa voi olla hankaluuksia.

Olisin ollut myös kiinnostunut tietä-

mään enemmän millaisin perustein

kurssilaiset valittiin hakijoista.

II osassa Kuusela tarkastelee akti-

voitumista tukevien työmallien ele-

menttejä. Malleihin ovat vaikuttaneet

Jussi Onnismaan, Ronald Wimanin,

O´Hanlonin ja Antti Särkelän ajatukset

sekä ratkaisukeskeisen terapian periaat-

teet. Sosiaalityön uudistusvirtauksilla

on asiakas pyritty saamaan aktiiviseksi

osallistujaksi. Ongelmana on miten aja-

tukset saa toimimaan käytännössä. Kir-

joittaja etsii vastauksia ohjauksellisten

työmallien kehittelystä.

Kuuselan mukaan jonkinlainen

ohjauksen ajatus on ollut jo vanhassa

case-work-perinteessä, mutta 90-luvul-

la prosessimaisen ajattelun yleistymi-

nen on tehnyt ohjauksen idean tutuksi

sosiaalityössä.

Tyko-kurssien koko työtapa perus-

tuu ohjaukselliseen orientaatioon. Kurs-

sityöskentelyyn sisältyy kahdenkes-

keisiä ohjauskeskusteluja, palautetta

työharjoittelusta, kannustusta, vaihto-

ehtojen etsimistä tulevaisuuden suun-

nitelmien hakemista ja niiden realisoin-

tia. Ohjauksellisuus edellyttää että

asiakas on tasaveroinen kumppani ja

että syntyy toimintaa. Ilman toimintaa

työskentely jää puheen tasolle.

Kuusela käyttää käsitettä minäläh-

töinen toiminta aktivoitumisen ytime-

nä. Olennaista aktivoitumisessa on, että

muutos tapahtuu sekä asiakkaan kyvys-

sä kohdata ulkomaailma omien tekojen

kautta että kyvyssä kohdata itsensä

aktiivina toimijana. Vasta oman toimin-

nan kautta syntyy realistinen suhde

ulkomaailmaan ja kokemuksellisuuden

kautta itsetunto pystyy kasvamaan.

Kuusela on kehittänyt kaksi mallia

toiminnallisen prosessin liikkeelle saa-

miseksi ja sen jatkumiseksi. Työmallit

ovat hioutuneet vuosien käytössä.

Ensimmäinen on liikkeen jatkumista

vaaliva menetelmä, ”keskiväylällä luovi-

nen”. Sillä ei tarkoiteta harmaata keski-

vertoa vaan pyrkimystä pitää prosessi

dynaamisena, juuttumatta ”laitoihin”.

Näitä laitoja ovat esim. ajattelun jäh-

meys, voimattomuus ja näköalatto-

muus. Toisaalla ongelmana voi olla

innostuminen kaikesta mahdollisesta

löytämättä olennaista.Keskiväylällä luo-

viminen pyrkii räätälöimään mallin, joka

ei juuttuisi yksipuolisuuteen.

Toinen malli on ”juoksevan

koiran malli”, joka korostaa toimin-

nan kautta tapahtuvaa oppimis-

prosessia. Sen perusideana on

ulkoisen toiminnan, arvioinnin ja

suunnittelun jatkuva vuorottelu.

Mallin avulla voidaan irtautua

ajattelusta, jonka mukaan teot

voidaan jakaa onnistuneisiin ja

virheellisiin tai vääriin. Kaikista

kokemuksista voidaan oppia,

myös virheelliset teot voivat olla

herkkiä oppimisen hetkiä, jos ne

saadaan mukaan oppimisen pro-

sessiin.

Lopuksi Kuusela käsittelee vuorovai-

kutusprosessia asiakassuhteessa. Akti-

voiva työskentelytapa vaatii hyvää

asiakassuhdetta, joka perustuu luotta-

muksellisuuteen ja aitoon vuorovaiku-

tukseen, työntekijän kykyyn kuunnella

intensiivisesti asiakastaan ja työstää

esiin asiakkaalle tärkeitä merkityksiä.

Toivon Kirsi Kuuselan raportille laa-

jaa lukijakuntaa varsinkin niiden jou-

kossa, jotka suunnittelevat v. 2001 kun-

tien aktivointivelvoitteiden toteutta-

mista.Toivon, että ”aktivointia” ei toteu-

tettaisi niin, että ”aktivoitavat” kootaan

yhteen halliin näpräämään jotakin,

olkoonkin että kovin kehittyneitä suun-

nitelmia ei lyhyessä ajassa pystytä luo-

maan.

KIRSTI KÄRKKÄINEN-TENGEN
sosiaalityöntekijä
HYKS
Meilahden sairaala

Julkaisun painos on lopussa, mutta se

on saatavissa netistä:

www.hel.fi/sosv/jotu/raportit.html
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Sirpa Andersson. Vaihtoehtoja

maaseudun hoivapalveluihin –

tapaustutkimus monituottaja-

malleista. Finsoc Työpapereita

4/2000.

Koko 1990-luvun on keskusteltu vilk-

kaasti hyvinvointipalvelujen monituot-

tajamalleista eli siitä, kuinka palvelujär-

jestelmä rakentuu kunnallisen, järjestö-

jen ja yhdistysten sekä yritysten ja

vapaaehtoisten tarjoamista palveluista.

Suomessa järjestöjen ja yhdistysten

palveluilla on pitkät perinteet. Hoiva-

yrittäjyys on selkeästi 1990-luvun ilmiö.

Myös maaseudulle on syntynyt pieniä

hoivayrityksiä ja osuuskuntia. Niiden

toivotaan auttavan palvelujen tarjoami-

sessa ja korvaavan osittain kunnallisten

palvelujen karsimista.

Sirpa Andersson tarkastelee tutki-

muksessaan (Finsoc työpapereita

4/2000) neljän kunnan ratkaisuja selviy-

tyä murroksen oloissa: elinkeinoraken-

ne on muuttunut, yleinen palkkatyö

vähenee, väki ikääntyy ja vähenee. Pois-

muuttajia ovat erityisesti nuoret, työ-

ikäiset naiset. Iäkkäämmät ihmiset jää-

vät kyliin. Pienimuotoinen hoivayrittä-

jyys ja uudet osuuskunnat tuovat maa-

seudulle työpaikkoja ja palveluja sekä

luovat jatkuvuutta elämäntavoille. Niitä

voi tarkastella paitsi talouden näkökul-

mista myös mahdollisuutena luoda

sosiaalista pääoma, paikallisia monialai-

sesti osaavia verkostoja palveluja tuot-

tamaan. Juuri paikallisuuden näkökul-

masta tutkimus avaa pohdittavaksi pal-

velujen järjestämisen erilaisia keinoja.

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan

vapaaehtoista, voittoa tavoittelematon-

ta toimintaa, jolla on merkitystä työllis-

täjänä. Anderssonin mukaan järjestöjen

ja uusien hoivaosuuskuntien ohella pie-

net hoivayritykset ovat kolmannen sek-

torin toimintamalleja. Uusissa hoivayri-

tyksissä liikevaihdot ovat pieniä ja hen-

kilökuntaa on vähän.Yrittäjän motiivina

on itsensä työllistäminen ja oman

ammattitaidon hyödyntäminen muu-

toin kuin esimerkiksi kunnan palkka-

työssä.

