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Koulutettu tutkija voi mm. 

• tuoda tutkimustietoa järjestötyöntekijöille 

(esim. Tietopuu tutkimustiivistelmät) 

• tehdä käytännön tarpeista lähteviä tutkimuksia, joiden avulla 

saadaan lisää tietoa

• kirjoittaa artikkeleita, jotka tuovat järjestökenttää koskevan 

tutkimustiedon mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 

muiden tutkijoiden tietoon 

(esim. Tietopuu Katsauksia ja näkökulmia)

• tuoda esille järjestöjen näkökulmaa kansallisissa ja 

kansainvälisissä seminaareissa yms.

MIPA järjestötutkimusohjelman nettisivut löytyvät osoitteesta:

http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/
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Tutkijan rooli järjestötoiminnassa



Järjestöjen tavoittamien kansalaisten 

hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet

• Järjestöjen toimintaan tutustuminen

• Kirjallisuuskatsaus

• Työpajat

• Kyselylomake järjestöjen tavoittamille henkilöille

 Pilotti täällä tänään

 Toimintaan osallistuvat henkilöt

 Verkon kautta tavoitettavat henkilöt

Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan miten tutkimusta 

jatketaan sekä sisällön, tavoitettavien henkilöiden sekä 

tutkimusmenetelmän (haastattelu/kysely) osalta.
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Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kirjo
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Oman tai 

läheisen

ongelman 

keskellä

Muusta syystä 

toiminnassa 

mukana 

(vapaaehtoinen, 

töissä)

Toipuja tai 

toipujan 

läheinen

Tuuli Pitkänen 18.8.2015

Ehkäisevä työ

(varusmiehet, 

koululaiset,  

läheiset

yms.)

IHMISTEN ÄÄNI 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

tavoittamat kansalaiset

Toiminta voi tapahtua erilaisissa rooleissa mm. 
kuulija, satunnainen kävijä, aktiivi, jäsen, vertainen, koulutettu, kouluttaja 



Kansalaisten hyvinvoinnin vajeet –

esimerkkejä kirjallisuudesta

• Väestön elämänlaatu, hyvinvointierot, palvelut ja etuudet 
Vaarama ym. (2015) Suomalaisten hyvinvointi 2014. THL. 

• Asukkaiden alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH
https://www.thl.fi/ATH

• Huono-osaisuuden kasautuva ahdinko
Saari (2015) Huono-osaiset. Gaudeamus.

• Millaisia käsityksiä vapaaehtoisella on vapaaehtoistyöstä? 
Marjovuo 2014 Vapaaehtoistyön ytimessä. (väitöskirja)

• Järjestöjen rooli
Juntunen (2012) Lähipalveluita kaikille - totta vai tarua? 
Niemelä & Dufva 2003 Hyvinvoinnin arjen asiantuntijat: sosiaali- ja terveysjärjestöt 
uudella vuosituhannella

• Järjestöjen kartoituksia ja julkaisuja
Asiakkaiden haastattelututkimuksia, järjestötyöntekijöiden kirjauksia ja arvioita, 
asiakastyytyväisyyskyselyjä ja asiantuntija näkökulmia. Julkaisuja esim. Lund 
(2006) Torjuttu toivottomuus. Lund ym. (2015) Aatteena auttaminen.
Maunu (2014) Kuinka terveyttä tehdään.
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ATH: Päihde- ja mielenterveyshoidon kynnyksellä olevien 

naisten (n= 10 865) ja miesten (n = 8207) osallistuminen

•

•

•
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Ydinviestit

• Päihdehoidon kynnyksellä olevat osallistuivat muita harvemmin 

harrastustoimintaan. 

• Mielenterveyshoidon kynnyksellä olevien osallistuminen painottui 

järjestötoimintaan, vähemmän liikuntaharrastuksiin.

• Järjestöjen toimintaan osallistumisesta etsittiin apua ja vertaistukea.

• Terveysongelmat ja tiedonpuute olivat osallistumisen esteitä. 
Kaskela,ym. (2014). Järjestö- ja harrastustoimintaan osallistuminen ja päihde- ja mielenterveysongelmat - ATH-tutkimuksen

tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 21–28.



Hyvinvoinnin osa-alueita

• Erik Allardtin (1976) määrittelemät kolme hyvinvoinnin 

ulottuvuutta ovat  elintaso (Having), yhteisyyssuhteet

(Loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (Being).

• THL:n nettisivuilla hyvinvoinnin esitetään jaottelu 

terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun 

hyvinvointiin tai elämänlaatuun. 
www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi

• Hyvinvointitutkimuksesta merkittävä osa on huono-

osaisuuden tutkimusta. Juho Saaren (2015) mukaan 

nykyinen suomalainen huono-osaisuuden tutkimus 

muodostaa monialaisen kokonaisuuden, jonka sisällöt 

limittyvät teemoihin tulot, resurssit, menot, osallisuus, 

toimintakyky ja elämänlaatu.
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Yksilöllisen hyvinvoinnin osa-alueita 

• TALOUDELLINEN TILANNE: elintaso, materiaalinen 

hyvinvointi, tulot, resurssit, menot

• SOSIAALINEN TILANNE: ihmissuhteet, yhteisyys, 

osallisuus, hyväksytyksi tuleminen

• TOIMINNAN MAHDOLLISUUS: itsensä toteuttamisen 

muodot, arkitoimet, mahdollisuus mielekkääseen 

toimintaan (työ, opiskelu, järjestö tai muu)

• TERVEYS fyysinen ja psyykkinen terveys 

Elämän laatuun vaikuttaa YKSILÖLLINEN KOKEMUS 

tilanteestaan, palvelutarpeisiin vastatuksi tulemisesta 

ja ongelmien kasautumisesta.

