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Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
tutkimusohjelma MIPA 2015-2018

• A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen 
tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

• Kuusi yhteistä tutkimushanketta, järjestötyöpajoja ja kansallisia 
tutkimusseminaareja.

• Resurssit: hankekoordinaattori (50 %), 3 tutkijaa.
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Lähtökohtia
• Järjestöjen niukat tutkimusresurssit ja lisääntyvä 

järjestölähtöisen tutkimustiedon tarve 
• Tutkimusyhteistyötä tarvitaan vahvistamaan järjestöjen 

tietopohjaa ja tukemaan kehittämis- ja 
vaikuttamistoimintaa

• Yhdessä verkostona mahdollisuus saavuttaa enemmän 
kuin järjestö yksin ja erillään

• Järjestöjen tekemä tutkimus tavoittaa myös muista 
tutkimuksista helposti sivuun jääviä ryhmiä

• Tutkimusta voidaan suunnata järjestöjen tärkeinä 
pitämiin teemoihin
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Tutkimusteemat

1) Järjestöjen toiminta
-Järjestökyselyt 2016 ja 2017

2) Järjestöjen tavoittamien ihmisten elämäntilanne ja
hyvinvointi 
-Hyvinvointikyselyt 2015 ja 2017

3) Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemus-
asiantuntijuus järjestöissä
-Kysely 2016
-Haastattelut 2017-18
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Kaikille avoimet työpajat ja 
seminaarit

1. Järjestötutkimus päihde- ja mielenterveystyön 
leikkauspinnoilla

2. Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä
3. Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat 

työyhteisössä - sisällä vai ulkona?
4. Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat 

ja miltä näyttää tulevaisuus?
5. Tutkimusseminaari: Järjestöjen toimintaprofiilit, 

toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja 
kokemusosaaminen järjestöissä. 
Työpaja: Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?

6. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedontuotannon 
hyvät käytännöt

7. Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa?
Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden 
jaksamiseen vaikuttavat tekijät

8. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ovina osallisuuteen?
9. Loppuseminaari (6.2.2019)
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Järjestöjen kokemat hyödyt
• Järjestökyselyjen kautta on saatu tutkimustietoa 

jäsenyhteisökentästä (paikallisyhdistykset)
• Hyvinvointikyselyjen kautta on saatu tutkimustietoa oman 

asiakaskunnan/kohderyhmän elämäntilanteesta ja 
mielipiteistä (järjestökohtaiset raportit)

• Jäsenet, toimintoihin osallistujat ja palveluja käyttävät 
asiakkaat ovat halunneet vastata kyselyihin, ovat kokeneet ne 
mielekkääksi tavaksi kertoa oma kokemuksensa ja 
näkemyksensä

• Tutkimustuloksia on pohdittu yhdessä tutkimuksen 
kohderyhmien ja järjestötoimijoiden kanssa (tutkimustulosten 
jalkautus järjestöihin)

• Tutkimustietoa on hyödynnetty mm. järjestöjen toiminnan 
suunnittelussa, strategiatyössä, vaikuttamistyössä, 
edunvalvonnassa, viestinnässä, jäsenyhteisöpäivillä ja 
hallitustyöskentelyssä.
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Hankkeen julkaisut
https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/julkaisut

Monipuoliset ja -tasoiset julkaisut järjestöjen käyttöön

• Vertaisarvioidut artikkelit
• Katsausartikkelit
• Järjestölehtikirjoitukset
• Järjestökohtaiset raportit
• Blogi-tekstit

Tietopuun julkaisusarjat
www.a-klinikka.fi/tietopuu
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Päivän ohjelma
 9.30 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tehtävät, toimintaan osallistuvien kokemukset sekä  
          vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden roolit hyvinvoinnin tukemisessa. Keskustelua MIPA- 
          tutkimusten tulosten valossa.  
          
          Järjestöjen tehtävät - kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia vai     
          asiantuntijaorganisaatioita? 
          Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto  

         Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? 
         Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura 
 
         Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi - vertaiset ja kokemusasiantuntijat   
         toipumisen ja kuntoutumisen tukena 
         Lotta Hautamäki ja Timo Ilomäki, Kuntoutussäätiö        

11.00 Kommenttipuheenvuorot 

          Tuomas Tenkanen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Sami Räsänen, Irti Huumeista ry 

11.25 Seminaarin päättäminen  

           Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö 
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Kiitos!

www.a-klinikka.fi/mipa

MIPAverkosto
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MIPA-hankkeen päätösseminaari 6.2.2019 Diak, Hki

http://www.a-klinikka.fi/mipa
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