Tutkimuksen kunnat, joiden kautta

erilaisia palveluratkaisuja tarkastellaan,

ovat Kuortane, Miehikkälä, Vihti ja Viita-

saari. Mukana on myös osuuskuntaku-

vaus Hollolasta. Aineisto koostuu haas-

tatteluista, keskusteluista ja tutustumis-

käyntien havainnoinneista sekä kuntien

toimintasuunnitelmista ja -kertomuk-

sista. Päähuomio on hoivamarkkinoi-

den uusissa toimintamuodoissa ja nii-

den kuntakohtaisissa sovelluksissa. Tut-

kimus antaa tietoa uusien ratkaisujen

taustoista, kuten kuntayhtymien purus-

ta ja kuntien taloudellisista paineista, ja

toimivuudesta sekä toimijoiden koke-

muksista.

Kuortaneen esimerkki koskee

osuuskunnan ja kunnan välistä yhteis-

työtä. Hoiva-alan koulutuksen saaneet

naiset perustivat osuuskunnan saadak-

seen työtä. Aluksi tarkoituksena oli

tuottaa avopalveluja, kotisairaanhoitoa,

kotipalvelua ja siivousta. Lopullinen toi-

mintaidea muotoiltiin yhdessä kunnan

sosiaalijohtajan kanssa. Osuuskunta otti

hoitaakseen vanhusten hoitokodin ja

mielenterveysongelmaisten asumisyk-

sikön. Avopalveluja se alkoi markkinoi-

da myöhemmin, mutta niiden kysyntä

on jäänyt vähäiseksi. Syiksi tähän arvel-

tiin asenteita, asiakkaiden maksuhalut-

tomuutta ja yhdistysten edullisempia

palveluja. Tulevaisuudessa kysynnän

arveltiin kuitenkin kasvavan.Viitasaarel-

la vaihtoehtoiset palvelut mieltyvät

osaksi kunnan palvelurakennetta ja

yhteistyö kunnan kanssa on vireää.

Andersson luonnehtii mallia selkeäksi,

mutta varovaiseksi.

Myös Vihdin esimerkki käsittelee

osuuskuntaa. Kun kunta lakkautti van-

hainkodin, ryhtyi osuuskunta sen myö-

tävaikutuksella hoitamaan vanhuksia ja

mielenterveyspotilaita vanhoissa tilois-

sa.Toimintamalli on jo vakiintunut, kun-

ta hallitsee ostopalvelujen käytön hyvin

ja osuuskunnalla on selkeä paikka pal-

velujärjestelmässä. Se on myös merkit-

H O I V A Y R I T T Ä J Y Y S , O S U U S K U N N A T , P A L V E L U S E T E L I T . . . :

Uusia vaihtoehtoja maaseudun hoivapalveluihin
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tävä työllistäjä. Vihti eroaa muista tutki-

muskunnista siinä, että se on muutto-

voittoinen. Siellä lapsiperheiden osuus

on kasvussa ja väestö keskimäärin nuo-

rempaa kuin muissa Suomen kunnissa.

Miehikkälän malli on tässä tarkaste-

lussa innovatiivinen. Siellä kunta tekee

laajaa yhteistyötä järjestöjen ja yhdis-

tysten kanssa. Yhteistyössä hyödynne-

tään Raha-automaattiyhdistyksen avus-

tuksia. Tavoitteena on siirtymä, jossa

kunnan sosiaalipalvelujen työntekijöi-

den määrä vähenee ja kolmannen sek-

torin rooli entisestään kasvaa.

Viitasaarella on tapahtunut siirtymä

lasten päivähoidosta vanhusten hoi-

toon. Anderssonin mukaan kunnassa

ollaan täydessä touhussa suuntaamassa

monipuolisia palveluja vanhuksille.Osto-

palvelujen sijaan kunta on ottanut käyt-

töön palvelusetelin, jolla asumispalveluja

tarvitsevat vanhukset voivat rahoittaa

osan palvelujen käytöstään.Anderssonin

mukaan Viitasaaren malli oli vielä kes-

keneräinen, etsintävaiheessa.

Kokonaisuudessaan tutkimus ker-

too siitä, kuinka kunnissa voitaisiin toi-

mia toisin. Se antaa tietoa hoivamarkki-

noista ja välineitä paikallisen sosiaalipo-

litiikan suunnitteluun ja toteutukseen.

Olennaista on se, että erilaiset ratkaisut

on luotu paikallistasolla ja toimimaan

siellä: jossain muutokset ovat kosketta-

neet lähes kaikkia sektoreita ja toisaalla

ne ovat olleet pienimuotoisia. Mielestä-

ni tutkimus on ajankohtaista luettavaa

hoivamarkkinoista kiinnostuneille ja

erityisesti päätöksentekijöille, kuntien

sosiaalijohtajille, virkamiehille ja poliitti-

sille päättäjille. Näkökulma muutokseen

on rohkaiseva: hoivamarkkinoiden

uudet yhteistyömuodot ja verkostot

luovat uusia merkityksiä, jotka sitoutu-

vat toimintaan ja saavat edelleen

aikaan muutosta. Kun ammatillisia, tie-

dollisia ja aineellisia voimavaroja yhdis-

tellään, syntyy paikallisesti tarkoituk-

senmukaisempia ja taloudellisempiakin

toimintatapoja.

ANNE KAINLAURI

U U S I A J U L K A I S U J A :

Kustannusvaikuttavuuden arviointi sovel-
tuu myös sosiaalityöhön

Stefan Sjöblom. Kustannusvai-

kuttavuuden arviointi sosiaali-

työssä – esimerkkinä nuorten

työllistämis- ja aktivointipalve-

lut. Svenska social- och kom-

munalhögskolan vid Helsing-

fors universitet. Stakes. FinSoc.

Työpapereita 1/2000.

Nuorten työllistämispalvelut ovat

yhteiskunnallisiin tukijärjestelmiin ver-

rattuna hyvinkin kilpailukykyisiä silloin,

kun niiden tuloksena nuori työllistyy

pysyvästi noin vuoden sisällä. Palvelu-

ohjelmista kustannusvaikutuksiltaan

edullisimmaksi esimerkkihankkeessa

osoittautui työharjoittelu; seuraavia oli-

vat ammattikurssit ja työllistäminen.

Tämä ilmenee Svenska social- och

kommunalhögskolanissa tehdystä

arviointitutkimuksesta (SSKH Skrifter

12) ja sen yhteydessä laaditusta kustan-

nusvaikuttavuuden arviointia sosiaali-

työssä arvioivasta raportista (Stakes,

FinSoc, Työpapereita 1/2000). Raportis-

sa verrataan työllistämis- hankkeen

tuottamien palvelujen kustannusvai-

kuttavuutta vaihtoehtona oleviin

yhteiskunnallisiin tukijärjestelmiin,

kuten toimeentulo-, työllistämis- ja

muihin tukiin. Esimerkkinä käytetään

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston

vuodesta 1996 toteuttamaa lastensuo-

jelunuorten aktivointihanketta Helsaa.

Sosiaalityön kustannusvaikuttavuuden

arvioinnissa professori Stefan Sjöblo-

min työ on ensimmäisiä varsinaisia tut-

kimuksia Suomessa.

Hanke osoittaa, että sosiaalityön

kustannusvaikuttavuuden arviointi on

mahdollista monitahoisissakin palvelu-

kokonaisuuksissa, jos arviointi perustuu

suhteellisen rajattuun, tavoiteperustei-

seen lähestymistapaan (tässä työllistä-

mistavoitteeseen). Analyysi osoittaa

myös, että kustannusvaikuttavuudel-

taan tehokas palvelu ei aina vastaa pal-

velujen käyttäjien käsityksistä hyvästä

toiminnasta. Helsa-hankkeen nuorten

mielestä palveluohjelmien parem-

muusjärjestys oli juuri päinvastainen

kuin kustannusvaikuttavuusanalyysin

tulos: Nuoret pitivät eniten oppisopi-

muskoulutuksesta ja työllistämisestä ja

vähiten ammattikursseista ja työharjoit-

telusta.