Hyvinvoinnin vajeet heijastuvat TOIMINTAKYKYyn.
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Päihdehoidon asiakkaiden elämäntilanne

Pitkänen T. & Tourunen J. (2015) Asiakkaiden kokemus päihdehoidon 

palveluista ja elämäntilanteestaan. 

Tietopuu Katsauksia ja näkökulmia 1:1-6.
10
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Asuminen

Arjen sujuminen

Perhesuhteet

Muut ihmissuhteet

Osallistuminen

Työ ja opiskelu

Toimeentulo ja talous

Fyysinen terveys

Psyykkinen terveys

Elämänlaatu

Mielenterveys
(n=242)

Muut syyt (n=1025)

15 % antanut 
kouluarvosanan 4 -6 
kaikilla osa-alueilla



Toimintakyky päihdehoidon aikana, 

esimerkki seurannasta (Paradise24fin)
(0 ei vaikeuksia – 4 erittäin suuria vaikeuksia)
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Lisätietoja mm. Pitkänen ym. (2014) Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet 

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61 http://www.a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173
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Mitä halutaan tietää?

KETÄ ja MITÄ pitäisi tutkia?

• Millainen tieto on toiminnan kannalta keskeistä

• Millaisesta tiedosta on hyötyä päätöksentekoon ja 

toiminnan kehittämiseen

• Kansalaisten näkökulma (tutkimuksen hyödyt ja haitat)

• Onko toiminnassa sivutuotteena kertyvä tieto soveltuvaa 

tutkimukseen?

• Tiedon vertailukelpoisuus ja seurattavuus
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Kysymykset

• Miten ja miksi osallistuu järjestötoimintaan 

• Osallistujien sukupuoli, ikä, koulutus, työtilanne ja 
asuminen 

• Arvio omasta elämäntilanteesta ja siinä tapahtuneesta 
muutoksesta

• Toimintakyky ja sen vajeet eri osa-alueilla

• Kokeeko yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyttä

• Kokeeko talousvaikeuksia

• Onko sopivasti tekemistä

• Onko saanut palveluja tarpeiden mukaisesti

• Käyttääkö sähköisiä viestimiä ja palveluita

• Mitä tärkeitä voimavaroja osallistujilla on
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Pilotti täällä tänään

• Kyselylomakkeesta on tehty ensimmäinen versio 

tämänpäiväisen keskustelun pohjaksi

• Toivotaan, että mahdollisimman moni täyttää

• Lomakkeessa tietyt yhteiset kysymykset, mutta voidaan 

muokata muutamia versioita kohderyhmän mukaan

• Syksyn aikana tarkoitus kerätä mahdollisimman paljon 

vastauksia eri järjestöistä. Jos jostakin toimintamuodosta 

yli 30 vastausta, on mahdollista antaa erillinen oma 

palaute.

• Työpajassa 2 keskustellaan kyselyn sisällöstä tänään
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Kiitos!



Työryhmä: TALOUS 

1. Kartoittavatko kyselylomakkeen kysymykset 
hyvinvoinnin vajeita TALOUDEN OSALTA järkevästi?
TALOUDELLINEN TILANNE: elintaso, materiaalinen hyvinvointi, tulot, resurssit, menot, palvelutarpeisiin 
vastatuksi tuleminen

2. Mistä ihmisryhmästä järjestötoiminnassa tarvittaisiin 
tutkittua tietoa materiaalisen hyvinvoinnin osalta?

3. Toimivatko kyselylomakkeen järjestötoimintaa 
koskevat kysymykset? Saadaanko niillä olennaista 
tietoa myös kohdassa 2 listaamistanne tutkittavista 
ihmisryhmistä? 

4. Muita kehittämisideoita 
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Työryhmä: SOSIAALINEN ELÄMÄ 

1. Kartoittavatko kyselylomakkeen kysymykset 
hyvinvoinnin vajeita sosiaalisen elämän osalta 
järkevästi?
SOSIAALINEN TILANNE: ihmissuhteet, yhteisyys, osallisuus, hyväksytyksi tuleminen 

2. Mistä ihmisryhmästä järjestötoiminnassa tarvittaisiin 
tutkittua tietoa sosiaalisen hyvinvoinnin osalta?

3. Toimivatko kyselylomakkeen järjestötoimintaa 
koskevat kysymykset? Saadaanko niillä olennaista 
tietoa myös kohdassa 2 listaamistanne tutkittavista 
ihmisryhmistä? 

4. Muita kehittämisideoita

2015 17



Työryhmä: MIELEKÄS TOIMINTA

1. Kartoittavatko kyselylomakkeen kysymykset 
hyvinvoinnin vajeita TOIMINTOJEN kannalta 
järkevästi?
TOIMINNAN MAHDOLLISUUS: itsensä toteuttamisen muodot, arkitoimet, mahdollisuus mielekkääseen 
toimintaan (työ, opiskelu, järjestö tai muu)

2. Mistä ihmisryhmästä järjestötoiminnassa tarvittaisiin 
tutkimusta toimintoihin liittyvän hyvinvoinnin osalta?

3. Toimivatko kyselylomakkeen järjestötoimintaa 
koskevat kysymykset? Saadaanko niillä olennaista 
tietoa myös kohdassa 2 listaamistanne tutkittavista 
ihmisryhmistä? 

4. Muita kehittämisideoita
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