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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/vuosi) ja   

tutkimusseminaareja (1/vuosi)
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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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T1.1. 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

(EHYT/Sari Jurvansuu)

• Järjestökysely 
187 paikallisyhdistystä (48 %) 
-87 päihdeyhdistystä, 100 mielenterveysyhdistystä

28 valtakunnallista järjestöä (35 %)
-14 päihdejärjestöä, 14 mielenterveysjärjestöä
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T2.1
Hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet

(A-klinikkasäätiö/Tuuli Pitkänen)
• Hyvinvointikysely (N=1092)

Palvelun käyttäjiä 57 % 
Toimintoihin osallistujia 34 % 
Netin kautta 9 %

Omien ongelmien takia 65 %
Läheisenä 14 %
Muusta syystä              21 %

Päihdejärjestöistä 71 %  
Mielenterveysjärjestöistä 23 %
Kuntoutussäätiö 
+ Havu/Myyrastit 6 %
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T3.1.
Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

(MTKL/Jouni Puumalainen & Päivi Rissanen)

• Käsiteanalyysia (Kuntoutus 1/2016)
• Kysely työntekijöille (N=87)
• Kysely vapaaehtoisille (N=89)
• Kysely vertaisille ja vapaaehtoisille (N=76)
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Seuraa hanketta

• Uutiskirje: tilaa www.a-klinikka.fi/mipa
• Tapahtumat ja julkaisut: www.a-klinikka.fi/mipa
• Facebook-ryhmä ”MIPAVerkosto” (63 jäsentä)
• Twitter @MIPAVerkosto (125 seuraajaa ja 

parhaimmillaan 1300 katsojaa) 
• Päihdepäivät 6.6.2017 (klo 12-14):

”Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin 
edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä” 
www.päihdepäivät.fi
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MIPA
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

tutkimusohjelma 2015-2018 

Järjestötyöpaja V 4.4.2017
Jouni Tourunen
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Järjestötyöpajat
• 18.8.2015: ”Järjestötutkimus päihde- mielenterveystyön 

leikkauspinnoilla” (80 osallistujaa)
• 24.11.2015: ”Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä” (39)
• 12.4.2016: ”Vapaaehtoiset, vertaiset ja 

kokemusasiantuntijat työyhteisössä –sisällä vai ulkona?” 
(49)

• 13.9.2016: ”Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt 
tavoittavat – ja miltä näyttää tulevaisuus?” (36)

• 4.4.2017: ”Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?”
• Syksyllä 2017 Järjestötyöpaja VI
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Alkavat 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/Katja Oksanen-
Särelä & Timo Ilomäki: 1.3.2017 – 28.2.2019
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MIPA-tutkijatiimi 2017-2018
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Seuraa hanketta
• Uutiskirje: tilaa www.a-klinikka.fi/mipa
• Tapahtumat ja julkaisut: www.a-klinikka.fi/mipa

• Facebook-ryhmä ”MIPAVerkosto” (60 jäsentä)
• Twitter @MIPAVerkosto (125 seuraajaa ja parhaimmillaan 

1300 katsojaa)  

• Päihdepäivät 6.6.2017 (klo 12-14):
”Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen
päihde- ja mielenterveystyössä” 
www.päihdepäivät.fi
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