Helsa-hankkeen arviointi osoitti, että

taloudellisuuslukujen perusteella teh-

dyt toiminnalliset muutokset saattavat

olla täysin ristiriidassa toiminnan vai-

kuttavuuden kanssa. Näin voi olla myös

silloin, kun poliittisella tasolla päätetään

toiminnan priorisoinnista pelkästään

taloudellisuuden varassa. Sosiaalityön

kehittämistoiminnassa arviointikritee-

rien välisten ristiriitojen hallitseminen

edellyttää hyvin laajapohjaista tietoa

palvelujen vaikutuksista ja tuloksista.

Helsa-projektin arviointitutkimuksen tulokset
on julkaistu raportissa Julkunen Ilse, Strandell
Harriet, Kangas Heidi (toim.): Kunnon elä-
mä…olisi hyvä jossain. HELSA-projektin
arviointitutkimus. SSKH Skrifter 12 Svenska
social- och kommunalhögskolan vid Helsing-
fors universitet, 2000.
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Sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön kan-

sainvälisten evaluaatioyksiköt (FinSoc,

Cus, Social Policy Research Unit (SPRU),

Yorkin yliopisto, Center for the Study of

Social Work Practice, Columbia universi-

ty, Fachhochschule Solothurn, Sveitsi,

National Institute for Social Work, Lon-

too, University of Sheffield,Verwey-Jon-

ker Institute, Hollanti) kokoontuvat vuo-

sittain yhteiseen seminaariin jakamaan

osaamistaan ja kehittelemiään metode-

ja synergian lisäämiseksi. Vuonna 2001

verkostokokous järjestetään Helsingissä.

Tämän vuoden verkostokokouksen

seminaari pidettiin Hollannissa

Utrechtissa 5.-6.10.2000. Seminaarin

teemana oli vaikutusten arviointi. Ver-

kostokokouksen kysymykset koskivat

mm. vaikutusten kontekstia, merkittä-

vyyttä ja käytännöllisten ohjeiden tar-

vetta tällä alueella.

Lähtökohtana oli, että sosiaalipalve-

luissa vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Muistutettiin, että vaikuttavuuskritee-

rien määrittely on aina arvottamista,

sitä on tehty myös yksilötasolla. Arvioin-

teja on käytetty ohjelmien parantami-

seen, mutta tärkeää on myös luoda tilaa

sille, että tulokset vaikuttavat policyyn

ja käytännön muuttamiseen. Jatkossa

joitain lyhyitä poimintoja verkostoko-

kouksen annista.

Yksi käytännön sovellus sosiaalityös-

tä tuli Verwey-Jonker –instituutista

Utrechtista. Siellä oltiin luotu sosiaali-

työn asiakkaiden kokeman hyödyn ja

tyytyvyyden tietokoneperusteinen mit-

tari (Sater-hanke). Asiakas antaa palau-

tetta tietokonelomakkeella, jossa vas-

tausvaihtoehdot mukailevat asiakkaan

tekemiä valintoja. Tietokonepalaute on

ollut palkitsevaa monille asiakkaille ja

sen käyttö helpompaa kuin uskottiin-

kaan. Verwey-Jonker instituutti on kiin-

nostunut kehittelemään mittariaan

edelleen. Kehitelijät näkivät palautteen

vaikuttavuusmittarina, mutta kuulijalle

se välittyi myös palvelutyytyväisyysmit-

tarina. Kehittelytyötä on tehty moni-

puolisesti ja aidosti asiakaslähtöisesti ja

kokemukset ovat rohkaisevia.

Utrechtin yliopiston osa-aikaisen

sosiaalityön professori Gert Van der

Laanin mukaan kansallinen keskustelu

sosiaalityöstä liittyy talouden, johtami-

sen, ammatillisen ja asiakkaan toiminta-

ympäristössä kysymykseen: onko

sosiaalityö vaikuttavaa. Esimerkkinä oli

tapaus, jossa sosiaalityölle maksettiin

asiakkaiden aktivoinnista. Sosiaalityö

sai korvauksen, mikäli aktivoitumisessa

onnistumisprosentti oli 60 %. Näin pal-

velujen ulkoistamista käytettiin organi-

saation tehokkuuden mittarina.

Sosiaalityö loi toimintaohjeet, joissa

fokusoitiin ensisijaisesti asiakkaiden tar-

peisiin ja toissijaisesti aktivointiin, ei

asetettu asiakkaille sanktioita, vaan ase-

tuttiin itsenäiseen asemaan yhteisössä

arvioimaan tilanne tapaus tapaukselta

ilman tuotostakuita. Näin sosiaalityö

otti yhteiskunnallisen paikkansa. Tämä

esimerkki tuotoksen ja tulosten avulla

ohjaamisesta ja sosiaalityön vastauk-

sesta oli kiinnostava. Se on ajankohtai-

nen meilläkin aktiivisen sosiaalipolitii-

kan käytännön sovellusten myötä.

Yorkin yliopiston sosiaalipolitiikan

tutkimusyksikössä (SPRU) on pidem-

pään kehitelty vaikuttavuuden arvioin-

tia ja tehty vaikuttavuustutkimusta

sosiaalisessa hoivassa. Haluttiin selvit-

tää, mitkä ovat sosiaalisen hoivan vaiku-

tukset ja miten sosiaalitoimi kokoaisi

monipuolista tietoa vaikuttavuudesta.

Keinoina käytettiin asiakkaiden ja hen-

kilöstön keskusteluryhmiä, joihin osal-

listujista osa koottiin satunnaisotannal-

la tietyt kriteerit täyttävistä palvelujen

käyttäjistä. Koko konsultaatiossa oli

mukana 52 keskusteluryhmää ja 45

yksittäistä haastattelua. Kaikki keskuste-

lut purettiin ja analysoitiin kvalitatiivi-

sella tietokoneanalyysillä, teemoihin ja

kategorioihin. Vaikutukset kategori-

soituivat elämän laadun ylläpitoon,

aikaan liittyviin muutoksiin ja palvelu-

prosessin vaikutuksiin. Elämän laadun

säilyttäminen sisälsi mm. henkilökohtai-

sen mukavuuden, turvallisuuden,

sosiaalisten kontaktien säilymisen,

autonomian ja kontrollin teemoja.

Aikaan liittyvät muutokset koskivat

luottamusta omiin kykyihin selvitä itse-

hoidosta, näiden kykyjen palauttamista,

riskien vähentämistä, fyysisessä ympä-

ristössä liikkumista. Palveluprosessin

tulokset koskivat sellaisia asioita kuten

miten palvelujen käyttäjiä kohdeltiin,

arvostettiin ja kunnioitettiin.

Näin vaikuttavuutta lähestyttiin laa-

jasti käytännöstä ja sen analyysistä alka-

en. Tältä pohjalta muodostettiin vaiku-

tusten arvioitikehys, joka ottaa huomi-

oon yleisten tavoitteiden, palvelupa-

nosten, palveluprosessin vaikutusten ja

yhteisten vaikutusten kokonaisuuden.

Yleiset tavoitteet tarkoittavat tavoiteltu-

ja vaikutuksia, jossa on haluttu elämän-

laatu, laadun maksimointi ja hoivan

kanssa eläminen. Palvelupanokset (ser-

U U T I S I A :

Palvelujen vaikutukset teemana evaluaatio-
yksiköiden verkostokokouksessa Utrechtissa
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Helmikuussa 2000 pidettiin Pensylva-

niassa Yhdysvalloissa Campbell-yhteis-

työn perustava kokous. Yhteistyön tar-

koituksena on parantaa sosiaalityön,

pedagogiikan ja kriminaalihuollon

alueilla tehtävän tutkimuksen kansain-

välistä yhteistyötä, laatua ja kattavuutta.

