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Tervetuloa!
Orientaatiota iltapäivän työskentelyyn

Jouni Tourunen
www.a-klinikka.fi/mipa
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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 (50-60 %), 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 kukin 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 toimintaprofiilit, roolit ja identiteetit
-Järjestökyselyt 2016 ja 2017

2) Järjestöjen tavoittamien ihmisten elämäntilanne,
hyvinvoinnin vajeet ja hyvinvointia tukevat tekijät  
-Hyvinvointikyselyt 2015-2016 ja 2017-2018

3) Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemus-
asiantuntijuus järjestöissä
-Kyselyt 2016
-Haastattelut 2017-18
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Kaikille avoimet työpajat
1. Järjestötutkimus päihde- ja mielenterveystyön 

leikkauspinnoilla (8/2015)
2. Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä (11/2015)
3. Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat 

työyhteisössä - sisällä vai ulkona? (4/2016)
4. Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat 

ja miltä näyttää tulevaisuus? (9/2016)
5. Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin? (4/2017)
6. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

tiedontuotannon hyvät käytännöt (11/2017)
7. Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa?

Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasian-
tuntijoiden jaksamiseen vaikuttavat tekijät 
(4/2018)

8. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ovina 
osallisuuteen? (11/2018)

9. Päätösseminaari  (6.2.2019)
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Tutkimusseminaarit

• MIELENTERVEYSMESSUT: "Päihde- ja 
mielenterveysyhteistyössä on voimaa - vai onko?” (11/2016)

• Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden 
hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä. (4/2017) 

• PÄIHDEPÄIVÄT: Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja 
hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä 
(6/2017)

• MIELENTERVEYSMESSUT: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt 
hyvinvoinnin tukena –miniseminaari (11/2018)
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Hankkeen tuotokset

Monipuoliset ja -tasoiset julkaisut järjestöjen käyttöön

• Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit: 5 + 3
• Katsausartikkelit: 15 + 3
• Järjestölehtiartikkelit: 26
• Järjestökohtaiset raportit (neljä kyselyä): 29
• Aineistokohtaiset koontiraportit: 4
• Blogi-tekstit: 8
• Esitykset: 36
• Jorma Niemelä: Ihmisen ääni, 

tutkimuksen tieto.

Tietopuun julkaisusarjat
www.a-klinikka.fi/tietopuu
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Arviointi
• Vahvuudet

-Uusi tutkimustieto ja sen välittäminen järjestöille
-Järjestöt otettu huomioon tasapuolisesti
-Yhteistyö sujunut järjestöjen kesken sekä järjestöjen ja
tutkijoiden välillä

• Kehitettävää
-Viestintä
-Tavoitteiden selkeys
-Muu kuin tutkimushankkeisiin liittyvä yhteistyö ja
yhteiset käytännöt: tulosten hyödyntäminen,
vaikutukset, jäljet…?
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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, 
hallitustyöskentelyssä sekä vapaaehtoisten ja vertaisten 
tukikäytäntöjen kehittämisessä.
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MIPA2.0 2019-2021
• 1.4.2019 alkaen
• 2,8 htv: 2 tutkijaa + 80 % koordinaatio = ”MIPA-tutkimusryhmä” 

(A-kls)
• Tutkimushankkeet, Järjestökohtainen työ, Verkostoituminen, 

Työpajat ja Tutkimusseminaarit
• Kaikki järjestöt kattavista kyselyistä moninaisempaan, järjestöt 

paremmin huomioivaan ja jalkautuvaan tutkimukseen: 
painopiste määrällisestä enemmän laadulliseen tutkimukseen 
(->”numeroista ilmiöiden kuvaukseen”) 

• Tutkimusteemoja
-Osallisuuden mahdollisuudet ja esteet
-Läheisten ja omaisten hyvinvointia tukevat tekijät
-Kielteisten asenteiden (stigman) vähentäminen
-Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ 
järjestöissä
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Päivän ohjelma
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12.15 Tervetuloa ja orientaatiota iltapäivän työskentelyyn
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

12.30 Järjestöt, hyvinvointi ja osallisuus - yhteenvetoa MIPA-tutkimustuloksista
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

13.00 Miten järjestö on hyötynyt MIPA-hankkeesta – ja mitä jäi saavuttamatta? 
Pekka Lund, Sininauhaliitto

13.20 MIPA-hanke vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan kannalta 
Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry

13.40 MIPA tutkijan kokemuksena
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

14.00 Kahvitauko
14.15 Pienryhmätyöskentelyä: mihin on tultu ja miten jatketaan (”MIPA2.0”)?
15.15 Pienryhmätyöskentelyn koontia 

Riitta Kittilä, Soste ry
16.00 Seminaarin päätös



Kiitos!

www.a-klinikka.fi/mipa

MIPAverkosto
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