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Monimuotoinen tiedon tuottaminen

Tieto demokratisoituu.

Järjestöjen henkilöstön koulutustaso nousee –
useilla myös tutkijakoulutus.

Komplisoituvassa maailmassa tarvitaan yhä 
enemmän tutkittua tietoa.

Oman asian argumentoinnissa tarvitaan myös 
tietopohjaa.
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Tutkimus-
pohjainen 

kehittämistyö

Käytäntö-
tutkimus

Soveltava 
tutkimus / 

moodi2

Akateeminen 
perus-

tutkimus



Oikein, totta ja hyödyllistä –
järjestön(kin) tutkimustoiminnan arvot

Eettisesti oikein

Tieteellisesti totta ja 

Yhteiskunnalle hyödyllistä.
(Sakari Kainulainen, Diak)
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http://www.sciencemag.org/careers/2011/10/content-collection-careers-nonprofits-and-ngos



Järjestöt toimivat innovaatio- ja 
tutkimusintensiivisessä yhteiskunnassa

4.4.2017 DOKTRIINI.FI / ENNU OY 5



Arvopohjainen toiminta ja                      
tieteellinen tieto

•Poiskäännyttävien 
mekanismien ja 
osallisuutta 
edistävien tekijöiden 
tunnistaminen

•Tieto asiakkaiden 
asemasta ja 
kokemuksista

•Järjestöjen toiminta, 
asema, arvot ja 
asenteet sekä 
yhteiskunnallinen 
analyysi

•Tiedon keruu 
ilmiöstä sekä 
järjestön toiminnasta 
ja palveluista

Tiedon 
näkökulma

Strateginen 
näkökulma

Inkluusion 
näkökulma

Oikeuden-
mukaisuuden 

näkökulma

Jos järjestön arvona on esimerkiksi inkluusion 
edistäminen, järjestön tehtävä on edistää 
siihen liittyvän tieteellisen tiedon edistäminen

◦ Samalla järjestö voi antautua itse tutkittavaksi, 
edistääkö sen oma toiminta ihan varmasti 
inkluusiota!
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Tutkimus kohtaa ristiriitoja

Kokemustieto

Kokemuksellinen tieto 
tulee saada myös 

näkyväksi ja 
hyödynnetyksi.

Tutkimus-
tieto

Tutkimustiedon on 
kyettävä jäsentämään 
kokemustietoakin ja 

purkamaan myös 
vääriä myyttejä.

4.4.2017 DOKTRIINI.FI / ENNU OY 7



Viulu olisi,                                                                             
mutta osataanko soittaa?

Järjestössä saatetaan tuottaa valtavasti 
tietoa, mutta sitä ei jalosteta eteenpäin.

Ja jos jalostetaankin, on sitä osattava käyttää 
suunnittelun ja johtamisen apuvälineenä.

Ja fiksua on antaa se avoimeen ja laajaan 
käyttöön.

Seuraavassa yksinkertainen mallipolutus…
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Kokonaisarkkitehtuuri kuntoon

Oma tietotuotanto 
(tilastot, rekisterit, muu 
normaalitoiminnassa 
kerätty tieto) 
systemaattiseen 
hyötykäyttöön
Tutkimustulosten 
seuranta osana 
ammatillista työtä 
järjestössä

Korkeakouluyhteistyö

Opinnäytetyöyhteistyö
Mukana korkeakoulujen 
tutkimushankkeissa
Henkilöstön 
kannustaminen 
opiskelemaan lisää

Ekosysteemiyhteistyö

Alustana tai 
yhteistyökumppanina 
samojen haasteiden 
kanssa painivien tahojen 
(muut järjestöt, 
julkinen, yritykset, 
korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset) 
kanssa

Oma tutkimustoiminta

Järjestöllä merkittävä 
kansallinen tai 
kansainvälinen rooli alan 
tai sen eri 
toimintavaihtoehtojen 
kehittäjänä
Vakavasti otettava 
tutkimusrahoituksen 
hakija

4.4.2017 DOKTRIINI.FI / ENNU OY 9



Rahoitus vaatii usein hirmuisen 
työmäärän ja osaamisen

•Osallistuminen 
itsenäisesti tai 
vahvoissa 
konsortioissa 
tutkimushakuihin

•Opinnäytetöitä, 
osallistumista 
tutkimus-hankkeisiin 
kk-yhteistyössä

• Arviointi- tai 
muuta tutkimus-
rahoitusta osana 
ESR- tai STEA-
hankerahoitusta

• Oman toiminnan 
kokonais-
arkkitehtuuri 
tietoa 
tuottavaksi

Perus-
rahoitus

Hanke-
rahoitus

Kilpailtu 
tutkimus-
rahoitus

Yhteistyö-
rahoitus

Fiksu prosessien kehittäminen alkaa 
tuottaa liki ilmaiseksi jäsennettyä tietoa.