Campbell-yhteistyön vaikutteet

tulevat terveydenhuollon Cochrane-

yhteistyöstä. Cochrane-yhteistyö käyn-

nistyi 1990-luvun alussa, kun tervey-

denhuollon tutkijoiden ja ammattilais-

ten parissa virisi keskustelu nk. näyt-

töön perustuvista hoitokäytännöistä

(englanniksi evidence based health

care). Väitettiin, että vain noin parikym-

mentä prosenttia esimerkiksi lääkärin

työssään tekemistä päätöksistä perus-

tuu ajantasaiseen tutkimukselliseen

näyttöön, ja muuten kyse on yleisestä

ammatillisesta tiedosta, joka osin voi

olla vanhentunutta. – Sittemmin näistä

arvioista on keskusteltu kriittisestikin,

esimerkiksi Strauss ja Sacket (BJM aug

1998) väittävät, että jopa 55 % tutkitun

yleissairaalan hoitokäytännöistä perus-

tui empiriiseen näyttöön hoitokäytän-

töjen vaikuttavuudesta. Cochrane

yhteistyön ideana on ollut koota eri

maissa tehdyt satunnaistettuun koe-

asetelmaan nojaavat eri hoitokäytäntö-

jen vaikuttavuutta koskevat empiiriset

tutkimukset yhteen helppokäyttöiseksi

tietokannaksi, The Cochrane Libraryksi.

Tuhannet vapaaehtoiset ovat osallistu-

neet eri puolilla maailmaa tähän yhteis-

työhön.

Käynnistyvän Campbell-yhteistyön

idea on osittain sama: tarkoitus on

yhdistää eri maissa ja eri kielillä tehty-

jen keskenään mahdollisimman vertai-

lukelpoisten tutkimusten tulokset

yhteiseksi tietokannaksi. Olemassaole-

vien tutkimusten yhteenkokoaminen ja

vertailu mahdollistaa myös tutkimustie-

dossa olevien aukkojen tunnistamisen.

Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen

alalla ei kuitenkaan tavoitella yksin-

omaan satunnaistettuun kontrolloituun

koeasetelmaan perustuvia tutkimuksia,

vaan mukaan otetaan yleensä luotetta-

via ja vertailukelpoisia empiirisiä tutki-

muksia, jotka kertovat palvelun vaikut-

tavuudesta.

Sekä Cochrane yhteistyön että

Campbell-yhteistyön ideoihin ja tulok-

siin voi tutustua internetissä. Kotisivut

ovat http://www.cochrane.org ja

htpp://www.campbell.gse.upenn.edu.

Campbell-yhteistyötä käynnistetään

alueellisesti. Suomessa Campbell-toi-

minnasta kiinnostuneita sosiaalialan,

kasvatusalan ja kriminologian tutkijoita

ja ammattilaisia kokoontuu keskustele-

maan 12.1.2001 Stakesiin.

Kokoukseen osallistuvat myös

Campbell-yhteistyön keskeinen käyn-

nistäjä professori Robert Boruch Yhdys-

valloista. Mukana on myös brittiläinen

sosiaalityön professori Geraldine

MacDonald, joka on pitkään tehnyt työ-

tä sosiaalityön vaikuttavuustutkimuk-

sen edistämiseksi. Kokouksen järjestäji-

nä toimivat FinSoc ja Centrum för utvär-

dering av socialt arbete Ruotsin Socials-

tyrelsenistä.

FinSoc News kertoo kokouksen

tuloksista seuraavassa numerossaan.

U U T I S I A :

Campbell yhteistyö käynnistyy Suomessa

vice inputs) tarkoittavat sitä, mitä on

todella tehty, kuten neuvoja, yksilökoh-

taista palveluohjausta, apuvälineitä, päi-

vähoitoa, kotihoitoa, saatua palvelua.

Palveluprosessivaikutukset tarkoittavat

sitä, miten palvelupanokset toteutetaan

ja mitä tuloksia palvelujen tuottamisella

tavoitellaan. Tässä on mukana mahdol-

lisuus vaikuttaa palvelujen tuottamisen,

kunnioitus ja arvostus, ihmisenä kohte-

lu, positiivinen suhde henkilöstöön sekä

palvelujen laatu suhteessa kustannuk-

siin. Halutuissa vaikutuksissa tai loppu-

tuloksissa on kyse elämänlaadusta pal-

velujen saajan kannalta, eli siitä, miten

aiotut tavoitteet todella on pantu täy-

täntöön ja koetaan. Näin on pyritty luo-

maan varsin monipuolinen kokonai-

suus, jossa vaikutuksia tarkastellaan.

Suosittelen vierailua Yorkin yliopis-

ton SPRU:n www-sivuilla  osoitteessa

www.york.ac.uk SPRU on julkaissut

useita tuotoksiin liittyviä raportteja sar-

jassa Outcomes in Community Care

Practice (mm. A Social Services Pers-

pective, The perspectives of users´ and

carers´organisations, Overviews sarja:

Outcomes of Social Care for Older

People and Carers ja Outcomes of

Social Care for Disabled People and

carers).

Julkaisuja voi tilata email: spruin-

fo@york.ac.uk. Ne ovat varsin kohtuu-

hintaisiakin.

RIITTA HAVERINEN
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Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan

laitoksella on lähdetty kehittämään

arviointitutkimusta perustamalla sitä

varten yksikkö vuoden 2000 alusta.

Arviointitutkimus kytkeytyy erityisesti

kaupunkitutkimukseen ja sosiaalityön

opetukseen. Toiminta alkoi pienimuo-

toisesti, mutta siitä on muodostunut

toimiva kontaktipinta yliopiston ulko-

puolelta tuleville yhteistyötarjouksille.

Se on tarjonnut konkreettisia tutkimus-

kohteita myös opiskelijoille.

Yksikkö on organisoitu verkostomai-

sesti ja sitä koordinoi VTL Pekka Karja-

lainen. Osa tutkimuksista on toteutettu

itse ja osasta on muodostettu tutkimus-

hakkeita ja -konsortioita. Arviointiyksik-

kö on vastannut EU:n Urban-ohjelman

arvioinnista yhdessä TKK:n yhdyskunta-

suunnittelun tutkimus- ja koulutuskes-

kuksen kanssa ja Helsingin lähiöprojek-

tin arvioinnista kaupungin tietokeskuk-

sen kanssa. Lisäksi on arvioitu Joensuun

kaupungin Marjalan Monipalveluhan-

ketta, Espoon diakoniasäätiön Silta-pro-

jektia ja Helsingin kaupungin koillisen

sosiaalikeskuksen maahanmuuttaja-

projektia. Kaikissa mainituissa hankkeis-

sa tutkijana on ollut Pekka Karjalainen.

Antti Karisto on osallistunut Sosiaali- ja

terveysasema Albatrossin arviointiin

yhdessä Stakesin tutkijoiden kanssa.

Sosiaalipolitiikan laitoksen arviointitut-

kimus on tuottanut myös julkaisuja.

Toukokuussa 1999 tarkastettiin Karjalai-

sen lisensiaattityö vantaalaisesta nuor-

ten Kansalaispajasta, ja alkuvuodesta

ilmestyi Risto Eräsaaren & Tuija Lind-

qvistin & Mikko Mäntysaaren & Market-

ta Rajavaaran toimittama Arviointi ja

asiantuntijuus.

