
Esimerkkejä	  Markus	  Anttilan	  toteuttamista	  konsultatiivisista	  tutkimus-‐	  ja	  arviointihankkeista	  
(toteutettu	  yhteistyössä	  Kehityspiikki	  Consulting	  Oy:n	  kanssa)	  
	  
Markus	  Anttila	  ja	  Sampo	  Haapaniemi	  
Nuorten	  Startti;	  toimintamallin	  toimivuuden	  arviointi	  
Toimintamalli	  tamperelaisten	  18-‐25	  -‐vuotiaiden	  nuorten	  jatkopolutukseen.	  Pirkanmaan	  Sininauha	  
ry,	  Kuntoutuspolku	  ry,	  Silta-‐Valmennusyhdistys	  ry.	  2014.	  
	  
Markus	  Anttila	  &	  Atso	  Juote	  
Invalidiliitto	  ry	  –	  jäsentutkimus.	  Kehityspiikki	  Tutkimus	  Oy	  2013.	  
	  
Atso	  Juote,	  Markus	  Anttila,	  Petteri	  Mikkola	  ja	  Risto	  Ruokolainen	  
Organisaatioselvitys	  ja	  toimintamallin	  uudelleen	  organisointi;	  Helsingin	  kaupungin	  
ympäristökeskus.	  Kehityspiikki	  Tutkimus	  Oy	  2013.	  
	  
Markus	  Anttila,	  Atso	  Juote,	  Risto	  Ruokolainen	  
Selvitys	  Helsingin	  Yliopiston	  lääketieteellisen	  tiedekunnan	  Kliinisen	  laitoksen	  johtamis-‐	  ja	  
organisaatiorakenteen	  toimivuudesta	  Hus:n	  sairaalaorganisaation	  kanssa.	  Kehityspiikki	  
Consulting	  Oy	  2012	  
	  
Markus	  Anttila	  
Nuorten	  Palvelutakuu	  –hankkeen	  arviointi.	  Silta-‐Valmennusyhdistys	  ry.	  2012.	  
	  
Markus	  Anttila	  ja	  Atso	  Juote	  
Kouluissa	  on	  tarve	  kuuntelevalle	  aikuiselle.	  Valtakunnallisen	  nuorten	  ehkäisevän	  kriisityön	  
projekti	  eli	  Pulinapaja-‐hankkeen	  loppuarviointi.	  Suomen	  Mielenterveysseura	  ry.	  Kehityspiikki	  
Tutkimus	  Oy	  2011.	  
	  
Atso	  Juote,	  Markus	  Anttila	  &	  Kari	  Anttila	  
Suomen	  Punaisen	  Ristin	  johtamisjärjestelmän	  arviointi	  	  
SPR:n	  johtamisjärjestelmän	  toimivuus	  keskustoimiston,	  piirien	  ja	  paikallisyhdistysten	  
näkökulmasta.	  Kehityspiikki	  Tutkimus	  Oy	  2010	  
	  
Markus	  Anttila	  &	  Atso	  Juote	  
Rajapintakeskustelut	  järjestöjen	  ja	  julkisen	  eri	  kentillä.	  Tapaustutkimus	  Pasilan	  asukastalon	  
asemoitumisesta	  sosiaalipalvelujen	  kentälle.	  Kehityspiikki	  Tutkimus	  Oy	  ja	  Kalliolan	  setlementti	  ry	  
2010.	  
	  
Markus	  Anttila	  &	  Atso	  Juote	  
Päihdeasiamiestoiminnan	  ulkoinen	  arviointi.	  	  
Kehityspiikki	  Tutkimus	  Oy	  ja	  A-‐Kiltojen	  Liitto	  ry	  2010.	  
	  
