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Vaikuttavuuden käsite

 Vaikuttavuus käsitteenä monitahoinen eikä sille ole 
yksiselitteistä määritelmää

 Käytetään monenlaisissa asiayhteyksissä 
 Vaikuttavuustutkimusta tarvitaan esim. uusien 

investointien oikeuttamiseksi sekä perusteiden 
saamiseksi palvelujen resurssoinille 

 Vaikuttavuuden lähikäsitteitä ovat mm. tehokkuus, 
tuottavuus, kannattavuus, laatu ja taloudellisuus



Panos, tulos, vaikuttavuus 
(Bertot & McClure 2003)



Mitä vaikuttavuus on?

 Vaikuttavuus voi olla
 Ennakoituja tai ennakoimattomia vaikutuksia

 Tarkoituksellisia tai tarkoittamattomia vaikutuksia

 Positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia

 Kohdealueella tai sen ulkopuolella

 Lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin muutoksia

 Merkitykseltään ratkaisevia tai vähäpätöisiä

 Muutoksia käyttäjän tietämyksessä, taidoissa, asenteissa ja 
käyttäytymisessä

 Suppeasti määriteltynä käyttäjän kokema hyöty



Palvelun vaikuttavuuden kuusi tasoa
(Lancaster 1993)

 Palvelun olemassaolo

 Tietoisuus palvelusta

 Palvelun kokeilu

 Palvelun käyttöönotto

 Palvelun suositteleminen

 Palvelun todellinen vaikutus tai hyöty
 Vastaa käyttäjän tarpeisiin

 Korkeakaan palvelun käyttö ei vielä kerro vaikuttavuudesta



Vaikuttavuuden arviointitutkimuksen 
haasteita

 Arvioinnin tavoitteiden määrittely

 Arviointimenetelmien valinta

 Eri vaikutus eri käyttäjäryhmille

 Vaikutukset näkyvät usein vasta vuosien kuluessa 

 Yksilön kokemuksiin vaikuttavat monet asiat 

 Brutto- ja nettovaikutukset 
 Kaikki arvioinnissa näkyvät vaikutukset vs. vain tutkitun asian 

vaikutukset

 Vertailuryhmien tutkimus 

 Ennen ja jälkeen palvelun käytön tutkimus 



 Vaikuttavuuden indikaattorit
 Vaikuttavuustutkimuksen lähtökohta käytetyn 

vaikuttavuuskriteerin valinta

 Tarvitaan vaikuttavuuden indikaattoreita
 Numeerinen tai verbaalinen ilmaisu, joilla kuvataan kohteen 

ominaisuudessa tapahtuvia muutoksia esimerkiksi tietyn 
aikajakson kuluessa 

 Indikaattoreiden tulisi olla
 Suoraan yhteydessä siihen, mitä yritetään saavuttaa

 Selkeitä ja ymmärrettäviä

 Valideja ja informatiivisia 

 Voi olla kysymyksiä, lausuntoja, väittämiä tai määriä

 Mistä näkökulmasta tutkitaan
 Palvelun tarjoajan, käyttäjän, yhteiskunnan…



Menetelmävalikoimaa

 Vaikuttavuuden arviointi edellyttää monipuolisia 
menetelmiä ja aineistoja

 Kohteiden erilaisuus asettaa vaatimukset 
tutkimusmenetelmien valinnalle

 Usein tarve menetelmätriangulaatiolle
 Menetelmävalinnat aina suhteutettava käytettävissä 

oleviin resursseihin



Menetelmävalikoimaa
 Laadullisia menetelmiä

 Erilaiset haastattelut; yksilö, teema, ryhmä

 Kyselyt esim. verkossa

 Havainnointi

 Määrällisiä menetelmiä
 Erilaiset tilastot

 Kyselyt

 Webometrisiä menetelmiä
 Verkkonäkyvyyden analyysi

 Linkkianalyysi

 Verkkosisältöjen analyysi



Yhteenveto

 Minkä vaikuttavuutta halutaan tutkia

 Selkeä määrittely

 Mistä näkökulmasta halutaan tutkia

 Selkeä rajaus näkökulmien välillä

 Millä menetelmillä halutaan tutkia

 Usein useampi menetelmä tarpeen

 Millä kaikilla muilla asioilla ja tekijöillä on vaikutusta tuloksiin

 Pelkkä palvelun runsas käyttö ei kerro sen vaikuttavuudesta

 Tarinat numeroiden takana
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