Yhteystiedot:

Pekka Karjalainen

p. 09-191 24593

pekka.karjalainen@helsinki.fi

U U T I S I A :

Arviointitutkimus HY:n sosiaalipolitiikan laitoksella

Pohjoismaisessa pääjohtajakokouksessa

(7.–8.9.2000) esiteltiin Ruotsin sosiaali-

hallitukselle hallitukselta tullut hankeko-

konaisuus, jonka tarkoitus on tukea val-

takunnallisesti tiedon kehittelyä sosiaali-

toimessa. Tavoitteena on luoda ohjelma

ja rakenteet, joilla systemaattisesti tue-

taan tiedon kehittämistä ja tiedon levit-

tämistä siten, että sosiaalitoimen toi-

menpiteet perustuvat tieteellisen tie-

toon ja koeteltuun kokemukseen. Tässä

käytetään apuna empiiriistä ja toimin-

taan liittyvää tutkimusta. Erityisesti pyri-

tään parantamaan yksilö-ja perhekekei-

sen työn sekä vanhusten ja toimintaes-

teisesten hoivaa ja huolenpitoa. Tietoon

perustaminen tarkoittaa sitä,että sosiali-

toimi perustaa toimintansa, organisaa-

tionsa ja johtamisensa tietoon/näyttöön

erilaisten toimenpiteiden ja metodien

vaikuttavuudesta ja hyvään laatuun

asiakkaiden näkökulmasta.

Hankkeen taustalla on huoli siitä,että

on liian vähän tietoa sosiaalityön arvosta

asiakkaille ja palvelujen käyttäjille, ja tar-

vitaan realistista kuvaa, mitä kansalaiset

ja asiakkaat voivat palveluilta odottaa.

Pidetään kohtuullisena vaatimuksena,

että ihmiset voivat arvioida toimenpitei-

den merkitystä ja vaikuttavuutta.

Hankekokonaisuus koskee käytän-

töä, opetuksen eri areenoita, tutkimus-

ja kehittämistyötä sekä tilastotuotan-

toa. Se merkitsee mm. pätevyysvaati-

musten kirjaamista sosiaalitoimessa,

kansallisia kannanottoja etiikkakysy-

myksiin, paikallisia ohjelmia tai kirjattu-

ja strategioita tiedon kehittämiseksi kai-

kissa kunnissa, laatuvertailuja, rekiste-

reitä hyvistä käytännöistä sekä tukea

kehittelytyölle ja dialogisille ryhmille. Se

saattaa merkitä myös muutoksia tilasto-

tuotantoon. Hankkeeseen on palkattu

sosiaalijohtaja Göran Johansson.

Raportti on kokonaisuudessaan luetta-

vissa internetistä: http://www.sos.se/

fulltext/0003-012/0003-012.pdf

RIITTA HAVERINEN

U U T I S I A :

Tietoon perustuvat työtavat kehityshanke Ruotsissa
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MICHAEL QUINN PATTONIA

KUULEMASSA EES:N KONGRESSISSA

LAUSANNESSA

Nykyään monet evaluaattorit erikoistu-

vat, mutta minä olen generalisti. Näin

aloitti Michael Quinn Patton, yksi

nykyevaluaation suurista nimistä, pre-

sessiotyöskentelyn Euroopan evaluaa-

tioseuran (EES) IV kongressissa Lausan-

nessa lokakuussa 2000. Evaluaation jo

ennestään suuri erilaisuus ja erilaistu-

minen vain lisääntyy ja uusia evaluaa-

tio-suuntia ja -malleja tulee lisää koko

ajan, hän jatkoi. Pattonin oma evaluaa-

tionäkemys korostaa evaluaation käyt-

töä, sen hyödynnettävyyttä. Tätä tee-

maa hän esittelee perusteellisesti

uusimmassa kirjassaan Utilization-

Focused Evaluation vuodelta 1997.

(Seuraavaksi on odettavissa maineik-

kaan Qualitative Evaluation and

Research –kirjan kolmas uudistettu pai-

nos ensi vuonna).

Patton kertoi käyttöä korostavan eva-

luaation olevan tällä hetkellä päävirtauk-

sia Yhdysvalloissa.Taustalla on pohdinta,

miten evaluoida evaluaatioita: saavutet-

tiinko isoilla toimenpideohjelmilla sit-

tenkään mitään? Onko parempi tehdä

summatiivista evaluaatiota vai evaluoida

prosessia. Evaluaation tavoite on kuiten-

kin pohjimmaltaan auttaa ohjelmaa tai

vastaavaa jollain tavoin. 1970-luvulla

hyvänä evaluaationa pidettiin hyvää

metodien käyttöä ja hyvän validiteetin

saavuttamista eli evaluaatio oli yhtä kuin

tutkimus. Pulmana oli kuitenkin, etteivät

poliitikot ymmärtäneet, lukeneet eivätkä

käyttäneet evaluaatioita. Oliko hyvä eva-

luaatio silloin hyvä evaluaatio? Evaluaa-

tion evaluaation (miten siis arvioida eva-

luaatiota) kriteerejä ei ollut.Vuonna 1975

käynnisti 13 yhdysvaltalaista yhdistystä

kahden vuoden projektin, jossa tehtiin

evaluaation standardit, jotka AEA (Ame-

rican Evaluation Association) sitten otti

käyttöön (ks. www. eval.org). Tässä en

mene syvemmin niihin, se olisi oma tee-

mansa.

Pattonin mukaan AEA:n evaluaation

standardeissa omaksuttiin kanta, jonka

mukaan evaluaation on oltava käytettä-

vää, hyödynnettävää. Aikaisemmin voi-

tiin mennä vaikkapa ”blame the victim”

–väitteen taakse turvaan eli katsoa, että

oli tilaajatahon oma vika, jos se ei osan-

nut käyttää tilaamaansa evaluaatiota.

Evaluaation standardien myötä alettiin

ajatella, että evaluaattorien tuleekin

katsoa itseään peilistä, jos evaluaatiota

ei hyödynnetä.

Miten evaluaatioita sitten hyödyn-

netään? ”Silloin 30 vuotta sitten me vie-

lä teimme vaikkapa kolmen kuukauden

kuluttua jonkin hankkeen evaluoitavan

päättymisen jälkeen”, jatkoi Patton. Tai-

sipa aika moni muukin kuulija kuin

minä tuntea ikävän olon sydänalassaan.

Miten ja mihin evaluaatiota sitten pitäi-

si käyttää? Pattonin mielestä olennaisia

ovat muutosprosessit, sekä organisato-

riset että yksilölliset. Tämä oli valtava

ajattelun muutos entiseen verrattuna.

Evaluaation tulee lähestyä primaari-

käyttäjiä ja antaa heille tukea. Mutta on

kova työ saada osalliset (evaluaation eri

osapuolet) neuvottelemaan riittävästi

siitä, mihin evaluaatiota halutaan, mihin

se kohdennetaan, miten se tehdään ja

miten sitä käytetään. Jos evaluaatio

nähdään näin, seuraa siitä se, ettei

perinteisessä summatiivisessa evaluaa-

tiossa ole oikein mitään mieltä, koska se

tulee aina liian myöhään valmiiksi. Se

on valmis silloin, kun on jo päätetty, jat-

kuuko jokin ohjelma tai projekti. Jos

jokin ohjelma on käynnistetty esimer-

kiksi vuosiksi 1995 – 2000, niin todelli-

suudessa päätökset pitää tehdä hyvissä

ajoin vuonna 1998 tulevia budjetteja

varten.

Patton väitti, ettei tuhansilla evaluaa-

tioilla ole itse asiassa mitään ”yleisöä”.

Evaluaatioraportin tulee olla valmis kun

päätös jatkosta tehdään ja vielä riittävän

ajoissa, jotta sitä voidaan käyttää päätös-

tä valmisteltaessa. Evaluaattorien tehtä-

vä on myös lisätä evaluaation lukutaitoa.

