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Millainen maailma?

Kompleksinen ja monilta osin ennakoimaton

Kansallisvaltion mahdollisuudet vaikuttaa ovat rajallisempia kuin aikaisemmin
◦ Ekologiset ja turvallisuuspoliittiset uhat todellisia

◦ Julkinen politiikka ja hallinto voivat vain rajallisesti hallita edes valtion sisällä muutosta – vaikutukset tulevat 
markkinoilta ja (toivottavasti myös) kansalaisyhteiskunnasta

Tieto demokratisoituu ja kasvaa eksponentiaalisesti
◦ Akateeminen tutkimus ei aina palvele järjestöjen tietotarpeita muuttuvassa maailmassa

◦ Siksi järjestöissä tarvitaan jatkuvaa jäsentämistä (tietoa) ja toiminnan perusteiden kirkastamista (arvoja)
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Tiedon tuottamisen tavat 
(Kallioinen 2009)

MOODI 1

Moodi 1 -tiedolla 
tarkoitetaan ns. vanhan 
paradigman mukaista, 
perinteistä tiedon 
tuottamisen tapaa.

◦ Tutkijalähtöisesti tieto 
tuotetaan ja synnytetään 
jonkin tietyn tieteenalan 
sisällä. 

◦ Tällainen tieto on 
enimmäkseen luonteeltaan 
teoreettista tai kokeellista, 
hierarkkista sekä staattista

MOODI 2

‘Mode 2 knowledge’ tai ’socially distributed knowledge’ 
(Gibbons 1994)

◦ Moodi 2 –jäsennyksen avulla pyritään kuvaamaan sitä kuinka 
tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi nousee yksilöiden ja ryhmien 
kyky luoda uutta, ylittää totuttuja raja-aitoja, yhdistää eri 
tietolähteitä ja osaamisia sekä innovoida.

◦ Tietoa tuotetaan usein käyttäjiä osallistaen.

◦ Tietoa luodaan rajapinnoilla ja niitä ylittäen monialaisesti ja/tai 
monitieteisesti. 

◦ Tietoa luonnehtii heterogeenisyys, heterarkkisuus
(organisationaalinen heterarkia) ja sitä tuotetaan sosiaalisissa 
prosesseissa. 

◦ Sosiaalinen tilivelvollisuus/ vastuullisuus, refleksiivisyys sekä laadun 
arvioinnin uudet muodot liittyvät moodi 2 –tietoon.
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Tiede- vai innovaatiolähtöisyys?
Tiedelähtöinen vain innovaatiolähtöinen 
politiikka?

◦ Yliopistotutkimus on uteliaisuussuuntautunutta, 
ammattikorkeakoulujen t&k-toiminta puolestaan 
sovellutussuuntautunutta – onko järjestöjen 
tutkimustoiminta sitten tehtäväsuuntautunutta? 
(Lampinen 2002; Kinnunen 2002; Niemelä)

◦ Tehtävällä tarkoitan sitä tarkoitusta, miksi järjestö 
on olemassa � järjestö edistää sille tärkeää tiedon 
tuotantoa

Missiosuuntautuneen on varottava, että tarkoitus 
ei pyhitä keinoja!

◦ Kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen on 
täytettävä tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja 
läpäistävä proseduurit

◦ Jos ei täytä kriteerejä, on käytettävä muuta 
terminologiaa
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Tutkimuksen kolme näkökulmaa 
vammaisuuteen
(Kröger 2002; kuvio minun)

Kröger analysoi lähestymistapojen 
vahvuudet ja heikkoudet

Ennakoi, että nämä tulevat lähentymään 
� Disability Studies

Ja näin on käynyt!
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Yksi mahdollinen 
jaottelu 
(Ks. Pohjola 2011 rakenteellisesta sosiaalityöstä)

Tietotyö
◦ Tietoa järjestöistä, jäsenistöstä, asiakkaista, palveluista jne.

