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MIPA
Tutkimusohjelman tavoitteet

• Vahvistaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua ja 
hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja 
vaikuttamistoiminnan tukena

• Vahvistaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tekemän 
tutkimuksen asemaa tutkimus- ja järjestökentällä

• Toteuttaa yhteisiä tutkimushankkeita (2x3)
• Toteuttaa yhteisiä järjestötyöpajoja (2 kertaa vuodessa) 

ja tutkimusseminaareja (kerran vuodessa)
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Menossa olevat tutkimushankkeet
• T1.2. ”Järjestöjen roolit ja identiteetit”. 

Sininauhaliitto/Sari Jurvansuu: 1.4.2017-31.3.2019

• T2.2. ”Terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät”. 
Suomen Mielenterveysseura/Jukka Valkonen: 1.1.2017 –
31.12.2018

• T3.2.”Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus 
toipumisen ja kuntoutumisen tukena”. 
Kuntoutussäätiö/Elina Mäenpää & Timo Ilomäki: 
1.3.2017 – 28.2.2019
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MIPA 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

tutkimusohjelma
• A-klinikkasäätiö
• A-Kiltojen Liitto ry
• EHYT ry
• Diakonia-

ammattikorkeakoulu
• FinFami – Uusimaa ry
• Irti Huumeista ry

• Kuntoutussäätiö
• Mielenterveyden 

keskusliitto
• Sininauhaliitto
• Suomen 

Mielenterveysseura
• Tukikohta ry
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Järjestöt ja tutkimus 

• Tutkimustoiminnan asema, luonne ja tavoite järjestön 
toiminnassa tulisi määrittää järjestön strategian osana

• Järjestöjen tulee sitoutua tutkimuseettisten periaatteiden 
ja hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamiseen

• Jorma Niemelä (2016): Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto. Päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminta ja sen kehittäminen. Diak.
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Tutkimuslupakäytäntö (ennakkoarviointi)

• Perustelut ja tavoitteet: Mihin tutkimusta tarvitaan ja mitä sillä 
pyritään selvittämään, edistämään tai saamaan aikaan?

• Tutkimusmenetelmät ja kerättävä aineisto

• Aineiston säilyttäminen, suojaaminen ja hävittäminen

• Tutkittavien informointi ja suostumuksen hankkiminen 

• Vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja nimettömyys

• Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen ei saa 
vaikuttaa hoitoon/palveluun

• Vaitiolositoumus
• Tarvittaessa eettisen toimikunnan käsittely
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Päivän ohjelma
12.00 Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn

Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö
12.15 Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä  

huumeita käyttävien naisten kanssa
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto

13.00 Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa
Noora Nieminen, A-Kiltojen Liitto ry

13.15 Pienryhmätyöskentelyä
Kahvitauko (pienryhmätyöskentelyn lomassa)

14.30 Paneelikeskustelu: Järjestöt ja tutkimusetiikka
Puheenjohtajana Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen
THL, Sanna-Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta
(TENK)

15.30 Työpajan päättäminen
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Seuraa hanketta

• Uutiskirje: tilaa www.a-klinikka.fi/mipa
• Tapahtumat ja julkaisut: www.a-klinikka.fi/mipa
• Facebook-ryhmä ”MIPAVerkosto” (80 jäsentä)
• Twitter @MIPAVerkosto (125 seuraajaa ja 

parhaimmillaan 1300 katsojaa) 
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