Ja evaluaattorien tulee osata toimia ryh-

mien kanssa, jatkoi Patton. Evaluaatiossa

on usein tehtävä pieniä päätöksiä, siitä

miten jatketaan, evaluaation prosessi-

käyttö on yksi osa sitä. Summatiivisella

evaluaatiolla ei kehitetä. Olennaista on,

ettei evaluaatio yritäkään vastata sellai-

seen kysymykseen, johon se ei vastaa.

Olennainen on oikea evaluaatiokysymys.

Tutkija ajattelee usein, että hän yksin

päättää metodologiasta, mutta senkin

tulisi olla yhteinen päätös. Tavalliset

ihmiset ymmärtävät hyvin metodien ja

tutkimusasetelmien eroja. Olennaista

on aineiston, datan ja asetelman uskot-

tavuus. Sen varaan rakentuu myös käyt-

tö. Jos ollaan eri mieltä evaluaation

tuloksista, voi tilaaja syyttää esimerkiksi

otoksen kokoa. Tämä lause herätti kuu-

lijoissa melkoista hilpeyttä, sillä koke-

muksia taisi olla jaettavissa.

Evaluaation käytöstä on sovittava jo

prosessin alussa. Jos tilaaja ei silloin tie-

dä mihin evaluaatiota käyttää, ei hän

tiedä eikä käytä sitä myöhemminkään.

Tähän tiivistyi Pattonin viesti ja se on

kyllä mielestäni aika kova sekä väittee-

nä että vaateena. Moni muu evaluaatio-

tutkija olisi toista mieltä.

Patton lopetti session kahdella ver-

tauksella. On olemassa evaluaation fast

food –versioita, mutta evaluaatiota voi-

daan nauttia myös seitsemän lajin illalli-

sena. On tiedettävä, mihin nälkään ja

missä aikataulussa. Vastaavasti harva

ihminen menee ostamaan autoa, yleen-

sä ihminen hakee tietynlaista autoa. Ja

U U T I S I A :

Evaluaation kriteeri on sen käyttö
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muistakaa, että jälkiruoat ovat sitten vie-

lä erikseen.

Varsinaisen kongressin pääluennoit-

sijana toimiessaan Patton korosti evalu-

aation roolia demokratian takuuna.

Ihmisten elämän edellytysten paranta-

minen – social betterment – on se tavoi-

te, johon evaluaatio on sitoutunut. Sama

teema nousi esiin useissa työryhmissä ja

se herätti innostuneen vastaanoton kuu-

lijoissa. Kongressiin osallistui noin 300

osallistujaa lähinnä Euroopan maista.

Seuraava kongressi tullaan järjestämään

kahden vuoden kuluttua. Maata ei ole

vielä päätetty, Etelä-Eurooppaa, ehkä

Espanjaa veikkaillaan pitopaikaksi. Suo-

sittelen kongressiin osallistumista, sillä

se antaa muutamassa päivässä mielen-

kiintoisen läpileikkauksen meneillään

olevista keskusteluista. Lausannessa

puhuttiin paljon vielä esimerkiksi teo-

rian paluusta evaluaatioon.

TUIJA LINDQVIST

PS. Kongressin yhteydessä pidetyssä

evaluaatiokoulutuksen kokouksessa

lupasin toimia Suomen osalta evaluaa-

tiokoulutusta järjestävien tahojen tieto-

jen kokoajana. Jos en tavoita teitä kaik-

kia, ottakaa yhteyttä tuija.lindqvist@sta-

kes.fi.

U U T I S I A :

Arviointi katsoo eteenpäin – Mansoor A.F. Kazi Tampereella

Mansoor A.F.Kazi, sosiaalityön evaluaa-

tion kansainvälisesti hyvin tunnettu

kehittäjä, vieraili Tampereen ja Jyväsky-

län yliopistoissa marraskuussa. Luentoja

olivat kuuntelemassa myös FinSocin,

Tampereen yliopiston ja TYT:n yhteis-

työnä toteutettavassa Hyvinvointipal-

velujen arvioinnin asiantuntijaohjel-

massa opiskelevat 25 sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen ja opetuksen asiantunti-

jaa. Ryhmä on kuullut useita kansainvä-

lisesti tunnettuja arviointitutkimuksen

edustajia. Nyt vuorossa oli Kazi.

Mansoor A.F. Kazi johtaa Englannis-

sa Huddersfieldin yliopiston yhteydessä

toimivaa arviointitutkimuksen yksikköä

(Centre for Evaluation Studies, School of

Human & Health Sciences.) Kazi koros-

taa arvioinnin merkitystä kehitettäessä

sosiaalityön käytäntöjä. Hänet tunne-

taan erityisesti tapauskohtaisen evalu-

aation ja realistisen evaluaation edusta-

jana ja kehittelijänä.

Kazin kohteena on sosiaalityön

arviointi. Hän on kriittinen randomi-

soitujen kontrolloitujen koeasetelmien

käyttöön sosiaalityössä. Nämä tervey-

denhuollossa paljon käytetyt mallit

eivät hänestä sovellu sosiaalityöhön.

Hän korostaa omissa lähtökohdissaan

sosiaalityön erityisyyttä. Työn arviointi

on kuitenkin välttämätöntä. Työkäytän-

töjen kehittäminen vaatii, että kehittä-

jällä on tietoa toiminnan vaikutuksista.

Päivittäisessä toiminnassaankin

sosiaalityö tarvitsee arviointitietoa.Tuli-

si voida arvioida, onko asiakkaan tilan-

teessa tapahtunut muutosta. Ratkaisuk-

si Kazi kehittelee tapauskohtaista evalu-

aatiota ja realistista evaluaatiota.

Kazin tavoitteena on ollut löytää

sosiaalityöhön mittareita, joita voidaan

käyttää kun arvioidaan, onko muutosta

tapahtunut. Kazin esittelemät esimerkit

painottuivat lastensuojeluun, kuntou-

tukseen, vanhustyöhön ja selkeästi

kuvattaviin interventioihin. Tapauskoh-

taisessa evaluaatiossa mitataan saavu-

tettuja tuloksia asiakaskohtaisesti. Kyse

on yksilöllisestä arvioinnista. Arvioidaan

sitä, onko asiakas edistynyt niiden

tavoitteiden suuntaan, joita asiakkaan

ja sosiaalityöntekijän keskusteluissa on

tärkeäksi noussut. Asiakkaita ei siis ver-

tailla toisiinsa. Mittari on arvioinnin

apuväline kun pyritään asiakkaan tilan-

teessa eteenpäin vieviin muutoksiin.

Mittaaminen voi Kazin mukaan olla

määrällistä tai laadullista. Hän on tietoi-

nen tapauskohtaisen arvioinnin rajoi-

tuksista ja toi esille myös siihen kohdis-

tuvaa kritiikkiä. Omissa hankkeissaan

hän näyttääkin pyrkivän monipuoliseen

arviointitiedon hankintaan, myös laa-

dullisen tiedon käyttöön. Hän mielel-

lään havainnollistaa ja visualisoi tulok-

sia graafisin kuvin, pylväin ja käyrin.

Luovia ratkaisuja etsitään.

Asiakas itse on muutoksen arvioija,

jos se vain on mahdollista. Mittari on

apuväline, jota käyttäen asiakas voi

havainnollistaa tapahtunutta. Tarkoitus

on, että asiakas voi ilmaista myös sen,

miten on kokenut muutoksen.

Sosiaalityöltäkin odotetaan, että se

pystyy kuvaamaan vaikutuksiaan.

Arvioinnin tavoitteena on auttaa eteen-

päin työkäytäntöjen kehittämisessä.