Markus	  Anttila,	  Atso	  Juote,	  Risto	  Ruokolainen,	  Pekka	  Aho	  
Suomen	  Partiolaiset	  –	  keskusjärjestön	  palvelutoiminnan	  auditointi	  
Suomen	  Partiolaiset	  –	  Finlands	  Scouter	  ry	  2010	  
	  
	  



Kari	  Anttila,	  Markus	  Anttila	  ja	  Risto	  Ruokolainen	  
SPR:n	  Konttiketjun	  toiminnan	  arviointi.	  2010.	  
	  
Markus	  Anttila	  ja	  Atso	  Juote	  
Vantaan	  kaupungin	  nuorisopalvelujen	  palveluverkkosuunnitelma	  2010-‐2020.	  
Vantaan	  kaupunki	  2010.	  
	  
Markus	  Anttila	  
Pioneerityötä	  monitoimijaisessa	  kentässä	  –	  Lastensuojelun	  edunvalvojahankkeen	  arviointia.	  
Teoksessa	  Paula	  Marjomaa	  ja	  Milja	  Laakso	  (toim.)	  Lastensuojelun	  edunvalvonta	  –	  lapsen	  oikeus	  
osallisuuteen	  häntä	  koskevassa	  päätöksenteossa.	  Pelastakaa	  Lapset	  ry:n	  julkaisusarja	  2010.	  
	  
Markus	  Anttila	  
Muutoksen	  tekijät	  –	  pohdintoja	  neuvolaisen	  kehittämisen	  tärkeistä	  kysymyksistä.	  Teoksessa	  
Erossa	  Neuvon	  keksii.	  Neuvo-‐projekti	  tukemassa	  eronneita	  vanhempia	  vuosina	  2005-‐2009.	  
Lastensuojelun	  Keskusliitto	  2009.	  
	  
Atso	  Juote,	  Markus	  Anttila	  ja	  Kari	  Anttila.	  
TUEXI-‐tukihenkilöhankkeen	  loppuarviointi.	  Varsinais-‐Suomen	  lastensuojelujärjestöt	  ry	  2010	  	  
	  
Markus	  Anttila	  –	  Atso	  Juote	  
Lastensuojelun	  edunvalvojahankkeen	  ulkoinen	  arviointi	  
Pelastakaa	  Lapset	  ry	  2009	  
	  
Markus	  Anttila,	  Atso	  Juote	  ja	  Kirsti	  Vaalikivi	  	  
Helsingin	  kaupungin	  nuorisoasiainkeskuksen	  alueellisten	  palveluiden	  osaston	  
johtamisjärjestelmän	  arviointi.	  200	  henkilön	  ja	  12	  yksikön	  muodostaman	  työyhteisön	  
toiminnan	  arviointi.	  2008.	  
	  
Markus	  Anttila	  -‐	  Atso	  Juote	  
Lapin	  sairaanhoitopiirin	  päihdeneuvojakoulutuksen	  vaikuttavuuden	  arviointi	  	  
Suomen	  Sairaanhoitajaliitto	  2008.	  
	  
Markus	  Anttila	  -‐	  Atso	  Juote	  
Tampereen	  kaupunki,	  opioidiriippuvaisen	  henkilön	  korvaus-‐	  ja	  ylläpitohoito	  peruspalveluissa.	  
Koulutuksen	  vaikuttavuuden	  ja	  toimintamallin	  toimivuuden	  arviointi.	  
Suomen	  Sairaanhoitajaliitto	  2008.	  
	  
Markus	  anttila	  
Northern	  hotline,	  project	  assesment	  for	  the	  period	  1.3.2006-‐28.2.2008.	  	  
Save	  the	  children	  2008.	  	  
	  
Atso	  Juote	  -‐	  Markus	  Anttila	  
Nuoriso-‐	  ja	  vapaa-‐ajanohjauksen	  perustutkinnon	  osaamistarpeiden	  ennakointi	  vuosille	  2015-‐
2020.	  Opetushallitus;	  Moniste	  15/2007.	  
	  