Olemalla mukana ja rakentamalla 
ekosysteemiä, voit radikaalista vähentää 
esimerkiksi hakuihin käytettyä aikaa ja 
monistaa hyödyt.

◦ Toki se vaatii aina vahvaa omaa panosta.

Vaativamman tutkimusrahoituksen 
saaminen vaatii osaamista ja työtä.
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Kehittämis-
rahoitus



Kuka tietoa tarvitsee?
Kenelle tuotetaan?
Tieteellisellä tiedolla on aina 
itseisarvonsa.

Järjestön tutkimustoiminta 
saattaa olla herätteenä 
akateemiselle tutkimukselle.

Poliittisen päätöksenteon 
tueksi lisätty strategista 
tutkimusta, mutta aina ja 
kaikkeen se ei vaikuta…

Tiedon popularisointi on 
tärkeää mutta ei saa johtaa 
trivialisointiin.

Tutkittu 
tieto

Asiakkaat  
Jäsenistö 
Vapaa-

ehtoiset

Ammatti-
laiset   

Viranomaiset 
Päättäjät 

Kotimainen       
ja kv. 

tiedeyhteisö

Täsmennetyt 
kohderyhmät 

”suuressa 
yleisössä”
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Mipa-järjestöjen tutkimus ja sote
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Maakuntien tilaajataholla ja liikelaitoksella – kuin myös muilla 
toimijoilla – tulisi olla käytössä ajantasainen tieto 
riippuvuusongelmista sekä niiden ehkäisystä ja hoidosta.

Toimintatasoina ovat maakunnat ja viisi erityisvastuualuetta, joilla 
on myös tutkimuksen koordinaatiotehtävä. 

◦ Maakunnallisia / viiden alueen ekosysteemejä?

Giljotiinikilpailutuksien jälkeen järjestöjen tulisi löytää aivan uusi 
yhteistyön moodi!



Kehittämis- ja tutkimusekosysteemi
MIPA-hanke on loistava esimerkki toimijoiden 
keskinäisestä yhteistyöstä, jossa on 
korkeakoulu mukana – ja jossa on yhteistyötä 
tutkimuslaitoksen kanssa.

Ekosysteemin ei tarvitse samanlaistaa 
toimijoita vaan se voi rikastuttaa 
kokonaisuutta erilaisten vaihtoehtojen 
vahvistumisen kautta.
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Järjestön tutkimustoiminnan 
kehittämisportaat

Ensinnäkin on syytä varmistaa, että 
järjestön normaalin toiminnan 
tuottama raportointi- ja 
tilastotieto jalostuu ilman 
erillisiä toimenpiteitä 
käyttökelpoiseksi ja 
hyödynnettäväksi informaatioksi. 
Työ voi olla osa 
kokonaisarkkitehtuurin tai 
toiminnanohjajärjestelmän 
luomista tai niiden kehittämistä. 

Toiseksi kannattaa kehittää 
luontevia 
tutkimustulosten 
seurantatapoja. Sisäisessä 
työnjaossa voidaan määrittää, 
kuka seuraa mitäkin aluetta ja 
miten siitä raportoidaan. Mikäli 
järjestöllä on palvelutuotantoa, 
ammattietiikka edellyttää 
vähintään tämän tason 
toimintaa.

Kolmanneksi järjestö voi osana 
omaa strategiaprosessiaan 
määrittää oman, erityisen 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiopolitiikkansa 
ja -käytäntönsä, jos sen 
halutaan olevan muuta kuin 
edellä kohdissa 1-2 olevat 
perusasiat. Valinta vain itse 
vai osana ekosysteemiä.

Kaikessa noudatettava 
tutkimusetiikkaa ja 
hyviä tieteellisiä 
käytäntöjä.
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Kiitos!
jorma.niemela@doktriini.fi

0400 200760
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