Realistisessa evaluaatiossa kysytäänkin,

mikä työssä jo nyt toimii. Kazi korostaa

sosiaalityön interventioiden dokumen-

tointia, asiakkaan tilanteen seuraamista

ja työn arviointia sosiaalityön kehitty-

misen edellytyksenä. Kazi esittää oman

vaihtoehtonsa, mikä on synnyttänyt

kiinnostusta ja sovellutuksia.

MAISA MAANIITTU

Mansoor A.F.Kazi



18

U U T I S I A :

Visions from around the globe
Maailmankonferenssi sosiaalityön kehittäjien kohtauspaikkana

Sosiaalityö, terveys ja mielen-

terveys.Tampereella 1.-5.heinä-

kuuta 2001

Sosiaalityön arvioinnin ja evaluaation

mallit, teoriat ja esimerkit ylittävät kan-

sallisia rajoja. Kansainvälisyyteen ei alan

kehittämistä koskevissa keskusteluissa

voi enää olla törmäämättä. Joskus mah-

dollisuudet kansainvälisiin kohtaamisiin

ja keskusteluihin tulevat myös meitä

suomalaisia lähelle, kuten ensi heinä-

kuussa, jolloin Tampereella järjestetään

kolmas maailmankonferenssi aiheesta

sosiaali-työ, terveys ja mielenterveys.

Konferenssissa kuulee toimivista

käytännöistä ja kokeiluista sekä saa tie-

toa uusista tutkimuksista tekijöiden

itsensä esittämänä huomattavasti

ennen kuin tiedot ovat saatavissa kirjoi-

na tai artikkeleina. Samalla voi solmia

yhteyksiä ja tutustua ihmisiin, joiden

työ on omasta näkökulmasta kiinnosta-

vaa. Kansainvälisyys muuttaa omaa

ajattelutapaa. On suhteutettava oma

toimintaympäristö, resurssit ja toiminta

toisiin.

Konferenssi on tarkoitettu kaikille

sosiaalityöntekijöille organisaatiosta

riippumatta, kuten myös muille konfe-

renssin teemoista kiinnostuneille

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille,

tutkijoille, sosiaali- ja terveyspolitiikan

toteuttajille ja päätöksentekijöille. Kon-

ferenssia ei ole rajattu vain sosiaalityön-

tekijöiden konferenssiksi, koska pidäm-

me sosiaalityötä yhteistyöammattina,

joka toimii erilaisissa järjestelmissä ja on

vuorovaikutuksessa muun muassa eri-

laisten ammattiryhmien, kansalaisjär-

jestöjen ja suuren yleisön kanssa.

SOSIAALITYÖ HYVINVOINNIN

TUOTTAJANA

Kaikella sosiaalityöllä on yhteytensä

terveyteen ja mielenterveyteen muun

muassa sen kautta, että sosiaalityö tuot-

taa yleisiä ja erityisiä hyvinvoinnin ehto-

ja, joilla on merkitystä terveyden ja mie-

lenterveyden ylläpidolle ja palauttami-

selle. Se, mistä suunnasta sosiaalityö

välittäjän asemassaan toimeksiantonsa

ensisijaisesti ottaa, vaikuttaa siihen, mil-

laisia tulokset ovat apua hakevan kan-

salaisen näkökulmasta.Yksi sosiaalityön

ydinkysymys nykyisessä hyvinvointival-

tion ja sosiaalipolitiikan muutoksessa

on, onnistuuko sosiaalityö toiminnal-

laan kasvattamaan kansalaisen luotta-

musta ja selviytymistä edistävää luotta-

muspääomaa (Metteri ym. 2000), vai

ajautuuko sosiaalityöntekijä osaseksi

ketjussa, joka tuottaa institutionaalista

alistusta ja kaltoin kohtelun kokemuk-

sia. Sosiaaliset tekijät, luottamukseen

perustuvat sosiaaliset suhteet, pelasta-

vat tutkimuksen mukaan ihmisen sai-

rastumiselta niissäkin tilanteissa, joissa

jotkut perinteiset menestyksen kriteerit

kuten työelämään osallistuminen eivät

pääse toteutumaan (Kortteinen & Tuo-

mikoski 1998).

Sosiaalityö tekee hyvin usein lasten-

suojelutyötä perheissä, joissa vanhem-

milla on mielenterveys- ja päihdeongel-

mia. Sosiaalityöntekijä työskentelee

perheväkivallan tai muun väkivallan

seurausten ja ehkäisyn kanssa. Sosiaali-

työntekijät arvioivat lisääntyvässä mää-

rin myös toimeentulotukena maksetta-

vaa sairauksien hoitoa, kun sairastami-

sen ja köyhyyden yhteydet ovat 1990-

luvun sosiaalipolitiikan muutosten

(Lehtonen & Aho 2000; Lehto & Bloms-

ter 2000) seurauksena taas tulleet entis-

tä selkeämmin näkyviin. Voi sanoa, että

sairaus köyhdyttää ja köyhyys sairastut-

taa.

TEEMOJA VÄKIVALLASTA

SOSIAALITYÖN TULOSTEN MITTAA-

MISEEN

Konferenssin ohjelma sisältää uusim-

man ja meneillään olevan tutkimuksen

raportointia, toimivien käytäntöjen esit-

telyä ja arviointia sekä alan kokeilujen,

innovaatioiden ja kehittämisprojektien

esittelyä. Konferenssin työskentelymuo-

toina ovat pääpuheenvuorot, työpajat,

teemanmukaiset työryhmäkokoukset

ja posteri/multimediaesitykset, joissa

käsitellään muun muassa seuraavia

aiheita: palvelujärjestelmät; organisaa-

tiot ja palvelumallit; erilaiset sosiaaliset,

kulttuuriset ja ympäristöyhteydet ja ter-

veys; keskeiset sosiaalityön toiminta-

alueet ja asiakastyön käytännöt;

sosiaalityön ammatti terveys- ja mielen-

terveystyössä; sosiaaliset tekijät, ennal-

taehkäisevä työ ja valtaistaminen.

Konferenssin alateemojen joukosta

löytyvät muun muassa aiheet väkivalta

ja evaluaatio. Väkivalta-teemaa käsitte-

leviä työryhmiä koordinoivat yhdessä

Texasin Austinin yliopiston sosiaalityön

laitoksen johtaja, professori Dorothy

Van Soest ja Vancouverin kansainvälistä

mainetta saavuttaneen perheväkivalta-

ohjelman sosiaalityöntekijä ja suunnit-

telija Kathleen Mackay. Dorothy Van

Soest tekee tällä hetkellä tekee tutki-

musta Texasissa kuolemaantuomittujen

elämänhistorioista. Hän kysyy, keitä on

tuomittu kuolemaan ja mitä näille ihmi-

sille on elämän varrella ennen ”lopulli-

sen”rikoksen tekoa tapahtunut. Sosiaali-

työn ammatillinen tehtävä lapsen suoje-

lijana yhteiskunnassa kohtaa haasteita.



Yksi konferenssin pääpuhujista on

professori Edward J. Mullen New Yorkin

Columbian yliopiston sosiaalityön lai-

tokselta. Hänen aiheensa on tulosten

mittaaminen terveys- ja mielenterveys-

työssä. Evaluaatiotutkimusta ja käytän-

nön sosiaalityön arviointia käsitellään

työryhmissä, joita koordinoivat profes-

sori Sophia F. Dziegielewski, University

of Central Florida, ja professori Ilmari

Rostila Jyväskylän yliopistosta. Konfe-

renssin keskusteluissa kysytään muun

muassa, mihin perustuu näyttö (evi-

dence) terveys- ja mielenterveystyön

käytännöissä ja tutkimuksessa sekä

sosiaalityön käytännöissä? 