◦ Kehittämistä / laatua palveleva tieto

Strateginen työ
◦ Kohderyhmän /jäsenistön ja niitä edustava järjestö(toiminna)n 

asemaa jäsentävä tieto

◦ Arvoja ja asenteita luotaava tutkimus

Inkluusiotyö
◦ Poiskäännyttävien ja syrjäyttävien tekijöiden tunnistaminen

◦ Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja esim. koulutusta ja työllistymistä 
edistävä tutkimus

Oikeudenmukaisuustyö
◦ Huono-osaisten aseman parantaminen tiedon avulla
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Case tutkimus Sininauhaliiton kehittäjänä
(Niemelä 1980, 1983, 1999; Murto & Niemelä 1993; Niemelä & Dufva [toim.] 2003; Möttönen & Niemelä 2005)

Järjestö-

toiminta

Palvelun/  

hoidon sisältö

Strateginen 

laajennus

Yl. kansalais-

toiminta

Vapaaehtoinen järjestötoiminta 

päihdehuollossa (1980)

Peruste keskus-
järjestölle

Kääntymys ja kuntoutus              

(1983)

Koulutuksen 
teoreett. pohja

*Kun on pakko pelata         

(1993)

Laajentuminen 
yl. riippuvuuksiin

Usko, hoito ja toipuminen    

(1999)

Akateeminen väitöskirjatyö alan 
keskisistä teemoista

*Hyvinvoinnin arjen 

asiantuntijat (2003)

Aatteellinen 
kirkastus

*Kunta ja kolmas sektori –

yhteistyön uuden muodot (2005)

Perusteos 
kuntasuhteisiin
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* Yhteisteos



Järjestön systemaattinen tutkimuspolitiikka 
(Vrt. Hämäläinen 2014)

1. Tiedon tuotanto (knowledge production) – tietoperustan 
kehittäminen
� Strateginen linjaus, mihin, mitä ja miksi tietoa tarvitaan

� Millaista tietoperustaa toiminnalle havitellaan

2. Tiedonmuodostus (knowledge creation) –
tiedonhankkimisen tavat ja prosessit
� Tilasto- ja rekisteriaineistojen hyödyntäminen, kyselyt, toistuvat kyselyt 

(pitkäaikasisarjat), review-/meta-aineistojen hyödyntäminen, hiljaisen tiedon 
taltiointi, soveltava tutkimus, akateeminen tutkimus

3. Tiedonhallinta (knowledge management) – miten tietoa 
organisoidaan ja hyödynnetään
� Henkilökunnan koulutus

� Päätöksenteon tuki

� Laadun ja palvelun parantaminen, vrt. erityisesti käyttäjälähtöisyys

� Kohderyhmän aseman parantaminen jne.

� Tulevaisuuden ennakointi!
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Nyt on innovaatioekosysteemien aika!
(Rinkinen ja Harmaakorpi 2014)

Ekosysteemeillä on löyhempi yhteys tiettyyn paikkaan tai 
alueeseen ja ekosysteemin sisäiset verkostot ovat ennen 
kaikkea globaaleja aluerajat ylittäviä verkostoja.

Ekosysteemien toiminnan keskiössä ja perustana ovat 
innovaatiot, joiden taustalla ovat avoimen innovaation 
prosessit. 

Ekosysteemin jäseninä voivat olla käytännössä mitä 
tahansa organisaatiot, jotka osallistuvat asiakasarvon 
luomiseen. 

◦ Ekosysteemin kulmakivenä toimii yritys (järjestö?), joka tarjoaa 
muille ekosysteemin avoimen jäsenille alustan (esim. tietty 
teknologia), josta muut yritykset (järjestöt?) hyötyvät ja jonka 
pohjalle ne voivat tuottaa innovaatioita kasvattaakseen 
ekosysteemin tarjoamien tuotteiden tai palveluiden 
asiakasarvoa. 

Ekosysteemejä pidetään lähtökohtaisesti 
itseorganisoituvina ja itseuudistuvina järjestelminä, joiden 
elinkaari kattaa neljä eri vaihetta: synty, laajeneminen, 
johtoasema ja uudistuminen tai kuolema
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…on erinomainen esimerkki. Alla fiktiivinen:



Jorma Niemelä
jorma.niemela@diak.fi
www.doktriini.fi (henkilökohtainen)
Puhelin 0400 200760
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