	  



	  
	  
Markus	  Anttila	  -‐	  Atso	  Juote	  	  	  
Keliakialiitto	  ry.	  Jäsenistön,	  terveydenhuollon	  henkilöstön	  ja	  elintarviketeollisuuden	  edustajien	  
kokemukset	  Keliakialiiton	  toiminnasta,	  2007.	  	  
	  
Markus	  Anttila	  
”Monitahoista	  seudullista	  kehittämistyötä	  ankarissa	  olosuhteissa”;	  Vakka-‐Suomen	  
sosiaalitoimien	  seutukehityshankkeen	  arviointi	  2006.	  
	  
Markus	  Anttila	  
Northern	  hotline,	  project	  assesment	  for	  the	  period	  1.3.2004-‐28.2.2006.	  	  
Save	  the	  children	  2006.	  	  
	  
MUITA	  JULKAISUJA	  
	  
Markus	  Anttila	  &	  Sirkka	  Rousu	  &	  Petri	  Kinnunen	  &	  Petri	  Vuorijärvi	  
Onko	  meillä	  mahdollisuutta	  kehittää	  toisin?	  Kokemuksia	  ja	  arviointia	  kehittämistyön	  poluilta.	  
Suomen	  Kuntaliitto	  ja	  Lastensuojelun	  Keskusliitto	  2005	  
Julkaisussa	  hahmotellaan	  erilaisia	  kivijalkoja,	  joiden	  varaan	  hyvä	  kehittämistyö	  voisi	  rakentua.	  On	  
uskallettava	  asettua	  dialogiseen	  prosessiin,	  ylittää	  kulttuurisia	  raja-‐aitoja,	  on	  uskallettava	  johtaa	  ja	  
vastata	  tiedon	  tuottamisen	  haasteeseen.	  	  Lisäksi	  julkaisussa	  pohditaan,	  miten	  erilaiset	  
hankeinnovaatiot	  ovat	  tai	  eivät	  ole	  siirrettävissä	  toisiin	  konteksteihin	  ja	  mitä	  opittavaa	  hankkeilla	  
voisi	  olla	  toinen	  toisiltaan.	  
	  
Markus	  Anttila	  &	  Sirkka	  Rousu	  (toim.)	  	  
Haravalla	  kootut	  –	  moniasiantuntijuus,	  strateginen	  kumppanuus,	  seudullinen	  kumppanuus	  	  
Suomen	  Kuntaliitto	  ja	  Lastensuojelun	  Keskusliitto	  2004	  
Julkaisussa	  hahmotellaan	  uudenlaisia	  julkisen	  ja	  kolmannen	  sektorin	  verkostomalleja	  palvelujen	  
tuottamiseen	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollon	  palveluissa.	  Yhteistyö	  vaatii	  hyviä	  työkäytäntöjä,	  
ohjaus-‐	  ja	  johtamisrakenteita	  sekä	  päätöksentekijöiltä	  saatua	  lupaa	  ja	  resursseja	  toimia.	  	  
	  
Markus	  Anttila	  &	  Sirkka	  Rousu	  &	  Paavo	  Viirkorpi	  
Lapsilähtöinen	  Länsi-‐Pohja	  –	  kumppanuuden	  ja	  sen	  johtamisen	  arviointia.	  Kaikki	  hyvin	  
kumppanuudessa	  –	  entä	  sen	  johtamisessa?	  
Suomen	  Kuntaliitto	  ja	  Lastensuojelun	  Keskusliitto	  2005,	  PDF-‐julkaisu	  
	  
Markus	  Anttila	  
Perhepalvelut	  toimiviksi	  kumppanuudella	  
Teoksessa	  Perhepalvelut,	  Eduskunnan	  Naiskansanedustajien	  verkoston	  julkaisu	  6,	  Helsinki	  2005.	  
	  
Marjatta	  Bardy,	  Markus	  Anttila	  &	  Mikko	  Laukkanen	  	  
Multiculturalism:	  Diversification	  of	  the	  Notions	  and	  the	  Strategies	  	  
STAKES	  Aiheita:	  44.	  Helsinki.	  1993.	  
	  