PRESIDENTTI SUOJELEE 1000

OSALLISTUJAN TAPAHTUMAA

Konferenssin suojelijana on tasavallan

presidentti Tarja Halonen. Aikaisemmat

konferenssit on pidetty Jerusalemissa

1995 ja Melbournessa 1998 ja konfe-

renssisarjan tukena toimii kansainväli-

nen virtuaalisihteeristö. Konferenssi on

herättänyt huomattavaa kiinnostusta eri

puolilla maailmaa ja odotamme ainakin

tuhatta osallistujaa. Esitysehdotuksia eli

abstrakteja olemme ottaneet vastaan jo

yli 370, kun ehdotusten takarajaan on

aikaa vajaa kuukausi. Mukana on monia

käytännön asiantuntijoita ja tutkijoita,

jotka ovat alansa huippukehittäjiä.

Aikaisemman pohjalta voimme ennus-

taa monipuolista ja keskustelevaa kon-

ferenssia, jossa käytäntö, tutkimus ja

opetus kulkevat sekä toistensa lomassa

että keskenään vuoropuhelussa.

Konferenssiin voi osallistua kuunte-

lijana ja keskustelijana tai lisäksi pape-

rin tai posterin esittäjänä. Esityksen aihe

voi olla esimerkiksi työpaikan työ-

menetelmä, hanke, tutkimus jne. Lyhen-

nelmän omasta esitysehdotuksesta voi

lähettää hyväksyttäväksi 15. joulukuuta

asti. Ensimmäinen konferenssiin ilmoit-

tautumisen takaraja on 2.maaliskuuta

2001. Tarkemmat ohjeet abstraktin kir-

joittamisesta ja lähettämisestä sekä

ilmoittautumisesta löytyvät internetis-

tä konferenssin kotisivulta tai ohjeita

voi pyytää konferenssitoimistolta,

puh. (09) 45 42 190, sähköposti:

swh2001@congcreator.com.

Konferenssin järjestelyistä vastaavat

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan

laitos, Sosiaalityön tutkimuksen seura ja

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry.

(Sosiaalityöntekijäin liitto ry:n jäsenyh-

distys) yhteistyössä monien kotimais-

ten ja kansainvälisten järjestöjen kans-

sa. Konferenssi järjestetään Tampere-

talossa ja työryhmäkokouksia lisäksi

Tampereen yliopiston tiloissa. Konfe-

renssin kieli on englanti, mutta pääpu-

heenvuorot ja aina kerrallaan yhden

rinnakkaissession puheenvuorot tulka-

taan suomeksi.

Ajantasaiset tiedot tapahtumasta

löydät konferenssin kotisivulta

www.congcreator.com/swh2001/

ANNA METTERI

Lähteet:
Kortteinen, Matti & Tuomikoski, Hannu (1998)

Miten työttömät selviytyvät? Yhteiskuntapoli-
tiikka11(63), 5-13.

Lehto, Juhani & Blomster, Peter (2000) Talouskriisin
jäljet sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.
Kunnallistieteellinen aikakauskirja (28), 1, 44-
60.

Lehtonen, Heikki & Aho, Simo (2000) Hyvinvointi-
valtion leikkausten uudelleenarviointia. Janus
2(8), 97-113.

Metteri, Anna & Lehtinen,Tuula & Saarnio, Merja
(2000) Kitkasta kuulemiseen – kohti kansalai-
sen luottamusta. Mikä hätänä? -projektin lop-
puraportti. Helsinki: Kansalaisareena ry.

Kirjoittaja on swh2001 -konferenssin

puheenjohtaja ja sosiaalityön yliassis-

tentti Tampereen yliopiston sosiaalipo-

litiikan laitokselta, sähköposti:

anna.metteri@uta.fi.
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Lyhyesti

TERVETULOA SEMINAARIIN

AVAIMIA ARVIOINTIIN 17.1.2001

AVAIMIA ARVIOINTIIN on uusi ohjel-

mamme, joka on kohdennettu erityises-

ti henkilöille, jotka haluavat perustietoa

sosiaalipalvelujen arvioinnista.

Seminaari 17.1 pidetään Stakesissa

klo 12 – 15.45, kokoushuone Aviisi, 5 krs.

OHJELMA:

12.00-12.30
Miksi halutaan arvioida? 
Kehittämispäällikkö 
Mikko Mäntysaari, Stakes 

12.30-13.30 
Arviointi sosiaalityön kehittämisen
tukena Keskustelua
Tutkija Tarja Kauppila, Kuopion kaupunki

Kahvi 

14.00-14.30
Arvioinnin hyödyntäminen FinSocin
uusi julkaisu 
Lakimies Erkki Kemppainen, Stakes 

14.30-15.15 
Evaluaatiotutkimuksesta sosiaalitieteissä 
Erikoistutkija Marja Holmila, Stakes

15.15-15.45
Jatkosta sopiminen ideoita, keskuste-
lua, palautetta 

Seminaarin päätös

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

10.1.2001 mennessä

Sirpa Andersson (puh 09 3967 2216 tai

e-posti sirpa.andersson@stakes.fi) tai

Anne Kainlauri (puh 09 3967 2232 tai 

e-posti anne.kainlauri@stakes.fi).

Seminaarin järjestää Stakesin FinSoc -

ryhmä ja se on maksuton.
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STAKESIN SOSIAALIPALVELUJEN
ARVIOINTIRYHMÄ, FINSOC
www.stakes.fi/palvelut/finsoc

Kehittämispäällikkö, dosentti
Mikko Mäntysaari
Puh. 09-3967 2302
Email: mikko.mantysaari@stakes.fi

Tutkija
Sirpa Andersson
Puh. 09-3967 2216
Email: sirpa.andersson@stakes.fi

Kehittämispäällikkö
Riitta Haverinen
Puh. 09-3967 2087
Email: riitta.haverinen@stakes.fi

Tutkija 
Anne Kainlauri
Puh. 09-3967 2232
Email: anne.kainlauri@stakes.fi

Lakimies
Erk ki Kemppainen
Puh. 09-3967 2328
Email: erkki.kemppainen@stakes.fi

Projektitutkija
Tuija Lindqvist
Puh. 09-3967 2292
Email: tuija.lindqvist@stakes.fi

Kehittämispäällikkö
Maisa Maaniittu
Puh. 09-3967 2214
Email: maisa.maaniittu@stakes.fi

Erikoistutkija
Riitta Seppänen-Järvelä
Puh. 09-3967 2055
Email: riitta.seppanen@stakes.fi
(Virkavapaalla 30.4.2001 asti)
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Toimistosihteeri
Hilkka Nyström
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Email: hilkka.nystrom@stakes.fi
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❑ FinSoc News -uutiskirjeen

❑ seuraavat Työpapereita-julkaisut:

Nimi:

Toimipaikka:

Osoite:

Toimistosihteeri
Hilkka Nyström
Stakes
PL 220
00531 Helsinki

FinSoc kontaktitiedot

Kolmannet valtakunnalliset
SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN
PÄIVÄT

Järjestetään Lapin yliopistossa
Rovaniemellä 23-24.2.2001.
Päivien ohjelma on sen valmistut-
tua saatavissa Sosiaalityön tutki-
muksen seuran osoitteessa
www.valt.helsinki.fi/sospo/sostts/
Siis Rovaniemelle!

Stefan Sjöblom. Kustannusvaikuttavuuden

arviointi sosiaalityössä – esimerkkinä nuorten

työllistämis- ja aktivointipalvelut -julkaisua

voi tilata maksutta Stakesista Sosiaalipalve-

lujen evaluaatioryhmästä FinSocista, Hilkka

Nyström, puh. (09) 3967 2313, fax (09) 3967

2227 ja sähköposti hilkka.nystrom@stakes.fi.
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